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Voorwoord  

 
Genealogie is onderzoek naar de geschiedenis van het  voorouderlijk geslacht en de 

oorsprong van de familienaam. Het beoefenen van genealogie is, gezien de groeiende 

populariteit, een boeiende en waardevolle vrijetijdsbesteding. Er zijn veel mensen die hun 

stamboom samenstellen door het opsporen van voorouders en verwanten. 
Stamboomonderzoek doen gaat tegenwoordig een stuk gemakkelijker. Natuurlijk ga je eerst 

te rade in je eigen familiearchief, als je dat hebt, en bij je familieleden. Interview 

grootouders, ouders en ooms en tantes. Vanachter je pc kun je de ‘harde data’ van je 

stamboom vervolgens haast moeiteloos opzoeken. Mensen bestaan uit andere mensen, 

gedachten zijn van iedereen. De enige manier om de mensen recht te doen is uit te gaan van 

een concrete situatie. De gegevens van dit boek zijn gebaseerd op krantenknipsels, 
familieboekjes, feiten en persoonlijke gesprekken. Uitspraken die niet aan bepaalde bronnen 

worden toegeschreven zijn soms voortgekomen uit de menselijke behoefte aan een beetje 

couleur locale. Het geeft de karakteristiek van de omgeving weer. U wordt meegenomen naar 

enkele plaatsen van geluk en ongeluk die in alle levens voorkomen. U maakt kennis met 

plaatsen en personen die maar al te gauw over het hoofd worden gezien. 
 

Maar wie het geschrevene aan een nadere beschouwing onderwerpt, wie het wenst te 

gebruiken om een levenslot uit de twintigste en eenentwintigste eeuw iets beter te begrijpen, 

zal deze verhalen als waar ervaren, in overeenstemming met de werkelijkheid. Het is echter 

aan ieder mens persoonlijk hoe hij zich anderen het liefst herinnert. Spreekt het niet vanzelf 

dat herinneringen zich bewegen als textiel rond een naakt lichaam dat nergens vaste vorm 
heeft? Water in veranderlijke vormen. Misschien is niemand van ons veel meer dan dat. Er 

vindt zoveel in het leven plaats terwijl er bijna niets gebeurt. In de jaren dat de mens ademt, 

eet en zijn lichaam gebruikt, verandert het decor, mensen komen en gaan. Maar de grote 

belevenissen die het leven zouden veranderen, die eens en nooit meer voorkwamen, waren 

schaars. Op de vingers van één hand te tellen. Het geheim van het leven is daarentegen juist 
dat het plaatsvindt. Wie kan zeggen wanneer het eigenlijk is begonnen? Of ophoudt? Het 

leven gaat niet alleen voorwaarts door. Naar de ene onbekende dag na de andere. Het gaat 

net zo goed achteruit door. Ondanks de jaren die voorbij zijn gegaan en de handelingen die 

zijn volbracht. Het leven is als een meer dat zich in alle richtingen uitbreidt. De ene dag 

wordt bij de andere gelegd en wordt opgeslagen op de plek waar de tijd heen gaat nadat hij 

heeft plaatsgevonden. Een groeiende opeenhoping van kleinigheden die vaak als saai worden 
ervaren. Mensen denken er niet aan. Gaan door met hun leven, denkend dat ze alleen 

voorwaarts gaan. En dat wat ze beleefd hebben hoogstens achterblijft als de slaap in hun 

ogen bij het wakker worden. Maar al die gewone, verdwenen momenten blijven leven. 

Dankzij het geheugen en dit boek. Met dank aan Jolanda Aan de Stegge die zich inzette voor 

het familieboek en waaruit enkele verhalen zijn overgenomen. 
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Inleiding  

 
Stamboomonderzoek doen naar de familie Aan de Stegge? De genealogie is belangrijk; de 

stamboom is de familiegeschiedenis. De gegevens over overleden Aan de Stegge-familieleden 

zijn waardevol geweest om dit boek compleet te maken. De gegevens die tijdens de zoektocht 

zijn gevonden bij het stamboomonderzoek zijn vermeldt, zodat altijd de bron kan worden 

teruggevonden. Stamboomonderzoek geeft alleen maar droge feiten, wanneer is iemand 

geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond. Maar mooie familieverhalen 

en anekdotes  van de familie zijn niet te vinden in de officiële archieven. Daarvoor zijn 

gesprekken nodig met familieleden. Het doel is om meer te weten over de tijd waarin de 

voorouders leefden, welke beroepen zij hadden en wat er in die tijd gebeurde. Hoe leefde 

Gerrit Aan de Stegge in het verleden? De foto’s geven een beeld van hoe men vroeger leefde 

en werkte. Oudere familieleden zijn gevraagd verhalen te vertellen. De genealogie van Gerrit 

Aan de Stegge hielp met het vinden van de juiste personen: volledige namen, geboorte-, 

trouw- en sterfdata en het kerkgenootschap.  De website van Aan de Stegge gaf informatie 

over de voorouders in Reutum. Het gaat er niet echt om hoe familieleden dood zijn gegaan. 

Het gaat vooral om jaartallen want die bieden een link naar andere familieleden en om 

andere gegevens in het onderzoek te valideren. Grafstenen van overleden Aan de Stegge-

familieleden geven veel extra informatie voor het genealogisch onderzoek. 

Een identieke naam Aan de Stegge betekent niet automatisch dat er een verwantschap is. 

De familie vindt het mooi hun stamboomonderzoek en familieverleden op te nemen in een 

familieboek. Familieleden zijn gevraagd naar ontbrekende details om zodoende zo’n compleet 

mogelijk beeld te geven. Een duik in de familiedocumenten was nuttig. Op zoek naar de 

gegevens om zo compleet mogelijk en zorgvuldig te zijn. Er zijn veel achternamen die lijken 

op aan de Stegge. De enige achternaam waarmee verwantschap bestaat, is an de Stegge, met 

één a. Deze naam is gekozen voor alle kinderen van Hendrikus aan de Stegge uit Reutum. 

Alle andere achternamen, zoals Stegge, Steggink, Stege, ter Steege, en Steggerda hebben 

géén directe verwantschap. 
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En dan blijft er altijd een speld in een hooiberg over waarnaar je op zoek bent. Deze hooiberg 

is enorm en succes is niet gegarandeerd. Er moeten keuzes gemaakt worden omdat het boek 

anders veel te groot zal worden. Het maken van een stamboom stopt niet als alle data bij 

elkaar zijn. Het moet een verhaal worden. Ik moet er achter komen wat voor mensen het 

waren, wat ze deden, wat voor problemen ze hadden. Dan komen ze weer tot leven. Ontdek 

de levens van de voorouders, ontdek de unieke etnische afkomst en de fascinerende 

geschiedenis van de familie Aan de Stegge. 

De  stamboom bestaat voornamelijk uit feiten: we hebben het vaak alleen over namen, data 

en plaatsen. Als deze feiten naast een bepaalde historische periode gelegd worden, dan komt 

die personen ineens in een heel ander licht te staan. Dan wordt het een verhaal. Als we deze 

personen bekijken als tijdgenoten dan zijn de voorouders ineens een stuk interessanter. 
Toch is de geschiedenis van Aan de Stegge erg uitgebreid en niet in een notendop, dus 

beknopt, te vertellen. Daarbij zijn er periodes die niet zo belangrijk zijn. Want in die periodes 

werd er nauwelijks iets geregistreerd, behalve notariële overdrachten en na de vijftiende 

eeuw de DTB boeken. (doop, trouw en begrafenis) 

 

Iedereen heeft ouders; dit is eerstegraads familie. De andere kinderen van die ouders 
zijn broers en zussen. Dit zijn tweedegraads verwanten. De ouders van die ouders zijn 

grootouders, of opa's en oma's. De grootouders worden ook als tweedegraads familie 

beschouwd. In veel landen wordt de familiekring veel groter gezien, vooral in de USA en nog 

sterker in Indonesië, waar neven/nichten in de 7e graad nog als familie worden  beschouwd, 

ook door niet-genealogen. 
 

Geslachtsgeschiedenis of geslachtskunde beschrijft de ontwikkeling van een familie vanaf 

haar oudst gedocumenteerde voorvader via haar hoogte- en dieptepunten (van vader op 

zoon, niet moeder op dochter) tot aan haar huidige telgen, met speciale aandacht voor 

geboorte- en sterfdata en -plaatsen. 

 

Verwantschap berust in beginsel op biologische relaties tussen individuen en groepen. Het 

is echter meer dan een netwerk van genetische relaties tussen mensen. Het is voornamelijk 

een cultureel en geen biologisch verschijnsel. De cultuur waaruit ons begrip familie stamt is 

de Romeinse. Het woord familie komt van het Latijnse ‘familia’ en dit is op zijn beurt een 

leenwoord uit het Etruskisch. 

Elk individu is verwant aan talloze andere individuen, maar lang niet al deze relaties worden 

ook sociaal of cultureel erkend. Verwantschap is volgens Peter Kloos daarom een taal waarin 

de structuur van de samenleving beschreven wordt. Bijna iedere samenleving heeft zijn 

eigen verwantschapssysteem en binnen de antropologie zijn vele verschillende 

verwantschapssystemen bestudeerd en beschreven. Er zijn bijvoorbeeld systemen waarbij 

afstamming niet in de lijn van de vader (patrilineair), zoals in Europa het geval is, maar in 
de lijn van de moeder wordt gevolgd (matrilineair). Ook het belang van de diverse verwanten 

verschilt per cultuur. In wat men in de antropologie het Hawaïaanse 

verwantschapssysteem noemt, worden broers en zussen van de ouders allen vader en 

moeder genoemd, en de zonen en dochters hiervan worden allen broer en zus genoemd. 

Hiermee wordt het belang van de familierelatie aangeduid. 

 

http://www.yory.nl/stamboom-yolanda-lippens/
http://www.yory.nl/herkomst-van-je-achternaam/
http://www.yory.nl/familieverhaal-schrijven-ultieme-tips/
http://www.yory.nl/handleiding-voor-het-dtb-register/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootvader
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootmoeder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genealogie_(geschiedkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kind_(verwantschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Kloos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrilineair
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(continent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matrilineair
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawa%C3%AFaanse_verwantschapssysteem&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawa%C3%AFaanse_verwantschapssysteem&action=edit&redlink=1
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De naam Aan de Stegge bestaat al honderden jaren. Waar komt deze vandaan? 

De voorouders hebben een naam aangenomen. In 1811 werden de namen officieel 

vastgelegd. Maar voor die tijd hadden mensen ook al achternamen. De herkomst van de 

naam Aan de Stegge is terug te voeren op de adresnaam. De naam komt van de 

locatieaanduiding waar de eerste naamdrager woonde. 

In 1811 verplichtte keizer Napoleon iedereen om een familienaam te kiezen, de  

naamsaanneming. In die tijd leefde Gerrit Oude Deperink in Reutum. Zijn naam was 

genoemd naar het erf Oude Deperink waar hij woonde. Omdat er meerdere streekgenoten op 

een erf met de naam Oude Deperink waren, onderscheidde Gerrit zich met de naam Gerrit 

oude Deperink aan de Stegge, een verwijzing naar de Deperinksteg(ge) waaraan het erf lag. 

Bij de officiële naamsaanneming in 1812 werd kortweg de naam Aan de Stegge gekozen. 

Stamvader Aan de Stegge is de naamgever van de familie Aan de Stegge. Het genealogisch 

onderzoek stopt momenteel bij Hermen Jan Oude Westenagel, die naar schatting rond 1695 

geboren is. De eerste vier generaties van zijn parenteel (nakomelingen) zijn: 

- Hermen Jan Oude Westenagel en Gese  
      -    Jan Olde Westenagel en Hendrina Langkamp  

      -    Gerrit Oude Deperink en Euphemia Agterpostel 

      -    Joannes aan de Stegge en Henrica Timmers 

 

De woonplaatsen van de voorouders liggen in Twente, in het gebied tussen Reutum en 

Ootmarsum. 

 Erve Oude Westenagel 

 Erve Oude Deperink 

 Erve Brookman/Ramaker 

 Erve Timmersboer 

 Erve Achterpostel 
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De oudst bekende Aan de Stegge 
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De burgerlijke stand dateert vanaf de Franse periode. Het werd een gemeentelijke taak die 

door de ambtenaar van de burgerlijke stand werd uitgevoerd. De registratie van geboorte, 

huwelijk en overlijden werd verplicht. Deze gegevens werden in drie afzonderlijke registers 

bijgehouden. In sommige Nederlandse provincies (Limburg) werd de burgerlijke stand rond 

1795 ingevoerd, in Holland pas vanaf 1811. Vanaf 1825 is de aangifte op straffe van 

sancties verplicht geworden. Bij familieonderzoek voor 1811 is het belangrijk dat bekend is 

bij welke kerk de familie hoorde. In de betreffende Doop- Trouw- en Begraafboeken van de 

kerk (de zgn. DTB) en lidmatenregisters zijn de gegevens verder terugvinden. Deze DTB 

gegevens zijn bij Gemeente of Rijksarchief in te zien. 

Het genealogisch onderzoek stopt momenteel bij Hermen Jan Oude Westenagel, die naar 

schatting omstreeks 1695 geboren is. De eerste vier generaties van zijn nakomelingen zijn: 

1. Hermen Jan Oude Westenagel en Gese; 

2. Jan Olde Westenagel en Hendrina Langkamp; 
3. Gerrit Oude Deperink en Euphemia Agterpostel; 

4. Joannes aan de Stegge en Henrica Timmers. 

 

 

Genealogisch onderzoek 

 

Een korte toelichting op het genealogisch onderzoek door B.J. aan de Stegge. 

De volgende bronnen zijn geraadpleegd voor het genealogisch onderzoek: 

 De verzamelde gegevens van Lucia aan de Stegge 

 Doop-, trouw- en overlijdensboeken van R.K. en Protestante kerken in Ootmarsum 

 Archief burgerlijke stand van diverse gemeenten o.a. Tubbergen, Weerselo, Wierden en 
Denekamp 

 Historisch Centrum Overijssel in Zwolle 

 Twents Streekarchief te Delden 

 Stadsarchief Münster, Duitsland 

 Stadsarchief Rheine, Duitsland 

 Familiedatabank Emsbüren, Duitsland 

 Informatie van diverse families 

Er zijn veel bronnen geraadpleegd voor het onderzoek. Belangrijk zijn de verhalen en foto’s 

opgedaan tijdens bezoeken aan verschillende families in Nederland en Duitsland (Munster, 

Rheine, Emsbüren en Listrup). Zo vertelden de dames Reinders uit Ootmarsum dat de 

stamboom van Aan de Stegge vanaf omstreeks 1600 in het bezit van hun ouders was 

geweest. Deze was uitgeleend aan familie Aan de Stegge in Reutum en verloren gegaan bij de 
brand van de boerderij. Dit zou kunnen want het boerenplaatsje Olde Burink, bewoond door 

de familie van Frederikus Aan de Stegge, werd in 1907 door bliksem getroffen en is 

afgebrand. Het gezin is toen naar Tubbergen verhuisd, waar ze later Mollink worden 

genoemd. 

De eerste Aan de Stegge die geïnteresseerd was in de herkomst van onze familienaam was 
waarschijnlijk Jan aan de Stegge (1906-1987), pastoor in het Belgische Rekem. In 1956 

verzocht hij het Rijksarchief te Zwolle om informatie. Zie het antwoord van het rijksarchief. 

http://www.historischcentrumoverijssel.nl/
http://www.twentsstreekarchief.org/
http://www.muenster.de/stadt/archiv/index1.html
http://www.rheine.de/staticsite/staticsite.php?menuid=221&topmenu=13&keepmenu=inactive
http://www.ortsfamilienbuecher.de/emsbueren/
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Een genealogisch onderzoek is soms moeilijk en vaak verwarrend, zoals blijkt uit het 

volgende. Bij het controleren van de geboortedatum van Euphemia Oude Deperink, zoals 

genoemd door het rijksarchief, bleek een en ander niet te kloppen. Volgens het rijksarchief 

is Euphemia een dochter van Berend Postel en Janna Bodde. Berend Bodde trouwde op 23-

10-1763 te Ootmarsum met Maria Agterpostel. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, 

althans volgens het doopboek van de r.k. kerk van Ootmarsum. Euphemia was geboren in 
1770 en was bij haar huwelijk in 1784 met Gerrit Oude Deperink veertien jaar. Dat lijkt wel 

iets te jong voor een bruid. Uit een notariële akte uit 1817 opgemaakt door notaris ten Pol te 

Ootmarsum blijkt dat Euphemia Agterpostel, zoals onze voorouder blijkt te heten, een zuster 

is van de genoemde Janna Bodde. Euphemia is geboren te Oud Ootmarsum en gedoopt in 

de r.k. kerk te Ootmarsum op 14 april 1758. Als ouders staan vermeld Jan Agterpostel en 
Fenne Voorpostel. Bij nader onderzoek blijken dit te zijn Jan Oude Kuks en Euphemia 

Voorpostel. Deze zijn getrouwd op 16-4-1741. Uit hun huwelijk zijn zeven kinderen geboren 

waarvan Euphemia de jongste was. De familie bewoonde het erve Achterpostel in Oud 

Ootmarsum nummer 4. 

Schijnbaar nam men het vroeger niet zo nauw met het opgeven van namen en data. Zo werd 

in de doopboeken van de r.k. kerk te Reutum de doopdatum van het kind meestal een dag 
eerder vermeld dan het als geboren staat aangegeven bij de burgerlijke stand. De reden 

hiervoor zou zijn dat een pasgeborene zo mogelijk nog diezelfde dag gedoopt werd. De 

aangifte bij de burgerlijke stand werd als niet belangrijk maar verplicht gezien en gebeurde 

later. Dit moest wettelijk binnen een bepaalde tijd gebeuren en om hieraan te voldoen werd 

de geboortedatum een of twee dagen verschoven. Veel aktes zijn door getuigen en of 
aangevers niet ondertekend omdat ze ‘des schrijvens onervaren’ waren, het schrijven niet 

hadden geleerd of vanwege ‘slegte ogen’. Ook komt het vaak voor dat de namen van een 

persoon vermeld in de doopboeken en bij de burgerlijke stand verschillen. En in het 

trouwboek van de r.k. kerk werden vaak andere namen genoemd dan bij de inschrijving bij 

de protestante kerk. Bron: website Aan de Stegge. 

 

 

Rijksarchief 1956 

 

In 1956 verzocht pastoor Jan Aan de Stegge (1906-1987) het Rijksarchief te Zwolle om 

genealogische informatie over de familie Aan de Stegge. Het antwoord van het Rijksarchief is 

hieronder als transcriptie weergegeven. 

RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL 
Zwolle 27 juni 1956. 
Giro no. 111059 
Telefoon no. 7384 

Aan de Stegge, 

In antwoord op Uw brief van 9 juli 1956 kan ik U het volgende mededelen: 

Het merendeel van de doop- en trouwboeken van de Tubbergen is bij de grote brand van 1868 
verloren gegaan. Uit de bijlagen bij het huwelijk van de door U bedoelde personen valt echter 
nog het een en ander op te maken. Joannes aan de Stegge, geb. 1795, treed op 2 Mei 1822 te 
Tubbergen in het huwelijk met Henrica Timmers, geb. 1795. In de huwelijksakte staat verder 
vermeld, dat Joannes aan de Stegge, geboren Oude Deperink, van beroep landman, bij zijn 
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huwelijk 27 jaar oud is. Hij is de zoon van wijlen Gerrit aan de Stegge en van wijlen 
Euphemia Oude Deeperink, in leven landlieden in Tubbergen. Uit de bijlagen blijkt verder dat 

Joannes op 20 Februari 1795 in de R.K. Kerk van Ootmarsum gedoopt werd als zoon van 
Gerrit en Euphemia Oude Deeperink. Gerrit, de vader van de bruidegom, verklaart bij de 
naamsaanneming in Tubbergen, dat hij onder de naam Gerrit Olde Deperink, wonende in 
Reutum no. 67, de naam Aan de Stegge aanneemt dat hij twee zoons en drie dochters heeft, te 
weten Jan, 17 jaar; Jannes, oud 14 jaar; Johanna, oud 25 jaar, Maria, oud 22 jaar en 
Hendrika, oud 18 jaar. 

In de overlijdensakte van de vader Gerrit worden echter weer andere namen genoemd, zoals 
in Twente meer gebruikelijk is. Op 15 September 1813 wordt het overlijden aangegeven te 
Tubbergen van Gerrit aan de Stegge, oud 59 jaar, landman, wonende in Reutum en geboren in 
de buurtschap Agelo, gemeente Ootmarsum, zoon van Jan oude Westenagelo en Hendrika 
Langkamp, in leven landlieden in Agelo. Gerrit aan de Stegge, die op 14 September 1813 
overleed, is dus een zoon van Jan Oude Westenagelo. 

In een akte van notoriteit betreffende het overlijden van de ouders en grootouders van 

Joannes aan de Stegge wordt in 1822 verklaard dat Gerrit aan de Stegge en Euphemia Oude 
Deperink, in leven landlieden te Reutum waren. Verder blijkt uit deze akte dat Euphemia 
Oude Deperink voor ruim 20 jaar te Reutum overleden is, dat de grootouders van de 
bruidegom zowel van vaders- als van moederszijde voor ongeveer 30 jaar overleden zijn. De 
grootouders van vaderszijde (Joannes) heten Jan Oude Westenagelo en Hendrika Oude 
Langkamp, in leven landlieden in Agelo, gemeente Denekamp. De grootouders van 
moederszijde heten Berend Postel en Janna Bodde, in leven landlieden in Ouden Ootmarsum, 
gemeente Denekamp. 

Betreffende de bruid Hendrika Timmers is het volgende bekend: Zij werd op 15 Januari 1735 
in de R.K. Kerk van Ootmarsum gedoopt als dochter van Hermen Jan Timmers en Joanna 
Bossink. Bij haar huwelijk was zij van beroep dienstbode. 

In een akte van notoriteit betreffende waren Hermannus Joannes Timmers, in leven landman 
in Reutum en Joanna Boshuis, in leven landbouwster aldaar. Bovendien wordt verklaard dat 
Joanna Boshuis een dochter was van wijlen Egbert Boshuis en wijlen Hendrika Boshuis en 
‘alzoo de familie naam van Bossink in de doopcedel van de requirante vermeld is abusief als 
moetende Boshuis zijn’. De vader van Hendrika Timmers, genaamd Harmannes of 
Hermannus Joannes Timmers is in 1822 voor ongeveer 18 jaar overleden. De groot ouders van 
vaders zijde zijn voor lange jaren reeds overleden, hun namen worden echter niet genoemd in 
deze akte. De grootouders van moeders zijde, genaamd Egbert Boshuis, is wel een extract van 
de overlijdensakte aanwezig. Zij is op de leeftijd van 60 jaar op 30 September 1815 overleden 
als weduwe van Harmannus Timmers, zij was geboren in Vasse. 

De kosten van dit onderzoek ad f. 3.50 werden inmiddels ontvangen.. 

De Rijksarchivaris in Overijssel 

Bron: website Robert Aan de Stegge 
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Reutum  

Reutum is een van de negen kerkdorpen in de Twentse gemeente Tubbergen. Reutum ligt 

ongeveer tien kilometer ten noordwesten van Oldenzaal, en telt ongeveer 1203 inwoners. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Twente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tubbergen_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oldenzaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reutum#cite_note-1
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De bebouwde kom is de afgelopen decennia gegroeid, het aantal actieve agrariërs 

daarentegen snel gedaald. De gemeenschap is hecht, wat zich vertaalt in een actief 
verenigingsleven. Voetbalvereniging V.V. Reutum, volleybalvereniging Kadoeng, de harmonie 
St. Jozef maar ook de klootschietersvereniging en carnavalsvereniging De Pinn'n worden 

gedragen door de actieve inbreng van de dorpelingen. 

 

 

De r.k. kerk te Reutum. Het kerkje, in 1818 gebouwd, trekt nog steeds aandacht. Er is een 

preekstoel die waarschijnlijk afkomstig is van het oude klooster te Frenswegen (Duitsland). 

Deze preekstoel is van hout vervaardigd en versierd met grote apostel- en bisschopsfiguren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klootschieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval
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De Echede of Eeshof is een voormalige havezathe 
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Haarlefertsweg, Reutum 

 

Reutemerveen 



 
14 

 

 

De Vier Winden aan de Oude Bornsedijk, Reutum 

Tussen Reutum en Weerselo staat de korenmolen De Vier Winden. De molen staat op het 

grondgebied van de gemeente Tubbergen en hoort derhalve bij Reutum, maar wordt door de 
ligging niet ver van Weerselo ook wel de Weerselose Molen genoemd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerselo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vier_Winden_(Reutum)
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Heilige Pancratius kerk, Reutum 
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Erve Oude Deperink 

Het erve Deperink werd bewoond door Jan Oude Westenagel, en later door zijn zoon Gerrit 

Oude Deperink/Aan de Stegge. De naam Oude Deperink geeft aan dat het een oud- of 

woonderhuis  (oolderwonner=woning voor ouderen) was van de familie Deperink van erve 

Deperink 

 

http://www.aandestegge.name/wps/jan-olde-westenagel-hendrina-langkamp/
http://www.aandestegge.name/wps/gerrit-oude-deperink-euphemia-agterpostel/
http://www.aandestegge.name/wps/gerrit-oude-deperink-euphemia-agterpostel/
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Het erve Deperink, 2017, het oude Deperink is al lang afgebroken, 

 

Beide erven zijn duidelijk zichtbaar op de kaart van gemeente Tubbergen uit 1832. 

Hieronder zie je deze kaart, met daaronder transparant een recente satellietfoto. Schuif de 

muis over de kaart om de huidige situatie te zien. 
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Kaart van erve Oude Deperink, Deperink, en Deperinksteg 

 

Gerrit overleed in 1813. Later verhuisde de familie, bestaande uit zoon Joannes aan de 

Stegge, zijn vrouw en enkele ongetrouwde familieleden, naar het dichtbij gelegen erve 

Timmers. Dat erf was door aankoop eigendom geworden van de familie Deperink. Het Oude 

Deperink werd nog een tijd bewoond door de familie Teunen-Snijders. Die is omstreeks 1852 

naar Weerselo verhuisd waarna het Oude Deperink is afgebroken. 

Het oude boerderijtje Timmerhuis kwam na het vertrek van Aan de Stegge leeg te staan. 

Nieuwe bewoners worden Bernardus Groothuis uit Haarle en zijn vrouw Johanna Maria 

Withag uit Fleringen. Hun geluk was echter van korte duur want bij de geboorte van hun 

eerste kind overleden moeder en kind in het kraambed. Groothuis hertrouwde twee jaar 

later met Aleida Susanna Haarhuis uit Geesteren. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen 
geboren. Haarhuis moest voor de hereboer Deperink een aantal hand- en spandiensten 

verrichten. Er werd verteld dat Groothuis een kar stalmest van boer Deperink naar zijn 

eigen grond had gereden. Hij had een perceel grond in het Hondeveld dat erg schraal was. 

Zonder mest groeide er niets. Toen bekend werd dat Groothuis mest naar zijn eigen grond 

had gereden kon hij vertrekken van het Timmerhuis. Hij verhuisde met zijn gezin naar het 

Hondenveld. 

Langs de plek waar de boerderij destijds lag loopt nu ongeveer de Agelerweg, die van 

Weerselo via Agelo naar Ootmarsum voert. Het deel van deze Agelerweg tussen 

Brokmansweg en Zoekeweg komt overeen met de vroegere Deperinksteg. 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/oude_deperink_1832-1.jpg
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Deperinksteeg rond 1955, vanaf erve Ramaker (Brookman). 

 
Erve Oude Deperink lag aan de Deperinksteeg. Tot aan de ruilverkaveling rond 1950 was 

nog een laatste eindje van deze steeg overgebleven langs erve Ramaker (voorheen 

Brookman). Het was niet meer dan een karrespoor, dat in de buurt Deepinksteg werd 

genoemd. Het smalle weggetje was aan beide kanten begroeit met een brede houtwal van 

eiken en kreupelhout. In het voorjaar bloeiden er uitbundig speenkruid en witte 
bosanemoontjes. Boer Deperink dreef er een paar keer per jaar wat jongvee langs deze steeg 

naar zijn weiland, dat aan het eind van de steeg lag. De onderstaande foto’s zijn genomen 

vanaf erve Ramaker rond 1955, waar alleen links nog de Deepinksteg zichtbaar is.  

 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/deepinksteg2.jpg
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1955, Deperinksteeg in de winter vanaf erve Ramaker 

 

 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/deepinksteg_winter.jpg
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Deperinksweg  

 

 

Op de kaart van 1832 is de Deperinksteg te zien. Het is de weg die van links naar rechts 

loopt. Te zien is ook de boerderij van het Oude Deperink. 

De achternaam Aan de Stegge is een zogenaamde toponiem: een eigennaam die verwijst 

naar geografische entiteit. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Toponiem
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Het erve Deperink wordt een Heerlijkheid genoemd. 
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Het erve Brookman 

 

Het ouderlijk huis van de Aan de Stegges is het erve Brookman (Ramaker) aan de 

Brookmansweg. Dat is het oorspronkelijke erve Timmers. In de markevergadering te Reutum 

in 1630 werd besloten dat alle illegale bouwsels weg moeten. Het bouwsel van Timmer 

Berend bleef echter staan. Aan de Stegge was getrouwd met een Timmers van de 

Timmusweg. De familie Timmers/Aan de Stegge verhuisde naar erve de Krester te 

Tubbergen. De Krester is de bijnaam voor Kemperink. Het erve Timmers werd gehuurd van 

boer Deperman of Deperink. Deperink had veel kinderen. Zijn opvolger heeft het erve 

Timmers verbouwd. Boven de niendeur staan de letters: JDSV. Niemand kende de herkomst 

van de letters en het werd dus: Jan Dodden en Sein Vodden. Maar de letters staan voor Jan 

Deperink en Susanna Veer. Hendrika Timmers was getrouwd met Jan Aan de Stegge. Hun 

dochters waren klopjes. Er was een goede band tussen Gerrit Aan de Stegge en Deperink. 

De dochter van Gerrit, Maria, de kloppe, woonde in een kamer op het erve Deperink. 

Gerardus (Graats) aan de Stegge (geb. 1823) trouwde met Anna Maria Brockhaus, en 
woonden op erve Brookman in Reutum. Later werd dit erve Ramaker genoemd.  
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Het erve Brookman (Ramaker), nadat het erf door drie generaties is bewoond, werd het in 

2007 gesloopt. 

Hendrikus Gerhardus Aan de Stegge is geboren op 13 december 1862 te Tubbergen en 

overleden op 24 april 1897 te Ypelo op vierendertigjarige leeftijd. Hij is landbouwer. Op 30 

december 1889 verhuist hij naar Ypelo naar het erve de Keizer, ook wel erve Hommers 

genoemd. Het erve de Keizer is aan de Keizersweg 9 te Ypelo. Hendrikus Gerhardus Aan de 

Stegge is de zoon van Johannes Aan de Stegge en Harmina Oude Lansink. Het erve 

Hommers (Humberting), nu erve de Keizer en de bijbehorende landerijen is verkocht uit een 

publieke verkoop van Hendrik ten Cate uit Almelo voor 5700 gulden op 27 september 1899 

aan Antonius Johannes aan de Stegge uit Tubbergen. 
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Het nieuwe huis  Brookman aan de Brokmansweg 
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Testament van Hendrik Achterpostel 

Transcriptie van het testament uit 1817 van Hendrik Achterpostel (broer van Euphemia 

Achterpostel – later Euphemia Aan de Stegge). Uit dit testament blijkt dat Euphemia aan de 

Stegge een zuster is van Janna Bodde. 

Notariële akte nr. 330 
Op heden den vierentwintigsten Maart achttien honderd en zeventien hebben wij Mr. George 
Bernard ten Pol openbaar notaris in de residentie en Canton van Ootmarsum Arrondissement 
Almelo Provincie Overijssel deze hebbende getekend op verzoek van Hendrik Agterpostel 
landbouwer wonende in de buurtschap ouden Ootmarsum Gemeente en Canton Ootmarsum 
ons begeven ten huize van genoemden Hendrik Agterpostel op het erve Agterpostel gelegen in 
de wijk Ouden Ootmarsum onder nr 4 gelegen alwaar des namiddags ten vier uren voor ons 
en de vier hierna genoemde medeondergetekende getuigen gecompareerd is de reeds 
genoemde Hendrik Agterpostel bij ons notaris genoegzaam bekend zijnde, ongehuwd en wel 
enigzinds zwakkelijk van lighaam dog zijn geheugen en oordeel en uitspraak zeer goed 

hebbende. 

Zoals ons notaris voormeld en ook de vier getuigen uit zijne redeneringen genoegzaam is 
gebleken Welke Comparant in aanmerking nemende de zekerheid des doods en de 
onzekerheid van diens ure, na vooraf zijne ziel in de handen van Zijnen Almachtigen God en 
Heiland te hebben aanbevolen, aan ons notaris voornoemd in tegenwoordigheid des 
nagenoemde vier getuigen heeft opgegeven en gedicteerd en voorgezegd zijn testament of 
bevel van uiterste wille luidende als hierna volgt. 

Ik geef en legateer aan de vijf kinderen van mijne wijlen zuster Euphemia (Fenne) Agterpostel 
gehuwd geweest met Gerrit oude Deperink te Reutum, met name Janna, Hendrika, Maria, Jan 
en Jannes oude Deperink wonende alle te Reutum, ieder eene som van honderd gulden of 
vijfhonderd gulden zamen eenmaal te betalen. 

Ik legateer aan mijne nigten Euphemia Agterpostel egtgenote van Gerrit Hendrik Steggink en 

Aleida Agterpostel zonder beroep wonende thans ook bij Steggink te Tilligte ieder eene som 
van Honderd gulden en dus aan deze beide kinderen van mijne wijlen zuster en zwager Maria 
en Berend Agterpostel te zamen eene som van tweehonderd guldens eens. 

Ik legateer aan mijnen neef Berend Jan Agterpostel thans gehuwd en wonende bij of in het 
dorp Denekamp eene som van een honderd guldens eens. 

Ik geef en legateer aan mijne nigte Janna Agterpostel echtgenote van Jannes Keppel te 
Lemselo eene som van honderd gulden eens. 

Ik legateer aan mijne nigte Helena Agterpostel echtgenote van Jan Veelers te Ouden 
Ootmarsum* eene som van honderd gulden eenmaal te betalen. 

Ik legateer aan mijne nigte Helena Agterpostel zijde ongehuwd en zonder beroep wonende met 

mij ten huize van Jan Hendrik Agterpostel in de wijk ouden Ootmarsum onder nr 4 eene som 
van eenhonderd gulden eens. 

Ik geef en legateer aan mijnen neef Jan Agterpostel dienstknegt bij Jannes Voorpostel in 
Ouden Ootmarsum eene som van een honderd gulden eenmaal te betalen. 

http://www.aandestegge.name/wps/gerrit-oude-deperink-euphemia-agterpostel/


 
28 

 

Wat het overschot betreft van mijne verdere goederen zo roerende als onroerende inschulden 
regten actiën en crediten en in t algemeen verder of andershoegenaamd mijne nalatenschap 

zal uitmaken niets daarvan uitgezonderd, zelfs ook mijn lijfstoebehoor, na mijne schulden en 
bovenstaande legaten voldaan zullen zijn, het zelve geef en legateer aan mijnen neef en nigte 
Jan Hendrik Agterpostel en vrouw Janna Kolthof egtelieden en landbauwers wonende met mij 
in nr 4 in de wijk Ouden Ootmarsum voornoemd, dewelken ik bijdezen stelle tot mijne 
univerzeelen erfgenamen. 

Ik herroep alle testamenten of makingen ter zake des doods die ik zoude mogel gemaakt 
hebben voor het tegenwoordige waarbij ik mij alleen bepale als mijne wil bevattend. Het 
vorenstaande testament door de testateur Hendrik Agterpostel voormeld aan ons notaris 
waarnemend in bijwezen der vier getuigen voorgezegd en gedicteerd door ons notaris hier 
overeenkomstig in prezentie der vier getuigen staande de gemelde opgave geschreven en 
voorgelezen door ons notaris aan hem testateur in bijzijn en ten aanhoren der nagenoemden 
getuigen voorgelezen zijnde, heeft de testateur in prezentie der vier getuigen verklaard het 
zelve zeer wel te verstaan en daarbij te volharden met begeerte dat dit zijn testament na 
overlijden zal worden nagevolgd en in allen opzigte nagekomen. 

Aldus gedaan en gepasseerd ter gemelde woonplaatze van den testateur namenlijk op het 
erve Agterpostel in Ouden Ootmarsum in tegenwoordigheid van Berend Berends tapper en 
Gerrit Heespelink zonder beroep wonende beide te Ootmarsum en van Berend Schutte en 
Jannes Droste landbouwers te Ouden Ootmarsum. alle vier getuigen hiertoe expres verzogt 
waarvan de twee eersten benevens ons notaris dit testament na duidelijke voorlezing van 
hetzelve ten hunnen aanhoren en aan ons ter hand gesteld ondertekend hebben, hebbende de 
twee laatstgenoemde getuigenen en de textateur niet getekend als verklarende niet te kunnen 
schrijven noch hunne namen tekenen .Zijnde dit testament ten platten lande gemaakt,en geen 
vier getuigen die alle hunne namen schrijven konden te vinden geweest. 

Ondertekend door B. Berends en G. Heespelink 

 

De voorouders 

Hermen Jan Oude Westenagel is de eerste bekende voorouder in de stamreeks van aan de 

Stegge. Hoewel er vermoeden bestaat omtrent zijn herkomst is hierin geen zekerheid. Meer 

informatie is helaas tot op heden niet gevonden. Hermen Jan was getrouwd met Gese; haar 

achternaam is onbekend. 

De volkstelling van 1748 vermeldt bij “Groten Agelo”: 

Huisgesin: Hermen Jan in ‘t olde Westenagel, vrouw Gese en dan nog sijn ouden vader. 
Kinders over de 10 jaar oud: Albert, Berent. 

Kostgangers en Inwo0ners: Jan Hermsen. 

Het gezin bestond echter uit drie kinderen volgens het doopboek van de R.K. kerk van 

Ootmarsum: 

 Jan (gedoopt op 13-2-1723 te Ootmarsum). Jan is getrouwd met Hendrina olde Langkamp 

 Albert 

 Berent 

https://www.historischcentrumoverijssel.nl/files/volkstelling_1748_ootmarsum_1.pdf
http://www.geneaknowhow.net/vpnd/ov/ootmarsum_dtbrk.html
http://www.geneaknowhow.net/vpnd/ov/ootmarsum_dtbrk.html
http://www.aandestegge.name/wps/jan-olde-westenagel-hendrina-langkamp/
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Jan Olde Westenagel was getrouwd met Hendrina (Dina) Langkamp uit Tilligte.  Er 

ontbreken helaas enkele bladzijden uit het trouwboek van de r.k. kerk van Ootmarsum, 

juist in de periode dat Jan trouwde. Wel is te lezen dat zij waren ingeschreven 
voor ondertrouw in 1749. Zijn naam werd soms geschreven als oude Westenagelo en oude 
Wessenagel. 

Het gezin van Jan olde Westenagel woonde in het huis waar hij geboren was, het 
zogenaamde oud- of woonderhuis van het omvangrijke erve Westenagel in Groot Agelo. Later 

verhuisden ze naar een boerderij op het oude Deperink, een erf in Reutum. 

Het oude Deperink lag aan de Deperinksteg. Het woord steg betekent weg, en wordt in het 
Twents ook wel stegge genoemd. Omdat er in Reutum meer erven bestonden met de 

naam oude Deperink, duidde Jan zijn woonadres aan met oude Deperink aan de stegge. 

Volgens het Twentse gebruik van achternamen noemde hij zich dan ook overeenkomstig Jan 
oude Deperink aan de Stegge. 

Uit het huwelijk van Jan en Hendrina werden drie kinderen geboren: 

 Bernardus (geb. 1750): trouwde Ursula Bussink. Zijn familie noemde zich later Dijkers. 

 Aleidis (geb. 1752): trouwde Jan Poppink, buurman van oude Deperink. Aleidis noemde zich 
soms ook oude Deperink. 

 Gerardus (Gerrit, geb. 1756): ging wonen in Reutum in het oude Deperink, en trouwde 
Euphemia (Fenne) Achterpostel uit oud Ootmarsum (ook wel Postel of Voorpostel genoemd). 

Gerrit Oude Deperink trouwde in 1784 Euphemia (Fenne) Achterpostel. Euphemia kwam 

van erve Achterpostel in Oud Ootmarsum, ook wel Postel of Voorpostel genoemd. Zij gingen 
wonen in Reutum in het oude Deperink. 

Naamsaanneming in 1812 

In 1811 verplichtte keizer Napoleon iedereen om een familienaam te kiezen –de zogenaamde 
naamsaanneming. Gerrit en Euphemia namen in 1812 officieel de naam aan de Stegge aan. 

Hoewel de papieren door de grote brand in 1868 in Tubbergen verloren zijn gegaan, bestaat 
er nog een extract van het register over deze naamswijziging, geschreven in 1822: 

http://www.aandestegge.name/wps/erve-oude-westenagel/
http://www.aandestegge.name/wps/erve-oude-deperink/
http://www.aandestegge.name/wps/gerrit-oude-deperink-euphemia-agterpostel/
http://www.aandestegge.name/wps/erve-achterpostel/
http://www.aandestegge.name/wps/erve-oude-deperink/
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Extract van de het register der vaste namen uit 1822 

 
Pardevant nous Maire de la commune … s’est presenté Gerrit Olde Deperink, domicilié a 
Reutum No 67, le quel a declaré qu’il se adopte le nom aan de Stegge pour nom de famille et 
pour pre nom se conserve ci … Gerrit, et qu’il a deux fils, et trois filles, savoir Jan, agé de dix 
sept ans, Jannes agé de quatorze ans, Johanna agée de vingt cinq ans, Maria agée de vingt 
deux ans, et Hendrika agée de dix huit ans, tous domiciliés chez lui aux quels il conserve leurs 
prenoms et qu’il ne sait signer. 
 
… L J Barendtszen Maire 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/AdopteLeNom2.jpg
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Voor extract conform, afgegeven te Tubbergen den 13 April 1822, de Schout van Tubbergen 

Vertaling: 

Ten overstaan van de burgemeester van de gemeente Tubbergen is verschenen Gerrit Olde 
Deperink, woonachtig te Reutum nummer 67, die heeft verklaard dat hij de naam aan de 
Stegge aanneemt als familienaam, en als voornaam Gerrit behoudt, en dat hij twee zonen en 
drie dochters heeft, te weten Jan, 17 jaar oud, Jannes, 14 jaar oud, Johanna, 25 jaar oud, 
Maria, 22 jaar oud, en Hendrika 18 jaar oud, allen woonachtig bij hem waarbij hij hun 
voornamen behoudt, en dat hij niet kan tekenen. 

Uit het huwelijk van Gerrit en Euphemia zijn 7 kinderen geboren: 

 Joanna (Janna, geb. 1786) trouwde in 1817 met Joannes Haarhuis in Albergen. 

 Euphemia (Fenne, geb. 1788) overleed in 1804. 

 Henrica (geb. 1790) overleed in 1857 ongehuwd. Zij was een geestelijk dochter. 

 Maria (geb. 1792) woonde als geestelijk dochter in een kamer op het erve Deperink – zie ook 
haar testament. 

 Hermanus Joannes was een tweelingbroer van Joannes, overleed kort na zijn geboorte. 

 Joannes (geb. 1795, tweelingbroer van Hermanus Joannes) trouwde in 1822 met Henrica 
Timmers. 

 Jannes (Jan, geb. 1797) trouwde in 1834 met Joanna Roelofs op het erve Meijer te Agelo. 
Hiervan zijn géén nazaten met de naam aan de Stegge; wel o.a. Nijhuis, Kloeze (ouderlijke 

boerderij) en Zum Grotenhof. Hun enige zoon Gerrit Jan bleef ongehuwd. 

Joannes aan de Stegge trouwde in 1822 met Henrica Timmers. Rond 1830 zijn zij verhuisd 

van erve Oude Deperink naar erve Timmers. 

Akte van bekendheid van Joannes aan de Stegge, een extract van het doopboek van de r.k. 

kerk te Ootmarsum. 

 

Uit hun huwelijk zijn zes kinderen geboren: 

 Gerardus (Graats; geb. 1823): trouwde met Maria Brockhaus uit Mehringen in Duitsland op 
het erve Brookman (Ramaker) te Reutum. De familie woont momenteel o.a. in de omgeving 
van Tubbergen en Almelo. Één tak van deze familie noemt zich An de Stegge (met één a). 

Een andere tak is destijds naar Rheine (Duitsland) vertrokken. Daar wonen nu nog 4 

personen met de naam Aan de Stegge. 

  

 Frederikus (Dieks, geb. 1825): trouwde met Aleida Brookhuis op het erve Olde Burink te 
Reutum. Deze familie woont o.a. in de omgeving van Tubbergen en Vasse. 

  

http://www.aandestegge.name/wps/joannes-aan-de-stegge-henrica-timmers/
http://www.aandestegge.name/wps/erve-oude-deperink/
http://www.aandestegge.name/wps/erve-brookman-ramaker/
http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/jan_oudedeperink.jpg
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 Euphemia (Feem, geb. 1829): trouwde met Christiaan Hekhuis op erve Hekhuis bij 
Tubbergen. Lees meer in de parenteel op deze site, of de genealogie van Hekhuis. 

  

 Johannes (Jan, geb. 1831): trouwde met Hermina oude Lansink op het erve Timmers te 
Reutum. Deze familie vertrok naar Enter en Tubbergen (en van daar uit later ook naar Enter 

en Oldenzaal). Momenteel is de familie over Nederland verspreid: o.a. Amsterdam, 

Hilversum, Deventer, Goor en Enter. 

  

 Bernardus (geb. 1834): trouwde met Maria Roetenberg op het erve Moskhoes te Klein Agelo. 
Deze familie woont momenteel o.a. in Klein Agelo, Münster (Duistland), München 

(Duistland), Ootmarsum en Raalte. 

  

 Hermannus (Herman, geb. 1838): trouwde 1e huw. met Euphemia oude Lansink, 

zuster van Hermina. Hij trouwde in zijn tweede huwelijk met Maria Nijhuis op 
het erve Timmersboer in Klein Agelo. Ze hadden één dochter, gehuwd met Bernardus 

Brookhuis. Herman had grond gekocht dat eens toebehoorde aan het voormalige 

huize Ootmarsum en hierop een boerderij gebouwd. Die is afgebrand en opnieuw 

gebouwd. De naam Timmersboer komt van het erf Timmers in Reutum waar hij 

geboren is. De weg waaraan de nieuwe boerderij ligt wordt nog steeds Timmusweg 
genoemd. 

 

 

 

 

http://www.aandestegge.name/wps/erve-timmersboer/
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Een korte geschiedenis van ‘Aan de Stegge’ door Ben Aan de Stegge uit 

Reutum.   
  
Op 13-2-1723 werd te Ootmarsum gedoopt Jan Oude Westenagel  zoon van Hermen Jan en 

Gese in Oude Westenagel. Doopgetuige was Geese in de Landeweer. Mogelijk is Hermen Jan 

voor 1727 overleden en is Geese hertrouwd met Hermen Jan Lammerink  die zich dan ook 
in ‘t Oude Westenagel noemde   
De volkstelling van 1748: Groten Agelo,  HermenJan in ’t olde Westenagel. Vrouw Gese en 
dan nog sijn ouden vader. Kinders over 10 jaar oud;  Albert en Berent. Kostgangers en 
inwooners; Jan Hermsen  ( betekent Jan de zoon van Hermen).  

  

Jan Olde Westenagel, ook Jan Wessenagel genoemd, trouwt op 23 april 1749 (inschrijving in 
de r.k.kerk van Ootmarsum) met Hendrina Reijninck uit Tilligte  Ze werd later ook Hendrina 

Olde Lankamp genoemd. Ze was een dochter van Berent Reijninck uit Volthe en Aeltje 

Schalhuis, wonende op het Olde Lankamp in Tilligte.  

Het ‘Olde Lankamp’ lag ongeveer honderd meter zuid-oost van de plaats waar nu (2010) het 

Maria kapelletje in Tilligte staat.  

Uit het huwelijk van Jan en Hendrina werden drie kinderen geboren  
Bernardus in 1750,  Aleidis in 1753 en Gerardus in 1756  

Het gezin woonde eerst in het Olde Westenagel in Groot Agelo en verhuisde omstreeks 1762 

naar het Oude Deperink in Reutum. Dat was nadat de vorige bewoner Jan Berendsen 

Deperink en zijn vrouw Janna  Slaghecke naar het erve Lenferink in Fleringen, bezit van 

Herinckhave zijn verhuisd. De meeste inwoners van de gemeente Tubbergen met de naam 
Lenferink zijn nazaten van Jan Berendsen en Janna  Slaghecke. 

Bernardus  Olde Westenagel , geboren in 1750, trouwde in 1779 met Ursela Bossink en 

ging wonen op het Oude Lansink in Haarle. Bij de naamsaanneming in 1812 namen ze de 

naam Dijkers aan. Dit waren de voorouders van de familie Dijkers uit Haarle.  

Aleida  Olde Westenagel, geboren in 1753, trouwde 1778 met Jan Poppink uit Reutum  

Jan en Aleida zijn de voorouders van de familie Poppink in Reutum  
Gerardus Olde Westenagel, geboren in 1756, trouwde in 1784 met Euphemia Agterpostel 

uit Oud Ootmarsum. Ze was de jongste dochter van  Jan Agterpostel, geboren Kuks en 

Euphemia  (Fenne )Voorpostel.  Gerardus of Gerrit en Fenne bleven op het Oude Deperink 

wonen.  

Het plaatsje oude Deperink lag aan een weg of steg genoemd  En werd ook Deperink aan de 
stegge genoemd. In Reutum lag bijvoorbeeld ook het plaatsje ‘Hulsinck aan de stegge’.  

Bij de naamsaanneming in 1812 nam de familie de naam ‘Aan de Stegge’aan maar er werd 

in de eerste jaren nadien nog wel ondertekend met  ‘Oude Deperink’.   

Uit het huwelijk van Gerrit en Fenne werden  zeven kinderen geboren  

Janna,  geboren 1788, overleden 1804 te Albergen,  trouwde in 1817 met Jannes Haarhuis   

(Wind Jan). De familie woonde op het ‘Oude Heine’in Albergen.  
Euphemia of Fenne, geboren in 1788 en overleden in 1804.  

Henrica, geboren in 1790 en overleden in 1819, als geestelijk dochter (kloppe).  

Maria, geboren in 1792 en overleden in 1857, als geestelijk dochter. Ze woonde in een 

kamertje op het erve Deperink of  Deepman.   

Hermannus Joannes, geboren in 1795,( tweeling), is kort na de geboorte overleden. 
Joannes of Jan, geboren in 1795  (tweeling) en overleden in 1869, trouwde in 1822 met 

Henrica Timmers, 1795-1769.  Jan en Henrica stierven een dag na elkaar.  

Er werd een bid-of gedachtenisprentje uitgegeven met beide namen  

Henrica Timmers was een dochter van Herman Timmers en Joanna Boshuis uit Vasse.  

 

Jannes, geboren in 1797 en overleden te Agelo in 1764, trouwde in 1834 met Johanna 
Roelofs of Meijer, geboren in 1807, overleden in 1881. Ze bewoonden het erve Meijer in 

Agelo, thans Kloese.   

 

Herman Timmers, de vader van Henrica, was drie keer getrouwd.  

1e huwelijk, in 1776, met Mien Peggenhuis uit Mander.  



 
35 

 

2e huwelijk, in 1780, met Janna Oude Bennink, dochter van buurman Lucas Landeweer en 

Henrica Olde Bennink.   

3e huwelijk, met Joanna Boshuis uit Vasse, dochter van Egbert Mensink, geboren op het 

erve Mensman in Reutum en Hendrika Boshuis uit Vasse. 

Ze woonden  tot circa 1836 op het oude Deperink.   

Herman, de oudste zoon van Herman Timmers en Mien Peggenhuis, was getrouwd met 
Berendina Kemna uit Albergen. Hun huwelijk bleef kinderloos. Nadat het ouderlijke huis 

van Berendina Kemna in Albergen door gebrek aan opvolging leeg kwam te staan verkochten 

ze het erve ‘Timmers’, inclusief ruim 2,5 bunder grond, in mei 1836 aan de weduwe 

Susanna Deperink, geboren Teuse, voor een bedrag van 850 gulden en vertrokken naar 

Albergen.  
Het oude huis ‘Timmers’ werd door Jan Deperink, zoon van Gerrit Jan Deperink, (1768-

1831) en Susanna Deperink of Teuse (1795-1866) gerenoveerd. Hun initiale  J.D.-S.V. staan 

nog in de sluitstenen bij de niendeur. Door latere bewoners spottend en mogelijk onwetend 

wel Jan Dodn’n en San Vodd’n  genoemd . Tot de boedelscheiding van het omvangrijke erve 

Deperman een feit was ging het echtpaar Jan Deperink en Susanna Veer wonen op het 

gerenoveerde erve Timmers. Omstreeks 1866 vertrokken Jan en Susanna naar het erve 
Deperman. Jan Aan de Stegge en Henrica Timmers verlieten het waarschijnlijk uitgeleefde 

‘Oude Deperink’ en huurden  het voormalige geboortehuis van Henrica, het erve Timmers.  

Het ‘Oude Deperink’ is nadien nog een tijd bewoond door de familie Teunen-Snijders.  

Na vertrek van deze familie naar het Binnenveld is het ‘Oude Deperink’ afgebroken.  

  
Uit het huwelijk van Jan aan de Stegge en Henrica Timmers werden zes kinderen geboren  

  

Gradus Joannes aan de Stegge, geboren in 1823, overleden in 1892 te Reutum.  

Gradus trouwde in 1846 met Anna Maria Brockhaus uit Mehringen-Emsburen  Het 

echtpaar ging wonen op het erve Brookman.   

Frederikus aan de Stegge,  geboren in 1825, overleden in 1904 te Reutum. 
Frederikus  trouwde in 1851 met Aleida Broekhuis, dochter van Hermanus H. Broekhuis en 

Susanna Oude Assink. Het echtpaar ging wonen op het erve ‘Oude Burink’ in Reutum.  

Het Oude Burink lag ongeveer honderd meter oostelijk van Brookman en is in 1907 door 

bliksem getroffen en afgebrand. De bewoners zijn vertrokken naar Tubbergen,  thans 

houtdrogerij Mollink.  
Euphemia aan de Stegge, geboren in 1829, overleden in 1906 te Tubbergen.  

Euphemia trouwde in 1855 met Christiaan Hekhuis uit Tubbergen. 

Joannes aan de Stegge, geboren in 1831, overleden in 1878 te Reutum.  

Joannes ( Jan ) trouwde in 1859 met Hermina Meijer of Oude Lansink (Scheper) uit 

Fleringen, dochter van Hendrikus Oude Lansink en Geertrui Pleijhuis. Ze bleven wonen op 

het erve Timmers. Na het overlijden van Jan aan de Stegge hertrouwde Hermina met 
Hendrikus Kemperink ( Krester); het gezin vertrok naar Tubbergen  Twee van hun kinderen 

vertrokken naar Enter. Dit waren de voorouders van de families Aan de Stegge in Enter.  

Bernardus aan de Stegge  is geboren in 1834 en overleden in 1902 te Klein Agelo.  

Bernardus aan de Stegge, ‘Timmers Ruudke’ genoemd, trouwde in 1862 met Maria 

Roetenberg, dochter van Bernardus Roetenberg en Maria Groeneveld.. De familie woonde op 
het erve ‘Moskhoes’ in Klein Agelo  

Hermanus aan de Stegge, geboren in 1838 overleden in 1924 te Klein Agelo.  

Herman  werd ‘Timmersboer’genoemd en trouwde in 1869 met Euphemia Meijer, zus van 

Hermina, vrouw Jan aan de Stegge. De familie woonde aan de Timmersweg in Klein Agelo.   

De weg werd naar hun erve genoemd.  Na overlijden van Euphemia in 1872 hertrouwde 

Herman in 1873 met Maria Nijhuis uit Mander. Hun enige dochter, Johanna Gesina, 
trouwde in 1903 met Bernardus Brookhuis. De familie Brookhuis is naar Geesteren (O) 

vertrokken om plaats te maken voor een nieuwbouw plan. .De nieuwbouw ‘Brookhuis’is 

naar deze familie genoemd.  

 

Joannes en Henrica zijn kort achter elkaar overleden in 1869. Er is destijds daarom slechts 
één bidprentje gedrukt. 
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Bidprentje Johannes aan de Stegge en Henrica Timmers 

 

 

 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/BidPrentJohannes2.jpg
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De voorouders  
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Erve Timmersboer  

Joannes Aan de Stegge trouwde in 1822 met Henrica Timmers. Rond 1830 zijn zij verhuisd 

van erve Oude Deperink naar erve Timmers. 

Hermannus (Herman) Aan de Stegge (1838-1924) trouwde in zijn tweede huwelijk met Maria 

Nijhuis op het erve Timmersboer in Klein Agelo. De naam Timmersboer komt van het erf 

Timmers in Reutum waar hij geboren is. De boerderij aan de Timmusweg is op 
onderstaande foto’s te zien en is in 2006 gesloopt. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Erve Timmersboer in 2006; gevelstenen aan de voorkant van de boerderij herinneren nog 

aan de eerste eigenaar. 

 

http://www.aandestegge.name/wps/erve-oude-deperink/
http://www.aandestegge.name/wps/joannes-aan-de-stegge-henrica-timmers/#Hermannus
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Steen aan voorkant van erve Timmersboer 

 

Twee gevelstenen aan de achterkant, boven de niendeur (achterdeur), noemen de initialen B 

B en G A/D S, zoals hieronder is te zien. Ze verwijzen naar Herman’s dochter Johanna 

Gesina Aan de Stegge (1872-1956) en haar echtgenoot Bernard Brookhuis, die het erve van 

Herman overgenomen hebben. 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/TimmersBoerVoorkantb.jpg
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Gevelsteen boven de niendeur van erve Timmersboer. B B : Bernard Brookhoes, G a/d S: 

Gesina Aan de Stegge. 
 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/TimmersBoerAchterkantSteen.jpg
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Nog een laatste blik binnen voordat het gesloopt werd. 

 

 

Erve Oude Westenagel 

Hermen Jan Olde Westenagel woonde op erve Oude Westenagel. De naam geeft aan dat het 
om het oud- of woondershuis van de familie Westenagel gaat. 

Erve Westenagel en erve Oude Westenagel zijn beide duidelijk zichtbaar op onderstaande 

kaart van 1832 rond West Agelo. West Agelo hoorde destijds bij gemeente Denekamp. Merk 

op dat de huidige Agelerweg / Weerselosestraat destijds niet bestond. 

http://www.aandestegge.name/wps/hermen-jan-oude-westenagel-gese/
http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/TimmersBoer2006Binnen.jpg
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Erve Oude Westenagel en erve Westenagel op de kaart van 1832.

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/westenagel_1832.jpg
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http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/erve_westenagel.jpg
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De boerderij van het Oude Westenagel is later nog een tijd bewoond door de familie Ter 
Horst-Getkotte. In 1869 is het publiek verkocht voor afbraak. De boerderij van erve 
Westenagel bestaat nog: hieronder een foto van dit fraaie erf vanaf de Agelerweg tussen 

Reutum en Ootmarsum. 

 
 

2007, erve Oude Westenagel  

 

Veertiende eeuw 

Citaat uit het boek Verslagen en mededelingen over het erf Westenagel van boerschap Groot 

Agelo (van het Richterambt Ootmarsum): 

Zoo lagen er in de boerschap Groot Agelo drie erven, Westenagel, Getkate en Moekate die in 
handen van de familie Van Heiden kwamen. Over deze erven leest men in de lijst der 
leenmannen van het Sticht, die tussen 1381 en 1383 gedateerd moet worden. Item Henrye 
van Haerste hout dat erve to Westen-Aghele met al sijnen toebehoren. 
Op 20 oktober 1457 werd Claas van Overhagen met Westenagele, het Ghietkate en halve 
tienden over de Holtwijck in de buurtschap Ageloe beleend. Op 18 juli 1484 verleende Mijn 
Genedige Heer aan Anthony van Overhagen, buiten s’lands zijnde, uitstel met het verzoeken 
der leengoederen Westenagele, Gettencate en Modenkate, die hem als ledig geworden leenen 
zouden worden beleend tot zes maand na zijn eerste terugkomst. 

Acht jaar duurde zijn uitlandigheid en eerst den 8 April 1492 ontving hij de beleening met de 

drie leenen, die zoals hier blijkt, door Klaas van Overhagen verzuimd waren. De volgende 
beleeningen waren: 

 30 Sept. 1497 Albert van Heiden 

 17 Juli 1505 Lambert van Losser na opdracht door den voorgaande 

 20 Sept. 1514 Lambert van Losser, na door de van zijn gelijknamigen grootvader en onder 
hulderschap van Herman van Heyden 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/OudeWestenagel2006txtDeel.jpg


 
45 

 

Dezelfde dag 20-9-1514 deed bisschop Frederik van Baden kond, dat Lambert van Losser met 
zijn momber en met vier sijnen naaste vrienden en magen voor hem was verschenen en uit de 

drie erven was gegaan, waarop hij daarmede had beleend en verlijd Berndt ten Grotenhuys. 
Deze ontving daarmede de beleening van den nieuwen bisschop Phillips van Bourgondië op 9 
oct. 1517 en daarna van Hendrik van Beieren op 14 jan 1525. 

 

 

Erve Oude Westenagel 

Jan Olde Westenagel was getrouwd met Hendrina (Dina) Langkamp uit Tilligte.  Er 
ontbreken helaas enkele bladzijden uit het trouwboek van de r.k. kerk van Ootmarsum, 

juist in de periode dat Jan trouwde. Wel is te lezen dat zij waren ingeschreven 
voor ondertrouw in 1749. Zijn naam werd soms geschreven als oude Westenagelo en oude 

Wessenagel. 

Het gezin van Jan olde Westenagel woonde in het huis waar hij geboren was, het 
zogenaamde oud- of woonderhuis van het omvangrijke erve Westenagel in Groot Agelo. Later 

verhuisden ze naar het Oude Deperink , een erve in Reutum. 

Het Oude Deperink lag aan de Deperinksteg. Het woord steg betekent weg, en wordt in het 
Twents ook wel stegge genoemd. Omdat er in Reutum meer erven bestonden met de 

naam oude Deperink, duidde Jan zijn woonadres aan met oude Deperink aan de stegge. 

Volgens het Twentse gebruik van achternamen noemde hij zich dan ook overeenkomstig Jan 

oude Deperink aan de Stegge. 

Uit het huwelijk van Jan en Hendrina werden drie kinderen geboren: 

 Bernardus (geb. 1750): trouwde met Ursula Bussink. Zijn familie noemde zich later Dijkers. 

 Aleidis (geb. 1752): trouwde met Jan Poppink, buurman van oude Deperink. Aleidis noemde 
zich soms ook oude Deperink. 

 Gerardus (Gerrit, geb. 1756): ging wonen in Reutum in het oude Deperink, en trouwde met 
Euphemia (Fenne) Achterpostel uit oud Ootmarsum (ook wel Postel of Voorpostel genoemd). 

 

http://www.aandestegge.name/wps/erve-oude-westenagel/
http://www.aandestegge.name/wps/gerrit-oude-deperink-euphemia-agterpostel/
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Erve Achterpostel 

Gerrit Oude Deperink trouwde in 1784 Euphemia (Fenne) Achterpostel. Euphemia 

Achterpostel is geboren op erve Achterpostel in Oud Ootmarsum. De naam Achterpostel 
wordt soms ook met een g geschreven: Agterpostel. Het verwijst naar het pos of possel, wat 

het Twentse woord is voor gagel, een struikgewas dat daar veel groeide. 

Dit possel tref je momenteel nog aan als familieteken op de sluitsteen boven de niendeur 
(Twents voor hoofdingang) van de boerderij. 

 

2006 erve Achterpostel 

http://www.aandestegge.name/wps/gerrit-oude-deperink-euphemia-agterpostel/
http://www.aandestegge.name/wps/gerrit-oude-deperink-euphemia-agterpostel/
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Gevelsteen  

 
 
Sluitsteen boven de niendeur van erve Achterpostel 

 

 

 

Testament van Maria Aan de Stegge 
 

Testament van Maria aan de Stegge (dochter van Gerrit aan de Stegge en Euphemia olde 

Langkamp). 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/achterpostel_gevelsteen_klein.jpg
http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/achterpostel_sluitsteen_niendeur2_klein.jpg
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Notariële akte nr 1935 
Voor ons meester Louis Johannes Barendszen openbaar notaris in het canton Ootmarsum 

arrondissement Almelo, provincie Overijssel residerende te Tubbergen in tegenwoordigheid 
van de nagenoemde vier getuigen is gecompareerd Maria aan de Stegge ook wel oude 
Deperink genaamd zonder beroep, geestelijk dochter, wonende in een kamertje op het erve 
Deperink in de buurtschap Reutum gemeente Tubbergen dewelke comparante zijnde ziekelijk 
en bedlegerig, dog bij goede verstande zooals aan ons notaris uit de met haar, en uit de door 
haar met de gehouden gesprekken genoegzaam is gebleken, eene testementaire beschikking 
willende daarstellen aan ons notaris haar testament heeft gedicteerd zoo als hier volgt. 

Ik benoem en stel tot mijnen enigen en universelen erfgenaam in al wat ik bij dode zal komen 
nagelaten mijnen vollen broeder Jan aan de Stegge, landbouwer in Renvooi het oude Deprink 
in de buurtschap Reutum gemeente Tubbergen (doorgestreept en in de kantlijn aangevuld – 
redactie) canton Ootmarsum, welken genoemden mijnen erfgenaam ik uitdrukkelijk bij deze 
ontsla en onthef van alle verpligting tot inbreng of rapport waartoe hij op de een of andere 
wijze zoude mogen kunnen gehouden. 

Dit alles alzoo aan ons notaris door de testatrice voorgezegde en dit testament door ons 
notaris staande die mondelinge opgave en zoo als het aan ons door de testatrice is gedicteerd 
geschreven zijnde, is door ons in tegenwoordigheid der vier getuigen duidelijk aan de 
testatrice voorgelezen die verklaard heeft het wel te verstaan en daar bij als hare uiterste 
wille zijnde te volharden aldus gedaan en gepasserd te Reutum binnen de gemeente 
Tubbergen ter woonstede van de comparante testatrice den eersten september achtien 
honderd vijf en dertig des avonds te tien uren ter presentie van Jannes Lansink op het 
Kamperink, Albertus Kemperink, Jan Hendrik Broekhuis, Hendrikus Snijders, alle 
landbouwers wonende alle in de buurtschap Reutum binnen deze gemeente voormeld onze tot 
deze acte verzochte vier getuigen van welke de drie eerstgenoemde deze minute, die onder ons 
notaris zal berusten blijven na de gedane voorlezing met ons notaris onderteekend hebben, 
hebben de vierde getuige Hendrikus Snijders en de Comparante testatrice, beide op onze 
uitnodiging om te teekenen, verklaard des schrijvens en teekenens onervaren te zijn en 
daarom deze niet geteekend. 

Jan Lansink,  A. Kemperink, J. H. Broekhuis 

Bron: website Aan de Stegge 

 

De heerlijkheid Deperink  

Erve Deperink was een heerlijkheid. De heerlijkheid of heerschap is een bestuursvorm 
voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de 

middeleeuwen.  Grondgebied waarvan alle inwoners, dus ook de vrijen, onder het directe 

overheidsgezag stonden van de heer der heerlijkheid. Hij oefende het overheidsgezag (vooral 

bestuur en rechtspraak) uit in eigen naam. De heerlijkheden ontstonden uit domeinen van 

grootgrondbezitters die zich als lokale machthebbers opwierpen, het recht in eigen hand 
namen en zich bepaalde koninklijke rechten onrechtmatig toeëigenden. 
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De heerlijkheid Deperink 

Binnen de heerlijkheid werd het overheidsgezag uitgeoefend over een bepaald gebied. De 

centrale persoon van de heerlijkheid was de eigenaar van die rechten: de heer, vrijheer of 
erfheer (of vrouwe, vrijvrouwe of erfvrouwe). Het Latijnse woord voor heer, dominus, werd 

ook wel gebruikt. De heren fungeerden als leenman van een hogere heer. Deze hogere heer 

kon een hoge edelman zijn, die zelf weer als leenman optrad namens een koning of keizer. 

Tot het einde van het Ancien Régime (1795) maakten in sommige streken de dorpen 

bestuurlijk deel uit van een heerlijkheid. De heerlijkheden waren een uitvloeisel van 

het leenstelsel, met name het in leen geven van de rechtsmacht door de vorst. Deze gaf zijn 
bestuurlijk en juridisch recht in leen aan een leenman, vaak als beloning aan een militaire 

of politieke medestander of vertrouweling van de machthebber. De heer beschikte dus 

meestal over geheel of een deel van het overstijgend koninklijk gezag, bijvoorbeeld 

als graaf of hertog. Er zijn echter ook zogenaamde allodiale heerlijkheden, waarbij door de 

heer geen "leenhulde" was verschuldigd aan de graaf. 

Omdat lenen ontstonden uit krijgsdienstcontracten tussen een vazal en zijn suzerein (veelal 

manschap genoemd), was een leen steeds persoonsgebonden. Door de opkomst van 

professionele legers, kwam dit manschap in onbruik of werd vervangen door 

oorlogsbelastingen. De persoonsgebondenheid van het leen bleef evenwel voortbestaan. Dit 

had onder andere tot gevolg dat bij het overlijden van een leenman het leen in principe 

terugviel aan de leenheer. De eerstgeboren erfgenaam kon de heerlijkheid evenwel 
behouden, door een procedure van "leenhulde" te volbrengen aan het soevereine leenhof. De 

nieuwe leenman diende dan een (symbolische) som geld aan zijn leenheer te betalen (het 

leenverhef). Dezelfde verhefprocedure diende ook gevolgd te worden bij verkoop van een 

heerlijkheid. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heer_(feodalisme)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime
https://nl.wikipedia.org/wiki/1795
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leenstelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leen_(feodalisme)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leenman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graaf_(titel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog
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De heerlijkheid Deperink 

 

Indien er geen rechtstreekse afstammeling was, konden aanverwanten een recht van 
naderschap uitoefenen, wat verklaart waarom heerlijkheden eeuwenlang in eenzelfde 

familiestam verankerd bleven. 

Het bezit van een heerlijkheid is iets anders dan het bezit van grond. Het bezit van een 
heerlijkheid gaf de eigenaar slechts bepaalde rechten. Het kon zelfs voorkomen dat de heer 

geen grondbezit in zijn heerlijkheid had. Met 'heerlijkheid' werd dan het gebied aangeduid 

waar die rechten betrekking op hadden. Binnen de heerlijkheid was de heer gerechtigd om 
lokale overheidsdienaren en gezagsdragers (zoals een meier, baljuw of schout) te benoemen. 

Met name het benoemen van deze ambtenaar (een 

burgemeester, politiecommissaris en kantonrechter in één persoon verenigd) gold als een 

belangrijk recht, aangezien dit inkomsten (uit rechtspleging en boetes) met zich meebracht. 

Op zich had de heer het recht zelf als meier of schout op te treden, maar veelal lieten de 
heren zich vertegenwoordigen door een door hen benoemde schout. Door de controle over 

het schoutsambt en de lokale rechtspraak, kon de heer zich in 'zijn' heerlijkheid als een 

kleine potentaat gedragen. Er bestonden nochtans tal van beperkingen. Veelal beschikte de 

heer slechts over de lagere of middelbare jurisdictie. De zware geldboeten en lijfstraffen 

vielen onder de hogere jurisdictie die door grafelijke of hertogelijke ambtenaren werd 

waargenomen (hoofdschout, hoofdmeier, drossaard, amman). Bovendien diende de heer zich 
steeds te gedragen naar het plaatselijke gewoonterecht. 

 De hoge jurisdictie was het recht op het veroordelen tot en doen voltrekken van de 

doodstraf. 

 De middelbare jurisdictie hield in het recht op uitvoering van gewone criminele en civiele 

rechtspraak. 

 De lagere jurisdictie hield in de bevoegdheid tot het uitoefenen van notariële taken zoals 

opmaken van testamenten, verdeling van erfenissen, en opstellen van verkoopaktes. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meier_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baljuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgemeester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kantonrechter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoonterecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_jurisdictie
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Pomp in de tuin van de heerlijkheid Deperink 

 

Boetes en voor de rechtskundige handelingen vereiste bedragen kwamen aan de heer. Van 

ter dood veroordeelden kon het bezit in beslag worden genomen. 

De heerlijke rechten verschillen per heerlijkheid. Heerlijke rechten kunnen zowel toekomen 
aan de heer als aan de heerlijkheid. Vaak voorkomende rechten zijn:  

 Het benoemingsrecht, recht van de heer om bepaalde functionarissen te benoemen, zoals 

de schout of drost, de leden van het gerecht, schepenen, vorster, Heilige 

Geestmeesters en kerkmeesters, de koster, doodgraver, voorzanger, schoolmeester en 

schipper. Tussen 1814 en 1848 het benoemingsrecht van de nachtwaker, turfsteker en 
schipper, en het voordrachtsrecht van schout, secretaris en ontvanger van de gemeente. 

 Het cijnsrecht, recht van de heerlijkheid om grondbelasting te heffen. Aan iedere 

heerlijkheid was een cijnshof verbonden. Cijnsrecht is vergelijkbaar met de 

hedendaagse onroerendezaakbelasting. 

 Pachtgelden, het recht om pacht te innen voor het gebruik van landbouwgronden binnen 

het gebied van de heerlijkheid. 

 Tiendrecht (tienden), jaarlijks moest 10% van de opbrengst van de landbouw afgedragen 

worden aan de heerlijkheid. Voor het leenstelsel ging de opbrengst naar de kerk. Begin 

20ste eeuw is het recht afgekocht door de overheid. 

 Het collatierecht, het recht van de heer om de pastoor te benoemen. 

 Recht van Herenbank, de heer en zijn familie had recht op een bevoorrechte plaatst in de 

kerk. 

 Recht op de dode hand, belasting op de nalatenschap van een ingezetene, meestal 5% 

van de verkoopwaarde van het onroerend goed. Sommige heren mochten het beste stuk 

uit de persoonlijke bezittingen kiezen. Het kwam ook voor dat dit recht verbonden was 
aan de heerlijkheid. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schepenbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geestmeester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geestmeester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cijns
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onroerendezaakbelasting
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Collatierecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dode_hand_(erfrecht)
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 Banrecht, Ingezetenen van de heerlijkheid die gebruikmaken van voorzieningen van de 

heerlijkheid moeten daarvoor betalen. Bijvoorbeeld vergoeding voor gebruik van de 
molen is voor de heerlijkheid. 

 Het windrecht, recht om een molen te laten bouwen en zo het recht van de wind te 

gebruiken. Afgeleid van het regaal op de wind. 

 Tolrecht, Aan de grenzen van de heerlijkheden werd tol geheven. Wegentol en tol bij 

passage van personen. 

 Het jachtrecht, het recht van de heer om te jagen binnen de heerlijkheid met uitsluiting 

van anderen. Hij mocht het recht ook verpachten. 

 Het visrecht, het recht om te vissen binnen de heerlijkheid en het verpachten van dat 

recht. 

 Het marktrecht, het recht om binnen de heerlijkheid markten te houden. De heer moest 

toestemming geven voor de markt en inde daar een vergoeding voor. 

 Het muntrecht, 

 Het recht van de gruit, accijns op het brouwen van bier. 

 Het recht van houtschat, inhoudende 1/10 van het hout dat in de bossen werd gekapt. 

 Het veerrecht, recht om, als enige, personen en goederen te mogen overzetten in een 

bepaald gebied. Afgeleid van het regaal op de stroom. 

 Recht turf af te steken of klei af te graven, recht tot het delven van de grondstoffen turf 

en klei. 

 Recht van zwanendrift, het recht om zwanen te houden en te vangen. 

 Recht van eendenkooi, recht om eenden te vangen en te bejagen met een eendenkooi. 

Het kooikersrecht. 

 Recht van duivenvlucht, recht om een duiventil te houden. 

 Grafrecht, het recht om begraven te worden in de kerk. 

 Recht van aanwas, het recht om ingepolderde aangeslibde grond tot eigendom te maken. 

Dit recht geldt voor heerlijkheden aan zee of aan een rivier. 

 Strandrecht, het recht op aangespoelde goederen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regaal_(vorstelijk_recht)
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https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recht_van_aanwas&action=edit&redlink=1
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Klopjes 

Een klopje of kwezel, ook 'geestelijk maagd' of 'geestelijk dochter' (filia devota) genoemd, was 

een ongehuwde katholieke vrouw die ten overstaan van een priester een kuisheidsgelofte 

aflegde en daarbij meestal, niet door gelofte gebonden, gehoorzaamheid betrachtte aan een 

overste, ook wel biechtvader genoemd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biecht
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Het kloppenleven ontstond na 1581 toen er in de gereformeerde nederlanden en 

de generaliteitslanden een algeheel verbod op kloosterorden werd ingevoerd. Er mochten 

vanaf dat moment geen novicen meer worden aangenomen en via natuurlijk verloop kwam 

er langzaam een einde aan het kloosterleven. Dit verbod betekende voor katholieke vrouwen 

dat het niet meer mogelijk was om een religieus (klooster)leven te leiden. De oorsprong van 

het kloppenleven kan dan ook worden gezocht in dit kloosterverbod en was een echt 

Nederlands fenomeen. Toen het gedurende de negentiende eeuw weer mogelijk werd om 

kloosters te stichten, stierf het kloppenleven dan ook weer langzaam uit. 

Er zijn verschillende verklaringen geweest voor de herkomst van de naam. Een van de 

verklaringen was dat de klopjes langs de deuren van gelovigen gingen en hen met 

klopsignalen uitnodigden tot het bijwonen van de mis. Historici beschouwen deze verklaring 

over het algemeen als onjuist. Andere verklaringen zijn gezocht door het woord te 

beschouwen als een verwijzing naar de sekse van de vrouwen (het beroven van teelkracht of 

een verwijzing naar de maagdelijke staat). Ook voor deze verklaringen is onvoldoende bewijs 

gevonden. In haar proefschrift Beelden voor passie en hartstocht toonde de kunsthistorica 

Evelyne Verheggen met behulp van diverse afbeeldingen op devotieprenten aan, dat de 

verklaring gezocht moet worden in het gegeven, dat Christus op de deur van het hart van 

deze vrouwen klopte, waarna zij de deur van hun hart voor Hem openden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterorde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Novice
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Hoewel het kloppenleven religieus geïnspireerd kon zijn, waren er ook andere elementen die 

bijdroegen aan de keuze voor een maagdelijk bestaan. De vrouwen leefden en werkten niet 

zoals nonnen in een vroegere kloostergemeenschap, maar stonden midden in de 

maatschappij. Ze woonden in kleine groepen bijeen, zelfstandig of thuis bij hun familie. Dit 

zorgde ervoor dat de kloppen carrière konden maken in de samenleving. Veel vrouwen 
werkten in het onderwijs, voor de kerk, in de ziekenzorg, als turfsteekster of als 

huishoudster. Voor arme maagden bood het kloppenleven bovendien de nodige zekerheid; ze 

ontvingen steun van zowel kerk als medekloppen. Rijkere maagden konden ook een studie 

financieren en leerden bijvoorbeeld Latijn. Tot slot waren de maagden ook gevrijwaard van 

de gevaren van het kraambed; dit kon een bestaan als klop ook aantrekkelijk maken. 

Er leefden kloppen in de gehele Nederlanden; met name Holland, Utrecht, Twente en 

Friesland kenden veel maagden en in Brabant waren ze bekend als kwezels. Een bekende 
kloppengemeenschap was Den Hoeck in Haarlem, daar woonden verschillende maagden in 

een kloosterachtige gemeenschap bijeen. Gouda kende zeer diverse geestelijk maagden, hier 

woonden de vrouwen echter verspreid door de stad. Haarlem en Gouda telden de gehele 

zeventiende eeuw constant zo’n driehonderd maagden. Klopjes leken voor buitenstaanders 
veel op begijnen, maar waren absoluut verschillend. De begijnen vonden hun oorsprong in 

de middeleeuwen en waren zelfstandige leken die een religieus geïnspireerd leven 
leidden naast de kloosters. Klopjes daarentegen waren meer met de kerk verbonden en 

vulden de tekorten in de geloofsgemeenschap op die waren ontstaan door het na 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Turfsteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraambed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begijnen_en_begarden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
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de Reformatie verbieden van kloosters. Veel priesters schakelden de hulp van kloppen in bij 

de opbouw van hun staties of parochies. 

Klopjes brachten daarnaast geld in voor de kerk. Zij schonken soms kostbare voorwerpen of 

maakten kerkelijke gewaden voor de statie of parochie. De rijksten schonken 

aanzienlijke legaten aan de kerk. Overigens beschikten de meeste klopjes niet over eigen 

inkomsten en moesten dus werkzaamheden verrichten om aan geld te komen. 

 

 

Klopje in dagelijkse kleding 

 

Een priester of pater kon als biechtvader verschillende maagden onder zijn hoede hebben. 

De vrouwen zouden volgens de regelgeving intensief in hun religieuze en dagelijkse leven 

moeten worden begeleid. Een dergelijke begeleiding was wellicht niet altijd mogelijk, 

sommige biechtvaders hadden namelijk de verantwoordelijkheid over meer dan vijftig 

maagden. De kloppenboeken met regels schrijven een zeer sober en zedig leven voor. De 

vrouwen zouden in het zwart gekleed moeten gaan, zuinig moeten leven en veel moeten 

bidden, werken en vasten. Dit lijkt echter vooral een ideaal te zijn geweest. Er waren 

namelijk ook maagden die veel geld hadden en voor een luxe leven kozen; ze lieten zich 

bijvoorbeeld portretteren in dure kleding. Doordat deze rijke maagden financieel veel 

betekenden voor de onderdrukte katholieke kerk is het waarschijnlijk dat biechtvaders hen 

veel ruimte gaven. 

De gereformeerde predikanten probeerden het de klopjes zo lastig mogelijk te maken onder 

meer door aan te dringen op sluiting van hun schooltjes. Desondanks hadden priesters vaak 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Statie_(missie_katholieke_kerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_(kerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legaat_(erfenis)
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de steun van enkele tientallen klopjes in hun parochie. In Gouda luidde het oordeel van de 
gereformeerde dominees, dat klopjes ontelbaer en ongeloofflijck stout waren. Klopjes 

beweerden volgens de predikanten, dat de hervormden alle eeuwichlijck verdoemt sijn; dat 
alle onse [dat wil zeggen protestantse] kercken sijn gestolen; dat onse preeckstoel op des 
duyvels cop staet.  

In Zwillbrock herinnert de naam van het plaatselijke hotel Kloppendiek aan de weg die 

Nederlandse klopjes uit Groenlo in de zeventiende eeuw gebruikten om naar de kerk net 
over de Duitse grens te gaan, omdat openbare uitoefening van rooms-katholieke 

godsdienst in de Achterhoek niet was toegestaan. In Twente bestaan nog verschillende 

klopjeshuizen die aan het kerkelijk werk van deze vrouwen herinneren. 

Hoewel veel klopjes en kwezels belangeloos hun werk deden, kwamen er ook misstanden 

voor, waaronder bedilzucht, jaloezie en schijnheiligheid, en daarenboven soms ál te 

vertrouwelijke relaties met geestelijken. Dit alles werd uiteraard uitvergroot door de 
tegenstanders van de klopjes, die men zowel bij de Reformatie vond als bij 

parochiegeestelijken die een te grote invloed van de klopjes vreesden. Dit leidde ertoe dat, 

zeker nadat omstreeks 1930 de laatste kloppen waren overleden, slechts de negatieve 

connotatie in de gemeenschappelijke herinnering is achtergebleven. Deze komt tot uiting in 
gezegden als hij is een echte kwezel en in het volksliedje: Zeg kwezelken wilde gij dansen. 

Ook de gezegden uit Westfalen logen er niet om: 

 

Ne Klopp is ne Hillige in de Kiarck, 

ne Klappei op de Straat en ne Düwel in Hüs. 

en: 

Wao ne Klopp in Hüs is, 

dao Sitt de Düwel op 'n Schuorsteen 

 

In deze tijd ontwikkelde zich, ook al omdat de scholen protestantse meesters hadden, dus de 

instelling van de klopjes, die ook wel geestelijke dochters genoemd werden. Ze zouden de 

naam ‘klopje’ ontlenen aan het feit dat ze de gelovigen waarschuwden wanneer deze ergens 

in het geheim de godsdienstoefeningen konden bijwonen. 

Ze waren halfgeestelijke, halfwereldlijke zusters. Tijdens een plechtige kerkdienst werden ze 

als zodanig aangenomen. De pastoor zette hen daarbij een kroontje op het hoofd. Dit 

bewaarden ze zorgvuldig als een teken van uitverkiezing en namen ze tenslotte mee in het 

graf. Na een plechtige aanneming in de kerk werden vrienden en verwanten uitgenodigd op 

een feestmaaltijd, de zogenaamde ‘kloppenbruiloft’. 

De klopjes bereidden de kinderen op de eerste H. Communie voor, en dit gebeurde nog wel 

tot ver in de negentiende eeuw. Ze gaven verder naai- en breiles. Ook het bidden voor zieken 

en stervenden behoorde tot hun taak. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhoek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeg_kwezelken_wilde_gij_dansen
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Klopjeshuizen te Borne 

In de memoires van meester Mulders lezen wij dat er in Denekamp tegen het einde van de 

negentiende eeuw nog een dertigtal klopjes waren. Ze hadden een eigen plaats in de kerk en 

droegen uniforme kleding. Dat was omdat een nieuwe pastoor ze kon herkennen als echte 
religieuzen die in gemeenschap leefden. 

In Weerselo gaven in 1870 tot 1872 de klopjes nog catechismusonderwijs aan de kinderen 

tot hun tiende jaar. Ze droegen eenvoudige burgerkleding: zwarte rok en jak, met ‘nen 
bonten schölk’, muts en halsdoek. Die waren zeer eenvoudig, zonder pauwestaartje of 

gekleurde linten. In de winter droegen ze een zwarte kapmantel. Bij het communiceren, dat 

haar behalve op zondag, nog tweemaal in de week, dinsdags en vrijdags, was toegestaan, 

hielden ze over de gevouwen handen een communiedoek. 

In Volthe kende men het klopje Jenneke van Volthe, die werd gearresteerd en verbannen. In 

protocollen over de strafrechtspraak van de Twentse drost (bewaard op huis Twickel) lezen 

wij:  

1647 Leeverman in Volthe misse laeten doen te sijnen huise en Jenneken van Volte van de 
roomsche geestelijken die men noempt Cloppen aenleiding gegeven dat die paep van die Volter 
bueren een kijndt gedoept heeft … Boete: Jenneken gebannen en Leeverman betalt 175 gld. 
Sijnen aenbrenger heeft boeten gehad 25 guld. en 10 stuv. facit (= maakt) tesamen 200 gld. en 
10 stuv. Bron: geloofsgemeenschap Rossum. 

De Tachtigjarige Oorlog was al begonnen in 1568, maar Overijssel sloot zich hier pas in 

1578 bij aan. Dat opstandelingen tegen het Spaanse gezag waren in meerderheid 

aanhangers van de Reformatie. De Spanjaarden probeerden vanuit Oldenzaal hun macht te 

handhaven en Twente binnen de katholieke invloedssfeer te houden. De regio kwam klem te 

zitten tussen de twee vechtende partijen: de Staatse troepen en de Spanjaarden. Nadat prins 
Maurits in 1597 Twente had veroverd stonden de gereformeerden onmiddellijk klaar om met 

steun van de Staten van Overijssel de Reformatie in Twente op gang te brengen. De plaatsen 
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waar nog geen gereformeerde predikanten waren, moesten binnen veertien dagen een 

predikant aanstellen. Menig pastoor bekeerde zich tot de nieuwe religie en werd predikant. 

Tijdens het Twaalfjarig bestand (1609-1621) functioneerden een Spaanse en een Staatse 

overheid naast elkaar. Alle kerken in Twente gingen over in gereformeerde handen. 
Katholieken werden beschouwd als tweederangs burgers; men veronderstelde dat ze geheuld 

hadden met de Spanjaarden. Vanaf 1621 mochten katholieken geen lid meer zijn van de 

Staten van Overijssel en vanaf 1633 werd de uitoefening van de katholieke eredienst 

verboden. De gereformeerde kerk kreeg een bevoorrechte positie. Alle adellijke families 

rondom Enter waren overgegaan naar het nieuwe geloof. Degenen, die vanwege hun trouw 
aan het katholieke geloof, kwamen niet in aanmerking voor de Overijsselse Ridderschap. 

Het katholieke geloof moest in het geheim worden beleden. Overal in Twente verschenen 

schuilkerkjes in schuren en bijgebouwtjes; zelfs in de bossen en bij de Kroeseboom vonden 

diensten plaats. Bij de vrede van Munster in 1648 was afgesproken dat men zich soepeler op 
zou stellen tegenover de katholieke godsdienst. Toch bleef de toestand van onderdrukking 

voortbestaan. In Twente was de belangstelling voor de nieuwe leer niet zo heel groot. Een feit 

is dat in 1720 zo’n achthonderd mensen 's zondags de mis in de schuilkerk in Delden 

bezochten. In de schuilkerk in Woolde, op de boerderij Harmelink, kwamen zelfs 

twaalfhonderd mensen bijeen. De klopjes waren in de schuilkerkentijd van onschatbare 
waarde. Ze gaven in het geheim godsdienstonderricht aan kinderen; gaven door waar en 

wanneer er een mis werd opgedragen en steunden de rondtrekkende priesters in hun werk.  

 

Kloppenkamer op het erve Jonkman te Deurningen; bij de uitbreiding van het huis 

verdwenen. Op de Bentheimer steen boven de toegangsdeur staat de tekst: Soli Dei Gloria 

(Alleen aan God de eer), anno 1684 de steen is te zien in het openluchtmuseum te 
Oormarsum. Het hout van de kloppenkamer is gebruikt om een woonhuis in Haaksbergen te 

vergroten. De foto is uit de collectie van Herman Hagens.  
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De steen boven de toegangsdeur. 

De Franse Revolutie in 1789 maakte ook in de Republiek der Nederlanden een eind aan de 
oude machtsstructuren. Vrijheid, gelijkheid en broederschap vormden de grondbeginselen 

van een nieuw staatsbestel; daar hoorde ook de vrijheid van godsdienst bij. Sommige kerken 

werden teruggegeven aan de katholieken. Dat had te maken met het feit of er meer 

katholieken dan protestanten in die kerk waren. Waren er meer protestanten dan bleef de 

kerk in bezit van de protestanten.  In 1786 kreeg men in Delden op aandringen van Unico 
Wilhelm graaf van Wassenaer-Obdam toestemming van de Staten van Overijssel voor het 

bouwen van een eigen kerk, de Nieuwe Blasiuskerk. Dit bedehuis kreeg in 1795 veel te 

verduren. De geallieerde troepen, opgejaagd door de Fransen, bivakkeerden er. De kerk werd 

door hen gebruikt als hospitaal en paardenstal. Er werden grote vuren gestookt tegen de 

kou. Begin negentiende eeuw was de Blasius één van de grootste kerken in Twente. In 1805 

werd het aantal parochianen kleiner omdat Hengevelde een zelfstandige parochie werd. 
Vanwege het grote aantal gelovigen in Hengevelde werd in 1809 een tweede kerkje in Goor 

gebouwd. Beide kerken waren opgedragen aan de heilige Petrus en Paulus. In 1853, toen de 

bisschoppelijke hiërarchie was hersteld, werden het zelfstandige parochies. Bron: Hof van 

Twente. 

 

Het katholieke geloof ondergronds 

Na 1648 was er sprake van een toenemende onderdrukking van andere godsdiensten dan de 

nieuwe ‘ware christelijke religie’. De protestanten namen al het katholieke bezit in beslag: 

kerken, kloosters en in Oldenzaal het kapittel en de proosdij (het administratieve bestuur 

van de bisschop) met al hun bezittingen aan boerenerven en landerijen. Alle inkomsten 



 
61 

 

werden daarna gebruikt voor de regeringskosten van de Staten van Overijssel, de 

Overijsselse edelen en de salarissen van de nieuwe kerkdienaren. Het Stift kreeg een 

rentmeester, die voornamelijk moest zorgen dat er veel geld binnenkwam. Dat leidde tot 

weinig onderhoud aan de gebouwen, die steeds meer verwaarloosden. De classis, de 

gereformeerde kerkvergadering, beijverde zich om het katholieke geloof te ontmoedigen. De 

katholieke geestelijkheid bijvoorbeeld kreeg de gelegenheid om over te schakelen. Toch 
bleven veel plaatsen in Twente katholiek. 

 

Klopkeshoes Bergem, Denekamp 

 

In 1633 kregen de tot dan toe bestaande kerspelen in Twente ‒ het gebied waarin de mensen 

aangewezen waren op een kerk ‒ de benaming ‘staties’. Er was niets meer van het katholieke 

geloof over: geen godsdienstuitoefening, geen bisschoppen en geen kerkelijke bezittingen. De 

Nederlanden waren missiegebied geworden en werden rechtstreeks vanuit Rome bestuurd. 

In de vroegere gemeente Weerselo kwamen twee gecombineerde staties, die van Rossum met 
De Lutte en die van Deurningen met Saasveld. Dit betekende dat een priester per twee 

(schuil)kerken diensten hielden. De priesters van deze staties woonden meestal in 

Oldenzaal. De inwoners van Weerselo vielen onder de statie Rossum, wat de Weerseloërs 

eigenlijk niet graag zagen. In 1775 vroegen de Rossummers toestemming voor de bouwen 

van een eigen schuurkerk, die ze echter pas na vijftien jaar in gebruik konden nemen. 
 

De overheid stelde paal en perk aan de uitoefening van het katholieke geloof. Zo moest er 

vanaf 1732 toestemming gevraagd worden om zielzorg uit te oefenen. Aan het trouwen van 

gereformeerden met katholieken werden strenge eisen gesteld. En als ouders kinderen uit 

zo'n huwelijk toch rooms opvoedden, haalde de overheid ze soms bij hen weg en bracht ze 

bij voogden onder. Wilden de katholieken nog aan hun geloof vasthouden, dan moest dat in 
het geheim gebeuren. Op het platteland hielden ze in schuren, schuilkerken genoemd, in het 

geheim bijeenkomsten. De overheid trad daartegen geregeld met straffen en boetes op. 

 

De geestelijken trokken verkleed over het platteland, klopjes kondigden aan waar een mis 

werd gehouden. Deze klopjes gaven ook aan kinderen godsdienstlessen. Gedurende de 

tweede helft van de achttiende eeuw kwam er meer godsdienstvrijheid. Schuurkerken 
werden toegestaan, mits de katholieken de gereformeerden niet dwars zaten. Wel kwamen er 

in 1775 strenge voorschriften hoe de kerken er van buiten uit moesten zien, namelijk als 

een gewoon boerenhuis. 

 

In 1728 probeerden de gereformeerden het Stift met eigen mensen bevolkt te krijgen:  
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De Poorte op het Stift Weerselo door de Ridderschap met veel kosten wordt onderhouden, 

zijnde een groot dog onbruikbaar gebouw en beter tot twee woningen te opteren, wat met 
geringe kosten kan gebeuren, waardoor het getal der gereformeerde Ledematen ( lidmaten) 
vermeerdert, en bij vervolg meerder verschott van gereformeerde kinderen angequeekt 
worden, om door Huwlijken als anders met der tijd op de Erven te brengen. 
 

 
 

Bij de Kroezeboom op de Fleringer Es werden geheime katholieke godsdiensten in de open 

lucht gehouden; pastoors kwamen van over de grens om hier te preken. 

 
 

In de Bataafs-Franse tijd kwam er een einde aan de achterstelling van de katholieke 

bevolking. Dichtbij of op de plaatsen waar de schuurkerken stonden, ontwikkelden zich 

vanaf dat moment nederzettingen: in de Nijstad verrees het kerkdorp Weerselo, met Sint 

Remigius als patroonheilige van de kerk. Het dorp Rossum ontstond rond schuurkerk de Tij 

en Saasveld bij het gelijknamige huis, waar ook een kerkschuur stond. In het latere dorp 
Deurningen waren verschillende boerenhuizen waar gekerkt werd. De huidige kerken in de 

laatste drie kernen zijn allen aan de Heilige Plechelmus gewijd, evenals die van De Lutte. De 

Lutte, deel uitmakende van het Gericht Oldenzaal, viel na 1811 onder de gemeente Losser. 

Bron: Canon van Weerselo. 

 

Pastoor Smithuis 

Vanaf het einde van de zestiende eeuw werd het protestantisme de overheersende 

godsdienst in de Nederlanden. De gereformeerde kerk had een bevoorrechte positie ten 
opzichte van andere godsdienstige stromingen. Vooral de rooms-katholieke gelovigen kregen 

het soms zwaar te verduren. Het was de rooms-katholieke priesters vanaf 1633 niet langer 

toegestaan de zielzorg uit te oefenen. Hun plaats in de kerken werd overgenomen door 
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dominees, hoewel het aantal protestanten aanvankelijk erg klein was. De christenen die het 

oude geloof trouw bleven, moesten het lang zonder geestelijke leiding stellen. 

Het was dan ook een verweesde geloofsgemeenschap die de priester Henricus Smithuis 

aantrof toen hij in 1680 in Ootmarsum aankwam. Er werden geen erediensten meer 
gehouden en aan de kerkelijke verplichtingen werd nauwelijks nog voldaan. Smithuis was 

afkomstig uit Lingen en had in Munster gestudeerd. Bij het klooster Frenswegen had men 

hem voorgesteld zich over de parochie van Ootmarsum te ontfermen. Op het erve Konink te 

Halle, op Duits grondgebied buiten het bereik van de Staatse overheid, maar aan de grens 

van zijn parochie, stichtte hij een kleine kapel voor zijn gelovigen met een schamel 

onderkomen voor zichzelf. Na verloop van tijd werd een groter gebedshuis ingericht op het 
naburige erve Holtman, want het zondagse kerkbezoek was blijkbaar boven verwachting. 

Smithuis had ook zijn verplichtingen in Ootmarsum. Niet alle gelovigen zullen immers in 

staat zijn geweest voor de eredienst of voor een doop naar Halle te komen, en de stervenden 

hadden ook zijn bijstand nodig. Alles onopvallend uiteraard of in het geheim. De vele 

voettochten over het Springendal moeten zwaar geweest zijn. 

 

Het erve Scholte-Splinterink aan de Laagsestraat was lange tijd een schuilkerk. Pentekening 

van Jan Essink (1923-1993). 

De Ootmarsumse notabelen waren geen scherpslijpers. Ze gedoogden dat Smithuis 

regelmatig in Ootmarsum verscheen, 's nachts en onopgemerkt, en heimelijk bijeenkomsten 

met zijn parochianen hield. ‘Wat geen oog ziet, kwelt geen hart’, moeten ze gedacht hebben. 

De verstandhouding met het stadsbestuur was blijkbaar zo slecht nog niet, want toen deze 

notabelen in 1700 eens een dagje gingen jagen net over de grens, besloten ze een bezoekje te 
brengen aan pastoor Smithuis. De burgervaderen waren onaangenaam getroffen door de 

armoede en afzondering waarin de pastoor leefde. Pastoor Smithuis besefte dat dit zijn kans 

was en vroeg om een onderkomen in Ootmarsum. En inderdaad: binnen het jaar kreeg hij 

toestemming om in de stad te wonen en er verborgen voor de buitenwereld zijn werk te 

verrichten. Op de hoek van Grotestraat en Kapelstraat huurde hij een woning met wat 

ruimte om er een kapel in te richten. Deze kapel aan de Zuiderpoort was overigens niet de 
enige plaats waar de katholieken samenkwamen. Voor de zon- en feestdagen was er 

bijvoorbeeld net buiten Ootmarsum, tussen erve Vinkeboer en de Weerselosestraat en erve 

Scholte Splinterink aan de Laagsestraat, een andere plaats van samenkomst. Pastoor 
Smithuis ‒ later aartsdiaken ‒ breidde in de loop der jaren zijn werkterrein uit. Het 

verzorgingsgebied van zijn assistenten reikte tot Almelo. 
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In deze moeilijke jaren voor de katholieken speelden de zogeheten kloppen of klöpkes een 

belangrijke rol. Klöpkes waren vrome vrouwen die allerlei taken vervulden om het 

parochiewerk enigszins gaande te houden De klöpkes onderhielden de communicatie tussen 

de pastoor en de parochianen. Zij waarschuwden de gelovigen als er een kerkdienst 

gehouden werd en hielden zich bezig met godsdienstonderwijs. Klöpkes waren ongehuwd en 

leefden gewoonlijk in een eigen huisje, vaak op een boerenerf. In de volkstellinglijst van 
1748 staat bijvoorbeeld te lezen: ‘Fenne in Vinken bakhuys, een kloppe’. 

 

 

Klöpkeshoes,  Openluchtmuseum Ootmarsum (foto 2010). 

Met de komst van drost Sigismund V.G.L. van Heiden Hompesch in 1769 braken er voor de 

katholieken slechte tijden aan. Deze drost stond bekend als papenhater. Hij trad met harde 

hand op. Twee vrouwen van de familie Hesselink bijvoorbeeld, die in 1777 besloten hadden 

tot het rooms-katholicisme terug te keren, werden gevangen gezet in het Huis Ootmarsum, 

de residentie van de drost. De Bataafs-Franse tijd bracht tenslotte formeel een einde aan de 
achterstelling van niet-gereformeerde godsdiensten. Koning Lodewijk Napoleon 

proclameerde in 1810 de scheiding tussen kerk en staat: de overheid had zich niet langer 

met godsdienst te bemoeien. Zo werden de verhoudingen tussen de Ootmarsumse 

christenbroeders onderling wat meer in evenwicht gebracht. De kerk kwam weer in bezit van 

de rooms-katholieken en de protestanten kregen een nieuwe kerk aan de Ganzenmarkt. 

Bron: Canon van Ootmarsum. 

 

De heroverde burcht 

Na de Reformatie kerkten de Losserse gereformeerden vanaf omstreeks 1626 in de 

voormalige rooms-katholieke Martinuskerk op de Markt, het huidige Martinusplein. Van 

deze kerk resteert nu alleen de toren. De Gereformeerde Kerk was in de Republiek der 

Verenigde Nederlanden de bevoorrechte kerk. Officieel waren missen en andere katholieke 

plechtigheden verboden. Overheden zagen om praktische redenen wel eens wat door de 
vingers, al was het maar omdat de protestanten op veel plaatsen in de minderheid bleven. 

De katholieken van Losser zochten hun toevlucht tot kerken en kloosters over de grens, 

zoals in het klooster Maria Vlucht op de Glaan. 
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Langzamerhand veranderde de situatie. In 1772 werd Joannes Blokhof benoemd tot pastoor 

van Losser en kreeg toestemming om in het dorp zelf te wonen. De vieringen vonden nog in 

een woonhuis (het Sweerinkhuis) plaats. In 1777 bouwden de katholieken bij de pastorie op 
de Kostersgaarden een kerk, die nog met stro gedekt moest worden en daarom schuurkerk 

genoemd werd. De naam van de huidige Schuurkerkstraat herinnert nog aan deze situatie. 

Ook in ons land kwam door de invloed van de Franse Revolutie (1789) een eind aan de oude 

standenmaatschappij waarin geestelijke en wereldlijke macht samengingen. De komst van 
de Franse troepen eind 1794 versnelde dit proces. Op 5 augustus 1796 werd de scheiding 

van kerk en staat door de Nationale Vergadering geproclameerd: ‘Er kan of zal geene 

bevoorregte of heerschende kerk meer in de Nederlanden geduld worden.’ Daarmee kwam 

een eind aan de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk en zou er ook een 

herverdeling van kerkelijke gebouwen en overige bezittingen plaats moeten vinden. 

Onder meer door wijzigingen in de politieke situatie zou het nog lang duren voordat er een 

definitieve beslissing kwam over de eigendom van de oude kerk in Losser. Lodewijk 

Napoleon, die door zijn broer keizer Napoleon was benoemd tot koning van het Koninkrijk 

Holland, besloot pas op 14 maart 1809 dat de ‘de groote kerk te Losser met den 1en van 

Louwmaand (januari) 1810 aan de Roomschgezinden zal worden teruggegeven’. De 
protestanten mochten het orgel, de preekstoel, de banken en verdere roerende goederen 

meenemen naar een nieuwgebouwde kerk, die nog in dat zelfde jaar in gebruik werd 

genomen. De pastorie bleef  gereformeerd. Over de overige bezittingen van de kerk zou nog 

tot ver na de Franse tijd tot in hoogste instantie geprocedeerd worden. Het pleit werd 

uiteindelijk in het voordeel van de protestanten beslecht. 

In Losser heeft deze ‘Restitutie der Kerken’ tot felle tegenstellingen tussen katholieken en 

protestanten geleid. Deze tegenstellingen zouden nog lang blijven doorwerken. Een bekend 

(of zo men wil berucht) voorbeeld daarvan is de herdenking op 1 januari 1910, toen de 

rooms-katholieke hoogleraar W.S. Knuif bij het eeuwfeest van de teruggave der ‘Groote Kerk’ 
een lezing hield onder de veelzeggende titel De Heroverde Burcht. Deze tijden van polarisatie 

liggen inmiddels tientallen jaren achter de rug. Bron: Canon van Losser. 
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Herkomst naam Enter 

 

Interessant is de naam van de buurtschap Enter (Entheren) die aan de westrand van 

Twente gelegen is en wel door beide naamselementen: Ent heri. Enter: legerplaats aan het 

eind van Twente. Enter wordt weliswaar pas laat in oorkonden vermeldt, maar de etymologie 

van de plaats duidt op een veel oudere oorsprong. De curia Entheren in parochia Risnen 

komt voor in het goederenregister van graaf Hendrik van Dale (ca 1188). In de rekeningen 

van de drost van Twente (ca 1337) lezen we: ‘Item de domina (de machtigste vrouw in de 

buurtschap) de Enthere de decima, arrestata per dictum Luger cum gladio. En verder: Item 

de dicto Hardenbergh in Enthere de forefacto 2m’. 

Entheri betekent legerplaats/ legereenheid aan het eind (van Twente). Buurtschapsnamen 

die eindigen op ‘heri’ zijn Nutter (Nuthere 1189) (Oudsaksisch nod = nood vlg Angelsaksisch 

nied = noodzaak, plicht, dwang, in combinatie met here) en (aan het einde van Twente 

gelegen) Enter (Entheri). De herkomst is een Oudsaksisch/Oudengels woord ‘here’ wat leger, 

militair, strijder betekent. ‘Here’ of ‘heri’  is verwant met Oudfrankisch, Oudsaksisch en 

Oudengels.  

Interessant is de vermelding van een rijksdag in Heristal in 916, waarbij alle groten van 

Lotharingen aanwezig waren. De naam Heristalli kent als varianten Heristelli, Heristelle en 

Heristalli. Uit die plaatsnaam Heristal en uit het Oudsaksische woord heritogo weten we 

met zekerheid dat heri de betekenis ‘leger’ heeft, evenals de oudste Urbar van Werden met 

betrekking tot Twente dikwijls voorkomende woorden heriscilling en herimalder. In het 

Middellatijn betekent het aan de volkstaal ontleende woord heribannus onder meer: 

afdracht in de vorm van geld in plaats van de daaraan voorafgaande afdrachten in natura. 

Die afdrachten moesten door de bewoners van de domeinen afhankelijke boerderijen ten 

behoeve van het onderhoud van het leger geleverd worden. Ook de Middellatijnse (aan de 

volkstaal ontleende) woorden hergewadus, heribergare, heribergus en de persoonsnaam 

Herimannus hebben in de talen uit onze streken steeds uitsluitend de latere vorm heri 

aangenomen. Vermeldt werd reeds de naam Harimannus, Herimannus, Herman in de 

oorspronkelijke betekenis van ‘man in het leger’.  Verder helpen ons de namen Grimheri (in 

Eluiteri) en Alfheri (in Thuleri) als bewijsplaats verder, doordat deze namen bewijzen dat in 

Twente in de negende en tiende eeuw samenstellingen met heri ook bij persoonsnamen 

voorkwamen, evenals de namen Uuigheri en Athalheri (ca 950) uit het oudste Twentse 

register. In een andere Westgermaanse bron, de Vita Meinwerci, duiken eveneens 

uitsluitend namen op met het naamselement heri. Met betrekking tot Twente kan in 

verband met een verklaring van het zo vaak gebruikte woord/naamselement heri uitsluitend 

aan de betekenis leger(eenheid), militair worden gedacht.  

Interessant in verband met de militaire geschiedenis van Twente is het voorkomen van 

relatief veel ‘heri’ namen in het oudste Werdense goederenregister van Twente. De aandacht 

wordt er echter op gevestigd dat de twee plaatsnamen Hari en Heri apart in het oudste 

goederenregister achter elkaar voorkomen. Doordat ze in hetzelfde register voorkomen, 

moeten we concluderen dat het om twee duidelijk verschillende plaatsnamen gaat. De vijf 

andere plaatsnamen, samengesteld met het element ‘heri’ zijn: Loningheri, Lutheri, Manari 

(Manheri in 797), Multeri (2x) en Thuleri (ook Thuleri komt al in 799 voor). In een later (ca 
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1050) Werdens goederenregister van Twente vinden we nog: Lin-here en Foethinc-here.  De 

plaatsnaam Enter (Ent-heri), hoewel die naam niet in het goederenregister voorkomt, is 

reeds vermeld. Behalve de persoonsnaam Alf-heri (in Thuleri-Thul-heri) wordt nog 

geattendeerd op Grimheri (Grim-heri met zijn officium) in het oudste Twentse 

goederenregister van Werden evenals op Athal-heri in (Manari, Man-heri). 

Voor de etymologie van –heri- is om te beginnen Kluge’s Etymologisch Worterbuch gebruikt, 

omdat in het huidige Hoogduits het woord Heer nog bestaat. Kluge geeft bij Heer (leger) de 

volgende etymologie: (8e eeuw). Middelhoogduits her, Oudhoogduits heri, Oudsaksisch heri, 

Oudengels here. Verder nog het Oudnoorse woord: herr. De man die bij het krijgsvolk 

hoorde droeg de naam exercitalis (Germaans: heriman). In het huidige Twents/Nederlands 

herinnert de naam Herman nog aan de heriman. Als zodanig was een heriman een vrije en 

een volksgenoot (fulcfree). Het Germaanse woord fulka had oorspronkelijk de betekenis 

‘volk’, ‘krijgsvolk’ (exercitus). Ook in het Angelsaksisch komt het element ‘heri’ in 

persoonsnamen voor en wel onder meer in de naam Plegheri. Voor het Angelsaksich staat in 

het woordenboek bij het woord here zowel de betekenis = exercitus (leger, voetvolk), agmen 

(colonne, troep), als op de tweede plaats: vir (soldaat), pugnator (strijder). In de oude tijden 

was het woord heri niet beperkt tot een (groot volks)leger maar werden ook groepen van 

geringere omvang als heri aangeduid. Bij de Langobarden werden - volgens hun recht - 

reeds vier strijders als heri aangeduid, bij de Denen vijf, terwijl bij de Angelsaksen 

vijfendertig mannen nodig waren om van een heri te mogen spreken. 

 

Een fort uit de Romeinse tijd 

De eerder genoemde naam Thuleri in Twente lijkt veel op de bij de Angelsaksen bekende 

naam Oudnoors herr, (Gotisch) harjis en Hoogduits hari. In het 

Noordhumbrisch/Oudengels treffen we nog de namen Leutherius en Leotheri aan. Een 

vergelijking met Liutheri (Luttere/Lothere) uit het Twentse goederenregister dringt zich 

onvermijdelijk op. Overigens treedt het element here ook op in de herescephe, die een rol 

speelt bij de Saksen ten tijde van de Saksenoorlogen. Uiterlijk eind zevende eeuw werd door 

een zogenaamde (vooral politieke) Saksische Landnahme ontstond de huidige oostelijke 

grens van Twente. In het huidige Twente kon een continuïteit van de oude Frankische 

rijkscultuur blijven voorbestaan, terwijl ten oosten daarvan (dus op vroeger eveneens 

Oudfrankisch gebied) de zogenaamde Saksen de dienst gingen uitmaken. Aangenomen 

wordt dat zowel de moord op Gombertus als op de beide Ewalden in een tijd werd begaan, 

waarbij het huidige Twente met zijn Altisaja door de Franken als uiterste grens verdedigd 

werd. 
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De Angelsaksische naam Tillheri (Tilhere) episcopus in het jaar 780 vormt de aanwijzing 

voor de bijna identieke Germaanse namen zowel bij de Angelsaksen als bij de nazaten van 

de Tubantes. Ook de Angelsaksiche namen als Fordheri, Domheri, Tondheri, Coenhere en 

Herebals, Herefrith, Heregeorn, Heregils, Heregys, Heremod en Hereric komen in 

vroegmiddeleeuwse schriftstukken voor en hangen allemaal samen met Oudengels here,. We 

zien in de vele plaatsnamen met het element heri de versterkingen, die vermoedelijk al vanaf 

uiterlijk begin 8e eeuw bestaan, die later de abt van Werden (vanaf ca 800) nog tegen 

eventueel vijandelijk wordende Westfalen zouden moeten beschermen. Geconcludeerd wordt 

dat Westfalen vanaf ca 695 door de Saksen werd bewoond en dat daardoor de grens tussen 

de Oudfrankisch gebleven Twenten en de langzamerhand versaksischte Westfalen ontstond. 

Een grens die bijna precies overeenkwam met de latere grenzen tussen Twente en het 

graafschap Bentheim. De vele plaatsnamen met het element heri tonen een sterke 

Twentse/Frankische verdediging met een duidelijk zwaartepunt langs de oostelijke grens 

van het huidige Twente.  

In 1188 wordt de naam Entheren al genoemd in het goederenregister van de Graaf van 

Dahle. Jaarlijks overstromende beekjes en kleine rivieren die een goede grassoort beletten, 

zijn de aanzet geweest tot de bedrijfsmatige ganzenhandel en ganzenteelt zoals deze van 

1850 tot aan de Eerste Wereldoorlog rond Enter, Wierden en Goor gepraktiseerd werd. 

Jaarlijks werden er tienduizenden dieren in Twente en Duitsland opgekocht en rond Enter 

verhandeld met als topjaar 1887 met zestigduizend dieren. In 1188 wordt Enter als 

Entheren genoemd. Enthere is een landrug in moerassig gebied. Zo duikt in 1334 de naam 

Arnoldus Ennethere al op, volgens Gijsselink’s toponymisch (toponymie is 

plaatsnaamkunde) woordenboek. In 1381 wordt de buerscap 't Enteren genoemd in de 

leenboeken het sticht Utrecht. In 1475 noemt de bisschop van Utrecht Entharren in zijn 

grondbelastingregister van Twente. In verschillende eerdere oorkonden wordt als schout van 

Tventa (Twente) Frethericus de Arnethe genoemd. Hoewel de namen op verschillende wijzen 

werden geschreven, mag verondersteld worden dat de ridder van Arreth en de schout 

dezelfde persoon is ofwel dat de schout een zoon is van de ridder. De schout werd door de 

bisschop van Utrecht benoemd. Frethericus de Arneth is omstreeks het jaar 1262 als ridder 

in de Duitse Orde opgenomen. De volkstelling van 1748 geeft voor de marken Notter, Ypelo, 

Rectum, Enter en Wierden in totaal duizend honderd tweeënvijftig inwoners.  
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Legerplaats, schilderij van Pieter Bruegel de Oude, 1562 

Enter 

 

Het licht glooiende en groene landschap met houtwallen, weilanden, bossen, beken en de 

Regge, hooilanden en oude boerderijen. Het oogt als een overweldigend landgoed. In deze 

omgeving ligt Enter. 

Enter (Eanter) is een dorp aan de Regge in het westen van Twente. Het dorp ligt in de 

gemeente Wierden, tussen Almelo, Goor, Bornerbroek en Rijssen en telt, inclusief 

buitengebied, 7075 inwoners.  

Behalve de Regge stromen ook de Lee, de Elsgraven, de Twickelervaart en 

de Entergraven door het buitengebied van Enter. 

Langs het dorp lopen de A1 (Amsterdam-Azelo) en de N347 (Rijssen-Goor). Tot 1935 had 

Enter een eigen treinstation aan de lijn Neede - Hellendoorn. Een recentere versie van dit 
station is nog steeds te vinden aan de Stationsweg. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regge_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wierden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Almelo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bornerbroek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijssen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elsgraven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twickelervaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Entergraven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_weg_347
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Enter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Neede_-_Hellendoorn
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Station Enter 

 

 

In en rondom het huidige dorp zijn sporen van bewoning uit de zesde, achtste en negende 

eeuw aangetroffen. Het betreft kralen, ringen, naalden, broches en urnen. Uniek voor 
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Nederland is de vondst van een trechtervormige urn uit de achtste eeuw met daarin 

verbrande beenderen, een tweetal bronzen broches en een dotje haar. 

De beschreven geschiedenis van Enter gaat terug tot in de twaalfde eeuw, toen de naam 

Enter voor het eerst in de geschriften voorkwam. Het betreft Arnoldo van Ennethere, die in 

1134 genoemd wordt als kloosterling bij de kanunniken in de Walburgiskerk te Zutphen. De 

naam Van Ennethere zou afgeleid zijn van een legerplaats aan het eind van Twente. ent: 
eind, here:  heir. 

In de middeleeuwen bestond er een adellijk geslacht Van Enthere. De laatst bekende telgen 

van dit geslacht waren Hermannus en Theodoricus van Enthere, genoemd in een akte uit 

1308. De Van Entheres waren waarschijnlijk leenmannen van het kasteel van Almelo. Een 

leenregister van de bisschop van Utrecht uit 1382 rept over een mogelijke woonplaats: de 
boerderij het 'Hermannishuis'. Nadien verdwijnt het geslacht Van Enthere uit de geschriften. 

Het is echter zeer aannemelijk dat het deze heren waren die de oorspronkelijke H. Antonius 

Abt hebben gesticht. Een veel latere versie hiervan, uit 1927, is nog steeds in Enter te 

vinden.  

 

 

Enter, Rijssenseweg en Putman Cramerstraat 

               

Katholieke kerk                                          hervormde kerk   

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Walburgiskerk_(Zutphen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zutphen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Almelo
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De werf en de Enterse zomp 
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Hogebrink, op de plaats waar het hout ligt is nu de benzinepomp. 
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Dorpsstraat  
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De dorpsomroeper ten Katteler, Fot’n Dieks, buurman van Helmes Jans. 
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Brinkstraat  
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Houtkopers te Enter, Aan de Stegge (Helmes), Pluimers (Zweers) en Ezink (Kos Gaait),  

 

Oorlog in Enter  

 

In de nacht van 21 op 22 november 1944 is een korenmijt uitgebrand ten gevolge van een 

parachutefakkel/lichtkogel. Op ongeveer tien meter afstand van de korenmijt hing een 

gedeelte van een parachute in een boom. De korenmijt bevond zich op ongeveer dertig meter 

afstand van de woning Keizersweg 7 (inv. nr. 1337). Bron: Hof van Twente. 

 

 

 

Ten Dam, Fietsen Naats, had in de oorlog zijn voorraad fietsen, banden en ander materiaal 

niet ingeleverd. Hij had ze verborgen op de zolder bij Aan de Stegge (de Keizer) aan de 

Keizersweg. Maar er was een verrader in Enter. Dat was de NSB’er Schuurhuis. Op een 

middag was er een inval bij de Keizer, waar ook onderduikers waren. De knecht Grondman 

en Jantje van Rotterdam (Geels) wilden niet naar Duitsland voor de Arbeitzeinsatz. Op het 

dak was Verver (’n Reetdekker) aan het werk en in het weiland aan de overkant, de 
Jörrenweide, stond Gait De Weerd bij zijn koeien met open mond te kijken wat er toch bij de 

Keizer gebeurde. ‘Wat sta je daar’, schreeuwden de Duitsers tegen hem. De Weerd liep weg 

en deed net of er niets gebeurde. Maar dat had hij gedacht. ‘Mitkommen’, werd er 
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geschreeuwd. De voorraad van Ten Dam werd gevonden. Die werd ingeladen op de wagen 

van Aan de Stegge en naar Enter gebracht. Vader Johan Aan de Stegge, evenals zijn zoons 

en de reetdekker Verver, Grondman, Jantje van Rotterdam en De Weerd werden gedwongen 

mee te gaan naar de Brandput. Ze moesten lopen achter het paard en de wagen. Vader Aan 

de Stegge wist zich er echter uit te praten zodat iedereen diezelfde dag nog vrij kwam. Maar 

Ten Dam was wel zijn voorraden kwijt. Het zou nog tot 23 februari 1945 duren tot 
Schuurhuis in opdracht van het Enterse verzet werd geliquideerd in Enterbroek. 

 

Rogge maaien, Herman (Grondman) en Johan Aan de Stegge 
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1935, de Enterse motorclub voor de fietsenwinkel van Ten Dam 
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De rietdekker Jan Verver, van de Teute. 

In Enter stond lang één oorlogsmonument: voor verzetsman Hendrikus de Vries. Op zijn 

boerderij hield hij jarenlang een Duitse deserteur verborgen. Ook bewaarde hij de wapens 

van het plaatselijke verzet. Hij werd op straat doodgeschoten door mannen van de 

Sicherheitsdienst. 



 
81 

 

Boer Hendrikus de Vries en zijn gezin uit Enter zaten in de oorlog tot over hun oren in het 

verzet. Ze hielden jarenlang een Duitse deserteur verborgen. Ook hadden ze de wapens van 

de plaatselijke ondergrondse in bewaring. Een van de twee zoons was Engelandvaarder en 

heeft vanuit Engeland meegeholpen aan de bevrijding. De ander pleegde sabotagedaden. Hij 

strooide kraaienpoten om de opmars van Duitse legervoertuigen tegen te gaan. Ook gaf de 

familie berichten over de troepenbewegingen door aan de geallieerden. Op 9 december 1944 
deden twee SD-ers Hardegen en Neubacher (Sicherheitsdienst) in burger een inval bij De 

Vries. 

De familie was gewaarschuwd door de Enterse verzetsmensen Ten Berge en Rutjes, maar 

dacht dat het zo'n vaart niet zou lopen. De SD-ers beschuldigden het echtpaar van hulp aan 

onderduikers en ander verzetswerk, maar ze ontkenden heftig. De daarop volgende 
huiszoeking leverde alleen een radio op. In opdracht van de SD-ers moest een meegevoerde 

verzetsman, Dick Rompelman, de hooizolder op. Dat was gevaarlijk, want daar zaten de 

Duitse deserteur en de zoon van De Vries verborgen. Ze werden niet gevonden. Wel werden 

een schrijfmachine en een aktemap met documenten gevonden. Vader de Vries werd daarop 

meegevoerd, met de schrijfmachine in zijn hand. Ze liepen naar het kruispunt waar de SD-

ers hun auto hadden achtergelaten. Mevrouw De Vries ging de mannen met een hooivork te 
lijf, maar Hardegen verzekerde haar dat haar man alleen de machine naar de auto moest 

brengen. Hij droeg haar op terug naar huis te gaan. Bij de auto aangekomen zei Hardegen 

tegen De Vries 'So, das war es. Gehen Sie ruhig zu Ihrer Frau'. Toen hij tien meter van hen 

vandaan was, schoten ze hem in zijn rug en later in zijn hoofd. Hij was dood. Buurman Ter 

Denge kwam voorbij met paard en wagen. Hij werd gedwongen het lijk op de vracht 
suikerbieten naar het kerkhof te brengen. Miene Kuipers vertelt dat ze die nacht bij 

mevrouw De Vries heeft geslapen. ‘Ik zou dat nu niet meer durven met die wapens en 

onderduikers in de buurt.’, voegt ze toe. 

Van augustus 1942 tot 10 mei 1943 zaten elf Joodse mensen uit Enter ondergedoken in een 

schuilhok op de hoek van de Bornerbroekseweg en de Huttemansweg. Het was enkelwandig 

en voor de helft verzonken onder de grond. Veel meer dan een kippenhok was het niet. Het 
hele dorp wist waar de Joden zaten. De bakker en andere leveranciers kwamen er. De 

schuilplaats is verraden door de NSB’ er Schuurhuis. De Grüne Polizei is gekomen en heeft 

het hele zaakje ontmanteld. Ook zijn twintig boeren uit de omgeving opgepakt, verdacht van 

hulp aan de onderduikers. Zij hebben het wel gered. De elf Joodse mensen zijn al op 21 mei 

in vernietigingskamp Sobibor vermoord. Negen anderen kwamen om in Auschwitz. Slechts 
vijf Joodse bewoners overleefden de oorlog. 
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1912, hotel Smithuis, later hotel de Adelaar van Koenderink; in de oorlog waren op de eerste 

verdieping joden verborgen, voor de deur van de huidige winkel zijn stolperstenen als 

herinnering aan de joodse familie Nathan. 
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Eind februari 1945 ging het gerucht door Enter dat de NSB' er Schuurhuis was verdwenen. 

Zijn vrouw had aan de politie gemeld dat haar man die dag met zijn dertienjarige 

stiefdochter naar een afspraak was gegaan. Hij had een houthakkersklus aan de Broekweg 

in Deldenerbroek. Met wie hij had afgesproken en waar precies was haar niet bekend. Die 

dag zijn ze niet teruggekomen en ook de volgende dagen blijven ze spoorloos. De politie start 

een onderzoek maar vindt geen enkel aanknopingspunt. Ruim na de oorlog, op 18 
september 1945, is bij de gemeente Wierden aangifte gedaan van het overlijden op 23 

februari 1945 te Deldenerbroek van Geert Schuurhuis en zijn stiefdochter Hendrika. Wie 

aangifte heeft gedaan is niet bekend gemaakt. Veel is gespeculeerd over de omstandigheden 

waaronder ze zijn omgekomen. 

 

 

1950, zicht op de Zwiksweg te Enter; de weg loopt nu dood. Voor de komst van de spoorlijn 

werd de Zwiksweg de Boomkampsweg genoemd en liep via de Witmoesdijk naar Rijssen. 

Ernaast was een groot bos (landweer) dat tot de Regge aan de Ypeloweg doorliep.  

 

De herdenkingsrit (2016) van de Oranjevereniging, die voor de eerste keer alleen voor 

inwoners van Enter is gehouden, leverde een reeks van dit soort verhalen op. Elf joden uit 

Enter waren ondergedoken maar werden verraden. Zij stierven binnen twee weken in kamp 
Sobibor. De NSB' er die het verraad zou hebben gepleegd is later vermoord. En omdat zijn 

dertienjarige stiefdochter leden van het verzet dreigde te verraden is zij ook omgebracht. Het 

was de bedoeling dat zij zou worden ondergebracht in het klooster te Tubbergen. Ze 

weigerde echter mee te werken. Schuurhuis was niet dom en nam overal waar hij ging zijn 

dertienjarige stiefdochter mee. Hij dacht dat er dan niets zou gebeuren. Maar dat had hij 

fout gedacht. ‘De verraders zijn omgebracht door verzetsmensen uit de buurt van 
Rotterdam’, vertelt Herman Mennegat. Al snel kwamen de autoriteiten erachter wie 

Schuurhuis en zijn stiefdochter hadden omgebracht. Het verzet uit Enter, Rijssen en Goor 

dreigde echter om het politiebureau in Enter op te blazen. Daarom zijn de verzetsmensen 

niet ter dood gebracht door de Duitsers. Er zijn dus geen Enterse verzetsmensen betrokken 

geweest bij de fusillade van de N.S.B.’er en zijn stiefdochter uit Enter. De N.S.B.’ er was dus 

verantwoordelijk voor de aanhouding van onder andere de Joodse mensen in Enter. De 
Enterse verzetsman Joep ten Berge was op de hoogte van het plan om Schuurhuis naar de 

Broekweg te laten komen voor een houthakkersklus. Twee verzetsmensen uit Zuid-Holland 

hebben het plan beraamd, het graf gegraven en de fusillade op Schuurhuis en zijn 

stiefdochter Hendrika uitgevoerd. Een van de verzetsmensen is niet zo lang daarna 

opgepakt. Het verzet uit Enter, Rijssen en Goor heeft de verantwoording voor de moorden op 
zich genomen. Ze hebben gedreigd het politiebureau in Enter op te blazen als de verzetsman 

uit Zuid Holland de moorden ten laste zou worden gelegd. De verzetsman is daarna vrij 

gelaten en het politiebureau is niet opgeblazen. ‘Waar ligt Schuurhuis begraven’, vroeg ik 

aan Herman Mennegat. ‘Onder de heg van het kerkhof’, was het antwoord. Na de oorlog 

heeft het Enterse verzet aangifte gedaan van de dood van Schuurhuis en is de 
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fusilladeplaats bekend gemaakt. Hij is opgegraven, samen met zijn stiefdochter Hendrika. Ze 

zijn onder de heg van de begraafplaats aan de Weitakkerweg begraven. 

 Hans en Monique Hammink-Horstink vertellen:   

Mijn vader en nog iemand heeft het zien gebeuren.  Pa vertelde er niet graag over. Wat hij er 
van zei is dat hij in de sloot verstopt zat en zag hoe  De Vries met een radio liep en toen in de 
rug is geschoten. Verder wil hij er niet zoveel van kwijt. Pa was een jongen van tien of elf jaar 
en dan hoor je dit niet mee te maken.  

Marcel Slagers vertelt:  

Mijn moeder vertelde ons vaak dat zij hem nog zo zag liggen op het land met de klompen aan. 
Mijn moeder woonde vroeger waar nu Nitert woont aan de Achteresweg. 

In 1995 stelde onderwijzer  Herman Kerkhof voor aan zijn collega's van de andere scholen 

om een nieuw monument op te richten voor de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen 

Joodse inwoners van Enter. Het benodigde budget was al snel bij elkaar.  Roos Samuël is 
gevraagd om mee te denken over de totstandkoming van het monument. Roos Samuël is de 

dochter van de joodse Marcus Samuël, een vooraanstaand lid van de Enterse gemeenschap. 

Hij had in de jaren dertig een kippenslachterij waar veertig mensen werkten, naast de 

modewinkel van de Boone (Roetgering), achter het huis waar Kamphuis woonde. Ook 

Marcus is in de oorlog omgekomen. 

Het monument staat op de hoek van de Bornebroekseweg en Huttemansweg, vlakbij waar de 
schuilhut was. Roos Samuël heeft het monument op 4 mei 1995 onthuld. Toevallig was 

daarbij ook een contingent Canadese bevrijders aanwezig, die in de buurt waren uitgenodigd 

voor een bevrijdingsactiviteit. Een rabbijn uit Amsterdam heeft het monument gewijd. Hij 

was het er niet mee eens dat er bij de overlijdensdata kruisjes stonden. Het is zo gelaten 

omdat herstellen te duur was. Het monument wordt netjes onderhouden. Er liggen altijd 
verse bloemen. Die worden er elke week neergelegd door mevrouw Brand. Zij was eigenaar 

van hotel Holterberg. 

 

Vader en moeder van Henk, Johan Aan de Stegge en Maria Johanna Ezendam 
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2017, Henk Aan de Stegge 
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1985, actiecomité 25-jarige jubileum huisarts Hoeven; v.l.n.r. mevrouw Van Eden, Johan 

Kamphuis, Antoon Hanstede, Gerrit Wijnen, Johan aan de Stegge en Gonny Spoelder 

 

De moeder van Henk, Maria Johanna Ezendam 
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Genealogie van Gerrit aan de Stegge 
 
254 personen vanaf 1754 tot 2011 
 

  

I Gerrit AAN DE STEGGE, geboren 1754, overleden op 14-09-1813 te Reutum 

Doordat zij verhuisden naar aan de Steg onder Reutum, en in 1811 verplicht worden om 

een vaste naam aan te nemen, word gekozen voor de naam ‘"Aan de Stegge’. 

Zoon van Jan OUDE WESTENAGELO, landlieden in Agelo, en Hendrika OUDE 

LANGKAMP 

Gehuwd voor de kerk op 03-05-1792 te Tubbergen met Euphemia (Fenne) OUDE 

DEEPERINK (Oude Brake), geboren 1754 te Geesteren, overleden 1802 

Dochter van Berend POSTEL en Janna BODDE 
Uit dit huwelijk: 

1.  Joannes (oude Deperink) (zie II). 

 

 

 

 

 
 
Begraafplaats Reutum, bron Rijksdienst voor Monumentenzorg, 

 

 

II Joannes AAN DE STEGGE (oude Deperink), geboren te Reutum, gedoopt op 20-02-

1795, overleden op 03-02-1869 op 73-jarige leeftijd 

Zoon van Gerrit AAN DE STEGGE (zie I) en Euphemia (Fenne) OUDE 

DEEPERINK (Oude Brake) 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-05-1822 te Tubbergen met Hendrica TIMMERS, 27 

jaar oud, gedoopt op 15-01-1795 te Ootmarsum, overleden op 31-01-1869 op 74-jarige 

leeftijd 

Dochter van Herman Jan TIMMERS en Joanna BOSHUIS (Bossink) 
Uit dit huwelijk: 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38211
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM35853
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM35849
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM35849
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1.  Gradus J. (Ramaker) (zie IIIa). 

2.  Johannus (zie IIIb). 

 

 

IIIa Gradus J. AAN DE STEGGE (Ramaker), geboren op 20-03-1823, overleden op 27-

08-1892 op 69-jarige leeftijd 

Doordat hij timmerman is en raderen (wielen) maakt krijgt hij ook de naam van 

Ramaker. 

Zoon van Joannes AAN DE STEGGE (Oude Deperink) (zie II) en Hendrica TIMMERS 

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-06-1846 met Maria BROEKHAUS, 31 jaar oud, 

geboren op 04-12-1814 te Emsburen (Dld), overleden op 31-05-1881 op 66-jarige 

leeftijd 

Zij hebben 5 dochters en 6 zoons. 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerardus J. (zie IVa). 

 

 

IVa Gerardus J. AAN DE STEGGE, geboren op 30-07-1855 te Tubbergen, overleden 

op 15-12-1929 op 74-jarige leeftijd 

Zoon van Gradus J. AAN DE STEGGE (Ramaker) (zie IIIa) en Maria BROEKHAUS 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-01-1886 te Tubbergen met Johanna 

Sus. STEINMEIJER, 22 jaar oud, geboren op 02-03-1863, overleden op 14-08-1942 op 

79-jarige leeftijd 

Zij heeft 17 kinderen gebaard waarvan 2 levenloos. 

9 zoons waarvan 5 jong overleden 

6 dochters waarvan 2 jong overleden. 
Uit dit huwelijk: 

1.  Bernard, geboren op 29-07-1901 te Tubbergen 

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-04-1931 te Tubbergen met Maria Susanne VOERHUIS,  

25 jaar oud, geboren op 18-12-1905 

 

 

IIIb Johannus AAN DE STEGGE, geboren 1831 te Tubbergen 

Zoon van Joannes AAN DE STEGGE (oude Deperink) (zie II) en Hendrica TIMMERS 

Gehuwd op 07-07-1859 te Tubbergen met Harmina OUDE LANSINK, 

geboren 1837 te Tubbergen 

Dochter van Hendrikus OUDE LANSINK, landbouwer, en Geertruida PLEIJHUIS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Hendrikus Gerhardus (zie IVb). 

2.  Antonius Johannes (zie IVc). 

3.  Gerhardus 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38195
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38220
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38211
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38446
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38185
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38195
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30242
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38211
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38446
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38200
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38166
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R.K. begraafplaats, Disselsweg,  Enter 

 

 

IVb Hendrikus Gerhardus AAN DE STEGGE (code: E 315), landbouwer, geboren op 13-

12-1862 te Tubbergen, overleden op 24-04-1897 om 02.30 uur te Enterbroek op 34-

jarige leeftijd 

Komt uit Tubbergen, op 30-12-1889 op het erve Keizer, ook wel erve Hommers 

genoemd. Aan de Keizersweg 9 Enter. 

Zoon van Johannus AAN DE STEGGE (zie IIIb) en Harmina OUDE LANSINK 

Hij woonde EB.980/1010/1046 

Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 27-01-1886 te Tubbergen met Johanna STEGGINK, 

21 jaar oud, geboren op 01-06-1864 te Reutum, overleden op 21-04-1888 te Reutum op 

23-jarige leeftijd 

Dochter van Gerrit Jan STEGGINK (Olde Veelink) en Berendina LIST (Munnink) 

Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 07-05-

1889 te Tubbergen met Johanna (Daatje) JONKER, 23 jaar oud, geboren op 01-12-

1865 te Hellendoorn, overleden op 29-12-1929 te Enter op 64-jarige leeftijd 

Dochter van Johannus JONKER en Fredrika TOEF 

{Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 04-02-1909 te Wierden met Gradus 

Johannus GEERDINK, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 27-11-1879 te Enter, zoon 

van Lambertus GEERDINK en Geertruid OUDE BREUIL.} 
Uit het eerste huwelijk: 

1.  Josephus Johannus, geboren op 05-04-1888 te Reutum, overleden op 09-04-1888 te  

Reutum, 4 dagen oud 

Uit het tweede huwelijk: 

2.  Egbertus Johannus, geboren op 01-11-1890 te Enter, overleden op 27-04-1891,  

177 dagen oud 

3.  Gerhardus Johannus (Helmes) (zie Va). 

4.  Johannes Fredrikus (Keiders Jans) (zie Vb). 

5.  Johannes Hermannes, klompenmaker, geboren op 08-11-1895 te Enter, overleden op 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38220
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM35860
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38193
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38217
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 07-03-1919 te Enter op 23-jarige leeftijd 

 

 

Va Gerhardus Johannus AAN DE STEGGE (Helmes), klompenmaker, geboren op 12-04-

1892 te Enter, overleden op 03-04-1963 te Enter op 70-jarige leeftijd 

Gaat als 10 jarige jongen enkele jaren naar Notter bij een ver familielid. 

Zoon van Hendrikus Gerhardus AAN DE STEGGE (code: E 315) (zie IVb) 

en Johanna (Daatje) JONKER 

Hij woonde Goorseweg. EBK. 49 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1919 te Wierden met Geertruida EXSTERKATE, 

27 jaar oud, geboren op 25-01-1892 te Zeldam, overleden op 15-07-1953 te Almelo op 

61-jarige leeftijd 

Dochter van Hendrikus EXTERKATE, landbouwer, en Johanna Gesina ENZINK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerhardus Johannes (zie VIa). 

2.  Johanna Hermina, geboren op 16-06-1921 te Enter, overleden op 23-07-1994 te Enter op 

 73-jarige leeftijd 

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 24-01-1956 te Wierden met Arnoldus Gerhardus Johannes  

FRERIKSEN (Geerds Arnold), 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 09-09-1921 te Enter,  

overleden op 11-10-2001 te Enter op 80-jarige leeftijd 

Zoon van Gerardus Hendrikus FRERIKSEN (Snieders Graads) en Gerritdina SCHROOTEN 

3.  Johannus Hendrikus, geboren op 11-01-1923 te Enter, overleden op 28-02-1928 te Enter op 

 5-jarige leeftijd 

4.  Hendrika Johanna, geboren op 22-04-1924 te Enter, overleden op 23-11-1988 te Enter op 

 64-jarige leeftijd 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-01-1955 te Wierden met Gerhardus Johannes MORSINK, 32 jaar oud, bij Heemaf, geboren op 19-08-1922 te Enter, overleden op 03-04-1989 te Nijmegen, 

St.Radbouwdziekenhuis op 66-jarige leeftijd, begraven op 07-04-1989 te Enter 

Zoon van Gradus MORSINK (Soels), klompenmaker, en Antonia DENZELAAR 

5.  Hermannes Johannes (zie VIb). 

6.  Jan (Hendrik) (zie VIc). 

7.  Johanna Theresia, geboren op 07-02-1929 te Enter, overleden op 06-01-2009 te Enschede 

 op 79-jarige leeftijd, begraven op 10-01-2009 te Enter 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-12-1957 te Wierden met Fredrik Hendrik (Henk) 

 KERKHOF, 29 jaar oud, dir.meubel Oisterwijk, geboren op 13-04-1928 te Enter 

Zoon van Arnoldus Hendrikes (Toon Dieks) KERKHOF, metselaar/aannemer, en Fredrika  

MEKENKAMP 

8.  Johannes Hendrikus (zie VId). 

9.  Hendrikus Anthonius (Henk) (zie VIe). 

10.  Bernardus Johannus, geboren op 29-10-1932 te Enter, overleden op 25-01-1933, 88 dagen 

 oud 

11.  Bernardus Johannes Stephanus (zie VIf). 

12.  Fredrikus Antonius, geboren op 12-01-1936 te Almelo, overleden op 30-03-1936 te Enter, 

 78 dagen oud 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38200
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM32909
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38190
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38203
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38209
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38218
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Het erve Helmes, Goorseweg, Enter 
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VIa Gerhardus Johannes AAN DE STEGGE, ondernemer, geboren op 22-05-

1920 te Enter, overleden op 24-01-2000 te Hengelo op 79-jarige leeftijd 

Zoon van Gerhardus Johannus AAN DE STEGGE (Helmes) (zie Va) 

en Geertruida EXSTERKATE 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-07-1950 te Wierden met Maria ROETGERING, 29 

jaar oud, geboren op 11-01-1921 te Enter, overleden op 23-03-1996 te Hengelo op 75-

jarige leeftijd 

Dochter van Gradus Johannes ROETGERING (de Bone), winkelier kruidenier en cafe 

houder, en Engele FRERIKSEN, caféhoudster 
Uit dit huwelijk: 

1.  Boudewijn Johannes Christiaan, ondernemer, geboren op 06-04-1956 te Hengelo 

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-12-1977 te Stad Delden met Johanna Elisabeth KRABBE, 

 21 jaar oud, geboren op 21-12-1956 te St.Delden 

2.  Franciscus Gerhardus Maria, bankemployé, geboren op 02-07-1959 te Hengelo, overleden  

op 28-08-1989 te Hengelo op 30-jarige leeftijd 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-10-1983 te Hengelo met Geertruida Irene Maria POTS,  

24 jaar oud, geboren op 10-10-1959 te Hengelo 

3.  Elenora Maria, geboren op 20-10-1962 te Hengelo 

 

 

VIb Hermannes Johannes AAN DE STEGGE, schildersbedrijf, geboren op 31-07-

1925 te Enter, overleden op 27-01-1991 te Bilthoven op 65-jarige leeftijd 

Zoon van Gerhardus Johannus AAN DE STEGGE (Helmes) (zie Va) 

en Geertruida EXSTERKATE 

Hij woonde te Nijmegen 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-07-1956 te Wierden met Aleida Fredrika 

Theresia HOMAN, 30 jaar oud, geboren op 05-09-1925 te Enter 

Dochter van Bernardus HOMAN (Homans Naats), klompenmaker, 

en Geertrui BEKHUIS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Bernardus Johannes Gerhardus Richardus, geboren op 09-06-1957 te Nijmegen 

2.  Yvonne Geertruida Maria, geboren op 18-07-1958 te Nijmegen 

3.  Reinierus Johannes Gerhardus, geboren op 24-06-1959 te Nijmegen 

4.  Paulus Petrus Canisius, geboren op 20-08-1960 te Nijmegen 

 

 

VIc Jan (Hendrik) AAN DE STEGGE, handelsondernemer, geboren op 16-05-

1927 te Enter, overleden op 13-09-1998 te Bilthoven op 71-jarige leeftijd 

Zoon van Gerhardus Johannus AAN DE STEGGE (Helmes) (zie Va) 

en Geertruida EXSTERKATE 

Hij woonde Pr.Hendriklaan 76 te Bilthoven 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-07-1955 te Wierden met Geertruida 

Johanna (Truus) KERKHOF, 26 jaar oud, geboren op 31-08-1928 te Enter 

Dochter van Gerhardus Johannes (Jans) KERKHOF, aannemer, 

en Johanna (Janôak`n) MEKENKAMP 
Uit dit huwelijk: 

1.  Geertruid Agnes Maria (Ruut), geboren op 19-06-1956 te Enter 

2.  Gerharda Johanna Cecile, geboren op 15-09-1957 te Veghel 

3.  Johanna Jolanda Maria, geboren op 06-01-1959 te Almelo 

4.  Gerhard Johan Jozef (Hans), geboren op 01-03-1960 te Enter 

5.  Desiree Celeste Maria, geboren op 19-05-1961 te Hengelo 

6.  Frederik Vincent Jozef (Erik), geboren op 04-06-1962 te Hengelo 

 

 

VId Johannes Hendrikus AAN DE STEGGE, ondernemer, geboren op 26-01-

1930 te Enter 

Zoon van Gerhardus Johannus AAN DE STEGGE (Helmes) (zie Va) 
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en Geertruida EXSTERKATE 

Hij woont te De Meern 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-11-1958 te Wierden met Femia VELDHUIS, 28 jaar 

oud, geboren op 25-04-1930 te Wierden 

Dochter van Johannes VELDHUIS en Anna Maria MAATJE 
Uit dit huwelijk: 

1.  André Gerardus Johannes, geboren op 29-04-1960 te Groningen 

2.  Martinus Johannes Jozef, geboren op 06-08-1961 te St. Delden 

3.  Frederikus Franciscus Maria, geboren op 17-05-1964 te Hengevelde 

4.  Anna Maria Geertruida, geboren op 30-12-1969 te de Meern 

 

 

VIe Hendrikus Anthonius (Henk) AAN DE STEGGE, architect, directeur Oisterwijk 

meubelen, geboren op 28-04-1931 te Enter, overleden op 26-02-2002 te ‘s 

Hertogenbosch op 70-jarige leeftijd, begraven op 04-03-2002 te Oisterwijk 

Onderscheiden met de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem. 

In Delden had hij eerst een bouwbedrijf en daarna meubelfabriek Uniek. 

‘Man van de dekenkist’ werd hij genoemd in de krant na zijn overlijden. Na de 

ambachtsschool werd hij timmerman. Hij volgde verschillende cursussen en werd 

architect in Velp. Met aannemersdiploma op zak werd hij aannemer en bouwde veel 

woningen en bungalows. In de jaren zestig verhuisde hij naar Oisterwijk en begon de 

productie van dekenkisten. Daarna kreeg hij landelijke bekendheid met zijn 

eikenmeubelen. Hierna kocht hij het restaurant ‘De Swaen’ in Oisterwijk; hiervan maakte 

hij een toprestaurant die de eerste en tweede Michelin-ster kreeg. 

Zoon van Gerhardus Johannus AAN DE STEGGE (Helmes) (zie Va) 

en Geertruida EXSTERKATE 

Hij woonde te Boxel 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-07-1957 te Wierden met Gerharda Johanna 

Maria KERKHOF, 24 jaar oud, geboren op 21-10-1932 te Enter 

Dochter van Fredrikus Hendrikus (Hendrik) KERKHOF, metselaar, en Grada 

Johanna SLAG 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jeannet Geertruida Maria, portretschilderes, geboren op 12-04-1958 te Delden 

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-08-1983 te Oisterwijk met Hubertus Leopold Martinus  

Petrus VAN DOORNE, 25 jaar oud, geboren op 22-02-1958 te Waalre 

2.  Jacqueline Anna Maria, geboren op 22-10-1959 te Delden 

3.  Robertus Johannes, geboren op 08-08-1961 te Delden 

4.  Elisabeth Johanna Maria, geboren op 09-04-1963 te Delden 

5.  Ronald Patricius, geboren op 25-04-1965 te Delden 

6.  Laurentius Paulus Johannes, geboren op 05-03-1968 te Delden 

 

 

VIf Bernardus Johannes Stephanus AAN DE STEGGE, meubelmaker, geboren op 26-

12-1933 te Enter, overleden op 14-04-1991 te Enter op 57-jarige leeftijd 

Zoon van Gerhardus Johannus AAN DE STEGGE (Helmes) (zie Va) 

en Geertruida EXSTERKATE 

Hij woonde erve Smeding 13 te Enter 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-08-1958 te Wierden met Willemina Geertruida 

Theresia SLAGHEKKE, 22 jaar oud, geboren op 08-04-1936 te Enter 

Dochter van Frederikus (Dieks) SLAGHEKKE (de Lutte), fabrieksarbeider, 

en Berendina TEN BERGE 
Uit dit huwelijk: 

1.  Geertruida Maria, geboren op 15-05-1959 te Enter 

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-02-1980 te Wierden met Petrus Maria ROETGERINK,  

23 jaar oud, tekenaar-construteur, geboren op 10-05-1956 te Bornerbroek 

2.  Bernardina Josephina Maria, geboren op 14-03-1960 te Enter 

3.  Johannes Gerhardus Maria, geboren op 14-05-1961 te Enter 
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4.  Fredrika Joeephina, geboren op 22-03-1962 te Enter 

5.  Bernardus Johannes Stephanus, geboren op 23-12-1964 te Enter 

 

 

 
 

 

Vb Johannes Fredrikus AAN DE STEGGE (Keiders Dieks) (code: D 747), klompenmaker, 

geboren op 13-02-1894 te Enter, overleden op 27-06-1971 te Almelo, R.K. ziekenhuis op 

77-jarige leeftijd 

Zoon van Hendrikus Gerhardus AAN DE STEGGE (code: E 315) (zie IVb) 

en Johanna (Daatje) JONKER 

Hij woonde Morslaan 12 te Enter 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-11-1922 te Wierden met Johanna WOLTERS, 22 

jaar oud, geboren op 20-11-1899 te Enter, overleden op 15-12-1985 te Delden op 86-

jarige leeftijd, begraven op 19-12-1885 te Enter 

Dochter van Mannes WOLTERS (Koel`n-Mans), klompenmaker, en Aleida OTTEN 
Uit dit huwelijk: 

1.  l.l. Geboren op 11-09-1923 te Enter 

2.  Gerharda Hermina (Grada) (Keéders Grare), geboren op 04-03-1925 te Enter, overleden op 

 26-08-2010 te Enter op 85-jarige leeftijd 

Gehuwd met Bernardus Johannus (Bernard) RIKKERT (Kedoes Bernard), geboren op 

 01-11-1923 te Enter, overleden op 18-08-2004 te Enter op 80-jarige leeftijd 

Zoon van Gerrit Jan RIKKERT, landbouwer, en Dina KOSTERS 

3.  Hermannes, makelaar/belastingconsulent, geboren op 27-06-1926 te Enter, overleden op 

 11-01-1992 op 65-jarige leeftijd 

Gehuwd te Weerselo met Maria Johanna PETERMAN, geboren te Lemselo 

4.  Johannus Albertus (zie VIg). 

5.  Aleida Theresia (Line), geboren op 27-12-1928 te Enter, overleden op 09-01-2010 te Enter  

op 81-jarige leeftijd 

Gehuwd met Gerardus NITERT 

6.  Hermannes Marines (zie VIh). 

7.  Gerhardus Johannes (zie VIi). 
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8.  Fredrika Johanna (Riek), geboren op 02-08-1933 te Enter, overleden op 13-06-1984 te  

Rijssen op 50-jarige leeftijd 

Gehuwd met Gerhardus (Gerard) SLAGERS, geboren op 13-01-1932 te Enter 

Zoon van Bernardus Johannus SLAGERS en Dina Johanna HAEKE 

9.  Berendina Maria, geboren op 18-10-1934 te Enter 

Gehuwd met Bernardus KOEBRUGGE 

10.  Johanna Geertruida, geboren op 11-08-1936 te Enter 

Gehuwd met Fransiscus KUIPERS 

11.  Gerharda Johanna, geboren op 30-10-1937 te Enter 

Gehuwd met Bertus Hendrikus LAMMERTINK, geboren op 17-05-1935 te Enter, overleden  

op 28-08-1971 te Enter op 36-jarige leeftijd 

Zoon van Hermannes Evert Johannus LAMMERTINK (Spekmans), timmerman en  

kolenhandelaar., en Gerharda Maria RUTENFRANS 

12.  Johanna Maria, geboren op 07-02-1940 te Enter, overleden op 02-10-2002 te Goor op 

 62-jarige leeftijd 

Gehuwd met Johannes FRERIKSEN 

 

 

 
 

 

VIg Johannus Albertus AAN DE STEGGE, geboren op 17-08-1927 te Enter, overleden 

op 22-04-1983 te Enter op 55-jarige leeftijd 

Zoon van Johannes Fredrikus AAN DE STEGGE (Keiders Dieks) (code: D 747) (zie Vb) 

en Johanna WOLTERS (op Keiders) 

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-08-1959 met Elisabeth Antonia (Betsie) KONING 

TER HEGE 
Uit dit huwelijk: 

1.  Fredrikus Hendrikus Maria, geboren 1961 te Enter, overleden op 19-09-2011 te Hulsen 

2.  Annet 

3.  José 

4.  Henk 
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VIh Hermannes Marines AAN DE STEGGE, bedrijf in centrale verwarming, geboren 

op 29-04-1930 te Enter, overleden op 09-03-1988 te Tubbergen op 57-jarige leeftijd 

Zoon van Johannes Fredrikus AAN DE STEGGE (Keiders Dieks) (code: D 747) (zie Vb) 

en Johanna WOLTERS  

Gehuwd met Geertruida Johanna Frederique KERKHOF, geboren op 02-02-

1930 te Enter 

Dochter van Arnoldus Hendrikes (Toon Dieks) KERKHOF, metselaar/aannemer, 

en Fredrika MEKENKAMP 
Uit dit huwelijk: 

1.  Erna, geboren op 08-11-1957 te Enter 

2.  Clementine, geboren op 24-04-1959 te Enter 

3.  Robert Johannes Fredrikus, geboren op 22-07-1961 te Enter 

Huisarts te Malden. 

4.  Leonie Catharina Maria, geboren op 04-02-1963 te Enschede 

 

 

VIi Gerhardus Johannes AAN DE STEGGE, inkoper/verkoper bouwbeslag/ijzerhandel, 

geboren op 20-07-1932 te Enter, overleden op 09-09-1987 te Enter op 55-jarige leeftijd 

Zoon van Johannes Fredrikus AAN DE STEGGE (Keiders Dieks) (code: D 747) (zie Vb) 

en Johanna WOLTERS  

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-05-1964 te Wierden met Johanna 

Theresia MEKENKAMP, 30 jaar oud, geboren op 02-07-1933 te Enter, overleden op 09-

12-1995 te Enter op 62-jarige leeftijd 

Dochter van Johannes MEKENKAMP (Popp`n-Jans), kleermaker, en Hendrika Aleida 

Maria KOSTERS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johannes Paulus Maria, geboren op 01-08-1965 te Enter 

2.  Henricus Franciscus Maria, geboren op 21-02-1968 te Enter 

3.  Margriet Johanna Maria, geboren op 15-01-1976 te Almelo 

 

 

IVc Antonius Johannes AAN DE STEGGE (code: E 315), timmerman en landbouwer, 

geboren op 18-08-1872 te Tubbergen, overleden op 07-01-1940 te Enter op 67-jarige 

leeftijd 

Antoon koopt het erve De Keizer aan de Keizersdijk onder Enter uit een publieke 

verkoop, van Hendrik ten Cate te Almelo, voor 5700 gulden. Notaris Poelie maakt een 

akte nr.8327 op 27 september 1899. De boerderij omvat de navolgende percelen: sectie 

E nr. 290 t/m 293, 297, 301, 311, 313 t/m 320 en 3056 t/m 3061. 

Zoon van Johannus AAN DE STEGGE (zie IIIb) en Harmina OUDE LANSINK 

Hij woonde EB.1156/ 1377 / EB.184 te Enterbroek 

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-11-1905 te Wierden met Maria TEN DAM, 21 jaar 

oud, geboren op 19-03-1884 te Enter, overleden op 11-02-1941 te Almelo op 56-jarige 

leeftijd, begraven te Enter 

Dochter van Bernardus TEN DAM en Johanna ZEGGER 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johannus Bernardus, Priester, geboren op 29-10-1906 te Enter, overleden op 02-06-1987  

te Maarseik op 80-jarige leeftijd, begraven te Enter 

Vertrekt naar Hulst Zld. op 4-11-1922. 

2.  Bernardus Hermannes (Keizer) (zie Vc). 

3.  Harmina Johanna, geboren op 13-04-1910 te Enter, overleden op 05-05-1910 te Enter,  

22 dagen oud 

4.  Hermina Johanna, geboren op 09-04-1911 te Enter 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-08-1939 te Wierden met Gerardus Bernardus 

 SPENKELINK (Pot-Graads), 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 22-07-1905 te  

Deldenerbroek, overleden op 08-07-1991 op 85-jarige leeftijd 
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Op de Pot. 

Zoon van Johannes SPENKELINK, kleermaker/landbouwer, en Hermina SCHREIJER 

5.  Johan Johannus (zie Vd). 

6.  Gerhardus Johannus Marinus, cafehouder/slager, geboren op 22-05-1915 te Enter,  

overleden op 13-10-1983 te Diemen op 68-jarige leeftijd 

Vertrok naar Amsterdam, Voorburgwal 224, op 8 sept.1936. 

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-07-1950 te Amsterdam met Johanna Wilhelmina 

 KOOMEN, 32 jaar oud, geboren op 31-01-1918 te Amsterdam, overleden op 13-05-1989 te  

Diemen op 71-jarige leeftijd 

7.  Gerhardus Hendrikus, bakker te Glanerbrug later werkzaam in een verzorgingshuis te  

Hilversum, geboren op 24-03-1917 te Enter, overleden op 21-10-1999 te Hilversum op  

82-jarige leeftijd 

Vertrok naar Oldenzaal, de Lutte, op 12 nov.1938. 

Gehuwd met Anna HARMS, geboren op 19-06-1920 te Amsterdam, overleden op 03-01-2000 

 te Hilversum op 79-jarige leeftijd 

8.  Hermannes Johannus (zie Ve). 

9.  Fredrikus Antonius (Marinus) (zie Vf). 

10.  Johannus Antonius Wilhelmus (Willem) (zie Vg). 

11.  Theresia Theodora, geboren op 09-11-1927 te Enter, overleden op 20-01-1949 te  

Hellendoorn op 21-jarige leeftijd 
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Vc Bernardus Hermannes AAN DE STEGGE (Keizer), aannemers bedrijf, geboren op 20-

08-1908 te Enter 

Zoon van Antonius Johannes AAN DE STEGGE (code: E 315) (zie IVc) en Maria TEN 

DAM 

Hij woont Dorpstraat 93 te Enter 

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 07-08-1947 te Enter met Maria Engelina 

Berendina WILMINK, 30 jaar oud, geboren op 06-06-1917 te Enterbroek 

Dochter van Bernardus Johannes (Jans) WILMINK (Heggelder), landbouwer, 

en Gezina Maria ASBROEK (Heggelder) 
Uit dit huwelijk: 

  
 

1.  Antonie Johannes Maria (Tonny), Aannemer, geboren op 14-07-1948 te Enter 

Gehuwd met Louise, mei 1972 

2.  Hans, geboren ca.1950 

Gehuwd met Henny 

3.  Andre, geboren ca.1951 

Gehuwd met Truus 

4.  Gerard, geboren ca.1952 

Gehuwd met Harriëtte 

5.  Maria Rozalina, geboren op 04-07-1954 te Enter 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-06-1979 te Wierden met Franciscus Hubertus EZENDAM, 30 jaar oud, geboren op 11-06-1949 te Enter 

Zoon van Gerardus Johannes EZENDAM en Geharda Willemina HEERING 

6.  Trees, geboren ca.1956 

Gehuwd met Hans NIJMEIER 

7.  Rinette, geboren ca.1958 

Gehuwd met Bertus BOS 

8.  Agnes, Huisvrouw. Geboren ca.1960 te Enter 

Gehuwd op 11-03-1985 te Wierden. Gehuwd voor de kerk te Enter. (RK.) met Franciscus  
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(Frans) TEN BERGE, 25 jaar oud, Kapper. Geboren op 22-12-1959 te Enter. Gedoopt (RK.) op 22-12-1959 te Enter. 

‘ Kliebaklijn Krôls Gerre’ 

Zoon van Gerhardus Johannus (Gerre) TEN BERGE, Kapper., en Johanna Wilhelmina 

 Maria (Anne) RUTENFRANS, Huisvrouw. 

 

 

Vd Johan Johannus AAN DE STEGGE (code: E 315), landbouwer, geboren op 02-04-

1913 te Enter, overleden op 23-12-1998 te Enter op 85-jarige leeftijd 

Zoon van Antonius Johannes AAN DE STEGGE (code: E 315) (zie IVc) en Maria TEN 

DAM 

Hij woonde Keizersweg 9 te Enter 

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-10-1942 te Wierden met Maria Johanna EZENDAM, 

29 jaar oud, geboren op 27-02-1913 te Enterbroek, overleden op 30-01-

2002 te Delden op 88-jarige leeftijd 

Dochter van Jan EZENDAM (Kleij-Jao), landbouwer en klompenmaker, 

en Dieka KOSTERS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Antonius Johannes Maria, 0nderhoudsmonteur, geboren ca.1943 te Enter 

Gehuwd met Antonia Johanna Maria BOUWMEESTER 

2.  Johannes Hendrikus Maria, geboren ca.1945 te Enter 

Gehuwd met Geertruida Berendina Maria SLAGHEKKE 

3.  Johannes Marinus Theodorus, geboren ca.1946 

Gehuwd met Agnes Maria Berendina SCHONENBERG 

4.  Hendrikus Lidwines Maria, landbouwer, geboren ca.1948 te Enter 

Gehuwd met Maria Wilhelmina Gerarda BLANKEN 

5.  Theresia Theodora Christina, geboren ca.1950 te Enter 

6.  Hermina Johanna Maria, geboren ca.1952 te Enter 

Gehuwd met Herman HOLLINK 

7.  Bernardus Johannes Emanuel, geboren ca.1954 te Enter 

 

 

 
 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38166
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641


 
101 

 

 

Ve Hermannes Johannus AAN DE STEGGE, Aannemer, geboren op 20-09-

1919 te Enter, oprichter van het bouwbedrijf Aan de Stegge te Goor. 

Zoon van Antonius Johannes AAN DE STEGGE (code: E 315) (zie IVc) en Maria TEN 

DAM 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-08-1947 te Wierden met Aleida Johanna 

Hermina SCHOENAKER, 27 jaar oud, geboren op 06-06-1920 te Enterbroek, overleden 

op 18-07-1997 te Goor op 77-jarige leeftijd 

Dochter van Hendrikus Bernardus SCHOENAKER, landbouwer en rietdekker, 

en Grada Johanna BEUSINK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Antonius H.Th. Aannemer, handelsonderneming te Goor, geboren ca.1948 te Goor 

Gehuwd met Willemien WINKELMAN 

Dochter van Hermannes A.J.A. WINKELMAN en Anna Maria Antonia VERGERT 

2.  Hendrikus Bernardus, aannemer, geboren ca.1949 te Goor 

Gehuwd met Henny SLOT 

3.  Gerhardus Johannes (zie VIj). 

4.  Johannes Maria (Hans), aannemer, geboren te Goor 

Gehuwd met Jacoba (Cora) GROTENDORST, geboren te Nieuw Amstel 

5.  Johannes Bernardus, garage houder, geboren te Goor 

Gehuwd met Willy TEN VELTHUIS 

 

 

VIj Gerhardus Johannes AAN DE STEGGE, directeur/aannemer van de 

bouwonderneming aan de Stegge te Goor. Geboren op 12-04-1951 te Enter 

Zoon van Hermannes Johannus AAN DE STEGGE (zie Ve) en Aleida Johanna 

Hermina SCHOENAKER 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-10-1975 te Goor met Hendrika Johanna 

Maria HOMAN, 23 jaar oud, geboren op 04-05-1952 te Enter 

Dochter van Johannes Jacobus Marinus HOMAN, Dir. N.M.B. Enter, en Geertruida 

Johanna RUTENFRANS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Evelyne, geboren op 26-09-1980 

2.  Mirelle, geboren op 24-04-1983 

3.  Yvette, geboren op 24-04-1983 

 

 

Vf Fredrikus Antonius (Marinus) AAN DE STEGGE, geboren op 02-06-1922 te Enter, 

overleden op 12-11-2003 te Notter op 81-jarige leeftijd 

Zoon van Antonius Johannes AAN DE STEGGE (code: E 315) (zie IVc) en Maria TEN 

DAM 

Hij woonde Klokkendijk 7e te Notter 

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-12-1956 te Wierden, gehuwd voor de kerk op 01-05-

1957 te Enter met Geziena Maria (Siene) ASBROEK, 30 jaar oud, geboren op 20-03-

1926 te Enter 

Dochter van Jannes ASBROEK, landbouwer, en Hendrika HAARHUIS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johanna Hendrika 

Gehuwd met Gerardus Johannes Henri OOSTERIK, geboren te Saasveld 

2.  Hendrika Theresia (Yvonne) 

Gehuwd met Paulus Johannes Maria BOERRIGTER, geboren te Albergen 

 

 

Vg Johannus Antonius Wilhelmus (Willem) AAN DE STEGGE, Accountant, geboren 

op 28-08-1924 te Enter 

Zoon van Antonius Johannes AAN DE STEGGE (code: E 315) (zie IVc) en Maria TEN 

DAM 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38166
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38192
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38204
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM36927
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM36927
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38166
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38166
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
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Hij woont Rijssensestraat 16a te Enter 

Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 25-08-1954 te Wierden met Hendrika Engelina 

Marie WILMINK, 27 jaar oud, geboren op 23-09-1926 te Enterbroek, overleden op 28-

10-1956 te Almelo op 30-jarige leeftijd 

Dochter van Bernardus Johannes (Jans) WILMINK (Heggelder), landbouwer, 

en Gezina Maria ASBROEK (Heggelder) 

Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 28-07-1960 te Enschede met Maria Hendrina 

Elisabeth (Rie) TER PELLE, 35 jaar oud, geboren op 08-03-1925 te Enschede, overleden 

op 25-07-2002 te Enter op 77-jarige leeftijd 
Uit het eerste huwelijk: 

1.  Annette Gezina Maria, verpleegkundige, geboren op 21-11-1955 te Enter 

Gehuwd met H. M. A. GIERVELD, geboren op 11-11-1961 te Enter 

Uit het tweede huwelijk: 

2.  Henricus Antonius Maria (Harold) (zie VIk). 

3.  Margretha Antonia Maria, groepsleidster, geboren op 18-03-1963 te Enter 

Gehuwd met B.H.H.J. RUPERT, geboren op 17-12-1961 te Haaksbergen 

 

VIk Henricus Antonius Maria (Harold) AAN DE STEGGE, Assorantie adviseur, geboren 

op 02-05-1961 te Enter 

Zoon van Johannus Antonius Wilhelmus (Willem) AAN DE STEGGE (zie Vg) en Maria 

Hendrina Elisabeth (Rie) TER PELLE 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-06-1991 te Goor met Monique Gerarda 

Helena LOHUIS, 24 jaar oud, groepsleidser, geboren op 22-07-1966 te Borne 

Dochter van Marines LOHUIS en Susanne Gezina Maria HOLTKAMP 
Uit dit huwelijk: 

1.  Ruben, geboren op 17-07-1995 te Diepenheim 

2.  Julia, geboren op 06-02-1997 te Diepenheim 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38201
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38222
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM35981
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM35981
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Een groep leerlingen van de Sint Jozefschool uit 1912. De onderwijzers Kemperink (links) en 

Suurmeyer (rechts) sluiten de rij.  

Achterste rij v.l.n.r.: 

Hanna Lammertink (Bolschers Hanna), Ten Berge (Proot Hanne), Lammertink (Lubs 

Graare), Trui Jansen (Hakk’n Trui), Marie Wolters (Koeln Merieje), Hanna Otten (Lubs 

Hanna), Miene Lammertink (Paanders Miene), Jans Bolscher en Jans Jansen. 

Middelste rij v.l.n.r.: 

Trui Bolscher, Regiene Lammertink (Lubs Regiene), Trui Bus, Grare Lammertink (Paanders 

Graare), onbekend, Na Lammertink (Paanders Naatje), onbekend. 

Voorste rij staand v.l.n.r.: 
Gerard Rutenfrans (Stoffers Gerre), Sien ten Berge (Proot Sientje), Riet Kemperink, Johan 

Kemperink, Benny Suurmeyer, Johan Suurmeyer, Jan Aan de Stegge (Keizerspastoor), 

Gradus Otten (Lubs Graads), Gerard Bolscher, Jans Busger op Vollenbroek (Boertjes Jans), 

Mans Otten (Lubs Mans) en Hendrik Jansen (Hakk’n Hendrik). 

Liggend: 

Bernard Ezendam, Jan Ezendam (Dött’n ), Dieks Lammertink (Paanders Dieks) en Albert 

Kerkhof (Toon’n Ap). 
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1912, de Sint Jozefschool aan de Dorpsstraat, meester Kemperink, zijn kinderen en de 

hond. Op de achtergrond het oude meestershuis, later de praktijk van de huisartsen Hoeven 

en Van Schoot. 

 

De verzetsheld pastoor Jan Aan de Stegge 

 

 
 

Jan Aan de Stegge 

Jan Aan de Stegge, een pastoor in dienst van God en de mens. Over priester Jan aan de 
Stegge (1906-1987) is een boek geschreven: Internationaal Geheime Dienst 1940 – 1945. 
Belevenissen en ervaringen van een priester. De gedigitaliseerde versie is te downloaden. 
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Dit boek is in 1948 geschreven door J. Naulaerts in Mechelen (België). Het beschrijft 

anekdotes van priester Jan (John) aan de Stegge tijdens de 2e wereldoorlog. De priester, die 

in het boek ook wel kapelaan of Monsieur l’abbé (Frans voor pater) wordt genoemd, zette 

zich met name in om vluchtelingen vanuit zuid Frankrijk naar Spanje te loodsen. Deze 

vluchtroute vormde onderdeel van de “Dutch-Paris” ontsnappingslijnen van Nederland via 

Frankrijk naar Spanje. De Dutch-Paris groep hielp joodse vluchtelingen en neergeschoten 
piloten. Het boek bevat voorin een kopie van een dankgetuigenis aan de priester van het 

Nederlandse ministerie van justitie. 

 
Voorkant van boek Internationaal Geheime Dienst 1940 – 1945 

 
De schrijver J. Naulaerts vermeld in het boek waarom hij het geschreven heeft. 

http://www.aandestegge.name/wp-content/uploads/2017/02/internationaalgeheimedienst.pdf
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[Om] … ons een indruk te geven, hoe een geestelijke in het buitenland een grote schakel vormt 
in de “geheime keten” vanaf het Noorden van Nederland tot aan de grens van Spanje. De 

onthullingen in dit boek zijn met een pijnlijke nauwgezetheid weergegeven, zonder de opinie 
van welke persoon of natie ook te willen kwetsen. Het is ook niet bedoeld als aureool voor de 
hoofdpersoon. Het zijn feiten uit de eerste hand, die op objectieve wijze een tip lichten van den 
sluier, die tot nog toe bleef hangen over het geheim internationaal raderwerk. 

Aan het eind beschrijft hij zijn vriendschappelijke relatie met de hoofdpersoon: 

Toen hij zijn familieleden bezocht, nam hij het contact weer op met zijn vrienden in het 
Vaderland. Het eerst kwam zijn boezemvriend aan de beurt. Beiden hadden ze elkaar veel te 
vertellen. Ze bleven doorpraten tot ’s nachts half drie. Dit herhaalde zich meerdere malen. Hij 
bleef tien dagen bij zijn gastheer, die hem zo na aan het hart lag. Op aandringen van dezen 
stelde hij zijn ervaringen, belevenissen, avonturen en geheime diensten op schrift, onder 
voorwaarde, dat zijn vriend hem daarbij de behulpzame hand zou bieden. Zo is dit werk tot 
stand gekomen. Beiden hadden het druk met werk, zodat dit een pennevrucht is geworden 
van vele nachtelijke uren. 
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Getuigschrift van Yad Vashem 

 

 
Onderscheiding van Yad Vashem. In 1974 ontving Jan aan de Stegge een medaille van het 

Israëlische instituut Yad Vashem voor zijn hulp aan joodse vluchtelingen tijdens de oorlog; 

zie het bijbehorende getuigschrift hieronder. Tevens is er in Jeruzalem aan de Laan der 

Rechtvaardigen een boom geplant voor hem. 

 

Dit getuigschrift verklaart dat de Commissie van Rechtvaardigen van het Yad Vashem 
instituut voor herdenking van martelaren en helden, bij haar oprichting op 2 januari 1974 
heeft besloten om, op basis van getuigenverklaringen, priester John aan de Stegge te eren, die 
op gevaar van eigen leven joden heeft gered in de periode van jodenvervolging, en hem een 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/YadVashemAttestation.jpg
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Medaille der Rechtvaardigen toe te kennen en toestemming te geven voor het planten van een 
boom met zijn naam aan de Laan der Rechtvaardigen op de Berg van de Herinnering in 

Jeruzalem. Uitgevoerd in Jeruzalem, Israël, op 1 juli 1974. 

Het instituut stuurde deze website de volgende vertaling uit het Franse deel van de 
“Encyclopaedie van Rechtvaardigen”: 

Father John aan de Stegge, born in the Netherlands was active in France, in the Toulouse 
region during the war, in conjunction with the resistance group was called ‘Dutch-Paris’ under 
the leadership of Jean Weidner*. Father aan de Stegge managed to find hiding places for 
many Jews and thus saved their lives. He used to visit them there and regularly brought them 
food and money, but especially moral support. In the years 1941/2 he assisted prisoners of 
internment camps in the south of France to escape, most of whom were Jews and he helped 
them reach the Spanish border. 
Clara Majerzak-Bilgrai, her husband and four children lived in Holland in July 1942 when the 
husband was summoned to report. They decided to escape to Switzerland, but they were 
caught near the Swiss border and sent to a concentration camp near Perpignan. A Swiss 
children organization, known as ‘Secours Suisse’ managed to smuggle the children out and 

put them in a home run by their organization . Their father was summoned to work in 
Germany, but he decided to flee to Spain. His wife was transferred to another camp where 
she received notification from the Dutch consul in Toulouse that her husband had been found 
dead in the Pyrenées Mountains. He had been identified by the documents he had carried. 
She was allowed eight days out of the camp and went to see the Dutch consul, begging him to 
help her. He gave her the address of Pastor aan de Stegge who headed a monastery outside 
the city. She told him that it had now become known that she and her four children were 
Jewish and she feared for their safety. 

Father aan de Stegge let her stay in his monastery that night and found her a family where 
she could remain for a week. Meanwhile he was able to find a permanent hiding place for her 
at the monastery of ‘La Petite Soeur’, an old age home, where people under the age of 65 were 
usually not admitted. Clara Majerzak was however much younger. She remained there for two 
and a half years and never left the monastery and hardly her room. Aan de Stegge also 
placed there another Jewish couple, the Mendels. He also found safe hideouts for the four 

children. The two older twin boys were placed in a Catholic boarding school in Toulouse and 
the younger boy and girl in a Catholic orphanage outside the city of Toulouse. At that time 
there were already sixty Jews hidden in his own monastery. 

Witnesses relate some eighteen people whom Father aan de Stegge rescued: Edmond Chait, 
Rens J. Koning, Paul Veerman and his wife, Claire Bilgrai-Mayerzak and her four children, 
Leon Kesner and his wife, Nicholas Medgyesi, Mr. Nijkerk, Mr. and Mrs. Raabe, Mr. 
Warandijn. Wolf Machol and his wife, Paul Wurzburger and four members of the Mendel 
Montezinos family. In 1949 Father aan de Stegge, a Dutch citizen, was honored by the Dutch 
Queen. 
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1974, Jerusalem, Jan Aan de Stegge, pastoor te Toulouse (later Rekem, België). 
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De stendermolen aan de Ypeloweg 

 

Er heeft aan de Ypeloweg, op een plaats die nu nog wordt aangeduid als molenbelt bij 

Assink, een standaardmolen gestaan. Het zijn de buren van Aan de Stegge aan de 

Keizersweg. In de volksmond werd de molen de stènderkaste genoemd. Het was een 

maalinrichting van het type dat nog in Buurse is te zien. Eigenaar was Franciscus Johannes 
Hendrikus Ter Halle, die ook de 'mölle van Dissel' in Enter zijn eigendom kon noemen. In 

1849 verkocht hij de standaardmolen aan  Brinkweerd, die van Duitse afkomst zou zijn 

geweest. Enkele jaren later, in 1854, werd  'de stènderkaste' door een storm verwoest. Ter 

vervanging bouwde voornoemde Brinkweerd in 1870 aan de Dorpstraat/Noord-Einde een 

windmolen van baksteen met een verhoogde, houten omloop; (zonder belt). In 1890 kwam 

Bouwhuis vanuit Holten in Enter en huwde met de weduwe Brinkweerd. Sedert dien sprak 
men van de molen van Bouwhuis. De windmolen werd in juni 1917 door een brand zwaar 

beschadigd. Totale afbraak volgde in 1928. 

 

 

Stendermolen  
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Het erve De Keizer te Enter 

 

 

 

 

Gebint los hoes 

Een los hoes  is een type boerderij van het hallenhuistype, dat vooral in Twente en 

de Achterhoek voorkwam. Los hoes betekent open huis: de bewoners en het vee leefden 

samen onder een dak, in dezelfde ruimte. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerderijtype
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hallenhuisboerderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhoek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vee
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Een los hoes heeft een kern van een aantal ankerbalkgebinten. De boerderij heeft een steil 

sporendak en een houten gevel, vakwerkgevel of wolfseind. In de zijmuren waren kleine 

raampjes. In de zijbeuken stond het vee in een potstal, die verdiept was aangelegd. De deel 

was gemaakt van aangestampte leem. De zolder had in het midden een gat: het slop. Door 

het slop werd de oogst op de zolder gebracht. In het midden van een los hoes of aan de 

voorgevel was een open vuur. Dit werd gebruikt om te koken en voor de warmte. 
Oorspronkelijk was er geen schoorsteen; de rook verdween door het slop en de kieren in de 

dak naar buiten. De rook droogde de oogst op zolder en conserveerde het slachtvlees dat 

bovenin was opgehangen. De voorkant van een los hoes werd gebruikt als woongedeelte. 

 

Interieur van een los hoes bij Delden op een schilderij van Jozef Israëls (1824-1911). 

Om te voorkomen dat het rieten of strooien dak opwaaide, werd soms op de top van de 

puntgevel een gevelteken aangebracht. Bij een los hoes bestond dit aan het staleinde vaak 

uit een paar gestileerde paardenhoofden. Deze werden uitgezaagd uit de elkaar 

kruisende windveren. Paarden waren voor boeren een belangrijk bezit. Men veronderstelt 
dat men vroeger geloofde dat dit gevelteken het onheil van de boerderij zou weghouden en 

geluk en voorspoed zou brengen. 

Het los hoes is ontstaan omstreeks het jaar 1100. In de eeuwen erna werd het wooncomfort 

langzaamaan verbeterd. Zo kreeg de los hoes een schoorsteen en werden de ramen vergroot. 

Enkele ruimten (zoals de waskamer en de melkkamer) werden afgescheiden door een wand. 
Aan de voorkant werd een apart woonvertrek aangebouwd: de boavenkamer of endskamer. 

Hier gingen de oude boer en boerin wonen als hun kinderen de boerderij hadden 

overgenomen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebint
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakwerk_(wandconstructie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfsdak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Potstal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zolder_(huis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoorsteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Isra%C3%ABls
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevelteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windveer_(bouwkunde)
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Tot in de negentiende eeuw werden er nog lösse huze gebouwd. Tegelijkertijd werden er ook 

al boerderijen met een scheiding tussen deel en woongedeelte gebouwd. De meeste lösse 

huuze verdwenen doordat er een muur geplaatst werd tussen het woongedeelte en het vee. 

 

 

2017, na de verbouwing met de uitbouw 
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Voor de verbouwing  

 

In de nacht van 21 op 22 november 1944 is een korenmijt uitgebrand ten gevolge van een 

parachutefakkel/lichtkogel. Op ongeveer tien meter afstand van de korenmijt hing een 

gedeelte van een parachute in een boom. De korenmijt bevond zich op ongeveer dertig meter 

afstand van de boerderij aan de Keizersweg 7 (inv. nr. 1337). Dat was dus in het weiland 

naast erve  de Keizer. 
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De oude schuur 
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Het weggetje loopt nu dood in de weilanden. Ooit kon je via deze weg via de voorde in de 

Regge via de Huttemansweg en Ganzenweg (voorheen Schooldijk) naar Delden en verder 

naar Munster. Deze weg naar Wierden ging via het Slot en de Bevervoorde naar de Huurne 

en Notter en verder naar Deventer. 

 

 

Urnenveld Agelo 

 

Belangrijker dan het keileemgebied waren de  grafheuvel- en urnenvelden. Eeuwen lang 

lagen zij in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Daaruit putte de bijgelovige mens de stof 

voor in de lange winteravonden aan de open haard in het lös hoes vertelde griezelverhalen. 

 

Nu lacht men om de spookverhalen van vroeger die weldra geheel zullen vergeten zijn. Een 
uitzondering zijn de gouden tafels die men nog steeds denkt te vinden in de weinige nu nog 

aanwezige urnenvelden of grafheuvels. De urnen- of grafheuvelvelden zullen echter spoedig 

verdwenen zijn. Het zijn dan alleen nog enkele veld- en boerderijnamen die ons blijven 

herinneren aan de Hunnen en de witte wieven. 

 

De doden spreken niet meer maar hun geest waarde rond. De geest van de Hunnen, de 
reuzen die uit het oosten kwamen en tijdens hun verblijf in Twente de huneborgen 

bouwden, de geest van de witte wieven, die aan gouden tafels aten en woonden in of bij de 

grafheuvels waarin de Hunnen begraven waren. Namen als Hondeveld hebben betrekking op 

stukken heide waar artefacten of vaatwerk gevonden worden. Het is niet onmogelijk dat bij 

de veldnaam ‘hondeveld’ enig verband bestaat met de naam ‘Hondeborg’, want in Reutum 
heeft langs een dergelijk veld een landweer gelopen waarvan nog een klein deel overgebleven 

is. Stork maakte er in 1845 reeds melding van en was van mening dat deze wal van 

Saasveld langs Weerselo in de richting van Tubbergen en van daar langs Reutum en Agelo 

doorgelopen had tot in het Voltherbroek. Ter Kuile senior noemt nog een hondeveld te 
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Dulder waar hij een spinsteentje en urnfragmenten vond, nabij het kanaal te Reutum, waar 

veel artefacten gevonden zijn. 

 

Binnen de gemeente Tubbergen zijn tachtig begraafplaatsen uit de Prehistorie, Romeinse tijd 

of Middeleeuwen bekend. Hiervan zijn er vijfenvijftig als terrein met een archeologische 

status opgenomen op de AMK-Overijssel. (AMK=Archeologische Monumenten Kaart). De 

bekende begraafplaatsen zijn niet gelijkmatig over het grondgebied van de gemeente 

Tubbergen verdeeld. Opvallend is dat de meeste begraafplaatsen op de droge zandige en 

grindrijke bodems op de stuwwal van Ootmarsum liggen. Het gaat hierbij om intacte 

grafheuvels, urnenvelden en crematiegrafvelden. De overige begraafplaatsen liggen verspreid 

in het dekzandlandschap ten noordwesten van Fleringen, bij Mander, en ten noorden en 

zuiden van Tubbergen. Deze begraafplaatsen, waarbij het in de meeste gevallen om 

urnenvelden en crematiegrafvelden gaat, liggen zonder uitzondering op dekzandhoogten en -

ruggen met en zonder een plaggendek. 

Niet alleen de prehistorische begraafplaatsen, ook de vele artefacten - stenen 

gebruiksvoorwerpen - die in de laatste dertig jaar door een paar verzamelaars op de 

gecultiveerde hoog gelegen stukken heide om Agelo  gevonden zijn, bewijzen dat daar reeds 

vroeg mensen gewoond hebben. 

In Groot Agelo is een urnenveld uit de Bronstijd en/of de IJzertijd aangetroffen bij het 

afgraven van een deel van de es. Regionaal is het monument een grote zeldzaamheid, maar 

deze waardering is naar de mening van de Raad van Cultuur niet redengevend genoeg om 

dit archeologisch monument te behouden als rijksmonument. De heuvellichaampjes zijn 

niet zichtbaar; beleving daardoor niet aanwezig. De crematiegraven zijn daarnaast 

verdwenen, evenals een deel van het urnenveld. De fysieke kwaliteit ontbreekt, de 

conserveringstoestand is laag tot gemiddeld. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het oostelijk 

deel van het monument als gevolg bouwwerkzaamheden is verstoord. 

 

  

  

Urnen uit het urnenveld op de Valkenberg te Groot Agelo (foto Provincie Overijssel). 

Een parallel voor crematiegrafvelden met één of enkele kringgreppels is bekend uit het 

Drentse Holsloot. Dit bestaat uit twee kringgreppels en minstens dertien crematiegraven 

zonder randstructuur en gedateerd tussen de vierde en eerste eeuw voor Christus. De 

kringgreppels hebben een diameter van zes en ruim drie meter. Ze illustreren dat in Drenthe 

ook kleine kringgreppels blijven voorkomen in de midden- en late ijzertijd. Datzelfde is 

vrijwel zeker ook in Twente het geval. Er is een grafveldje opgegraven op de Usseler Es bij 

Enschede, dat bestaat uit twee kringgreppels met een diameter van vijf meter en een 

opening in het westen. Daarnaast zijn de resultaten van een kleinschalige opgraving op 
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Jaagoppersveld te Agelo van belang. Uit het betreffende grafveld zijn vanaf de eerste helft 

van de negentiende eeuw herhaaldelijk vondsten gemeld die lijken te wijzen op een langdurig 

gebruikt en groot grafveld. Bij de opgraving werd deel van een systeem van met elkaar 

verbonden kleinere kringgreppels blootgelegd, alsmede een grotere kringgreppel. Hoewel er 

tijdens het onderzoek vrijwel geen aardewerk of vondstmateriaal met daterende waarde werd 

aangetroffen, is het waarschijnlijk dat dit deel van het grafveld dateert uit de midden- of late 

ijzertijd. 

Slechts een klein deel van dit, ook op andere plaatsen aanwezig vaatwerk kon door het 

ingrijpen van enige verzamelaars en later van de rijksdienst voor oudheidkundig 

bodemonderzoek, tijdig geborgen worden. De rest, enige honderden, viel ten offer aan de 

ploeg en spade van de landbouwers en vooral ook van de met rijkssubsidie werkende 

ontginningsmaatschappijen. Veel van wat verloren ging aan bodemschatten die voor de 

kennis van de oudste geschiedenis van Twente van zo groot belang waren, was behouden 

gebleven wanneer bij de ontginning of afgraving van heidevelden behoorlijk toezicht was - en 

we mogen wel zeggen ook nu nog werd - gehouden op het aan de oppervlakte brengen van 

voorwerpen uit de voorhistorische tijd. Ook van de bewerkte stenen en steentjes is maar 

weinig verzameld omdat zo goed als niemand er op lette en slechts een enkeling zich de 

moeite wilde getroosten om te zoeken, jarenlang in eenzelfde stuk bouwland, naar wat men 

maar behoefde op te rapen. 

Eeuwen lang lagen zij in een waas van geheimzinnigheid gehuld waaruit de bijgelovige mens 

de stof putte voor in de lange winteravonden aan de open haard in het lösse hoes vertelde 

griezelverhalen. De doden spraken niet meer, maar hun geest waarde rond, de geest van de 

hunnen, de reuzen, die uit het Oosten kwamen en tijdens hun verblijf in Twente de 

huneborgen bouwden, de geest ook van de witte wieven, die aan gouden tafels aten en 

huisden in of bij de grafheuvels waarin de hunnen begraven waren.  
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Het Oppersveld, vroeger Jaagopveld en Jaagoppersveld genoemd, te Ootmarsum. Molhuysen 

zegt dat daar in een urn een Romeinsche koperen penning van Postumus (250 n. Chr.) is 

gevonden. De urn bevatte bovendien de metalen spits van een lans. Aangenomen wordt dan 

ook dat de Romeinen hier een kamp hadden. Duidelijk zijn nog waar te nemen hogere en 

lagere strepen grond over de gehele breedte van het veld, alsof het verschansingen zijn 

geweest. Meer naar het zuiden liggen grotere en kleinere heuveltjes, waarin vele 

mensenbeenderen, as en houtskool zijn gevonden, alsmede een enkele geschonden urn. Dat 

moet een begraafplaats geweest zijn. Een eigenaardige vondst werd gedaan in een van de 

hogere heuvels, tussen het Oppersveld en de straatweg. Een boer, die daar woonde vertelde 

hoe hij en enige anderen er zware keien aantroffen, regelmatig naast elkaar gelegd als een 

vloer of een gewelf. Meerdere geschiedschrijvers menen dat het Oppersveld en de Schans 

beenderen bevatten van Romeinen, dat er rondom Ootmarsurn eens een legerplaats van de 

Romeinen geweest is. Zekerheid hieromtrent bestaat er niet. Duidelijk is nog aan 

Ootmarsum te zien dat het voorheen een vesting was en poorten had, want ook nog 

tegenwoordig heeft de stad slechts twee grote uitgangen. 

 

Ben Aan de Stegge uit Reutum voegt toe:  

Toen we met Henk aan de Stegge rondreden kwamen we langs het Oppersveld waar 

eens Romeinen waren gelegerd. De varkens boer wiens stallen waren afgebrand was bezig 

met opruimen van de restanten. Voor hij met nieuwbouw kan beginnen moet er eerst 

geologisch onderzoek worden verricht.  Volgen een buurman zou er weinig gevonden worden. 

Het terrein was al eens onderzocht en tijdens de ruilverkaveling omgezet. 

 

Nuthere (Nutter) betekent  noodzakelijke legerplaats/legereenheid. Nog een naam die eindigt 

op ‘heri’ is Enthere (Enter), een heir aan het eind van Twenthe. Nuthere 1189, oudsaksisch 
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nod = nood vlg Angelsaksisch nied = noodzaak, plicht, dwang, in combinatie met here. De 

herkomst is een Oudsaksisch/Oudengels woord ‘here’ wat leger, militair, strijder betekent. 

‘Here’ of ‘heri’  is verwant met Oudfrankisch, Oudsaksisch en Oudengels.  

Geen tien minuten lopen van het Jaagopveld, aan de weg van Ootmarsum naar Tubbergen, 

ligt een plek die de schans wordt genoemd. De bewoner van de naastgelegen boerderij wordt 

de Schansboer genoemd. Er is hier een schans geweest, die waarschijnlijk bij een belegering 

van Ootmarsum gediend heeft. De naam kan ook betrekking hebben tot de legerplaats die er 

ooit was en wiens doden nog onder deze grafheuvels liggen. Er zijn kleine scherven 

overgebleven van de urnen. De urnen waren grauw en grof, maar ook van rode en fijnere 

aarde, de laatste soms goed bewerkt en glad. De scherven hadden geen versieringen of 

insnijdingen. De beenderen waren dikwijls nog kenbaar als wervels en stukken van de 

schedel. Hier werden geregeld doden verbrand en begraven, honderden urnen moeten er 

gelegen hebben. ‘De grond moet wel erg vruchtbaar zijn’, zeiden de herders die er hun 

schapen hoeden. Er zijn veel potten met beenderen en as gevonden. Velen hebben de 

kenmerken van geopend te zijn geweest. Omwonende boeren melden dat hier van ouds in de 

grond wordt gezocht. De heren Schimmelpenninck uit Almelo hebben er in 1826 gegraven. 

De urnen waren vergaan en er bleven slechts kleine scherven over. 

 

 

Tussen Rijssen en Elsen is bij werkzaamheden op een meter diep een zilveren munt van 

Vespasianus opgegraven. 

In de verzameling zeldzaamheden van de heren Schimmelpenninck is een urn.  Die heeft hij 

in 1826 opgegraven in de marke Agelo bij Ootmarsum. In de urn zaten verbrandde 

mensenbeenderen, een metalen spits van een lans en een Romeinse koperen penning. De 

munt is van keizer Posthumus. 

 

 



 
124 

 

   

Posthumus munten 

 

Marcus Cassianius Latinius Postumus (Germania Inferior of Gallia Belgica) was 

een Romeins keizer van de zomer van 260 tot begin 269. Hij was heerser over het Gallische 

keizerrijk  en in oppositie tegen de keizers Gallienus en Claudius II 'Gothicus'; dus 

een usurpator. Postumus wordt door de meeste bronnen beschreven als een goede keizer. 

Hij wist met succesvolle veldtochten de Franken af te slaan en zo de westelijke provincies bij 

elkaar te houden. Er is niet veel bekend over het vroege leven van Postumus. Men gelooft 

dat hij een Bataaf van eenvoudige komaf was, die door eigen bekwaamheid door de rangen 

van het leger opklom. Het lijkt wel zeker dat Postumus zich nauw verwant voelde met de god 

Hercules Deusoniensis. Tijdens zijn bijna tienjarige ambtsperiode droegen zesentwintig 

verschillende muntslagen beeltenissen van deze god. 

Een usurpator (overweldiger) is een persoon die op een illegale wijze bevoegdheden of bezit 

overneemt, zoals het onrechtmatig overnemen van een troon, het ten onrechte voeren van 

een adellijke titel of het ongegrond uitoefenen van een ambt in een republiek. Deze illegale 
daad wordt usurpatie (werkwoord usurperen) genoemd. 

In het Romeins recht was usurpatio de (wederrechtelijke) aanspraak op iets, de toe-eigening 

ervan en de onderbreking van een verjaring door afschaffing van de bezitsvoorwaarden.  

Usurpatie staat tegenover legitimiteit. Usurpatie kan door erkenning of door vrijwillige of 

afgedwongen gehoorzaamheid een legaal karakter krijgen. Maar de geldigheid van de 

staatsregelingen van het geüsurpeerde gezag is hier niet van afhankelijk. De bevoegdheid 
gezag uit te oefenen staat namelijk los van de rechtsgrondslag van de gezagsdrager, maar 

komt voort uit het daadwerkelijke overheidsgezag. 

 

 

Brooduitdeling Ageler Es 

 

In de zomer van 1738 zou een noodweer de oogst op de Ageler Es vernield hebben. De 

boeren zagen er een goddelijke bedoeling in. Dertien boeren uit de marken Groot Agelo en 
Klein Agelo spraken daarom af om eens per jaar, op de maandag na de eerste zondag na 

Pinksteren, op de es bijeen te komen voor een gebedsdienst. Tijdens de dienst zouden ze aan 

de armen van Ootmarsum roggebroden uitdelen. Boer Aan de Stegge van erve Westenagel 

was er ook bij. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Germania_Inferior
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gallia_Belgica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Romeinse_keizers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomer
https://nl.wikipedia.org/wiki/260
https://nl.wikipedia.org/wiki/269
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gallische_keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gallische_keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gallienus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Claudius_II_%27Gothicus%27
https://nl.wikipedia.org/wiki/Usurpator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franken_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bataven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bataven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Troon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeins_recht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verjaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legitimiteit_(politiek)


 
125 

 

 

 
 

Recent historisch onderzoek trekt echter het noodweer als oorsprong van de traditie in 

twijfel. Niet het onweer maar een eeuwenoude markenplicht zou aan de brooduitdeling ten 

grondslag liggen. Boeren moesten rond Pinksteren koppen en eieren van schadelijke vogels 

inleveren. Deden ze dat niet of onvoldoende dan kregen ze een boete. Dat geld kwam ten 
goede aan de armen en aan de verdeling ervan was veelal de uitdeling van brood gekoppeld. 

 

Hoe het ook zij, het gebruik is jarenlang volgehouden. Tot aan 1955. De welvaart was in die 

tijd zodanig gestegen dat in dat jaar geen mensen meer kwamen opdagen om het brood in 

ontvangst te nemen. Om de gewoonte van hun voorvaderen toch voort te zetten, bedachten 
de boeren een plan voor ‘brooduitdeling nieuwe stijl’. Ze zouden nog wel jaarlijks 

bijeenkomen op ’n Boaken, maar in plaats van brood uit te delen zouden ze geld geven voor 

een goed doel. 

De Ootmarsumse pastoor Schweigmann stelde vervolgens voor om op de es een landkruis op 

te richten. De maandag na beloken Pinksteren van 1956 wijdde hij het in. De giften van de 

boeren gaan nu naar zusters en paters uit de parochie, die in de missie werkzaam zijn. 
Rondom het kruis zijn dertien veldstenen gelegd, met daarop bordjes met de namen van de 

erven die deelnamen aan de vroegere brooduitdeling. In 2009 is een van de naambordjes 

verdwenen.  

 

Het bidden voor een goede oogst, zoals de achterliggende gedachte is, wordt in een dergelijk 
klein gezelschap een heel intiem gebeuren. Tot en met 1955 werd er ook nog echt brood 

uitgedeeld aan de armen; sinds 1956 wordt er gebeden en geld opgehaald voor een goed 

doel, dit keer de Stichting Noaberhart in Rossum. 

Een merkwaardig oud gebruik is dus de brooduitdeeling in de Ageler Esch. Ten zuiden van 

Oormarsum liggen de buurtschappen Groot- en Klein-Agelo en ten westen van deze laatste 

strekt zich de grote heuvelachtige Ageler Esch uit.  

Op een open plek in dien Esch ,,de Boaken”, gelegen aan den zandweg en door kreupelhout 

begrensd, komen op maandag beloken Pinksteren, ‘telken jare des namiddags om ongeveer 2 

uur, eenige boeren, n.l. de bewoners der volgewaarde erven van Groot- en Klein-Agelo, thans 

nog ongeveer een 13-tal, te zamen, om aan de armen van Ootmarsum roggebrood uit te 

deelen, naar men zegt om door het doen van dit goede werk, het bevriezen en verhagelen van 
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hun roggeoogst te voorkomen. De armen uit onze plaats begeven zich dan op dien bewusten 

Maandag naar ,,den Boaken”. Moeders met groote gezinnen zijn gewoon al hun kroost mede 

te brengen, want elk der aanwezigen krijgt zijn portie. De boeren komen met hun 

roggebrooden, welke zij aan een stok gestoken over den schouder dragen, langs diverse 

wegen en paadjes naar „den Boaken”. Het komt ook voor, dat het brood van een boer bij 

dezen of genen hakker te Ootmarsum ter beschikking wordt gesteld. Een der oudste boeren 

heeft de leiding van de handeling. Wanneer niemand meer verwacht wordt, kan de uitdeeling 

beginnen. De leider roept: ‘Eerst bidden, jongens’. 
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Bidden voor de uitdeling van het brood 

 

 Op 21 juni 1738 tegen half zes trok er over de Ageleres en Ootmarsum een enorme 

onweersbui met zware regenval en hagelkorrels zo dik als ‘doeveneieren’, zodat alle op het 

land staande gewassen totaal werden vernield en ruiten ingeslagen door de wind. Om zo'n 

straf af te weren hielden de boerrigters van Agelo (13 eigengeërfde boeren) een hölting en 

besloten door liefdegiften in het vervolg bevrijd te blijven van onweer en hagelslag. Dat 

bestond hierin, dat ze elk jaar op de tweede maandag na Pinksteren met grote roggebroden 

van twintig pond naar 'n Baoken gingen, waar deze onder de kroezeboom over de aanwezige 

armen werden verdeeld na een kort dankgebed.  

Omgeving van het landkruis aan de Zonnenbergwerg. Op deze plek is jaarlijks op maandag 

na beloken Pinksteren een bijeenkomst van boeren uit Agelo die vroeger tot de gewaarde 

erven behoorden. Zij deelden tot 1957 brood uit aan armen. Later schonken zij geld aan een 

liefdadig doel. Er wordt bij het landkruis gebeden en gedankt voor een goede oogst. In 2003 

hebben deze boeren bij het Boaken keistenen met hun naambordjes geplaatst en een steen 

met een documentatieplaat omtrent dit oude gebruik. Er is een landkruis opgericht. Pastoor 

E. Schweigmann wijdde het kruis op 17 juni in en zei te hopen dat ‘de herinnering aan het 

traditionele gebruik voor het nageslacht bewaard zou blijven en dat het een plaats zou 

blijven waar men heen ging om tijdens de Kruisdagen te bidden voor de vruchten der aarde’. 

Tevens werd een bedrag ter waarde van de broden ingezameld voor een charitatief doel in 

Ootmarsum. In 1969 werd de historische plaats wreed verminkt door de aanleg van een weg. 

Het kruis kwam daardoor open en bloot aan de straat te staan. 

Tekst op het bord: ‘Het boakenstuk in de Ageler esch’. Uit oude geschriften blijkt dat rond 

het jaar 1620 de boeren uit Agelo op deze plaats zijn begonnen met de brooduitdeling aan de 

armen. Dertien keistenen verbeelden hier de dertien boerenerven, die dit gebruik in ere 

houden. Het waren de markeboeren, die de volle zeggenschap hadden over de regels en het 

gebruik van de gemeenschappelijke gronden in de periode 1447-1843. De brooduitdeling en 

bidden voor het gewas, jaarlijks (vanaf 1757) op de Maandag, Dinsdag voor Hemelvaart, 

symboliseren de verbondenheid van Agelo met het Christendom.  In de oorlogsjaren was er 

voedselschaarste en kwamen veel kinderen de broden ophalen. In 1957 werd besloten de 

brooduitdeling op de Ageler Es af te schaffen. 

Nog ieder jaar komen zestig tot tachtig boeren uit Ootmarsum en omgeving op Beloken 

Pinksteren bij het landkruis bij elkaar om te bidden voor de oogst en geld in te zamelen voor 

een goed doel. Volgens H. A. G. Kouijzer, bestuurslid van de Heemkundekring in 

Ootmarsum, moet dit „goeddoen in het voren" gezien worden tegen de achtergrond van het 

overwegend katholieke Twente. „Het gaat uiteindelijk allemaal om het hiernamaals. Dat was 

al zo bij de Germanen, dat is nu nog zo. Men hoopt door goede dingen te doen het straks 

beter te krijgen". 
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De giften zouden enkel uit brood bestaan, volgens B. ten Bokum uit Ootmarsum. Hij schreef 

dat in een artikel in ‘De Oude Tijd' van 1873. Maar volgens een andere bron zou er ‘vroger 

ook botter gêven wen' (vroeger zou er ook boter gegeven zijn). 

 

 

''s Middags om twee uur kwamen dertien boeren (drie uit Klein Agelo en tien uit Groot Agelo) 

samen op de Ageler Es. Ze hadden elk een Twents roggebrood van vijfentwintig pond bij 

zich. dat aan een stok over de schouder werd meegedragen. Schuchter naderden van diverse 

kanten vaders, moeders en kinderen. Zelfs zuigelingen waren meegenomen want ieder 

aanwezig gezinslid kreeg zijn portie. Gesjoemeld werd er toen ook al. Sommige ouders 

leenden kinderen van anderen om meer brood te krijgen. Naar een trouwboekje werd niet 

gevraagd. 
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 1921 

Aan de voet van de Zonnebergweg in de buurschap Agelo staat een landkruis op een plek 

met de veldnaam ’n Boaken. Aan dit kruis is altijd een puur sociaal-historisch verhaal 

verbonden geweest. 
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De oudste boer - hij had de leiding - nodigde alle aanwezigen uit voor een drie a vier 

minuten durend gemeenschappelijk gebed. Nadat hij ‘wi''j begint’ had geroepen, boog 

iedereen de knieën rond de broden. De mannen ontblootten hun hoofd. Soms werd zacht, 

soms hardop gebeden. Na het „amen" werden de armen geteld, soms waren het er 50 tot 60, 

en werd het brood eerlijk verdeeld. Onderscheid naar godsdienst was er niet bij. Als iedereen 

zijn deel had, werd de bijeenkomst, die hooguit een halfuur duurde, weer besloten met 

gebed. Vooraf bedankte een van de armen de milddadige boeren en wenste hen een 

voorspoedige oogst toe. 
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In 1952 kwamen er nog zes gezinnen naar de brooduitdeling. Door de steeds beter wordende 

sociale voorzieningen nam de belangstelling gaandeweg af. Daar kwam bij dat steeds meer 

pottenkijkers (nieuwsgierige mensen uit de buurt en journalisten, met fototoestel in de 

aanslag) de brooduitdeling bijwoonden. In de oorlogsjaren moest zelfs een 
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radioreportagewagen teruggestuurd worden. De armen wilden om begrijpelijke redenen niet 

in de belangstelling staan en bleven op den duur thuis. 
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Kouijzer is ervan overtuigd dat men werkelijk geloofde dat de brooduitdeling positieve 

gevolgen had voor de oogst. ‘Men had dat vertrouwen zeer zeker. Dat moet ook. Als je geloof 

hebt, maar je leeft er niet naar, dan is dat geloof niets waard. Voor iedereen geldt, of je nu 

christen bent, jood, mohammedaan of boeddhist: leef naar je regels'. 

Ter Kuile sr. legde in 1914 zijn herinneringen aan de traditie vast: 

 
Tegen tweeën in de namiddag komt daar uit een roggepaadje een oude boer geschreden. Op 
zijn schouder draagt hij een stevige knuppel, waarvan het einde halverwege in een massief 
roggebrood is gestoken. Achter de boerrigter komt nog een dergelijke verschijning en bijna 
tegelijkertijd komen van her en der in langzame, zware tred boeren opdagen. Maar al langer 
dan een uur tevoren zitten daar aan de wegverbreding een zes- of achttal oude en armelijk 
geklede vrouwen met tal van kinderen en kleinkinderen te wachten op wat komen gaat. In de 
gestadig vallende motregen hebben ze de ouderwetse, gescheurde regenschermen opgestoken 
en zitten genoeglijk zij aan zij te kakelen op de nattige mothoop, terwijl de kinderschaar wat 
speelt met kruikarren en kreupele kinderwagens. 
 

 
 

Gradus Aan de Stegge 

 

 
 
Dit beeld verbeeld Gradus Aan de Stegge uit Reutum. Hij is de neef van Antoon en de opa 

van Ben Aan de Stegge van de Haarlevertsweg te Reutum. Gradus is overleden in 1929. De 

maker van het beeld is Ben Aan de Stegge 
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Reggehaventje bij de Werfhorst te Enter 
 

 

De havenkom lag aan de Regge aan het eind van de weilanden van Aan de Stegge, de Keizer. 

De schippers lagen onder Exo aan lager wal. Er was een havenkolk bij de Regge bij de 

(voormalige) voorde achter erve de Keurs (nu Wessels, eierboer) aan de Ypeloweg. In de 
Regge konden de zompen bij laag water niet verder varen. Er was een haventje waar de 

schepen wachten op meer water, terwijl er dammen in het water werden opgeworpen. 

Volgens Henk Aan de Stegge werd het land de Werfhorst genoemd. Ook hier maakte de 

spoorlijn een einde aan het vervoer over water. De Regge werd niet meer bevaarbaar 

gehouden en ten slotte is rond 1870 het handelsverkeer via die weg gestopt. 

 
 

 
 
 
Hermannes Lammertink is koper van de halve Werfhorst, naast het klein Exo, welk land eerst 
toehoorde aan het Hermsel in Enter. Hij verzoekt het marke bestuur om hem 
Katersgerechtigheid te verkopen, ook Uytdrift genoemd. Voor de ordinaere prijs 111 gulden en 
12 st. betaald (markeboek Enter blz.132 20 okt 1762). (Hermannes (Harmen) 

Lammertink (Lubb`s), strodekker van beroep, geboren ca.1720 te Wiene, gemeente Delden, 
overleden te Enter. 
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Het riet herinnert aan de plaats van de havenkolk aan de Werfhorst. 

 

 
 

Een artikel uit Tubantia van Johan Altena. Hij schrijft dat het erve op de foto het erve de 

Keizer is. Het is echter het erve Evers aan de Eversdijk. Ook schrijft hij dat op het erve de 

Keizer een schipper woonde, die Evers werd genoemd. Maar Evers woonde op het erve Evers 

(zie foto) en op het erve de Keizer woonde Hommers, later Jonker en daarna Aan de Stegge.  
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IJzermolen  

De ijzermolen lag op de plaats waar nu het land is van Aan de Stegge. Een ijzermolen is een 

molen die diende voor het aandrijven van installaties voor de bereiding en verwerking van 

ijzer. Dit gebeurde in twee typen bedrijven: 

 De molen dreef de blaasbalgen van een vroeg-industrieel hoogovenbedrijf aan. 

Doorgaans betrof het hierbij een watermolen. 

 De molen dreef de hamers aan in een smederij of ijzerpletterij. 

IJzermolens komen onder meer voor in Twente en ook bij Enter. Het hoogovenbedrijf aldaar 

produceerde ruwijzer uit het plaatselijk aanwezige ijzeroer, ten behoeve van de daarmee 

verbonden ijzergieterij. Het reductiemiddel dat in de hoogovens gebruikt werd 

was houtskool. Als toeslag werd Muschelkalk gebruikt, dat in de omgeving van Winterswijk 
werd gewonnen. Al in de Romeinse tijd werd ijzer geproduceerd. Het werd bij beekdalen of 

andere laag gelegen plaatsen in het landschap gedolven.  

 

 

2017, de Lee, foto Harrie Cox; via de Lee vaarden de zompschippers naar de Regge. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blaasbalg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_(door_water_aangedreven_molen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smederij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzeroer
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ijzergieterij_(bedrijf)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtskool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muschelkalk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterswijk_(plaats)
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Vervolgens werd het soms verhit om het te reinigen, waarna het in kleinere brokken werd 

geslagen. In ovenkuilen van ongeveer een halve meter doorsnee met een van leem gemaakte 

schacht met luchtgat, smolt men met behulp van hout en houtskool het niet ijzergedeelte 

van het erts. Dit werd bij 1200 graden Celsius vloeibaar en liep dan onder in de ovenkuil. 

Het ruwijzer, 'wolf' genaamd, smolt niet en bleef als een vaste poreuze massa achter in het 
bovenste gedeelte van de kuil. De smid smeedde vervolgens door herverhitten de restjes 

houtskool en andere verontreinigingen uit het ruwijzer dat dan gereed was om tot allerlei 

gereedschappen en gebruiksvoorwerpen te worden gevormd. 

 

Ter hoogte van de brug over de Regge lag de rivierbedding vroeger een stuk noordelijker. Aan 
de westzijde van de Voele Maot ligt een landweer waarin grote hoeveelheden ijzerslakken zijn 

te vinden. Ondergronds in het weiland in de Werfhorst bevinden zich palen, nu afgedekt met 

grond van een deel van de wal. Kennelijk werd het water van de Regge hier gebruikt voor het 

aandrijven van een oerstamperij of een blaasbalg. Er werd een twaalfde tot dertiende eeuwse 

kogelpotscherf gevonden. Die zat vastgebakken aan een brok slak. Er was een ijzermolen, 

noordwest van de huidige brug over de Regge, ter hoogte van het kasteel (motteburcht) de 
Koehorst , nu de erven Langeler. Ongeveer bij de Werfhorst.  De molen was uit het jaar 1300 

en was van het type onderslag watermolen. Het was een ijzermolen en werd aangedreven 

door water. Bron: H. Hagens, Molens Mulders Meesters, 1978. 

 

 

 
 

Het ijzeroer is opgegraven op een diepte van anderhalve meter. Grotere klonten zijn mogelijk, 

samengestelde klonten vormen tezamen een decimeters-dikke oerbank. De maatstok geeft 
centimeters aan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwijzer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Porositeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smid
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De hoogovens werden gestookt met houtskool uit de bossen of uit speciaal daarvoor 
aangelegde brede houtsingels. Verschillende watermolens werden ingericht om de 

blaasbalgen aan te drijven en om het ijzer verder te bewerken. In de tweede helft van de 

negentiende eeuw verdwenen de hoogovens en ging men zich toeleggen op het verwerken 

van ijzer dat van elders werd aangevoerd. 

 

                                                                                     ijzeroer in de sloot 

 

Winning van ijzeroer. 

IJzer dat - in opgeloste toestand- in de bodem wordt verplaatst door grondwater, kan in de 

vorm van roestvlekken zichtbaar zijn. Groeien deze vlekken uit tot grotere, verharde ijzer 

https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzer_(element)
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(hydr)oxideconcreties, dan spreekt men van ijzeroer. Dit proces vindt met name plaats in 

beekdalgronden, tussen dekzandruggen. 

Wanneer bovenstaand proces (de vorming van ijzerconcreties) steeds op ongeveer dezelfde 

diepte doorgaat, kunnen zogenaamde oerbanken ontstaan, decimeters dikke 
samenhangende 'platen'. Dit vinden we vooral in bodems waarin 

duidelijke gleyverschijnselen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in 

de beekdal en dekzandgebieden in Rectum. Het oer komt soms tot één meter onder het 

oppervlak. Het ijzer van deze lagen ijzeroer is deels afkomstig van de uitloging van de hogere 

gronden aan weerszijden van het dal. Bovendien wordt veel ijzer geleverd door de beekjes 
zelf, vooral wanneer die uit veengebieden komen. 

Alle ingrediënten voor de winning en verwerking van ijzer waren in het gebied rondom de 

Regge aanwezig. Op veel plaatsen zit ijzeroer in de bodem. IJzeroer wordt gevormd in de 

bodem op plaatsen waar ijzerrijk kwelwater aan de oppervlakte komt. Als het kwelwater 
verdampt blijft de ijzer in de bodem achter en vormt daar oerbanken die enkele meters dik 

konden worden. Als de oerbank vergraven werd moest men enige decennia wachten voordat 

er op dezelfde plek weer een winbare laag was gevormd. De oerbanken zijn in de 

Middeleeuwen gebruikt voor de bouw van huizen en kerken, maar een belangrijkere 

toepassing was de productie van ijzer. Mogelijk gebeurde dit al in de vroege middeleeuwen. 

Een oerbank onder landbouwgrond was destijds buitengewoon schadelijk. Ook bij houtteelt 

werkt zo'n oerbank zeer nadelig. Het uitgraven of uithouwen van oer verlaagt de waarde van 

de grond aanzienlijk. Het was een voordelige zaak voor de landeigenaren om het oer op 

kosten van geïnteresseerden te laten opgraven. Ook de boeren konden er in de winter extra 
mee verdienen. Het oer werd, nadat het uitgegraven was, per aak of boerenkar naar de 

smelterij gebracht. Het graven, door boeren en dagloners, werd per mand oer betaald. 

 
Twee of drie maal per dag kon het ijzer uit de hoogoven worden gehaald. Met ijzeren lepels 

(met klei bestreken), of door een goot, kon het ijzer in de gietvormen worden gegoten. De 
gietvormen waren tevoren in de grond ingegraven. Meestal werd 'vormzand' voor de 

gietvormen gebruikt, afkomstig van de Mengelenberg bij 's Heerenberg. 

 

 

 

Het stift  
 

In Rectum was het adellijk vrouwenklooster Het Slot. Het lag aan het eind van de Werfhorst, 

op het land dat grenst aan dat van Aan de Stegge. De grachten zijn in 1950 gedempt. Het 

adres was Enterweg 19 te Rectum. Het Slot is een voormalige waterburcht en was een 

adellijk Stift. Van het Stift is tegenwoordig niets meer te zien. Wat rest zijn niet meer dan 
glooiingen in het landschap en een boerderij met dezelfde naam. In de jaren 1950 - 1955 

zijn de slotgrachten geheel gedempt. Het Slot was ooit één van de vier adellijke behuizingen 

in deze kleine buurschappen van Rectum en IJpelo. In 1592 verkrijgt David Casper Berck 

het Slot door te trouwen met Jasperina van Raesfelt. Daarvoor is het van haar vader 

Goossen van Raesfelt en Lucretia van Twickelo. Via de dochter van David Berck, Agnes, die 

getrouwd was met Sweder van Langen, komt het in bezit van de Van Langens. In 1703 wordt 
het door jonker Zeger Wichman en Agnes van Langen verkocht aan de rijke Vriezenveense 

koopman Jan Smelt en zijn uit Wierden afkomstige vrouw Kunera Berentsz Brouwer. In 

1746 wordt door de in Deventer wonende eigenaar Bernardus Smelt en Anna Borgerink 

beschreven wat er allemaal bij het Slot hoort. Expliciet worden dan de pastorieën- en 

kostersrechten genoemd die bij het huis horen. Aan het eind van de achttiende wordt het 
Slot verkocht aan Bartus Coppelmaat en Gezina Slot, de bouwlieden op het Slot. Bij 

archeologische opgravingen heeft men op het terrein een houten waterput, een puntgave 

bronzen randhielbijl en een houten nap en houten lepel gevonden uit de tiende eeuw, die 

zich in het die zich in het depot van het Rijksmuseum Twenthe bevinden. Daarnaast ook 

fragmenten keramiek uit de Karolingische periode, kogelpotscherven en Siegburg aardewerk. 

Ook treft men her en der op het terrein kloostermoppen aan. In het gebied rondom het Slot 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dekzandrug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decimeter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beekdal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dekzand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dagloner
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treft men overal sporen aan van vroeg middeleeuwse ijzerproductie. Het terrein van de 

rechthoekige waterburcht met een dubbele slotgracht en de naastgelegen visserij, genaamd 

Slotsvoorde, is in de periode 1950 - 1955 geheel gedempt. Ook de oude Slotdijk is 

tegenwoordig deels verhard en verlegd. De elliptische gracht rondom de in de volksmond 

genoemde Slotbelt, werd door de eigenaar geheel in de slotgrachten geschoven en is daarmee 

gedempt. 
 

 

 

 

 

 
 

De oude Slotdijk 
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Op deze plaats was ooit een stift, een klooster voor adellijke dames. Achter het klooster was 

de watermolen die zorgde dat de ijzergieterij draaiend bleef. 

 
 

 
 
Ergens in deze omgeving stond de watermolen en de ijzergieterij. 
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Familie  
 

 

Niet iedereen heeft de ouders van opa of oma nog gekend. Niet iedereen weet wie de 

grootouders van opa of oma waren. En wat deden zij voor de kost. Vragen waarop misschien 

in familekring al antwoorden op zijn gevonden. In de familie gaan verhalen rond over 
beroemde voorouders. 

 

De sibbe speelde een belangrijke rol in de Germaanse gemeenschap. Hierop werd de 

verdeling van akkerbouwland gebaseerd, het gemeenschappelijk gebruik van de meent en 
de kolonisatie van nieuwe gebieden. Sibbe(n) is een verouderde term voor iemands 

gezamenlijke verwanten of familie. In de jaren veertig van de twintigste eeuw werden de in 
het Nederlands reeds verouderde woorden sibbe en sibbekunde geadopteerd door nationaal-

socialisten. Hun sibbekunde was een genealogische werkwijze waarin ook de vrouwelijke 

familielijnen betrokken werden. In een poging hun rassenwaan wetenschappelijk te staven 

waren NSB'ers actief in genealogieclubjes die wilden bewijzen dat alle Nederlanders 

onderling verbonden waren door hun gemeenschappelijke Arische afstamming. In Duitsland 
gebruikten de nazi's het Duitse woord Sippe. In de Völkische Bewegung en in nazi-

Duitsland had het gebruik van Sippe voor familie een belangrijke politieke functie. Zo werd 
de Familiengeschichtsforschung, genealogie of sibbekunde, gebruikt door 

het Reichssippenamt om aan de hand van familieboeken van dorpsgemeentes. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging
https://nl.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkische_Bewegung
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genealogie_(geschiedkunde)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reichssippenamt&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Familieboek&action=edit&redlink=1
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Nadat genealogische gegevens  zijn verzameld door het stellen van vragen aan familieleden, 

het zoeken naar bewaard gebleven documenten, foto's en de verhalen daarachter, het 

bezoeken van archieven, hetzij fysiek of op internet, zijn deze gegevens overzichtelijk 

gemaakt door middel van het ordenen ervan. Hierdoor werd de samenhang tussen de 

verschillende namen zichtbaar. 
 

De aanverwanten zijn alle personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van u en alle 

personen die een bloedverwant zijn van uw man of vrouw. Personen die getrouwd zijn met 

een bloedverwant van uw man of vrouw zijn geen aanverwant van u. Concreet: de man van 

de zus van uw man of vrouw is niet aan u verwant. 
 

We hebben in het Nederlands dus geen verschillende woorden om onze verschillende soorten 

neven en nichten uit elkaar te houden. Verwarrend, want als je het dan over je neef of nicht 

hebt, weet niemand direct over wie je het hebt. Vroeger hadden we in het Nederlands ook 
een woord voor cousin, namelijk kozijn (meervoud: kozijns). Zo kon er geen spraakverwarring 

ontstaan als je het over je neef of nicht had, want dat kon dan alleen de zoon of dochter van 
je broer of zus zijn. In de Vlaamse spreektaal wordt het woord kozijn nog steeds op deze 

manier gebruikt. 

 

Familie is dus  het geheel van de personen die men als bloed- en aanverwanten beschouwt. 

Familie is een vereniging van personen, die door huwelijk of bloed-verwantschap verbonden 

zijn door welke band voor de leden onderlinge rechten en verplichtingen ontstaan. De familie 
neemt in het rechtsstelsel een zeer eigenaardige plaats in. De familie is dus als de eerste 

vorm van een  maatschappelijke samenleving, Vaak gehoord: dat zit in de familie, wij 

vormen een hechte familie of dat komt in de beste families voor.  
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Annette Aan de Stegge, dochter van Willem uit zijn eerste huwelijk. 
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Rie Ter Pelle, de tweede vrouw van Willem Aan de Stegge. 
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De r.k. kerk aan de Dorpsstraat te Enter gezien vanaf de Mors. 
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1915, uit een klantenboek van een middenstander uit Enter; bij de naam van de klant staat 

meestal de bijnaam er voor. Bron;: Enters Erfgoed. 
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De Koohorst 

 

De Koohorst was een motteburcht in de buurschap IJpelo. Het lag in het voormalige 

richterambt Kedingen en grensde aan het land van Aan de Stegge. Van de voormalige 

motteburcht is niets terug te zien. De laatste restanten waren tot 1950 zichtbaar. De plek is 

later niet bebouwd en bevindt zich voor de huidige melkstal. Daar is volgens de huidige 

eigenaar een baan rood zand gevonden in plaats van het zwarte zand eromheen. Dat is 

hoogstwaarschijnlijk de slotgracht geweest.  

 

Voorbeeld van een motteburcht 

Het Huys IJpelo van Rudolf van Bevervoorde werd door de burgers van Deventer belegerd en 

omstreeks half oktober 1345 ingenomen en afgebroken. Eind november 1345 werd diezelfde 

Rudolf van Bevervoorde tussen Enter en Elzen nagezeten door de burgers van Deventer. In 
het voorjaar van 1346 kwam het tot een bemiddeling tussen de burgers van Deventer en 

Rudolf van Bevervoorde. De verzoening kwam door bemiddeling van Seino van Dorth en de 

Heer van Voorst. In 1352 is er een overeenkomst gesloten tussen de Stad van Deventer en 

de bewoners die hun huis opnieuw hadden versterkt. De erfgenaam van Rudolf van 

Bevervoorde, Evert van Langen, doet in 1394 een poging om het huis weer op te bouwen. 

Deze van 1394 tot 1399 gebouwde motteburcht werd gebouwd in opdracht van ridder Evert 
van Langen. De burcht lag op het strategisch terrein, wat nu het Langen genoemd wordt. 

Omringd door het water en het moeras van het Mokkelengoor. Vanuit deze zogenaamde 

maalstad bestuurde Evert van Langen zijn goederen in Rectum en IJpelo. Eerst was het de 

vraag of de motteburcht was gebouwd op het oudere in de twaalfde genoemde Huys Bolen to 

Ipeloe, welke hoorde onder de graaf van Bentheim en kasteel Bentheim. Dit is niet het geval. 

De oudste schriftelijke vermelding van de Koohorst is ruim honderd jaar eerder op 29 

september 1275. Ridder Hoyerus van Delden verzoent zich met de edelheren Ludolf en 
Baldewin van Steinfurt. Ridder Hoyerus van Delden draagt proprietatem bonorum quorum 
videlicet domum Kohorst, novam domom Elsnen [en] domus Johannis in Delden in leen op aan 

de edele heren en krijgt easdem domus iure homagii van hen terug.  

http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mottekasteel
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Buurschap
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/IJpelo
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Richterambt
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kedingen
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/1394
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/1399
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ridder_(ruiter)
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mokkelengoor
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rectum_(Wierden)
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/IJpelo
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Bentheim
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Bentheim
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De Cameraarsrekeningen uit de veertiende eeuw geven een beschrijving van de periode 

waarin deze motte is gebouwd en hoe lang de bouwwerkzaamheden hebben geduurd. De 

stad Deventer stuurde dertien boden of bereden patrouilles naar de Koohorst om de 
tymmeringen te besien. Het stadsbestuur wilde weten in hoeverre de bewoners hun huis, in 

strijd met de overeenkomst van 1352, hadden versterkt. Meestal volgde wel een afbraak of 

werd de brand erin gestoken. 

In de Cameraarsrekening van de stad Deventer staat geschreven: voor Expositium vor 
Rydighe 1398: Item op den Hillighen Crues dag, den vrijdaghes daerna bi Herman van 
Orsbeke die ghereden was mit der stad baden van Campen ende van Swolle omme tebesien 
Everts tymmeringhe van Langhen ghehieten die Kohorst 16 gr.  

Het moet indruk hebben gemaakt omdat de boden of bereden patrouilles naast de 

stadsbrieven uit Deventer, ook de stadsbrieven meekregen van Kampen en Zwolle. Het Huis 

de Koohorst heeft aan de eisen van 1352 voldaan, omdat ze niet is afgebroken of in brand 

gestoken, zoals dat wel bij andere adellijke huizen is gebeurd. 

Op de plek van de voormalige motte zijn op de voorburcht twee boerderijen gebouwd. Het 

Groot Langen en Klein Langen. In de volksmond uitgesproken als 't Langeler. Ook deze oude 

boerderijen met houten topgevel zijn verdwenen en vervangen door gewone huizen. In de 

vijftiende eeuw is het bezit van de Koohorst over gegaan naar de familie van Reede tot 
Brandlegt in Westfalen. 

Uit de vijftiende en zestiende eeuw zijn beleningen bekend van het goed te Coehorst met de 

molen, visserijen en verder toebehoren in de buurtschap Ypelo en Enter: ‘dat goed tho 
Coohorst metten Molen in Rijssen’. Enter hoorde toen bij de gemeente Rijssen. De 

combinatie molen en visserij maakt het aannemelijk dat een watermolen werd bedoeld. Ook 

de nabij staande windmolen, ver verwijderd van woonkernen, wijst op een oud molenrecht 

bij de boerderij zelf. Er is echter ter plekke geen herinnering aan een molen, evenmin duiden 

veldnamen als visserij of molen erop.  

Deze burcht werd herbouwd door Evert van Langen van 1394 tot 1399.  De burcht lag op 

een strategische plaats die ‘Het Langen’ genoemd werd. Vanuit deze zogenaamde maalstad 

bestuurde Evert van Langen zijn goederen in IJpelo. Menig edelman uit Deventer, Kampen 

en Zwolle hebben er een bezoek gebracht. De grachten van de oude motte zijn tot in de jaren 

1950 zichtbaar geweest. De eigenaar heeft destijds de belt in de grachten geschoven en het 

is geheel gedempt. 

 

http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Deventer
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kampen_(Overijssel)
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zwolle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burcht_(kasteel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deventer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kampen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwolle
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Erve Klein Langen, ’t Klein Langeler genoemd in de volksmond. 
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Op deze plaats stond de motteburcht De Koohorst. 

 

 

Bij de ligboxen is de slotgracht teruggevonden; er is een baan met een afwijkende kleur zand 

getraceerd. 
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Zuster Lucia  

 
Gesina Antonia Aan de Stegge is geboren op 23 maart 1919 te Vasse. Ze werd non en ging in 

een klooster wonen. Ze werd zuster Lucia genoemd. Zuster Lucia heeft een zus, Maria en 

twee broers, Herman en Gerard. De foto’s komen uit haar familiealbum. Op de trouwfoto’s 

zijn  haar broers en hun kinderen te zien.  

 
 

Ben Aan de Stegge uit Reutum vertelt: 

 
Zuster Lucia, Gesina Antonia aan de Stegge, "Brook Sientje", werd geboren op 
23 maart 1919 te Vasse  als dochter van Hendrik aan de Stegge (Brook Hendrik) en 
Aleida oude Luttikhuis, De familie woonde een paar honderd meter van het 
klooster/zusterhuis in Vasse. Haar grootouders waren Frederikus aan de Stegge en Aleida 
Brookhuis (Olde Burink) in Reutum. Deze boerderij is circa 1906 door bliksem getroffen en 
afgebrand. Lucia was tijdens de oorlog in een klooster bij Nijmegen. Ze heeft hier geholpen met 
het verzorgen van gewonde soldaten, Duitsers als Geallieerden. Ze is vroegtijdig uitgetreden 

en heeft hierna les gegeven in Hengelo. Na haar pensionering is ze in Tubbergen gaan wonen. 
Ze heeft hier veel tijd besteed aan stamboomonderzoek. Samen met een neef 
bracht ik wekelijks een bezoek aan haar. We zijn samen dikwijls naar HCO in Zwolle en het 
streekarchief in Delden geweest. Lucia had een prachtig handschrift. 
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Bekende Aan de Stegges 
 
 
In 1902 hadden schoenmakers Herman en Marinus aan de Stegge een schoenenzaak aan de 

Oldenzaalsestraat 95 in Enschede. 

Behalve Herman en Marinus woonde ook hun broer Johannes destijds op dit adres. 

Johannes was timmerman. Het pand in Enschede bestaat niet meer. Een advertentie uit 

1903 van de gebroeders herinnert nog aan hun schoenenwinkel. 

 
 
 
Nadat het bedrijf in Enschede failliet is verklaard zijn de gebroeders Herman en Marinus 

naar Munster vertrokken. Daar vestigen zij een orthopedische schoenenzaak.  Aan het eind 

van de tweede wereldoorlog is dat bedrijf verloren gegaan; misschien ten gevolge van 

bombardementen. 
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 Orthopedische schoenenzaak van de gebroeders Aan de Stegge in Munster 

 

 
 
 
 

 
Ben Aan de Stegge uit Enter vond op zijn zolder brieven en een prijslijst van het 
klompenmakersbedrijf van zijn opa, Jans Aan de Stegge (Helmus Jans}. Uit 1934: ‘hebben 

wij vernomen dat u niet te best gemutst was’.  Het briefhoofd: ‘Eerste Entersche 

Klompenfabriek Lammertink Aan de Stegge Ter Morsche’. De grootste klompen kosten toen 

http://www.aandestegge.name/wps/wp-content/uploads/2017/02/schoenenzaak-aandestegge-1.jpg
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twee gulden en zevenentwintig cent; dus ongeveer één euro. Hermannes Lammertink 

(Paanders Harm) was klompenmaker en woonde aan de Dorpsstraat naast boekhandel 

Waanders. Hij was getrouwd met Engele Kosters en overleed op vijftigjarige leeftijd. Hij 

raakte op jonge leeftijd een been kwijt. Aan de Stegge deed de boekhouding en begon later 

voor zichzelf. Na 1950 heeft hij nog een tijd houten kleppers (sandalen) gemaakt; in 1954 

besloot hij te stoppen. 
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Aan de Stegge, bouwbedrijf Goor 
 

Ervaring, expertise, alle disciplines onder één dak, traditioneel vakmanschap, op tijd leveren 
en afspraken nakomen. Deze elementen zijn de fundering van de organisatie van het 

bouwbedrijf te Goor.  
 

 
 
Aan de Stegge Bouw en Werktuigbouw is gevestigd in een opmerkelijk gebouw in Goor. Het 

kantoorgebouw is ontworpen in samenwerking met architect Barend Scherpbier. Op verzoek 

van de gebroeders Aan de Stegge heeft Scherpbier zich laten inspireren door de beroemde 

Oostenrijkse architect Hundertwasser. Ook elementen van het werk van de excentrieke 

Catalaanse architect Gaudì komen in het ontwerp terug. 

 
 

Oisterwijk meubelen en Aan de Stegge 
 
Hendrikus Anthonius (Henk) Aan de Stegge, architect en directeur van Oisterwijk Meubelen, 

geboren op 28-04-1931 te Enter, overleden op 26-02-2002 te `s Hertogenbosch op 70-jarige 

leeftijd, begraven op 04-03-2002 te Oisterwijk. 
 
Hij is onderscheiden met de Ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem. 
In Delden had hij eerst een bouwbedrijf en daarna Meubelfabriek Uniek. 
‘Man van de dekenkist’ werd hij genoemd in de krant na zijn overlijden. Na de 
ambachtsschool werd hij timmerman. Hij volgde verschillende opleidingen en cursussen en 
werd architect in Velp. Met het aannemersdiploma op zak werd hij aannemer en bouwde veel 
woningen en bungalows. In de jaren zestig verhuisde hij naar Oisterwijk en begon de 
productie van dekenkisten. Daarna kreeg hij landelijke bekendheid met zijn eikenmeubelen. 
Hierna kocht hij het restaurant "De Swaen" in Oisterwijk; hiervan maakte hij een 

toprestaurant die de eerste en tweede Michelin-ster verkreeg. Hij  is de zoon van Gerhardus 

Johannus Aan de Stegge (Helmes) en Geertruida Extercate. 

 

De productietak van de door Henk aan de Stegge (1931-2002) gestichte MO ging in 1989 

failliet. 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38193
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38193
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Dekenkist  

 
 

De Swaen is een restaurant in Oisterwijk. Het had een Michelinster in de periodes 1981-

1983, 1991-1998 en 2002-2003. In de periode 1984 tot 1991 bezat het restaurant twee 

sterren.  Midden jaren zeventig kocht Henk aan de Stegge, oprichter en eigenaar 

van Meubelfabriek Oisterwijk, een versleten dorps-hotelletje in Oisterwijk. Na een grote 
renovatie aan het gebouw werd in 1978 hotel-restaurant De Swaen geopend. 

 
Cas Spijkers, geboren op 22 maart 1946 in Tilburg, wordt in 1978 naar Oisterwijk gehaald 

door Henk aan de Stegge, een zakenman die fortuin heeft gemaakt met zijn eikenhouten 

meubelen (bekend van de reclameslogan: 'klop, klop uit Oisterwijk'). Aan de Stegge heeft in 
Oisterwijk dorpscafé de Zwaan gekocht dat hij voor een slordige tien miljoen gulden laat 

verbouwen tot restaurant De Swaen. Dat gaat in on-Nederlands grootse stijl. Kroonluchters, 

antieke fauteuils, marmeren wastafels met gouden kranen; alleen het duurste is goed 

genoeg. Spijkers moet De Swaen culinair naar de top voeren. Dat lukt uitstekend in het 

begin. In 1999, na 21 jaar aan het roer, trekt Spijkers de deur van De Swaen achter zich 
dicht. Het ooit zo fameuze restaurant gaat in 2005 failliet, in het pand zit nu een brasserie. 

 

 

Paul Aan de Stegge, Oisterwijk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oisterwijk_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michelinster
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henk_aan_de_Stegge&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meubelfabriek_Oisterwijk&action=edit&redlink=1
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Cafe restaurant De Swaen 

 
 
 

 
Schilderes Jeanette Aan de Stegge 

 
Jeanette aan de Stegge is als schilderes voornamelijk bekend vanwege haar treffende 

portretten. Ze heeft als bijna geen ander de gave om de persoonlijkheden van mensen in 

schilderijen te vangen. Dat heeft haar veel waardering opgeleverd. Minder bekend is haar 
vrije werk. Ze is daar ook terughoudend mee, omdat dergelijke doeken teveel van haar eigen 

persoonlijkheid tonen. 
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Bouwbedrijf Aan de Stegge, Enter 
 
Bouwbedrijf Aan de Stegge bouwt huizen in vele stijlen. Voor elk huis dat zij mag bouwen 

geldt ‘ voor het leven’ . 
 

 Bernardus Hermannes Aan de Stegge (Keizer), aannemers bedrijf, geboren op 20-08-

1908 te Enter. Zoon van Antonius Johannes Aan de Stegge en Maria Ten Dam 

Hij woont Dorpstraat 93 te Enter.  

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 07-08-1947 te Enter met Maria Engelina Berendina 

Wilmink, 30 jaar oud, geboren op 06-06-1917 te Enterbroek 
Dochter van Bernardus Johannes (Jans) Wilmink (Heggelder), landbouwer, en Gezina Maria 

Asbroek (Heggelder) 

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren waarvan Tonny de oudste is. 

1.  Antonie Johannes Maria (Tonny), algemeen directeur bouwonderneming, geboren 1948 te Enter 

Gehuwd mei 1972 met Louise. 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38166
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
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Telfort en Aan de Stegge 
 

Ton aan de Stegge, in de slipstream van Marcel Boekhoorn rijk geworden met Telfort en 
daarna een van de mannen die door Apax zijn binnen gehaald bij krantenuitgever PCM, wil 

verhuizen. Voor ruim vier miljoen euro bent u eigenaar van zijn villa in Maartensdijk, daar 

waar de Vechtstreek, ‘t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug bij elkaar komen. Overal in de buurt 

dus. Het huis is een rijksmonument, dus onderhoudskosten zijn aftrekbaar van uw 

inkomen.  
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Willem Aan de Stegge, accountant 
 
Johannus Antonius Wilhelmus (Willem) Aan de Stegge was accountant. Hij is geboren 

op 28-08-1924 te Enter. Willem is de zoon van Antonius Johannes Aan de Stegge en Maria 

Ten Dam. Hij woont Rijssensestraat 16a te Enter. 

Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 25-08-1954 te Wierden met Hendrika Engelina Marie 

Wilmink , 27 jaar oud, geboren op 23-09-1926 te Enterbroek, overleden op 28-10-

1956 te Almelo op 30-jarige leeftijd. Dochter van Bernardus Johannes (Jans) 
Wilmink (Heggelder), landbouwer, en Gezina Maria Asbroek.  Gehuwd (2) op 35-jarige 

leeftijd op 28-07-1960 te Enschede met Maria Hendrina Elisabeth (Rie) Ter Pelle, 35 jaar 

oud, geboren op 08-03-1925 te Enschede, overleden op 25-07-2002 te Enter op 77-jarige 

leeftijd 

 

 

 
 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38166
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM30641
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Willem Aan de Stegge woont in het linker pand en dochter Annette woont boven het oude 

postkantoor (nu team fysiek). 

 

Invizo en Aan de Stegge 
 

Bas Aan de Stegge (30) uit Hengelo maakt met zijn bedrijf Invizo kortingsbonnen en 
giftcards. Sinds kort brengt hij daarnaast boeken uit. In Oost-Nederland introduceert hij nu 

een slimme waardepas. 

 
 

 
 

 
Acht jaar geleden bedacht hij een systeem met kortingsbonnen. Ze worden op lokale schaal 

uitgegeven met twaalf, zestien of twintig aanbiedingen van winkeliers. De Kortingman, 

onderdeel van Invizo, opereert in Haaksbergen, Vriezenveen, Rijssen, Nijverdal, Losser, 
Glanerbrug, Oldenzaal, Almelo, Eibergen en Neede. Ze verspreiden eerst huis-aan-huis 

folders. 
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Directeur van de Mariaschool, Gerard Aan de Stegge, heeft vandaag, vlak voor de 
zomervakantie 2017, afscheid genomen van ‘zijn’ Mariaschool’ in Reutum. Collega’s en 

kinderen stonden vroeg in de ochtend al bij school om hem toe te zingen, cadeautjes te 

geven en later ook uit te zwaaien. Aan de Stegge werkte in totaal bijna veertig jaar in het 

onderwijs, waarvan negentien jaar als leerkracht op de lagere school in Wierden en daarna 

eenentwintig jaar als directeur in Reutum. Daarnaast is hij op verschillende scholen binnen 

de Tubbergse Onderwijsfederatie (TOF) actief geweest als interim-directeur. Reutummers 
zullen hem tot in de lengte van dagen herinneren als pleitbezorger van vooruitstrevend 

onderwijs en medegrondlegger van Zikke, een systeem waarmee kinderen hun eigen 

ambities en talenten kunnen vastleggen voor de toekomst. Ook bleek hij een onmisbare 

steunpilaar voor de renovaties van de gymzaal en het schoolgebouw. 
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De verhuizing naar Enter 

 
 
Het Oude Deperink is nog enig jaren bewoond geweest door Teunen, daarna is het 

afgebroken. De oude eikenboom, midden in het weiland, was ooit deel van de erfafscheiding. 

 

 

 

In het weiland, rechts van het midden, staat de oude eikenboom, die op dit moment weer 
uitloopt, aldus Joke Aarnink, eigenaar erve Deperink (Timmershuis). De boom stond op de 

erfscheiding van het Oude Deperink dat in 1859 is afgebroken. 

 

De volgende bewoners van het erve Deperink was de derde zoon (Joannes) van Jan Aan de 

Stegge en Hendrika Timmers. Joannes Aan de Stegge trouwde in 1859 met Hermina Oude 

Lansink uit Fleringen. Zij werd ook wel Maria Meijer genoemd. Uit dit huwelijk werden 
negen kinderen geboren. De tweede zoon, Hendrikus Gerardus, werd de erfopvolger. Hij 

trouwde in 1886 met Johanna Steggink uit Reutum. Hun geluk was van korte duur. In 1888 

stierf Johanna, veertien dagen na de geboorte van hun eerste kind, Hendrikus Johannes. 

Het kind werd slechts vier dagen oud. Hendrikus Gerardus hertrouwde in 1899 met 

Johanna (Daatje) Jonkers van het erve de Keijser te Enter.  
 

Toen  Hendrikus en Daatje trouwden waren haar ouders overleden. Vader Johannes 

Gerhardus Jonker overleed 14 november 1875. Zijn weduwe, Frederika Toef, hertrouwde 

met Hendrik Vosman uit Bornerbroek. Zij is overleden op 10 oktober 1888. De datum van 

aangifte van het huwelijk van Hendrikus en Daatje is 28 april 1889. Haar moeder was de 

enige erfgenaam van het erve de Keijser en haar drie kinderen, ieder voor een derde deel. De 
nalatenschap werd verdeeld. Bij de verdeling van de nalatenschap op 25 januari  1890 blijkt 

dat het erve en de roerende goederen goed zijn voor achtduizend en vierhonderd gulden.  De 

kinderen ontvangen hun derde deel, Hendrik Vosman ontvangt een deel. De schulden 

worden afbetaald. Er blijft over een schuld aan Ten Cate van achtduizendtweehonderd en 
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vijftig gulden op naam van Hendrikus Vosman, die in gemeenschap van goederen is 

getrouwd.  

 

Op verzoek van Hendrikus Vosman, Gerhardus Hendrikus Aan de Stegge, de zoon 

Gerhardus Jonker en de voogd van de minderjarige dochter, Gerrit Jan Toef, worden de 

roerende goederen en de levende have te koop aangeboden op 29 oktober 1889. Veel van de 
huisraad en levende have wordt aan particulieren verkocht. Mannes Lammertink koopt 

bijvoorbeeld twee stoelen voor een gulden zestig. De ploeg wordt voor twee gulden veertig 

verkocht aan Gerrit Jan Versteeg. De drie koeien worden verkocht aan Herman Cristiaan 

Coster, Arend Baan en Jan Snijders.  De te koop aangeboden goederen en levende have 

brengen samen elfhonderdachtentwintig gulden en zeven en een halve cent op.  Hendrikus 
Gerardus Aan de Stegge vraagt en krijgt een hypotheek van Ten Cate te Almelo. Hij koopt 

het erve en de rest van de onverkochte roerende goederen. Graets en Daatje vertrekken naar 

Enter en betrekken het erve de Keijser. Door de overige kinderen en Hendrikus Vosman uit 

te kopen wordt het erve de Keijser hun eigendom (akte 5731 notaris Jan Pouli). 

 

Hendrikus Gerhardus (Graads) Aan de Stegge (code: E 315), landbouwer, geboren op 13-12-
1862 te Tubbergen, overleden op 24-04-1897 om 02.30 uur te Waterhoek op 34-jarige 
leeftijd. Komt van Reutum op 30-12-1889 op het erve Keizer, ook wel Hommers of de Keijser 
genoemd, aan de Keizersweg 9 Enter. Zoon van Johannus Aan de Stegge en Harmina Oude 

Lansink Hij woonde EB.980/1010/1046.  

 

Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 27-01-1886 te Tubbergen met Johanna Steggink, 21 jaar 

oud, geboren op 01-06-1864 te Reutum, overleden op 21-04-1888 te Reutum op 23-jarige 

leeftijd. Dochter van Gerrit Jan Steggink (Oolde Veelink) en Berendina List (Munnink). 

Hendrikus trouwde in op het erve Timmers. Johanna overleed bij de geboorte van hun 

eerste kind; ook het kind overleed een paar dagen na de geboorte. 

Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 07-05-1889 te Tubbergen met Johanna (Daatje) Jonker, 

23 jaar oud, geboren op 01-12-1865 te Hellendoorn, overleden op 29-12-1929 te Enter op 

64-jarige leeftijd. Dochter van Johannus Jonker en Fredrika Toef. 

Uit het huwelijk van Graads en Daatje zijn vier zonen geboren; de oudste overleed na een 

paar maanden. De namen van de drie zonen zijn: Jans, Dieks en Herman. Toen Jans bijna 

vijf jaar was overleed zijn vader op vierendertigjarige leeftijd op 24 april 1897. Daatje 

overleed te Enter op 29 december 1929 op vierenzestigjarige leeftijd. 

Er is een handgeschreven notariële akte gedateerd op 13 september 1899. Graads had in 

1890 vijfduizend gulden geleend tegen vier procent rente van Hendrik ten Cate uit Almelo. 

Hij wilde ermee het erve de Keijzer kopen. Hij was waarschijnlijk al ziek want hij verkocht 

een deel van het roggeland. Na diens dood bleef Daatje achter met drie kleine kinderen. 

Daatje kon in 1898 en 1899 de rente niet betalen. Van het jaar 1897 stond ook nog een 

bedrag van achtenveertig gulden open. Daarom heeft Ten Cate het erve verkocht en werden 

eind september 1899 grond en opstallen openbaar verkocht met Antoon Aan de Stegge als 

hoogste bieder. Het ging om dertien percelen waarop meerdere mensen een bod uitbrachten. 

Uiteindelijk werd het geheel in één koop geveild. Voor zevenenvijftighonderd gulden werd 

Johannes Antonius Aan de Stegge de gelukkige eigenaar. Hij had Adolf Dirk Plaggemans 

opdracht gegeven het erve de Keijser voor hem te kopen. De inboedel is later geveild en 

gekocht door Antoon Aan de Stegge, de oudste broer van Hendrikus. Antoon kreeg ook een 

hypotheek van Hendrik ten Cate uit Almelo. 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38220
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM35860
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM35860
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Daatje Jonker en Hendrikus Aan de Stegge 
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Daatje Jonker is later gehuwd, op drieenveertigjarige leeftijd op  4 februari 

1909, te Wierden met Gradus Johannus Geerdink, negenentwintig jaar oud, landbouwer, 

geboren op 27 november 1879 te Enter, zoon van Lambertus Geerdink en Geertruid Oude 

Breuil.  

Volgens de verhalen uit de familie leenden Hendrikus en Daatje veel geld. Het ging niet goed 

op de boerderij en de aflossing moest toch worden opgebracht. Toen Hendrikus in 1897 

overleed leerde Daatje Gradus Johannes Geerdink kennen, waar ze in 1909 mee is 

getrouwd. Toen Hendrikus dood was wilde Antoon zelf op het erve de Keizer gaan wonen. Hij 

had Maria ten Dam uit Enter leren kennen. Daatje vertrok met haar kinderen naar het 

armenhuis aan de Goorseweg.  Daar woonden ze van 1905 tot 1909. Toen ze met Geerdink 

trouwde verhuisde ze naar het boerderijtje van Geerdink tegenover de armenhuizen. De 

kinderen van Daatje worden de Keider en Helmes genoemd. Daatje Jonker stierf op 29 

november 1929. Gradus Geerdink uit Enter was erg goed en zorgzaam voor Daatje en de 

kinderen. Hij overleed op 7 november 1958 te Enter. 

Antoon woonde de rest van zijn leven op erve de Keijzer. In 1905 trouwde hij op 

eenendertigjarige leeftijd met Maria ten Dam. Uit dat huwelijk zijn elf kinderen geboren. Hij 

stierf in januari 1940 op zesenzestigjarige leeftijd. 

 

 

De voormalige armenhuizen aan de Goorseweg. Nu wonen er drie gezinnen in, in de tijd van 

Daatje vijf. 
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Aan de Stegge (Helmes) aan de Goorseweg 

 

Johan Aan de Stegge vertelt: 

Wij woonden in een kleine boerderij aan de Goorseweg. Daar tegenover stond een bordje met 

de tekst EBK 49: Enter Buiten Kom. Ik herinner mij dat we geen waterleiding hadden, geen 

elektriciteit, geen radio, televisie of telefoon. Naast het huis was een waterput. Mijn moeder 

haalde met een emmer aan een lange stok helder water uit de put. Dat water was voor het 

dagelijks gebruik. Om te voorkomen dat de melk zuur werd hing mijn vader de bus met verse 

melk in de koele waterput. Er liepen een paar koeien in de wei, je hoorde varkens knorren. 

Verderop een oude schuur met enkele boerenwagens. We hadden een oud zwaar Belgisch 

paard. Er was geen waterleiding, geen riool. Afvalwater werd geloosd in de sloot voor het 

huis. Er was een mestvaalt en eronder een gierkelder naast de deur. Aan vliegen geen gebrek. 

De mest werd uitgestrooid over het land. 

Mijn moeder droeg klederdracht. Een nauwsluitend jak op een lange rok en ze liep op 

klompen. Toen zij acht jaar was reed de eerste auto door Bornerbroek. Dat was zo’n 

bezienswaardigheid dat alle kinderen de school uit mochten om te gaan kijken. In haar hele 

leven is mijn moeder één keer naar Enschede geweest. Volgens mij is dat de verste afstand 

die zij heeft afgelegd. 

Achter onze boerderij stonden een paar appelbomen, een perenboom, een oude notenboom, 

wat bessenstruiken. In 1940 kwam er een klompenmakerij. Het was rustig en stil, geen 

lawaai van auto’s, brommers of radio, alleen spelende kinderen. Opa Geerdink kuierde over 

het erf. 

 

 

Het witte hek is als studieopdracht ontworpen en getimmerd door Henk Aan de Stegge. Het 

is ook eens gestolen. Deze tekening komt uit de collectie van Johan Aan de Stegge. 
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Vader Hendrikus Aan de Stegge 
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Dieks Aan de Stegge, zoon van Hendrikus Aan de Stegge 
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Daatje Jonker 

 

Johan Aan de Stegge  
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Gradus Johannes Geerdink 

 

Gradus Johannes Geerdink, ook wel opa Geerdink genoemd, was de stiefvader van Jans 

Aan de Stegge. In 1909 trouwde hij met Johanna (Daatje) Jonker, de weduwe van Hendrikus 

Aan de Stegge. Zijn stiefzoon Jans en zijn vrouw Trui Extercate trouwden in 1919 in bij 

Graads en Daatje. Ze kregen twaalf kinderen van wie er drie op jonge leeftijd overleden. Opa 

Geerdink stierf in 1958. Over opa Geerdink zijn veel verhalen verteld in de familie. Hij was 

niet ijverig en heel gezellig. Als hij weer eens had uitgeslapen zei hij: ‘En nou hek ’t oet e 

rekkn’t’. als de jonge kinderen rond 5 ecember bang waren voor zwarte piet, riep hij om het 

hardst: ‘Dee zwatn piet kreeg oe neet te pakn, ik zal um wal’. In de sinterklaastijd mocht opa 

ook altijd zijn klomp onder de schoorsteen zetten. ’s Morgens vlogen de kinderen uit bed om 

te kijken wat er in de klomp zat. Meestal een schriftje met potlood, een stukje chocolade. 

Daarna wekten ze opa om te kijken wat er in zijn klomp zat. Dat was altijd een dikke wortel 

of wat hiio voor het paard. Waarna opa natuurlijk erg teleurgesteld was.  

In de winterdag als iedereen al lang aan het werk was, warmde hij zijn handen bij de 

potkachel in de keuken. Terwijl het buiten regende zei hij: ‘eigenluk mut ik an t waark’,  om 

vervolgens rustig te blijven zitten. Hij was een prater en als hij een lijfspreuk had gehad zou 

het deze zijn: ‘Kom ik er vandaag niet, dan morgen wel.’ Het was altijd erg prettig als hij er 

was. Hij vertelde verhalen over Hutten Kloas, de misdadiger uit Bentelo. Boos werd hij 

zelden. Als het gezin aan tafel zat plaagden de jongens hem en namen zijn vork weg. 

Doodgemoedereerd at hij dan verder met zijn handen. Hij had niet veel haar meer. En dat 

werd geknipt door Jans. Dat gebeurde altijd op zaterdagmiddag. Opa Geerdink voerde een 

hele act op. Net als bij de kaper besprak hij tevoren zijn wensen omtrent het model met 

Jans. ‘Jans, ik wil geerne ’n tuufken (kuifje) hebn’. ‘Nou’, zei Jans dan: ‘Dat keump vuur 

meka, ie kriegt nun mooi tuufken’. Opgewonden hielden de kleinkinderen opa Geerdink dan 

in bedwang, die erg onrustig werd, alsof hij de kapper niet helemaal vertrouwde. Wanneer 

Jans klaar was met zijn knipwerk werd de spiegel erbij gehaald. En iedere keer was opa 

Geerdink diep teleurgesteld. ‘Wat jammer nou, weer geen mooi tuufke’. 
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Toen Henk jaren later een motor had gekocht, wilde opa meteen mee voor een ritje. ‘Met die 

man daar kon je alles mee’, vertelde Johan. ‘We hebben een hoop gezelligheid met hem 

beleefd. Hij was er altijd en hij was zo grappig’. Zeker is dat opa Geerdink en Jans 

tegenpolen waren. De prater en de harde werker. Opa Geerdink liet het werk op de boerderij 

helemaal aan Jans over. Daardoor konden ze samen goed met elkaar overweg. Bovendien 

woonden ze op een boerderij met veel leefruimte. Ze zaten niet de hele dag bij elkaar zodat 

de relatie goed bleef. 
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Gradus Johannes Geerdink  
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Jans, Herman en Dieks Aan de Stegge, de kinderen van Hendrikus en Daatje Aan de Stegge. 

Johannes Hermannus (Herman) Aan de Stegge was klompenmaker. Hij is geboren op 8 

november 1895 en overleden op 7 maart 1919 op vierentwintigjarige leeftijd.  
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Johannes Frederikus Aan de Stegge (Keiders Dieks) en Johanna Wolters van de 

Kattelaarsdijk. Ze zijn getrouwd op 9 november 1922. 

 

 

De opa en oma van Trui Extercate 

 

Johannes Fredrikus AAN DE STEGGE (Keiders Dieks) (code: D 747), klompenmaker, 

geboren op 13-02-1894 te Enter, overleden op 27-06-1971 te Almelo, R.K. ziekenhuis op 77-

jarige leeftijd 

Zoon van Hendrikus Gerhardus AAN DE STEGGE (code: E 315) (zie IVb) 

en Johanna (Daatje) JONKER 

Hij woonde Morslaan 12 te Enter 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38200
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM32909
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Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-11-1922 te Wierden met Johanna WOLTERS, 22 jaar 

oud, geboren op 20-11-1899 te Enter, overleden op 15-12-1985 te Delden op 86-jarige 

leeftijd, begraven op 19-12-1885 te Enter 

Dochter van Mannes WOLTERS (Koel`n-Mans), klompenmaker, en Aleida OTTEN 
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Geertruida Extercate, ook wel Trui van de Man genoemd. 
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Geertruida Extercate 

 

Geertruida Extercate (Trui) is geboren in 1892 te Bornerbroek. Haar ouders pachten een 

boerderijtje van Workel. Van jongs af werd Trui geconfronteerd met het feit dat er verschil in 

stand was. Bij slecht weer moest haar vader eerst boer Workel helpen zodat die zijn hooi 

droog binnen kreeg. Daarna kon hij aan zijn eigen hooi beginnen. 

Na de lagere school ging ze werken bij boer Bolscher. Ze had heimwee en wilde liever thuis 

blijven. Maar haar ouders konden het geld dat ze verdiende niet missen. Wel mocht ze van 

mevrouw Bolscher tussen de middag naar huis. 

Ze trouwde met Gerhardus Johannes (Jans) Aan de Stegge. Uit dat huwelijk zijn twaalf 

kinderen geboren van wie er drie op jonge leeftijd zijn overleden. Trui zei wanneer er een 

kind werd begraven: ‘Ie keunt der better ene kriegn dan ene vot brengn’. Veel werd er niet 

over de overleden kinderen gesproken. 

Trui heeft haar hele leven hard gewerkt. Het grote gezin, het onderhoud van de boerderij en 

de groentetuin brachten veel werk. De groente werd geweckt want er was nog geen diepvries. 

Elke dag moesten er aardappelen worden geschild en gekookt voor twaalf personen. In 

oktober werd een varken geslacht dat van kop tot staart werd verwerkt. Trui maakte zelf 

bloedworst en zult. 

Zult werd oorspronkelijk gemaakt om niets verloren te laten gaan van het varken. Met 

stukjes augurk, paprika, kruiden en gelatine werd de kop van het varken gekookt; 

vervolgens werd de schedel en/of beenstukken verwijderd, daarna afgekoeld en door de 

vleesmolen gedraaid, waarbij het deksel van de pot (terrine) verzwaard werd om het mengsel 

samen te drukken om het daardoor consistenter te maken. Zodoende kon het in sneetjes 

als broodbeleg dienen, vaak met een laagje mosterd of speciale kopsaus. 

Na een dag hard werken werd de verstelmand gepakt en moesten er sokken worden gestopt 

en broeken opgelapt. De oudste dochter Hanne ging op dertienjarige leeftijd aan het werk bij 

Homan. Ze had thuis kunnen blijven om Trui te helpen, maar ze verdiende een gulden 

vijfenzeventig in de week. Daarvoor moest ze ook op zaterdag en zondagochtend werken. Van 

dat geld kon Trui de hele week brood kopen. 

De bijnaam van Trui was de Man. Zo werd haar vader in Bornerbroek genoemd. Volgens de 

verhalen was ze een lief mens die liever niet op de voorgrond was en geweldig droge humor 

had. ‘Der hengk mie tog ne log, doar kan wa driete oet valn’.  ‘Of ze oe noe vuur n kop kiekt 

of vuur ’t gat, doar hebt ze vuur eleerd, dee dokters’. Ze hield van gezelligheid. Toen haar 

kinderen ’s avonds uitgingen kwamen ze tegen tienen weer thuis. Moeder Trui vond het zo 

gezellig nog even met het gezin bij elkaar te zitten. 

Het standsverschil bleef in haar leven bestaan. Ze heeft haar kinderen geleerd dat ze niets 

meer of minder zijn dan een ander. Trui had astma en moest weer eens naar het ziekenhuis. 

Daar merkte ze dat rijkere patiënten voorrang kregen. ‘Alsof wij geen mensen zijn’, merkte ze 

op. Haar longen deden het niet goed en ze leed ook aan bronchitus. Ze overleed op 15 juli 

1953 op eenenzestigjarige leeftijd in het Sint Elisabeth ziekenhuis te Almelo. Trui werd 

thuisgebracht in een zwarte lijkkoets met een paard ervoor. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Varken_(tam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Augurk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paprika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruid_(keuken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelatine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrine_(keukengerei)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broodbeleg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mosterd
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De afstammelingen van Daatje Jonker en Hendrikus Aan de 

Stegge 

  

 

1942, misdienaars: 

Bovenste rij v.l.n.r.: 

Anton Slagers (Anton van Krulke) en Jan Mekenkamp (Popp'n Jan); 

Tweede rij v.l.n.r. 

Johan Pluimers (Jehan van Febrieks-Hinne), Bennie Lammertink (Bennie van Boolscher), 

Johan Rutenfrans (Stoffer-Jehan) en kapelaan Klaassen. 
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Onderste rij v.l.n.r.: 

Johan Schrooten (Jehan van Moo), Henk aan de Stegge (Helmes Henk) en Hendrik 

Freriksen (Hendrik van Geert). 

 

 

1936, r.k. werkliedenbond Sint Jozef 

 

Bovenste rij v.l.n.r. 

Bernard Geerdink (Loor’n Bernard) 

Johan Rikkert (Jehan v. Kedoes) 

Gerard aan de Stegge (Helmes Gerre) 
Jo Otten (Langeder Jo) 

Bernard Slagers (Bernard v. Krulke) 

Gerard Grouve (Gerre v. Grou’n Roelof) 

Graats Kamphuis (Graats v. Loor’n Poppe) 

2e rij v.l.n.r. 

Johan Otten (Klok’n Bokse) 
Gerrit Otten (Ge’t v.d. Klok’n) 

Gerard Rutenfrans (Get v. Stoffer Jehan) 

Gerard Otten (Klok’n Gerradje) 

Jo Grouwe (Grouw’n Jo) 
Jan Slagers (Jan v. Krulke) 

Bernard Lammertink (Bernard v. Spekmans) 

Hendrik Geels (Geel’n Hendrik) 

Herman Lubbers (Lub’s Herman) 

3e rij v.l.n.r. 

Hendrik de Wilde 
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Johan v. Cousant (Coesant Jehan) 

Bernard Weyermans 

Hendrik Krake (Dieks v. Sweers Giene) 

Johan Krake (Jehan v. Sweers Giene) 

Gerard v. Bloem (Gerre v. Bloem) 

Hendrik Otten (Klok’n Hinke) 
Graats Lammertink (Klok’n Graats) 

Johan Winkel (Kraak’n Jans) 

Jan Schrooten (Jan v.d. Pruuse) 

Gerrit Kamphuis (Loor’n Gait) 

Johan Kamphuis (Loor’n Jehan) 
Jan Schrooten (Geerts Jeetje) 

Zittend v.l.n.r. 

Bernard Brandriet (Gesn. ‘40-’45) 

Jan Schrooten (Jan v. Kaspergetjan) 
Kapelaan Doodkolte 

Jan Wolters (Jan v.d. Fitgeie) 

Gerard Otten (Klok’n Gerrad) 

 
Gerhardus Johannus (Jans) Aan de Stegge is geboren op 12 april 1892 en is op 2 april 1963 

door een noodlottig ongeval overleden. Hij was getrouwd met Geertrui Exterkate en woonde 

Goorseweg 4 te Enter. De naam Helmes komt volgens zijn zoon Johan, die in De Meern 

woont, van zijn vaders stiefvader Geerdink. Johan (1930) is het laatste kind van Helmes-

Jans dat nog in leven is. Zijn vader werd ook wel ‘Keizers-Jans' genoemd omdat in Enter de 

familie Aan de Stegge van erve de Keizer de bijnaam 'de Keizer' heeft. 
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De tweede boerderij rechts was van klompenmaker Lammertink met wie Jans Aan de Stegge 

de klompenfabriek begon. 

 

Jans Aan de Stegge groeide op rond 1900 en werd evenals velen van zijn dorpsgenoten 

klompenmaker. In de jaren twintig werkte hij in de klompenmakerij van Hermannus 

Lammertink (Panders Harm) die gevestigd was naast boekhandel Waanders). Lammertink 

kocht midden jaren twintig de eerste (Duitse) machine om het productieproces te 

automatiseren. In november 1931 wordt Gerhardus ingeschreven in het Handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel in Hengelo als medevennoot naast Hermannus Lammertink. In 

1934 komt daar Ter Morsche nog bij. Zij handelen onder de naam 'Eerste Entersche 

Klompenfabriek'.  
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De rekening en de brief zijn uit de collectie van Ben Aan de Stegge. 

 



 
210 

 

 

Ben Aan de Stegge (Helmes) 

 

In 1940 besluit Jans voor zichzelf te beginnen. Hij laat zijn neef, die aannemer is, een 

werkplaats achter zijn huis bouwen. Hij koopt een boor- en een kopieermachine bij  Jϋrgens 

in Emsdetten (Duitsland) voor 2.500 gulden en krijgt een hypotheek van zestienhonderd 

gulden bij de Boerenleenbank. 
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Jans Aan de Stegge, Helmes Jans 

Dan wordt het 10 mei 1940. Om zeven uur staat Johan met zijn vader en moeder buiten en 

ziet de Duitse vliegtuigen laag overkomen. ‘Trui, now ziw kapot’, zei zijn vader. Het was 

oorlog en Jans dacht alles kwijt te raken. Maar dat pakte anders uit. De vraag naar klompen 

nam enorm toe. De prijzen van een paar klompen stegen van zestig cent in 1938 tot 

eenvijfentwintig in 1941. Zoon Gerrit (1920), Herman (1925) en Jan (1926) helpen in de 

zaak. Verder werkten er de knechten 'Boak’n-Jantje' van de Zuiderveldweg, 'Lut’n-Beernd' 

van de Hambergweg en Jan Hering (Fraans) van de Goorseweg. Verder is in dienst de 

buurman Gerrit Langenhof (Menzen-Get) die met paard en wagen hout voor Aan de Stegge 

in de regio haalde. 

In oktober 1941 werd de distributie voor hout ingevoerd. Er wordt een bakfiets aangeschaft. 

Zoon Gerrit heeft met de bakfiets zelfs klompen naar een belangrijke klant in Brucht bij 

Hardenberg gebracht. In de periode mei tot en met december 1940 worden er volgens het 

verkoopboek ruim dertienduizend paar klompen geproduceerd. Hij had klanten in 

Amsterdam (o.a. de Bijenkorf) en in Delfzijl, Badhoevedorp, Hasselt, Enkhuizen en Utrecht. 

In bepaalde delen van Nederland werden voor de oorlog door importeurs uitsluitend 

ingevoerde Belgische klompen geleverd. Omdat deze import door de oorlog weggevallen was 

ontstonden er steeds grotere tekorten. In 1944 werd door de overheid een groot aantal 

bedrijven, ook in Enter, aangewezen om aan deze importeurs te leveren. De Duitsers 

haalden bij deze bedrijven periodiek een vast bedrag op. 

In de periode oktober 1944 tot half februari 1945 werd er door Aan de Stegge voor 5.600 

gulden aan de Wehrmacht geleverd. In 1943 was ook voor 3.700 gulden geleverd aan de 

firma Gustav Arnold en Zöhne in Magdenburg, Er werd door de Duitsers goed voor betaald. 

In Enter zeiden ze: ‘ie kon der good met oet’. 
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Transportbedrijf H. ten Berge (de Lutte) aan de Rijssenseweg 46 haalde met paard en wagen 

veel bomen op in de buurt. Transportbedrijf Van Coesant, Ezendam en Wassink brachten 

met een auto klompen weg. H.J. Zwienenberg hakte de aangekochte bomen om in de 

omgeving; een boom kappen leverde vijf gulden op. 

Na 1950 heeft Aan de Stegge nog een poos houten sandalen gemaakt. Daarvoor was een 

naaimachine van 1.500 gulden gekocht om de leertjes erop te naaien. In 1954 besluit hij te 

stoppen. De machines worden voor zeshonderd gulden verkocht aan Jϋrgens in Emsdetten. 

Aan de Stegge trad nu op als tussenpersoon tussen de verkoper van bomen en de bedrijven 

die hout inkochten (ook klompenmakers). Door de inkoop uit te besteden wonnen de 

bedrijven veel tijd. Het was een kwestie van vertrouwen tussen tussenpersoon en bedrijf. In 

deze handel is Aan de Stegge zeer succesvol. Alleen al aan de firma Apola in Apeldoorn levert 

hij in 1960 voor vijftienduizend gulden aan hout, inclusief hakloon en provisie. Ook in het 

verenigingsleven was Jans actief. Hij was twintig jaar lang lid van het kerkbestuur, dertig 

jaar in het bestuur van de boerenleenbank, lid van het bestuur van de muziekvereniging 

Sint Cecilia en de ruilverkavelingscommissie. Op 2 april 1963 werd hij ’s avonds op weg 

naar een vergadering van de boerenleenbank aangereden door een auto. Hij overleefde de 

aanrijding niet en Enter verloor een markante persoonlijkheid. Bron: Johan Altena. 

 

 

Op de achtergrond rechts zie je de armenhuizen. 
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Klompenkeet Aan de Stegge aan de Goorseweg, collectie Erik Ten Berge 
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De Keider familie  

 

 

 

Het erve de Keider aan de Kattelaarsdijk 
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Dieks en Johanna 
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1968. de Aan de Stegge-familie. Keiders Dieks met vrouw Hanne en zoon Johan, schoonzus 

Jo en kinderen aan de Kattelaarsdijk. (nu Morslaan). Willem Cox werd door dit gezin 

geadopteerd op zijn zevende en woonde er tot zijn tweeentwintigste. Er waren ook eigen 

kinderen: Johan, ook wel Piet genoemd, Jan, Riek, Gerda, Annie, Jo, Grare, Marinus, 

Herman, Line en Dine. Op de foto de kleinkinderen Henk en Jan. Willem Cox zorgde als  

oudste vaak voor de kleintjes en leerde er boerken. Collectie Harrie Cox. 
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1980, Willem Cox en zijn twee pleegmoeders, Keiders Hanne en Hanne van Slag. Dieks was 

al overleden (1971), collectie Harrie Cox.  Een feestje bij ‘De Pijp’. Willem Cox werd 

vijfenzestig jaar. 



 
220 

 

 



 
221 

 

 

1970, Aan de Stegge, Keiders Dieks, collectie Harrie Cox 
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Familie Wolters, de foto is uit de collectie van Harrie Cox.  
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Willem Cox 

 

 

 

Harrie Cox is aan het woord; hij vertelt over het echtpaar aan de Stegge-Wolters (Dieks en 
Hanne).  

 

 
Mijn vader, (Willem Cox, 1915) een geboren Amsterdammer, werd op zijn zevende jaar in 
Enter geadopteerd door de familie Aan de Stegge (het gezin van Dieks en Hanne) aan de 
Kattelaarsdijk (de Keader). Hij kwam samen met zijn broertje Bertus naar Enter. Mijn vader 
bleef er wonen tot zijn tweeentwintigste jaar (1937).  Hij trouwde met Janna Kuipers, dochter 
van Bernard Kuipers (Detjes Naats). Ze kregen tien kinderen en ik was de tweede in rij en 
werd geboren in november 1949.  De familie Aan de Stegge had zoals gebruikelijk in 
katholieke gezinnen veel kinderen, die op twee na overigens allemaal aan kanker zijn 

overleden. Ik kan een paar namen noemen. Gerda en Jo(hanna) leven nog en zijn getrouwd 
met respectievelijk Bertus Lammertink en Fried Kuipers. Bertus is al lang overleden. Grare 
trouwde met Bernard Rikkert. Dine trouwde met iemand uit Nijmegen. Line trouwde met 
Gerard Nitert. Herman is ook getrouwd, maar ik weet niet hoe die vrouw wordt genoemd. 
Johan trouwde met Betsy, Jehans trouwde met Jo en Riek trouwde met Gerard Slagers. Er 
was nóg een zoon, die heette Marinus en speelde trompet bij de harmonie. Jans had een 
bestuursfunctie bij Sint Cecilia.. Wat Jans betreft, ik weet niet beter of dat was een zoon die 
woonde naast het ouderlijk huis. Op de foto’s staat het echtpaar Aan de Stegge tijdens een 
feest in 1970 bij Dreijerink. Het was volgens mij de viering van hun vijftigjarig huwelijk met 
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een kerkdienst en na afloop feest bij Dreyerink. Ik stuur je wat foto's van het echtpaar aan de 
Stegge waar mijn vader als pleegzoon werd opgenomen in 1922. De aan de Stegges hadden 

een boerderij en Dieks behoorde tot de gegoede burgerij want hij zat in allerlei besturen. Zijn 
vrouw Hanne was van Wolters. De broer van Willem, Bertus Cox is geadopteerd door 
Zwienenberg aan de Achteresweg. Later woonde hij bij de familie Zwienenberg aan de 
Rijssenseweg. Hij was huisschilder.  
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Bertus Cox, de broer van Willem Cox, de foto is uit de collectie van Harrie Zwienenberg, 

geboren aan de Achteresweg. 
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1970, feest bij Dreijerink, collectie Harrie Cox 
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Hendrikus Aan de Stegge en Johanna Steggink 

 

Hendrikus Gerardus Aan de Stegge is geboren op 13 november 1862 en overleden op 14 

april 1897. Hij ia getrouwd op 27 januari 1886  met Johanna Steggink, geboren op 1 juni 

1864 en overleden op 21 april 1888 op drieentwintigjarige leeftijd te Reutum, twee jaar na 

hun huwelijk. Uit dit huwelijk is een zoon geboren, Hendrikus Johannes, geboren op 5 april 

1888 en overleden op 9 april 1888, vier dagen oud. 

 

 

Het ouderlijk huis van Johanna Steggink. 
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Antoon en Maria Aan de Stegge 

 

Antonius Johannes Aan de Stegge (code: E 315), timmerman en landbouwer, geboren op 18-

08-1872 te Tubbergen, overleden op 07-01-1940 te Enter op 67-jarige leeftijd. 

 

Anton koopt het erve De Keizer aan de Keizersdijk onder Enter, uit een publieke verkoop, van 

Hendrik ten Cate te Almelo, voor 5700 gulden. Notaris Poelie maakt een akte nr.8327 op 27 

september 1899. De boerderij omvat de navolgende percelen: sectie E nr. 290 t/m 293, 297, 

301, 311, 313 t/m 320 en 3056 t/m 3061. 

 

Hij is de zoon van Johannus Aan de Stegge (zie IIIb) en Harmina Oude Lansink. 

 

 
Uit het huwelijk van Antoon en Maria zijn op het erve De Keizer elf kinderen geboren. 

  

1.  Johannus Bernardus, priester, geboren op 29-10-1906 te Enter, overleden op 02-06-1987 te 
 Maarseik op 80-jarige leeftijd, begraven te Enter 
Vertrekt naar Hulst Zld. op 4-11-1922. 

2.  Bernardus Hermannes (Keizer) (zie Vc). 

3.  Harmina Johanna, geboren op 13-04-1910 te Enter, overleden op 05-05-1910 te Enter, 22 dagen  

oud 
4.  Hermina Johanna, geboren op 09-04-1911 te Enter 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-08-1939 te Wierden met Gerardus Bernardus SPENKELINK 

 (Pot-Graads), 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 22-07-1905 te Deldenerbroek, overleden op  

08-07-1991 op 85-jarige leeftijd 
Op de Pot. 

Zoon van Johannes SPENKELINK, kleermaker/landbouwer, en Hermina SCHREIJER 
5.  Johan Johannus (zie Vd). 

6.  Gerhardus Johannus Marinus, cafehouder/slager, geboren op 22-05-1915 te Enter, overleden op  

13-10-1983 te Diemen op 68-jarige leeftijd 
Vertrok naar Amsterdam, Voorburgwal 224, op 8 sept.1936. 

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-07-1950 te Amsterdam met Johanna Wilhelmina KOOMEN,  
32 jaar oud, geboren op 31-01-1918 te Amsterdam, overleden op 13-05-1989 te Diemen op  

71-jarige leeftijd 

7.  Gerhardus Hendrikus, bakker te Glanerbrug later werkzaam in een verzorgingshuis te Hilversum,  

geboren op 24-03-1917 te Enter, overleden op 21-10-1999 te Hilversum op 82-jarige leeftijd 
Vertrok naar Oldenzaal, de Lutte, op 12 nov.1938. 

Gehuwd met Anna HARMS, geboren op 19-06-1920 te Amsterdam, overleden op 03-01-2000 te 
 Hilversum op 79-jarige leeftijd 

8.  Hermannes Johannus (zie Ve). 

9.  Fredrikus Antonius (Marinus) (zie Vf). 

10.  Johannus Antonius Wilhelmus (Willem) (zie Vg). 

11.  Theresia Theodora, geboren op 09-11-1927 te Enter, overleden op 20-01-1949 te Hellendoorn  
op 21-jarige leeftijd 

 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38220
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM35860
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38169
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38212
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38204
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38182
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/aan%20de%20stegge/aan%20de%20stegge.htm#BM38222
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1930, familie Aan de Stegge (de Keizer), Keizersweg; het oudste kind Jan (pastoor) staat niet 

op de foto, 
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Hommers vertrekt naar Amerika 

 

Hommers verkocht zijn erve de Keizer aan Jonker. Daatje, de dochter van Jonker trouwde 

met Gerardus Aan de Stegge. 

Was Enter in 1795 nog een redelijk welvarend dorp, langzamerhand veranderde dat. In de 

Franse tijd was er even extra werk omdat er met zompvrachten gevaren kon worden voor 

Engelsen, Hannoverianen, Hessische en Franse troepen, leden van de regering en later 

Kozakken. Na 1815 was er geen werk meer en was het in Enter armoe troef. De bevolking 

had zwaar te lijden van de mislukte aardappeloogst. In 1845 was er veel regen gevallen in de 

winter. Tot eind maart stond veel land onder water. Een bericht uit de Twentsche Courant: 

 De aardappelen beloofden een heerlijke oogst. Maar er werd een verderflijk mos 

waargenomen, niet zichtbaar voor het ongewapend oog. Men ontdekte alleenlijk op de 

bladeren eene grijs- of bruinachtige vlek, welke het bestaan dezer plaag aanduidt. 

Perenospora infestand heette het kleine plantje; het maakte het loof zwart en liet de 

aardappelen in de grond of kort na de oogst rotten. Het jaar daarop mislukte de oogst 

opnieuw. Ook was er een muizenplaag, die de oogst van tarwe en rogge terugbracht tot de 

helft van de normale opbrengst. De mensen aten paardenbonen en overjarige erwten. De 

bakkers bakten van zand en boomschors roggebrood. De mensen werden daar ziek van. In 

1832 heerste een cholera-epedemie die ook in Enter veel slachtoffers eiste. In 1847 was er in 

Wierden een typhusuitbraak. In vier maanden tijd stierven er drieentwintig mensen; 

honderdachtenzeventig inwoners waren doodziek en honderdacht inwoners kwamen door de 

ziekte in de bijstand.  Sommigen berustten daarin en probeerden op alle mogelijke manieren 

het hoofd boven water te houden. Anderen vertrokken uit Enter naar verre oorden. 
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Burgemeester Putman Cramer vond de emigratie maar niets. Hij zag velen van het 

platteland vertrekken als gevolg van de hoge belastingen, zoals tollen, tienden grof en smal, 

miskoren en rookhoenders. Hij noemde de emigranten ‘afgescheidenen’. Dat was een groep 

die zich in 1834 met dominee Hendrik de Cock uit Ulrum had verzameld met als doel het 

vertrek uit economische overwegingen naar Amerika. Ook vrijheid van godsdienst was een 

belangrijke motivatie. Hendrik de Cock scheidde zich af van de staatskerk die was ingevoerd 

door koning Willem1. Die kerk werd voortaan geregeerd door het Ministerie van Eredienst.  

De kerkenraden en de classis hadden geen zeggenschap meer. Op de afscheiding werd met 

maatregelen gereageerd. Gevangenisstraf, hoge boetes en inkwartiering van dragonders 

waren het gevolg. De mensen gooiden met modder en stenen en sloegen de ruiten in van 

beleidsmakers.  
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Dominee A.C. van Raalte (1811-1876). Van Raalte stimuleerde, samen met dominee 

Brummelkamp, de emigratie van de Afgescheidenen. Dominee Van Raalte vertrok naar 

Amerika in 1846. 

Otto Voortman uit Rijssen was een afgescheidene die in Enter de jongeren les gaf in de 

catechismus. De dominee echter ondernam pogingen om Voortman te laten ontslaan. De 

mensen wilden echter dat Voortman bleef. Voortman was van beroep schoenmaker en trok 

derhalve er op uit om bij de mensen thuis schoenen en laarzen te maken. In de Achterhoek 

(Gld) noemden ze hem ‘Ottepastoor’. Uit documenten blijkt dat hij ook in Zwolle en in Sneek 

kwam. De verplichte invoering in 1806 van de gezangenbundel had ook gevolgen. Vele 

gelovigen vonden die gezangenbundel maar niks; veel te modern. De leer van dominee De 

Cock werd als echt ervaren. Hij was erg geliefd en van heinde en ver stroomden de mensen 

toe om naar zijn preken te luisteren. De beweging zette door. Dominee Van Raalte 

institutioneerde de afgescheiden gemeenten. In Enter, omstreeks 1840, was Hendrikus 

Lubbers de initiatiefnemer. Hij werd gesteund door Willem Hommers. 

Gerrit Geerlings kwam uit Hattem en was diaken in de dorpskerk aldaar. De hele 

kerkenraad had de leider van de Afscheidingsbeweging, dominee Brummelkamp uit 

Gelderland, laten vallen; behalve Gerrit Geerlings. Voor hem werd de situatie in Hattem 

onhoudbaar en hij vertrok als bakker naar Apeldoorn, daarna als winkelier naar Avereest. In 

1844 huurde hij de Enterse molen op de molenbelt aan de Ypeloweg van Kelderman. Dat 

was niet ver van het erve Hommers. De predikanten Brummelkamp en Van Raalte hadden 

zich inmiddels in Arnhem gevestigd. Daar kregen ze enthousiaste brieven van Alexander 

Hartgerink die naar Amerika was geemigreerd. De verdiensten waren er groter en er werd 

geen belasting geheven. Alle land was even vruchtbaar en men kan vruchten verbouwen 

zonder het land te bemesten. De levensmiddelen zijn spotgoedkoop, schreef hij. Vanuit 

Westfalen was een emigratiestroom op gang gekomen. Dominee Van Raalte besloot tot 

collectieve emigratie. Niet alleen waren de economische omstandigheden beter, men kon ook 

in alle vrijheid het geloof beleven. Hij vertrok op 24 september 1846 met het stoomschip 

Southener. Een andere groep ging met het zeilschip Izabella. Men stichtte de kolonie 

Holland in Michigan. Daar was de grond betrekkelijk goedkoop omdat die nog ontgonnen 

moest worden. Wie over de nodige middelen beschikte trok naar Wisconsin aan de 

noordwestelijke kant van Michican. Daar was vruchtbare, duurdere grond te koop. 

In Enter besloten drie gezinnen om naar Wisconsin te gaan: 

- Hendrik Lubbers (1806-1847) met zijn vrouw Marijke (1801-1847 met twee kinderen; 

- Gerrit Jan Hommers (1788-1847), weduwnaar met twee kinderen; 

- Gerrit Geerlings (1802-1884) met zijn vrouw Antje de Vries (1801-1885) en zeven 

kinderen. 

http://gereformeerdekerken.info/wp-content/uploads/2016/03/Midwolda-Van-Raalte.jpg
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Putman Cramer meldt dat er drie huisgezinnen vertrokken. Het huisgezin van Lubbers nam 

vierentwintighonderd gulden mee. Putman Cramer beweerde dat deze familie was 

vertrokken om met niets doen de kost te verdienen in Noord-Amerika. Hij rubriceert dit 

gezin onder de middenstanders. Dat klopt ook want Lubbers was schoenmaker. Lubbers 

had echter veel meer geld omdat hij zijn huis met tuin en winkel had verkocht aan 

Salomonson. Met het huisgezin van vier personen die tweeduizend gulden meenamen, 

bedoeld Putman Cramer het gezin Hommers. Hommers was eigenaar van het erve Hommers, 

ook erve de Keijzer genoemd en nam heel wat meer geld mee dan de omschreven 

tweeduizend gulden. De roerende en onroerende goederen hadden heel wat meer opgeleverd. 

Een huisgezin van negen personen nam driehonderd gulden mee. Daarmee wordt de familie 

Geerlings bedoeld. Later is er (in andere documentatie) sprake van minstens vijftigduizend 

gulden.  
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Uit de Twentsche Courant 

 

 

 

Voordat men vertrok werden eerst de bezittingen geveild. Van Hommers is er een 

verkooplijst. Notaris Jalink te Almelo heeft op 5 juli 1847, ’s morgens om tien uur, ten huize 

van de kastelein Gradus Lubbers te Enter, publiekelijk verkocht aan Ten Cate uit Almelo het 

erve Hommers of de Keijzer genoemd. Het is een best boerenwoonhuis met een schuur en 

een Bentheimer zandsteen put. Verder  ongeveer zes bunder en veertig roeden bouwland en 

negen bunder en negentig roeden hooiland, alles bij en aan elkaar gelegen, onmiddellijk aan 

de Regge; in de nog onverdeelde markengronden van Enter. En nog een perceel veengrond in 

het Rijssense veen, groot negentig roeden. Reden van de verkoop is vertrek naar Amerika.  

De notaris verkoopt ook de kerk en pastorie met tuin van Hellendoorn van de christelijk 

afgescheidenen. De dominee was met de helft van zijn gemeente naar Amerika vertrokken en 

stichtte daar de kolonie Overisel. 

Familie en buren reisden vaak mee tot Zwolle om afscheid voor het leven te nemen. Ze 

waren erg onder de indruk van het vertrek. Op 6 juli 1847 werden  de gewassen op het veld 

van het erve Hommers geveild. Het waren percelen hooi, gras, stro, sleeten, enig hout, drie 

vim (mijt) rijzen, een wagen, een ploeg, een eg en een stortkar. Daarna vond de verkoop van 

de te velde staande gewassen plaats op 31 juli 1847, zoals aardappelen, rogge, koolzaad, 

tarwe, bonen, gerst, paardebonen en haver voor een bedrag van zesentachtig gulden en vijf 

cent. De laatste openbare verkoop vond plaats in augustus 1847 zoals: rijzen, hout, 

kruiwagen, vat, schachten, planten, kist, baktrog, stro, kist, zeis, bezem, trufhakken en 

schraag, krib, twee broeken, manden ijzeren pot, kortom de hele huisraad en vijf koeien, 

twee kalveren en de hond. De kalveren leverden samen vierentwintig gulden en vijftig cent 

op. De koeien tweehonderdtweeenveertig gulden en de hond twee gulden vijftig; de 

karnmolen vijftig gulden. 
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De reis ging over land naar Arnhem of Rotterdam. De tocht ging rechtstreeks of via 

Engeland. De drie Enterse gezinnen vertrokken in september 1847. Ze voeren met de 

‘France’ die hen rechtstreeks naar New York bracht.  De reizigers brachten het nodige 

voedsel mee voor de reis omdat het scheepsbrood te flauw zou zijn. Elixer, Haarlemmer olie, 

ook jenever met bitter werd aangeraden omdat niemand het anders zou kunnen uithouden. 

Het water op het schip was slecht dus ook bier meenemen, was de raad van de reeds 

aangekomen emigranten. 

Op 26 oktober kwamen ze aan in New York. De reis ging verder via Albany naar Buffalo. Ze 

waren niet de enige Hollanders. Er waren veel emigranten uit de Gelderse Achterhoek en uit 

Holten. In New York lag de raderboot de Phoenix klaar. Die zou de laatste reis van het 

seizoen maken naar Chicago. De reis begon op 11 november. Er was driehonderd man aan 

boord. Uit een verslag: 

Passagiers waren zo dicht op elkaar gepakt, dat het voor de bemanning haast onmogelijk was 

hun werk te doen. De Phoenix, onder bevel van kapitein Sweet, verliet Buffalo op 11 november 

met zeventig Amerikaanse passagiers en tweehonderd emigranten. De emigranten waren voor 

het grootste deel Hollanders die naar Milwaukee wilden. Sommigen hadden vijftigduizend 

gulden in goud bij zich, voor de aankoop van land in het nieuwe gebied. Terwijl hij nog steeds 

in Lake Erie was, verwondde kapitein Sweet zijn knie bij een val en was voor de rest van de 

reis uitgeschakeld. Hij kwam zijn hut niet meer uit. Er was een tussenstop in Manitowic. Het 

schip kwam daar aan op zaterdag 20 november. Na het ontschepen van de vracht bleef het 

schip in de haven omdat de zee erg onrustig was. De volgende dag, omstreeks dertien uur, 

was de zee rustig genoeg om te vertrekken. Het schip zette koers richting Sheboygan, 

vijfentwintig mijl verderop. Iedereen, behalve de uitkijk, had zich teruggetrokken, niet 

verwachtend binnen een paar uur te worden gewekt.  
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Nadat het stoomschip een paar uur op weg was, ontdekte een brandweerman dat de 

pompen de ketels niet met water vulden. Hij rapporteerde dat aan de tweede stoker William 

Owen. Die besteedde er geen aandacht aan. De brandweer rapporteerde het opnieuw toen 

het water in de ketels erg laag stond en suggereerde dat de eerste stoker geroepen moest 

worden. Owen weigerde dit. Vlak voor zestien uur werd er rook geconstateerd in de 

stookruimte. De ketels waren gloeiend heet geworden en het houtwerk eromheen had vlam 

gevat. De brandweer en de tweede stoker probeerden het vuur te doven zonder alarm te 

geven. Maar de vlammen grepen zo snel om zich heen dat het tijd werd voor groot alarm. 

Even ontstond er paniek maar door het optreden van de eerste matroos Watts en 

koelbloedige passagiers bleef het rustig en werden er rijen gevormd om met emmers water 

het vuur te blussen. Maar het vuur greep zo snel om zich heen dat het al snel duidelijk werd 

dat er geen houden aan was. De brandweer en de stokers werden door het vuur verjaagd uit 

de stookruimte; de ketels ontploften. Passagiers renden heen en weer, sommigen 

schreeuwen om hulp, anderen rustig de dood tegemoet ziend. Om zestien uur vijfenveertig 

werden twee kleine reddingsboten te water gelaten. Daarin namen drieenveertig personen 

plaats, waaronder kapitein Sweet. 

Hoewel de situatie wanhopig was, leek ze toch niet hopeloos. De lichten op de kade van 

Sheyboygan waren al te zien. De kust was maar vijf mijl verderop. Men verwachtte spoedig 

hulp. Het schip brandde als een fakkel, dat moest toch te zien zijn aan de kust? De 

passagiers werden door de hitte naar de boeg en het achtersteven gedreven, sommigen 

klommen in het want. Deuren, ladders, ruststoelen werden over boord gegooid. Er was 

weinig wind en de zee was heel kalm; maar het was wel heel koud. Twee uur zaten de 

passagiers en de bemanning in een hel. De hitte was niet langer te verdragen. Twee 
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kinderen van de passagiers sprongen in het water. De vlammen bereikten de geteerde 

touwen van het want. Degenen die er in waren geklommen moesten springen en kwamen of 

op het dek terecht of in het koude water. Iemand dreef twee uur lang op een deur en zag om 

zich heen mensen die door de kou naar beneden zonken. De romp was een grote vuurzee. 

Iemand gooide alles overboord om samen met vrouw en kind te kunnen blijven drijven. De 

vrouw echter durfde niet te springen. De man hield haar hand vast toen ze sprongen. Ze 

misten het vlot en zonken naar de diepte. De kajuitjongen werd op een ladder gevonden, het 

hoofd op zijn handen. Het leek of hij sliep maar hij was overleden door de kou. 

 

 

 

De reddingsboten werden besprongen terwijl ze al overvol waren. In een boot waren 

tweeentwintig mensen, in de andere eenentwintig. De laatste boot had maar één riem en er 

werd gewrikt naar de kust. De Hollanders schepten de boot leeg met hun klompen want het 

schip maakte water. Het was lek geslagen en liep vol.  Na aan land te zijn gekomen werden 

er enorme vuren gemaakt om de ergste kou uit de botten te verdrijven. Ze waren acht mijl 

ten noorden van Sheyboygan aan land gekomen en werden met wagens naar de stad 

gebracht. Wekenlang werd geestelijke bijstand gegeven omdat de overlevenden de mensen 

die met uitgestrekte handen aan de railing stonden niet konden vergeten. Vijftien 

bemanningsleden kwamen om het leven en honderddrieenzestig passagiers. Van de 

emigranten uit Enter overleefden de gezinnen van Lubbers en Hommers de ramp niet. Drie 

kinderen van Geerlings verdronken, vader, moeder, Hendrik, Jacob, Aaltje en Gerritje bleven 

leven. Zoon Willem en dochter Hendrikje kwamen om omdat ze uit de reddingsboot 

teruggingen om kleding te halen voor het jongste kind, de baby Alberta. Toen ze weer aan 

boord kwamen was de reddingsboot vertrokken. De baby overleed enige uren na de ramp. 

Het is raadselachtig hoe de baby kon overlijden omdat op 15 juni in Enter een baby, ook 

Alberta genoemd, was overleden. 
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Van Raalte schreef:  

Wij hebben dezer dagen een treurig ongeluk vernomen, op het noordelijk deel der Lake 

Michigan kwam een ongemak aan de machinerie van een groote stoomboot, waardoor de vlam 
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uitbrak. De massa zocht zich te redden door de booten, maar slechts dertig werden behouden. 

Hier komt het geloof te pas dat God is regt in al zijn weg en werk. Ja dat hij is wijs en goed. 

Bron: Enter 800 van Kraa en Altena. 
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Dijken en stegen in Enter 

 

Voor de Franse tijd waren de huizen in Enter niet voorzien van huisnummers. In de steden 

hadden alle straten al een naam. Eerst in 1811, toen Holland bij Frankrijk werd ingelijfd, 

werden ook huisnummers toegevoegd. In Enter kreeg Berent Evers van het erve Evers, aan 

de latere Wierdenseweg, nummer 1. Het laatste nummer, 288, kreeg J. ten Barge aan de 

Bullenaarsweg. 

Deze volgorde is lang gebruikt bij het opstellen van de belastingregisters van de marke 

Enter. Er was nog geen sprake van een bevolkingsregister, alleen waren er geboorte-, trouw- 

en overlijdensregisters. Bij het overlijden werd in de akte het nummer van het huis vermeld . 

Omstreeks 1816 werd in Enter begonnen met het opmeten van de grond en de registratie 

van de eigenaren voor de invoering van het kadaster. Tijdens het opmeten noteerden de 

landmeters namen van wegen die door de plaatselijke bewoners genoemd werden. Wat 

opvalt is dat in het buitengebied vaak de naam ‘dijk’ voorkomt. Een weg werd  ‘diek’ 

genoemd. In het Duitse grensgebied komt dat ook voor.  
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Deze ‘dieken’ waren dus geen waterkeringen maar verhoogde wegen. De landmeters 

noteerden  Suikerdijk, naar het Zuiderveld, Boterdijk, van Zuiderveld naar Enterveen, de 

Veenendijk vanuit Enterveen, ongeveer parallel aan de huidige Achteresweg, de 

Bergmansdijk, vanaf de huidige Rondweg naar Enterveen tot het erve Bergman, de  

Kramersbeekdijk, vanaf het Leijerweerd naar de Entermolen op de Mors, de Waterdijk is nu 

de huidige Keizersweg,  

Aan de oostkant van de Dorpsstraat zijn in 1832 een aantal wegen met de naam ‘steeg’. De 

Ezinksteeg is de latere Oude Pastoriestraat en werd daarvoor ook Middenweg genoemd,  de 

Borgerinksteeg is nu Werfstraat,  de Woolterssteeg was een weggetje tussen het erve 

Woolters en de Cooperatie naar de Werfstraat, de Slagerssteeg wordt nu Reintsweg 

genoemd. 

 

 

1950, Eversdijk 

Deze oude namen komen voor op het oorspronkelijke Minuutplan van het kadaster uit 

1832. Toen kwam in 1853 de markeverdeling. Dat was de eerste grote ruilverkaveling. Alle 

wegen in het buitengebied gaan op de schop, nieuwe wegen worden aangelegd, de oude 

namen verdwijnen. Het bevolkingsregister, dat in 1869 werd  ingevoerd, onderscheidde 

alleen  huisnummers Enter Kom en Enter Buitenkom. Namen van wegen komen in het 

bevolkingsregister niet voor. Maar net als vroeger gaven de bewoners toch weer eigen namen 

aan de nieuwe wegen: Witmoesdijk, naar het erve Witmoes, Leyerweertsdijk, naar het erve 

Leyerweerdt,, Keizersweg naar het erve de Keizer, Hollanderdijk naar het erve Holland (de 

Elzen), Eversdijk is genoemd naar het erve Evers en de Kattelaarsdijk naar het erve 

Kattelaar; de Lagedijk naar de molen van Assink. De huidige Horstinksteeg werd de Diek 

genoemd en liep van de Dorpsstraat naar de Lee. Aan de Lee hadden de schippers hun 

zompen afgemeerd. 
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Erve Witmoes 

 

In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het bevolkingsregister veranderd van de 

nummers Enter Kom en Buitenkom naar namen van wegen. Uit deze tijd dateren veel 

nieuwe namen. De Julianastraat werd door de Duitsers omgedoopt in Van der Lubbenweg. 

Direct na de oorlog is de naam weer veranderd in Julianastraat. De Dorpsstraat was de 

Grotestraat; dat is niet gewijzigd. 
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Dorpsstraat, rechts de coöperatie en ernaast het erve Woolters met de familie Ter Denge. De 

foto is uit de collectie van Enters Erfgoed en Harrie Cox heeft er de familie Ter Denge bij op 

gezet. 

 

 

1960, Dorpsstraat noordeinde, rechts het erve Woolters, tussen dit erve en de coöp was de 

Woolterssteeg. De foto is uit de collectie van Peter van Leeuwen. 
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De nieuwe en de oude coöp, daartussen de Woolterssteeg, smid Rutenfrans (Stoffer) is al 

vertrokken; hij had zijn smederij achter de boom, in de hoek van de bakkerij en de 

manufacturenwinkel. De foto is uit de collectie van Harrie Cox. 

 

 

De brug over de Regge  

 

Op de Ypeloweg over de Regge is de Keursbrug, om de hoek bij het erve de Keizer. In het 

rijksarchief te Zwolle zijn de markeboeken van Enter bewaard. In 1660 wordt jonker 

Conders aangemaand de brug bij de Keurs te onderhouden. In 1651 heeft Conders een 

overeenkomst met de Enter marke getekend  waarin staat dat hij  ‘tegen het genot van 

Brugh, veir en weggelt’ de brug bij de Keurs behoorlijk zal onderhouden. 
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Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog was er ook een brug over de Regge. Hier werd tol 

geheven in opdracht van de provincie. Hendrik ter Keurst was de ‘Collecteur’. Het 

onderhoud gebeurde niet en de marke Enter draaide op voor de kosten. Die kon dat ook niet 

meer opbrengen en al in de zeventiende eeuw verdween de brug. Toen stelde het 

markebestuur een veerman aan die de reizigers met een bootje over moest zetten. 

Gedurende de gehele achttiende eeuw heeft Ter Keurst de veerman aangeleverd. 

Na de Franse tijd ontstond de gemeente Wierden. Die werd verantwoordelijk voor het 

doorgaande verkeer. Ter Keurst werd aangesteld als veerman; de gemeente betaalde hem 

zestig gulden per jaar. In 1841 werd het veerhuis aan de Regge gebouwd. De firma ter Horst 

te Rijssen kreeg een grote order van de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Ter Horst had 

behoefte aan een goede verbinding met Borne en die zou over Enters grondgebied gaan. 

De firma Ter Horst werd opgericht in 1835 als linnenweverij door Gerrit Hendrik ter 

Horst, die van beroep steenbakker was. Hier werkten in het begin twintig mensen en het 

fabriekje had weinig succes. In 1850 kreeg ter Horst een order van de Nederlandsche 

Handelsmaatschappij voor de productie van jute koffiezakken. Ter Horst liet deze zakken 

deels vervaardigen in huisarbeid. De jute werd ingevoerd uit India en van daar per schip 

over de Regge aangevoerd. Met paard en wagen werd de jute op de plaats van bestemming 

gebracht. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1835
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Handel-Maatschappij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Handel-Maatschappij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisarbeid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regge_(rivier)
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Tolhuis en brug over de Regge, Ypeloweg. De foto is uit de collectie van Wessels. 

In Enter werd de marke verdeeld en de fabrikanten lobbyen bij de provincie om in het 

verdelingsplan een goede weg te krijgen door het Leijerweerd naar de Regge. De fabrikanten 

beloven zelfs voor een brug te zorgen. Het markebestuur uit Rijssen wilde de aanvoerweg 

naar de botermarkt te Rijssen verbeteren door een brug te bouwen over de Regge. De weg 

komt er en in 1859 wordt er een begin gemaakt met de bouw van de brug. 

De laatste brugwachter was Derk Hiltjesdam (Brug’ n Derk). Hij werd ook wel de ‘malle 

bakker’ genoemd. Als de schippers de brug naderden begonnen ze te toeteren. Dan wist 

Derk dat er zompen aankwamen. Derk  had maar één arm en had moeite met het sluiten 

van de brug. Hij deed dat als volgt. Hij rende tegen het steile brugdek op, klemde zich vast 

met zijn arm en liet zo de wet van de zwaartekracht zijn werk doen. Derk was ook visser en 

hij verdronk op vierenzeventigjarige leeftijd bij het vissen in het Mokkelengoor. Later heeft de 

gemeente het onderhoud aan de brug overgenomen. De ophaalbrug is  in de jaren twintig 

van de vorige eeuw vervangen door een vaste houten brug. De huidige brug is gebouwd door 

de Pluimersjongs na de oorlog omdat de bestaande brug was opgeblazen door de Duitsers. 

Bron: Enters Erfgoed. 
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Omstreeks 1900, het tolhuis (voormalige school te Enterbroek) bij de Regge aan de 

Wierdenseweg; op de brug rijdt een kleedwagen. 

 

Meteor maakt noodlanding in Ypelo tijdens luchtoefening 

De Meteor landde een eindje vanaf het erve de Keizer aan de Ypeloschoolweg. De Meteor-

vliegers van alle KLU-squadrons oefenden frequent in het luchtgevecht en aanvallen op 

gronddoelen en die van 323 sqn. deden dat ook op de middag van 27 februari 1952. Vanaf 

Twenthe stegen een aantal secties (twee vliegtuigen) op, waarbij elke sectie een kleur als 

code kreeg aangewezen. Eén van de vliegers die aan deze oefening deelnamen was sergeant-

vlieger Arend de Waard (uit Deventer) die de Meteor type F4 met de code Y9-9 vloog. Hier 
onder volgt een weergave van het formele rapport over zijn belevenissen die dag inzake zijn 

noodlanding in Ypelo: 

De Waard vloog als nummer 2 (naast de leider = nummer 1) van de Amber-sectie (2 

vliegtuigen) tijdens een schietoefening. Boven het oefengebied aangekomen heeft hij de 

brandstofvoorraden in de verschillende tanks gecontroleerd en gezien dat deze ruim 
voldoende waren. Direct na de oefening stopte de linker motor van de Meteor plotseling. Na 

controle van de hoeveelheden brandstof bleek dat de meter van de tank voor de linker motor 

“nul” aanwees terwijl de rechter “geheel vol” aangaf. De conclusie van de Waard was dat het 

voorste gedeelte van de hoofdtank (dat de brandstof voor de linker motor bevat) niet was 

bijgevuld vanuit de tank onder de romp van het toestel.  

Hij verrichtte de voorgeschreven handelingen bij het uitvallen van een motor en besloot 
terug te keren naar de basis (Twenthe). Meteen nadat hij zijn leider hier van in kennis had 

besteld, viel ook de rechter motor uit. De Waard stelde zijn leider ook hier van in kennis en 

van zijn besluit om een noodlanding te maken. 
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Zijn hoogte was op dat moment ongeveer duizend meter en hij begon een zweefvlucht met 

een snelheid van ruim driehonderddertig kilometer per uur, tegelijkertijd een bocht makend 

van 180 graden om goed voor het veld te komen dat hij voor zijn noodlanding op het oog 

had. Op zeer lage hoogte gekomen deed de Waard de vleugelkleppen en de remkleppen uit 

om zo snel mogelijk snelheid te verminderen. 

Voor het veld stonden verschillende jonge boompjes die geraakt werden waardoor het toestel 
nog eens extra afgeremd werd en waardoor het een helling naar rechts kreeg. De Waard 

probeerde dit laatste zo veel mogelijk te herstellen, wat niet geheel lukte, met als resultaat 

dat de Meteor met de rechter vleugel enigszins naar beneden het veldje bereikte. Het veldje 

bleek echter iets hoger gelegen dan de omgeving, waardoor de rechter vleugel en rechter 

motor van de romp werden gescheurd en het toestel ongeveer twintig graden uit de koers 
raakte. 

De Meteor kwam na ongeveer honderdvijftig meter tot stilstand en de Waard kon het 

vliegtuig gelukkig ongedeerd verlaten. De schade was aanzienlijk: De rechter vleugel was 

volkomen verwoest, de rechter motor lag op ongeveer dertig meter van het vliegtuig, de 

linker motor was omhoog gedrukt door beplating van de vleugel heen, de onderzijde van het 

toestel was vrijwel geheel vernield en de staart en rompsectie waren verwrongen en 
gebroken. 

Het toestel dat in Ypelo een noodlanding maakte was van het type F4, werd niet door Fokker 

gebouwd, maar werd overgenomen van de Royal Air Force met RAF-serienummer VZ390 en 

kreeg de KLU-registratie I-63. Het kwam op 17-2-1950 in Nederlandse dienst, werd op 19 

juni 1950 ingedeeld bij 325 Squadron op Leeuwarden, op 3 augustus 1951 bij 323 Sqn. op 
Twenthe en op 8 september 1951 bij 327Ssqn. op Volkel. Op 5 oktober 1951 kwam het 

toestel (weer) bij 323 Sqn. op Twenthe terecht, waar het de squadroncode Y9-9 (Y9 voor 323 

Sqn. en 9 voor het vliegtuig) kreeg. 
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Vanaf de zomer van 1948 tot in 1959 had de Nederlandse Luchtmacht ongeveer 

tweehonderdzestig exemplaren van de Meteor in dienst. Bij Fokker in Amsterdam-Noord en 

Aviolanda in Papendrecht werden in totaal driehonderddertig toestellen gebouwd, de eerste 

grote naoorlogse bouwopdracht voor de Nederlandse luchtvaartindustrie. De eerste versie 

van de Meteor in Nederlandse dienst was het type F4, gevolgd door type F7 (trainer) en F8. 

De types F4 en F7 hadden geen schietstoel, deze (type Martin Baker) werd met ingang van 
type F8 wel ingebouwd. 

Tenminste achtenzeventig Meteors zijn verongelukt of hebben noodlandingen gemaakt, 

waarbij meer dan veertig vliegers om het leven kwamen.Met de Gloster Meteor zijn meer 

ongelukken gebeurd dan met enig ander type vliegtuig uit de geschiedenis van de 

Nederlandse militaire luchtvaart.  

 

Op 27 februari 1952 maakte een tweemotorige straaljager van het type Gloster Meteor een 

noodlanding in Ypelo. Het toestel was afkomstig van vliegveld Twenthe en behoorde tot nr. 

323 squadron. Zoals zo vaak in die tijd oefende men zich ook op de middag van 27 februari 
1952 in het luchtgevecht, waarbij het toestel met de rompcode Y-09 werd gevlogen door 

sergeant-vlieger Arend de Waard uit Deventer. 

Aan het betreffende rapport van de Luchtmacht kan het volgende ontleend worden:  

Direct na de oefening stopte de linker motor plotseling, waarop De Waard besloot terug te 
keren naar Twenthe. Meteen nadat hij zijn leider hier van in kennis had gesteld, viel ook de 
rechter motor uit, waarna De Waard besloot om een noodlanding te maken. Vanaf ca. 1.000 
m. begon hij een zweefvlucht met een snelheid van ruim 330 km. per uur, tegelijkertijd een 
bocht makend van 180 graden om goed voor het veld te komen dat hij voor zijn noodlanding 
op het oog had. Voor dat veld stonden jonge boompjes die geraakt werden waardoor het 
toestel een helling naar rechts kreeg. De Waard probeerde dit zo veel mogelijk te herstellen, 
wat niet geheel lukte, zodat de Meteor met de rechter vleugel enigszins naar beneden het 
veldje bereikte. Dit bleek echter iets hoger te liggen dan de omgeving, waardoor de rechter 
vleugel en rechter motor van de romp werden gescheurd en het toestel ongeveer 20 graden 

bijdraaide. De Meteor kwam na ca. 50 m. tot stilstand en de Waard kon het ongedeerd 
verlaten. De schade was aanzienlijk: De rechter vleugel was volkomen verwoest, de rechter 
motor lag op ca. 30 m. van het vliegtuig, de linker motor was omhoog gedrukt door beplating 
van de vleugel heen, de onderzijde van het toestel was vrijwel geheel vernield en de staart- en 
rompsectie waren verwrongen en gebroken. 
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Onderstaand een samenvatting van twee ooggetuigen, de heren Broeze (Markelo en Dieren): 
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Ik was rond half vier op het land aan het werk toen ik een toenemend fluitend geluid hoorde. 
Boven het Mokkelengoor zag ik een vliegtuig op zeer lage hoogte naderen en pal op de 

boerderij de Hos aanvliegen. Het vloog de toppen uit twee berken die aan de Ypeloweg op de 
hoek van de toegangsweg tot de Hos stonden (nu nog slechts één). Het toestel koerste direct 
op de Hos af, maakte een bocht naar rechts om die te ontwijken en meteen daarna een bocht 
naar links om erve Heimerink ook te ontwijken. Hierna scheerde het toestel op een paar meter 
hoogte vlak over een houtwal achter de Hos heen. Het raakte echter met zijn rechter vleugel de 
uitlopers van een tweede houtwal (pal achter de eerste). Vlak achter deze tweede houtwal 
kwam het toestel met een behoorlijke klap in het weiland terecht en maakte een flauwe draai 
naar rechts, waarbij er stukken van af vlogen. Een motor lag enkele tientallen meters van het 
toestel verwijderd. Dit weiland ligt aan de zuidzijde van erve Heimerink, naast de huidige 
grote rundveestal. De vlieger kon er gelukkig ongedeerd uitstappen. Het duurde niet lang 
voordat er de nodige militairen en politieagenten ter plekke waren die het perceel rondom het 
vliegtuigwrak afzetten. Erve Broeze stond vol met militaire voertuigen en het geheel was met 
de nodige geheimzinnigheid omgeven. Het wrak werd dag en nacht bewaakt, maar sommigen 
bewakers waren een enkele zeer nieuwsgierige  ‘noaber’ evenwel ter wille en stonden toe dat 
er even in de cockpit mocht worden gekeken en ook een schoolklas werd een kijkje gegund, 
hetgeen als zeer spectaculair werd ervaren. Vanwege de drassige grond moest er vanaf de 

Ypeloweg met staalplaten een toegangsweg naar het wrak worden aangelegd, zodat de zware 
bergingsvoertuigen hun werk konden uitvoeren, waarna de wrakstukken werden afgevoerd 
op twee diepladers. Dit gebeurde enkele dagen na de noodlanding. 

Het toestel werd na berging op de vliegbasis Twenthe gesloopt, waarna de nog bruikbare 
onderdelen voor hergebruik werden bestemd. Bron: Kees Kroon. 

 

Het dagblad Trouw wijdde een dag later (28 februari 1952) een artikel met een foto van het 

wrak aan dit ongeval, waarin onder meer het volgende wordt vermeld: 

Een straaljager van de vliegbasis Twente is Woensdagmiddag omstreeks halfvier in Ypelo, 2 
km. van Almelo, verongelukt. De piloot, de 21-jarige sergeant-vlieger A. de Waard uit Deventer, 
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bleef ongedeerd. Sergeant De Waard vloog in een formatie in de omstreken van Almelo. Op de 
terugweg naar de vliegbasis, toen de toestellen op een hoogte van ongeveer 2000 meter 

vlogen, sloeg een motor van het toestel van De Waard af. Enige ogenblikken later viel ook de 
andere motor uit. 

De piloot werd gedwongen een landing te maken en keek uit naar een geschikte 
landingsplaats. Achter de school in Ypelo zag De Waard een bouwland en hier in probeerde hij 
het toestel aan de grond te zetten. Na een groep bomen en een boerderij te hebben ontweken 
kwam het toestel met een snelheid van tenminste 200 km per uur op het bouwland aan de 
grond. Brokstukken van het toestel werden honderden meters verspreid. De rechter-motor lag 
op tientallen meters naast het vliegtuig. De rechtervleugel werd geheel vernield. De 
bestuurdersplaats bleef onbeschadigd. Geheel ongedeerd stapte sergeant De Waard uit zijn 
machine. 
 

Onderzoek wees uit dat sergeant de Waard niet op de hoogte was dat een bepaalde knop 
zowel links- als rechtsom kon worden gedraaid om de brandstoftoevoer vanuit de tank onder 

de buik van het toestel naar de tanks voor de beide motoren te regelen. Dit werd hem echter 
niet aangerekend, daar de betreffende modificatie pas in latere versies van de Gloster Meteor 
werd ingevoerd en dit blijkbaar niet of onvoldoende was gecommuniceerd naar de vliegers. 
Eén van de rapporten vermeldt: ‘De vlieger heeft na het afslaan van de linker motor goed 
gereageerd en de noodlanding zelfs op een behoorlijke manier uitgevoerd’. Opvallend is dat 
het zelfde toestel de dag voor de noodlanding zijn buiktank verloor boven Borne. 

Na dit ongeval werden er verbeteringen aan de Meteor F4 aangebracht die er voor zorgden dat 
de problemen met de brandstofvoorziening, zoals sergeant de Waard die meemaakte, tot de 
verleden tijd gingen behoren. Sergeant-vlieger Arend de Waard bracht het er gelukkig 
ongedeerd van af, maar de schade aan de Gloster Meteor Y9-9 van 323 Squadron van de 
vliegbasis Twenthe werd bepaald als ‘categorie vijf’, hetgeen ‘onherstelbaar’ betekent. Het 
toestel werd (na berging) op de vliegbasis Twenthe gesloopt, waarna de nog goede onderdelen 
voor hergebruik werden bestemd. Bron: Historische Kring Wederden. 

 

Landweer  

 

Het Leijerweerdsbos en het Exobos maakten deel uit van de Overijsselse landweer,  rondom 

Enter van Ypelo via Leijerweerd richting Rijssen. De grond van het Exobos is voor een deel 
gebruikt om het water rondom de ijzermolen te dempen en op te vullen. Er waren tollen op 

de Rijssenseweg, Goorseweg, Kattelaarsdijk, Ypeloweg en Wierdenseweg. 

De landweer vormde tussen de dertiende en zestiende eeuw een niet te missen 

aaneengesloten verdedigingswerk. Een landweer is een lijnvormige doorgaande 

aarden grenswal en of diepe sloot met vaak een doornenhaag. De uitvoering is afhankelijk 

van het doel en de terreingesteldheid. Bij de doorgangen was dikwijls een tol en waren extra 
verdedigingswerken aangelegd. Een landweer diende ter bescherming van een landstreek of 

dorp tegen vijandige invloeden van buiten. 

Landweren zijn vaak kilometers lange verdedigingswerken, die vooral werden aangelegd in 

de veertiende en vijftiende eeuw. Een landweer bestaat in hogere gebieden uit een enkele of 

dubbele aarden wal en in waterrijke streken uit een of twee grachten of greppels. Soms is er 
een combinatie van deze elementen. Bij de aanleg werd zoveel als mogelijk gebruikgemaakt 

van al in het landschap aanwezige elementen als zandruggen, beken, moerassen enzovoort. 

De wal of de oever van een landweer werd beplant met dicht struikgewas, vooral stekelige 

soorten als meidoorn en sleedoorn. Soms was er een palissadering. Dit maakte van een 

landweer een moeilijk te nemen hindernis. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landweer_(vestingwerk)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grenswal&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloot_(watergang)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tol_(recht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dekzandrug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beek_(watergang)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sleedoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palissade
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Een landweer had maar een beperkt aantal doorgangen, afgesloten met een slagboom. Ter 

bewaking was er soms een versterking in de vorm van een wachttoren of heuvel, 

een schans of zelfs een kasteel. Behalve als bescherming in tijden van onrust kon een 

landweer dienen als veekering, tollinie of waterweg. Soms zijn aan weerszijden van een wal 

drie of vier rijen kuiltjes gegraven van een spa breed en ongeveer veertig centimeter diep. Ze 

moesten het beklimmen er van moeilijk maken. 

Voor de Nederlandse landweren geldt dat ze volgens gegevens uit de archieven vooral in de 

veertiende eeuw zijn aangelegd. In Duitsland werden ze ook al in de dertiende eeuw 

opgeworpen. 

 

 

Tolhuis aan de Regge, Wierdenseweg (Exo) 

 

Grote delen van de landweren zijn in de afgelopen honderden jaren geëgaliseerd om de 

grond te kunnen gebruiken voor landbouw of bebouwing. De nog bestaande bevinden zich 

hoofdzakelijk in beboste gebieden. In Nederland zijn resten van landweren en grenswallen te 

vinden in Limburg, Oost-Gelderland, Overijssel en Het Gooi. In de kuststreken zijn 

waarschijnlijk nooit dergelijke keringen geweest; door het overvloedig aanwezige water en 
moeras waren ze vanzelf al moeilijk toegankelijk. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koerhuis_(Deventer)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schans_(verdedigingswerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veekering&action=edit&redlink=1
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Erve de Keizer, Keizersweg, Enter 

 

De nog bestaande resten van landweren zijn in het terrein meestal moeilijk te onderscheiden 

van andere landschapselementen. De loop is vaak nog het beste te reconstrueren met 

behulp van historische archieven en oude topografische kaarten. Veldnamen als slaghekke, 

runneboom, wacht, lanwer en landert wijzen op de vroegere aanwezigheid van een 
versperring. 

De Sallandse landweer was een verdedigingswerk dat in de tweede helft van de veertiende 

eeuw werd aangelegd tussen Deventer aan de rivier de IJssel en Holten aan de voet van 

de Sallandse heuvelrug. Voorbij Holten liep de Twentse landweer waarover veel minder 
bekend is. Samen vormden ze de Overijsselse landweer, een eenvoudige waarschuwings- 

en verdedigingslinie. Opdrachtgevers voor de bouw van deze versterking aan 
de Sallandse grens waren de landsheer van het Oversticht, de bisschop van Utrecht, Jan 

van Arkel en de Hanzestad Deventer. 

Deventer, en in wat mindere mate Zwolle en Kampen hadden bij deze beveiliging veel belang. 

Ze droegen er financieel en militair dan ook de verantwoordelijkheid voor. Hierdoor 

verkregen deze drie steden steeds meer invloed op het bestuur van het Oversticht. In 

Deventer werden per jaar vijf jaarmarkten gehouden die ieder wekenlang konden duren. Er 

kwamen kooplieden vanuit vele Hanzesteden op af. Per wagen ging hun route over de 

Holterweg en per zomp over de Regge en de Schipbeek. De linie beschermde vooral deze 

handelswegen tegen roversbenden van buiten het gebied, maar diende ook om het 

territorium van de Utrechtse bisschop te vrijwaren van invallen vanuit het 

vijandige hertogdom Gelre. Bij grootschalige oorlogshandelingen schoot de versperring tekort 

en gedurende de Tachtigjarige Oorlog was de militaire waarde dan ook te verwaarlozen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschapselement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Topografische_kaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldnaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deventer
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJssel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Sallandse_Heuvelrug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landsheer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oversticht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom_Utrecht_(Rooms-katholieke_Kerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Arkel_(bisschop)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Arkel_(bisschop)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanzestad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwolle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kampen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schipbeek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
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1936, zwembad Leijerweerd, om de hoek van de Wierdenseweg.  

 

 

Laatste woorden  

 

Maandag, dinsdag, woensdag, augustus, september, 2016, 2017, 2018. Dat is het leven. 

Overgangen, van de ene dag naar de andere, maanden en jaren vliegen voorbij. De 

belevenissen veranderen als je ze met anderen deelt. Want als je een voorval doorvertelt 

verandert het leven in geschiedenis. Geschiedenis bestaat uit beslissende momenten, 

hartinfarct, doodgaan en begraven, vrijwel nooit uit onopvallende blijdschap of koude dagen. 

Geschiedenis is wat er overblijft als het leven eruit is verwijderd. Daardoor veranderen 

toevalligheden in bladzijden in een boek. De gebeurtenissen in de levens van de Aan de 

Stegge’s worden niet verteld in dezelfde volgorde waarin ze plaatsvonden. Daarom zijn er 

jaartallen vermeldt. Op die manier kan wie dat wil de juiste volgorde achterhalen, mocht 

daar reden voor zijn. 

 

 

 

De herinneringen en historische verhalen maken de familie wie ze zijn. Samen zijn ze Aan de 

Stegge. Daarom is het belangrijk om deze verhalen levend te houden, aldus Annette Aan de 

Stegge.  Wat is er waardevoller dan een boek over het leven van je voorouders? Weten waar 

je vandaan komt?  Ervaringen uit het verleden die in het geheugen zijn opgeslagen en die 

opnieuw beleefd kunnen worden. Ze vormen het bewustzijn van de familie. Herinneringen 

worden mede gevormd door emoties waar de oorspronkelijk ervaring mee gepaard gaat. De 

meeste vervagen in de loop van de tijd naarmate er meer beleefd wordt en het leven verder 



 
268 

 

gaat; details gaan verloren. De gaten in de geschiedenis van Aan de Stegge worden opgevuld 

met de verhalen in dit boek. Dit boek is dus een eerbetoon aan de levenden en de doden van 

de familie Aan de Stegge. Ik wil eindigen met de woorden van de Romeinse schrijver 

Martialis, die leefde van het jaar 40 tot 103 na Christus: ‘Wie van zijn herinneringen kan 

genieten, leeft tweemaal’.  

 

 

 

Enter, 3 november 2017 

 

 


