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De wind neemt mijn woorden mee

en bewaart ze tot een vroege morgen.

Dan horen sommige mensen ze bij het wakker worden;

en dan denken de mensen: nu is er een dag teruggekomen

van jaren en jaren geleden.
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Voorwoord

Luisteren naar de stilte. Ik wandelde langs de kilometerslange 
Regge in Twente. Ik genoot van het uitzicht en beleefde de rust. 
Twente is een bestemming waar je leven compleet is. De na-
tuur- en stiltegebieden verkennen met een kano en je verbazen 
over zoveel Twents natuurschoon.

Donder rolde boven de lage bruine grasheuvels in een langduri-
ge roffel, hoewel er geen wolk aan de hemel was te zien. Alleen 
een brandende zon die nog lang niet op haar hoogste punt was. 
Op de heuveltop liet ik de blik op het dorp rusten en wachtte af. 
De donder werd luider. Ik vond het lastig niet steeds naar het 
oosten te kijken, naar Enter. Ik had heimwee en was gekomen, 
en had een rotbui. Ik had geen enkel idee hoe erg en waarom. 
Ik had niet eens een idee hoe ik er zo zeker van was. De donder 
was op zijn luidst. De dorpsbewoners verschenen, op weg naar 
hun werk, als een slang die langs de helling omlaag denderde 
naar het grote vlakke dal tussen de heuvels. Aan de voet van de 
heuvel verdeelden ze zich, sommigen gingen verder naar andere 
oorden.  

Eeuwen komen en gaan en laten herinneringen achter die 
sagen worden. Dan vervagen de sagen tot mythen, tot ook 
die allang zijn vergeten bij de wederkomst van de eeuw die 
deze verhalen schiep. In een eeuw, door sommigen de veer-
tiende eeuw genoemd, een eeuw die nog zal komen, een eeuw 
die reeds voorbij is, stak een wind op in het grote bos dat het 
Groene Kruisbos genoemd wordt. De wind blies naar het zuiden 
en naar het westen, een verdorrende wind onder een zon van 
gesmolten goud. 

Wekenlang was er op het land geen regen gevallen en de warme 
zomerdagen werden heter en heter. De bomen waren bezaaid 
met al te vroege, dorre bladeren en waar eens water had ge-
stroomd, lagen droge rivierbeddingen. Op een open plek waar 
het gras verdwenen was en de grond slechts werd vastgehouden 
door iel, dor struikgewas, begon de wind lang begraven stenen 
bloot te leggen.
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Ze waren verweerd en versleten en het oog zou ze niet hebben 
herkend als de overblijfselen van een dorp dat slechts in ver-
halen voortleefde maar voor het overige vergeten was. Voordat 
de wind de grens van Enter bereikte, verschenen er verspreide 
dorpen en velden, waar bezorgde boeren door verdroogde voren 
sloften. Tegen de tijd dat de wind het stof van de enige straat 
deed opwaaien, was het bos allang uitgedund tot struikgewas. 
De bronnen stonden deze zomer heel laag. Er lag een hond in 
de hitte te hijgen en een boerenvrouw liep langzaam naar de 
slager. Alleen de wind en het stof bewogen.
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Inleiding

Het Oost-Nederlands plateau strekt zich uit vanaf de omgeving 
van Winterwijk tot aan Haaksbergen. Het ligt op een hoogte 
van dertig tot vijftig meter boven zeeniveau. Het plateau wordt 
begrensd door een westelijk liggende knik in het gebied die op 
sommige plaatsen duidelijk aanwezig is. Een voorbeeld is de 
steilrand in de buurt van Aalten met een hoogteverschil van 
wel twaalf meter. Op andere plaatsen ligt deze overgang zacht 
glooiend in het landschap. Dit plateau ligt al tientallen miljoe-
nen jaren hoger dan zijn omgeving. In die miljoenen jaren is 
door de werking van stromend water en de wind veel materiaal 
weggesleten, zodat er zeer oude grondsoorten, die wel tweehon-
derdmiljoen jaar geleden hier zijn neergelegd, nu dicht onder de 
oppervlakte liggen. Het betreft hier voor het merendeel ondoor-
dringbare klei; op enkele plaatsen ligt kalksteen. Pas tijdens 
de voorlaatste ijstijd, honderdvijftigduizend jaar geleden, werd 
er op het plateau weer materiaal in de vorm van keileem neer-
gelegd, dat voor water ondoordringbaar is. Net als de rest van 
de noordelijke helft van Nederland werd het plateau bedekt 
met een dikke ijskap, die zich vanuit het noorden uitbreidde. 
Keileem is een taaie bodem waar water ook moeilijk kan bin-
nendringen. Het is een niet-verhard mengsel van klei, leem en 
grind dat door het ijs werd meegevoerd, vermalen en met de 
ondergrond vermengd.

Tijdens stormen werden veel fijnkorrelige zanden, de dekzan-
den verplaatst. Op het Oost-Nederlandse plateau werd toen een 
laag dekzand neergelegd. Deze laag heeft een golvend karakter 
doordat ze bestaat uit zandruggen met daartussen lage gron-
den. De gesteldheid van het plateau beïnvloedt in hoge mate 
de aanwezigheid van grondwater. Bovenop het plateau  ligt de 
vrijwel ondoordringbare keileem die rust op de eveneens slecht 
water doorlatende keilaag van tweehonderd miljoen jaar oud. 
Hierdoor komt op het eigenlijke plateau geen grondwater voor. 
Grondwater treft men alleen aan in de met zand opgevulde 
smeltwatergeul.
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In deze smalle strook zijn er dan ook drie belangrijke waterwin-
plaatsen die de bevolking in de directe omgeving van drinkwater 
voorzien. 

De natuurlijke afwatering van het dekzandgebied bestaat uit 
een groot aantal beekjes, dat zich vaak verenigt tot een grotere 
beek. De Regge is van dat laatste een voorbeeld. In tegenstelling 
tot de grote rivieren, functioneren de beken alleen voor afvoer 
van overtollig water uit het eigen gebied. Dit water ontvangen 
de beken door ondergrondse toestroming. Het brongebied van 
de beek is de plaats waar het water uit de bodem sijpelt. In de 
beekdalen treffen we hoofdzakelijk beek-eerdgronden, bestaan-
de uit lemig fijn zand. De beek-eerdgronden zijn ijzerrijk. In het 
verleden is plaatselijk uit deze gronden zelfs ijzeroer gewon-
nen voor kleine ijzersmelterijen. De omringende hoger gelegen 
gronden hebben voortdurend blootgestaan aan uitspoeling door 
regenwater, waardoor de bovenlaag geleidelijk aan verarmd is 
en er een verrijking van de onderliggende laag plaats had. Dit 
uitspoelingproces wordt podzolering genoemd. De beekdal be-
geleidende gronden behoren overwegend tot de veldpodzolgron-
den. Het plantendek van laatstgenoemde gronden bestond uit 
vochtige heide. Deze werd grotendeels ontgonnen tot bouw- en 
grasland. Op de beek-eerdgronden groeide oorspronkelijk een 
bos bestaande uit els, es en wilg. De mens heeft dit bos voor 
een groot deel omgezet in grasland. Op lage drassige plaat-
sen heeft zich op het zand aan laagje veen ontwikkeld, dit zijn 
broekeerdgronden. Waar de veenlaag in het beekdal een grotere 
dikte bereikt, worden madeveengronden aangetroffen.
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Zo begon het

De diversiteit van het gebruik van de bodem door de eeuwen 
heen en het huidige landschap van Twente hebben hun oor-
sprong in verschillende geologische perioden. Tijdens het Tiras 
werden de zoutafzettingen gevormd en tijdens het Piloceen 
de zeekleiafzettingen. Het landschap zoals we dat nu kennen 
begint in het Saalien. Dat is de koude periode van driehonderd-
duizend tot honderddertigduizend jaar geleden tijdens het Pleis-
toceen. Door het dal van de Regge en de Dinkel baande zich 
het landijs (uit Scandinavië) langgerekte lobben. Zo werden er 
heuvelruggen opgestuwd. Toen het landijs was gesmolten bleef 
dikke en nauwelijks waterdoorlatend grond achter bestaande 
uit keien, grof zand en keileem. Op de hellingen ontstonden 
erosiedalen, terwijl in de lager gelegen dalen smeltwaterstroom-
pjes zorgde voor een sterke afwisseling van hoge en lage gron-
den.

Tijdens het Pleistoceen was in Twente  het landschap geworden 
tot een toendra en had de wind vrij spel op de kale gronden. Het 
gebied werd bedekt met een laag zand en ontstond een glooiend 
landschap. Gedurende het Holoceen werd het klimaat milder en 
kreeg de vegetatie een kans om zich te ontwikkelen. In de kom-
men met keileem waar het water niet weg kon ontwikkelde zich 
veen. Zo ontstond het hoogveengebied rondom Vriezenveen. 
Omdat de Regge, de Dinkel en de beken overstroomden wer-
den grote hoeveelheden zand en klei afgezet. De beken zorgden 
plaatselijk voor verdere versnippering van het landschap en het 
ontstaan van kleine geïsoleerde dekzandkoppen.

De eerste bewoners vestigden zich op de zijkanten van de stuw-
wallen en op de hoger gelegen dekzandkoppen en – ruggen.  Het 
waren rondtrekkende jagers en bleven korte tijd op dezelfde 
plaats. Nadat het klimaat warmer werd kwamen meer men-
sen die langer bleven. Ze verbeterden de grond en verbouwden 
gewassen. Op de lager gelegen natte beekdalen kwamen weilan-
den voor het vee.

Het oude zandlandschap is echt boerenland. Akkers en weilan-
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den wisselen elkaar af. Vanouds liggen de akkers op de hogere 
plekken in het landschap. Soms in grote open akkercomplexen 
waar alle akkers van één dorp bij elkaar liggen, ook wel een 
es genoemd. En soms zijn het verspreid liggende boerderijen 
met een eigen akker, ook wel een eenmans-es of een kamp 
genoemd. De graslanden liggen op de lagere, nattere plekken in 
het landschap, vaak langs een beek. De vaak lange en smalle 
percelen worden afgescheiden door sloten en houtwallen. Het 
wegenpatroon volgt de vormen van het landschap en is daarom 
onregelmatig en slingerend, soms zelfs met een spinragstruc-
tuur.

In het Neolithicum, de nieuwe steentijd (5.000-2.000 v. Chr.) 
vond de overgang naar een agrarische cultuur geleidelijk plaats. 
Families van jagers/verzamelaars bleven soms langer op één 
plaats en werden boeren. Er werd vee gehouden, graan, groen-
ten en knolgewassen werden gekweekt. Die nieuwe bewoners 
bouwden huizen en “spiekers” (opslagschuurtjes), waarvan we 
de sporen van paalkuilen en haardplaatsen nog in de bodem 
kunnen vinden. Rond Enschede werden sporen gevonden van 
boerderijen en spiekers uit de periode 3.400-2.000 v. Chr. Het 
waren woonstalhuizen, bewoond door meerdere generaties van 
acht tot tien personen met twintig tot dertig dieren. De boeren 
vestigden zich op de flanken van de heuvels (de stuwwal en de 
grote zandkoppen) en maakten voor hun akkers wat hoger op 
de hellingen een open plek in de bossen. Lager op de hellingen 
lag grasland, waarop het vee graasde. Het vee werd ook vaak 
door herdersjongens de bossen in gebracht.

De natuurlijke afwatering van het dekzandgebied bestaat uit 
een groot aantal beekjes, dat zich vaak verenigt tot een grotere 
beek. De Regge is van dat laatste een voorbeeld. In tegenstelling 
tot de grote rivieren, functioneren de beken alleen voor afvoer 
van overtollig water uit het eigen gebied. Dit water ontvangen 
de beken door ondergrondse toestroming. Het brongebied van 
de beek is de plaats waar het water uit de bodem sijpelt. In de 
beekdalen treffen we hoofdzakelijk beek-eerdgronden, bestaan-
de uit lemig fijn zand. De beek-eerdgronden zijn ijzerrijk. In het 
verleden is plaatselijk uit deze gronden zelfs ijzeroer gewonnen 
voor kleine ijzersmelterijen. 
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De omringende hoger gelegen gronden hebben voortdurend 
blootgestaan aan uitspoeling door regenwater, waardoor de 
bovenlaag geleidelijk aan verarmd is en er een verrijking van 
de onderliggende laag plaats had. Dit uitspoelingproces wordt 
podzolering genoemd. De beekdal begeleidende gronden beho-
ren overwegend tot de veldpodzolgronden. Het plantendek van 
laatstgenoemde gronden bestond uit vochtige heide. Deze werd 
grotendeels ontgonnen tot bouw- en grasland. Op de beek-eerd-
gronden groeide oorspronkelijk een bos bestaande uit els, es
en wilg. De mens heeft dit bos voor een groot deel omgezet in 
grasland. Op lage drassige plaatsen heeft zich op het zand aan 
laagje veen ontwikkeld, dit zijn broek-eerdgronden. Waar de 
veenlaag in het beekdal een grotere dikte bereikt, worden made-
veengronden aangetroffen. 

Tijdens de laatste ijstijd heerste er in Nederland een poolkli-
maat. De ondergrond was permanent bevroren en er was heel 
weinig begroeiing. De straffe westenwinden verplaatsten veel 
zand en grote delen van Overijssel werden bedekt met een de-
ken van zand. Deze golvende deken van zand bestaat uit hoog-
ten en laagten met een verschil van zo’n een à twee meter. Er is 
zo een reliëfrijk, golvend landschap ontstaan met zandlaagten 
en zandkopjes dat doorsneden wordt door een aantal veel oude-
re en hogere stuwwallen. 

Het zandlandschap is het oudste landschapstype van Neder-
land. In het natte Nederland waren de hoger gelegen zandgron-
den de droogste plekken. Droge plekken nabij water waren het 
meest geliefd om te wonen. Dit waren de plekken op de flanken 
van de zandkopjes en stuwwallen. De akkers werden op de nog 
hogere delen aangelegd, en in de lagere delen -meestal langs 
een beek - lagen de graslanden. Deze graslanden werden ge-
bruikt als weiland voor het vee en - de nog nattere delen - als 
hooiland. Houtwallen en sloten dienden als perceelafscheiding, 
voor de ontwatering en als afrastering. Het hout werd gebruikt 
als brandhout en voor allerhande allerlei zaken in en om het 
huis, zogenaamd geriefhout.

De hoogste en meest arme gronden waar bos en heide groeide, 
werden de woeste gronden genoemd. Deze gronden waren in 
gezamenlijk bezit van de boeren van een bepaald dorp, ook wel 
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een marke genoemd. Voor en tijdens de Middeleeuwen wer-
den deze bossen beweid door varkens en koeien, maar door 
overbegrazing en plaggen zijn de meeste bossen verdwenen en 
hebben ze plaats gemaakt voor heidevelden en stuifzanden. De 
heidevelden werden vooral door schaapskudden begraasd en 
er werden heiplaggen gestoken die vermengd werden met de 
uitwerpselen van het vee om als mest over de akkers te worden 
verspreid.
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Op een saaie maandagochtend vliegen donkeren wolken langs 
de lucht. De regen klettert tegen de ramen. Maar het duurt niet 
zo lang, dan komt de zon door de wolken. De lammetjes zijn blij 
en dartelen door het weiland. De vogels fluiten dat het voorjaar 

is gekomen.

Lente
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Rivier Rechen

In het Almsieker Brook, vijf kilometer ten zuiden van Ahaus, in 
het Liesnerwald, ontspringt de  Regge (Aa). Om onderscheid te 
maken met andere wateren met dezelfde naam, wordt de ri-
vier ook wel Ahauser Aa genoemd. Vanaf de grens stroomt het 
riviertje als Buurserbeek en vervolgens als Regge (vanaf Diepen-
heim) naar de Vecht. 

Alstätte (Nederlands: Alstede) is een dorp in de gemeente Ahaus 
in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het ligt ongeveer 
tien kilometer ten noordwesten van Ahaus, dichtbij de Ne-
derlandse grens. Het dorp ligt aan de rivier Alstätter Aa (een 
voortzetting van de Ahauser Aa en bronrivier van de Regge). en 
grenst aan de gemeente Buurse.

De Regge is heel dynamisch. Bij lage afvoeren stelt de rivier niet 
veel voor, maar bij piekafvoeren stijgt het water pijlsnel en kolkt 
het met hoge snelheid door de rivier. 

De rivier was vroeger veel langer dan nu. In de jaren dertig werd 
hij rechtgetrokken om zo snel mogelijk water te kunnen afvoe-
ren om wateroverlast te voorkomen. Dit leidde onder andere tot 
een verdroging en minder natuur. De rivier wordt nu ingericht 
als ecologische verbindingszone en tegelijkertijd wordt ruimte 
gecreëerd om water tijdelijk te parkeren in perioden met veel 
neerslag. Zo wordt wateroverlast elders langs de rivier beperkt.

Het hoogteverschil tussen bron en monding is groot, zo’n twee-
entwintig meter. Dat verklaart de vele stuwen. Veel van deze 
stuwen worden passeer baar voor vissen gemaakt zodat ze weer 
stroomopwaarts kunnen zwemmen.

De Regge, nu – zomer en winter – een nietig stroompje in het 
landschap. Vroeger was dat wel  anders. Toen was het één van 
de slagaderen van de economie van het land achter de IJssel. 
Een rivier evenwel met een zeer labiel karakter. ‘s Zomers een 
slootje met een soms totaal uitgedroogde bedding. Door de slech-
te afwatering trad de rivier gemakkelijk buiten haar oevers. Hoe-
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wel deze rivier niet zo breed en somtijds bijna droog, veranderd 
zij des winters de omliggende landstreek in een groot meer. In de 
winter een onafzienbare plas waarvan de oevers af en toe één 
kilometer uit elkaar lagen.

Zo karakteriseert Van der Aa’s woordenboek de Regge. Rond-
om bloeien velden purperen papavers, een middagbriesje stoeit 
door de geel wordende rogge, de maagdelijke boekweit rijst als 
een kloostermuur aan de horizon omhoog. Het stille dorp wringt 
zich in bochten en trekt zich terug in een parelachtige nevel van 
berkenbosjes, kruipt tussen kleurrijke heuvels weg en raakt 
met haar krachteloze armen in een wildernis van hop verward. 
Als een afgeslagen hoofd rolt een oranje zon langs de hemel, in 
de kloven van de wolken gloeit een mild licht en de vaandels 
van de zonsondergang wapperen er boven uit. De roze geworden 
Regge bruist en trekt de schuimende lussen van zijn stroomver-
snellingen dicht. Op de golven dobbert een  majestueuze maan. 

De Regge was een grillige regenrivier, op sommige plaatsen 
buitengewoon bochtig met op het ene moment veel te weinig 
water en op het andere moment veel te veel. Staring en Stieltjes 
vermelden dat er meerdere malen hoge vloeden zijn geweest. In 
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Rijssen had men met een groef in een put het niveau aangege-
ven van de hoogste waterstand in het jaar 1784. De hoge vloed 
van het jaar 1845 bleef daar drie centimeter onder. Behalve dat 
de Regge grillig was door haar bochten en waterniveaus, was 
ze dat ook in het verval van haar bedding, dat wil zeggen dat 
er gedeelten inzitten met een redelijk verval. Daartussen wa-
ren ook lange schouders met nauwelijks enig verval. In droge 
maanden augustus tot september van het jaar 1847 openbaar-
den zich deze schouders als lange droge plekken met hier en 
daar een paar smalle en ondiepe geultjes en daartussen geheel 
stilstaande gedeelten. In die maanden was de wateropbrengst 
van de Regge zo gering dat de stuwen van Schuilenburg na elf 
dagen stuwen het waterpeil met een halve meter hadden kun-
nen verhogen. 

Hoewel de rivier de Regge niet zeer breed, en soms bijna droog 
is, verandert zij in de winter de omliggende landstreek in een 
groot meer. Over het feit dat zij ‘des winters in een groot meer 
verandert’, kan ook in het jaar 1884 in Enter nog meegepraat 
worden.

Een krant berichtte:

Twee schippers Jan Hiltjesdam en Zoon te Enter liggende had-
den tijdens de stormen der vorige week het ongeluk dat hun 
sompschuit lossloeg tengevolge waarvan zij zonder boomen, 
stokken of hagen op den dobberende schuit zijnde door den hevi-
gen storm tegen de stroom op langzamerhand naar Wierden afd-
reven. Men kent den uitgestrekten waterplas! Eenzaam, zonder 
hulp, zonder voedsel zwalkten zij op het onstuimige watervlak, 
door niemand opgemerkt! Zoo zijn ze twee dagen en twee nach-
ten druipnat in een half vol water geraakten schuit rond blijven 
dobberen. Eindelijk door een nieuwe stormwind voortgezweept, 
dreef de schuit nabij de Fabriek te Wierden. Toen was hun lijden 
uit. Want nauwelijks had onze hulpvaardige Burgemeester iets 
vernomen van den nood of hij neemt ijlings voedsel en kleeding 
mede en roeit de verkleumde en verhongerde schippers tegemoet 
en redt hun uit hunnen benarden toestand.
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Er wordt veel geklaagd, op 15 april 1891 wordt nog geschreven: 

Mocht het toch eens spoedig zoover komen dat we van het water 
ontslagen werden. Geen wonder want bijna alle weilanden 
staan nog geheel of gedeeltelijk onder water, zoowel die bij Enter 
als te Ypelo en Enterbroek. Voor de landbouwers is het ten zeer-
ste te hopen dat het weer spoedig gunstiger wordt, want blijft het 
nog eenigen tijd zooals het nu is, dan is alle hoop op een middel-
matigen hooioogst vervlogen en zal menigeen daardoor genood-
zaakt zijn om vee hetzij gedeeltelijk of geheel te verkoopen.

De enige reden waarom men bij het vervoer van goederen geen 
gebruik maakte van de landwegen, was de slechte toestand 
daarvan. Tot het jaar 1850 lag het dus voor de hand desnoods 
gebruikt te blijven maken van de zompen als vervoermiddel. De 
winter van 1844-1845 was zo streng dat op 20 augustus 1845 
nog een bevroren laag van dertig centimeter werd aangetroffen 
onder zand en veen. De winter telde niet minder dan vieren-
tachtig vorstdagen en de scheepvaart lag bijna vier maanden 
stil: van 1 december 1844 tot 1 april 1845. In zijn Kroniek van 
De Lutte besteedt ook pastoor Geerdink aandacht aan de stren-
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ge winter. Midden maart vroor het in Leeuwarden nog  achttien 
graden en in Groningen daalde de temperatuur ‘s nachts zelfs 
tot eenentwintig graden. De rivieren waren allen dichtgevroren. 
Men reed met karren over het ijs in plaats van over de bruggen 
en ook de Zuiderzee was een grote ijsvlakte en de eilanden Urk 
en Schokland waren alleen te voet of met sleden bereikbaar.

Vooral de laad- en losplaats voor de Enterse zompen bij de 
schippersherberg Binnengaaits is een geliefd jachtterrein voor 
de Enterse tolgaarders. Dit duidt al aan dat de tol niet alleen 
aan het Hobelinck geheven wordt maar op vele plaatsen in En-
ter. Van een zomp die geen eigendom is van een Enterse ingeze-
tene kan op de Regge – op Enters grondgebied – de tol worden 
geëist. Veel zogenaamde hessenwagens (twee- en vierwielige 
huifkarren) komen vanuit het Munsterland en de omgeving van 
Hannover vracht laden bij Binnengaaits. Het tolgeld voor deze 
wagens is erg hoog. Liefst elf stuivers moeten ze betalen. De 
voerlui van deze hessenwagens zijn mannen die niet bang zijn 
uitgevallen. Op hun lange tocht door niet ongevaarlijke streken 
hebben ze meermalen te maken met rovers die het voorzien 
hebben op hun vracht. Het zijn deze lieden die omstreeks het 
jaar 1758 weigeren nog langer tol te betalen. De pachter klaagt 
bij de stad Goor over de weigering van de Hannoverianen en de 
Munstersen om de tol te betalen. De pachter dient het probleem 
zelf op te lossen omdat er geen rechtsmiddelen zijn om het 
probleem op te lossen. De pachter blijkt het probleem niet te 
kunnen oplossen. Een aantal jaren klaagt hij al weer bij de stad 
Goor. Het probleem lost zich later min of meer vanzelf op. Als in 
het jaar 1774 de Twickelervaart van Enter naar Delden klaar is, 
komen de hessenwagens niet meer bij Binnengaaits, ze laden 
bij Carelshaven te Delden hun vracht op. Alleen als de water-
stand van de Regge zo laag is dat bij Exoo de goederen geladen 
moeten worden, komen de wagens nog daar naar toe. Binnen-
gaaits was de herberg aan de heir(heer)weg Deventer-Hengelo. 
Tegenover Binnengaaits lag het de havezate ‘t Katteler.

In  het jaar 1751 liet de Deventer burger Borgerinck (eigenaar 
van Huis Catteler) de Deldenerdijk, de verbindingsweg tussen 
Rijssen en Delden verbeteren. Naast de boerderij, genaamd 
Binnengaaits, staat aan de overkant van de weg een grote 
schuur met een ‘doorreed’ (grote dubbele deuren op beide ein-
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den). Op deze schuur zijn de ankers te vinden met het jaartal 
1751. Tussen deze schuur en de Regge was een havenkolk. 
De huidige boerderij zelf is niet zo oud. Binnengaaits was een 
bekende uitspanning waar bijvoorbeeld van alle kanten schaat-
sers naartoe reden voor plezier en een drankje. Voor de aanleg 
van het Twente-Rijnkanaal in het jaar 1934 zette de Regge ‘s 
winters de hele omgeving onder water zodat een grote ijsvlakte 
kon ontstaan. De boerderij ligt dicht bij de autosnelweg A 1 en 
wel aan de zuidelijke kant. Het erve Koerdam ligt op de plaats 
waar de Hagmolenbeek uitstroomt in de Regge, schuin tegen-
over Binnengaaits. Dat deze boerderij een overslagfunctie had is 
bekend uit enige acten uit de achttiende eeuw. Hierbij is sprake 
van een kraan voor het overladen van goederen. Tegenwoordig 
is de plaats van de kraan nog bekend: ‘n kraan’nbelt. Daar was 
vanuit de Hagmolenbeek een sloot gegraven die vlak langs de 
kraan liep. In het jaar 1856 is daar een nieuwe boerderij ge-
bouwd. In het midden van de achttiende eeuw werd de Regge 
stroomopwaarts steeds slechter bevaarbaar. De rivier verzande 
steeds meer. Het kwam steeds vaker voor dat de schippers de 
vaste laad- en losplaats bij Koerdam niet kunnen bereiken. Ze 
laden en lossen dan bij de havezate Het Catteler.

Eigenaar Borgerinck van Huis Catteler, secretaris van de 
gemeente Deventer, speelde op deze situatie in. De schippers-
herberg Binnengaaits, waarvan hij ook eigenaar was, werd 
uitgebreid en er werd een schuur gebouwd voor opslag van goe-
deren. Er kwam een kraan voor het inladen en het uitladen van 
goederen en er kwam een klein haventje waar de schippers hun 
zompen afmeerden. Ook bouwde hij een nieuwe ophaalbrug 
over de Regge bij Binnengaaits. Het markebestuur van Enter 
zagen al deze activiteiten welwillend aan. Als Borgerinck echter 
tol gaat heffen op de brug gaat het markebestuur de zaak eens 
onderzoeken. Het bleek al snel dat Borgerinck bij al deze activi-
teiten ook markegrond in bezit heeft genomen. Bovendien bleek 
dat het ene eind van de nieuwe brug ook op de markegrond 
lag. Er ontstond een flink meningsverschil en uiteindelijk werd 
er een compromis gesloten. Borgerinck mag wel een stuiver tol 
heffen op de brug, echter niet van Enterse ingezetenen. Als de 
familie Borgerinck is overleden en Het Catteler in verval raakt, 
verdwijnt ook de tol. In het jaar 1875 krijgt de bewoner van 
Binnengaaits, F.W. Nieuwenhuis, van de gemeente vijf gulden 
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per jaar voor het ophalen en sluiten van de brug.

In het najaar van 1772 speelde zich een ruzie in Enter af. Dit 
conflict ging tussen de richter van Kedingen en de baron J.A. 
van Hövel. De baron woonde op Het Nijenhuis in Diepenheim 
en was eigenaar van de scheepswerf van Gerhardus Schuyte-
maker in Enter. Elk najaar moest de richter van Kedingen de 
schouw op de Regge doen. Gekeken werd of het onderhoud van 
de vaarweg, waartoe Enter op het grondgebied van de marke 
verplicht was, naar behoren werd uitgevoerd. Dit was een min 
of meer formele aangelegenheid die voor de echte knelpunten, 
de verzanding van de Regge geen oplossing bood. Het mar-
kebestuur van Enter had Gerhardus Schuytemaker dat jaar 
aangewezen om de ingezetenen van Enter te vertegenwoordigen 
bij die schouw. Op 21 november zou dat gebeuren. De richter 
van Kedingen had Schuytemaker op die datum om acht uur ‘s 
morgens ‘besteld’ bij de schippersherberg Binnen-Jan. Schuy-
temaker was om acht uur present en zetelde zich op de bank 
voor de herberg. Hij stak een pijpje op en wachtte de gebeur-
tenissen af. Wie er kwam opdagen, geen richter van Kedingen. 
Schuytemaker doodde die morgen de tijd met het nuttigen van 
enkele consumpties in de herberg. Rond het middaguur arri-
veerde eindelijk de richter in een open koetsje, vergezeld van 
twee andere heren. In plaats van naar Schuytemaker te gaan 
draaide de koets de oprit van het herenhuis Het Katteler in. Het 
herenhuis lag tegenover de schippersherberg aan de andere 
kant van de Regge. Schuytemaker wist niet dat de richter hier 
uitgebreid het middagmaal zou gebruiken. Hierna werden onder 
het genot van een glas wijn nog de nodige volmachten opge-
steld, zodat de heren de juffers Borgerinck in het conflict met 
de graaf van konden vertegenwoordigen. Onderwijl was Schuy-
temaker het wachten beu geworden. Moedig geworden door de 
consumpties bij Binnen-Jan stevende hij tegen vijf uur op het 
herenhuis af. Hij vervoegde zich aan de voordeur en vroeg met 
luide stem de richter van Kedingen te spreken. Als je Het Kat-
teler binnenkwam stond je in een hal, het voorhuis, waar recht 
tegenover de ingang een trap van zeven treden voerde naar de 
grote kamer, waar het gezelschap was gezeten. Op het lawaai 
verscheen de advocaat Sweers boven aan de trap en vroeg wat 
Schuytemaker ‘begeerde’. Schuytemaker vroeg wanneer de 
richter nou eindelijk eens de schouw wilde gaan doen en dat 



33

hij Schuytemaker pas tegen vijf uur had besteld. Toen Sweers 
dit tegen Schuytemaker vertelde, barstte deze in woede uit en 
schreeuwde: ‘Dat lög e’.  Het hele gezelschap had die opmerking 
prima verstaan. Voor de richter dreigde gezichtsverlies tegen-
over de dames Borgerinck en hij riep – ook met stemverheffing 
– : ‘brutale kerel’ en ‘je hebt geen respect’. Het eind van het lied 
was dat Schuytemaker afdroop en de schouw niet doorging. De 
richter van Kedingen liet het er niet bij zitten, per slot van reke-
ning was hij in het bijzijn van de juffers Borgerinck voor leu-
genaar uitgemaakt. Voor het stadsgericht in Enschede liet hij 
beëdigde getuigenverklaringen opstellen van de heren Penninck 
en Sweers. De reden: om zodoende tegenover Schuytemaker in 
een proces sterk te staan. Deze rechtsgeleerden waren echter 
voorzichtig met hun getuigenverklaringen en hadden misschien 
de mening ietwat ‘gebruikt’ te worden. Hun verklaringen ston-
den bol van de passages als ‘niet seker wetende’ et cetera. In 
het daaropvolgende proces liet ook Schuytemaker zich bijstaan 
door een advocaat. Tijdens de rechtszaak bleek onder meer dat 
de richter niet rechtstreeks de boodschap, dat Schuytemaker 
om vijf uur aanwezig moest zijn, had laten bezorgen. Dit had 
hij via zijn verwalter (plaatsvervanger) laten doen. En ook deze 
bleek dat weer via een ander te hebben laten uitvoeren. Reden 
voor de rechtbank om te veronderstellen dat hier in de commu-
nicatie wel eens iets misgegaan kon zijn. Blijft over het punt 
van laster. Uit de getuigenverklaringen bleek dat ook de richter 
zich niet onbetuigd had gelaten daar waar het minder vleiende 
uitlatingen aan het adres van Schuytemaker betrof. Het eind 
van het liedje was dat de zaak werd geseponeerd en Schuyte-
maker vrijuit ging.
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Hieronder volgt een lijst van Enterse schippers omstreeks het 
jaar 1750. De namen betreffen gezinshoofden behalve de na-
men gevolgd door de z van zoon.

• Bosman          Arent Jan
• ten Brinke       Henderijkes, Henderik, Jan z, Lambert
• Coenderink     Aerrent, Hinderik, Jan, Yannes
• Esendam        Berent, Gerrit, Jan, Jan B, Jannes
• Esink             Joost z, Willem
• Evers             Albert, Derck, Jan z, Jannes, Jannes,  
   Henderik, Yan z
• Geels             Gerrijt, Jannes
• Helmijgh       Jeronimus
• Harmsen       Jan z
• Hiltjesdam     Berend z, Yan
• Hommers      Hinderik
• Kempers       Jan, Jan z
• Koerdam      Jan 
• Lambers       Gerrit
• Langenhoff    Klaas
• Lubbers        Antonij z, Luikes z
• Mekenkamp  Jan
• Nijland          Gerrit, Gerrit J
• Olthof         Jan
• Peeters       Jan
• Ter Plegt     Henderik
• Pluimers     Aerrent, Esse, Jan z
• Smeik         Derck
• Ter Stege    Henderik, Jan
• Volberink   Gerrit
• Wanders    Gerrit, Jan,Willem
• ter Weele    Albert en zoon, Hermen z, Jan, Lammert z
• de Wilde    Arent z, Derck G, Gerrit en zoon, Gerrit G,  
   Gerrit G z, Hinderick, Hinderick z, Jan,  
   Jannes, Willem
• Zwiers       Lucas
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De warmte komt nooit in etappes en is er de hele tijd, maar 
houdt zich gedurende de vroege ochtend een paar uur gedeisd. 
Als het licht verandert van dunne melk in een sluier van glasve-
zeldraden, daalt de hitte neer als een vuurtong. Ik denk dat we 

voorgoed tropisch weer houden. Niemand hoeft de grens nog over 
om de warmte te zoeken. Ik voel het zweet in de oksels en onder 
het haar in de nek. Mijn gezicht is zonverbrand als een gepelde 
tomaat. Zo’n gezicht komt goed van pas bij het afstand nemen 

van de wereld.

Zomer
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De boerderijen

Ik ging op pad op oma’s oude fiets, de erfenis met blokken 
op de trappers. Op zoek naar de boerderijen, de uitgestrekte 
bossen, de beken, riviertjes, de eekhoorntjes en de herten. In 
Twente is het zo, dat wat uit de verte een klein bos lijkt vaak 
de omlijsting is van een prachtig oud erve, een watermolen met 
een grote molenkolk of een oude schaapskooi. De bossen ade-
men een sfeer van Asterix en rond de bronnen groeit het zeldza-
me goudveil, langs de beek scharrelt een grote gele kwikstaart 
en flits het blauwgroen van de ijsvogel (duits: eisenvogel: ijzeren 
vogel). Op de heidevelden laten boomleeuwerik en wulp zich ho-
ren en ritselt het van de zandhagedissen. De boerderijen bieden 
onderdak aan kerkuilen en steenuilen en genoeg vliegen om het 
de vliegenvangers naar de zin te maken.
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Komt ‘er in’ dan kö’j der oet kiek’n. Dat is bij het lösse hoes 
letterlijk het geval. Oorspronkelijk waren alle boerderijen een-
voudig van aankleding. Houten of lemen wanden scheiden de 
ruimten in de afkubbingen tot ter hoogte van de gebintregel 
af van het woongedeelte. Uitsparingen in de wanden voor de 
achterliggende bedsteden konden met schuifluiken dan wel 
met groene of donkerbruine gordijnen worden afgesloten. Een 
deur gaf toegang tot de weefkamer. De glazenkasten en spindes 
(broodkasten) waren zo geplaatst dat de voorkant met de deu-
ren en schuifladen één vlak vormde met de wand. Soms was 
dit zelfs het geval met een kabinet (linnenkast) en een staande 
klok. De zolderruimten boven de afkubbingen (zijbeuken) wa-
ren en zijn in het woongedeelte vrijwel altijd afgetimmerd met 
verticale planken: het kleedsel. Een eigenaardig feest was het 
‘richtemoal’. Dat werd gegeven als een nieuw huis zover af was 
dat men het dak kon gaan richten. Dan werd er door het werk-
volk feestgevierd, de noabers kwamen met een kroon om boven 
het huis te hangen en een mooi gedicht. Ook elders in Twente 
bleven enkele, voornamelijk kleinere boerderijen, uiterlijk het 
aanzien van een lös hoes behouden. De schoorsteen voor op 
de nok terwijl toch het woongedeelte was afgescheiden en de 
haardplaats (fornuis) tegen de voormuur bleef. Tot in de jaren 
zestig en zeventig van de twintigste eeuw stonden nog enkele 
voorbeelden hiervan in Enter.
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De oude weg over de Deldener Es  (Rijssenseweg) is er nog, 
hetzij gedeeltelijk verhard. De karrensporen in de marke zijn er 
ook nog en zelfs met de auto kun je er in de zomer rijden. De 
afstand van de boerderijen – waar herbergen gevestigd waren 
en waar tol werd geheven – tot de Regge is soms groot. Laten 
we niet vergeten dat de Regge, buiten haar oevers tredend, ver 
reikte.

De boerderijen waren toen veel meer selfsupporting. Vooral op 
de kleinere bedrijven waar veel armoede werd geleden, probeer-
de men alles van eigen bedrijf te doen en dat lukte een heel 
eind. Melk en boter van een paar koeien, spek en vlees van 
het geslachte varken. Aardappels en groente, bonen en selderij 
voor de soep op zondag kwamen allemaal van het eigen bedrijf. 
Werd het erg moeilijk, dan werd de boter verkocht en smeerde 
men varkensvet op de boterham. ‘s Avonds om negen uur werd 
er nog pap gegeten en dan naar bed. Dat scheelde in ‘t licht en 
de kachel. ‘s Morgens na het melken door de vrouwen, dorsten 
de mannen met de vlegel vast een hoeveelheid rogge. Het stro 
werd gebruikt als strooisel en voor de dakbedekking. Na deze 
zware arbeid had gropmoe een stapel boekweitpannenkoeken 
klaar en die gingen er goed in. Men at veel en vet, doordat men 
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veel zwaar lichamelijk werk deed, gaf dat niet zoveel problemen. 
Alhoewel beroertes en ook hartaanvallen wel voorkwamen, men 
noemde dat laatste een hartverlamming. Een beruchte volks-
ziekte was tuberculose. Soms werd er een klein houten huisje 
met open ramen in de tuin geplaatst, waar men dan kuurde. 
Dat was veel gezonder dan in de bedompte bedsteden, waar 
geen ventilatie in zat, behalve de beddedeurtjes. Ernstige tu-
berculosepatiënten gingen naar het sanatorium in Hellendoorn. 
Het sanatorium is tegenwoordig het verpleeghuis Krönnenzom-
mer. 

De oude boerderijen zijn tegenwoordig bijna allemaal verdwe-
nen. Wie wil weten hoe zo’n lös hoes er van binnen uit heeft 
gezien moet gaan kijken bij het openluchtmuseum Lös Hoes 
in Ootmarsum of het rijksmuseum Twente in Enschede. Tot in 
onze eeuw is er van jaar tot jaar aan de boerderijen verbouwd 
en veranderd. Vooral in de vakwerkhuizen verliep de verstening 
niet egaal: het kon een deel van het huis zijn – alleen de voor-
gevel of de achtergevel – of het leem bleef gehandhaafd in een 
hoek dan wel binnen de onderschoer. Binnenshuis timmerde 
men er maar al te vaak planken over of smeerde er eenvoudig-
weg cement overheen. In de achttiende en negentiende eeuw 
werd in veel boerderijen een nieuw element aan het gebintwerk 
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toegevoegd, namelijk een tussenbalk of een tussengebint, ook 
wel de misbalk of leugenbalk en ook wel noodgebint genoemd. 
Het diende ter verhoging van de draagkracht van de zolder 
boven de deel. Hiertoe bracht men tussen de oude moerbalken 
een wat dunnere balk aan. De tussenbalken werden aange-
bracht toen de last van het hooi te groot werd. De zolders zak-
ten tussen de wijd uitstaande gebinten te veel door. Dit zou de 
verklaring kunnen zijn voor het feit dat veel negentiende eeuw-
se boerderijen dichter opeenstaande gebinten bezitten. Een en 
ander zou dan samenhangen met de toenemende rundveeteelt 
in de achttiende en negentiende eeuw en de noodzaak het hooi 
uit de weiden te bergen op de zolder die oorspronkelijk alleen 
diende voor opslag van de graanoogst. Slicher van Bath toont 
aan de hand van belastingstatistieken aan dat de rundveestapel 
in Overijssel tussen de jaren 1740 en 1800 aanzienlijk was toe-
genomen. De groei zal parallel hebben gelopen met de in diezelf-
de tijd op gang gekomen markeverdelingen en ontginningen en 
het daardoor toenemen van het areaal grasland. De benaming 
die het meest in Twente voorkomt bij deze constructie is mis-
balk. Men kan zich afvragen waar het element mis betrekking 
op heeft. De Noord-Twentse hooischuren heten misschöppen. 
Toch moeten we niet meer achter zoeken dan wat in het Twent-
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se taalgebruik opgesloten ligt. Mis is een samentrekking van 
midden met een genitief-s (genitief is 2e naamval). Een misbalk 
is een middenbalk en zo is een misschöppe wellicht ook een 
later midden tussen bestaande gebouwen of midden op het erf 
gezette schuur. De term leugenbalk gaat terug op het oude be-
grip logen in de betekenis van balk of schoor: een steunbalk.

De boerderijen en opstallen waren gebouwd van verganke-
lijk materiaal (leem, riet en hout) en gingen een beperkte tijd 
mee. De bodem van deze huisplaatsen was door de mest van 
de veestapel en huishoudelijk afval verrijkt, verdween onder 
de ploeg en werd als bouwland in gebruik genomen. De nieu-
we bebouwing werd waarschijnlijk verplaatst naar de nieuwe 
akkergrens. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze oude verla-
ten huisplaatsen de basis vormen van de in deze streken zo 
markante essen. Een recente opgraving op de es bij Elsen van 
aardewerk uit de Germaans-Romeinse tijd bevestigt dit vermoe-
den. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het verschijnsel 
dat er veel meer grafvelden en urnenvelden gevonden zijn dan 
nederzettingen.

De aan elkaar grenzende marken lagen nog al eens met elkaar 
overhoop. Doorgaans betrof het verschillen over de begren-
zing. In de oude markeboeken (de notulen en verslagen van de 
markevergaderingen) wordt hierover regelmatig gewag (mel-
ding) gemaakt. De grenzen van de marken werden doorgaans 
met palen of stenen aangegeven, de zogenaamde Lakestenen of 
Lakepalen. Deze grenzen moesten regelmatig door de markege-
noten gecontroleerd worden, dit noemde men de ‘lakegang’. Het 
oud Saksische woord ‘lake(n)’ heeft dan ook niets met textiel 
van die naam te maken maar betekent grens of scheiding. Een 
nog weinig in Nederland voorkomend runderras: de lakenvelder 
dankt zijn naam aan de markante scheiding of begrenzing van 
de kleurpartijen van zijn vacht.

Met de ontginning van de woeste gronden, het opheffen van 
de marken en het verdwijnen van de schipperij verdween een 
streekeigen cultuur. De boerderijen werden niet meer onder-
houden, de streektaal verdween, zo ook het landschap.

In het jaar 1475 legt de bisschop van Utrecht een schatting op 
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aan geheel Twente teneinde bij te dragen in de kosten van de 
oorlogen, die hij moest voeren tegen de hertog van Gelre die 
voortdurend invallen in Twente deed. In dit schattingsregister 
vinden we voor  de eerste keer alle (29) boerderijen, die op dat 
moment in het dorp Enter aanwezig zijn.

De vrede van Munster maakte in 1648 officieel een einde aan 
de tachtigjarige oorlog. Bij deze vrede had de  Bisschop van 
Munster enige bezittingen in de Achterhoek moeten prijsgeven 
waarop hij aanspraak maakte. Daar was hij nogal verbolgen 
over. Reden om in 1665 met zijn troepen in Twente binnen te 
vallen. In korte tijd bezette hij grote delen van Overijssel , Dren-
the en Groningen. Het duurde twee jaar, met hulp van anderen, 
om hem te verslaan.

Zes jaar later, in het rampjaar 1672 sluit de bisschop van Mün-
ster een verbond  met de bisschop van Keulen, Frankrijk en 
Engeland. Weer valt hij Twente binnen en bezet heel Overijssel. 
Deze keer duurt het langer om Bernard van Galen, of “Bom-
men-Berend” zoals hij genoemd werd te verslaan. In 1674 wordt 
er vrede gesloten en deze keer is het definitief. Er worden per 
dorp lijsten  opgesteld van de schade die is aangericht in deze 
oorlogen. Uit de lijsten van Enter blijkt onder andere dat boeren 
en schippers op grote schaal werden ingezet voor het vervoer 
van troepen en materieel van hier naar het  Munsterland.
De weduwe Exo die aan de Regge woonde klaagt: “dewijl zij aan 
de riviere woont, is haar door troepen, de stroom met schepen 
opkomende alles ontnomen in huys en schoppen”. Zo zullen er 
meer zijn geweest. Vooral de Enterse schippers moesten vele 
tochten maken van Zwolle, Zwartsluis en Hasselt naar de Oos-
terdorper watermolen bij Haaksbergen waar de tocht verder met 
wagens ging.
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Podzolgrond

Podzolgronden is een begrip uit de Nederlandse bodemclas-
sificatie. Hieronder verstaat men minerale gronden met een 
duidelijke podzol-B-horizont en een A-horizont dunner dan 50 
cm. Door de eis van een duidelijke podzol-B worden podzolen 
met een zwak ontwikkelde B-horizont niet tot de podzolgronden 
gerekend. Ook is er een groep bodems die door eeuwenlange 
plaggenbemesting een A-horizont dikker dan vijftig centimeter 
heeft verkregen. Deze worden ook niet tot de podzolgronden, 
maar tot de eerdgronden gerekend: meestal zijn het bruine of 
zwarte enkeerdgronden. Podzolen die na de bodemvorming zijn 
overstoven of overslibd, met veen overgroeid, of met een dun-
ne veenlaag èn een dun klei- of zanddek zijn bedekt, worden 
alleen tot deze groep gerekend als deze bovengrond dunner 
dan veertig centimeter is. Podzolgronden zijn gronden met een 
uitspoelingslaag en een inspoelingslaag, waarin organische 
stof al dan niet samen met ijzer- en aluminiumverbindingen is 
opgehoopt. De naam is afkomstig uit het Russisch en betekent 
as-achtig, verwijzend naar de vaak grijzige uitspoelingslaag. 
Podzolgronden zijn gebonden aan een klimaat waarin de neer-
slag de verdamping overtreft, waardoor een neerwaartse water-
stroming in de grond mogelijk is. Daardoor worden stoffen uit 
de bovengrond opgelost en naar beneden verplaatst. Een deel 
spoelt geheel uit (o.a. kalk), een ander deel komt op geringe 
diepte weer tot afzetting zoals de genoemde organische stof en 
ijzer- en aluminiumverbindingen. Het moedermateriaal van de 
podzolgronden bestaat uit kalkloos zand, met eventueel een 
gering gehalte verweerbare mineralen. 

Eerdgronden

Eerdgronden is een begrip uit de Nederlandse bodemclassifica-
tie. Hieronder verstaat men alle moerige gronden en minerale 
gronden met een humusrijke bovengrond. Bovendien bevindt 
zich binnen veertig centimeter geen kalkhoudend vast gesteen-
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Zandkopjes

Overijssel kent twee hoofdtypen in de zandlandschappen: het 
meer grootschalige zandlandschap van de stuwwallen en de 
grotere zandruggen en het kleinschalige zandlandschap van de 
zandkopjes. In het zandlandschap van de stuwwallen zijn grote 
akkercomplexen, ook wel essen genoemd, en dorpen ontstaan. 
De kleinere zandkopjes werden individueel ontgonnen waardoor 
een contrastrijker en kleinschaliger landschap is ontstaan met 
verspreide erven en eenmansessen.

te. Dikke eerdgronden worden dus  gekenmerkt door een hu-
mushoudende minerale bovengrond van meer dan vijftig centi-
meter dik. Deze laag is ontstaan door menselijke activiteit (o.a. 
te vinden op open akkers en bolle akkers). Omdat het moeder-
materiaal uit zand bestaat wordt gesproken van enkeerdgron-
den. Deze zijn ontstaan door geleidelijke ophoging van eenmaal 
ontgonnen grond met materiaal uit de potstal. 
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Oogstlied

Sikkels klinken,
sikkels blinken,

ruisend valt het graan.
Zie de bindster garen!
Zie, in lange scharen,
garf bij garven staan!

’t Heter branden
op de landen

meldt de middagtijd;
’t windje, moe van ’t zweven,

heeft zich schuil begeven;
en nog zwoegt de vlijt!

Blijde maaiers,
nijvre zaaiers,

die uw loon ontving!
zit nu rustig neder

galm’ het mastbos weder
als gij juichend zingt.

Slaat uw ogen
naar den hoge,

alles kwam van daar!
Zachte regen daalde,

vriendlijk zonlicht straalde
mild op halm en aar.

A.C.W. Staring
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Oud zandlandschap

Grote delen van het zandgebied van Noord, Oost en Zuid Neder-
land bestonden vroeger uit heide. De bodem die hierbij hoort is 
een podzolgrond. Deze heeft een wat dikkere strooisellaag, met 
daaronder eerst een witte of grijze uitspoelingslaag en daarna 
een verkitte laag van ingespoelde humus. In deze arme en zure 
gronden loopt de beworteling al op geringe diepte vast in de 
verdichte laag. Het losmaken van deze laag helpt vaak maar 
tijdelijk en daarom is het belangrijk om vervolgens diepworte-
lende gewassen te telen. Dieper gravende regenwormen kunnen 
dit proces ondersteunen.

Na de komst van de mens overheerst de heide, maar daarvoor 
was het ook al een open landschap met plaatselijk heide, mede 
als gevolg van wilde grazers. Eik, berk en grove den zijn hier 
typische bomen. In het voorjaar begint de ontwikkeling zeer 
traag, in de zomer laat de droogte zijn sporen achter. In de 
herfst is er wel een weinig uitbundige geelkleuring bij eik en 
berk. Alles wijst erop dat het jaarritme op subtiele wijze wordt 
afgewerkt, omdat er vanuit de bodem te weinig kracht wordt 
aangereikt.

In dit enigszins ingeslapen landschap moet een mest of com-
post gebruikt worden die de bodem wakker maakt. Wat versere 
vaste mest is hier op zij plaats. Lang gecomposteerde plantaar-
dige compost verhoogt wel het vochthoudend vermogen wel, 
maar geeft geen andere kwaliteit aan de grond. Bij gebruik van 
compost is een stikstofrijke niet te oude compost aan te raden, 
met als voorwaarde dat de pH omhoog wordt gebracht. Hierna 
kunnen stikstofrijke vlinderbloemige groenbemesters het proces 
aanvullen.

Eind negentiende eeuw kwam kunstmest beschikbaar. Dit heeft 
grote gevolgen gehad voor het systeem van het gemengde boe-
renbedrijf zoals dat eeuwenlang had gefunctioneerd. De mest 
van de schapen was niet meer nodig en zo verloren de woeste 
gronden hun nut. De woeste gronden werden vaak beplant met 
bos voor de houtproductie. Na de Tweede Wereldoorlog is op 
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veel plekken door de mechanisatie, ruilverkaveling en schaal-
vergroting veel van de oude structuren verdwenen. Toch zijn 
er in Overijssel nog vele plekken te vinden waar de oude struc-
turen van het oude zandlandschap zijn terug te zien. Het oude 
zandlandschap vind je voornamelijk in Salland en Twente. Hier 
liggen de hogere zandgronden van Overijssel. De grotere esdor-
pen vind je voornamelijk in Twente, onder andere op de vele 
stuwwallen.
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De bomen verdwijnen in het late licht, langs de somber in zich-
zelf gekeerde Regge. In wilde regennachten vertoont de maan 
een bleek gezicht. Boven de lege straten waar in een onver-
biddelijk gericht de zomer langzaam voor het najaar zwicht. 
Tussen een handvol dunne zonnestralen heeft de zomer zich 

moeizaam neergelegd om eenzaam en onopgemerkt te sterven. 
De avonden worden kil. De meeste bomen houden hun bladeren 

nog even vast.

Herfst
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Zompen

Er hebben - door de eeuwen heen - honderden zompen gevaren; 
het laatste oorspronkelijke schip werd in de oorlog vernietigd.  
Pas in de jaren tachtig werd weer een nieuwe zomp gebouwd. 
De huidige Enterse zomp werd op 26 april 1986 te water ge-
laten, nadat hiervoor in 1984 ‘De Regionale Stichting Enterse 
Zomp’ was opgericht. Als ligplaats werd de Pelmolen te Rijssen 
gekozen, waar een speciale haven werd gerealiseerd. De “Regt 
door Zee”, zoals de zomp gedoopt werd, is genoemd naar de 
zomp, die als laatste schip van dat type platbodem gevaren had, 
en eigendom was van schipper Jans ten Berge uit Enter.  Pun-
terbouwer Wildeboer uit Giethoorn bouwde weer een nieuwe 
zomp naar tekeningen van het Zuiderzeemuseum met verfijnin-
gen van dr. G.J. Schutten, die het standaardwerk ‘Varen waar 
geen water is’ geschreven heeft, waarin de geschiedenis van de 
zompvaart gedetailleerd en degelijk gedocumenteerd opgetekend 
is. Met die tewaterlating werd een belangrijk doel van de Stich-
ting gerealiseerd: de geschiedenis van de vele Enterse zompen 
weer leven inblazen en alles wat daarmee samenhangt levend te 
houden en zoveel mogelijk te tonen aan deze en komende gene-
raties. De restanten van de “Regt door Zee” zijn ondergebracht  
in het zompenmuseum van Oudheidkamer Buisjan in Enter. In 
de Regge werden unieke overtooms gebouwd bij Zuna tussen 
Rijssen en Nijverdal gevolgd door een overtoom te Overwater ten 
noorden van Hellendoorn. Voor het verplaatsen van de zomp 
over land is een speciale trailer gebouwd.
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Scheepvaart op de Regge

De scheepvaart (op de Regge uitsluitend met de zomp) was 
vrijwel geheel in handen van de Enterse schippers, al hebben er 
toch ook nog veel schippers uit Almelo en andere plaatsen aan 
de Regge en de Vecht met een zomp gevaren. Een aparte ver-
melding verdient de turfschipperij van Vriezenveen, waar potten 
(kleine zompen) de turf uitventten tot ver in Twentse dorpen 
en steden, via kleine beekjes (o.a. De Schipsloot, De Lee, de 
Loolee de Bornse- en de Bornerbroekse beek, enz.) en slootjes 
naar onder andere Borne. Turf was een belangrijke brandstof 
in de tijd dat van steenkool nog nauwelijks gebruik werd ge-
maakt.  De zompen zijn, voor zover bekend, allemaal op Enterse 
scheepswerven gebouwd. De naam Schuitemaker is er (althans 
in Enter) aan te danken, toen de eerste Enterse predikant (die 
daar stond van ca. 1706 – 1725) een zekere Timmer-Tönnis in 
het doopboek voorzag van de aantekening (‘oft Schuytemaker’).  
Een andere scheepsbouwer was Van de Berg, die de Koelen-
waarf beheerde.
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De schippers

Van der Aa telt in zijn Aardrijkskundig Woordenboek van 1847 
“meer dan 60 schippers”, waarbij hij aantekent dat “de schui-
ten, die hier gebouwd worden, bekend zijn als de voortreffelijk-
ste van Twenthe”. En: “Aanzienlijk ook is het aantal klompen, 
dat hier vervaardigd en bij duizende vervoerd wordt naar elders, 
inzonderheid naar Friesland”. Met de zomp, dus. Her en der 
vermeldt men getallen van zompen of zompschippers: in 1851 
passeren 3700 zompen de plaats Ommen, in1770 waren er 80 
schippers, in 1795: 83, in 1832: 100, in 1840: 60, in 1857: 44 
en in 1864: 40. In 1795, bij de volkstelling, waren er 307 ge-
zinshoofden in Enter, waarvan 83 schipper waren. Ze moeten er 
al van oudsher geweest zijn. Van der Aa citeert een zinnetje uit 
1404: “dat alle hoer Borghere, die nu of hier naamaals om oer 
neringen myt potten varen in die Vechte ende in die Regde, vrij 
soelen heen varen.” Waarom Enter zo’n zompen- en klompen-
centrum vormde, is vooral te danken aan de nabijheid van de 
Regge, de grote hoeveelheid bomen in het Reggedal en verdere 
omstreken, en het specifieke vakmanschap der timmerlieden. 
En de eerste met name genoemde schipper was Timmer-Tönnis, 
die in 1685 geregistreerd werd. 

Een extra impuls voor de zompschippers vormde de ontwikke-
ling van de textielindustrie, vooral te danken aan de Nederland-
se handel Maatschappij, aan haar directeur Willem de Clercq 
en de introductie van de snelspoel, de stichting van weefscho-
len in Goor en Enter (1834) de stichting van de plaats Nijverdal 
en de oprichting van een jutefabriek in Rijssen. De aan- en 
afvoer van de grondstoffen en eindproducten (balen katoen en 
jute, callicots (lappen katoen van 25 meter, 60 cm breed) was 
volkomen afhankelijk van de Reggevaart. Pas na de aanleg van 
de straatweg van Zwolle naar Almelo (1823) en de aanleg van 
spoorlijnen (langs Rijssen in 1888) en de aanleg van het Bello-
tje van Neede naar Hellendoorn (1910) kwam er een definitief 
einde aan het moeizaam geworstel op de Regge. 
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Regge

Weelderig in kronkels
en rulle krullen
tot het lonken

werd geklonken
in strak-recht-lijnen.

Een samensmelten
van helder levensvocht

tot er asfalt deinde
en bellen klonterden
tot homloze vlokken.

Tussen de wallen
kabbelt ’t gekeurde leven
beurs van rot en dalven.

Eén Enterse zomp
maakt nog geen Regge.

Dick Schlüter
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De Regt door Zee

Jans ten Berge hield na het stopzetten van zijn onderneming 
zijn zomp aan voor de pleziervaart. Toen een van zijn scheeps-
maten verdronk, in 1939, legde hij de zomp op. Een textielba-
ron financierde het transport naar het Openluchtmuseum in 
Arnhem in 1942, waar de zomp aan het eind van de oorlog door 
een granaat getroffen werd. De restanten kwamen in het Zui-
derzeemuseum terecht, waar ze vandaan gehaald werden voor 
de reconstructieopbouw in de Oranjerie van kasteel Twickel in 
Delden, door de al genoemde Gerrit Schutten. Na wat omzwer-
vingen kwamen de restanten uiteindelijk in het zompenmuse-
um in Enter terecht. 

De zompen vervoerden – in feite bij gebrek aan goede landwe-
gen (die ’s zomers mul en ’s winters te drekkig waren) – alles 
wat maar nodig was voor het dagelijks leven. Hout van en naar 
Sneek, grondstoffen en eindproducten voor de textielindustrie, 
klompen, dakpannen, kisten met eieren, vaatjes jenever. An-
tieke klokken en kasten uit Friesland, houtskool uit Delfzijl, 
bieten uit Lemelerveld, graan, bomen, hammen en andere pro-
ducten die op de boerderijen werden gemaakt.
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De Regge

De Regge kronkelde extreem, omdat de overheden niets meer 
deden aan de verbetering van die rivier en er gevaren werd 
terwijl er geen water was. Dat gebeurde in tijden dat de Regge 
bijna of helemaal droog lag. Dan bouwden de schippers een 
dam van ca. 1 meter hoog, en was het wachten geblazen tot 
het water genoeg gestegen was. Na het doorsteken van die dam 
moest er snel en buitengewoon behendig in konvooi door de 
sleuf heen gevaren worden. Een uur gaans verderop kon het 
graven opnieuw beginnen.

De sterk meanderende Regge is een regenrivier, die vroeger 
al het water opving van het gewest Twente. In de winter werd 
zoveel water aangevoerd dat er constant uitgestrekte gebie-
den onder water stonden, met name de broeklanden, waaraan 
namen als Enterbroek, Deldenerbroek, Bornerbroek en Elsener-
broek nog herinneren. Ook Almelo, als geografisch dieptepunt, 
stond vaak blank. Als voorbij Hellendoorn, bij Schuilenburg, de 
planken van het molenschut niet op tijd verwijderd werden, was 
het gevolg daarvan nog in die broeklanden te merken. Pas toen 
het Waterschap Regge en Dinkel de Regge gekanaliseerd had, 
was de wateroverlast zo ongeveer bedwongen, enkele calamitei-
ten daargelaten. Berucht waren de Hellendoornse rakken, waar 
men, in de bochten rondvarend, bijna weer op eenzelfde punt 
terecht kwam.

De rivier kreeg te maken met ernstige vervuiling. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw was er geen vis meer te bekennen, 
de paling uitgezonderd. Het was vooral te wijten aan de afvoer 
van (chemische) stoffen uit de fabrieken. Dank zij de waterzui-
veringsinstallaties is de Regge weer schoon en is de visstand 
goed te noemen en sterk gevarieerd. De ijsvogel, een van den 
gevoeligste sensoren van het milieu wordt weer gedurig gesig-
naleerd. De Regge is nog steeds een regenrivier, maar ook een 
recreatie-rivier bij uitstek, met een drukbezochte camping, veel 
vissers, en de toeristenvaart met kano’s, de twee Enterse zom-
pen en een elektrische boot.
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De Regge kent enkele voor een zomp niet te nemen hindernis-
sen: de stuw bij Zuna, de stuw ten noorden van Hellendoorn 
en de doorgang onder het Overijssels Kanaal bij Hancate. De 
stuwen in Zuna en ten noorden van Hellendoorn kan men weer 
passeren. Op 10 juni 1993 werd in de Midden-Regge een over-
toom in gebruik genomen. Voordien was de actieradius beperkt, 
de “Regt door Zee” kwam niet veel verder dan zuidwaarts het 
Exoo en noordwaarts camping ‘t Mölke. Als de mast gestreken 
werd, kon de zomp net onder de bruggen door (in de weg En-
ter-Wierden en Rijssen-Wierden. In 1987 maakte Waterschap 
Regge en Dinkel een concept van een schutsluis, maar dat plan 
ging niet door. De Stichting Berkelzomp had al eens een schets 
voor een overtoom ontworpen, maar ook dat plan werd ‘bevro-
ren’. Bij Zuna zou een overtoom mooi ‘meegenomen’ kunnen 
worden. Een hellingbaan met rails bij de oude stuw was niet 
haalbaar gebleken, maar nu er een nieuwe stuw zou komen, bij 
Zuna, werden de tekeningen aangepast.

Bij de stuw kwam ook een vistrap op een flauwe helling.  Het 
blad “Industriële archeologie” leverde een artikel waarin de 
(grotendeels verdwenen) overtooms uitgebreid werden beschre-
ven. In 1992 werd het plan gerealiseerd. Dankzij subsidies van 
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Provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Rijssen en Hel-
lendoorn en steun van het Waterschap Regge en Dinkel kwam 
de financiering rond. Het Bestuurslid van de stichting Enterse 
zomp, G.J. Harbers, ontwierp een lorrie, die over een rails-baan 
op een flauw betonnen helling de zomp zou kunnen ‘tomen 
over’ de Regge. 
Als de zomp de overtoom nadert, wordt ze gemeerd bij een vaste 
aanlegsteiger. Onder die steiger begint de betonnen helling, 
waarop houten balken als rails gemonteerd zijn. Op die balken 
staat (onder water) een draagstel met vier brede nylon wielen, 
die het spoor volgen, omhoog, en op de top van de helling, weer 
omlaag. De wielen worden aangedreven door een zware ket-
ting. Het draagstel heeft een zware staander, aan de bovenkant 
daarvan zit een kast, waarin een elektromotor met tandwiel-
vertraging, zodat men kan volstaan met een beperkt vermogen. 
Die elektromotor drijft de ketting aan, zodat de vier wielen het 
draagstel over de rails voeren. De elektromotor krijgt stroom 
van de accu’s in de zomp. Als de zomp bij de aanlegsteiger op 
het draagstel gevaren is, wordt de zomp verankerd aan twee 
staanders, verbonden aan het draagstel.  Op die manier wordt 
de zomp op- en neerwaarts getoomd, en gaat het richting Nij-
verdal of omgekeerd. Boven Hellendoorn bevindt zich een twee-
de overtoom van het zelfde systeem. Die overtoom werd voorna-
melijk gefinancierd door gemeente Hellendoorn. Deze overtomen 
zijn de enige in Nederland die nog echt gebruikt worden.
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Witte bomen in het bos. Kinderen spelen buiten in de sneeuw; de 
dag dat er geschaatst  wordt, de dag dat mensen bibberen van 
de kou. Winter! De koude dringt de huizen binnen, doet neuzen 
bevriezen. Ik kan niet anders dan deze winter te overwinnen 
want ik heb niets te verliezen. Lekker warm bij de haard. Nog 
maar drie maanden en het is alweer maart. Nu de winter voor-
lopig op zijn retour lijkt, zien we ook de keerzijde van de vele 
sneeuw. Gerard Freriksen van de Stokreefsweg vond in zijn 
kapschuur een uitgehongerde en broodmagere kerkuil die de 

vroege winter niet heeft overleefd. Volgens Gerard heeft het er-
mee te maken dat de muizen, het enige voedsel, zich verschuilen 

onder het sneeuwdek. 

Winter
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Binnen Gait, Kartelaarsdijk

In het jaar 1751 liet de Deventer burger Borgerinck, eigenaar 
van het buitenhuis Het Catteler, de Deldenerdijk verbeteren. 
De dijk was de verbindingsweg tussen Rijssen en Delden. Naast 
de boerderij staat aan de overkant van de weg een grote schuur 
met ‘doorreed’ (grote dubbele deuren op beide einden). Op deze 
schuur zijn ankers te vinden met het jaartal 1751. Tussen deze 
schuur en de Regge was een havenkolk. De huidige boerderij 
Binnen Gait is niet zo oud. Binnen Gait was een bekende uit-
spanning waar van heinde en verre de schaatsers naartoe reden 
voor plezier en een drankje. Voor de aanleg van het Twen-
te-Rijnkanaal in het jaar 1934 zette de Regge in de winter de 
hele omgeving onder water, zodat een grote ijsvlakte ontstond. 
De boerderij ligt nu dicht bij de autosnelweg naar Twente en 
wel aan de zuidelijke kant.

Komende uit Delden op de Kartelaarsdijk zie je eerst Binnen-
gait (rechts) met het pakhuis (de doorreed) (links) wanneer je 
naar Rijssen gaat. Vanaf  Binnengait zie je al het bouwhuis. 
Iets rechts naast het bouwhuis stond kasteel en later herenhuis 
Kattelaar. Vanaf de brug over de Regge kijk je zo op de voor-
malige herberg Binnengait. Kooplieden laten hier hun spullen 
overslaan van wagen op boot (Enterse zomp) of andersom.
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Koerdam, Kartelaarsdijk

De Koerdam  ligt op de plaats waar de Hagmolenbeek uit-
stroomt in de Regge. Er zijn akten uit de achttiende eeuw 
waardoor bekend is dat deze boerderij een overslagfunctie had. 
Er is sprake van een kraan voor het overladen van goederen. 
Tegenwoordig is de plaats van de kraan nog bekend: ’n kraan’n-
bèlt. Daar was vanuit de Hagmolenbeek een sloot gegraven die 
vlak langs de kraan liep. In het jaar 1856 is daar een nieuwe 
boerderij gebouwd.

De Reggehaven

De oude Reggehaven van Twente aan de heerweg tussen Deven-
ter en Hengelo. Rechts het oude pakhuis en links schippers-
herberg Binnengait. De dames van Kattelaar komen in opstand 
toen baron Carel van Wassenaer rond 1772 de Twickervaart 
laat graven langs kasteel Twickel naar Carelshaven bij Delden. 
De Twentse economie krijgt een flinke impuls.
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Huis Cattelaar

Kattelaar of Cattelaar en Catteler bestaat al zeker zeshonderd 
jaar. De naam is rond 1382 voor de eerste keer genoemd. Ket-
telaar is in 1475 als leengoed vermeld in het schattingsregister 
van Twente. Het is dan een katerstede, een kleine boerderij. De 
stede staat regelmatige vermeld in de leenregisters. En in 1601 
hoort bij het Kattelaar in het verpondingsregister zes mudde 
land, ongeveer drie hectare en in 1602 betaalt de eigenaar be-
lasting voor twee paarden en een bijenkorf.

De naam katelaar betekent kleine boerenwoning in een be-
groeid landschap. Het voormalige herenhuis aan de Regge bij 
Enter staat beschreven in leenregisters van de bisschop van 
Utrecht. Leenman is Albert van den Reve, maar hij is niet de 
bewoner. Albert van den Reve is een roofridder en borgman van 
de graaf van Goor. 
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Het Huis gelegen aan de weg van Delden naar Rijssen, staat als 
een herenhuis aangewezen op de kaart van Overijssel van N. 
ten Have van het jaar 1690 en op de kaart van Jan de Lat van 
het jaar 1743. In mei 1685 kocht Herman Borgerink, gehuwd 
met Gerritje Daems, Huis Cattelaer waar zijn vrouw in het jaar 
1709 overleed. Zijn zoon Joan Borgerink volgde hem op, deze 
was gedoopt te Deventer in het jaar 1662. Diens dochter Alei-
da huwde in het jaar 1700 met de Deldense predikant Paulus 
Putman en overleed op 15 november 1738. Er was een doch-
ter: Aleida. In een oud trouwregister van het gemeentehuis te 
Rijssen vindt men: ’28 maart 1669 Ernestus Wilhelmus Stol-
tenkamp preceptor (leraar) an die Latijnsche schole tot Steinfort 
gehuwd met Annelien Cramers wohnende op het Kattler’. In het 
archievenboek, begonnen in het jaar 1708, bijgehouden door de 
predikanten van de hervormde kerk te Enter: ‘den Heer H. Bor-
gerink, Borgemeester der Stadt Deventer en Heer van Catteler’, 
die zich in het jaar 1708 met de drost van Twente veel moeite 
gaf om Enter een kerkgebouw en predikant en de daartoe be-
nodigde fondsen te verschaffen. Voorts zien we de ‘jufferen B.’ 
vermeld in het rapport van het jaar 1772 over de Twickelervaart 
als aanstichtsters van het verzet van de Enterse boeren tegen 
die vaart in de buurt van het Catteler. In juni 1804 werd Huis 
Cattelaar door de weduwe  Dumbar voor vierduizend gulden 
verkocht aan Yndjen Eindhoven.

Alleen het bouwhuis staat er nog. Rechts van het bouwhuis 
stond het kasteel dat volgens een bewoner zeventien bij vijfen-
twintig groot was. De gracht zou wel vijftien meter breed zijn 
geweest en drie meter diep.

Het herenhuis is mogelijk aan het einde van de Tachtigjarige 
Oorlog gebouwd na 1627 toen Twente Staats werd op de funde-
ring van het oude kasteel. 

Frederik van Ketteler schenkt de diaconie van Hellendoorn vijftig 
Carolusguldens in 1646 voor het terugbrengen van zijn wegge-
lopen hond waarmee hij jaagt. Hij reageert kennelijk impulsief 
want door zijn hoge schulden komt het nooit tot een betaling. 
(Bron: Ponsteen Het kerkdorp Hellendoorn p. 199) 
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Het markebestuur keurt op 28 mei 1660 het goed, een hal-
ve waar, dat J. Boncamp in de Enter marke verkoopt op ‘den 
huyse Katteler’. De verkoop gebeurt ‘ten respecte van desselfs 
vader zaliger gedane diensten voor de Enter marke’. Boncamp 
is rentmeester van Twente en zijn zoon is richter in Oldenzaal.

In 1675 betaalt Boncamp vuurstedengeld, een belasting voor 
elke schoorsteen. Ten Catteler heeft er zes. Maar is onbewoond. 
Het herenhuis is groot. Het kasteel De Oosterhof in Rijssen telt 
maar vier schoorstenen in het vuurstedenregister van 1682.

De boerderij tegenover het kasteelterrein draagt de naam Kat-
telaar met trots. Een grote wit gekalkte zwerfkei is beschilderd 
met de naam van het voormalige kasteel waar een borgman van 
Goor eens resideerde. Vermoedelijk heette het vroeger Karte-
laar, zoals de omgeving en de straat nog steeds wordt genoemd. 
Later is de naam verbasterd tot Kattelaar. In Delden heet een 
straatje nog Kattenbothof. Via dit weggetje gaat de reiziger langs 
de Kattelaar naar Rijssen.
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De Enterse schippers

De eerste schriftelijke bewijzen van Enterse schippers dateert 
van 1631. Toen deden zich diverse schermutselingen voor tus-
sen Enterse schippers en Spaanse soldaten. Oldenzaal was eni-
ge jaren daarvoor definitief in Staatse handen  gekomen maar 
Spaanse soldaten uit het kasteel Rhijnberk aan de Rijn zwier-
ven hier nog rond om te controleren of er handel werd gedreven 
met “Viantse” steden  zoals Zwolle en Deventer. Dat gebeur-
de op grote schaal want Enterse schippers brachten hout en 
landbouwproducten etc. naar deze steden. In 1675 is een derde 
van de Enterse bevolking schipper. Vaak waren vader en zoon 
beiden in de schipperij werkzaam. De vader nam meestal de 
commerciële activiteiten voor zijn rekening. Hij bezocht klanten, 
te voet, in Hengelo, Enschede, Almelo en Oldenzaal en zorgde 
zo voor vracht. De goederen werden per kar naar  Enter ge-
bracht waar ze bij de bekende laad- en losplaatsen De Koerdam 
en Binnen-Gerrit overgeladen worden in de Enterse zompen. De 
zoon zorgde voor het vervoer naar Zwolle of Deventer etc.

De naam Enter is vermoedelijk afkomstig van een eigennaam: 
Arnoldus Ennethere uit 1134 die wordt genoemd in het topony-
misch woordenboek van Gijsselink. In 1188 wordt de naam En-
theren genoemd in het goederenregister van de Graaf van Dale. 
In 1381 wordt de “buerscap ’t Enteren” genoemd in de leenboe-
ken van het sticht Utrecht en in 1475 noemt de bisschop van 
Utrecht Entharren in zijn grondbelastingregister van Twente.

Uit het schattingsregister van de bisschop van Utrecht blijkt 
dat Enter in 1475 negenentwintig erven telde. Uit andere stuk-
ken blijkt dat Enter rond 1580 tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
leed onder muiterij door Spaanse ruiters die geen soldij ontvin-
gen, waarbij boerderijen werden vernield. De Enternaren bouw-
den hun boerderijen weer op en gingen zich daarnaast bezig 
houden met de scheepvaart.

Enter was lange tijd een schippersdorp. Mede dankzij de 
scheepvaart kwam de klompenmakerij in Enter tot grotere ont-
wikkeling dan elders. In dezelfde tijd ontstond de ganzenhan-
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del. Mede daardoor was er in Enter weinig belangstelling voor 
de textielindustrie - en kent Enter nog altijd weinig industrie.
Enter kende een betere waterverbinding dan Wierden. Enter 
was lange tijd een schippersdorp. Al in een document uit het 
begin van de zeventiende eeuw wordt melding gemaakt van 
acht schippers uit Enter. Onder meer op grond van dit gegeven 
wordt verondersteld dat de Enterse schippers al op het einde 
van de zestiende eeuw over de Regge, Vecht, Berkel, IJssel en 
De Schipbeek voeren onder meer met hout voor de steden Zwol-
le, Kampen en Deventer.

In de geschiedenis van Enter speelt echter niet alleen de 
scheepvaart een belangrijke rol, maar ook de klompen- en 
ganzenhandel. De gemengde bedrijfsvorm van landbouw en 
veeteelt vormde door de eeuwen heen een basis waaruit andere 
bestaansvormen zich ontwikkelden.

De handel en industrie van Enter beleefden hun bloeitijd toen 
de Regge nog een vaarwater van betekenis was en een verbin-
ding vormde tussen Twente (met daarachter het Munsterland) 
en de rest van ons land. Het was in de periode 1780 tot 1850 
dat de Enterse schippers met meer dan honderd zompen hout, 
steen, rogge, turf en vooral Twentse textielproducten naar Hol-
land en de IJsselsteden vervoerden.

De handel en industrie vormden een dankbare bron van be-
staan voor vele Enternaren, die in de landbouw geen werk 
vonden. Met de landbouwgronden rondom Enter was het 
maar droevig gesteld en degenen die geen werk vonden in de 
klompenmakerij, scheepsbouw of binnenvaart, deden wat op 
de moerassige bodem nog wel mogelijk was: ganzen houden. 
Daaruit ontstond in latere jaren een enorme ganzenhandel die 
sommige Enterse families beslist geen windeieren legde. 
De schippers domineerden in Enter letterlijk en figuurlijk. 

In 1675 waren eenenveertig van de eenenzeventig families in 
Enter schippers; in 1748 waren er zeventig schippers op een 
totaal van tweehonderdzestien families. Door hun reizen tot aan 
Friesland toe, hun contacten en hun ondernemerszin waren de 
schippers tamelijk vrijgevochten in vergelijking met hun plaats-
genoten die op de Enterse Es een karige boterham moesten 
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verdienen. Dat vrijgevochten karakter is onderdeel gaan uitma-
ken van de Enterse volksaard.  In 1750 zijn er drieënzeventig 
schippers en in 1795 is dit aantal opgelopen tot drieëntachtig 
schippersgezinshoofden. Omstreeks 1820 staan er honderdeen-
entwintig zompen geregistreerd en is het hoogtepunt bereikt. 
Als omstreeks 1830 de eerste verharde wegen vanuit Twente 
worden aangelegd begint de neergang van de schipperij. Om-
streeks 1860 zijn er nog zestig zompen en rond 1900 nog geen 
twintig meer.

In 1724 brandden, tijdens een zware storm die het vuur aan-
wakkerde, negenenveertig huizen af. Zestig gezinnen werden 
hierdoor dakloos. Ruim twintig jaar later blijkt Enter met onge-
veer twaalfhonderd inwoners de grootste kern in het Richters-
ambt Kedingen, waaronder ook Wierden en Rijssen behoren, te 
zijn.

De scheepvaart leidde tot een andere beproeving die de En-
ternaren moesten doorstaan. De schippers werden tijdens de 
Munsterse oorlog in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
gedwongen allerlei zaken te vervoeren voor Duitse troepen. Op-
nieuw raakten velen van alles kwijt. Vanaf 1770 vestigde zich 
een groot aantal zwervende ontheemden in Enter en omgeving. 
Ze werden na verloop van tijd opgenomen in de dorpsgemeen-
schap.

In die tijd begon de grote opbloei van de scheepvaart. Deze was 
voornamelijk te danken aan de gunstige ligging van Enter aan 
de Regge. Doordat de schepen sinds 1760 op eigen werven ver-
vaardigd werden en de landbouw niet aan allen werk bood, ko-
zen vele Enternaren voor het schippersvak. Uit een volkstelling 
in 1795, tijdens de Franse tijd, blijkt dat verreweg het grootste 
aantal Enternaren werkzaam was in de scheepvaart.

Op kleine schepen vervoerden de Enterse schippers niet alleen 
allerlei producten naar het midden en westen van ons land, 
maar ook rogge, hout en boekweit naar de opkomende Twentse 
steden Almelo en Enschede. Aan de tijd van de eigen scheeps-
werven herinneren thans nog de namen als Werfstraat en de 
familienaam Schuitemaker.
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Kom eens kijken in het Zompenmuseum in Enter. Daar ziet u 
de zomp die in Arnhem heeft gelegen tijdens de oorlog. De ‘Regt 
door zee’ heeft na Arnhem nog in het Scheepvaartmuseum in 
Enkhuizen gelegen. Bij het tweehonderdjarig bestaan van de 
Twickelervaart in 1772 werd hij tentoongesteld in de Oranjerie 
van kasteel Twickel. Na opslag in de Pelmolen in Rijssen en op 
de gemeentewerf is er een museum voor de zomp gebouwd (het 
Zompenmuseum) in Enter. 
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Entergraven en Elsgraven

De Entergraven is een beek die begint aan de Holtdijk tussen 
Goor en Markelo vanuit de Holtdijksbeek. De beek stroomt 
langs Enter naar de Boven-Regge. Bijna aan het eind voegt 
de Elsgraven die vanuit Elsen komt, zich bij de Entergraven. 
De Elsgraven is een beek die stroomt vanaf het buitengebied 
van Markelo, genaamd Elsen, langs Enter richting Wierden 
en mondt uit in de Regge in het Leijerweerd. Behalve de Regge 
stromen dus ook de Elsgraven en de Entergraven door het bui-
tengebied van Enter. In en rondom het huidige dorp zijn sporen 
van bewoning uit de zesde, achtste en negende eeuw aange-
troffen. Het betreft kralen, ringen, naalden, broches en urnen. 
Uniek voor Nederland is de vondst van een trechtervormige urn 
uit de achtste eeuw met daarin verbrande beenderen, een bron-
zen broches en een dotje haar.
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De potten

Potten werden ook gebouwd in Enter. In een afschrift van een 
stuk uit 1620 uit het Rijksarchief in het Maritiem Museum Rot-
terdam wordt gesproken over een podtschip lang over de ste-
vens 68 voeten, wijd 17½ voet en hol 7½ voet, dat ten behoeve 
van  ‘s lands dienst door ene Wouter Jansz van Bloczijl wordt 
gekocht voor de in die tijd aanzienlijke som van vijftienhonderd 
gulden, een betaalmiddel dat nauwelijks een eeuw gemeengoed 
was. In een Lijste van de Meetinge, Calculatie, en Lasten vande 
Scheepen inder Landen dienst gebruikt [CvY, blz 323] wordt de 
pot als wijdschip geduid. Potten en puyen kwamen uit Overijs-
sel, waren vrijwel identiek en kwamen al in de veertiende eeuw 
voor. Het waren rond en bol gebouwde schepen met overnaadse 
gangen en bolstaande luiken, vooral gebruikt voor het vervoer 
van turf, hoewel de naam lijkt te zijn ontstaan door het vervoer 
van gebruiksaardewerk zoals potten en pannen. Een winkel-
schip voor goederen als wasknijpers, mattenkloppers, petrole-
umlampen, theedoeken, dweilen, schrobbers, bezems, boen-
ders, bordenkwasten en ragebollen, in Groningen diggelschuit 
genoemd.
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De zompen

Zompe, somp of reggeschip, ook wel praam. Het is de Overijs-
selse naam voor een varkenstrog (varkenszoomp), maar duikt 
als aanduiding voor dit scheepstype - dat ontstaan zou zijn uit 
de veel oudere pot - voor het eerst rond de 17e eeuw op. De 
zomp is een eigenzinnig sloepvormig, maar platbodemd open 
rivierscheepje van twaalf meter met een naar binnen gebogen 
voorsteven en een naar achter taps toelopend vlak. De rechte 
opgeboeide boorden (zijkanten) met zijzwaarden zijn afneem-
baar en verbonden d.m.v. krombouten. De naar schatting 
duizenden zompen werden allemaal op een drietal scheepswer-
ven in Enter gebouwd. Aan het begin van de negentiende eeuw 
werden in opdracht van schippers uit Dalfsen ook dubbele 
zompen gebouwd met gangboorden, luiken en een achterroefje. 
De laatst zomp van Jans ten Berge was ondergebracht in het 
openluchtmuseum te Arnhem, waar in de oorlog een granaat 
het schip versplinterde. Van deze “Regt door zee” zijn de res-
tanten thans opgeslagen in het Zompenmuseum aan de Hoge-
brink in Enter. Dit museum is eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw tot stand gekomen als onderdeel van de stichting Oud-
heidkamer Enter. Tevens zijn daar allerlei gereedschappen en 
scheepsonderdelen (zeilen, zwaarden) van dit oude scheepstype 
te zien. Meer informatie is te vinden op de sites van de Stichting 
Enterse Zomp en de Stichting Berkelzomp. Beide stichtingen 
organiseren rondvaarten met een replica.

Het eerste bewijs dat deze zompen ook in Enter zelf gebouwd 
werden dateert van 1750 als een schipper uit Zwolle bij Ger-
hardus Schuytemaker in Enter een schuyt laat bouwen met 
“zeil en treil” voor honderd gulden en een “Leyse kaas”. Maar 
het vermoeden bestaat dat deze zompen  al veel langer hier 
gebouwd werden. Van hier naar de steden Zwolle, Deventer etc. 
werden vervoerd: eieren, pluimvee, hooi , hout, producten van 
het land en hammen. De terugvracht bestond onder andere uit 
koffie, tabak, lijnzaad, olie, stokvis, azijn, laken, rijst etc.

Waarom heeft Enter een Schippers- en een Werfstraat, komen 
er veel families Schuitemakers voor en staat er een zompenmu-
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seum? Het is moeilijk meer voor te stellen, maar over de beken 
en riviertjes van de hoge zandgronden in Oost-Nederland is 
door de eeuwen heen veel scheepvaart geweest. Kleine platbo-
dems bevoeren de IJssel, Regge, Schipbeek, Loolee, Vecht en 
Berkel en namen het transport van allerlei handelswaren voor 
rekening. Voor veel schippers was Enter de thuishaven. 

De scheepvaart was bittere noodzaak voor het goederenver-
voer tussen Twente en Deventer en Zwolle. ‘s Zomers waren de 
zandwegen droog, mul en stoffig, ‘s winters onbegaanbaar door 
regen en overstromingen. Vanaf Enter was de Regge bevaar-
baar. Deze verbond Twente via de Vecht met Zwolle en via de 
Schipbeek met Deventer. Zodoende ontstonden bij Enter over-
slagpunten, eerst bij het Exoo tussen Enter en Wierden, later 
bij het erve Cattelaar waar de schippersherberg Binnen Gait 
ontstond. Pas door de aanleg van de Twickelervaart in 1775, 
die veel westelijker, op de Entermors, uitmondde in de Regge, 
verloor Enter zijn overslagfunctie ten gunste van Delden. Maar 
de schippers en de werven bleven.

De vroegste scheepvaart had plaats met kleine scheepjes die 
‘pot’ werden genoemd (tussen Goor en Enter loopt nog de Pot-
lee). Deze scheepjes leken op de latere, veel grotere zompen. 
Gemakkelijk hadden de schippers het niet altijd: de waterstand 
in de Regge was ‘s zomers vaak zo laag dat de beladen zompen 
vastliepen. Dan legden de schippers een paar honderd meter 
verder een dammetje in de rivier, waardoor het water steeg, de 
zomp weer vlot kwam en als dan de dam werd doorgestoken 
dreef het schip op de waterstroom verder tot de volgende hin-
dernis. Ze konden zogezegd “varen waar geen water was”. 

Rond 1825 telde Enter maar liefst honderdvijfentwintig schui-
ten. Maar toen begon ook de neergang: de wegen werden verbe-
terd, de Overijsselse kanalen gegraven en de spoorlijnen aange-
legd, waardoor de Enter schippers op alle fronten concurrentie 
kregen. Tot 1880 was er nog wat grondstoffentransport voor de 
Jutespinnerij van Ter Horst & Co in Rijssen (de balen jute wer-
den per trein via Zutphen tot Goor gebracht), maar eind negen-
tiende eeuw waren er nog maar zestien schippers overgebleven.

Omstreeks 1875 werd de laatste Enterse zomp, de “Regt door 
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Zee” gebouwd voor Jans ten Berge, die er nog tot in de jaren 
dertig mee voer. Nadat bij een trip naar Friesland zijn vriend 
Derk ter Weele overboord was geslagen en verdronken, stopte 
hij er definitief mee. Jans overleed in 1940. Zijn zomp kwam in 
het Arnhemse openluchtmuseum terecht, werd daar in 1945 
getroffen door een bom, waarna de restanten na wat omzwer-
vingen in 1986 in Enter terugkwamen en nu te zien zijn in het 
Zompenmuseum.



105



106

Nawoord

Beelden uit het verleden trokken aan ons voorbij. ‘t Brook is 
door de eeuwen heen in veel opzichten zichtbaar gebleven, als 
is het niet meer, als ten tijde van Van Hogendorp een onmete-
lijke heide tussen Enter en Delden. Een streek, nog steeds, met 
natuurschoon, rust, ruimte en zin voor tradities. Ik ben dank-
baar dat, ondanks de noodzaak van voortgang, toch zoveel ouds 
en eigens in zijn waarde is gebleven. Het oude is terug te vinden 
in familienamen en namen van boerderijen. Er is bestendiging 
van het oude naast aanpassing aan het nieuwe. De Regge is  
niet meer wat zij was. Van Hogendorp zou niet meer met zijn 
koets met vier paarden door de droge bedding kunnen rijden. 
En de schuitevaarders hebben andere bestaansmiddelen.

Omdat bij de bouw van veel na 1960 verrezen boerenbedrijfs-
gebouwen geen rekening is gehouden met de omgeving, doen 
ze vaak afbreuk aan de kwaliteit en de beleving van het land-
schap. Aangezien ze meestal van gering cultuurhistorisch 
belang zijn, kan de afbraak van de gebouwen die misstaan 
naast het behoud en opknappen van de wel waardevolle, ook in 
landschappelijk opzicht belangrijke gebouwen een goede maat-
regel zijn om de leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland 
te verbeteren.

Door een door het rijk, de provinciale en gemeentelijke overheid 
gesteunde regelingen als ruimte-voor-ruimte en de vergelijkbare 
rood-voor-rood regeling wordt de afbraak van landschapsont-
sierende, niet meer voor boerendoeleinden in gebruik zijnde 
bijgebouwen zelfs gestimuleerd. Dergelijke stimuleringspro-
gramma’s, die moeten bijdragen aan een leefbaar en vitaal plat-
teland, maken tevens de bouw van woningen en nieuwe, beter 
bij de te handhaven gebouwen passende bedrijfsgebouwen op 
een erf mogelijk. Daardoor krijgt het platteland een impuls, 
kan de leegloop van het platteland worden gestopt en wordt 
de ruimtelijke kwaliteit van het betreffende gebied hersteld of 
versterkt. Behoud, herstel en het zoeken naar herbestemming 
voor cultuurhistorisch waardevolle boerderijen, maar ook van 
dito stalgebouwen en schuren, die onmisbaar zijn voor het 
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totaalbeeld van het erf worden door dergelijke regelingen gesti-
muleerd.

Het opheffen van boeren bestemming van landbouwgronden 
en zelfs het prijsgeven aan het water van voormalige land-
bouwgronden zullen er in resulteren dat in delen van Twente 
de landbouw en de daarbij horen boeren gebouwen helemaal 
zullen verdwijnen.

Ik heb gebruik gemaakt van de volgende bronnen: wikipedia, de 
vrije encyclopedie, mijn eigen boeken en de canon van Enter.

Enter, 16 maart 2015
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Barbaar in ‘t Brook
Anneke Koers

Lange tijd speelde de herinnering geen rol bij historici, iets wat 
bij filosofen en dichters doodgewoon was. Door de emancipa-
tie werden de gewone mensen belangrijk. De grote structuren 
waren echter voor hen niet interessant. De plaatsen die onze 
identiteit symboliseren werden belangrijk. Wat is de persoon-
lijke herinnering en hoe hangt die samen met de collectieve? Ik 
wil voor ‘t Brook daar een antwoord op geven. Mijn herinnering 
is het enige paradijs waar ik niet uit verdreven kan worden. Er 
bestaat een vorm van kennis die zo boeiend is als wetenschap-
pelijk kennis en de overdracht daarvan heeft de kennis van 
menig mens levenswaardig gemaakt. Het is de kennis die gebo-
ren wordt uit de verwondering. Eerlijk gezegd begrijp ik minder 
van ‘t Brook nu ik er woon. Maar dit niet begrijpen is daarom 
nog niet synoniem met onbegrip. Het is eerder synoniem met 
een steeds groeiende verwondering die alsmaar groter wordt. 
Verwondering nu is een geheel eigen wijze van kennen. Wie zich 
verwondert over iets, ziet iets wat een ander niet ziet omdat dit 
voor hen zo gewoon is geworden dat het onopgemerkt aan hen 
voorbij gaat. Het is deze verwondering die ik op de lezer tracht 
over te brengen als mijn vorm van kennis van het oude land 
van Enter.


