
  

1 

 

 

 

 

 

 

De Esendam 
 

Anneke Koers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

Voorwoord  

 

Er wonen honderddrieendertig Ezendams in Enter. Ieder leven verdient een kroniek, 

standaard naast het pensioen. In een kroniek komen mensen aan het woord over 

gebeurtenissen en personen die richting, zin en betekenis hebben gegeven aan hun leven. 

Waarom heeft een mens geleefd zoals hij of zij heeft geleefd. Aan de hand van de genealogie 

worden levensverhalen van verschillende generaties opgeschreven. Het resultaat is een 

herinnering op schrift voor het nageslacht en dat nog vele generaties meegaat. Het doet iets 

met een mens wanneer er zonder oordeel langdurig geluisterd en over hem geschreven wordt. 

Het leidt tot het ontdekken van lijnen en samenhang die iemand nooit eerder had vermoed. 

Ieder mens heeft een interessant levensverhaal te vertellen. Je moet echter wel de goede vragen 

stellen. Bij brand wordt de kroniek van de familie, samen met de fotoboeken, als eerste 

bezittingen van waarde, meegenomen. Hoe leefden de Ezendams in voorgaande eeuwen? Om 

meer te weten over de tijd waarin de voorouders leefden, welke beroepen zij deden en wat er 

speelde in die tijd, zijn een aantal interessante bronnen te raadplegen, zoals de genealogie van 

Warner op het Ezendam en Enter, het gedroomde land van Anneke Koers.  De betekenis van 

de voorouders is helemaal losgeraakt van de werkelijkheid van hun eigen tijd. Wat nu 

betekenis heeft, is het beeld van hen, zoals dat bij de meeste dingen in ons dagelijks leven het 

geval is. De verhalen zijn tevens verhalen over Enter. De families en personen zijn in 

historische context geplaatst. In een tijdsduur van enkele uren maakt u kennis met het wel 

en wee van de bewoners in de periode 1300 tot en met 1900. De familiegeschiedenis van 

boerengeslachten en die van de bewoners van de diverse adellijke huizen trekt aan u voorbij. 

Samen geven zij een goed beeld van welke rumoerige en rustige tijden Enter heeft gekend. 

 

 

 J. Scholten-Ezendam (Buis-Jannoa), Mine Koenderink-v.d. Berg (Zwennejans-Mine) en 

Jans Koenderink (Jans-oom).biografieën, familiekronieken en memoires laat ik mensen 
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aan het woord over de i ed er leven verdient een die door het nageslacht wordt 

gekoesterd en nog vele generaties meegaat. 

 

1930, trouwfoto van de ouders van Jan Ezendam van de Zwiksweg. 
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Inleiding  

 

De stamvader Ezendam is de naamgever van de familie Ezendam. Genealogisch onderzoek 

geeft in het algemeen droge feiten: wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke 

plaats woonde de persoon en wanneer en waar is men gestorven. Mooie familieverhalen zijn 

er niet te vinden in officiële archieven. Achternamen zijn in het verleden niet altijd hetzelfde 

geschreven. Ezendam was Ezinkdam, Esedam of Ten Esendam. Bovendien wordt er soms 

eenzelfde persoon aangeduid met meerdere namen. Dat was met name voor 1811, toen er nog 

niet een officiële aanduiding was voor een persoon. De bijnamen van Ezendam waren Dot’n, 

Baks, Enteler, Loeksman, ‘n Klei en PlasJente. Bijnamen werden gegeven naar de naam van 

het huis of boerderij waar men woonde, naar dieren, naar het beroep wat men uitoefende, 

naar lichaamsdelen of een bepaalde gebeurtenis. Personen met dezelfde familienaam kon men 

aan de hand van de bijnaam uit elkaar houden. Ezendam woonde op de Plas, op het erve 

Bullenaar en op het erve Enteler.  

 

Erve Ezendam, de Plas Jènte 

 

De Ezendams en de Ezinks woonden/wonen in Enter en Enterbroek. Ze maakten deel uit van 

de Enterse identiteit. De dorpsidentiteit verwijst naar de eigenschappen van de bewoners, hun 

onderlinge relaties, historische gebeurtenissen en verhalen, opvattingen, activiteiten en 

rituelen, objecten, plekken en ruimtelijke kwaliteiten. De dorpsidentiteit laat zien wat voor 

bewoners van bijzondere betekenis is voor hun dorp, wat hen bindt en wat hen onderscheidt 

van andere dorpen. De dorpsidentiteit is af te leiden uit de ideeen die de dorpsbewoners 

hebben. Maar er is pas sprake van een dorpsidentiteit wanneer de dorpsbewoners zich als 
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groep identificeren. De verhalen van de familie Ezendam zijn ook de verhalen van de mensen 

uit Enter en Enterbroek. De meeste mensen spreken de Enterse streektaal. Barrières zoals 

woeste gronden, bossen en heuvels creëerden van Enter en Enterbroek geisoleerde 

gemeenschappen met een eigen streektaal en feesten. De gemoedelijke boerendorp-identiteit 

is echter al lang verdwenen. Maar de mensen leren nog steeds nieuwe mensen kennen, 

kunnen op elkaar vertrouwen en helpen elkaar waar nodig. 

 

 

Op deze plaats stond het erve Borgerink. 

 

Hoe kwam Van der Eze in Enter?  Hij werd beleend met het erve Borgerink. Het erve Borgerink 

was gelegen achter de hervormde kerk op het terrein van de latere coöperatie tussen Borgers 

Stege en Wolters Stege. Voor het eerst komen we dit goed tegen in de leenregisters van de 

bisschop van Utrecht in de periode 1379 – 1382. De tienden ‘al smal ende grof’ uit dit erf zijn 

dan in leen gegeven aan Vrederijc van der Eze, ‘heer Jacobsoen’ uit de buurt van 

Gramsbergen. De ridder Fredrik Van Heeckeren van der Eze trouwt met Agnes van 

Gramsbergen. Hij is in 1324 drost van Salland. Op 27 juli 1227 vechten de heren Van 

Coevorden, Rudolf, Frederik en Godfried en hun vrienden Menso en Hendrik van Gravestorp 

met hun schamele en armoedige leger, dat bestaat uit lichtbewapende boeren uit Dalen, Loon, 

Steenvoorde en Goor, tegen de bisschop Otto 11 von der Lippe. De ridders uit Goor en 

omgeving hebben boeren uit Enter en omgeving gedwongen mee te vechten in de Slag bij 

Coevorden. De ridders te paard in hun zware harnassen zakten weg in het moeras en werden 

door de boeren afgeslacht. 

Coevorden (Coevoorde) werd na 1024, het jaar waarin dé graafschap Drenthe in handen kwam 
van de bisschop van Utrecht, zetel van de burggraaf. Deze door de bisschop aangestelde 
ambtenaar was belast met het bestuur van dat deel van de graafschap. De oudst bekende 
heer van Coevorden is Rudolf, die in 1143 in Coevorden zijn hof hield. Hij was burggraaf van 
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Coevorden en maarschalk van Drenthe. Coevorden wordt ook wel Ganzenstad genoemd. Maar 
toen de Enterse ganzenhandelaren alle ganzen opkochten was er op de ganzenmarkt in 
Coevorden niets te doen. Ganzen Geesje is een beeldhouwwerk op de Markt van Coevorden. 
Het beeld is gemaakt door de beeldhouwer Johan Sterenberg. Op 14 oktober 1978 is het beeld 
onthuld. In de jaren erna is Ganzen Geesje vaak beschadigd en gerestaureerd. Ook werd een 
van de bronzen ganzen gestolen en weer teruggevonden. In 2004 onthulde de weduwe van 
Johan Sterenberg het beeld opnieuw. In het kader van een reconstructie van de markt werd 
het beeld in 2011 enkele tientallen meters verplaatst naar de kop van de markt. 

Ganzen Geesje is een ode aan de ganzenhoedsters die in de negentiende en twintigste eeuw op 
de tweede maandag in november hun ganzen naar de markt brachten. Deze ganzen werden 
aan handelaren verkocht die de beesten weer verder verkochten, zoadat ze als kerstbout 
konden dienen. Nadat Coevorden in 1905 werd aangesloten op het spoorwegnet van de Noord-
oosterlocaalspoorweg-Maatschappij, werden de meeste ganzen vervoerd naar Engeland. 
Sinds 1962 is de ganzenmarkt echter enkel nog een folkloristische gebeurtenis. 

 

 

 

 

Voor het huis van Ezink staan v.l.n.r.: onbekend. Truida ten Brinke-de Wilde (Oants-Trui). 

Jan ten Brinke (Oants-Jan). Jenneken ten Brinke-Ezink en Johannes ten Brinke. Op de 

achtergrond het huis van Velten-Baks. 
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Stamboom Ezendam 

 
Warner op het erve Ezendam is geboren omstreeks 1580 te Enterbroek. Hij is de oudst 
bekende Ezendam. Hij heeft twee kinderen, Berend Ezinkdam en Jan Warner, geboren te 
Enterbroek. 

Berend Ezinkdam is omstreeks 1620 geboren te Enterbroek. Hij is de zoon van Warner op het 
erve Ezendam. Berend Ezinkdam is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 
1650 met Reintien Mokkelencate uit Rectum. Het tweede huwelijk is met Judith Jansens 
Wanink uit Wiene. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zes kinderen geboren. 

 

 

Ezendam, de Plas Jènte op de Hogebrink 

 

Reijnd Ezinkdam is geboren te Enterbroek. Hij is de zoon van Berend Ezinkdam en Judith 

Jansens Wanink. Reijnd Ezinkdam is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 

1680 met Jenneken. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het eerste kind, Judith 

Ezinkdam, is getrouwd met Hendrik Helmich ten Cattelaar. Het tweede kind, Jenneken 

Ezinkdam, is getrouwd met Coert Wanders Velner in de Maat uit Enterbroek. Hij koopt in 

1744 een uitdrift op zijn woning in Enterbroek, tussen Jan in de Maate en de Dragonder, voor 

elf gulden en twaalf cent. Bij de volkstelling van 1748 wordt hij de oude man genoemd in de 

woning van Coert in de Maat. Deze woning wordt na Hiltjesdam en Dragonder genoemd, 

ongeveer bij de Pasweverbrug over de Twickelervaart. Waarschijnlijk is de naam de Kothe een 

verbastering van de naam Coert. Het vijfde kind, Wolter Reijnt Ezinkdam, wordt ook 

Binnengaais (Cattelaar) genoemd. Het zesde kind, Gerrit Rijnds Ezinkdam, is getrouwd met 

Janna Jacobs Dambrink uit Goor. Zij was de weduwe van Engbert Velten van het erve Velten 

te Enterbroek. De vader van Engbert Velten is Jan Velten, geboorte en huwelijk niet bekend. 

Een zuster van Jan Velten, Marie Velten, is gehuwd op 1 juli 1708 te Enter met Jan Kolhoop 
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uit Elsenerbroek. De vader van Jan Velten is vermoedelijk Feltens Felten, getrouwd op 5 mei 

1653 met Lambertien Engberts (Zeendam?) in Enterbroek. Het erve Velten is in de zuidelijkste 

punt van Enterbroek aan de Regge. Later trouwde Janna Jacobs Dambrink met Lambert 

Velten (Mekenkamp) uit Ypelo. Hij is de zoon van Berent Mekenkamp, de schoolmeester op 

het erve Mekenkamp. Het achtste kind, Janna Reinds Ezinkdam, trouwt met Gerrit Jansen 

Uilenreef (Ulencreft) uit Ypelo. Op 12 maart 1763 meldt Jan ten Cate uit Almelo dat hij van 

zijn oom Hendrik ten Cate te Almelo geërfd heeft het plaatsje Ulenreef in Ypelo, dat dan een 

waarde heeft van achthonderdvijftig gulden. Het tweede huwelijk is omstreeks 1700 met 

Berentien Jans. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. 

 

 

Erve Velten, nu Stokreef. 

 

Berend Rijnd Ezinkdam is geboren omstreeks 1687 te Enterbroek en overleden voor 1748 in 

de caterstede Ezendam te Enterbroek. Hij is de zoon van Reijnd Ezinkdam en Jenneken. 

Berend Rijnd Ezinkdam is getrouwd op 11 oktober 1711 met Geertje (Geeske) Holland uit 

Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het derde kind, Derk Ezendam, koopt 

op 2 juli 1747 met toestemming van zijn moeder een vierde deel van het ouderlijk erve 

Ezendam van de oud-burgemeester van Rijssen, Gerrit Jansen. Hij heeft hiervoor een 

hypotheek opgenomen van Hendrik Wolthuis te Ypelo. Het vierde kind, Jenneken Ezendam, 

trouwt op dertienjarige leeftijd met Cornelis op ’t Kattelaar, achtentwintig jaar uit Enterbroek. 
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J. Ezendam-Lammers 

 

Jan Berends ten Ezendam is geboren op 20 juli 1734 te Enterbroek. Hij is de zoon van Berend 

Rijnd Ezinkdam en Geertje Harmsdochter (Geeske) Holland. Jan Berends ten Ezendam is 

landbouwer op het erve Ezendam. Hij koopt op 29 oktober 1759 van de erfgenamen van Jan 

Platenkamp voor driehonderdtwintig gulden de katerstede Stompenslag met hooi- en 

bouwland te Enterbroek. Jan Berends ten Ezendam is getrouwd op 1 mei 1755 met Diena van 

de Riet uit Notter. Zij is de dochter van de schoolmeester Garrit Rijt en Hendrina Harbers. Uit 

dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. Jan Berends ten Ezendam sluit een hypotheek af 

met Jan de Wilde en koopt op 6 mei 1807 van Jan de Wilde het erve Oelenreef. Zijn oudste 

dochter was getrouwd met Hendrik Gerritsen Uilenreef uit Ypelo. 

Derk Ezendam is geboren op 13 januari 1795 te Enterbroek en overleden op 26 september 
1845 in de kolonie Groningen te Suriname op vijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hendrik 
Ezendam en Berendina ter Weele. Derk Ezendam is landbouwer van beroep. Hij is getrouwd 
op 29 juli 1825 met Maria Velten uit Enter. Maria Velten is ook in Suriname overleden op 
vijfenveertigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zeven kinderen geboren. Aangifte 
van overlijden is gedaan op het gemeentehuis te Rijssen op 15 februari 1847. Derk Ezendam 
is landbouwer op het ouderlijk erve Ezendam te Enterbroek. Het erve Ezendam heeft hij geërfd 
in december 1823. Op 13 mei 1839 verkoopt hij het erve Ezendam tijdens een publieke veiling 
aan Bernardus Veldhuis. Bij de volkstelling van Almelo in 1840 woont hij aan de 
Wierdensestraat bij Huis de Bellinckhof te Almelo. Hij heeft dan zes kinderen van drie tot 
zeventien jaar. Op 11 oktober 1841 heeft hij een schuld aan Albert van de Riet te Lochem. In 
de krant van 24 mei 1843 staat vermeld dat op 17 mei een brand is ontstaan in het huis de 
Vucht te Rijssen. In dat huis waren aanwezig de familie Ezendam, een gezin dat naar 
Suriname wilde emigreren.  

Enkele predikanten uit de Betuwe hadden het initiatief genomen om een kolonie te stichten 

in Suriname. Met steun van de regering zou er een nederzetting aan de rivier de Saramacca 

verrijzen. Derk Ezendam meldde zich als kandidaat voor emigratie naar Suriname. Alles wat 

er mis kon gaan ging er mis. De kolonisten werden in twee groepen verdeeld. De eerste groep 

kwam na drie weken zeilen aan maar moest negen dagen in de tropische hitte sukkelen om 

de rivier Saramacca te kunnen opvaren. Honderd passagiers waren opeengepakt in de ruimen 
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beneden het dek en op de plaats waar ze zouden gaan wonen was niets geregeld. Toen pas 

kregen de kolonisten in de gaten dat ze bij de benen waren genomen. Aan boord van het schip 

jammerden en huilden vrouwen en kinderen, de mannen liepen, bij de aanblik van hun 

bestemming, wanhopig en woedend over het dek. De meesten weigerden van dek te gaan. De 

eerste kolonisten werd al snel doodziek, tyfus sloopte hun lichamen en er waren heel wat 

doden gevallen. Toen arriveerden op 12 juli 1845 een tweetal schepen met de rest van de 

kolonisten, waaronder de familie Ezendam. De familie Ezendam werd zwaar getroffen. Op 26 

augustus stierf de moeder, negen dagen later de twaalfjarige Gerrit Jan, een maand later stierf 

Derk Ezendam, op dezelfde dag stierf dochter Leida, vijftien jaar en op 12 oktober stierf het 

jongste kind, acht jaar. De kolonie werd opgeheven. De overgebleven Ezendams verdwenen in 

de geschiedenis. Berend Jan trouwde met Jacoba Dekkers, die met het eerste schip was 

aangekomen. Samen met de twee overgebleven broers en het in Suriname geboren dochtertje 

Maria, vestigde hij zich in 1849 in Paramaribo. Zijn vrouw is later teruggekeerd naar Holland.  

Eind 1845 arriveerden in Groningen (Suriname) de overlevenden van een groep Nederlandse 
boeren onder leiding van dominee Arend van den Brandhof. Ze waren vanuit de Nederlandse 
provincie Groningen naar Suriname geëmigreerd om op Voorzorg en Mijn Vermaak aan de 
overkant van de Saramacca een nieuw bestaan op te bouwen. Binnen zes maanden stierven 
bijna tweehonderd personen van de groep aan tyfus, waarna de rest zich vestigde in 
Groningen. Ook daar overleden nog talloze kolonisten. Vanaf 1849 verhuisden de 
overblijvenden in kleine groepjes naar Kwatta en Uitvlugt, in de omgeving van Paramaribo. 

In 1853, toen er nog drieënveertig mensen woonden, werd de kolonisatie in Groningen 
definitief als mislukt beschouwd, en in 1854 vertrok Van den Brandhof weer naar Nederland. 
Zijn vrouw Anna Pannekoek was op 10 november 1845 overleden. Ze ligt begraven op het 
kerkhof van Groningen. Naar haar is de Pannekoekstraat te Groningen genoemd. Toen in 
1863 de districten werden ingesteld, werd Groningen de hoofdplaats van district Saramacca. 
De woning van Van den Brandhof werd de woning van de districtscommissaris. 

In 1945 werd een monument gebouwd ter herdenking van de aanwezigheid van de Boeroes in 
Groningen. Het werd op 20 juni van dat jaar onthuld. Bij de honderdvijftigjarige herdenking 

in 1995 schonken afstammelingen van de Boeroes een medisch laboratorium aan Groningen. 

Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengaais, ook Cattelaar) is geboren omstreeks 1695 te 
Enterbroek. Hij is de zoon van Reijnd Ezinkdam en Jenneken. Wolter Reijnt Ezinkdam is 
getrouwd op 19 juni 1718 met Wilmke Hermsdochter Cattelaar uit Enterbroek. Uit dit 
huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het tweede kind, Fenneken, wordt Ten Cattelaar 
genoemd. Het derde kind, Reint Ezinkdam, koopt op 4 september 1759 van de erfgenamen 
van de oud-burgemeester Staverman de katerstede Vollenbrink onder Enter met de 
bijbehorende landerijen en gerechtigheden voor zestienhonderdvijftig gulden. Het vierde kind, 
Harmannes Ezendam, werd landbouwer op erve Holland (de Elzen) te Enterbroek. 

Jan Woltersen Ezendam is geboren op 31 mei 1721 te Enterbroek. Hij is de zoon van Wolter 
Reijnt Ezinkdam en Wilmke Hermsdochter Cattelaar. Jan Woltersen Ezendam woonde op erve 
Kattelaar toen hij trouwde op 14 november 1751 met Maria Jansens de Wilde uit Enter. Uit 
dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het tweede kind, Hendrikus, zit ten onrechte gevangen 
in het stadhuis van Oldenzaal. Hij is tot levenslang veroordeeld wegens geweldsdelicten. Zijn 
vrienden moeten zo lang hij leeft een ducaat betalen voor zijn onderhoud. Op 2 mei 1785, 
twee maanden na de veroordeling, wordt hij door de marke opgehaald en in bewaring gesteld 
bij Jan Koerdam, voor een daalder per week. Het vierde kind, Janna Esendam, (ongehuwd) 
sluit na het overlijden van haar ouders een hypotheek af van Jannink uit Enschede op haar 
huis te Enter, ter hoogte van vijfhonderdvijftig gulden tegen vier procent rente. 
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Jan Woltersen Ezendam is geboren op 31 mei 1721 te Enterbroek. Hij is de zoon van Wolter 
Reijnt Ezinkdam en Wilmke Hermsdochter Cattelaar. Jan Woltersen Ezendam woonde op erve 
Kattelaar toen hij trouwde op 14 november 1751 met Maria Jansens de Wilde uit Enter. Uit 
dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het tweede kind, Hendrikus, zit ten onrechte gevangen 
in het stadhuis van Oldenzaal. Hij is tot levenslang veroordeeld wegens geweldsdelicten. Zijn 
vrienden moeten zo lang hij leeft een ducaat betalen voor zijn onderhoud. Op 2 mei 1785, 
twee maanden na de veroordeling, wordt hij door de marke opgehaald en in bewaring gesteld 
bij Jan Koerdam, voor een daalder per week. Het vierde kind, Janna Esendam, (ongehuwd) 
sluit na het overlijden van haar ouders een hypotheek af van Jannink uit Enschede op haar 
huis te Enter, ter hoogte van vijfhonderdvijftig gulden tegen vier procent rente. 

Wolter Ezendam is geboren op 24 februari 1754 te Enter en overleden voor 1784. Hij is de 

zoon van Jan Woltersen Ezendam en Maria Jansens de Wilde. Op 2 februari 1753 koopt hij 

van Jan Rassche voor driehonderdvijftig gulden de hooimaat het Nije Slag te Enterbroek. 

Wolter Ezendam is getrouwd op 18 juli 1779 met Geesken ten Brinke uit Enter. Uit dit 

huwelijk is Jenneken Ezendam geboren. Wolter Ezendam overlijdt vier jaar na het huwelijk  

op dertigjarige leeftijd. Geesken ten Brinke hertrouwd met Jannes Wilbers op 31 oktober 

1784. 

Gerhardus (Gradus) Ezendam is geboren op 16 januari 1763 te Enter en overleden op 29 juni 

1828 te Enter op vijfenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Woltersen Ezendam (Binnen 
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Jan) en Maria Jansens de Wilde. Gradus Ezendam is schipper. Hij is de tweelingbroer van 

Willem Ezendam. Gerhardus (Gradus) Ezendam wordt in 1811 afgekeurd voor de militaire 

dienst vanwege zijn zwakke gezondheid; hij wilde als marinier in dienst van keizer Napoleon. 

Gerhardus (Gradus) Ezendam is getrouwd op 27 juni 1795 met Gerritdina Rörink uit Enter. 

Zeven jaar later wordt te Enter Marijken Ezendam geboren. 

Willem Ezendam is geboren op 16 januari 1763 te Enter en overleden op 20 januari 1809 te 

Enter op zesenveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Woltersen Ezendam (Binnen Jan) 

en Maria Jansens de Wilde en de tweelingbroer van Gradus Ezendam. Willem Ezendam is 

twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 1793 met Everdina Reigers uit 

Deldenerbroek. Uit dit huwelijk is te Enter Evert Jan Ezendam geboren. Een jaar na het 

huwelijk overlijdt Everdina Reigers. Willem Ezendam hertrouwd omstreeks 1795 met Trientje 

Koenderink uit Enter. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. 

Gerrit Ezendam is geboren op 4 september 1796 te Enter en overleden op 11 februari 1835 te 
Enter op achtendertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Willem Ezendam en Trientje 
Koenderink. Gerrit Ezendam is getrouwd op 9 maart 1820 met Egberdina Elschot (Mennegat) 
uit Enter. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Egberdina Elschot (Mennegat) overlijdt 
op 11 januari 1848 te Enter op zesenvijftigjarige leeftijd. 
 
 

 
 
2018, Grada Ezendam-Achteresch, 100 jaar 
 
 
Het eerste kind, Willemina Ezendam, is geboren op 10 mei 1820 te Enter en overleden op 6 
augustus 1859 te Enter op negenendertigjarige leeftijd. Willemina Ezendam is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is in 1848 met de klompenmaker Gerrit Slaghuis uit Enter. Hij 
is de zoon van de nachtwaker Gerhardus Slaghuis en Janna Assink. Het tweede huwelijk is 
op 7 mei 1858 met de schippersknecht Mannes Bokdam uit Enterbroek. Hij is de zoon van 
schipper Jan Bokdam en Janna ter Horst (Kamphuis). Mannes Bokdam was eerder getrouwd 
met Johanna Ezendam uit Elsenerbroek. Zij is de zuster van Willemina Ezendam. Johanna 
Ezendam overlijdt te Enter op 5 mei 1857 op eenendertigjarige leeftijd. Mannes Bokdam 
hertrouwt op vijftigjarige leeftijd op 4 augustus 1866 met de vijfendertigjarige Everdina 
Ezendam uit Elsenerbroek. Everdina Ezendam is de jongste zus van Willemina en Johanna.  
Everdina Ezendam overlijdt twee jaar na het huwelijk te Enter op 8 februari 1868 op 
zevenendertigjarige leeftijd. 
 
Hermannus (Mannes) Ezendam is geboren op 17 oktober 1728 te Enterbroek. Hij is de zoon 
van Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais, ook Cattelaar) en Wilmke Hermsdochter Cattelaar. 
Bij de doop van zijn dochter Jenneken in 1784 woonde hij op het erve Kattelaar. In 1799 
woonde hij op het erve Holland. Hij verkoopt dan een perceel hooiland aan Arend Ezendam. 
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Mannes Ezendam trouwt op tweeënveertigjarige leeftijd op 18 augustus 1771 met Elsken ten 
Ezendam. Zij is de dochter van Jan Reints Ezendam en Jenneken Jansen in de Maat. Uit dit 
huwelijk zijn te Enterbroek op het erve Kattelaar zes kinderen geboren. Het tweede kind, Jan 
Ezendam, wordt in 1832 genoemd als mede-eigenaar van het erve Holland. Hij is niet 
getrouwd en overlijdt te Enterbroek op zestigjarige leeftijd. Het derde kind, Wolter Ezendam, 
is schipper en overlijdt te Enter op achtenzestigjarige leeftijd. Het zesde kind, Jenneken, werd 
op 26 maart 1812 lidmaat van de hervormde kerk. Zij is getrouwd op 31 augustus 1809 met 
Antonie (Teunis) Bullenaar, arbeider en landbouwer op het erve Bullenaar. Hij is de zoon van 
de landbouwer Gerrit Mannes Kattelaar en Leijde Sentmans. Teunis Bullenaar is overleden 
op 11 november 1823 op zesendertigjarige leeftijd. Hij was arbeider en woonde te Amsterdam 
en is overleden op het veerschip van Amsterdam naar Zwolle. De aangifte van zijn dood was 
te Zwolle door schipper Gerrit Koenderink en schipper Wolter Ezendam, de ongetrouwde broer 
van Jenneken Ezendam. Er is een buitenechtelijk kind geboren, Jannes Slag. Op 6 juli 1844 
worden de onroerende goederen verdeeld onder de kinderen en Jannes Slag, zie de notariële 
akte nummer 100 van notaris Jalink te Goor. 
 
 
 
 

 
 
10 juni 2016, erve Binnengaait 
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2006, Moniek Ezendam                                 Bennie en Mathilde Ezendam 

 

 

Het arrest van Hendrik Esendam, 1785 

 

Extract uit het register der resolutiën van Ridderschap en Steden de Staaten van Overijssel. 

Zwol den 23. Maart 1785 

De Heere Droste van Twente heeft ter vergadering overgegeven en laaten leezen de memorie 

deezen geïnsereert. 

 

Fiat Insertio 

 

Edele Mogende Heeren! 

De ondergeschr. Landdrost van Twente vind zig verpligt ter kennis van Uwd. Mog. (U weledelen 

mogenden) te moeten brengen hoe dat zekere Henrik Ezendam wonende in het Dorp en 

Buurschap Enter onder het land gerechte van Kedingen, zig op vrijdag den 25. Februarij 

laatstleeden des voormiddags ten elf uur heeft schuldig gemaakt ann een verregaande 

geweldige euveldaad Zijnde in een dolle woede en toorn, met een moorddadig opset egkomen 

ten huijse van Hendrik Ter Hofstee te Enter, het huijs ingedrongen, en vragende af Zijn 

moeder, die hij zeijde te willen vermoorden aldaar in huijs was; dat daar op door Hendrik ter 

Hofstee en Zijn Huijsgezin geantwoord Zijnde dat Zijn moeder zig aldaar niet bevond, hij in 

Zijne woedende drift voortvarende geantwoord had dat Zijn moeder er was of zoude weezen, 
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en dat hij daarop het mes trekkende gesegt had dat als men Zijn moeder niet tevoorschijn 

bragt hij hun alle vermoorden zoude. 

Dat het Huijsgezin van Hendrik Ter Hofstee over zulk een onverwagt en gewelddadig bestaan 

met schrik en vreese bevangen Zijnde wel alles aangewend had om dat woedend mensch af te 

keeren en tot bedaren te brengen, Hij echter in Zijn hittige woede was voortgegaan Hun 

aangegreepen en de vrouw van Hendrik Ter Hofstee, Juidth Hobbelink genaamd, met het mes 

een Zware Snede op de regter wange onder het oog tot door het bovenste kakebeen heeft 

toegebracht, Zoals dit een en andere uijt de bij desen overgelegte en door den Fiscaal 

genomene informatien en Gerichtelijk ingewonnene Pondschappen alsmede uijt het afgegeven 

attest van den Chirurgijn die de wonde gevisiteert heeft Sub. A.B.C. en D. aan Uwd. Mog. Zal 

kunnen consteren. 

Dat de ondergeschr. Zoo ras het voorschr. begaane feijt ter Zijner kennis gekomen was, ten 

eersten ordre gesteld heeft dat de Dader van Zulks een enorm bedrijf mogt worden 

geapprehendeert, ten eijnde na verdiensten Zoude kunnen worden gestraft; gelijk dan 

vervolgents daar in ook Zoo verre had gereusseert, (van de hand gewezen) dat deselve in 

apprehensie genomen en thans in de gevangenis binnen Oldenzaal gedetineerd was Dog dat 

zich alnu bij inquisitoriaal onderzoek van voorschr. Gedetineerde uijt alle omstandigheden 

koomt te ontdekken dat deselve niet bij Zinnen of verstand is, gelijk zulks ook door 7 Getuijgen 

die den gedetineerden Hendrik Ezendam van Jongs af hebben gekend, bij een gerichtelijk 

onder Eede afgegeven attest hier bij znnex sub. E bevestigt word. 

Dat de ondergeschr. Zig door buijten staat bevindende om tegens gemelden gedetineerde te 

ageren dog daar bij teffens penetrerende dat het ten uijtersten gevaarlijk weezen zoude om 

een diergelijk Zinneloos en woedens mensch los te laten, hij derhalven zig verpligt geoordeelt 

heeft aan Uwd. Mog. In consideratie te geven of Hoogst dezelve niet zouden kunnen 

goedvinden om het Landgerichte van Kedingen ofwel de Erfgenamen en goedheeren der 

markte van Enter te ordonneeren om ten eersten de  nodige voorziening te doen dat voorschr. 

gevangene op kosten der markt uijt de  gevangenis van Oldenzaal in een verzekerde plaats 

overgebragt, en aldaar in Secuire bewaringe gehouden worde. 

(was get.) 

Heiden Hompesch. 

Waar op Zijnde gedelibereert is goedgevonden voorschreeven memorie, nevens desselfs 

bijlagen te stellen in handen van de Heeren Sloet tot Bellinkhof en W.A. Eekhout 

Burgemeester der stad Deventer dewelke worden verzogt en gecommiteert om dezelve nader 

te examineeren en Ridd. en Steden daar omtrent te dienen van hunne consideratien en advies. 

Accordeerd met het voorschr. Register 

 

A  Informatien 

Den 25 febr. 1785 klaagt Judith Hobbelink vrouw van Hendrk. ten Hofstee te Enter aan dat 

op heden omtrent den middag ten haaren huijse is gekomen Hendk. Esendam, vragende of 

zijn Moeder, die hij zei te willen vermoorden, daar ook was, dat zij of eene van haare Zoons 

daarop hadden geantwoord neen, en daarop gemelden Hendk. Essendam aanstonds een mes 

hadde getrokken en gesegt dat zijn Moeder er wesen soude of hij wilde haar ook alle 

vermoorden, en ook dadelijk daarop met het mes aan haar een snede in het aangesigt heeft 

toegebragt, dat zij vervolgens tot hulp en ontset hadden geroepen; Hermannus ten Cattelaar 

des zelfs Zuster Janna ten Catelaar en zijn knegt Jan dat toen haare drie Zoons Hendk., Jan 

en Hend.kus met hulpe van voorn. Hermannus ten Cattelaar desen Hendk. Eesendam, die 

nog al woedende en dreigende in haar huijs was, met geweld het mes hebben ontwrongen en 

afgenomen. 
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D  

Ik ondergetekende attestere mits desen dat ik op den 26. febr. 1785 op requisitie en ten 

overstaan van de verwtr. Regter van kedingen Dr. Berends hebben gevisiteert en verbonden 

de vrouw van Hendk. ter Hofstee te Enter hebben de een sneede op de regter Wange onder 

het oog, tot op het bovenste kakebeen door, ter lengte als hier op in de margine getekent staat 

het welke bereid ben ten allen tijde met Eede te bevestigen 

Actum Enter den 26. febr. 1785 

 Jan Holst 

Chirurgijn 

 

E 

Wij ondergetekenden verklaren mits desen, ter instantie en op versoek van Jan Eesendam, 

dat deszelfs Broeder Hendk. Eesendam, die thans geaprehendeert is wegens geweld en 

Snijdinge, zullende hebben gepleegt aan de vrouw van Hendk. ter Hofstee te Enter, niet bij 

sijn volkomen Kennisse en verstand is gevende voor reden van wetenschap dat zij hem van 

jongs af hebben gekent en dagelijks gesien, verklaarende verder dat zij bereid zijn zulks ten 

allen tijde met Eede te bevestigen. 

Enter den 5 maart 1785  

Was getekent, 

Arend Hagendoorn 

Gerrit Hobbelink 

Jan Plesger Zwier 
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Familie Ezendam van ‘n Klei 

 

 

Mathilde Ezendam, links, opening Mariakapel, 3 juni 2018 
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Laurens en Mathilde Ezendam 

 

 

Laurens Ezendam 
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Mathilde Ezendam, rechts 
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Bennie en Laurens Ezendam 

 

 

Peptalk van Mathilde Ezendam 

 

Als je denkt: ‘Ik ben verslagen’, is de nederlaag een feit. 

Als je denkt: ‘k zal niet versagen’, win je op den duur de strijd. 

Als je denkt: ‘Ik kan het niet halen’, is de tegenslag op til, 

want het overslaan der schalen hangt voornamelijk af van Wil. 

Moedelozen gaan ten onder, door hun twijfel, door hun vrees. 

Vechters winnen, door een wonder, telkens weer de zwaarste race. 

Denk: ‘Ik kan het’, en dan gaat het. Iedereen vindt bij wilskracht baat 

en in zaken wint de daad het van het nutteloos gepraat. 

Als je jammert: ‘Ik ben zwakker dan mijn grote concurrent’, 

blijf je levenslang de stakker, die je ongetwijfelt bent. 

Niet de Goliathts en de rijken tellen in de kamp voor zes, 

maar de fermen die niet wijken, hebben vroeg of laat succes. 
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Kloosterling, ordesgeestelijk, H. Bijman, 1777 

 

 

 

 

Landgoed het Rheins 

 

In 1832 was erve ’t Rheins in het bezit van Carel Jacob ten Zeldam uit Ambt Delden. Het was 

toen zeven en halve hectare groot. De naam was toen ’t Reins. Rein is een voornaam en het 

erve is naar een Rein genoemd.  In 1832 wordt Jan Dikkers, burgemeester te Rijssen, eigenaar 
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van het Wolves en van het erve Rheinds. Op de site cultureelerfgoed.nl onder Twenthe van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat een kaart van Enter en ook van het gebied rondom 

de Kattelaar. Daarop is de Reinsbruck vermeld. In een overlijdingsoverzicht van historische 

kring Wierden zijn in 1885 Gerardus Reins en in 1887 Maria Reins in de gemeente Wierden 

overleden. 
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Reijnt Siemerink is geboren te Enterbroek op 24 augustus 1684. Hij is de zoon van Arend 

Catteler (Siemelink) en Doortje. Reijnt Siemerink is getrouwd op 13 juni 1717 met Jenneken 

Zeendam uit Enterbroek. Zij is de dochter van de landbouwer Jan ten Zeendam en Merije 

Reijnts. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek vier kinderen geboren. De vader van Jan ten 

Zeendam wordt ook Jan Wolfs, Wolf Jan, Krayeveld of Brunink genoemd. Jenne Zeendam is 

een dochter van Jan Wolfs junior, landbouwer op het erve Zeendam. Zij overlijdt dertien jaar 

na het huwelijk en Reijnt Siemerink hertrouwt op 21 mei 1730 met Gerritje Scherphof. Uit dit 

huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Het eerste kind uit het tweede huwelijk wordt Jan 

Reints genoemd.  

 

Reijnt Siemerink is vermoedelijk geboren op het erve Koerdam. Na zijn huwelijk stichtte hij 

een nieuwe boerderij, het erve Reijns, gelegen aan de Reinszijweg te Enterbroek. In 1722 meldt 

het Verpondingsregister het erve Reins voor één pond en het erve Zeendam voor negentien 

pond. In 1748 meldt de volkstelling Rijnd Siemerink met vrouw en vier kinderen. In 1751 

wordt geen vuursteden (schoorsteen) geld betaald voor het huis, dus er is geen schoorsteen. 

De volkstelling van 1795 meldt dat er twee huizen zijn. In het ene huis woont Gerrit Ziemerink 

met zijn gezin, bestaande uit drie personen. In het andere huis woont Albert Ziemerink met 

zijn gezin, bestaande uit vier personen.  
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Inmiddels is hun erf en boerderij, evenals de naburige erven, opgekocht door Borgerink van 

het Huis Kattelaar. In 1811 wordt erve Rheins gekocht door Arend Ezendam van Binnen Gait. 

Op 21 maart 1821 wordt erve Rheins gekocht door Jan ten Zeldam, de molenaarsbaas op 

kasteel Twickel. Jan ten Zeldam betaald drieëntwintighonderd gulden voor acht mudde 

bouwland, zeven dagwerk hooiland en in de Leusmaat drie dagwerk hooiland. Later wordt 

Dikkers eigenaar van erve ’t Rheins. Pachter wordt dan Jannes Morsink uit Ambt Delden. Hij 

is getrouwd met Berendina ter Horst.  

 

Mol trouwt in op het erve Reins en sticht er het landgoed met restaurant en kinderboerderij. 

Tegenwoordig is het een gewilde trouwlocatie. De omgeving van het Reints is tegenwoordig 

netjes ingericht voor het toerisme vanwege de mogelijkheid om te recreeren en te overnachten. 

Het lijkt wel of die omgeving af is, aangeharkt en dodelijk voorspelbaar. 
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Het oude erve Bullenaar 
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Jannes Ezendam is geboren op 13 mei 1779 te Enterbroek en is overleden op 22 maart 1835 
te Enterbroek op vijfenvijftigjarige leeftijd. Hij woonde op erve Koerdam. Jannes Ezendam is 
de zoon van Mannes Ezendam van het erve Holland en Elsken ten Ezendam. Hij is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 26 april 1800 met Janna Hendrina Koerdam uit 
Enterbroek. Zij is de buitenechtelijke dochter van Janna Koerdam. Uit dit huwelijk zijn op 
erve Koerdam drie kinderen geboren. Janna Koerdam overlijdt op 6 maart 1806 te Enterbroek 
op vierentwintigjarige leeftijd. Jannes Ezendam hertrouwd zes maanden later, op 5 september 
1806, met Joanna Siemerink uit Delden. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zes kinderen 
geboren. 
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Erve Koerdam 
 
 
  

Gerrit Woltersen Esendam is geboren op 17 oktober 1728 te Enterbroek op het erve Kattelaar. 

Hij is de zoon van Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais, Cattelaar) en Wilmke Hermsdochter 
Cattelaar. Op 30 mei 1769 betaald hij de vijftigste penning voor de aankoop van het erve 
Lubbers voor twaalfhonderd gulden. Begin maart 1769 koopt hij een stuk land voor 
honderdtachtig gulden uit de nalatenschap van Jan ten Brinke en Maria Pluimers. Op 10 mei 
1773 verkoopt hij aan Goosen Nijenhuis een huis met gaarden en de aangelegen gronden voor 
achthonderdtien gulden. 
 
De 50ste penning moest betaald worden van alle onroerende zaken die van eigenaar 
veranderden, behalve bij vererving in de rechte lijn. De heffing was op 1 aug 1635 in werking 
getreden. De heffing werd in de steden waarschijnlijk geïnd door speciaal aangestelde 
collecteurs, op het platteland door de schouten en richters. 
 
Gerrit Woltersen Esendam is getrouwd op 5 april 1767 op achtendertigjarige leeftijd met 
Hendrika Helmich. Zij is de dochter van Jeronimus Helmich ten Kattelaar, landbouwer op de 
erven Otten, Rikkerink en Kattelaar en Hendrina te Morsche. Uit dit huwelijk zijn twee 
kinderen geboren, Willem Ezendam, geboren op 28 juni 1767, twee maanden na het huwelijk 
van zijn ouders en Hendrikus Ezendam. Hendrika Helmich is hertrouwd op 7 november 1773 
met Hermen Schipdam. Hij heeft op 8 september 1798 een hypotheek opgenomen van Derk 
ter Keurs ter hoogte van zeshonderdvijftig gulden voor het erve Teemker te Elsenerbroek. Het 
onderpand daarvoor is zijn huis met een nieuwe schuur en meerdere percelen grond. 
 
Teemsen  is het zeven van de melk in een grote metalen zeef die op de melkbus wordt geplaatst. 
Een teemker teemst dus de melk. 

Jannes Woltersen Ezendam is geboren op 29 juli 1731 te Enterbroek. Hij is de zoon van Wolter 
Reijnt Ezinkdam (Binnengais, Cattelaar) en Wilmke Hermsdochter Cattelaar en de broer van 
Gerrit Ezendam. Jannes Woltersen Ezendam is getrouwd op 15 mei 1763 met de erfdochter 



  

33 

 

van het erve Theemker, Jenne Jansdochter Theemker. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen 
geboren, Fenneken Teemker en Willemina. 
 
Fenneken Teemker (Ezendam) is getrouwd op 2 oktober 1785 met de landbouwer en koopman 
Derk ter Keurs uit Ypelo. Hij is de zoon van Willem ter Keurs en Berndijn Assink. Op 6 juli 
1802 meldt Derk ter Keurs dat hij op 26 juni 1892 van Jan Koerdam het erve Koerdam heeft 
gekocht voor vijftienhonderd gulden. Op 2 september 1818 wordt overgegaan tot verdeling van 
de goederen van het erve Teemker (zie akte 144 van notaris Jalink te Goor). Zoon Jan ter 
Keurs erft het erve Teemker, waarde zesentwintighonderd gulden, inclusief de roerende 
goederen ter waarde van duizend gulden. Zoon Bernardus ter Keurs erft het erve Koerdam 
met een waarde van tweeduizend gulden. De dochters en hun echtgenoten krijgen hun 
aandeel in geld uitbetaald. 
 
Willemina Teemker (Ezendam) is geboren op 8 mei 1768 te Elsenerbroek en overlijdt op 11 
juni 1842 te Diepenheim. Zij trouwt op 8 januari 1786 met landbouwer Esken Hendriks 
Wissink uit Diepenheim.  
 
Jan Ezendam is omstreeks 1781 geboren op erve de Paswever (Jente) te Enterbroek en 
overleden op 8 januari 1848 te Enter. Hij is de zoon van Jan Ezendam (in de Maat) en Geesken 
Mekenkamp. Hij is landbouwer en schipper. Jan Ezendam is getrouwd op 13 juni 1802 met 
Aaltje Hagedoorn uit Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. 
 
Het tweede kind, Janna Ezendam, is getrouwd op eenenveertigjarige leeftijd met schipper Jan 
Bokdam, tweeënveertig jaar, die ook de Bestolle wordt genoemd. Jan Bokdam vaarde zondags 
met de kerkgangers uit Enterbroek naar de kerk in Enter en in de week met de schoolkinderen 
naar de school in Enter, nadat de school in Enterbroek was opgeheven. Hij kreeg hiervoor een 
vergoeding van de gemeente Wierden, omdat in de winter de wegen door hoog water niet 
begaanbaar waren. 
 
 

 
 
School te Enterbroek, later tolhuis bij Exo, nu woonhuis aan de Regge, Wierdenseweg. 
 
 
Jan Ezendam is geboren op 13 januari 1812 te Enterbroek en overleden op 14 maart 1891. 
Hij woonde op het erve Paswever (de Jente). Jan Ezendam is de zoon van Jan Ezendam en 
Aaltje Hagedoorn. Hij is getrouwd op vijfenveertigjarige leeftijd op 1 augustus 1857 met 
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Berendina Peddemors uit Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het eerste 
kind wordt levenloos geboren. Het tweede kind, Jan Ezendam, overlijdt op achtjarige leeftijd. 
Het derde kind, Aaltje Ezendam, trouwt op 4 juli 1884 met schipper Hein de Wilde uit Enter. 
Getuigen van het huwelijk zijn H. Nijmeijer, H. Leusman, J. Zeendam en A.J. Kamphuis. Na 
zeven jaar te hebben gewoond op erve Paswever (Bornerbroekseweg) verhuist de familie in 
december 1891 naar Enter en gaat wonen in de boerderij van de grootouders van Hein de 
Wilde, Jan en Johanna de Wilde. De boerderij stond tegenover de hervormde kerk waar het 
erve Zwiers stond en nu de oudheidkamer Buis Jan. Op erve de Paswever gaat Zwier Deurnink 
uit Diepenheim wonen. Van het vierde kind, Gerritdiena Ezendam, zijn geen gegevens bekend, 
alleen de geboortedatum: 4 maart 1866 te Enterbroek. Het vijfde kind, Johanna Gerritdina, 
is geboren op 25 augustus 1869 te Enterbroek en overleden op 13 maart 1871 op éénjarige 
leeftijd. Het zesde kind, Jan, is geboren op 30 augustus 1873 te Enterbroek en overleden op 
12 maart 1875 op éénjarige leeftijd. 
 
Jannes Ezendam is geboren op 10 april 1825 en overleden op 12 januari 1893 te Ypelo op 

drieënzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Ezendam en Aaltje Hagedoorn. Jannes 

Ezendam woonde op het erve Enteler (Entker) aan de Entelerweg 1 te Ypelo. Hij is twee keer 

getrouwd. Het eerste huwelijk is op 14 april 1860 op vijfendertigjarige leeftijd met Tonia 

Frederika ten Tije uit Delden. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Tonia Frederika ten 

Tije isoverleden in maart 1867. Jannes Ezendam hertrouwt op tweeënveertigjarige leeftijd met 

Janna Markink, zevenendertig jaar, uit Borculo. 

Berent Jansens Ezendam is geboren op 13 juni 1686 te Enterbroek en overleden voor 1749 
te Enter. Hij is de zoon van Jan ten Ezendam en Jenneken Jans. Berent Jansens Ezendam is 
getrouwd op 11 oktober 1711 met Geesken in ’t Holland uit Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn 
zes kinderen geboren. Op 13 sept 1729 koopt Berent Ezendam een stuk bouwland in de 

Enteres, de Allewende genoemd, groot ongeveer één mudde gesaay. Zij kochten het bouwland 
van Engbert ten Thije, meestermeubelmaker, te Goor. Berent  Ezendam leent  negenhonderd 
gulden van Jan Hendrik Past, met het erve Ezendam als onderpand. 

Jannes Berendszoon Ezendam is geboren op 12 januari 1721 te Enterbroek. Hij is de zoon 

van Berent Jansens Ezendam en Geesken in ’t Holland. Zijn nakomelingen noemen zich ook 

Brunnekreef. Jannes Ezendam heeft tegen de wil van de goedsheren van de marke Enter een 

hut bij het erve Holland getimmerd en een stuk land gecultiveerd. Gevolg is dat hij nooit een 

uitdrift van vee zal krijgen. Hij is getrouwd op 1 november 1744 met Janna Wolves uit 

Enterbroek. Zij is de dochter van Wessel Wolfs, landbouwer op het erve Wolves en Engelo 

Koerdam. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 

Het vierde kind, Jan Berend Brunnekreef, koopt op 29 oktober 1759 van de erven van Jan 

Platenkamp hooi- en bouwland de Stompe Slag voor driehonderdtwintig gulden. Het vijfde 

kind, Berendina Brunnekreef, is getrouwd op 17 mei 1787 met Lammert Ezink (Exo). Hij is 

de zoon van Joost ter Ese, landbouwer op erve Exo en Aaltje Exo. Zij wordt op 15 juli 1792 

lidmaat van de hervormde kerk te Enter. Half juli 1802 heeft Lammert Ezink van de erven van 

Jan Schimmelpenninck te Almelo het erve Exo gekocht voor tweeënvijftighonderd gulden, 

zonder hypotheek. Jan Schimmelpenninck is in 1768 overleden en zijn neef Anthony te Cate, 

nicht Catharina ten Cate en Elisabeth ten Cate zijn de erfgenamen; ook van de erven 

Weusthuis te Ypelo en erve Lamberts te Notter. Anthony ten Cate  is overleden op 23 februari 

1790; zijn zuster Catharina ten Cate erft zijn erfdeel. 

Jan op ’t Ezendam is geboren op 22 april 1688 te Enterbroek. Hij is de zoon van Jan ten 

Ezendam en Jenneken Jans. Jan op ’t Ezendam is getrouwd op 1 december 1718 met Geertien 

Hendriks de Wilde (Koenderink). Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het eerste kind, 

Hendrina Jansen Ezendam, is getrouwd op 1 november 1750 te Enter met Jan de Wilde. Hij 

woonde op het hofhorig erve Volberink te Enter. Eind juli 1761 koopt Jan de Wilde de tienden 

van het erve Volberink voor twaalfhonderdvijftig gulden van de erven Van Heek te Delden. Het 

tweede kind, Jenneken Ezendam, trouwt op 17 april 1765 met Jannes de Wilde uit Enter. 

Jannes de Wilde koopt op 4 juni 1783 van Jan Gerritsen de Wilde een huis met land voor 

zevenhonderdvijftig gulden. 
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Een tiende (tiendrecht en tiendenrecht) is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel 
van de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel; uit de 
middeleeuwen zijn echter ook andere fracties bekend. De inning gebeurde aanvankelijk in 
natura, waarbij men letterlijk een tiende deel van een oogst op de velden ging ophalen. In 
latere tijden werd de tiende vaak verpacht (aan een zogenaamde tiendesteker). Met de tijd 
werd de tiende ook voldaan in klinkende munt. 

De tienden konden worden opgeslagen in een tiendschuur, of spijker. De meeste imposante 
zijn de schuren van uitgestrekte abdijdomeinen. In dorpen waar de tiende door meerdere 
partijen werd opgehaald, werd het inningsgebied zorgvuldig afgebakend of via een 
tiendebeschrijving te boek gesteld. Soms kan men nog hardstenen paaltjes aantreffen, die 
destijds dienst deden als afbakening van een tiendblok. Dit zijn de zogenaamde tiendpalen. 

Jan Gerrits Ezendam (Binnen Jan) is geboren op 10 september 1730 en overleden voor 1795. 

Hij is de zoon van Gerrit Jansens Ezendam en Janna Ezink. Jan Gerrits Ezendam (Binnen 

Jan) is kastelein van de herberg Binnengait. Toen hij trouwde woonde hij op het erve Kattelaar. 

Hij is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 27 november 1757 met Janna Berends 

Boswinkel (Claassens) uit Elsenerbroek. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek twee kinderen 

geboren, Arend en Geesken Ezendam. In 1795 is Janna Boswinkel kastelein op het erve 

Kattelaar. Het tweede huwelijk van Jan Gerrits Ezendam (Binnen Jan) is met Janna 

Neutenberg uit Elsenerbroek. Uit dit huwelijk zijn te Enter twee kinderen geboren, Gradus en 

Janna Ezenbrink. Janna Ezenbrink trouwt omstreeks november 1805 met schipper Jan de 

Wilde uit Enter. Hij is de zoon van Jannes de Wilde en Jenneken Ezendam. Janna Ezenbrink 

overlijdt op 20 februari 1810 te Enter op vijfendertigjarige leeftijd. Jan de Wilde hertrouwt 

twaalf jaar later, op 28 november 1822, met Hermina van de Riet uit Notter. 

Arend Ezendam is geboren op 23 maart 1758 te Enterbroek en overleden op 8 juni 1828 te 
Enterbroek. Hij is de zoon van Jan Gerrits Ezendam (Binnen Jan) en Janna Berends 
Boswinkel (Claassen). Arend Ezendam is landbouwer en kastelein. Hij is getrouwd op 21 
augustus 1785 met Catharina Nijhuis uit Boekelo. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen 
geboren. Arend Ezendam woonde op erve Binnengais waar hij kastelein was. Hij was in dienst 
van Borgerink van het Huis Cattelaer. Ook moest hij de paarden van de postkoets verzorgen 
en de goederen in- en uitladen uit de zompen met een kraan. De ophaalbrug bedienen was 
ook zijn werk, zo ook het verzorgen van de bijenstal. 

In R.A.Kedingen 83 blz. 164 is vermeld dat op 31 juli 1797 de 50e penning wordt betaald door 

Gerhard Dunbar. Die meldt dat uit de boedel van wijlen Gerhardina Borgerink te hebben 

gekocht, het erve en goed Cattelaar, de herberg Binnengait en de nieuwe brug. Arend Ezendam 

koopt op 6 juni 1789 van Gerhardus van Nes de halve tienden uit het erve Oldhof in Enter. 

Deze tienden verkoopt hij op 17 maart 1819 weer aan Gradus Volbrink te Enter voor 

zeventienhonderdvijf gulden. Arend Ezendam koopt in juni 1799 een perceel hooiland van 

Hermannes Ezendam van erve Holland voor honderdvijfenzeventig gulden. Arend Ezendam 

koopt op 1 december 1804 van J. Eindhoven (Cattelaer) het erve Siemerink (nu het landgoed 

‘t Rheins) voor vijftienhonderd gulden. Hij verkoopt dit erve aan Jan ten Zeldam te Delden 

voor drieëntwintighonderd gulden en het zaadgewas daarop voor tweehonderdvijftig gulden. 

De akte nummer 45 op gemaakt op 21 maart 1821 bij notaris Jalink te Goor. De 

doorrijdschuur aan de overkant van de weg is gebouwd in 1751. Dit is te zien aan de 

ankerijzers aan voor en achterkant in de te Enter op vijfendertigjarige leeftijd. Jan de Wilde 

hertrouwt twaalf jaar later, op 28 november 1822, met Hermina Van de Riet uit Notter. 

Arend Ezendam is geboren op 23 maart 1758 te Enterbroek en overleden op 8 juni 1828 te 
Enterbroek. Hij is de zoon van Jan Gerrits Ezendam (Binnen Jan) en Janna Berends 
Boswinkel (Claassen). Arend Ezendam is landbouwer en kastelein. Hij is getrouwd op 21 
augustus 1785 met Catharina Nijhuis uit Boekelo. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen 
geboren. Arend Ezendam woonde op erve Binnengais waar hij kastelein was. Hij was in dienst 
van Borgerink van het Huis Cattelaer. Ook moest hij de paarden van de postkoets verzorgen 
en de goederen in- en uitladen uit de zompen met een kraan. De ophaalbrug bedienen was 
ook zijn werk, zo ook het verzorgen van de bijenstal. 
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In R.A.Kedingen 83 blz.164 is vermeld dat op 31 juli 1797 de 50e penning wordt betaald door 
Gerhard Dunbar. Die meldt dat uit de boedel van wijlen Gerhardina Borgerink te hebben 
gekocht, het erve en goed Cattelaar, de herberg Binnengait en de nieuwe brug. Arend Ezendam 
koopt op 6 juni 1789 van Gerhardus van Nes de halve tienden uit het erve Oldhof in Enter. 
Deze tienden verkoopt hij op 17 maart 1819 weer aan Gradus Volbrink te Enter voor 
zeventienhonderdvijf gulden. Arend Ezendam koopt in juni 1799 een perceel hooiland van 
Hermannes Ezendam van erve Holland voor honderdvijfenzeventig gulden. Arend Ezendam 
koopt op 1 december 1804 van J. Eindhoven (Cattelaer) het erve Siemerink (nu het landgoed 
‘t Rheins) voor vijftienhonderd gulden. Hij verkoopt dit erve aan Jan ten Zeldam te Delden 
voor drieëntwintighonderd gulden en het zaadgewas daarop voor tweehonderdvijftig gulden.  
 
De doorrijdschuur aan de overkant van de weg is gebouwd in 1751. Dit is te zien aan de 
ankerijzers aan voor en achterkant in de muur. De verbouwing is in 1813 geweest, te zien op 
de sluitsteen boven de doorrijddeuren, met het opschrift A E D (Arend Ezendam) C N H 
(Christina Nijenhuis) Anno 1813. Op 15 juli 1808 sluit Arend Ezendam een hypotheek af ter 
hoogte van duizend gulden tegen vijf procent rente, van Aleida Jansen, de weduwe van 
Gerhardus ter Horst te Rijssen. Als onderpand worden de hem toebehorende tienden, gelegen 
in de Enteres gebruikt. Deze tienden waren gekocht van Gerrit Gerritsen de Wilde, (zie; R.A. 
Kedingen inv. nr. 25 blz.1/3). Op 17 maart 1819 verkoopt hij ook grond aan dominee 
Gerhardus Hendrikus Immink voor honderdvijfendertig gulden en aan Anthonie en Jan 
Braamhaar verkoopt hij de grote en kleine Kraaiakkers voor honderdzeventig gulden en 
honderdtwintig gulden. 
 
Gerrit Jan Ezendam is geboren op 10 april 1884 te Enter en overleden op 27 juni 1937 te 
Enter op drieënvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jannes Ezendam en Janna Lambers. 
Gerrit Jan Ezendam wordt ook Plas Jente genoemd. Hij is schipper van beroep. Hij is getrouwd 
op 23 mei 1912 met Aleida Johanna Ooms uit Ypelo. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier 
kinderen geboren. Het derde kind, Jenneken Ezendam, overlijdt op negenjarige leeftijd. Het 
vierde kind, Johan Ezendam, overlijdt op eenjarige leeftijd. 
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De doorrijdschuur bij Binnengait  
 
 
Jannes Ezendam (Enteler) is geboren op 5 januari 1891 te Ypelo. Hij is landbouwer en 
klompenmaker. Jannes Ezendam wordt ook ‘n Kakstool genoemd. Hij woonde aan de 
Entelerweg 1 te Ypelo en heeft eerder gewoond in de Bokkenhoek te Enter. Jannes Ezendam 
is de zoon van Jannes Ezendam en Janna Lambers. Hij is getrouwd op 27 augustus 1925 met 
Johanna Willemina Tonia Frederika Nijenhuis uit Enter. Zij is de dochter van Willem 
Nijenhuis (’n Kakstool), landbouwer op erve Enteler en Anna Tonia Esendam. Uit dit huwelijk 
zijn drie kinderen geboren. 
 

 
 
Bokkenhook  
 
 
Hendrikus Ezendam is geboren op 26 november 1861 te Enter en overleden op 13 mei 1948 
te Enter. Hij was de buurman van Gerrit Jan Saaltink. Hendrikus Ezendam is de zoon van 
Jan Ezendam en Geertruida Evers. Hij is klompenmaker van beroep. Hendrikus Ezendam is 
getrouwd op 18 februari 1887 met Frederika Bokdam uit Enterbroek. Zij is de dochter van 
Jannes Bokdam, landbouwer op erve Hiltjesdam en Geertruida Kamphuis. Uit dit huwelijk 
zijn vier kinderen geboren. 
 
Gerhardus (Gradus) Ezendam is geboren op 16 maart 1770 te Enter en overleden op 24 maart 
1837 te Enter op zevenenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Gerrits Ezendam (Binnen 
Jans) en Janna Nutteberg. Gerhardus (Gradus) Ezendam wordt lidmaat van de hervormde 
kerk op 4 april 1794. Hij koopt op 6 januari 1811 van J. Dikkers het erve Ramakers aan de 
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Zuiderstraat 39 te Enter. In 1832 is hij ook eigenaar van het naastgelegen erve Teuntjes. 
Gerhardus (Gradus) Ezendam is getrouwd op 15 juni 1799 met Geertje de Wilde uit Enter. Zij 
is de dochter van Jannes de Wilde en Jenneken Ezendam. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen 
geboren. 
 
Hendrik Esendam is geboren op 26 oktober 1704 als zoon van Jan ten Ezendam en Jenneken 
Jans. Hij is getrouwd op 4 augustus 1726 met Janna Hendriksen Hobbelink. Uit dit huwelijk 
zijn drie kinderen geboren. Het eerste kind, Jan Hendriksen, werd Hobbelink genoemd. Het 
tweede kind, Judith Esendam (Hobbelink) is getrouwd op 29 oktober 1752 met de 
lampenkremer Hendrik Hofstede. Later is Janna Hendriksen Hobbelink getrouwd met Jan 
Volberink uit Enter. 
 
Jan Hendriksen Hobbelink (Esendam) is geboren op 17 november 1726 te Enter. Hij is de 
zoon van Hendrik Esendam en Janna Hendriksen Hobbelink. Jan Hendriksen Hobbelink is 
getrouwd op 20 maart 1757 met Janna Berends Heukes uit Ypelo. Uit dit huwelijk zijn twee 
kinderen geboren. 
 
 

 
 
1950, achter de toenmalige openbare lagere school stonden deze drie markante boerderijen. 

Rechts is het pand van Ezink, in het midden het pand Ter Steege en links woonde Ten Brinke. 

Nu staat hier het inmiddels tot appartementen omgebouwde oude pand van de rabobank. 

Daarvan zijn in de architectuur de drie boerderijdaken nog herkenbaar. 
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Van der Eze, Ezink, Ezendam 
 

 

 
Waar is de link tussen deze families?  Van der Eze werd Jacobsen, later Koenderink. De namen 
hebben met elkaar te maken. In de genealogiën is er geen overgang te vinden van Van der Eze 
naar Ezink of Ezendam. Dat is waarschijnlijk gebeurt in een tijd voor 1600, toen er geen 
namen zijn beschreven in een genealogie. De oudst bekende Ezink komt uit Enter. Warner is 
geboren in 1580 op het erve Ezendam te Enterbroek. Zijn familienaam is niet vermeld. De 
afstammelingen van Ezendam en Ezink zijn familie van mensen die niet zijn beschreven en 
waar de familienaam niet van bekend is, behalve die van Van der Eze. 
 
Otto van Rechteren, heer tot Rechteren 1531, vermeld vanaf 1521, drost van IJsselmuiden 
1532, verwalter-drost van Twente en gemachtigde van de commandeur van de Duitse Orde te 
Ootmarsum, overleden (kort) vóór 27 maart 1542, trouwt omstreeks 1530 Kunegonde 
Schenck van Toutenburg, dochter van Wilhelm Schenck van Toutenburg, heer van Korteplan, 
keizerlijk overste te Steenwijk, en Margriet Gorka Gräfin von Rebersreuth, overleden mogelijk 
kort vóór 1551.  
 
Zeger van Rechteren, heer tot Rechteren en Bredenhorst, vermeld vanaf 1581, verschreven in 
de Ridderschap van Overijssel 1598, overleden in 1603, trouwt in 1593 (ondertrouw op 22 
maart Sint Michaëlskerk Zwolle) Margaretha van Munster, dochter van Roelof van Munster 
tot Herzford en Ida (van) Onsta, overleden begin april 1648 en begraven op 5 april. Zij 
hertrouwt vóór 15 maart 1608 met Paul Redick, een uit Engeland afkomstige officier van 
aanzienlijke afkomst, die kapitein te Oldenzaal is in Spaanse dienst.  
 
Joachim Adolf van Rechteren, heer tot Rechteren, gedoopt te  Zwolle op 28 december 1627, 
verschreven in de Ridderschap van Overijssel vanwege de havezate Rechteren op 11 mei 1647, 
beleend met Rechteren 6 september 1647, gecommitteerde vanwege Overijssel ter Admiraliteit 
van het Noorderkwartier 1657-1660, lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel 1666-1672, 
overleden op 5 mei 1686, trouwt te  Zwolle op 12 oktober 1647 met  Margaretha van Haersolte, 
vrouwe tot Westerveld en Haerst, dochter van Rutger van Haersolte tot Haerst, Westerveld en 
Wolfshagen en Elisabeth van Laer, gedoopt te Zwolle 30 december 1628, overleden op 12 
februari 1682. Uit dit huwelijk zijn zestien kinderen geboren. Het eerste kind is Joachima van 
Rechteren, geboren in 1648, overleden in 1674, trouwt in 1669 met Robert van Ittersum tot 
Nijenhuis, zoon van Ernst van Ittersum tot Nijenhuis en Geertruid van Doornick, geboren op 
30 mei 1645, ritmeester en kolonel, verschreven in de Ridderschap van Overijssel 1669, 
dijkgraaf van Salland 1681, commandeur van de Duitse Orde 1685, drost van Salland 1692, 
overleden te Zwolle op 7 februari 1705; hij hertrouwt op 20 oktober 1676 met  Eleonora Sophia 

Bentinck.  
 
Via huwelijken komen de Van der Eze’s in bezit van de Huizen te Almelo, Gramsbergen, 
Voorst, Bredenhorst, Almen, Doorwerth en nog meer plaatsen. Kortom mensen met veel 
bezititngen en dus veel macht. Frederik van Heeckeren van der Eze uit Almen wordt ook 
Fredericus de Heeckeren en Vrederic van der Ese genoemd. Hij is de eerste erkende stamvader 
van het geslacht van Heeckeren (van Rechteren), knape 1295, ridder 1305, bezitter van het 
huis de Ese te Almen Hij is overleden in 1320, hij is getrouwd met Mechteld van Rinwich, 
vermeld 1309-1320.  
 
Uit dit huwelijk: 
1.Frederik van Heeckeren van der Eze. 
2.Lumalda van der Eze, geboren omstreeks, huwt Herbert heer van Putten, zoon van Pelgrim 
van Putten en NN van Nyenbeke. 
 
De oudste bekende Van der Eze is  NN Van der Eze, mogelijk een broer van Simon van der 
Eze, proost te Emmerik, overleden in 1218, en de broer van Evert van der Eze, vermeld 1200- 
1231, huwt NN. 
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Uit dit huwelijk  
1.Steven van Heeckeren, ridder, vermeld 1231-1240.  
2.Evert van Heeckeren 

 
 
 

 
 
1950, de winkel van de coöperatie, vlnr Mien Ezink (de Kos),  Beverdam,  Mien Morsink 
(Soels) en Johan Langenhof (de Menze). 
 
 
 
Het geslacht Van Rechteren en Van Rechteren Limpurg, voordien ook genoemd van Heeckeren 
van der Eze en van Heeckeren genaamd van Rechteren. Over de oorsprong van het geslacht 
Van Rechteren ligt nog veel in het duister. Aanvankelijk heette de familie Van Heeckeren. Die 
naam ontleende zij mogelijk aan het bezit van een goed in het gericht Hekeren-Rechen-
Hüthum tussen Emmerik en Elten. Door het huwelijk van Frederik van Heeckeren met zijn 
verwante, een dochter van Steven van der Eze, noemden sommige leden van dit geslacht zich 
Van Heeckeren van der Eze, of eenvoudigweg Van der Eze. De naam Eze is afgeleid van het 
goed Hees, eveneens bij Emmerik. Na het huwelijk van Frederik van Heeckeren van der Eze 
met Lutgard van Voorst, de erfdochter van het kasteel Rechteren in de gelijknamige 
buurschap bij Dalfsen, noemden hij en zijn nakomelingen zich Van Heeckeren genaamd van 
Rechteren. Sedert het midden van de vijftiende eeuw liet men over het algemeen het Van 
Heeckeren weg en noemde men zich bijna uitsluitend Van Rechteren. Door het huwelijk van 
Beatrix van Almelo omstreeks 1362 met Evert van Heeckeren van der Eze kwam Huis Almelo 
in bezit van de Van Heeckerens. De nakomelingen van Evert van Heeckeren noemden zich 
Van Heeckeren van Almelo. Maar meestal kortweg Van Almelo.   
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De weduwen Waanders (Brouws) en Ezink (de Kos) in de onderschoer van het huis van 
Waanders aan de Werfstraat. 
 
 
 
 
Jan Ezink is geboren omstreeks 1610 te Enter. Zijn kinderen zijn: 
 

1. Hendrik Jansens  
2. Gerrit Jansens, geboren omstreeks 1640 te Enter. 

Ondertrouwd op 12 april 1668 te Rijssen, getrouwd voor de kerk op 19 juni 1668 te Rijssen met 
Gertken Hendriksen Hubbelink, geboren omstreeks 1640 te Kerspel Delden. 

3. Jan Jansen, geboren omstreeks 1640 te Hellendoorn. 
Getrouwd te Hellendoorn en voor de kerk op 21 mei 1657 te Rijssen met Geesken Gerijsen, 
geboren omstreeks 1640. 
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Geesken is de weduwe van Jan Jansen uit Hellendoorn. 
 
Zij is later getrouwd voor de kerk op 13 september 1668 te Rijssen met Hendrik Smeijers  
(Aalvink), geboren omstreeks 1630 te Zuna, overleden 1710, zoon van Johan (Hans) Smeijers. 
 Hendrik is landbouwer op erve  Smeijers te Zuna. Hij was eerder ondertrouwd op 22 februari 
1657 te Rijssen, getrouwd in 1657 voor de kerk te Wierden met Fenneken Gerrits Kolman,  
geboren omstreeks 1625, dochter van Gerrit Kolman. Hij is later gehuwd voor de kerk op 21 
januari 1682 te Wierden met Hermken Claessen, geboren omstreeks 1650 te Wierden, 
overleden voor 1710 te Wierden. 
 

 

 

 

 

 
 
Johannes ten Brinke (Ezink-Jehans), geboren 18 februari 1856, overleden 26 mei 1948 en 
Jenneken Ezink geboren 30 december 1857 overleden 29 januari 1933. Ze woonde op het 
erve Ezink, achter de openbare school, nu rabobank. 
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Hendrik Jansens Ezink is geboren omstreeks 1640 te Enter. Hij is de zoon van Jan Ezink. 
Getrouwd voor de kerk op 19 oktober 1672 te Rijssen met Aeltie Jansens op de Keurs, 
geboren omstreeks 1650 te Ypelo. 
 
Hun kinderen zijn: 
 

1.  Jenke, geboren te Ypelo, gedoopt op 30  november 1673 te Rijssen. 
2.  Jan  

 
 
Jan Ezink is geboren omstreeks 1675. Hij is getrouwd met Maria. 
Jan is de zoon van Hendrik Jansens Ezink en Aeltie Jansens op de Keurs.  
 
Hun kinderen zijn: 
 

1.  Geertien, geboren te Enter, gedoopt op 15 april 1694 te Rijssen.  
 

2.  Wilm ter Ese. 
3.  Janna, geboren te Enter, gedoopt op 28 maart 1701 te Rijssen.  

Getrouwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 16 november 1727 te Enter met Gerrit Jansens 
 Ezendam, 26 jaar, geboren te Enterbroek, gedoopt op 16 oktober 1701 te Rijssen. 
Zoon van Jan ten Ezendam en Jenneken Jans. 

4.  Lucas, geboren op 30 september 1903 te Enter.  
 

 

De betekenis van ezen of  eze is vuurhaard, ook wel smidse of vuur of brandstapel; een  eest 

is een droogoven. Andere bronnen vermelden: de Ese (1263), Ees (1335) en Eest (1851-55 en 
1867-1868). De betekenis kan zijn: a. bijeengelegen bouwland (vgl. Friese ees), b. zaadveld 
(Gotisch atisk) en c. afgeleid van de bomennaam es.  

Een IJf is een iepenboom. Soms staat er achter Ezendam de verwijzing IJfendam. 

Rond 1500 liet Agnes van der Eze van Gramsberge (echtgenote van ridder Vincentius van 

Buren) een vier hectare groot bos aanleggen met een netwerk van fraaie holle paden rond 

een oude Germaanse offerheuvel. Deze heuvel wordt gemarkeerd door een merkwaardige 

hoekige steen en schijnt een oud kuuroord van de Kelten te zijn geweest. 

 

 
Ludolf van Coevorden van Wierum is geboren omstreeks 1105, zoon van Rudolf van Wierum 
van Werl en Sigardis NN. Ludolf is overleden omstreeks 1155, ongeveer vijftig jaar. 

 

Notitie bij Ludolf: Verkreeg van zijn broer Herbert in 1141 Coevorden in leen en de jurisdictie 
over Drenthe. Was daarvoor zeer waarschijnlijk leenman van het landgoed Ansen, allodiaal 
bezit van de bisschop van Utrecht. Zijn zoon Folker trok zich in 1196 terug op zijn erfgoed 
Ansen. Omstreeks 1145 liet Herbert, bisschop van Utrecht, een burcht bouwen in Bunne, 
gelegen in de driehoek Norg-Peize-Eelde. Daarbij ook een kapel en een bierbrouwerij, het 
geheel omringd door een brede gracht. Na Herberts dood in 1150 kwam de burcht 
waarschijnlijk in bezit van zijn broer Ludolf, drost van Coevorden. Omstreeks 1280 is deze 
burcht een klooster geworden van de Duitse orde. Een Ludolf van Bunne werd de 5e Land-
Kommandeur der Utrechtse Balije en wel van 1286 tot 1288. 

 

Ludolf trouwde, ongeveer 30 jaar, omstreeks 1135 met Johanna van Goor, ongeveer 15 jaar. 
Johanna is geboren omstreeks 1120, dochter van Willem II van Goor. Ludolf is overleden. 
Johanna trouwde later omstreeks 1155 met Floris van Vorenborch (±1125-na 1195). 

 

Kinderen van Ludolf en Johanna: 
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1 Rudolph I van Coevorden, geboren vóór 1145. 
2 Folker van Coevorden, geboren in 1152. 
 

 

 

1930, openbare lagere school 

 

Bovenste rij vlnr: Johan Ezink, Jan ten Brinke, Manni van Hoorn, Hendrik Velten, Hendrik 
Schuitemaker, Johan Jansen, Jo Schipper, meester G.J. Beltman, 

Tweede rij vlnr: Johan Brunnekreef, meester H.J.A. Koldewey, Willem de Wilde, Berend 
Velten, Hanna de Wilde, Riek Langenhof, Marie Kornegoor, Gees Schipper, Mien 
Brunnekreef, Emi Samuels en juffrouw A.F. Prakken, 

Derde rij vlnr: Herman Leusink, Ies Samuels, Johan de Wilde, Willem Langenhof, Mina de 
Wilde, Johanna Burgers, Johanna Kornegoor, Frits Langenhof, Evert Brunnekreef en 
Bernard Velten, 

Vierde rij vlnr: Frits Velten, Herman Langenhof, Frits de Wilde, Jan van de Burg, Johan de 
Wilde, Gerrit Jansen en Jan Velten. 
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De slag bij Ane 

 

De bisschop geeft het signaal tot aanval en de ridders geven hun paarden de sporen. In dat 

jaar schonk de heer van Gramsbergen, Hendrik van der Eze, een stuk land. Aan wie staat niet 

vermeldt. 

 

 

 

 

 

De Gelkingen, een partij georganiseerde burgers, komen met steun van Rudolf, burggraaf van 

Coevorden, in opstand tegen Egbert van Groenenberg, de zetbaas van de Utrechtse bisschop 

Hardbert van Bierum. De eerste onenigheden tussen Rudolf en Egbert waren er al in 1215. 

Nu de Gelkingen zich ontworstelden aan de macht van prefect Egbert om de handel beter te 

laten floreren, zag Rudolf zijn kans schoon om zich het burggraafschap van Groningen toe te 

eigenen. Hij verwoest het kasteel Glimme en verjaagd Egbert van Groenenberg naar Friesland. 

 

Kasteel te Grambergen 

 

Egbert is echter ook niet voor een gat te vangen. Hij omsingeld Groningen en sluit Rudolf in. 

Die ontsnapt ter nauwernood aan een gevangenschap. Rudolf keert terug naar Coevorden en 

brengt een leger bijeen en belegert opnieuw Groningen.  Voor er echter een echte strijd wordt 
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begonnen, besluit de bisschop Otto 11 van der Lippe er zich mee te bemoeien. Hij roept alle 

edelen en hun soldaten bijeen. Met buit en beloningen in het vooruitzicht gaan veel 

krijgslieden op weg naar het kasteel in Hardenberg. Daar laat bisschop Otto 11 het grote en 

machtige leger bijeenkomen. 

Bisschop Otto 11 heeft Rudolf en zijn strijdgenoten inmiddels in de ban gedaan en hun 

goederen verbeurd verklaard. Het is 27 juli 1227, de dag van de beschermheilige Sint 

Panthaleon. Vol goede moed leiden de heren Van Coevorden, Rudolf, Frederik en Godfried en 

hun vrienden Menso en Hendrik van Gravestorp hun schamele en armoedige leger, dat 

bestaat uit lichtbewapende boeren uit Dalen, Loon, Steenvoorde en Goor. Zij verschansten 

zich achter een met gras en heide begroeide moerasvlakte en wachten de komst van de 

bisschop af. 

Hoog gezeten op hun paarden en gehuld in zware harnassen rijden de meest bekende ridders 

rond. Dat zijn Gijbracht van Aemstel, de heren van Woerden en Montfoort, graaf Floris van 

Holland, de graaf van Kleef, graaf Gerard van Gelre, graaf Bodekin van Bentheim, heer Jan 

V1 van Arkel, proost Dirk van Deventer, heer Reinout van Rese, Otto’s broer en Berend van 

Horstmar. De laatste is de grootste held uit die tijd en de schrik van de Sarracenen. 

 

 

 

Langzaam rijdt de legerschaar richting Coevorden. Daar treffen ze vlak bij de Vecht een 

ordeloze groep boeren aan. De bisschop geeft het signaal tot aanval en de ridders geven hun 

paarden de sporen. Een paar honderd meter gaat het goed. Maar dan voelen de eerste paarden 

geen grond meer onder hun hoeven. Ze zakken weg in het sponzige en stinkende moeras, 

samen met de ridders. Ze worden gehinderd door hun zware harnassen. Natuurlijk verdwijnt 

niet het hele leger in het moeras. Maar dan nadert het boerenleger over de graspollen en over 

de sluipwegen die alleen aan hen bekend zijn. Bewapend met speren, zwaarden, hooivorken 

en messen gaan ze op de ridders af. Die kunnen zich niet verdedigen in hun zware harnassen. 
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Veel edelen verdrinken, anderen worden achtervolgd en afgeslacht. Hun lijken worden 

beroofd. 

De grootste vijand blijft ook niet buiten schot. De bisschop wordt als een rund afgeslacht. 

Zoals Johan Picardt omschrijft: ‘En de verloren bisschop wordt terug gevonden in het moeras, 

dood, zeer mismaakt, zijnde zijn hoofd met vlakzwaarden gelijk als gevild’. 

Na de dood van Otto 11 wordt al snel een nieuwe bisschop gekozen. Als hoofd van het kerkelijk 

bestuur in het Sticht Utrecht wordt nu Willebrand van Oldenburg, de broer van de graaf Van 

Oldenburg, aangesteld. Hij besluit de gesneuvelden en vooral Otto 11 te wreken. De kastelein 

van Coevorden, Rudolf, dient gestraft te worden. 

 

Nonnen te Assen, stichting van een klooster. 

 

De bisschop en zijn handlangers trekken op naar Coevorden en bij Peize verslaat hij het leger 

van de Gelkingen. Velen worden gevangen genomen, een deel van de Drenthen wordt 

vermoord en geradbraakt. Het hoofddoel is echter nog niet bereikt. Rudolf van Coevorden is 

nog niet gevangen genomen. De bisschop vraagt steun aan de keizer en de paus. Die 

verstrekken aflaten aan allen die deelnemen aan de grote kruistoch tegen Rudolf van 

Coevorden. Met het immense leger trekt de bisschop in 1228 ten strijde. Bisschop Willebrand 

van Oldenburg splitst zijn leger op in zes groepen. Van zes kanten vallen ze Drenthe binnen. 

Rudolf had zijn leger ook opgesplitst. Maar dit leger was niet opgewassen tegen het grote leger 

van de bisschop. Rudolf, die inzag dat hij aan de verliezende hand was, gaf zich op 10 oktober 

1228 over. In Vollenhove werden veertig gijzelaars overhandigd aan de bisschop. 
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De ban over Rudolf van Coevorden, zijn broers Hendrik en Godefried en hun vrienden Menso 

en Hendrik van Gravestorp werd opgeheven. De voorwaarden zijn: 

- Rudolp van Covorden sal op staende voet overleveren het kasteel tot Covorden en het 

Huys te Laer, gheleghen in de Graefschap Bentheim; 

- sal mede quiteren al zijn recht, dat hy heeft in de Lantschap Drenth; 

- sal aen den Bisschop betalen drie duysent Marck, voor de schade die hy den Bisschop 

aengedaen heeft; 

- sal op syn kosten werven hondert Ruyters, om die te senden in Lijflandt om onder 

Christen Heeren te dienen tegen d’ ongeloovige Heydens; 

- sal op ’t swarte Water by Swolle een Klooster stichten van vijfentwintigh Baghijnen, 

van S. Benedictus orde; 

- sal op de plaets, genaamt de Mommenrijten, daer den Bisschop dootgeslagen is, tot 

versoeninge des dootslachs, fonderen een Collegium van vijfentwintig Canoniken. 

Eylard van Bentheim werd door de bisschop aangesteld als kastelein van Coevorden. Rudolf 

kon het niet verkroppen dat hij zijn bezittingen kwijt was. Hij nam op 3 september 1229 bij 

verrassing het slot weer over. Hij werd geholpen  door een bediende van Eylard die hij had 

omgekocht. De bisschop brengt weer een leger op de been voor een strijd tegen de kastelein 

van Coevorden. De kastelein had wel door dat hij niet kon winnen en sloot met de bisschop 

op het kasteel te Hardenberg een wapenstilstand van vijftien dagen. 

Tijdens de wapenstilstand nam Rudolf een besluit en ging met zijn vriend Hendrik van 

Gravestorp naar de bisschop. Hij wilde een overeenkomst sluiten. Ze worden echter gevangen 

genomen en op 25 juli 1230 levend geradbraakt. Er is een einde gekomen aan het leven van 

een geducht tegenstander van de bisschop. Rudolfs broer, Frederik, wordt aangesteld als 

kastelein van Coevorden. Hij wil de moord op zijn broer wreken maar alle pogingen daartoe 

mislukken. Op 27 juli 1233 sterft bisschop Willebrand. 
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De bisschop wordt opgevolgd door Otto 111 van Holland. Hij is een broer van graaf Floris van 

Holland. Hij maakte er ogenblikkelijk werk van om de lastige Drenthen te kunnen overheersen 

en hen plichten op te leggen. Hij bracht een leger op de been maar de bange Drenthen 

stuurden afgevaardigden naar bisschop Otto 111. Er werd een overeenkomst gesloten. ‘In 

deese Vreede-handelinge hebben de Stenden deser Lantschap aengenomen een klooster te 

fonderen voor de Susteren der Cistertier-Ordre, en dat selve te begiftigen met jaerlijkse rente 

en inkomen’, aldus Johan Picardt.  
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Het klooster moet zijn gesticht tussen 1234 en 1246. Toen vonden de onderhandelingen met 

de bisschop plaats. De abdij werd officieél opgenomen in de Cisterciënzerorde volgens het 

besluit van de generaal-kapittel van de orde. De grondslag was gelegd van het klooster Beate 

Maria in Campis. 

 

 

 

De slag tussen de Drenthen en het leger van de bisschop op 27 juli 1227 is nu bekend als de 

Slag bij Ane. In Ane is een gedenksteen om te herinneren aan de beruchte slag. Momenteel is 

er echter verdeeldheid over de plaats waar de slag heeft plaatsgevonden. De strijd heeft niet 

in Ane plaatsgevonden maar dichter bij Coevorden. Waarschijnlijk zelfs op Drenths 

grondgebied over de Kleine Vecht bij het erve De Kleine Scheere. Volgens Johan Picardt wordt 

dit gebied de Mommerijten of Bommeriete genoemd. De locatie van het klooster Beate Maria 

in Campis is op dezelfde plaats als het latere Huis Ten Clooster. Het klooster moest gebouwd 

worden op de plaats waar bisschop Otto 11 van der Lippe en de ridders de dood vonden. Het 

klooster stond aan de rand van het grondgebied dat volgens Picardt de Mommerijten werd 

genoemd. Het latere Huis ten Clooster heeft waarschijnlijk op dezelfde plaats gestaan als het 

klooster Maria in Campis. Het heeft mogelijk zelfs (een deel van) de vroegere kloostergebouwen 

omvat. In een oorkonde uit 1395 wordt het huis ‘dien Cloester’ genoemd. Nog in 1750 werd 

het huis te Klooster op den Kamp vermeld.  Over het algemeen werd de vestigingsplaats zo 

gekozen, dat aan de zuidzijde van het complex een riviertje liep, waarin afvalwater werd 

geloosd. Vaak lagen hier ook de latrines. De Kleine Vecht stroomde langs de zuidkant van het 

terrein. Huis ten Clooster is met name in de Tachtigjarige Oorlog regelmatig doelwit geweest 

van zowel Spaanse als Staatse troepen. Verdugo en Maurits hebben op Huis ten Clooster hun 

hoofdkwartier gehad. In één van de oorlogsjaren 1672-1673 werd het huis een prooi der 

vlammen. Kort daarna werd het restant van het huis gesloopt. De Kleine Scheere, voor en ook 

nog wel na 1600 Lutke of Lutteke Scheere genoemd, ligt drie kilometer ten zuidwesten van 

Coevorden, dicht bij de Kleine of Coevordense Vecht. Aan de overzijde van dat riviertje is het 

Overijssel. Daar lag vanouds de havezathe de Groot Scheere en tussen Groote en Kleine 

bestond lang verband. De bewoners van de boerderij waren vaak lid van de kerk van 

Gramsbergen en bezaten ook grond in Overijssel. 
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Onder gesneuvelde hoofdmannen bij Coevorden zijn Albert van Eze en Henric van Eze.  Ook 

gedood zijn mensen uit Twente zoals Steven van Elsen, Ulrich van Enschede, Willem van 

Albergen, Roerick van Geesteren, Reinolt van Holten, Ludger van Uilenkote bij Oldenzaal, 

Thibolt van Thije uit Oldenzaal, Albert van Retbeke uit Rutbeek, Conraet van Ootmarsum, 

Arent van Ootmarsum, Ludeken van Ootmarsum. Er zijn tweehonderd hoofdmannen uit het 

leger van de bisschop gedood. Ze zijn bij hun naam bekend. De lijst is afkomstig van W. Nagge 

(Overijsselse geschiedenis) die dit overnam uit een geschreven kroniek. Op onderstaande lijst 

staan de ridders. 

Gerhart, graaf van Gelder, (gewond), de heer Van Amstel, Gijselbert, bisschoppelijke 

Dedingsman in 1225, Otto van der Lippe, bisschop van Utrecht, Diderick van der Lippe, 

bisschop van Munster en proost van Deventer en Oldenzaal, Gerhart van der Lippe, bisschop 

van Bremen, heer Van Arkel en zijn neef, Berend van Horstmar, kruisridder, Gerhart, graaf 

van Goor, banierdrager van het Sticht Utrecht, Diderick, graaf van Cleve, Baldewijn, graaf van 

Bentheim, Engelbert, heer van Groningen, dedingsman van de bisschop van Utrecht en 

Egbert, amptman van Groningen. 

 

 

Van der Eze wordt beleend met erve 

Borgerink 

 

Het erve Borgerink lag achter de hervormde kerk, op het terrein van de latere cooperatie, 

tussen Borgers Stege en Wolters Stege. Voor het eerst komen we dit goed tegen in de 

leenregisters van de bisschop van Utrecht in de periode 1379 – 1382. De tienden ‘al smal ende 

grof’uit dit erve zijn dan in leen gegeven aan Vrederijc van der Eze, ofwel heer Jacobsoen. Van 

der Eze is een ridder die in een kasteel in de buurt van Gramsbergen woont. Als beloning voor 

zijn militaire bijstand aan de bisschop is hij beleend met de tienden uit het erve Borgerink. 

Hij kan levenslang en daarna zijn erfgenamen, aanspraak maken op een tiende deel van de 

opbrengst van de rogge, haver, boekweit, bonen, erwten, vlas, tarwe en gerst. Een verplichting 

die ruim zeshonderd jaar later nog geldig was. 
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In het Rijksarchief van Overijssel in Zwolle zijn de register van de leen- en hofhorige goederen 

van de Proosdij van Sint Lebuïnes te Deventer over de periode 1408 – 1809. Hieruit blijkt dat 

het erve Borgerink hofhorig is aan deze Proosdij. Op 18 november 1447 wordt in het register 

Henric Borcherding als eigenaar van het bouw- en erfrecht vermeld. Op 8 mei 1482 volt zijn 

zoon Dijrijck Borcherdijnck hem op.  

Op 22 december 1642 begeeft Arendt Jacobseb uit Enter zich in de horigheid samen met zijn 

vrouw Geeske Borchardinck. Zij is de dochter van Geertien Borchardinck, die de dochter was 

van Derick Borchardinck en Lubbert Albertszoon Borchardinck. 
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Er komt dus een ander geslacht op het erve Borgerink, met name Arent Jacobsen. Die familie 

wordt ook wel Swennen genoemd. Ze woonden op de Hoge Brink, waar later Koenderink 

woonde die ook wel Swennen Jan werd genoemd. 

Op 11 februari 1643 wordt er een akkoord gesloten tussen Arent Jacobsen, zijn vrouw 

Geesken en Gerrijdt Lubbertszoon Borchardinck en zijn vrouw Jenneken Arentzen. Daarbij 

doen de laatstgenoemden voor een bedrag van driehonderd daalders afstand van het gehele 

erve. 

Op 18 augustus 1649 maken Arent Jacobsen en zijn vrouw een testament ten behoeve van 

hun kinderen Gerrijt, Jan, Jenneken, Henrick en Gerrijtjen. Op 11 juli 1655 wordt een nieuw 

testament gemaakt dat ook goedgekeurd werd door de Proosdij. Hun oudste zoon Gerrijt wordt 

later de bouwheer. 

 

Rechts was het erve Borgerink; de foto is gemaakt door Harrie Cox. 
 
 

 
Links was het erve Borgerink 
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Genealogie van Warner op het Ezendam  
afgewisseld met verhalen en foto’s. 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
Warner op het Ezendam, geboren omstreeks 1580. Hij woont te Enterbroek. 
Kinderen: 

1.  Berend Ezinkdam  

2.  Jan Warner, geboren omstreeks 1620 te Enterbroek. 
Ondertrouwd op 19 april 1647 te Rijssen, getrouwd voor de kerk op 13 juni 1647 te Rijssen met 
Geseke Krommendam, geboren omstreeks 1620 te Ypelo. 
Dochter van Jan Krommendam.  

 
 
 

Krommendam, Enterweg 1 te Elsenerbroek 

 

De Krommendam ligt dichtbij de Regge, westelijk van de weg Goor-Enter. Hier was in de Regge 

een voorde, een doorwaadbare plaats waar ook wagens passeerden. De Krommendam 

fungeerde als herberg voor schippers en voerlui en werd uitgebaat door de familie Sprokkereef. 

Omstreeks het jaar 1885 werd de herberg opgeheven. Er staat een grote schuur waarin Jan 

Hendrik Sprokkereef tussen de jaren 1876 tot 1940 boerenwagens maakte.  

 
 
 
Berend Ezinkdam, geboren omstreeks 1620 te Enterbroek. 
Zoon van Warner op het Ezendam. 
Getrouwd voor de kerk (1) omstreeks 1650 met Reintien Mokkelencate geboren omstreeks 
1620 te Rectum. 
Getrouwd voor de kerk (2) op 23 februari 1655 te Rijssen (NH) met Judith Jansens Wanink, 
geboren omstreeks 1630 te Delden (Wiene). 
 
Uit het tweede huwelijk: 
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1.  Reijnd  
2.  Jan ten Ezendam  
3.  Arend Ezendam  

4.  Wolter ten Esendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 26    mei 1661 te Rijssen. 
5.  Gerrit Ezendam,        geboren te Enterbroek, gedoopt op 25 maart 1664 te Rijssen. 
6.  Berend Ezendam,      geboren te Enterbroek, gedoopt op 25 maart 1664 te Rijssen. 

 
 
 
 
 
In de Franse tijd woont er in Enter een arts, dokter Siebenbergen, chirurgijn en bovendien 
vroedmeester. Die Siebenbergen was niet zo gemakkelijk. Hij werd een 'brouillon', een 
warhoofd genoemd. Er is een gerechtelijk rapport waarin vermeld wordt dat hij slecht sprak 
over de municipaliteit, waarbij in een herberg ook rake klappen vielen. 'En pour avoir porté 
des coupes à la fille de Janna Lammertink veuve de Jean Mollink à Enter lorsque cette fille 
sortant de l' école et de l'avoir jeté dans une fosse plein d'ordure.’ Ofwel: dat hij de dochter 
van Janna Lammertink, toen ze uit school kwam, in een mesthoop had gegooid. Ook had hij 
de dominee willen dwingen om een van zijn patiënten diaconiegeld te geven, zodat de patiënt 
zijn schuld zou kunnen betalen aan Siebenbergen. Dankzij deze affaire worden in 1814 nog 
een keer de namen van de Enterse municipaliteit opgesomd: Jannes Geerdink, Hendrik 
Braamhaar, Gradus Ezendam en Gerrit de Wilde. Het blijken er nu nog vier te zijn. Degene, 
die de 'enige patriot' werd genoemd, Helmich, was inmiddels uit hun midden vertrokken. 
 
 
 
 

 
 
Familie Ezendam  
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Reijnd Ezinkdam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 23 maart 1656 te Rijssen. 
Zoon van Berend Ezinkdam en Judith Jansens Wanink. 
Getrouwd voor de kerk (1) omstreeks 1680 te Rijssen met Jenneken. 
Getrouwd voor de kerk (2) omstreeks 1700 met Berentien Jans. 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Judith, geboren te Enterbroek, gedoopt op 03 augustus 1684 te Rijssen. 
Getrouwd met Hendrik Helmich ten Cattelaar  (op erve `t Kattelaar), geboren te Enter, 
gedoopt op 08 april 1677 te Rijssen 
 
Heeft een hypotheek van 1000 gulden van H. van der Sluys. 
 
Zoon van Jarnen (Jan) Helmich (Jorrien Hieronymussen) en Jenneken Eetgerink. 

2. Jenneken, geboren te Enterbroek, gedoopt op 27 september 1685 te Rijssen. 
Getrouwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24 april 1712 te Enter met Coert Warners  
(Velner) in de Maat, 25 jaar, geboren te Enterbroek, gedoopt op 31 oktober 1686 te Rijssen, 
overleden na 1748. 
 
In 1744 heeft Coert Wanders, alias Coert In de Maate, een uitdrift gekocht op zijn woning in 
Enterbroek, tusschen de huisen van Jan in d` Maate en de Dragonder, voor f.11.12.0. 
Bij volkstelling van 1748 wordt hij de oude man genoemd en leeft hij in de woning van Coert in de  
Maat. Deze woning wordt na Hiltjesdam en Dragonder genoemd en moet ongeveer gestaan hebben  
bij de brug over de Twickelervaart, bij de Koothe. Vermoedelijk is ook de naam de Koothe een 
verbastering van Coert. 
 
Zoon van Warner (Wilm) ten Vellener (van die Maet) en Jannaeke Tonnisse ten Hasseler. 

3. Berend Rijnd  
4. Griete Rhijnds op ‘t Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 30 juni 1689 te Rijssen. 

Getrouwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 14 juni 1711 te Enter met Jan Gerritsen Nieland, 
26 jaar, geboren te Enter, gedoopt op 31 mei 1685 te Rijssen. 
Zoon van Gerrit op ‘t Nieland en Griete. 
Hij is later getrouwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 12 augustus 1714 te Enter met Griete  
Hermsen Pluimers, geboren omstreeks 1690, dochter van Hendrik Hermsen Pluimers 
(Prins Hendrik) en Jenneken Jansen Prinsen. 

5. Wolter Reijnt (Binnengais, ook Cattelaar) 

6. Gerrit Rijnds, geboren te Enterbroek, gedoopt op 10 maart 1695 te Rijssen. 
Getrouwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22 maart 1722 te Enter met Janna Jacobs Dambrink,
geboren omstreeks 1680 te Goor. 
 
Janna Dambrink was weduwe van Gerrit Rhijnds ten Ezinkdam. Getrouwd op 22 maart 1722.  
Zij was eerder getrouwd met Engbert Gerritzoon Velten, op 12 augustus 1708,dit echtpaar had zes  
kinderen: 
1. Jenneken  11 januari     1711 
2. Geesken   19 februari    1713 
3. Jenne         3 november 1715 getrouwd op 1 augustus 1745 met Hendrik Berendszoon Mennegat. 
4. Vrede           12 juni       1718 
5. Fredrik           9 juni       1720 
6. Engberdina  12 oktober 1721 getrouwd in 1749 met Jan Hermsen Wijvecate. 
 
In 1662 laat Gerrit Velten in het Enterbroek een ziek kind dopen te Goor. 
De vader van Engbert Velten is Jan Velten, data van geboorte en huwelijk zijn niet bekend. Een  
zuster van Jan, Marie Velten, is getrouwd op 1 juli 1708 te Enter met Jan Kolhoop uit Elsenerbroek. 
De vader van Jan Velten is vermoedelijk Feltens Felten in Enterbroek, getrouwd op 5 mei 1653 in  
Rijssen met Lambertien Engberts (Zeendam) uit  Enterbroek. 
 
Het erve Klein Velten ligt in het zuidelijkste punt van Enterbroek aan de Regge aan de huidige  
Stokreefsweg. Het erve Groot Velten lag ook naast erve Binnnegaait, nu Van der Kolk. 
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Zij was eerder getrouwd voor de kerk op 12 augustus 1708 te Enter met Egbert Gerrits Velten,  
30 jaar, gedoopt op 03 augustus 1678 te Rijssen, zoon van Gerrit Velten en Gerritjen. Zij is 
later getrouwd voor de kerk op 04 april 1723 te Enter (NH) met Lambert Berendzoon Velten,  
geboren Mekenkamp (Velten), 25 jaar, geboren te Ypelo, gedoopt op 12 september 1697 te  
Rijssen. Hij is de zoon van Berent Jansenzoon Mekenkamp, schoolmeester op het Mekenkamp, en 
Berentien NN. 

7. Maria, geboren te Enterbroek, gedoopt op 27 februari  1698 te Rijssen. 
8. Janna Reints Ezendam (IJfendam), geboren omstreeks 1700 te Enterbroek. 

Ondertrouwd op 29 april 1725 te Enter met Gerrit Jansens Uilenreef (Ulencreft), 25 jaar  
oud, geboren te Ypelo, gedoopt op 25 februari 1700 te Rijssen. 
 
Op 12 maart 1763 geeft Jan ten Cate in Almelo aan dat hij van zijn oom Hendrik ten Cate in 
Almelo geërfd heeft het plaatsje Ulenreef in Ypelo, dat dan een waarde heeft van 850 gulden. 
 
Zoon van Jan Uilenreef en Janna Hendriks 
 

 
Uit het tweede huwelijk: 

9. Jan Reints Ezendam  
10. Fenneken, geboren te Enter, gedoopt op 13 april  1704 te Rijssen. 
11. Johanna, gedoopt op 13 juni 1707 te Rijssen. 

 
 
 

 
 
Erve Binnengaait waar ooit de overslaghaven en de herberg was. 
 
 
 
Enter werd in het jaar 1811 bij Rijssen gevoegd, net als Elsen. De Entersen werd niet naar 
hun mening gevraagd. Zes Entersen namen zitting in de gemeenteraad van Rijssen, te weten: 
Hendrik van Nes, Hendrik Grevink (Greeve, de schoolmeester), Gradus Ezendam, Hendrikus 
Braamhaar, Jannes Geerdink en Gerrit de Wilde. Weer vier hervormden en twee rooms-
katholieken. De begroting van Enter stond er niet zo gek voor, terwijl Rijssen bijna armlastig 
was. ‘Les pavés dans la ville de Rijssen sont dans plusieurs endroits dans un mauvais état', 
zo meldde de Rijssense begroting. Het plaveisel was op verscheidene plaatsen in een zeer 
slechte staat. Jarenlang bleef er geharrewar over de verdeling van de kosten. De Wilde klaagde 
namens Enter over het onderhoud van de gemeentetoren en het uurwerk. Ook de scholen 
zouden achtergesteld zijn, vergeleken met Rijssen. Zo moest Rijssen in 1817 bedragen 
begroten voor de brug over de Regge bij Binnengaaits. Het is interessant om te zien hoe groot 
de dorpen in het jaar 1809 waren, dus voor de herindeling begon. Hieronder volgt de volledige 
omschrijving zoals die op de tabel zijn toegepast van de 'onderscheijden' 
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godsdienstgenootschappen: - Hervormd Genootschap; - Roomsch Catholieke kerk; - Lutherse 
gemeente; - Doopsgezinde Gemeente; - Joodsche of Israëlitsche Gemeente. Het is van belang 
om de verhouding protestant en rooms-katholiek in de gaten te houden. De verdeling van de 
zetels en het eigendomsrecht van de kerk vormde steeds een twistpunt. In het jaar 1818 werd 
Enter weer losgekoppeld van Rijssen. Doel van de herindeling was toen zorgen voor een 
evenwichtige verhouding tussen stad en platteland. Dat Enter (1557 inwoners) 'ingelijfd' werd 
bij Wierden (1129 inwoners) en niet andersom, is nooit meer helemaal goed gekomen. 

 
 
Erve Groot Velten, nu Van der Kolk 
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De Regge, op de achtergrond erve Groot Velten, nu Van der Kolk. 
 

 
 
 



  

60 

 

 
 

 
 
 

 
Berend Rijnd Ezinkdam, geboren te Enterbroek, gedoopt 1687 te Rijssen, overleden voor 
1748 te Enterbroek. 
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In 1748 het caterstede Eesendam. 
 
Zoon van Reijnd Ezinkdam en Jenneken. 
1 Getrouwd voor de kerk op 11 oktober 1711 te Enter.  
2 Getrouwd voor de kerk op 23 juni 1715 met Geertje Harmsdochter (Geeske) Holland, 17 
jaar, geboren te Enterbroek, gedoopt op 01 juli 1694 te Rijssen, overleden na 1748. 
Dochter van Hermen in ‘t Holland en Jennegien. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
 

1. Jan  
2. Judith, geboren op 17 november 1719 te Enter. 

Getrouwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26 mei 1751 te Almelo met Jannes Janszoon 
Bruggink, geboren te Almelo. 

3. Derk Berentsen Ezendam, geboren op 12 juli  1722 te Enterbroek. 
 
Derk Ezendam koopt op 2 juli 1747 met toestemming van zijn moeder een vierde deel van het  
ouderlijke erve het Ezendam in Enterbroek, van de oud burgemeester van Rijssen Gerrit Jansen. 
(R.A.ked.7/1). Hij heeft hiervoor een hypotheek gekregen van Hendrik Wolthuis in Ypelo. 
 

4. Jenneken Berendse Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 10 juni 1725 te Rijssen. 
Getrouwd voor de kerk op 13-jarige leeftijd op 22 februari 1739 te Enter met Cornelis op 
‘t Kattelaar, 28 jaar, geboren op 22 juni 1710 te Enterbroek. 
Zoon van Hendrik Helmich ten Cattelaar (op`t Kattelaar) en Judith Ezinkdam. 

5. Jan Berends ten Ezendam.  
 
 
 
 

 
 
1938, jubileum meester Koldewey; de foto is gemaakt door Gerrit ten Brinke. 
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Bovenste rij v.l.n.r. 
Smit (GEB), Gerritsen (Pölke), Japink (de Pont), Jan Ezendam (Loeksman), Garrat Scholten, 
Bruggeman (Spoorkearl), Scholten (Spoorkearl) en Mannes Nijmeijer (Beumersmans). 

Tweede rij v.l.n.r. 
Gerrit Jan ten Brinke (Berends Getjaan), Schuitemaker (Mantjes Jaan), Jansen (Reinds 
Jaan), Roessink (vader van Roessink-Ab), Wolthuis( WooltsJaan. wethouder), Leussink 
(Schips-Jaan. koster hervormde kerk), Waanders (Knibbelmans) en Brunnekreef (Kremers 
Beernd Jaan). 

Eerstee rij v.l.n.r. 
Daatje Prakken, meester Koldewey, Abby Koldewey, mevrouw Koldewey, Dine Koldewey en 
meester Gerrit Beldman. 

 
 
 
De Entersen in die tijd waren nogal honkvast en gingen, als zij werkloos werden niet gauw 
elders werk zoeken. De Enternaar wilde ook niet graag zijn zelfstandigheid verliezen. Ieder 
wilde graag eigen baas zijn. Dat is één van de redenen waarom de helft van de Enterse 
beroepsbevolking een klompenmakerijtje bezat. Ook schoten kleine kruidenierswinkeltjes als 
paddestoelen uit de grond. B. Mennegat (Tuutn-Beernd) was één van de mensen die liever 
kleine baas was dan grote knecht. Zo'n honderd jaar geleden vestigde hij zich als kleermaker 
in het noordeinde van Enter. In het jaar 1909 kocht hij het huisje in het noordeinde van 
Japink (de Pont). In de volksmond heette dat huis daarom de Ponterije. De gebroeders Samuël 
hadden dit pandje in het jaar 1907 van schipper Derk Japink gekocht en in het jaar 1909 aan 
Berend Jan Mennegat doorverkocht. Schuin achter Tuut’n-Berend woonde de boer Den Uil. 
Die kwam uit Holland en was dus import. Den Uil was Getrouwd met Dieka Eertink (Zwiks-
Dieka). Later woonde Peddemos-Getjan in het huis van Den Uil en Dieka. Langs dit land liep 
een paadje naar boven naar de 'mölnbealt'. Boven op die belt stond de molen van Jan 
Bouwhuis. Het was een stellingmolen die in het jaar 1869 door de Duitser J.P. Brinkwerth 
was gebouwd nadat zijn molen op de Mors door een storm was vernield. Aan de andere kant 
woonde Nijland (Horstink). Hij had een café en zijn klanten speelden steevast domino, dat was 
tot in de omtrek bekend. Later kocht De Weerd het pand van Horstink en begon er de eerste 
Enterse paardenslager. Naast De Weerd woonde Brunnekreef die als bijverdienste een 
kruidenierswinkeltje runde. Brunnekreef had vier zoons, twee begonnen achter het ouderlijk 
huis een klompenbedrijfje. De derde zoon had een smederijtje naast het pand van zijn ouders. 
In dat pand aan de Dorpsstraat hebben verschillende mensen gewoond. Hun namen: Mans 
Lammertink, Hertog Spanjer, Saaltink (die er een kruidenierswinkeltje had), J. Oremus en H. 
Nijmeijer (Beumers-Dieks). Saaltink bouwde later aan de overkant een nieuw winkelpand. De 
kruidenierswinkel werd toen uitgebreid met een afdeling manufacturen.  
 
 
Op de hoek van de Dorpsstraat/Ypeloweg woonde G. Ezendam (Plasjeante-Getjan). Hij had 
een transportbedrijf; eerst reed hij met paard en wagen, later kwam er een vrachtauto. Het 
huis van Ezendam is eeuwenlang bewoond geweest door de mulder van de Enterse molen. Die 
stond toen nog aan de Ypeloweg op de Mors. Het was een hallehuis en het pand werd De 
Mulderije genoemd, ook wel het ‘Duutse Hoes’.  
 
 
Achter de nieuwe zaak van Saaltink stonden drie heel oude boerderijen, alle drie nog met een 
onderschoer. Mans Otten (Klokn-Mans) en Slot-Derk woonden er. In de tweede boerderij de 
familie Hiltjesdam. In de derde een vrijgezel, Brams-Hinne, later de familie Corbet. Iets 
verderop – naast Ezendam – had Jans Kerkhof (Toon-Jans) een pannenbakkerij. Twee van 
zijn zoons begonnen later op die plek een aannemersbedrijf. Naast de Lage Dijk woonde Gerrit 
Jan Waanders (Knibbel-Getjan). Hij vervoerde vracht van en naar het station en was één van 
de laatste actieve schippers rond de eeuwwisseling. Op de hoek van de Lage Dijk en de 
Dorpsstraat woonden de dames Ter Weele (de oale Loavervrouwleu). Iets verderop woonden 
nog twee zelfstandigen: Velten (de Broeze) met een kruidenierswinkeltje annex bakkerij en Ten 
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Hove (de Klitse) die ook een kruidenierswinkeltje en een bakkerij had. Normaal gesproken 
waren de Entersen boer en kleine zelfstandigen tegelijk. Aanvulling op het inkomen was bittere 
noodzaak. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in Enter lag toen net boven 
de honderd gulden per jaar. Landelijk was het gemiddelde toen driehonderdvijftig gulden. De 
Entersen moesten hun vrijheid duur betalen. 
 
 
 

 
 
1935, de Mulderij;  hier woonden de molenaars van de eerste Enterse molen, collectie 
Oversticht Zwolle. 
 
 
 
Jan Ezinkdam, geboren op 03 januari 1712 te Enter. 
Zoon van Berend Rijnd Ezinkdam en Geertje Harmsdochter (Geeske) Holland. 
Woonde aan de Rondweg. 
Getrouwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 22 maart 1733 te Enter met Jenneken 
Gerritsen Ramakers (Hulsebosch), geboren omstreeks1712. 
Dochter van Gerrit Ramakers en Berentjen. 
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Uit dit huwelijk: 

1.  Hendricus, geboren op 05 juli 1733 te Enter, overleden omstreeks 1734. 
2.  Hendrik Esendam, geboren op 14 augustus 1735 te Enter. 

3.  Jan Esendam, geboren op 26 april 1738 te Enter. 
4.  Jenneken, geboren omstreeks1741 te Enter. 
5.  Gerrit Ezendam, geboren op 03 november 1743 te Enter. 
6.  Berendina, geboren op 03 oktober 1745 te Enter. 
7.  Berend, geboren op 28 april 1748 te Enter, overleden voor 1751. 
8.  Berend Ezendam  

9.  Hendrik Ezendam, geboren op 24 juni 1753 te Enter. 
10.  Hendrik Ezendam, geboren op 13 oktober 1754 te Enter. 

Getrouwd voor de kerk (1) omstreeks1770 te Almelo met Eva Knoop. 
Getrouwd voor de kerk (2) op 18-jarige leeftijd op 07 mei 1773 te Almelo met Jenne Witvoet,  
geboren omstreeks 1750 te Almelo. 

11.  Geesken, geboren op 13 april 1758 te Enter. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Antonie (Teunis) Bullenaar, landbouwer op het erve  Bullener en arbeider, geboren op 18 
maart 1787 te Enterbroek, overleden op 11 november 1823 op 36-jarige leeftijd. 
 
Hij was arbeider en woonde te Amsterdam. Hij is op het veerschip van Amsterdam richting 
Zwolle overleden. Aangevers van zijn overlijden te Zwolle zijn Gerrit Koenderink, schipper, 25 
jaar en de ongehuwde broer Wolter Ezendam, schipper, 45 jaar. 
 
Zoon van Gerrit Mannes Kattelaar/Bullener (Bulner)  en Leijde Sentman (Zeenmans) 
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 31 augustus 1809 te Markelo met Jenneken Ezendam, 25 
jaar, geboren te Enterbroek, gedoopt (NH) op 11 januari 1784 te Enter. 
 
Werd lidmaat op 26 maart 1812 van de hervormde kerk te Enter.  
 
Overleden op 21 augustus 1857 te Enterbroek op 73-jarige leeftijd.  
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Bij haar dood werd aangifte gedaan door de buren. Die vertelden dat zij 80 jaar is en dat ze 
alleen de naam van de vader weten. Bij de geboorte van haar zoon, Jannes, zou zij al 38 jaar 
zijn. Beide leeftijden zijn dus niet goed. Op 6 juli 1844 worden de onroerende goederen onder 
de kinderen en Jannes Slag verdeeld, bij notariele akte van notaris Jalink te Goor nr. 100 in 
1844. 
 
Dochter van Hermannus (Mannes) Ezendam (erve Holland, later de Elsen 
genoemd) en Elsken ten Ezendam. 
 
 
Uit dit huwelijk: 
1.  Evert Jan Bullenar (Koele)  
2.  Leida, geboren op 08 september 1812 te Enterbroek, gedoopt (NH) op 12 september 1812 te Enter,  

overleden op 01 maart 1885 te Enterbroek op 72-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 18-jarige leeftijd op 25 februari 1831 te Wierden met Gerhardus Johannes 
 (Graads) Wolters (Fit), 25 jaar, klompenmaker, geboren te Enter, gedoopt (RK) op  
05 juli 1805  te Rijssen, overleden op 10 mei 1882 te Enterbroek op 76-jarige leeftijd. 
 
Graads en Leire zijn, net als meerdere familieleden, op een stuk grond van de erven  
Theunis Bullenaar, begonnen met een boerderijtje. 
 
Zoon van Gerardus (Gradus) Wolters, landbouwer, en Hendrika Volbrink 

3.  Gerritdina, geboren op 28 juni 1820 te Enterbroek, overleden op 13 juni 1908 te Rijssen op  
87-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 29 april  1841 te Wierden met Joannes Slag, 27 jaar, 
geboren te Enter, gedoopt op 01 februari 1814 te Rijssen, overleden op 21 december 1856 te  
Enter, nummer 640 op 42-jarige leeftijd. 
Zoon van Joannes Slag en Euphemia Spoelder. 
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 09 juni 1859 te Wierden met Mannes Ekhuis, geboren  
1816 te Rijssen. 
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Het erve de Koele aan de Bullenaarsweg 

 
 
Ezendam, de Plasjente 
 
 

 

Nu dit stuk oud-Enter heeft moeten wijken voor een nieuwbouwwijk – alleen de verbouwde 
Mulderij staat er nog – heeft een nadere beschouwing zin. Gelukkig is in het archief van 
Openbare Werken (gemeentehuis Wierden) een in het jaar 1938 vervaardigde bouwkundige 
tekening (opmeting) van de toenmalige situatie. Deze tekening werd gemaakt in verband met 
een verbouwing van het woongedeelte van dit belangwekkende huis. Het ontwerp van de 
nieuwbouw bevindt zich eveneens in het archief van Openbare Werken te Wierden. Een en 
ander werd in opdracht gegeven door de weduwe G.J. Ezendam. Gesprekken met de bewoners 
uit het jaar 1981, met name Gerrit Jan Ezendam en zijn moeder, verschaften meer materiaal 
over de boerderij De Mulderij. Karakteristiek is natuurlijk de brede deel van dit West-Twentse 
hallehuis, die zes meter veertig breed is. De sluitsteen van de ‘achterdure’ vermeldt het jaartal 
1776, het bouwjaar van het bedrijfsgedeelte. Aan weerszijden van de deel bevonden zich de 
lage zijbeuken. Tot de Eerste Wereldoorlog stonden in de potstal zes ‘beeste’ (koeien), 
gezelschap gehouden door een paard in de paardenstal tegen de straatgevel. Verschillende 
kleine bergruimten en een varkensstal en een privaat, een plank met ronde opening. De 
‘sprong’ in de plattegrond signaleert, dat het aan de achterzijde uitgebouwde woongedeelte 
van iets latere datum was. In een langwerpig brok zandsteen, dat nu in de tuin ligt, was de 
volgende tekst gebeiteld: ‘Door U Kruis O Heer Bewaare ons voor Brand Voor al de nood en 
voor sunde en scande F I L A W 1784’. In het midden was een gestileerd kruis in reliëf 
aangebracht. De initialen betekenen F. Lohuis en Albert Workel. G.J. Ezendam vertelde dat 
Workel uit Duitsland kwam en de bouwheer van dit woongedeelte uit het jaar 1784 geweest 
is. Het aangebouwde vakwerkdeel, dat veel ouder is, werd toen van een nieuwe indeling en 
van een door schuiframen geflankeerde toegangsdeur voorzien. Albert Workel was indertijd 
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waarschijnlijk eigenaar of aandeelhouder van de plaatselijke windmolen. Verklaarbaar is nu 
ook de naam van het huis: de Mulderij (Mulderieje). In het jaar 1938 werd, in het beginstadium 
van de sloop van het woongedeelte nog net op tijd een foto gemaakt van het tot ondergang 
gedoemde oude woongedeelte. Zichtbaar zijn op de historische foto: Albert Pluimers, metselaar 
Berend Hendriksen en Jannes Ezendam junior. Op het dak zit Mans Hendriksen die de sporen 
en de daklatten panvrij maakt.  

 

 

 

 

 

De oude indeling van de lange woongevel is uitstekend te onderscheiden. De lage raampjes 
brachten licht en lucht in de slaapkamer onder het schuine dak van de ‘kubbing’. De eerste 
deur vormde de toegangsdeur tot de ruime woonkeuken (6.50X6.50), met inlegbouwkastje en 
‘boozem’ van een meter tachtig breed. Tot het jaar 1938 was deze ruimte antiek ingericht met 
kabinet, knopstoelen en ‘letterdeuke’ (merklappen). Tussen de schuiframen met houten 
roeden aan de woonzijde bevindt zich de eerder genoemde steen met het jaartal 1784. Naast 
de woonkeuken trof men de keuken (4.50X5) aan met daarachter een smalle slaapkamer 
(3.50X5.70). Op de tekening van Jan Jans is het vierkante raampje met luik van deze ruimte 
vastgelegd. Zij toont ook het luik van de zolder op de eerste verdieping. Direct herkenbaar zijn 
de ankerbalkconstructie en vijf gebinten van de inspringende hoekpartij. Twee rijen regels 
(riej’n) delen het geheel in drie, door stijlen onderbroken stroken. Consoles (stekbeande) aan 
weerszijden van de stijlen ondersteunen de muurplaat, waarop de stijlen rusten. Een kabinet 
uit de oude inboedel werd overgenomen door Geertruida Ezendam uit Hengelo (O). Het 
boerenbedrijf van De Mulderij was overwegend op de veeteelt gericht. Achter het woongedeelte 
lag vroeger ‘nen Wiejerd’. Vergelijk de bekende Rijssense ‘Wiejerd’ voor het bleken van de was. 
Of er in Enter ook gebleekt werd wist de familie Ezendam niet te vertellen. De mannelijke 
Ezendams behoorden vroeger tot de Enterse binnenschippers die in zuid- en west Twente 
vracht vervoerden via de smalle beken en waterlopen. De gebeurde natuurlijk met de 
traditionele Enterse zomp. Aan die traditie herinnert een vroeg-negentiende eeuwse 
windwijzer op het topje van een katholiek gevelteken, behorend tot de sier van een verbouwde 
dorpsboerderij, Dorpsstraat 109 te Enter. Het silhouet is een Enterse zomp, inclusief 
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roerganger. Na de Eerste Wereldoorlog gaf de familie Ezendam de brui aan de stagnerende 
binnenscheepvaart. Ze besloot over te gaan naar vrachtvervoer met paard en wagen. Uit die 
tijd (1930) dateert een foto met op de bok van een door twee paarden getrokken huifkar J.H. 
en G.J. Ezendam op de Wierdenseweg te Enter.  

 

 

 

 

 

Vanaf het jaar 1930 was het vervoer het middel van bestaan van de Ezendams. Tot het midden 
van de jaren vijftig van de twintigste eeuw bleef men de paarden trouw. Nu (1980) hebben de 
drie broers Ezendam van het erve De Mulderij ieder een vrachtwagen, om het rayon Almelo-
Goor-Markelo-Delden-Bentelo-Hengelo mee te bestrijken. Kleine verhuizingen vinden op 
verzoek ook plaats. In het jaar 1979 is het oude bedrijfsgedeelte met z’n warme rood-bruine 
baksteen nog eens nagezien en behoedzaam gerenoveerd, alles in passende stijl. Het ziet er 
naar uit dat dit uit het jaar 1776 daterende gedeelte van Het Duutse Hoes nog lang een 
waardig accent zal verlenen aan dit vernieuwde gedeelte van Enter. Een protestants, 
eenvoudig gevelteken met een simpele windwijzer, prijkt tussen de windveren van de gevel 
aan de straatzijde. De familie Ezendam is vanouds hervormd. Je vraagt je intussen af of het 
gevelteken met windwijzer in Enter wellicht fungeerde als een herkenningsteken voor 
schippersfamilies. De klant hoefde dan alleen maar naar de geveltop te kijken.  
 
Kunsthistoricus Engelbert ter Kuile schreef in het jaar 1934 in ‘Nederlandse Monumenten 
van geschiedenis en Kunst’ over het Duutse Hoes: ‘Bij de splitsing van den Almelooschen weg 
en de weg naar Bornebroek staat een oud huis (XVlll B) genummerd EK 1397, bekend als ‘De 
Mulderij’. Rechthoekig woonhuis van vakwerk, later verbouwd en aan de achterzijde van een 
deel voorzien. In een schouw van steen met het jaartal 1776’. Met Ter Kuile zien we in het 
woonhuis van vakwerk het oudste deel van het oorspronkelijke bouwwerk, dat nog in de 
zeventiende eeuw gebouwd kan zijn. Voor de ontwikkeling van de West-Twentse klederdracht 
is een foto uit het familiealbum van de Ezendams van belang. Op de foto staat Janna 
Ezendam-Lammers (echtgenote van Jannes Ezendam sr) naast de ‘middeler’ (houten stutpaal) 
van de grote inrijdeuren. Zij heeft de daagse knipmuts op het hoofd, een jak en een zwarte 
lange rok en ’n scholk (schotteldook, schort) aan. Janna Lammers leefde van 1856 tot 1939 
en werd drieëntachtig jaar. 
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Berend Ezendam, schipper, geboren op 31 januari 1751 te Enter, overleden op 20 
september 1818 te Enter op 67-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezinkdam  en Jenneken Gerritsen Ramakers (Hulsebosch). 
Hij woonde te Enter. 
Getrouwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 08 augustus 1772 te Enter.  
 
In Rijssen bevestigd op 12 september 1772.  
 
Echtgenote is Dina Hermsen Pluimers, 18 jaar, geboren op 18 november 1753 te Rectum, 
overleden op 16 februari 1826 te Enter op 72-jarige leeftijd.  
 
Het echtpaar  heeft het laatst gewoond in Elsenerbroek.  
 
Dochter van Hermen (Hendrik) Pluimers en Fenneken Jansen in de Maat (Nieland). 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jenneken, geboren te Rectum, gedoopt op 29 november 1772 te Rijssen. 
Getrouwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 16 december 1800 te Haaksbergen met Jan Albert  
Klein Poelhuis, 39 jaar, geboren op 15 november 1761 te Winterswijk. 
Zoon van Aalbert Klein Poelhuis en Janna Hageman (Ten Hagen). 

2. Fenneken, geboren op 15 maart 1778 te Enter. 
3. Jan (Enter-Jan)  
4. Fenneken, gedoopt (NH) op 07 augustus 1785 te Enter, overleden op 19 juli 1823 te Stad 

 Delden op 37-jarige leeftijd. 
Getrouwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 09 september 1810 te Delden met Lammert 
Rikkert,  geboren omstreeks 1778 te Delden, overleden op 26 maart 1819 te Delden. 
Zoon van Berend Rikkert en Janna Wiecherink. 

5. Berendina, geboren 1787 te Enter. 
Getrouwd op 10 november 1815 te Almelo met Gerrit Smit, geboren 1793 te Almelo. 

6. Derk  
7. Geesken, geboren op 23 december 1792 te Enter, overleden op 07 juni 1823 te Enter op 30-jarige 

leeftijd. 
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 01 juli 1817 te Rijssen, getrouwd voor de kerk op 21 juli 1817 te 
Enter met Mannes Geels, 30 jaar, schipper, geboren op 03 december 1786 te Enter, overleden 
op 15 november 1830 te Enter op 43-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Hendrik Geels, schipper, en Maria Jansens Seenen (Fukkink). 
Hij is later getrouwd op 38-jarige leeftijd op 28 januari 1825 te Wierden met Aaltje Pluimers,  
34 jaar, geboren op 27 juni 1790 te Enter, overleden op 24 oktober 1846 te Enter op 56-jarige 
leeftijd, dochter van Swier Arends Pluimers (Ramakers), klompenmaker, en Willemiene  
Arends Waanders. 

8. Hendrina,  geboren op 25 mei 1796 te Enter. 
9. Gerritdina, geboren op 25 mei 1796 te Enter. 
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Jan Ezendam (Enter Jan), schipper, geboren op 21 januari 1781 te Enter, overleden op 25 
januari 1861 te Stad Almelo op 80-jarige leeftijd. 
Zoon van Berend Ezendam en Dina Hermsen Pluimers. 
Ondertrouwd (1) op 14 april 1809 te Goor met Gesiena Peddemors, 25 jaar, geboren op 28 
september 1783 te Enter, overleden op 15 maart 1810 te Enter op 26-jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrik Peddemors en Berendina ter Steege (Van de Maat). 
Getrouwd (2) op 33-jarige leeftijd op 10 november 1814 te Rijssen met Jenneken 
Noortkamp, 27 jaar, geboren op 08 februari 1787 te Hellendoorn, overleden op 15 september 
1857 te Enter op 70-jarige leeftijd. 
Dochter van Teunis Noortkamp en Anordina Egbertesen. 
Zij was eerder getrouwd op 24-jarige leeftijd op 26 november 1811 te Hellendoorn met Derk 
Japink, 29 jaar, geboren op 27 januari 1782 te Notter, overleden op 26 november 
1813 te Notter op 31-jarige leeftijd, zoon  van Derk Japink (Berghorst), landbouwer, 
en Geertjen Nijland. 
 
Uit het tweede huwelijk: 

1. Gerrit Jan  
2. Berend  

3. Antoni  

 
 
 
Het geslacht van Rechteren en van Rechteren Limpurg werd voordien ook genoemd van 
Heeckeren van der Eze en van Heeckeren genaamd Van Rechteren. Over de oorsprong van het 
geslacht Van Rechteren ligt nog veel in het duister. Aanvankelijk heette de familie Van 
Heeckeren. Die naam ontleende zij mogelijk aan het bezit van een goed in het gericht Hekeren-
Rechen-Hüthum tussen Emmerik en Elten. Door het huwelijk van Frederik van Heeckeren 
met zijn verwante, een dochter van Steven van der Eze, noemden sommige leden van dit 
geslacht zich Van Heeckeren van der Eze, of eenvoudigweg Van der Eze. De naam Eze is 
afgeleid van het goed Hees, eveneens bij Emmerik. Na het huwelijk van Frederik van 
Heeckeren van der Eze met Lutgard van Voorst, de erfdochter van het kasteel Rechteren in de 
gelijknamige buurschap bij Dalfsen, noemden hij en zijn nakomelingen zich Van Heeckeren 
genaamd van Rechteren. Sedert het midden van de vijftiende eeuw liet men over het algemeen 
het Van Heeckeren weg en noemde men zich bijna uitsluitend Van Rechteren. 

 
De bewezen geregelde stamreeks begint met Frederik van Heeckeren genaamd Van der Eze, 
die huwde met Mechteld van Rinwich. De oudere generaties berusten op een reconstructie, 
die op sommige punten aanvechtbaar is. 
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 Gerrit Jan Ezendam, geboren op 18 november 1816 te Enter, overleden op 07 maart 
1851 te Ambt Almelo op 34-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezedam (Enter Jan) en Jenneken Noortkamp. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 09 november 1841 te Almelo met Berendina Veldhuis, 
geboren 1815 te Almelo. 
Dochter van Jannes Veldhuis en Janna Knoef. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Janna, geboren op 28 februari 1842 te Ambt Almelo. 
2.  Johanna, geboren op 25 oktober 1843 te Ambt Almelo, overleden op 23 maart 1913 te Stad Almelo  

op 69-jarige leeftijd. 
3.  Gerritdina, geboren op 25 december 1845 te Ambt Almelo, overleden op 16 januari 1868 te Ambt  

Almelo op 22-jarige leeftijd. 
4.  Jan  

 
 
Jan Ezendam, geboren op 07 oktober 1847 te Ambt Almelo, overleden op 12 november 
1890 te Arnhem op 43-jarige leeftijd. 
Zoon van Gerrit Jan Ezendam en Berendina Veldhuis. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 22 juni 1871 te Almelo met Grada Prinsen, 
geboren 1847 te Almelo. 
Dochter van Hendrik Prinsen en Fenneken Veldhuis. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Gerrit Jan, geboren op 04 oktober 1872 te Ambt Almelo, overleden op 17 september 1962 te  
Almelo op 89-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 37-jarige leeftijd op 28 oktober 1909 te Almelo met Gerritdina Meijer, geboren in  
1871 te Almelo. 

2. Fenneken, geboren op 01 april 1875 te Ambt Almelo, overleden op 16 juli 1951 te Almelo op  
76-jarige leeftijd. 

3. Hendrik  
4. Bernard, geboren op 25 november 1880 te Ambt Almelo, overleden op 30 april 1963 te Almelo op 

82-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 20 juli 1907 te Almelo met Rika Bruinink, geboren 1880 te 
Avereest. 
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Hendrik Ezendam, geboren op 13 januari 1878 te Ambt Almelo, overleden op 30 november 
1959 te Almelo op 81-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam en Grada Prinsen. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 26 juli 1901 te Almelo met Aaltje Peddemors, 20 
jaar,geboren op 28 december 1880 te Winsum. 
Dochter van Gerrit Hendrik Peddemors en Ida de Waai. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Grada, geboren 1903 te Ambt Almelo. 
Getrouwd op 30 juni 1923 te Almelo met Albert Boode, geboren 1898 te Bussum. 

2. Gerrit Hendrik, geboren 1905 te Ambt Almelo. 
Getrouwd op 06 december 1928 te Almelo.  
Huwelijk met de handschoen. Gescheiden na vijf jaar op 
15 maart 1934 te Almelo van Margaretha Markus, geboren 1905 te Gorssel. 
Dochter van Christiaan Markus en Froukje de Vries. 

 
 
 
Berend Ezendam, geboren op 22 november 1818 te Enter, overleden op 13 mei 1878 te Stad 
Almelo op 59-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam (Enter Jan) en Jenneken Noortkamp.  
Getrouwd op 30-jarige leeftijd op 04 juni 1849 te Almelo met Arendina Seigers, 22 jaar, 
geboren op 18 november 1826 te Stad Almelo, overleden op 29 november 1890 te Stad 
Almelo op 64-jarige leeftijd. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan  
2.  Catharina, geboren op 17 oktober 1851 te Ambt Almelo, overleden op 02 oktober 1872 te Stad 

Almelo op 20-jarige leeftijd. 
3.  Fredrik Gerhardus, geboren op 12 september 1854 te Stad Almelo, overleden op 26 april 1875  

te Stad Almelo op 20-jarige leeftijd. 
4.  Jenneken, geboren op 01 mei 1858 te Stad Almelo, overleden op 15 december 1935 te Almelo op  

77-jarige leeftijd. 
Getrouwd met Jan Hendrik Zelvers. 

5.  Berendina, geboren op 18 januari 1861 te Stad Almelo, overleden op 04 februari 1929 te Nijmegen 
op  68-jarige leeftijd. 

6.  Gerhardus Gerrit Jan, geboren op 04 januari 1864 te Stad Almelo, overleden op 26 augustus 1864 
te Stad Almelo, 235 dagen oud. 

7.  Gerhard  
8.  Barend, geboren op 27 september 1868 te Stad Almelo, overleden op 18 december 1873 te Stad  

Almelo op 5-jarige leeftijd. 
9.  Karel  

 

 

Er waren nog erven die niet aan de bewoners toebehoorden. Het erve Roeters behoorde niet 

aan de bewoners maar aan Scheel van Welvelde. Het erve lag op de lege plek ten zuiden van 

de vrachtrijder Ezendam. Willem Evers erve behoorde Van der Becke. Willem Evers gebruikte 

zes scheppel land van erve Eckerinck. 

 

 
Jan Berends ten Ezendam, boer op het erve Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 20 
juli 1734 te Enter. 
 
R.A.Ked.nr. 82 blz. 247. Jan Berent koopt op 29 oktober 1759 van de erfgenamen van Jan 
Platenkamp, het kate Stompenslag met zijne hooy en bouwland, onder Enter gelegen, voor 320 
gulden. 
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Jan Esendam koopt het erve Oelenreef, met een hypotheek van J. de Wilde, op 6 mei 1807 
van de wed. van B.H. Dikkers. Zijn oudste dochter was getrouwd met Oelenreef. 
 
Zoon van Berend Rijnd Ezinkdam en Geertje Harmsdochter (Geeske) Holland. 
Getrouwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 01 mei 1755 te Rijssen met Diena van de Riet, 
20 jaar, geboren te Notter, gedoopt op 22 augustus 1734 te Rijssen. 
 
Zij is de dochter van de schoolmeester te Notter. 
 
Dochter van Garrit Rijt, schoolmeester, en Hendrina Harbers. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Berendina Ezendam, geboren op 13 maart 1757 te Enterbroek. 
Getrouwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 21 november 1784 te Enter (NH) met Hendrik  
Gerritsen Uilenreef, 40 jaar, geboren op 27 september 1744 te Ypelo, overleden op  
12 januari 1819 te Ypelo op 74-jarige leeftijd. 
Zoon van Gerrit Jansens Uilenreef (Ulencreft) en Janna Reints Ezendam (IJfendam). 
Hij was eerder getrouwd met Hendrina Barfde. 

2. Gerrit Jan Ezendam, gedoopt op 19 oktober 1760 te Enter. 
3. Gerhardus Ezendam, gedoopt op 13 februari 1763 te Enter, overleden op 09 mei 1834 te Ermelo 

op 71-jarige leeftijd. 
Getrouwd voor de kerk (1) in 1793 te Harderwijk met Aartje Gerritsen Egers, overleden op 
07 mei 1798 te Harderwijk. 
Getrouwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 20 januari 1799 te Nunspeet met Berendje Bos, 
overleden op 22 maart 1823 te Harderwijk. 

4. Hendrik Ezendam, gedoopt op 10 februari 1765 te Enter, overleden op 13 september 1806 te  
Enterbroek op 41-jarige leeftijd. 

5. Hendrik Ezendam  
6. Derk Ezendam, gedoopt op 20 november 1768 te Enter. 
7. Jannes Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 01 mei 1774 te Enter. 
8. Jannes Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 03 november 1776 te Enter. 
9. Hendrikus   

 
 

 
 
De oudst bekende Van der Eze 
 
 
 
NN van der Eze, mogelijk een broer van Simon van der Eze, proost te Emmerik, overleden in 
1218, en van Evert van der Eze, vermeld 1200- 1231, huwt NN.  
 
Uit dit huwelijk  
1. Steven van Heeckeren, ridder, vermeld 1231-1240.  
2. Evert van Heeckeren 
 
Evert van Heeckeren, ridder, vermeld 1231-1245, huwt NN.  
Uit dit huwelijk:  
1. Evert van Heeckeren 
2. Frederik van Heeckeren van der Eze 
 
Evert van Heeckeren, ridder, vermeld 1253-1263, ministeriaal van de graaf van Gelre 1263, 

huwt NN.  
Uit dit huwelijk:  
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1. Evert van Heeckeren, ridder, vermeld 1275-1316, huwt Christina van Ulft.  
 
Hieruit het geslacht Van Ulft.  
 
2. Eleger van Heeckeren, ridder, vermeld 1270 en 1273, huwt NN.  

 
Hieruit het geslacht Van Dorth.  
 
3. Gerhard van Heeckeren, ridder 1270, overl. 1295, huwt Sweneldis.  
4. Jacobus van Heeckeren, ridder 1287.  
5. Willem van Heeckeren, knape 1292. 
 
Frederik van Heeckeren, vermeld 1277 en 1279, huwt NN van der Eze, dochter van Steven 
van der Eze, ridder.  
Uit dit huwelijk:  
1. Frederik van Heeckeren, genaamd van der Eze. 
2. Stephanus van der Eze, vermeld 1310. 

 
Frederik van Heeckeren van der Eze (ook Fredericus de Heeckeren en Vrederic van der Ese), 
hij is de eerste erkende stamvader van het geslacht van Heeckeren (van Rechteren), knape 
1295, ridder 1305, bezitter van het huis de Ese te Almen, overl. 1320, huwt Mechteld van 
Rinwich, vermeld 1309-1320.  

 
Uit dit huwelijk:  
1. Frederik van Heeckeren van der Eze. 
2. Lumalda van der Eze, geboren omstreeks 1300, huwt Herbert heer van Putten, zoon van 
Pelgrim van Putten en NN van Nyenbeke. 
 
Frederik van Heeckeren van der Eze, ridder 1324, drost van Salland 1346-1356, drost van 
Twente 1351, schout van Deventer 1353- 1354, woont op de Ese 1345, hoofd van de partij 
der Heeckerens in de strijd tussen de Heeckerens en de Bronckhorsten, overl. 6 apr 1357, 
huwt Maria van Honnepel, dochter van Lutzen van Honnepel en NN. 
 
Uit dit huwelijk:  
1. Frederik van Heeckeren van der Eze.  
2. Wolter van Heeckeren van der Eze, vermeld 1360-1364;  
3. Derk (Diederik) van Heeckeren van der Eze, vermeld 1360-1364;  
4. Egbert van Heeckeren van der Eze, vermeld 1362-1380, kanunnik te Zutphen 1380.  
5. Hillegonde van Heeckeren van der Eze, vermeld 1364, huwt Diederik van Wilp, zoon van 
Evert van Wilp en NN.  
6. Johan van Heeckeren van der Eze, vermeld 1359-1382.  

Bastaard:  
a. Evert van der Eze, magister, pastoor te Almelo, beroemd geneeskundige en volgeling van 
Geert Grote, overl. Almelo 1 apr 1404.  
7. Jacob van Heeckeren van der Eze.  
8. Evert van Heeckeren van der Eze. 
 
Frederik van Heeckeren van der Eze, later meestal genoemd Van Heeckeren genaamd van 

Rechteren, heer tot Rhaan, na zijn huwelijk tot Rechteren, drost van Salland 1353, ridder 
1356, na de dood van zijn vader hoofd van de partij der Heeckerens in de strijd tussen de 
Heeckerens en de Bronckhorsten, overl. 2 nov 1386, huwt tussen 1345 en 1347 
met Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren, dochter van Sweder van Voorst en 
Margaretha NN, overl. tussen 1380 en 1386. 
 
Uit dit huwelijk:  
1. Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren, overl. 1407, huwt vóór 1360 Jan III 
heer van Ruinen, zoon van Steven heer van Ruinen en [Bertrade] van Peize, vermeld ca. 
1340, overl. 1378.  
2. Adelheid van Heeckeren genaamd van Rechteren, vermeld 1357-1371, huwt 1369 (h.c. 3 
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apr) Johan van Endenicht, vermeld 1364-1406.  
3. Margaretha van Heeckeren genaamd van Rechteren, vermeld 1357-1369, huwt 1369 (h.c. 
3 apr) Robrecht van Virnenburg, zoon van Robrecht Graf von Virnenburg en Ida von 
Heppendorf, beiden worden 1393 als overleden vermeld.  
4. Sweder van Heeckeren genaamd van Rechteren. 
5. Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren, vermeld 1377-1406, drost van Drenthe 
en kastelein van Coevorden 1404-1405, huwt Margaretha van Culemborg.  
6. Johan van Heeckeren genaamd van Rechteren, vermeld 1377-1406.  
7. Diederik van Heeckeren genaamd van Rechteren, vermeld 1377-1388.  
8. Hillegonda van Heeckeren genaamd van Rechteren, vermeld 1376-1394, huwt Herman (II) 
graaf van Kuinre, zoon van Herman (I) graaf van Kuinre en Mechteld van der Eze, vermeld 

vanaf 1376, verkoopt de heerlijkheid Kuinre aan de bisschop van Utrecht 1407, overleden 
1410/1411.  
9. Lutgard van Heeckeren genaamd van Rechteren, vermeld 1386-1412, huwt omstreeks 
1386 Roelof van Coeverden, vermeld 1377-1422, kastelein en ambtman van Lage, zoon van 

Reinold van Coeverden en Kunegonda [van Heeckeren]. 
 
Jacob van Heeckeren van der Eze, vermeld 1362-1375, ridder 1362, overleden dec 1375, 
huwt Agnes NN, overleden 1385.  
 
Uit dit huwelijk:  
1. Frederik van der Eze 
2. Aleid van der Eze, overleden vóór 1392, huwt Jacob van Hackfort, vermeld 1386-1424.  
3. Jacob van Heeckeren, vermeld 1416. 
 
Evert van Heeckeren van der Eze, vermeld vanaf 1357, drost van Twente 1372, overleden 28 
februari 1400, huwt omstreeks 1350-1360 Beatrix van Almelo, erfdochter van Arnold IV van 
Almelo, heer van Almelo, en Herbrig van Zuylen, vermeld 1362-1411, overleden kort na 
1411.  
 
Uit dit huwelijk:  
1. Arend van Heeckeren genaamd van Almelo, vermeld 24 feb 1376 doch reeds op jonge 

leeftijd en ongehuwd overleden vóór 13 november 1376.  
2. Herbrig van Heeckeren genaamd van Almelo, vermeld 1376-1431, abdis te Borchorst, 
huwt vóór 1390 Hendrik van Wachtendonk.  
3. Johan van Heeckeren genaamd van Almelo, vermeld vanaf 1383, overleden vóór 1390 op 

jeugdige leeftijd.  
4. Lyse (Elisabeth) van Heeckeren genaamd van Almelo, vermeld 1383, overleden na 7 april 
1437, huwt vóór 1401 Johan (II) van Buckhorst, heer van Zalk, weduwnaar van Ermgard van 

Hackfort, zoon van Johan (I) van Buckhorst van Zalk en Agnes [van Heeckeren], knape, 
vermeld 1363-1418, ambtman van Diepenheim 1394, ambtman en kastelein van Coevorden 
en Drenthe 1405-1412, overleden omstreeks 1418.  
5. Egbert van Heeckeren genaamd van Almelo. 
6. Mette (Mechteld) van Heeckeren genaamd van Almelo, vermeld 1390-1401. 

Bron: Historisch Centrum Overijssel. 
 
 
 
Hendrik Ezendam, landbouwer, geboren op 02 maart 1766 te Enterbroek, overleden op 13 
november 1833 te Enterbroek, nummer 398, op 67-jarige leeftijd. 
Op`t erve Ezendam. 
Zoon van Jan Berends ten Ezendam en Diena van de Riet. 
Getrouwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05 juni 1791 te Enter met Berendina ter 
Weele, 23 jaar, geboren op 22 mei 1768 te Enter, overleden op 17 juni 
1820 te Enterbroek op 52-jarige leeftijd. 
Dochter van Lammert Albertzoon ter Weele en Mariken Hommers (Keizer). 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Janna, geboren op 26 oktober 1792 te op `t Ezendam, Enterbroek, gedoopt op 28 oktober 1792 te 
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Enter, overleden op 01 juni 1806 te Enter op 13-jarige leeftijd. 
2. Derk  
3. Leida, geboren te Enterbroek, gedoopt op 08 oktober 1797 te Enter, overleden op 11 november  

1820 te Enter op 23-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 01 april1820 te Wierden met Jan Harmsel (Hermsel), 34 jaar 
oud, schipper, geboren op 15 mei 1785 te Enter, overleden op 02 maart 1826 te Enter op 40-jarige 
leeftijd. 
Zoon van Gerrit Janzen Hermsel, landbouwer, en Hermine Derksen Evers. 
Hij is later getrouwd op 36-jarige leeftijd op 11 april 1822 te Wierden met Maria ten Berge 
(Bergman), geboren 1787 te Elsen, overleden op 02 januari 1857 te Enter.  
 
Zij woonde voor haar huwelijk ongeveer 35 jaar in Ypelo.  
 
Dochter van Willem ten Berge (Bergmans), landbouwer, 
en Sijna Heuks. Zij is later getrouwd op 04 september 1828 te Wierden met Arend Ramaker 
(Pluimers), 36 jaar, schipper, gedoopt op 04 maart 1792 te Enter, overleden op 25 december 
1860 te  Enterbroek op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan Pluimers (Ramakers) en Hendrika Gerritsen 
Hagedoorn. 

4. Maria, geboren op 16 juli 1801 te Enterbroek, overleden op 26 januari 1879 te Enter op 77-jarige 
leeftijd. 
Getrouwd (1) op 20-jarige leeftijd op 07 april 1822 te Wierden. Zie het leeftijd verschil.  
Echtgenoot is Jan Wolves, 56 jaar, landbouwer en koopman, geboren op 08 december 1765 te  
Enterbroek, overleden op 20 oktober 1831 te Enter op 65-jarige leeftijd.  
 
Woonde achter den esch aan de Rondweg te Enter. 
Zoon van Gerrit Wolfers, landbouwer op het Wolves, en Arendjen Willems Anders. 
Getrouwd (2) op 31-jarige leeftijd op 05 maart 1833 te Wierden met Jan Bakker, landbouwer, 
geboren 1793 te Rijssen. 
Zoon van Cornelis Bakker, landbouwer, en Harmina Ziemerink (Schultink). 

5. Jan Hendrik, timmerman, geboren op 21 maart 1805 te Enterbroek. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 21 februari 1829 te Ede met Geertje Blanken, geboren 1797 te  
Lunteren. 

 
 
 
Hendrik van Raesfelt leefde van 1630 tot 1678. Hij was heer van de Eese en na 1677 ook heer 
van Schulenburg. Hij trouwde in 1655 met Elisabeth Margaretha van Eyll (1635-1705), de 
erfdochter van Heideck, Gastendonck en Olmont. Zij was een dochter en Degenhard van Eyll 
(1610-1658), heer van Heydeck, Gastendonck en Olmont en Magdalena Sophia van Bernsau-
Bellinghoven (1610-1640).  
 
 
Joachim Henrick Adolf van Rechteren, heer van de Schuilenberg en de Eese. Hij leefde van 28 
december 1687 tot 5 maart 1719. 

De Schuilenburg was een kasteel, later een havezathe, op de grens van Hulsen en Eelen in 
de gemeente Hellendoorn. De huidige buurtschap Schuilenburg heeft zijn naam te danken 
aan de havezathe. 

Derk Ezendam, landbouwer, geboren op 13-01-1795 te Enterbroek, overleden op 26 
september 1845 te Groningen (Saramacca, Suriname) op 50-jarige leeftijd.   

Aangifte van overlijden op gemeentehuis te Rijssen op 15 februari 1847. 
Is boer op het ouderlijk erve het Ezendam in Enterbroek, dat hij bij testamentaere schikking 
in december 1823 verkregen heeft. Op 13 mei 1839 verkoopt hij het erve in publieke veiling 
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aan Bernardus Veldhuis. Bij de volkstelling in Almelo in 1840 woont hij in de wijk Bellinkhof 
te Almelo en heeft dan zes kinderen van 3 tot 17 jaar. 
Op 11 oktober 1841 heeft hij een schuld aan Albert van de Riet te Lochem. 
In 1843 staat in de courant van 24 mei vermeld dat op 17 mei brand is ontstaan in het huis 
van De Vucht te Rijssen. Hierin bevond zich de familie D. Ezendam, een kolonist die naar de 
Surinaamsche kolonie willen emigreren. In 1845 vertrekt het gezin naar Suriname, hier staat 
hun veel ontbering en rampspoed te wachten. Op 26 augustus overlijd de moeder, negen 
dagen later de 12 jarige Gerrit Jan, eind september stierf vader Derk en de 15 jarige Leida 
op de zelfde dag, en op 12 oktober het jongste kind. Op 1 november 1850 wordt een akte van 
overlijden opgemaakt van zoon Egbert Jan. Hij is in de Europesche kolonie Groningen in 
Suriname overleden op 16 mei 1850. 

Zoon van Hendrik Ezendam en Berendina ter Weele. Getrouwd op 30-jarige leeftijd op 29 
juli 1825 te Wierden met Maria Velten, 25 jaar, geboren op 06 maart 1800 te Enter, 
overleden op 26 augustus 1845 te Suriname op 45-jarige leeftijd. 
Dochter van Albert Velten, landbouwer, en Engele ter Weele.  Uit dit huwelijk: 

      1.  Berend Jan, geboren op 03 januari 1822 te Enterbroek. 
2. Aaltje, geboren op 27 september 1823 te Enterbroek. 

Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 30 augustus 1850 te Almelo met Arend Middelkamp, wever,  
geboren 1826 te Almelo. 
Zoon van Gerrit Jan Middelkamp, wever, en Geertruid Kiffen. 

3. Hendrica, geboren op 21 juni 1825 te Enterbroek. 
4. Engbert Jan, geboren op 25 december 1827 te Enterbroek op erve Ezendam, overleden op  

16 mei 1850 te Suriname op 22-jarige leeftijd.  
 
In de Europesche kolonie Groningen in Suriname. 
Hiervan werd een overlijdens akte (nr. 113) te Wierden opgemaakt. 
 

5. Leida, geboren op 29 juni 1830 te Enterbroek, overleden op 26 september 1845 te Suriname op  
15-jarige leeftijd. 

6. Gerrit Jan, geboren op 10 april 1833 te Enterbroek, overleden op 04 september 1845 te Suriname  
op 12-jarige leeftijd. 

7. Jan Hendrik, geboren op 17 november 1836 te Enterbroek, overleden op 12 oktober 1845 te  
Suriname op 8-jarige leeftijd. 

 
 
 
Hendrikus Ezendam, schipper, geboren te Enterbroek, gedoopt (NH) op 30 januari 
1780 te Enter, overleden 1846 te Bornebroek. 
 
Woont op het plaatsje Oelenreef onder Bornebroek gelegen, dat zijn vader heeft gekocht op 29 
maart 1821 van Jan Dikkers te Rijssen voor 325 gulden. Akte nummer 53 opgemaakt bij 
notaris Jalink te Goor. Sectie G 495 t/m 499. 
 
Zoon van Jan Berends ten Ezendam en Diena van de Riet. 
Getrouwd voor de kerk omstreeks 1810 met Janna Bosch, geboren 1790 te Rijssen, 
overleden 1830. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan  
2. Diena, geboren 1814 te Enterbroek. 
3. Berendina, geboren 1817 te Enter. 

Getrouwd op 20 november 1845 te Rijssen met Bernardus Rozendom, geboren 1823 te Rijssen. 
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4. Jenneken, geboren 1820 te Enterbroek, overleden op 15 december 1856 te Zutphen. 
Getrouwd met Steven Koldewijn. 

 
 
 
Tijdens de winter van het jaar 1944-1945 – die bekend zou worden als de hongerwinter – was 
de voedselvoorziening in Enter wel zorgwekkend, niet te vergelijken echter met de hopeloze 
toestand in het westen van het land. Vooral voor degenen, die geen tuin hadden en op het 
omringende platteland geen melkboeren, roggeboeren of aardappelboeren kenden werd het 
een nare tijd. De waarde van het geld was schrikbarend gedaald en sieraden en textiel werden 
doorgaans als ruilmiddel voor voedsel aangewend. Met de brandstofvoorziening was het 
eveneens hopeloos gesteld. Heel veel bomen zijn toen in de kachels van de Enterse gezinnen 
verstookt. Te voet of op gammele fietsen en met allerlei soorten karretjes stroopte men de 
omgeving af voor voedsel en brandstof. Deze tochten waren extra gevaarlijk, omdat men 
beschoten kon worden door de vliegtuigen van de geallieerden die in de waan verkeerden dat 
zij met Duitse troepenverplaatsingen te doen hadden. In Enter lagen vanaf oktober van het 
jaar 1944 allerlei onderdelen van de Fallschirmjäger in verschillende gevorderde huizen en 
scholen. Deze Fallschirmjäger werden ook ingezet bij de razzia's op mannen, de mannen 
werden als vee bijeengedreven en werden gedwongen om voor de Duitsers graafwerk te 
verrichten. Het werd nu een tijd van het massale onderduiken om uit handen van de 
mensenjagers te blijven. Om de ellende compleet te maken werd ook de luchtoorlog steeds 
meer geïntensiveerd. Zo kwam er op woensdag 3 februari 1943 een vliegtuig neer in een 
weiland aan de Goorseweg, tussen erve Heering en erve Ezendam. Het vliegtuig kwam in vele 
brokstukken naar beneden. De vier inzittenden kwamen daarbij om het leven. Ook heel veel 
brandbommen lagen her en der verspreid. Het was rond half acht in de avond en erg donker 
die avond. Het effect van de vuurstraal was zo groot dat je op de Brandput de krant kon lezen. 
De Enterse brandweer rukte lopend uit met een houten spuitkar. Ze konden niet voorkomen 
dat het vliegtuig totaal uitbrandde, wel werd voorkomen dat een nabijgelegen schuur 
uitbrandde. Talrijke nieuwsgierigen kwamen toegesneld om eventueel hulp te kunnen bieden. 
De piloot hing in een boom, hij was reeds overleden. De Entersen waren net iets eerder ter 
plekke dan de Duitse grondtroepen. Die konden dan ook niet voorkomen dat er geroofd werd, 
windjacks, 362 laarzen en een stuk van het vliegtuig als souvenir. Direct na de oorlog hebben 
familieleden van de omgekomen inzittenden een brief geschreven naar de omwonenden van 
de ramp. Ze zouden graag een beschrijving ontvangen van het ongeluk. Of de brieven ooit 
beantwoord zijn, is niet te achterhalen. Waarschijnlijk niet omdat in die tijd weinig mensen 
uit Enter de Engelse taal machtig waren. De tijd van oktober 1944 tot aan de bevrijding was 
in Enter een periode van ongebreidelde terreur. De Sicherheits Dienst en de Landwacht 
konden ongecontroleerd stad en land afschuimen op zoek naar onderduikers en zogenaamde 
terroristen en zij maakten verschillende slachtoffers, waaronder De Vries uit Ypelo, die op 
meedogenloze wijze werden vermoord. Onmiddellijk voor de bevrijding nam de Duitse terreur 
nog in hevigheid toe. De wreedheid kende geen perken meer. De verzetsstrijders volgden van 
dag tot dag de gebeurtenissen en waren goed op de hoogte van de vorderingen van de 
geallieerden. De doorsnee burger kon zich echter nauwelijks voorstellen wat er te gebeuren 
stond. 
 
 
 
Jan Ezendam, klompenmaker, geboren op 02 oktober 1811 te Enterbroek, 
overleden 1869 te Bornebroek. 
Zoon van Hendrikus Ezendam en Janna Bosch. 
Hij woonde te Bornebroek. 
Getrouwd op 31-jarige leeftijd op 06 april 1843 te Borne met Hermina Olthof, 
geboren 1814 te Bornebroek. 
Dochter van Hermannes Nibbelink en Hendrina Hilbrink. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Hendrik  
2. Hendrika, geboren op 13 juli 1848 te Borne, overleden op 28 oktober 1917 te Enterbroek op 



  

80 

 

69-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 10 oktober 1871 te Wierden met Mannes Velten (Velt`ns Mans), 
34 jaar, geboren op 07 augustus 1837 te Enterbroek, overleden op 26 mei 1914 te Enterbroek  
op 76-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Velten (Veeltens Jan), schipper, en Jenneken ter Steege. 

 

 
Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais, ook Cattelaar), geboren omstreeks1695 te Enterbroek. 
Zoon van Reijnd Ezinkdam en Jenneken. 
Getrouwd voor de kerk op 19 juni 1718 te Enter met Wilmke Hermsdochter 
Cattelaar, geboren omstreeks 1690 te Enterbroek. 
Dochter van Herman ten Cattelaar. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Woltersen Ezendam  
2. Fenneken ten Cattelaar, gedoopt (NH) op 18 juli 1724 te Enter. 

Getrouwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 27 februari 1745 te Rijssen met Berend van ’t Slot,
39 jaar, geboren op 21 mei 1705 te Rectum, overleden 1757 te Rectum. 
Zoon van Jan Freriksen van het Slot en Hendrikje op het Slot. 
Hij was eerder getrouwd voor de kerk omstreeks1738 te Rijssen met Janna Freriks Slot, geboren  
op 14 april 1686 te Rectum, overleden omstreeks1739 te Rectum, dochter van Frederik Slot, 
landbouwer op het erve Slot, en Janna Keppelink. 
Getrouwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 04 maart 1758 te Rijssen met Bernt Jansen 
Keppelink, 52 jaar, geboren op 21 februari 1706 te Rectum. 
Zoon van Joannes Keppelink (Jacobsen) en Euphemia Schapink. 
Hij was eerder getrouwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 27 april 1738 te Rijssen met  
Jenneken Slot, 26 jaar, geboren op 17 mei 1711 te Rectum, dochter van Frederik Slot, 
landbouwer op het Slot, en Janna Keppelink. Hij was eerder getrouwd voor de kerk op  
34-jarige leeftijd op 05 november 1740 te Rijssen met Jenne Gerritsen Ten Kate (van`t Hexel),  
geboren omstreeks 1710 te Hexel. Hij was eerder getrouwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op  
07 april 1742 te Enter met Jenneken Rikkerink, geboren omstreeks1710 te Enter. 

3. Reint, gedoopt op 31 maart 1726 te Enter, overleden op 09 februari 1809 te Enter op 82-jarige 
leeftijd.  
 
R.A.Ked.88 blz.246. Op 4 sept 1759, Reint ten Esendam van Enter aangegeven van de  
erfgenamen Gewin en oud burgemeester Staverman tot Delden gekocht te hebben de 
caterplaatse Vollenbrink met zijn onderhorige landerijen en geregtigheden onder Enter gelegen 
voor 1650 gulden. 
 

4. Hermannus (Mannes) Ezendam (erve Holland, later de Elsen). 
5. Gerrit Woltersen Esendam  
6. Jannes Woltersen Ezendam  

7. Marijke, gedoopt op 24 mei 1733 te Enter. 
8. Griete (Grete) Esendam (Kattelaar), geboren te Enterbroek, gedoopt (NH) op 20 november 1735 te 

Enter. Getrouwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 26 maart 1770 te Enter (NH). 
 
In het trouwboek van Enter, RAO.nummer 535 blz.115) Gerrit Berendsen Kuster en Grietjen Woltersen 
Esendam, zijn op vertoonde authorisatie van den Heer Land Drost, de huwelijks proclamatie 
Aangetekent en den 26 maart getrouwd. 
In de kantlijn moeilijk leesbaar handschrift: Ende reeds ..grocreeërde voor wettige erfgenam..... 
eigende kinderen Jenneken, Wilm, Janna, Mariken, Willemine en Jannes. 
 
Echtgenoot is Gerrit Kosters (`n Klei), 35 jaar, gedoopt op 05 februari 1735 te Rijssen. 
Zoon van Berent Kosters (Kleiboer of Immink) en Jenneken Varenbrink. 
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Als u vanuit Enter de Ypeloweg volgt, bevindt u zich op voormalig particulier terrein. Deze weg 
was eigendom van de molenaar die de Enterse molen op de Mors bemaalde. De molenaar 
woonde in het pand op de hoek van de Wierdenseweg en de Ypeloweg, waar nu familie 
Ezendam(Plas-Jeante) woont. De molen was een standerdmolen die nog tot het jaar 1876 
dienst deed. De molen was het middelpunt van het economisch gebeuren. Dat was te zien aan 
het wegenstelsel ter plaatse. Liefst vijf wegen kwamen bij de molen samen. Vanuit Enter, over 
de huidige Lage Dijk kwam de Molenweg, dan was er de particuliere weg van de mulder (nu 
Ypeloweg), het Waterdijkje vanaf de Regge (bij het erve Exoo), het Ypelodijkje, komend vanuit 
Ypelo, het Molendijkje en een dijk in de buurt van de huidige Witmoesdijk. Voor de doorgaande 
weg van Enter naar Wierden volgt u de huidige Ypeloweg, over de brug over de Entergraven, 
die toen Muldersbrug heette. Ongeveer vijftig meter na de brug slaat u links af en dan bevindt 
u zich op de weg naar Wierden. Vanaf de Ypeloweg loopt deze weg recht naar de voorde door 
de Regge, tussen de beide erven Exoo door. Daarbij kruiste hij een wirwar van wegen waar u 
nu geen spoor meer van terugvindt. 
 
 
 
Jan Woltersen Ezendam, geboren op 31 mei 1721 te Enter. 
 
Woonde toen hij trouwde op het erve Kattelaar. 
 
Zoon van Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais, ook Cattelaar) en Wilmke Hermsdochter 
Cattelaar. 
Getrouwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 14 november 1751 te Enter met Maria 
Jansens de Wilde, 23 jaar, gedoopt op 29 maart 1728 te Enter. 
Dochter van Jan de Wilde en Geesken Niehof. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jannes, gedoopt op 25 juni 1752 te Enter, overleden in oktober 1778 te Enter. 
2. Hendrikus, gedoopt op 11 december 1752 te Enter. 

 
Hendrikus, hij zit onschuldig gevangen in het stadhuis van Oldenzaal. Hij is tot levenslang  
veroordeeld wegens begaan geweld. Zijn vrienden zullen zo lang hij leeft een ducaat betalen  
voor zijn onderhoud. Twee maanden later, op 2 mei 1785, zal hij door de marke heren worden  
opgehaald en in bewaring worden gesteld bij Jan Koerdam voor een daalder per week. 
 

3. Wolter  
4. Janna, gedoopt op 30 november 1755 te Enter, overleden op 24 november 1835 te Enter op 

79-jarige leeftijd. 
 
Zij is niet getrouwd. Na het overlijden van haar ouders neemt ze hypotheek van 550 gulden tegen 
4 % rente, met  haar huis huisnummer 63 en grond te Enter als onderpand, van Jannink uit 
Enschede. 
 

5. Gerhardus (Gradus) (zoon van Binnen Jans). 
6. Willem  

 

 

Koerdam, Kartelaarsweg 8 te Enter 

 

De Koerdam  ligt op de plaats waar de Hagmolenbeek uitstroomt 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’nbèlt. Daar was vanuit de Hagmolenbeek een sloot gegraven die 

vlak langs de kraan liep. In het jaar 1856 is daar een nieuwe boerderij gebouwd. 
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2017, Regge bij Binnengaait 
  
 
Almelo was in die tijd een leengoed van de Utrechtse bisschop, die daardoor zekere rechten 
kon laten gelden, zoals het oproepen ter heervaart. Bovendien was het sedert 1363 een 'open 
huis'. Omstreeks 1380 werd Beatrix van Almelo, als 'Everts vrouwe van der Ese', vermeld als 
zijnde beleend met o.a. 'die vriheit der herscap van Almelo'. Dat daaronder ook het 
Almelerveen viel, blijkt wel uit het feit, dat bij de belening van Egbert van Heeckeren genaamd 
van Almelo in 1433 dit gebied werd aangeduid als 'dat Vriezenveen'. Met de volgende bisschop, 
Johan van Virnenborg, werd in 1367 de vredesovereenkomst nogmaals bekrachtigd. Als blijk 
van goede wil van beide partijen vond op 3 april 1369 de bezegeling plaats van de akte van 
huwelijkse voorwaarden voor het dubbelhuwelijk tussen twee dochters van Frederik van 
Heeckeren en een neef en broer van de bisschop. 
 
In de periode daarna tot ongeveer 1390 wist de heer van Almelo talrijke verbintenissen aan te 
gaan met de hem omringende heren en dynasten. Daardoor werd zijn positie rond Almelo en 
in Twente geconsolideerd. Daardoor konden Evert van Heeckeren en naderhand zijn zoon 
Egbert het zich veroorloven op hun beurt allerlei voorrechten en privileges te verlenen. Zo 
verkregen in 1390 de Friezen op het veen te Almelo het recht om de daar liggende landen te 
ontginnen en werden aan de inwoners van Almelo en Vriezenveen in 1420 zekere rechten 
verleend. Op deze wijze schonken de heren van Almelo aan de inwoners van de 'herscap', de 
latere heerlijkheid Almelo en Vriezenveen, de mogelijkheid tot verdere ontplooiing. Daardoor 
werd het fundament voor een zekere welvaart in de heerlijkheid gelegd. Uiteraard vond dit 
alles slechts plaats onder voorbehoud van de rechten van de heren van Almelo. 
 
Evert van Heker, heer tot Almelo, zijn vrouw Beatrix, jonkvrouwe tot Almelo, en hun kinderen 
Egbert, Herbrich, Lisebet en Mechtelt, verklaren dat zij verkocht hebben aan de vrije Friezen 
op het veen te Almelo en de buren die daar nu wonen een deel van het Nortbroke, gelegen 
binnen de Heerlijkheid Almelo, tussen de Nijer A en de Hollander Graven. Daarbij is tevens 
een jaarlijkse erfpacht vastgesteld van een vierendeel boter, Zwolse maat, voor elke halve 
hoeve, te weten aan Henricke Aelerdynck des Hertigen zwager acht akkers, Sijmon 
Johanszone gheheten, Bou 5½, Roelve Johanszone Vredricks acht, Johan Vrederickes acht, 
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Johan Ludekens vier, Bertold de Koster acht, Herman Egberteszoon 4½, Herman 
Katrinenzone 17, Arnde den Hogen geheten Snarre vijf, Luden Hilten 12, Roelve Valken acht, 
Herman Dadiken zes, Herman Egberteszoon voornoemd zes.   
 
Verder wordt bepaald dat de opstrek naar de Hollander Grave zal zijn en dat de kopers alle 
rechten krijgen die hen bij eerdere overeenkomsten waren toegestaan. Getuigen zijn Evert van 
Heest, ambtman van de heerlijkheid Almelo, Egbert die Grueter, Gherdt Abece en Conraed 
Wyssekynck, geheten Vrij. 

 

Het recht van opstrek is een recht dat aan landeigenaren werd gegeven om het verlengde van 
het ontgonnen perceel eveneens te ontginnen. Dit recht bij ontginningen kwam voor bij 
diverse landschapstypen waarvoor was besloten om bijvoorbeeld wateren, woeste 
gronden of kwelders te ontginnen. In het laatste geval spreekt men wel van het recht van 
aanwas. Het recht van opstrek is ontstaan uit het middeleeuwse wildernis- of grondregaal en 
is als zodanig nauw verwant met het strandrecht. Het recht van opstrek leidde doorgaans tot 
het ontstaan van een slagen- of strokenlandschap. De nederzettingsvorm die zich daaruit 
ontwikkelde, was meestal het  lint- of streekdorp, zodat men ook wel over 
een streekdorpenlandschap spreekt. 

Vaak kregen boeren, in dit geval de Friezen, bij ontginningen het recht om gronden te 
ontginnen samen met het recht van opstrek. Deze ontginningen begonnen bij hoger liggende 
rivierduinen. Bij het recht van opstrek was de te vormen achtergrens van een te ontginnen 
perceel niet vooraf bepaald. Bij het ontginnen werd een achterkade aangelegd en werd het 
land ertussen drooggelegd. Daarna werd een nieuwe achterkade aangelegd en werd het 
verlengde van de percelen ontgonnen. Hierdoor werden de ontgonnen percelen steeds langer. 
Dit leidde soms tot percelen van enkele kilometers. Het recht van opstrek rekte totdat bij de 
ontginning natuurlijke wateren of andere ontginningen tegen werden gekomen. 

 

 
Wolter Ezendam, gedoopt op 24 februari 1754 te Enter, overleden voor 1784. 
 
Op 13 maart 1753 geeft Wolter Ezendam aan dat hij voor ongeveer zes weken heeft 
aangekocht van Jan Rassche de Hooymate en het Nije Slag genaamd onder Enter voor 350 
gulden. 
 
Zoon van Jan Woltersen Ezendam en Maria Jansens de Wilde. 
Getrouwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 18 juli 1779 te Enter met Geesken ten Brinke, 
21 jaar, geboren op 16 juli 1758 te Enter. 
Dochter van Gerrit Lammerts Ten Brinke en Gerritje Jansens Peters. 
Zij is later getrouwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 31 oktober 
1784 te Enter met Jannes Wilbers, geboren omstreeks1760, overleden in 1817 te Enter. Hij 
was eerder getrouwd voor de kerk op 09 april 1780 te Enter met Berendina Gerritsen 
Volberink, 24 jaar, gedoopt op 22 juni 1755 te Enter, dochter van Gerrit Gerritsen 
Volberink en Fenneken Jansens Bakhuis. Hij is later getrouwd voor de kerk op 07 juni 1789 
te Enter met Geesken Volbertink, 20 jaar, geboren te Enter, gedoopt op 24 juli 
1768 te Enter, overleden op 21 maart 1830 te Enter op 61-jarige leeftijd.  
 
In het trouwboek wordt zij Berendina Gerritsen Volbertinnk genoemd, laatst gewoond 
hebbende te Swol. 
 
Dochter van Gerrit Volbertink en Engele Beverdam. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jenneken, gedoopt op 25 december 1779 te Enter. 
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Erve de Rassche, Bullenaarsweg, Enterbroek 
 
 

 
Havezathe De Eese 
 

 

De Eese (Ehze) is een landgoed met havezate, grotendeels gelegen in de uiterste 
noordoosthoek van de Overijsselse gemeente Steenwijkerland met verder een klein deel in 
de Drentse gemeente Westerveld en nog een heel klein deel in 
de Friese gemeente Weststellingwerf. Het grootste deel, ongeveer achthonderd hectare is in 
handen van de familie Van Karnebeek. Een kleiner deel is in het verleden door deze familie 
verkocht aan Staatsbosbeheer. De buitenplaats De Eese is sinds 2006 erkend als 
rijksmonument. Tot de beschermde delen behoren, volgens de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, het huis 'De Eese', de historische tuin- en parkaanleg, het jachthuis annex boerderij 
'Sint Hubert', een boerderij, het houten landhuis, de rentmeesterswoning met schuur, het 
koetshuis annex garage en paardenstal en een landbouwschuur.  

De eerste bewoners van de streek De Eese en het dorp Eesveen waren rendierjagers uit het 
Mesolithicum. Het Mesolithicum (middensteentijd) is een aanduiding voor een cultuurperiode 
in Europa die begint na het aflopen van de laatste ijstijd ca. 10.500 v.Chr. en eindigt wanneer 
een samenleving overschakelt op landbouw en veeteelt en tal van nieuwe technologieën 
ontwikkelt of overneemt (Neolithicum). Jagen, vissen en verzamelen waren de middelen van 
bestaan van de mensen in Mesolithische culturen, die doorgaans als rondtrekkende jager-
verzamelaars leefden. Nederzettingen zijn zeldzaam en meestal tijdelijk. Toendra-achtige 
gebieden met bossen en uitgestrekte hoogvenen bepaalden destijds het landschap van De 
Eese. 
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Grafheuvels in het Eeserveld 

 

De eerste zekere vermelding van De Eese is van 1402 toen Herman van Kuinre ermee beleend 
werd. Tot 1488 zou het in het bezit van de Van Kuinres blijven waarna het verkocht werd aan 
Gerrit van Isselmuden. Deze laatste familie zou tot 1565 eigenaresse blijven waarna het 
verkocht werd aan Ludeke van de Veene, wiens familie tot 1620 eigenaresse zou blijven. Na 
enige verkopen kwam het in 1635 in het bezit van Johan van Raesfelt van Twickel. Daarna 
kwam de havezate via een huwelijk in 1685 in de familie Van Rechteren en zou dat tot 1879 
blijven. In 1915 werd Onnes van Nijenrode eigenaar maar deze verkeerde in 1923 in 
faillissement en ging tot verkoop over. In 1923 kocht Herman van Karnebeek, destijds 
minister van Buitenlandse zaken, het landgoed van Onnes. Deze laatste was reeds begonnen 
met een landbouwbedrijf op het landgoed en Van Karnebeek wilde de Eese verder exploiteren. 
Na zijn overlijden in 1942 werd het landgoed gezamenlijk bezit van de erven Van Karnebeek. 

 
Op de hogere delen van het landschap, waartoe ook een deel van de Eese behoort, waren tot 
de vroege Middeleeuwen rijke bossen met eik en linde aanwezig. Hier ontstond een open 
boslandschap, waar beweiding met vee plaatsvond. Vanaf 1500 werden de bossen steeds meer 
geëxploiteerd en degradeerden zij naar een type bos met steeds meer eik, dat beter tegen 
begrazing bestand was en eikels leverden voor de varkens. Door overexploitatie (begrazing en 
houtoogst) werden al heel vroeg in de geschiedenis wettelijke maatregelen genomen om bossen 
veilig te stellen. 
 
De eerste bewoning op de Eese was volgens oude geschriften aanwezig in de twaalfde of 
dertiende eeuw, maar daarover bestaat geen duidelijkheid. In 1241 wordt ridder Bernard van 
de Eeze in de geschriften genoemd. In 1371 werd de Eese (destijds de Eeze) als havezathe 
beschreven. Een havezathe was in de zeventiende en achttiende eeuw een term voor hofstede, 
hof of hoeve. 
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Houten landhuis op het landgoed 

 

In de Tweede Wereldoorlog was op het landgoed een kamp van de Nederlandse 
Arbeidsdienst gevestigd. Nederlandse vrijwilligers verbleven hier voordat ze naar door de 
Duitsers bezette gebieden in Oost-Europa vertrokken om daar te werken in Duitse dienst. 

De familie Van Karnebeek moest ook accepteren dat de Duitsers op 1 december 1943 
honderdvijftig hectare aan de zuidkant van De Eese vorderden om er zevenenveertig 
munitiebunkers te bouwen ten behoeve van het nabij gelegen Duitse vliegveld Havelte. 
Daarnaast kwamen er barakken voor een keuken, wachtgebouw, was- en werkbarakken en 
een stationsgebouw in de vorm van een kapschuur. Deze Munitionsausgabestelle der 
Luftwaffe, afgekort 'MAST Friesland' was volledig omrasterd en vierentwintig uur per dag 

bewaakt. Twee pachthoeven en het huis van de jachtopziener werden in verband met de 
munitieopslag ontruimd. Op 12 april 1945 bliezen Duitsers het munitiedepot op waardoor de 
opgeslagen munitie over een groot gebied verspreid raakte. In de barakken van het kamp 
werden na de bevrijding landverraders opgesloten. Volgens later onderzoek was er in dat 
interneringskamp sprake van mishandeling op grotere schaal. 

In de jaren zestig vond schaalvergroting plaats. In 1994 werd door de erven Van Karnebeek 
een exploitatiemaatschappij opgericht die de landbouwgronden huurt van BV Landgoed 
Heerlijk de Eese. Verder wordt het centrale huis, het landhuis, verhuurd als vergaderlocatie. 
Het landgoed kwam onder de natuurschoonwet te vallen. 

Vanaf zo’n 300 voor Christus gingen de mensen landbouw en later ook veeteelt bedrijven. 
Vanaf deze periode is al ontbossing bekend en beïnvloedde de mens het landschap, waarbij 
o.a. bosweiden ontstonden. Omstreeks 1400 werd de schapenhouderij geïntroduceerd en 
ontstond op de middelhoge zandgronden langzamerhand het heide-potstalsysteem. Heide was 
destijds een waardevol bezit omdat daar plaggen konden worden gestoken die vermengd met 
schapenmest uit de stal op de essen rond de dorpen werden gedeponeerd, waar de eerste grote 
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boerderijen ontstonden. Pas met de introductie van kunstmest aan het einde van de  
negentiende eeuw verloor de heide z’n waarde voor de landbouw. 

Het deel van het landgoed, dat in bezit is van de familie Van Karnebeek, bestaat voor 
vierhonderdveertig hectare uit bos en driehonderdzestig hectare uit landbouwgrond. Op het 
landgoed ligt de havezate Huis De Eese dat omgracht is en waarop het jaartal 1619 is vermeld. 
Andere bijzondere gebouwen zijn het oude landhuis en de grote schuur. Zij vormen samen de 
bebouwde kern van het landgoed. Het landgoed is opengesteld voor het publiek, het oude slot 
niet. 

Op De Eese vind je veel zwerfkeien uit de laatste ijstijd. 21.000 jaar geleden was het hier min 
30 en woei het er hard. Er bevinden zich ook enkele grafheuvels van ca. 5.000 jaar geleden. 
Grafheuvels zijn prehistorische graven, net als de hunebedden in het naburige Havelte, maar 
dan zonder grote zwerfkeien. Op De Eese was ook een hunebed, maar die is in de negentiende 
eeuw helaas gesloopt. In de grafheuvels werden de doden zittend of hurkend met 
gebruiksvoorwerpen begraven. 

Het deel van het landgoed dat eigendom werd van Staatsbosbeheer bestaat voor het overgrote 
deel uit bos. Er bevindt zich een aantal grafheuvels in dit deel van De Eese. Twee daarvan 
bevinden zich in een heideveld, de bomen die daar stonden zijn gerooid om de 
grafmonumenten beter zichtbaar te maken. In het terrein zijn middeleeuwse karrensporen 
gevonden. Als een spoor niet meer begaanbaar was, ontstond parallel er aan een nieuw spoor. 
De totale breedte van het tracé bevat elf sporen. Er lopen twee wandelroutes van vier kilometer 
lang door het gebied, ze zijn gemarkeerd door paaltjes met gekleurde koppen. 

 

 

Havezathe de Eese 

 
Uit deze havezathe is rond 1400 de ‘Heerlijkheid Eese’ voortgekomen. Deze ‘Heerlijkheid’ hield 
in dat men zelfstandig recht mocht spreken, los van het centrale gezag in Steenwijk. Dit recht 
of overheidsgezag had men in leen van de landvorst, de graaf of de hertog. Later ging 
‘Heerlijkheid’ ook het gebied aanduiden waarover het gezag zich uitstrekte. In 1443 kreeg de 
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Heerlijkheid de Eese het recht een wapen te voeren. De Eese was toen een bescheiden gehucht, 
van een esachtig type met enkele huizen. Het nabijgelegen dorp Eesveen is vanuit de Eese 
gesticht doordat de boeren zich in de veertiende eeuw afscheiden van de Heerlijkheid. 
 
 

 
 
 
In het Drents-Overijsselse bosgebied De Eese wordt eind 2016 gezocht naar niet-ontplofte 
explosieven. Vooral het zoeken door hobbyisten met metaaldetectoren levert teveel gevaar op. 
Door de jaren heen zijn er al verschillende vondsten door passanten en munitiezoekers 
gedaan. Er is al eerder een grote ruimactie op De Eese geweest, maar het duurt jaren, voordat 
er geld is voor een grootschalig onderzoek. Deze foto stamt uit 1982 waarbij de Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie (EOD) handgranaten ruimt. Handgranaten zijn door de Duitsers 
in putten gedumpt. Elke vierkante meter van het natuurgebied wordt in november 2016 met 
speciale apparatuur onderzocht. De oogst is veel groter dan verwacht. Op 5 december 2016 
wordt op het oefenterrein in Havelte dertig kilo tot ontploffing gebracht, in januari 2017 nog 
eens tien kilo. 

 
In de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw waren er vele conflicten tussen boeren rondom 
De Eese en de vrouwe Van de Eese. In 1621 ontstonden geschillen over turfwinning, destijds 
een belangrijke economische inkomstenbron aan de randen van De Eese. Pas in 1683 werden 
al deze geschillen opgelost. De eigenaren van de Eese hadden met de ‘Heerlijkheid’ een 
bijzondere vorm van zelfbestuur, die voortduurde tot 1795. In de Franse periode (1795-1813) 
werd de staatsinrichting van de republiek der Nederlanden volledig veranderd en werden de 
‘heerlijke rechten’ afgeschaft. Bron: Fries Nieuws.nl. 
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Gerhardus (Gradus) Ezendam (zoon van Binnen-Jans), schipper, geboren op 16 januari 
1763 te Enter, overleden op 29 juni 1828 te Enter op 65-jarige leeftijd. 
 
Één van een tweeling wordt in 1811 afgekeurd voor de militaire dienst vanwege zijn zwakke 
gezondheid om als marinier dienst te doen in het leger van keizer Napoleon. 
 
Zoon van Jan Woltersen Ezendam en Maria Jansens de Wilde. 
Getrouwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 27 juni 1795 te Enter met Gerritdina Rörink, 
32 jaar, geboren op 05 september 1762 te Enter. 
Dochter van Jan Berends Reurink en Hendrina Jansens de Wilde. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Marijken, geboren op 13 mei 1802 te Enter, overleden op 28 oktober 1863 te Enter op 61-jarige 
leeftijd. 
Getrouwd op 18-jarige leeftijd op 07 december 1820 te Wierden met Jannes Olthof, 25 jaar,  
koopman, geboren op 15 januari 1795 te Enter, gedoopt (NH) op 18 januari 1795 te Enter,  
overleden op 14 mei 1866 te Enter op 71-jarige leeftijd. 
 
Op 15 juni 1866 word bij notaris Wesselman in  
Wierden onder akte nummer.293, een proces verbaal van verschil opgemaakt, tussen de beide  
schoonzoons en Hendrikus van Uitert. 
 
Zoon van Aalbert Olthof en Janna Evers. 

 
 
 
In 1811 had Albert Coenderink geluk gehad want in dat jaar werden alle schippers door de 
Fransen op een lijst geplaatst voor mogelijke dienst op èèn van Napoleons oorlogsschepen. Na 
een medische keuring werden ze al of niet geschikt verklaard voor de dienst bij de vloot. Albert 
was nog net te jong en ontsprong de dans. Direct na de Franse Tijd toen de dienstplicht 
ingesteld was werd hij opgeroepen voor dienst bij de Nationale Militie en kreeg bij loting 
nummer 299 toegekend. Dit hoge nummer behoedde hem voor oproep in werkelijke dienst.  

Het eerste kind van Albert Koenderink en Hendrika ter Steege werd geboren in 1822 en deze 
werd ook Albert genoemd. In 1841 wordt deze Albert  opgeroepen voor de loting voor de 
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Nationale Militie en loot een nummer dat hem tot dienstneming verplicht. Hij zorgt echter voor 
een remplaçant (plaatsvervanger) die tegen een flinke vergoeding de dienstplicht voor  hem 
vervult. Op 27 september 1856 trouwt hij met Johanna Ezendam uit Enterbroek. Hij gaat 
inwonen bij zijn ouders Albert Koenderink en Hendrika ter Steege. Ook zijn beroep is schipper. 
Hun zoon Gerrit Jan wordt op 14 mei 1859 geboren.  

Albert Koenderink overlijdt op 17 maart 1869 op zevenenveertigjarige leeftijd. De enige zoon 
Gerrit Jan (naast twee dochters) wordt in 1878 ingeschreven voor de Nationale Militie lichting 
1879. Bij loting valt hem nummer 13 ten deel. Normaal een nummer dat absoluut 
dienstneming betekent . Vanwege het feit dat hij de enige wettige zoon is wordt hij door de 
Militieraad van  dienst vrijgesteld.  

Zijn moeder Johanna Ezendam overlijdt op 1 oktober 1895. Gerrit Jan Koenderink trouwt op 
23 januari 1896 met Geertruida Geerling.  Uit dit huwelijk worden geboren: Johanna 14 maart 
1899, Janna 22 december 1900 en Albert op 19 maart 1905.  

 
 
Willem Ezendam, geboren op 16 januari 1763 te Enter, overleden op 20 januari 
1809 te Enter op 46-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Woltersen Ezendam en Maria Jansens de Wilde. 
Getrouwd voor de kerk (1) omstreeks 1793 met Everdina Reigers, geboren omstreeks 
1770 te Deldenerbroek, overleden omstreeks 1794 te Enter. 
Getrouwd voor de kerk (2)  in 1795 te Enter met Trientje Koenderink, geboren op 12 juni  
1762 te Enter. 
Dochter van Arend Derksen Koenderink en Berendina Hiltjesdam. 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1.  Evert Jan, gedoopt op 19 december 1793 te Enter (getuige is Willemina Ottenhof). 
 
Uit het tweede huwelijk: 

2.  Everdina, gedoopt op 22 april 1795 te Enter. 
3.  Gerrit  
4.  Albert  

 
 
Gerrit Ezendam, gedoopt op 04 september 1796 te Enter, overleden op 11 februari 1835 
te Enter op 38-jarige leeftijd. 
Zoon van Willem Ezendam en Trientje Koenderink. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 09 maart 1820 te Wierden met Egberdina 
Elschot (Mennegat), 28 jaar, gedoopt op 22 mei 1791 te Enter, overleden op 11 januari 
1848 te Enter op 56-jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrik Jansens Elschot en Jenneken Teunissen Brunnenkreef. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Willemina, geboren op 10 mei 1820, overleden op 06 augustus 1859 te Enter op 39-jarige leeftijd. 
Getrouwd (1) 1841 te Wierden met Gerrit Slaghuis, klompenmaker, geboren op 15 februari 1812 
 te Enter, overleden op 06 december 1850 te Enter op 38-jarige leeftijd. 
Zoon van Gerhardus Slaghuis, nachtwaker, en Janna Assink 
Getrouwd (2) op 37-jarige leeftijd op 07 mei 1858 te Wierden met Mannes Bokdam, 42 jaar 
 oud, schippersknecht, geboren op 05 maart 1816 te Enterbroek, overleden op 29 december 1889  
te Enter op 73-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Bokdam, schipper, en Janna ter Horst of Kamphuis (Camp). Hij was eerder getrouwd 
op 32-jarige leeftijd op 25 mei 1848 te Wierden met Johanna Ezendam, 22 jaar, geboren op 
30 april 1826 te Elsenerbroek, overleden op 05 mei 1857 te  Enter op 31-jarige leeftijd.  
 
Doordat haar ouders vroeg waren overleden, had zij als voogd  Albert Ezendam en Gerrit Slaghuis 
als toeziend voogd.  
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Dochter van Gerrit Ezendam en Egberdina Elschot (Mennegat). Hij is later getrouwd op 50-jarige 
leeftijd op 04 augustus 1866 te Wierden met Everdina Ezendam, 35 jaar, geboren op 
24 augustus 1830 te Elsenerbroek, overleden op 08 februari 1868 te Enter op 37-jarige leeftijd, 
dochter van Gerrit Ezendam en Egberdina Elschot (Mennegat). 

2. Katharina, geboren op 19 februari 1823 te Enter, overleden op 24 augustus 1836 te Enter op  
13-jarige leeftijd. 

3. Hendrik Jan, geboren op 02 september 1824 te Enter, overleden op 13 september 1834 te Enter 
 op 10-jarige leeftijd. 

4. Johanna, geboren op 30 april 1826 te Elsenerbroek, overleden op 05- mei 1857 te Enter op  
31-jarige leeftijd. 
 
Doordat haar ouders vroeg waren overleden, had zij als voogd Albert Ezendam en Gerrit 
Slaghuis als toeziend voogd. 
 
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 25 mei 1848 te Wierden met Mannes Bokdam, 32 jaar,  
schippersknecht, geboren op 05 maart 1816 te Enterbroek, overleden op 29 december 1889 te 
Enter op 73-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Bokdam, schipper, en Janna ter Horst of Kamphuis (Camp). 
Hij is later getrouwd op 42-jarige leeftijd op 07 mei 1858 te Wierden met Willemina Ezendam, 
37 jaar, geboren op 10 mei 1820, overleden op 06 augustus 1859 te Enter op 39-jarige leeftijd, 
dochter van Gerrit Ezendam en Egberdina Elschot (Mennegat). Zij was eerder getrouwd 
in 1841 te Wierden met Gerrit Slaghuis, klompenmaker, geboren op 15 februari 1812 te Enter,  
overleden op 06 december 1850 te Enter op 38-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus Slaghuis,  
nachtwaker, en Janna Assink. Hij is later getrouwd op 50-jarige leeftijd op 04 augustus 1866 te  
Wierden met Everdina Ezendam, 35 jaar, geboren op 24 augustus 1830 te Elsenerbroek,  
overleden op 08 februari 1868 te Enter op 37-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Ezendam en 
Egberdina Elschot (Mennegat). 

5. Jan Willem  
6. Everdina, geboren op 24 augustus 1830 te Elsenerbroek, overleden op 08 februari 1868 te Enter 

op 37-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 35-jarige leeftijd op 04 augustus 1866 te Wierden met Mannesm Bokdam, 50 jaar,  
schippersknecht, geboren op 05 maart 1816 te Enterbroek, overleden op 29 december 1889 te  
Enter op 73-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Bokdam, schipper, en Janna ter Horst of Kamphuis (Camp). 
Hij was eerder getrouwd op 32-jarige leeftijd op 25 mei 1848 te Wierden met Johanna Ezendam, 
22 jaar, geboren op 30 april 1826 te Elsenerbroek, overleden op 05 mei 1857 te  
Enter op 31-jarige leeftijd.  
 
Doordat haar ouders vroeg waren overleden, had zij als voogd Albert Ezendam en Gerrit Slaghuis 
als toeziend voogd.  
 
Dochter van Gerrit Ezendam en  Egberdina Elschot (Mennegat). Hij was eerder getrouwd op 
42-jarige leeftijd op 07 mei 1858 te Wierden met Willemina Ezendam, 37 jaar, geboren op  
10 mei 1820, overleden op 06 augustus 1859 te Enter op 39-jarige leeftijd, dochter van Gerrit  
Ezendam en Egberdina Elschot (Mennegat). Zij was eerder getrouwd 1841 te Wierden met 
Gerrit Slaghuis, klompenmaker, geboren op 15 februari 1812 te Enter, overleden op 
06 december 1850 te Enter op 38-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus Slaghuis, nachtwaker, en 
Janna Assink. 

7. Jan, geboren 1832, overleden op 10 december 1832 te Enter. 
 

 
 
In september 1846 vertrok dominee Van Raalte (als gevolg van de regeringsmaatregelen 
tegen de afgescheiden gemeenten) naar Amerika. Ook uit Enter vertrokken enkele families 
o.a. Lubbers, Hommers, Geerlings en Ezendam. Bij het oversteken van een der grote meren 
vloog hun boot 'de Phoenix" vijf mijl voor hun eindbestemming in brand en verloren velen 
van hen het leven. 
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De SS Phoenix was een raderstoomboot van drieënveertig meter lang, gebouwd in 1845 in 
Buffalo, New York. Op 21 november 1847, rond twee uur 's nachts, brak er brand uit aan 
boord van het schip, midden op het Michiganmeer, acht kilometer uit de kust van Sheboygan, 
Wisconsin. Aan boord waren ongeveer tweehonderdtien passagiers, de meesten Nederlandse 
gezinnen op weg naar een nieuwe toekomst in hun nieuwe thuisland. Net als bij de ramp met 
de Titanic, waren er niet genoeg reddingsboten aan boord (2 stuks) voor alle passagiers. 
Eenenveertig passagiers weten in de reddingsboten te stappen en overleven de ramp. Twee 
mannen zijn later bij het uitgebrande wrak van de SS Phoenix opgepikt door de te hulp 
geschoten raderstoomboot Delaware en een roeiboot van de raderstoomboot Liberty. De rest 
van de bemanning en passagiers zijn of verbrand op het schip of onderkoeld geraakt en 
verdronken in het zeer koude water. Onder de overlevenden was de kapitein van het schip, 
Benjamin G. Sweet. Hij was vlak na het vertrek gevallen en was met een kniewond onder 
protest door de andere bemanningsleden in een reddingsboot gezet. Het te hulp geschoten 
schip de Delaware, nam het uitgebrande wrak van de SS Phoenix mee op sleeptouw naar de 
haven van Sheboygan, in die tijd alleen een lange pier uitgestrekt in het Eriemeer. Aan het 
einde van de pier werd het schip vastgemaakt, waarna men alleen nog maar lijken uit de 
overblijfselen kon halen. 

De overlevenden uit de twee boten werden opgevangen in het stadje, waarbij de bevolking alles 
deed om de overlevenden te helpen. Doordat Sheboygan geen telegraafverbinding had met 
andere steden, kwam het nieuws over de ramp maar mondjesmaat naar buiten. Het duurde 
bijna drie maanden voor het nieuws Nederland bereikte, waarop er een dag van rouw werd 
afgekondigd en er overal in het land kerkklokken luidden ten teken van rouw. Een van de 
ergst getroffen dorpen waren Enter en Winterswijk, met vele tientallen immigranten uit het 
dorp aan boord.  
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Het bedrijf dat eigenaar was van de SS Phoenix, meldde dat het dodental ongeveer 
honderdnegentig personen betrof. Maar de klerk van het schip, Donahue, hield het dodental 
op minstens tweehonderdvijftig. Het precieze aantal doden en overlevenden zal wel nooit 
achterhaald kunnen worden. In de jaren 1980 dacht men, ten onrechte, dat men het wrak 
van de SS Phoenix had gevonden in de haven van Sheboygan. Waarschijnlijker is het dat de 
restanten van het schip verloren zijn gegaan bij een eerdere opvulling van de haven. Het enige 
dat is overgebleven van de scheepsramp, is een oude versleten Bijbel. Die wordt nu 
tentoongesteld in het Sheboygan County Museum Ook zijn er een paar graven van 
slachtoffers, die heden ten dage nog steeds goed verzorgd worden. 

Michigan is een staat die zowel in de Grote Merenregio als in het midden van de Verenigde 
Staten van Amerika ligt. De naam Michigan is de Franstalige vorm van het Ojibwe woord 
mishigamaa, dat ‘groot water’ of  ‘groot meer’ betekent. Michigan is de tiende meest bevolkte 
staat van de vijftig Amerikaanse staten en staat op de elfde plaats qua oppervlakte (de grootste 
ten oosten van de Mississippi). Lansing is de hoofdstad, terwijl Detroit de grootste stad is. 
Michigan is de enige staat die bestaat uit twee schiereilanden. 

 
 
Jan Willem Ezendam, geboren op 29 november 1827 te Elsenerbroek, overleden op 24 
januari 1903 te Enter op 75-jarige leeftijd. 
Zoon van Gerrit Ezendam en Egberdina Elschot (Mennegat). 
Getrouwd (1) op 30-jarige leeftijd op 02 mei 1858 te Wierden met Janna ten Brinke, 27 jaar, 
geboren op 21 september 1830 te Enter, overleden op 22 december 1866 te Ambt Almelo op 
36-jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrikus ten Brinke (Pleskes), schipper, en Henrika Hermsel. 
Getrouwd (2) op 39-jarige leeftijd op 29 oktober 1867 te Wierden met Janna ter Telgte, 23 
jaar, geboren op 19 december 1843 te Wierden, overleden op 13 augustus 1931 te Enter op 
87-jarige leeftijd. 
Dochter van Jan ter Telgte, landbouwer, en Jennegien Espeldoorn. 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Gerrit Jan (Jante)  
Uit het tweede huwelijk: 

2.  Jan, geboren op 18 november 1871 te Enterbroek, overleden op 25 november 1871 te Ambt Almelo, 
7 dagen oud.  
 
Naaste buren zijn Berend Jan Mekenkamp en Harmannes Nijmeier. 

3.  l.l. geboren op 15 juli 1881 te Enter. 
4.  Jan  

 
 
 
Gerrit Jan Ezendam (Jante), landbouwer/veehandelaar, geboren op 15 mei 1863 te Enter. 
 
Woonde in de Waterhoek van 1900 tot 1908 en woonde in 1927 en 1928 bij zijn zoon. 
 
Zoon van Jan Willem Ezendam en Janna ten Brinke. 
Getrouwd op 30-jarige leeftijd op 24 augustus 1893 te Wierden met Hendrika Kempen, 19 
jaar, geboren op 18 februari 1874 te Enter, overleden op 21 oktober 1920 te Enter op 46-
jarige leeftijd. 
Dochter van Willem Kempe (Smalbrugge) en Gerritdina Nijland. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan Willem  
2.  Gerritdiena, geboren op 04 mei 1895 te Enter. 
3.  Willem, geboren op 24 januari 1897 te Enter. 
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Onder het regime van Napoleon werd bij de Franse wet van 20-25.09.1792, decreet van 17 
juni 1796 de burgerlijke stand vastgelegd. In 1795, toen de Fransen ons land bezetten, werd 
er weer een volkstelling gehouden. Toen woonde Hermen Holland, ook wel Hermannus 
Ezendam genoemd, op het erve Groot Holland. Holland was in 1771 getrouwd met Elsken ten 
Ezendam. Aan Elsken Ezendam heeft het erve Groot Holland de later gebruikte naam 'De 
Elzen' te danken. Elske werd namelijk de Elze genoemd. Ook wordt verteld dat bij het erve 
Holland elzen groeiden en dat het erve daarom de Elzen wordt genoemd. En de familie 
Nijmeijer kwam uit Elsen. Dat zou ook nog een reden kunnen zijn om het erve de Elzen te 
noemen. 
 
 
 
Jan Ezendam, landbouwer en klompenmaker, geboren op 04 september 1885 te Enter, 
overleden op 08 januari 1964 te Enter op 78-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Willem Ezendam en Janna ter Telgte. 
Hij woonde Witmoesdijk 10 te Enter. 
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 05 maart 1908 te Wierden met Hermina Pluimers, 27 jaar, 
geboren op 27 juli 1880 te Enter, overleden op 19 oktober 1963 te Enter op 83-jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrikus Pluimers (De Baas), schoenmaker, en Jenneken Seppenwoold. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Janna, geboren op 26 juni 1908 te Enter, overleden op 16 september 1995 te Enter op 87-jarige 
leeftijd. 
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 01 maart 1930 te Rijssen met Willem Vrugteveen, 
19 jaar, fabrieksarbeider, geboren op 12 januari 1911 te Holten, overleden op 21 april 1987  
te Enter op 76-jarige leeftijd. 
Zoon van Derk Vrugteveen en Geertruida Kreijkes. 

2. Hendrik Jan  
3. Jan Willem  
4. Jenneken, geboren op 09 juli 1917 te Enter, overleden op 29 april 1994 te Enter op 76-jarige 

leeftijd. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 23 januari 1943 te Wierden met Gerrit Wijnen (Luuksman),  
23 jaar, geboren op 14 november 1919 te Nijverdal, overleden op 15 januari 2006 te Enter op 
86 jarige leeftijd. 
Zoon van Gerrit Wijnen, grondwerker, en Harmina van der Horst. 

5. Jan, geboren op 16 april 1919 te Enter, overleden op 24 januari 1920 te Enter, 283 dagen oud. 
6. Jansje, geboren op 08 december 1921 te Enter, overleden op 03 februari 1922 te Enter, 57 dagen  

oud. 
 
 
 
Hendrik Jan Ezendam, geboren op 31 juli 1910 te Enter. 
Zoon van Jan Ezendam en Hermina Pluimers. 
Getrouwd met Johanna Zwoferink. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan, geboren in 1943 te Enter, overleden op 18 november 1945 te Enter. 
 
 
 
Johan Johannes Aan de Stegge is geboren op 2 april 1913 te Enter en overleden op 23 
december 1998 te Enter. Hij is landbouwer. Johan Johannes Aan de Stegge woonde aan de 
Keizersweg 9 te Ypelo. Hij is getrouwd op 1 oktober 1942 met Maria Johanna Ezendam uit 
Enterbroek. Zij is de dochter van de landbouwer en klompenmaker Jan Ezendam (Klei Joa) 
en Dieka Kosters. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. 
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Jan Willem Ezendam, grondwerker, geboren op 20 april 1913 te Enter, overleden op 15 
februari 1981 te Enter op 67-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam en Hermina Pluimers. 
Hij woonde EK. 43, 105, 120. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 02 mei 1936 te Wierden met Hendrikje de Jong, 18 jaar, 
geboren op 07 juni 1917 te Diepenveen. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan, geboren op 08 augustus 1936 te Enter. 
2.  Grietje, geboren op 06 februari 1939 te Enter. 

Getrouwd met Gradus Voortman, geboren omstreeks 1935 te Rijssen. 
3.  Herman, geboren op 16 november 1941 te Enter, gedoopt op 04 januari 1942 te Enter, overleden op 

08 maart 2003 te Rijssen op 61-jarige leeftijd. 
4.  Geert, geboren op 09 augustus 1943 te Enter, overleden op 09 mei  1945 te Almelo op 1-jarige  

leeftijd. 
5.  Gerda, geboren op 11 september 1945 te Enter. 
6.  Jan Willem, geboren op 13 april  1947 te Enter. 
7.  Jansje, geboren op 05 juni 1955 te Enter.  
8.  Barteld, geboren op 09 september 1956 te Enter. 

 
 
Albert Ezendam, klompenmaker en landbouwer, geboren op 21 december 1798 te Enter, 
overleden op 05 augustus 1860 te Enterbroek op 61-jarige leeftijd. 
Zoon van Willem Ezendam en Trientje Koenderink. 
Hij woonde Enterbroek nummer 688. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 15 december 1822 te Wierden met Hendrika Bullenaar, 23 
jaar, geboren op 03 juli 1799 te Enterbroek, overleden op 29 januari 1847 te Enterbroek op 
47-jarige leeftijd. 
Dochter van Gerrit Mannes Kattelaar/Bullener (Bulner), landbouwer, en Gerritdina 
Kiefhorst. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Willem  

2. Gerrit, geboren op 02 maart 1825 te Enter, overleden voor 1834. 
3. Gerritdina, geboren op 16 februari 1828 te Enterbroek, overleden voor 1867. 

Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 05 december 1850 te Wierden met Gerrit Jan Nijland, 22 jaar, 
geboren op 21 augustus 1828 te Enter, overleden voor 1876. 
Zoon van Jannes Nijland (Slamp, Velner), landbouwer, en Berendina Keizers. 
Hij is later getrouwd op 38-jarige leeftijd op 09 maart 1867 te Almelo met Janna Espeler, 
geboren omstreeks 1831 te Rijssen, dochter van Hendrikus Espeler, landbouwer, en Hendrika 
ter Haar. 

4. Geertrui, geboren op 07 juli  1831 te Enter, overleden op 01 april  1895 te Enter op 63-jarige  
leeftijd. 
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 27 september 1852 te Wierden met Frederik Jan Koenderink 
(Zwenjaans), 26 jaar, schipper, geboren op 29 juli 1826 te Enter, overleden op 
25 augustus 1903 te Enter op 77-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Koenderink (Zwen Jaon), schipper, en Berendina Krommendijk. 

5. Gerrit, arbeider, geboren op 02 januari 1834 te Enter, overleden op 31 augustus 1866 te Enter op  
32-jarige leeftijd. 
Ongetrouwd, buren zijn Jan de Wilde en Jannes Brunnekreef. 

6. Lucas, klompenmaker, geboren op 17 mei 1837 te Enter, overleden op 29 juli 1864 te Enter op 
27-jarige leeftijd. 
Ongetrouwd. 

7. Gradus,  geboren op 16 november 1839 te Enter, gedoopt (NH) op 08 december 1839,  
overleden op 14 februari 1860 te Grave op 20-jarige leeftijd. Hij was soldaat. 
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8. Aleida, geboren 1845 te Enter, gedoopt op 30 maart 1845 te Enter, overleden voor 1880 te Enter. 
Getrouwd op 16 juli 1868 te Wierden met Mannes ten Brinke, 31 jaar, schipper en venter, 
geboren op 24 april  1837 te Enter.  
Mannes vertrekt naar Rijssen met 3 kinderen op 24 december 1884.  
Overleden op 20 oktober 1917 te Rijssen op 80-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Hendrik ten Brinke, schipper., en Geesken Mulder, ook Muller. 
Hij was eerder getrouwd op 25-jarige leeftijd op 18 februari 1863 te Wierden met Jenneken Slot, 
26 jaar, geboren op 08 juni 1836 te Enter, overleden op 26 april 1865 te Enter op 28-jarige 
 leeftijd, dochter van Hendrik Slot, Schipper, en Aaltje Langenhof. Hij is later getrouwd op 
 47-jarige leeftijd op 24 december 1884 te Wierden met Diena Nekkers, 39 jaar, geboren op 
 05 juli 1845 te Wierden, dochter van Hendrikus Nekkers en Willemina Japink. Zij was 
eerder getrouwd op 22-jarige leeftijd op 31 oktober 1867 te Rijssen met Gerrit Bargpeter.  
Zij was eerder getrouwd op 35-jarige leeftijd op 06 november 1880 te Rijssen met Jan Willem 
Scholten, fabrieksarbeider, geboren 1844 te Rijssen, zoon van Lammert Scholten en 
Arendina Molenkolk. 

 
 
 
 
Hendrik Jan Altena is twee keer getrouwd. het eerste huwelijk is op 2 april 1869 met 
Gerritdina Beltman uit Herike. Het tweede huwelijk is op 4 juni 1881 met Willemina Assink 
uit Zeldam. Willemina Assink gaat met haar (stief)kinderen op het erve Ezendam (Bolscher) 
wonen. Het erve Ezendam is gehuurd van Johannus Hendrikus Bolscher en diens twee zoons. 
Hendrik Jan en Willemina Assink en de kinderen wonen op het erve Ezendam van 4 juni 1895 
tot het jaar 1905. 
 
 
 
Willem Ezendam, klompenmaker, geboren op 20 mei 1823 te Enter, overleden op 30 januari 
1864 te Enter op 40-jarige leeftijd. 
Zoon van Albert Ezendam en Hendrika Bullenaar. 
Getrouwd (1) op 28-jarige leeftijd op 15 maart 1852 te Wierden met Gerritdina Pluimers, 
geboren 1829 te Enter, overleden op 01 februari 1859 te Enter. 
Dochter van Mannes Pluimers, landbouwer, en Maria Wittenberg. 
Getrouwd (2) op 38-jarige leeftijd op 25 mei 1861 te Wierden met Janna Espeler, geboren 
te Rijssen. 
Dochter van Hendrikus Espeler, landbouwer, en Hendrika ter Haar. 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1.  Hendrika, geboren 1852, overleden op 01 januari 1854 te Enterbroek. 
2.  Hendrika, geboren 1854, overleden op 13 december 1859 te Enterbroek. 
3.  Arendina, geboren in januari 1859, overleden op 06 maart 1859 te Enterbroek. 

Uit het tweede huwelijk: 
4. Gerritdina, geboren in 1861 te Enterbroek, overleden op 08 december 1943 te Enschede. 

Getrouwd op 29 november 1888 te Enschede met Antonie Blekkink, geboren in 1860 te Enschede. 
5. Hendrika, geboren op 06 oktober 1863 te Enterbroek. 

 
  
 
Jannes Averdijk (Streef) is geboren omstreeks 1797 te Deldenerbroek en overleden op 23 
oktober 1861 te Enter. Hij is de zoon van Antonie Averdijk (Rottinkwonner) en Jenne Otten of 
Ottink (Kattelaar). Op 12 januari 1824 koopt hij van Jenneken Ezendam van het erve 
Bullenaar drie stukken land, het nieuwe land en het eerste gedeelte van de Ezinkmate voor 
vijfhonderd gulden. Hij bouwt er een boerderij, volgens de kadastrale atlas van 1832, op de 
hoek van de Goorseweg en de Bullenaarsweg, groot 2.65.60 hectare. Volgens het markeboek 
van Enter woonde hij in 1854 op erve ‘n Streef. 
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Erve ’n Streef, (te Morsche), later woonden er de Oal Uupn (Freriksen) en Slag. 
 
 
Op 27 juni 1800 is er een publieke verkoop van de goederen van Arend Ezendam en Anthony 
Braamhaar koopt een stuk bouwland in de Enteres voor tweehonderddertig gulden. 
 
 
Hermannus (Mannes) Ezendam (Erve Holland, later de Elsen genoemd), geboren op 17 
oktober 1728 te Enterbroek. 
 
Woonde in 1784 nog op `t Katteler, bij de doop van dochter Jenneken. 
Woonde in 1799 op erve Holland. Hij verkoopt dan een perceel hooyland aan Arend Ezendam. 
 
Zoon van Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais, ook Kattelaar) en Wilmke Hermsdochter 
Kattelaar. 
Getrouwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 18 augustus 1771 te Enter met Elsken ten 
Ezendam, 28 jaar, geboren op 23 december 1742. 
Dochter van Jan Reints Ezendam en Jenneken Jansen in de Maat. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Willemina, gedoopt op 12 juli 1772 te Enterbroek. Op erve `t Kattelaar. 
2.  Jan (Holland), gedoopt op 29 augustus 1773 te Enterbroek. Op erve `t Kattelaar. Overleden op 

20 april 1834 te Enterbroek op 60-jarige leeftijd. 
 
Jan is vermoedelijk ongetrouwd. In 1832 wordt Jan met mede-eigenaren genoemd als eigenaar 
van het erve Holland in Enterbroek. 
 

3.  Wolter, schipper, gedoopt op 06 november 1776 te Enterbroek.  
 
Geboren op erve Kattelaar, gedoopt op biddag voor gewas. Hij was ongetrouwd. 
 
Overleden op 18 maart 1845 te Enter op 68-jarige leeftijd. 
 

4.  Jannes (Koerdam)  
5.  Janna, geboren op 07 oktober 1781 te Enterbroek. Op erve Kattelaar. 
6.  Jenneken, geboren te Enterbroek, gedoopt (NH) op 11 januari 1784 te Enter.  

 
Werd lidmaat op 26 maart 1812 van de hervormde kerk te Enter. Overleden op 21 augustus 
1857 te Enterbroek op 73-jarige leeftijd. 
 
Bij de aangifte van overlijden wordt door de buren gezegd dat zij 80 jaar is.  
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En dat zij alleen de naam van de vader weten. Bij de geboorte van haar zoon, Jannes, zou zij 
al 38 jaar zijn. (Beide leeftijden zijn dus niet goed). 
Op 6 juli 1844 worden de onroerende goederen verdeeld onder de kinderen en Jannes Slag 
bij notariele akte van notaris Jalink te Goor nummer 100 in 1844. 
 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 31 augustus 1809 te Markelo met Antonie (Teunis) Bullenaar, 
22 jaar, landbouwer op het erve Bullener en arbeider, geboren op 18 maart 1787 te Enterbroek,  
overleden op 11 november 1823 op 36-jarige leeftijd.  
 
Als arbeider wonende te Amsterdam, is hij op het veerschip van Amsterdam herwaarts op Zwolle  
overleden. Aangevers te Zwolle zijn Gerrit Koenderink schipper 25 jaar en ongetrouwde broeder  
Wolter Ezendam schipper 45 jaar. 
 
Zoon van Gerrit Mannes Kattelaar/Bullener (Bulner), landbouwer, en Leijde Sentmans 
(Zeenmans). 

 
 
 

 
 
Deldenerbroek  
 
 
Jan Burgers is geboren op 19 december 1809 te Enter en overleden op 8 september 1876 te 
Enter op zesenzestigjarige leeftijd. Hij is schipper en schoenmaker. Jan Burgers is de zoon 
van Hendrikus Burgers en Jenneken Nijland (Slamp). Hij is getrouwd op 14 juli 1842 met 
Engele Ezendam uit Enter. Engele Ezendam is zesenzestig jaar geworden en is overleden op 
29 mei 1885. Engele Ezendam is de dochter van landbouwer en schipper Jan Ezendam en 
Aaltje Hagedoorn. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. 
 
 
Jannes Ezendam (Koerdam), geboren op 13 mei 1779 te Enterbroek, overleden op 22 maart 
1835 te Enterbroek op 55-jarige leeftijd. 
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Woont op erve Koerdam. 
 
Zoon van Hermannus (Mannes) Ezendam (Erve Holland, later de Elsen genoemd)  en Elsken 
ten Ezendam. 
Hij woonde te Enter. EB. 446. 
Ondertrouwd (1) op 26 april 1800 te Kedingen met Janna Hendrina Koerdam, 18 jaar, 
geboren te Enterbroek, gedoopt op 27 mei 1781 te Enter (In onecht geboren). Overleden 
op 06 maart 1806 te Enterbroek op 24-jarige leeftijd. 
Dochter van Janna Koerdam. 
Ondertrouwd (2) op 05 september 1806 te Delden, getrouwd voor de 
kerk 1806 te Enter met Joanna Siemerink (Janna Koerdam), gedoopt (RK) op 06 maart 
1780 te Delden. 
Dochter van Berend Siemerink (Tusschde) en Janna Odink (Kolhoop). 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1.  Jan Hendrik  
2.  Janna Hendrika, geboren te op Koerdam, gedoopt op 10 oktober 1802 te Enter, overleden voor  

1806. 
3.  Jenneken, geboren op 18 oktober 1805 te Enterbroek. 

Uit het tweede huwelijk: 
4. Henricus, geboren te Enterbroek, gedoopt (RK) op 15 juli 1807 te Rijssen (getuigen:  

Bernardus Siemerink en Gesina Siemerink). 
5. Bernardina, geboren te Enterbroek, gedoopt op 01 december 1809 te Rijssen. 
6. Berend Jan  
7. Gerritdina, geboren op 14 juni 1815 te Enterbroek. 

Getrouwd op 35-jarige leeftijd op 14 juni 1850 te Hengelo (O) met Bernardus ten Cate, 
25 jaar, landbouwer, geboren op 14 juni 1825 te Hengelo (O). 
Zoon van Arend ten Cate en Berendina Slag. 

8. Derk Jan  
9. Berendina, geboren 1823, overleden op 16 oktober 1839 te Enterbroek. 

 
 
 
Jan Eertink is geboren op 26 februari 1822 in de Waterhoek te Enter op de erve Boerkamp en 
overleden op 16 december 1904 te Enterbroek. Jan Eertink is de zoon van Jan Hendrik 
Eertink en Diena Schutten (Heinhuis). Hij is getrouwd op 26 april 1848 met Jenneken 
Brunninkreef waarbij Jan Waanders en Gerrit Jan Ezendam getuigen waren. 
 
 
 
Jan Hendrik Ezendam, landbouwer, geboren te op erve Koerdam, Enterbroek, gedoopt op 12 
juli 1801 te Enter, overleden op 29 mei 1852 te Beckum op 50-jarige leeftijd. 
Zoon van Jannes Ezendam (Koerdam) en Janna Hendrina Koerdam. 
Getrouwd op 31-jarige leeftijd op 24 januari 1833 te Wierden met Alyda Langenhof, 23 jaar, 
geboren te Enter, gedoopt (RK) op 13 april 1809 te Rijssen, overleden op 07 maart 
1840 te Enter op 30-jarige leeftijd. 
Dochter van Wilhelmus (Wilm) Langenhof, schipper, en Margretha (Grietje) ten Barge. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Geertruit, geboren in 1833 te Enter, overleden op 27 april 1861 te Enter. 
Getrouwd op 27 april 1860 te Wierden met Jannes Spekenbrink, 29 jaar, landbouwer,  
geboren op 22 januari 1831 te Enter, overleden op 30 maart 1924 te Haaksbergen op 93-jarige 
leeftijd. 
 
Als onwettig zoon (Jannes Spekenbrink) van Aleida Wiggers, wordt hij gewettigd op 28 juni 1853. 
Dat gebeurde in opdracht van Koning Willem III, die de brief persoonlijk had ondertekend, samen  
met D. Donker curius. (zie akte B.S.huwelijken van 18 november 1853 nummer 47). 
 
Zoon van Johannus Bernardus Spekenbrink, boerwerker, en Aleida Wichers. 
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Hij is later getrouwd op 40-jarige leeftijd op 28 april 1871 te Wierden met Aleida Wilhelmina  
Holtkamp, geboren in 1841 te Wierden. 

2. Berend Jan  

 

 

 

 

Mathilde Ezendam-Tanke 

 

 

In 1795, toen de Fransen ons land bezetten werd er weer een volkstelling gehouden. Toen 
woonde er Hermen Holland, ook wel Hermannus Ezendam genoemd. Holland was in 1771 
getrouwd met Elsken ten Ezendam. Aan Elsken Ezendam heeft het erve Holland de later 
gebruikte naam 'De Elzen' te danken. Elske werd de Elze genoemd door haar familie, de 
buren en de dorpsbewoners. Later woonde er Nijmeijer. Die kwam uit Elsen. Misschien werd 
het erve Holland daarom de Elsen genoemd. 

 

De oudste zoon Jan, van Hermannus en Elske Ezendam, was inmiddels als landbouwer op 
het erve gekomen. Op het Huis Stoevelaar te Goor was een boedelscheiding geweest. Het erve 
Holland was in 1816 verkocht aan Ezendam. Omdat Jan Ezendam vrijgezel bleef kreeg hij 
inwoning van zijn nicht en haar man. De nicht, Jenneken Ezendam is de dochter van de 
herbergier Arend Ezendam (Binnengaait) en haar man is Hendrik Mennegat. 
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Erve Binnnegaait, links de doorrijdschuur. 
 
 
 
Berend Jan Ezendam, landbouwer, geboren op 16 december 1838 te Enter. 
Zoon van Jan Hendrik Ezendam en Alyda Langenhof. 
Getrouwd op 33-jarige leeftijd op 15 november 1872 te Hengelo (O) met Janna Oost, 
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geboren 1839 te Hengelo (O), overleden in 1908 te Hengelo (O). 
Dochter van Johannes Oost, landbouwer onder Hengelo, en Jenneken Derkink. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johannes  
2.  Johanna Aleida, geboren in 1876 te Beckum. 

Getrouwd op 28 augustus 1909 te Hengelo (O) met Gerhardus Nijland, geboren in 1875 te Nijland. 
 
 
Johannes Ezendam, landbouwer, geboren op 11 september 1873 te Beckum, overleden 
op 15 februari 1913 te Beckum op 39-jarige leeftijd. 
Zoon van Berend Jan Ezendam en Janna Oost. 
Getrouwd op 32-jarige leeftijd op 04 mei 1906 te Hengelo (O) met Hermina Mentink, 24 jaar, 
geboren op 24 december 1881 te Hengelo (O). 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Geertruida Johanna, geboren op 04 maart 1907, overleden op 20 februari 1908 te Beckum, 353  
dagen oud. 

2.  Geertruida Johanna, geboren op 17 juli 1908. 
3.  Johannes Bernardus, geboren op 13 november 1909 te Beckum. 
4.  Bernardus Gerhardus, geboren op 04 november 1911 te Beckum. 

 

 

 
 
Joannes Slag is geboren op 1 februari 1814 te Enter en overleden op 21 december 1856 te 
Enter op tweeënveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Joannes Slag en Euphemia Spoelder. 
Joannes Slag is getrouwd op 29 april 1841 met Gerritdina Bullenaar uit Enterbroek. Zij is de 
dochter van Antonie (Teunis) Bullenaar, arbeider en landbouwer op het erve Bullenaar, en 
Jenneken Ezendam. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. De eerste twee kinderen zijn 
te Rijssen geboren, de andere drie te Enter. 

 

 

 

 

Marjolein Ezendam-Spoelder 

 

 

 
Berend Jan Ezendam, landbouwer, geboren te Enterbroek, gedoopt (RK) op 20 augustus 
1811 te Rijssen. 
 
Bij zijn huwelijk wordt hij genoemd Bernardus Joannes Eijsendam op Koerdam. 
 
Zoon van Jannes Ezendam (Koerdam) en Joanna Siemerink (Janna Koerdam). 
Getrouwd op 43-jarige leeftijd op 24 mei 1855 te Hengelo met Hermina (Maria) Oost, 
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geboren 1828 te Hengelo. 
Dochter van Johannes Oost, landbouwer onder Hengelo, en Jenneken Derkink. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Berendina Eijsendam, geboren in 1857 te Hengelo. 
Getrouwd op 05 mei 1882 te Hengelo met Anthonie ter Braak, postbode/landbouwer,  
geboren in 1849 te Hengelo. 

2. Johanna Maria, geboren op 21 januari 1862 te Hengelo, overleden op 29 maart 1924 te Hengelo 
(O) op 62-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 04 februari 1887 te Ambt Delden met Hermannes Kerkhof, 
26 jaar, landbouwer/gemeentearbeider, geboren op 14 maart 1860 te Hengevelde, overleden  
op 19 april 1928 te Hengelo (O) op 68-jarige leeftijd. 
 
Het gezin is per 2 mei 1908 vanuit Lonneker in Hengelo (O) ingeschreven. 
Zoon van Arnoldus Kerkhof, metselaar, en Janna Sanders. 
 

3. Bernardus Johannes  
4. Johannes, geboren op 11 september 1873 te Haaksbergen, overleden op 15 februari 1913 te  

Beckum op 39-jarige leeftijd. 
 

 

 
Jan Lubbers is geboren op 7 juni 1798 te Enter, Hij is landbouwer op zijn boerderij aan de 
Brinkstraat. Jan Lubbers is de zoon van Lucas Lubbers en Leida Kattelaar (Bullener). Hij is 
getrouwd op 14 mei 1827 met Jenneken ter Steege uit Enter. Zij is de dochter van schipper 
Hendrik ter Steege en Geziena (Geeske) Lubbers. Zij is overleden op 9 mei 1804 op 
negenenveertigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier kinderen geboren. Het eerste 
kind, Geesken, trouwt op 14 december 1859 met Arend Ezendam uit Enterbroek. Hij is de 
zoon van schipper Jan Ezendam en Hendrina Lubbers. Het derde kind, Hendrik, is één jaar 
geworden. 

 

 

 
Derk Jan Ezendam, landbouwer, geboren te Enterbroek, gedoopt (RK) op 19 mei 
1820 te Rijssen. 
Zoon van Jannes Ezendam (Koerdam) en Joanna Siemerink (Janna Koerdam). 
Hij woont te Haaksbergen. 
Getrouwd op 34-jarige leeftijd op 24 augustus 1854 te Hengelo met Johanna Maria Bolster, 
geboren 1826 te Vreden, overleden op 10 januari 1889 te Haaksbergen. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Maria, geboren in 1860 te Hengelo (O), overleden op 04 april 1942 te Haaksbergen. 
2. Maria Catharina, geboren in 1863, overleden op 05 juli 1936 te Haaksbergen. 
3. Jan Hendrik, metselaar, geboren in 1866 te Hengelo (O), overleden op 16 april 1945 te  

Haaksbergen. 
Getrouwd (1) op 28 juli 1891 te Goor met Johanna Maria Petronella Brinkers, geboren 
1866 te Goor. 
Dochter van Johannus Wilhelmus Brinkers en Hendrika Geurts. 
Getrouwd (2) op 13 november 1918 te Goor met Cornelia Maria Asper Slag, geboren 1862 te  
Steenwijkerwold. 

 
 

 

Johannes Lubbers is geboren op 29 mei 1803 te Enter. Hij is schipper. Johannes Lubbers is 
de zoon van Lucas Lubbers en Leida Kattelaar. Hij verhuist naar Zuthem op 1 juli 1828. 
Johannes Lubbers is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 27 september 1828 met 
Gerritdina Ezendam uit Enter. Zij is de dochter van de kastelein en landbouwer Arend 
Ezendam en Catharina Nijhuis. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. Het eerste 



  

105 

 

kind, Lubbert Lucas, is op zevenjarige leeftijd te Enter overleden. Het tweede kind, Arend, is 
op vierjarige leeftijd te Enter overleden. Het derde kind, Lammert, is driehonderd 
tweeënveertig dagen oud geworden. Gerritdina Ezendam is op 27 juli 1844 op 
drieënveertigjarige leeftijd te Enter overleden. Het tweede huwelijk is op 19 mei 1847 met 
Jenne Harms uit Hellendoorn. Uit dit huwelijk is omstreeks 1851 te Enter Lucas Lubbers 
geboren. Hij is overleden op 26 maart 1853 op tweejarige leeftijd.   

 

 

 

 

 

2014, Hans Ezendam 

 

 

Gerrit Woltersen Esendam, gedoopt op 17 oktober 1728 te Enter. 
 
Op 30 mei 1769 betaald hij de 50 ste penning, voor de aankoop van het plaatsje Lubbers voor 
1200 gulden. Begin maart had Gerrit een stuk land voor 180 gulden gekocht uit de 
nalatenschap van Jan ten Brinke en Maria Pluimers. 
Op 10 mei 1773 heeft Goosen Nijenhuijs aangekocht van Gerrit Wolters Esendam een huijs 
met den gaarden en de aangelegen gronden voor 810 gulden [R.A. Kedingen 50ste penning 
inv. 82 blz. 490]. 
 
Zoon van Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais ook Cattelaar) en Wilmke Hermsdochter 
Kattelaar. 
Getrouwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 05 april 1767 te Enter met Hendrika 
Jeromius (Nika) Helmig, 27 jaar, gedoopt op 20 december 1739 te Enter. 
Dochter van Jeronimus Hendriks Helmich ten Kattelaar, landbouwer op Otten, Rikkerink en 
Kattelaar, en Hendrina te Morsche. 
Zij is later getrouwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 07 november 
1773 te Enter met Hermen Schipdam, 30 jaar, gedoopt op 20 januari 1743 te Enter.  
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Hermen heeft een hypotheek van 650 gulden van Derk ter Keurst op Teemker in`t 
Elsenerbroek. Het onderpand is zijn huis met een nieuwe schuur daarvoor met meerdere 
percelen grond, op 8 september 1798.  
 
Zoon van Lambert Schipdam (van`t Landhuis) en Jenneken Jansens Schipdam. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Wilm Ezendam, gedoopt op 28 juni 1767 te Enter. 
2.  Hendrikus Ezendam  

 

 

 
Jan Lubbers is geboren op 30 augustus 1789  te Enter en overleden op 18 februari 1875 te 
Enter.  Hij is schipper. Jan Lubbers is de zoon van Jan Lubbers en Dina Assink. Hij is 
getrouwd op 14 juli 1821 met Willemina Ezendam uit Enterbroek. Zij is de dochter van de 
kastelein en landbouwer Arend Ezendam en Catharina Nijhuis. Uit dit huwelijk is Arend 
Lubbers geboren op 25 december 1822 en overleden op 16 januari 1823, tweeëntwintig dagen 
oud. 

 

 

 
Hendrikus Ezendam, gedoopt op 13 oktober 1771 te Enter, overleden op 20 november 
1846 te Enter op 75-jarige leeftijd. 
Zoon van Gerrit Woltersen Esendam en Hendrika Jeromius (Nika) Helmig. 
Getrouwd met Jenneken Kremers, geboren omstreeks 1770, overleden op 24 april 
1845 te Enter. 

 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerritdiena, geboren op 06 januari 1798 te Enter. 
2.  Jan  
3.  Willem  

 
 
Jan Ezendam, klompenmaker, geboren op 09 januari 1800 te Enter, overleden op 09 maart 
1877 te Enter op 77-jarige leeftijd. 
Zoon van Hendrikus Ezendam en Jenneken Kremers. 
Hij woonde in  1877 te Enter, huisnummer 956 in1863 en 1199. 
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 20 september 1828 te Borculo met Engele ten Broekhuis, 
26 jaar, geboren op 06 september 1802 te Gelselaar, overleden op 15 oktober 
1863 te Enter op 61-jarige leeftijd. 
Dochter van Jan ten Broekhuis en Lutgert Stokkink. 

 
Uit dit huwelijk: 

1. Hendrika Esendam, geboren op 19 november 1826 te Enter. 
Getrouwd (1) op 22-jarige leeftijd op 11 mei 1849 te Wierden met Gerrit Jan Hagedoorn, 
klompenmaker, geboren 1830, overleden op 19 oktober 1860 te Enter. 
Zoon van Hendrikus Hagedoorn, landbouwer, en Triene Brunninkreef (Klein Kolhoop). 
Getrouwd (2) op 35-jarige leeftijd op 01 oktober 1862 te Wierden met Jan de Wilde, 43 jaar,  
schipper, geboren op 17 maart 1819 te Enter, overleden op 02 november 1887 te Enter op 68-jarige 
leeftijd. 
Zoon van Gerhardus (Gradus) de Wilde, schipper, en Maria Mulder. 
Hij was eerder getrouwd op 36-jarige leeftijd op 09 mei 1855 te Wierden met Gerritdina ter Morsche, 
23 jaar, geboren op 15 december 1831 te Enter, dochter van Arend ter Morsche en Geertje 
Mantel. 

2. Johanna, geboren op 13 februari 1831 te Enter, overleden op 19 maart 1890 te Almelo op 59-jarige 
leeftijd. 
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 19 juni  1855 te Wierden, getrouwd voor de kerk op 24 juni 1855  
te Enter met Gerrit Evers, 25 jaar, schipper, geboren op 10 oktober 1829 te Enter. 
Zoon van Willem Evers, schipper, en Fenne Vinkers. 
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3. Jan  
4. Lucas  
5. Gerritdina, geboren op 30 januari 1847 te Enter, overleden op 24 juni 1933 te Enter op 86-jarige 

leeftijd. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 10 augustus 1870 te Wierden met Jannes ten Cate,  
klompenmaker, geboren 1850. 
Zoon van Jan Hendrik ten Cate, schipper, en Willemina Schipdam, na het overlijden van  
haar man is zij huishoudster bij bakker Van Nes. 

 

 

 

Anthony Braamhaar koopt op 27 juni 1800 op een publieke verkoop van Arend Ezendam, 
bouwland in de Enter es voor tweehonderddertig gulden. In 1812 is hij ook eigenaar van het 
erve Brok te Enterbroek. Hij is de zoon van Hendrik Jansen van erve de Braamhare en 
Susanne Jansens (Zwenne) Spekenbrink (Peters). 
 

 

 

 

 

2013, Jan en Marianne Ezendam 

 

 
 
Jan Ezendam, klompenmaker, geboren op 05 juni 1834 te Enter, overleden op 23 juni 
1872 te Enter op 38-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam en Engele ten Broekhuis. 
Getrouwd op 18-jarige leeftijd op 04 december 1852 te Wierden met Berendina ter Hofstee, 
20 jaar, geboren op 21 oktober 1832 te Enter, overleden op 28 februari 1912 te Enter op 79-
jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrikus ter Hofstee en Willemina Tankink. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Johannes  
2. Hendrika, geboren 1856, overleden op 23 juni 1926 te Notter. 

Getrouwd op 20 november 1880 te Rijssen met Gerrit Jan van de Maat, landbouwer, geboren in 
1850 te Rijssen. 
Zoon van Jan van de Maat, landbouwer, en Engbertdina Egberts. 

3. Engbert  
4. Willem  
5. Hendrik, klompenmaker, geboren op 07 oktober 1863 te Enter, overleden op 09 april 1935 te  

Enter op 71-jarige leeftijd. 
6. Hendrik Jan, geboren op 15 februari 1870 te Enter, overleden op 16 april 1871 te Enter op  

1-jarige leeftijd. 

 

 
Johannes Ezendam, klompenmaker, geboren op 13 december 1852 te Enterbroek. 
Woont in Rectum vanaf 1 december 1884. 
Zoon van Jan Ezendam en Berendina ter Hofstee. 
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 17 oktober 1879 te Wierden met Jenneken Mensink, 21 
jaar, geboren op 23 mei 1858 te Enterbroek, overleden op 13 mei 1930 te Deventer op 71-
jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrikus Mensink (Pool) en Marie Leetink. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan, geboren op 11 februari 1880 te Enterbroek. 
Naar Markelo verhuisd op 31 mei 1893. 

2.  Hendrik, geboren op 19 december 1882 te Elsenerbroek, overleden op 02 april 1883 te Markelo,  
Elsenerbroek, 104 dagen oud. 

3.  Hendrikus, geboren op 12 februari 1884 te Elsenerbroek. 
Verhuisd naar Ambt Delden op 26 mei 1899. 

4.  Berend Jan, geboren op 11 februari 1886 te Rectum, overleden op 17 november 1887 te 
Rectum op 1-jarige leeftijd. 

5.  Berend Jan, geboren op 03 november 1888 te Enterbroek. 
Vertrekt naar Rijssen op 7 januari 1897. 

6.  Maria, geboren op 09 december 1892 te Enter. 
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 20 juni 1917 te Markelo met Jan Hendrik Wolthuis,  
geboren 1893 te Rijssen. 
Zoon van Jan Willem Wolthuis en Gerritdina Bijsterman. 

 

 

 

Adolf Hendine Van Uitert is gedoopt omstreeks 1696 te Wierden. Hij is de oudst bekende Van 
Uitert uit Enter. Adolf Hendine van Uitert is de zoon van Hans Henk van Uitert en Marrigjen 
Wolters Smit. Hij is getrouwd op 17 februari 1732 met de dertigjarige Aaltje Jansens Ezendam 
uit Enter. Zij is de dochter van Jan ten Ezendam en Jenneken Jans. Uit dit huwelijk zijn te 
Enter twee kinderen geboren. Aaltje Ezendam was eerder getrouwd op achttienjarige leeftijd 
op30 november 1710 met Hendrik Jeronimus Helmich. Hij overlijdt op 21 november 1736 op 
achtenvijftigjarige leeftijd, 

Hendrik Helmich en Aaltien Ezinkdam sluiten een hypotheek af van duizend gulden van 
Henrica van der Sluys. Mede ondertekenaar is koster Joost Grevink. Mede als volmacht 
ondertekenaars zijn, vader en moeder Helmich, Jarnen Helmich en Jenneken Eetgerinck. Het 
echtpaar woont in een huis van acht gebinten en twee endskamers en een daarbij een schoppe 
van vier gebinten.  
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2015, Anne, Susan, Marlies en Christien Ezendam 

 

 

 

Engbert Ezendam, klompenmaker, geboren in 1859 te Enter, overleden op 01 november 
1936 te Almelo. 
Zoon van Jan Ezendam  en Berendina ter Hofstee. 
Getrouwd op 28 december 1882 te Almelo met Johanna Slot, geboren in 1864 te Ambt 
Almelo, overleden op 07 mei 1929 te Almelo. 
Dochter van Hendrikus Slot en Aleida Swiersen. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Hendrikus  
 

 
Willem Ezendam, landbouwer en klompenmaker, geboren op 22 januari 1860 te Enter, 
overleden op 06 maart  1945 te Enter op 85-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam en Berendina ter Hofstee. 
Hij woonde E.B.K.1399 /1397 /1631 /E.B.K.33. 
Getrouwd met Janna van de Maat, geboren op 14 februari 1882 te Enter, overleden op 30 
december 1934 te Hengelo op 52-jarige leeftijd. 
Dochter van Gerrit Jan van de Maat, landbouwer, en Hendrika Ezendam. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Willemina Geertruida, geboren op 30 november 1920 te Enter. 
2.  Hendrik Jan,               geboren op 30 oktober    1926 te Enter. 
3.  Johanna Willemina,    geboren op 09 juni          1928 te Enter. 

 
 
 
Lucas Ezendam, geboren op 01 november 1840 te Enter, overleden op 19 mei 
1874 te Enter op 33-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam en Engele ten Broekhuis. 
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 11 oktober 1867 te Wierden met Jenneken Snijders,  
geboren 1850 te Enter. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Engele, geboren op 07 december 1867 te Elsen, overleden op 05 januari 1868 te Markelo,  
29 dagen oud. 

2.  Jan Hendrik, geboren op 14 december 1868 te Elsen. 
3.  Engele, geboren op 24 mei  1871 te Enter, overleden op 05 juni 1886 te Enter op 15-jarige 
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 leeftijd. 
4.  Jan, geboren op 26 januari 1873 te Enter, overleden op 18 juli 1873 te Enter, 173 dagen oud. 
5.  Johanna, geboren op 11 mei 1874 te Enter, overleden op 30 augustus 1974 te Enter op 

100-jarige leeftijd. 

 

 

 

 Ma

 

 

2018, Mathilde Ezendam-Tanke 
 
De vader van Mathilde, Gerhardus Leonardus Tanke, was in de oorlog ondergedoken bij 
Homan, de Kuukn. Daar leerde hij Geertruida Gezina Johanna Heering van Fraans kennen. 
Mathilde is getrouwd met Bennie Ezendam van ’n Klei. 
 
 
 
Jan Eertink is geboren op 26 februari 1822 in de Waterhoek te Enter op de erve Boerkamp en 
overleden op 16 december 1904 te Enterbroek. Jan Eertink is de zoon van Jan Hendrik 
Eertink en Diena Schutten (Heinhuis). Hij is getrouwd op 26 april 1848 met Jenneken 
Brunninkreef waarbij Jan Waanders en Gerrit Jan Ezendam getuigen waren. Jenneken was 
de dochter van Jan Hendrik Brunninkreef, de landbouwer van het erve Groot Wolves. Uit dit 
huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het vierde kind, Hendrika, is geboren in Enter en werd 
Zwiks Dika genoemd. 
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Het huidige erve Groot Kattelaar, het oude erve lag naast de schuur. Het erve Klein 
Kattelaar is aan de Morslaan, ook Wal-Abke of Binnengaait. 
 
 
 
Willem Ezendam, gedoopt op 20 juli 1804 te Enter. 
Zoon van Hendrikus Ezendam en Jenneken Kremers. 
Getrouwd met Engele Hagedoorn, geboren op 22 januari 1764 te Enter, overleden op 16 
februari 1829 te Enter op 65-jarige leeftijd. 
Dochter van Gerrit Geels Hagedoorn en Grietjen Katteler. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan, geboren in 1824, overleden op 19 augustus 1828 te Enter. 
 
 
 
Jannes Woltersen Ezendam, landbouwer, geboren te Enterbroek, gedoopt (NH) op 29 juli 
1731 te Enter. 
 
Verhuisde naar erve Teemker in Elsenerbroek omdat hij trouwde met de erfdochter.. 
 
Zoon van Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais ook Kattelaar) en Wilmke Hermsdochter 
Kattelaar. 
Getrouwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 15 mei 1763 te Rijssen met Jenne 
Jansdochter Teemker, 29 jaar, geboren te Elsenerbroek, gedoopt op 29 november 
1733 te Rijssen, overleden op 26 februari 1806 te Elsenerbroek op 72-jarige leeftijd. 
Dochter van Jan Egbertsen Teemker en Fenneken Albers Prosens. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Fenneken Teemker (Ezendam), geboren in 1764 te Elsenerbroek, gedoopt te Rijssen. 
Getrouwd voor de kerk op 02 oktober 1785 te Rijssen (NH) met Derk ter Keurst, 28 jaar,  
landbouwer en koopman, geboren op 06 maart 1757 te Ypelo, gedoopt te Rijssen, overleden op 
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 07 oktober 1818 te Elsenerbroekop 61-jarige leeftijd. 
 
Derk trouwde met de erfdochter op de erve Teemker in Elsenerbroek, aan de Kolhoopsdijk. 
Op 6 juli 1802 geeft Derk ter Keurst op Teemker aan dat hij op 26 juni 1802 van Jan Coerdam 
 gekocht heeft de plaats Koerdam onder Enter gelegen voor 1500 gulden. Zie rechtelijk archief 
Kedingen, inv. numer 84.. 
Op 2 september 1818, bij akte 144 van notaris Jalink te Goor, wordt overgegaan tot verdeling  
van de goederen van het erve Teemker. Zoon Jan krijgt het erve met een waarde van 2600 
gulden, inclusief de roerende goederen, met een tegenwaarde van 1000 gulden. Bernardus krijgt 
het erve Koerdam in Enterbroek met een waarde van 2000 gulden. De dochters met hun 
echtgenoten krijgen hun aandeel in geld uitbetaald.  
 
Zoon van Willem ter Keurst en Berndijn Assink. 

2. Willemina, geboren op 08 mei 1768 te Elsenerbroek, overleden op 11 juni 1842 te Diepenheim  
op 74-jarige leeftijd. 
Getrouwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 08 januari 1786 te Rijssen met Esken Hendriks 
Wissink, 30 jaar, landbouwer, geboren te Diepenheim, gedoopt op 20 april 1755 te  
Diepenheim, overleden op 19 februari 1824 te Diepenheim op 68-jarige leeftijd. 
Hij was eerder getrouwd voor de kerk omstreeks 1780 met Janna Nijland. 

 
 

 

 

Het erve Roeters wordt ook het Rotershus genoemd en lag ten zuiden van vrachtrijder 
Ezendam, aan de tegenwoordige Ypeloweg. Het erve Ekkerink, ook wel Eckerding genoemd, 
lag tussen het erve Roeters en de Lage Dijk. 

 

 

 

Jan Reints Ezendam, geboren te Enter, gedoopt op 13 april 1704 te Rijssen. 
Zoon van Reijnd Ezinkdam en Berentien Jans. 
Getrouwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 29 november 1739 te Enter met Jenneken 
Jansen in de Maat, 26 jaar, geboren te Enterbroek, gedoopt (NH) op 29 oktober 
1713 te Enter. 
Dochter van Jan Nieland in de Maat en Elsken Jansen Seppenwoolde. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Elsken ten Ezendam, geboren op 23 december 1742. 
Getrouwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18 augustus 1771 te Enter met 
Hermannus (Mannes) Ezendam (erve Holland, later de Elsen), 42 jaar. 

2.  Jan (in de Maat)  
3.  Reint, geboren te Enterbroek, gedoopt op 16 juni 1747 te Enter. 

 
Uit; Drostambt Twenthe inv. 488, in 1771: Jenneken Jansens Peters uit Enter vordert  
veroordeling van Reindert Ezendam aldaar, haar te huwen of wel behoorlijk te voorzien van 
inkomsten (doteren) en hun kind te alimenteren. 
 

4.  Jenneken, gedoopt op 12 april 1750 te Enter. 
Getrouwd voor de kerk (1) op 16-jarige leeftijd op 29 augustus 1766 te Enter met Gerrit 
Helmich, 20 jaar, koopman, geboren op 28 november 1745 te Enter, overleden op 23 augustus 
1810 te Enter op 64-jarige leeftijd. 
 
Gerrit Helmich was één van de gezworende in de marke van Enter. 
 
Zoon van Jeronimus Hendriks Helmich ten Kattelaar, landbouwer op de erven Otten, 
Rikkerink en Kattelaar, en Hendrina te Morsche. 
Hij was eerder getrouwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 04 september 1763 te Enter met 
Jenneken Mokkelencate, 18 jaar, geboren op 27 september 1744 te Rectum, dochter van  
Jan Mokkelencate en Geese Meulenkamp. Hij is later getrouwd voor de kerk op 23-jarige 
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leeftijd op 26 februari 1769 te Enter met Maria Koenderink, 18 jaar, geboren op  
11 oktober 1750 te Enter, overleden op 19 juni 1810 te Enter op 59-jarige leeftijd, dochter 
Van Arend Derksen Koenderink en Berendina Hiltjesdam. 
Getrouwd voor de kerk (2) op 21-jarige leeftijd op 02 juni 1771 te Enter met Derk Koenderink, 
22 jaar, geboren op 21 juli 1748 te Enter, overleden 1825 te Enter.  
Wordt aangegeven als zoon van Egbert Koenderink en Geesken Mekenkamp. 
Zoon van Arend Derksen Koenderink en Berendina Hiltjesdam. 

 

 

 

 

Lammert Ezink is geboren op 10 juli 1757 te Enter en overleden op 26 september 1822 te 
Enterbroek op vijfenzestigjarige leeftijd. Hij is landbouwer op het erve Exo. Lammert Ezink is 
de zoon van Joost ter Eze en Aaltje Exo. Lammert Ezink wordt op 15 juli 1792 lidmaat van 
de hervormde kerk te Enter. Op 13 augustus 1802 meldt Lammert Ezink dat hij vier weken 
geleden van de erven Jan Schimmelpenninck te Almelo het erve Exo heeft gekocht, zonder 
hypotheek, voor tweeënvijftighonderd gulden. Jan Schimmelpenninck is in 1768 overleden 
en de erfgenamen zijn neef Antony ten Cate, nicht Catharina ten Cate en Elisabeth ten Cate, 
allen uit Almelo. Lammert Ezink is getrouwd op 17 mei 1787 met Berendina Ezendam, de 
dochter van Jannes Berendszoon Ezendam en Janna Wolves. 

 

 

 
Jan Ezendam (in de Maat), geboren te Enterbroek, gedoopt op 18 december 1744 te Enter, 
overleden op 22 januari 1810 te Enter op 65-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Reints Ezendam en Jenneken Jansen in de Maat. 
GETrouwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 14 januari 1781 te Enter met Geesken 
Mekenkamp, 26 jaar, geboren te Ypelo, gedoopt op 29 september 1754 te Enter. 
Dochter van Bernardus Mekenkamp  en Elisabeth Aelderink (Lugte). 
Ondertrouwd (2) op 08 mei 1791 te Kedingen met Janna Uilenreeft, geboren omstreeks 
1760 te Ypelo. 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Jan  

 

 

 
 
Met het vijfde kind, Hermannes Johannes Freriksen, komt de naam de Wos in beeld. Hij wordt 
Wos Mans genoemd. Mans Freriksen is geboren op 19 juli 1906 te Enterbroek en is er ook 
overleden op 19 september 1997. Hij woonde aan de Stokreefsweg 7. Hij is getrouwd met 
Johanna Hendrika Ezendam van de Bullenaarsweg in Enterbroek. Zij was de dochter van Jan 
Ezendam (Kleij Jao) en Dieka Kosters. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren, Jan, Johan, 
Liny, Harrie, Riky en Gerard Freriksen. 
 
Harrie Freriksen is geboren omstreeks 1950 en is overleden op 10 mei 1991. Hij is de zoon 

van Wos Mans en Johanna Hendrika Ezendam. Hij woonde aan de Stokreefsweg 7a. Harrie 

Freriksen is getrouwd op 8 augustus 1975 met Marietje Kolkman uit Diepenveen. Zij is 

overleden op achtenvijftigjarige leeftijd aan asbestkanker. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 

geboren, Maik, Petra en Susan Freriksen. 

Johannes Wilhelmus Kerkhof is geboren op 12 oktober 1943 te Enter. Hij is de zoon van 
Arnoldus Kerkhof (Toon Ab) en Elisabeth (Lies) Klein Koerkamp. Johannes Wilhelmus Kerkhof 
is onderwijzer van beroep, later hoofd van een school. Hij is getrouwd op 15 december 1972 
met Aleida Maria Theresia (Liny) Freriksen uit Enterbroek. Zij is de dochter van de landbouwer 
en varkenshouder Hermannes Johannes Freriksen (Wos Mans) en de spinster Johanna 
Hendrika Ezendam. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. 
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Gerrat Ezendam en Grare Heering 

 

 

 
Jan Ezendam, landbouwer en schipper, geboren te Enterbroek, gedoopt in 1781 te Goor, 
overleden op 08 januari 1848 te Enterbroek op erve de Paswever, (de Jènte). 
Zoon van Jan Ezendam (in de Maat) en Geesken Mekenkamp. 
 
E.B. 403/794. 
Ondertrouwd op 15 mei 1802 te Kedingen, getrouwd voor de kerk op 13 juni 
1802 te Enter met Aaltje Hagedoorn, 22 jaar, geboren op 01 januari 1780 te Enterbroek, 
overleden op 06 juli  1832 te Enter op 52-jarige leeftijd. Dochter van Hendrik 
Hagedoorn en Harmina Waander Wissink. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik, schipper, geboren op 19 december 1806 te Elsenerbroek, gedoopt op 22 december 
1806 te Enter, overleden op 10 oktober 1829 te Enterbroek op 22-jarige leeftijd. 

2. Janna, geboren op 13 oktober 1807 te Enterbroek, overleden op 20 maart 1883 te Enterbroek 
op 75-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 41-jarige leeftijd op 23 juni 1849 te Wierden met Jan Bokdam (Bestolle), 42 jaar, 
schipper, geboren op 01 november 1806 te Enterbroek, overleden op 06 februari 1883 te 
Enterbroek op 76-jarige leeftijd. 
 
Jan Bokdam voer zondags met de kerkgangers uit Enterbroek naar de kerk en in de week met 
de schoolkinderen naar de school in Enter. De school in Enterbroek was opgeheven. Hij 
kreeg hiervoor een vergoeding van de gemeente Wierden, omdat in de winter de wegen door 
hoog water niet begaanbaar waren. 
 
Zoon van Jannes Bokdam en Fenne ten Cate. 

3. Hermina, geboren 1810, overleden op 15-04-1885 te Enterbroek. 
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4. Jan (Paswever)  
5. Derk, geboren 1814 te Enterbroek, overleden op 22 september 1852 te Enterbroek. 
6. Engele, geboren op 16 januari 1819 te Enter, overleden op 29 mei 1885 te Enter op 66-jarige 

leeftijd. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 14 juli 1842 te Wierden met Jan Burgers, 32 jaar,  
schipper, schoenmaker, geboren op 19 december 1809 te Enter, overleden op 08 september 
1876 te Enter op 66-jarige leeftijd. 
Zoon van Hendrikus Burgers en Jenneken Nijland (Slamp). 

7. Willem, geboren 1822, overleden op 09 augustus 1828 te Enterbroek. 
8. Jannes (Enteler)  

 

 

 

 

 
Enterse zomp de Regt door Zee van Jans ten Berge 
 
 
Arend Derksen Koenderink is geboren op 1 februari 1722. Hij is de zoon van Derk Koenderink 
en Maria Engbertsen Constapel. Hij is getrouwd op 29 juni 1747 met Berendina Hiltjesdam 
uit Enterbroek. Hun eerste zoon Derk wordt vermeldt in het doopregister als de zoon van 
Egbert Koenderink en Geesken Mekenkamp. Hij is getrouwd met Jenneken Ezendam, op 2 



  

116 

 

juni 1771. Jenneken was eerder getrouwd op zestienjarige leeftijd met de koopman Gerrit 
Helmich. Helmich was een van de gesworenen van de marke Enter. 

 

 

 

 

Bruidspaar Dine Ezendam en Gerre Heering 

 

 

Jan Ezendam (Paswever, de Jente)  landbouwer, geboren op 13 januari 1812 te Enterbroek, 
overleden op 14 maart 1891 op 79-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam en Aaltje Hagedoorn. 
Hij woonde E.B.794. 
Getrouwd op 45-jarige leeftijd op 01 augustus 1857 te Wierden met Berendina Peddemors, 
27 jaar, geboren op 18 oktober 1829 te Enterbroek, overleden op 14 januari 
1891 te Enterbroek op 61-jarige leeftijd. 
Dochter van Gradus Peddemors, landbouwer, en Aaltje Lodewegers. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  l.l. Geboren op 23 juni 1858 te Enter. 
2.  Jan, geboren op 13 februari 1860 te Enter, overleden op 17 juli 1868 te Enterbroek op 8-jarige  

leeftijd. 
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3.  Aaltje, geboren op 26 mei 1863 te Enterbroek, overleden op 26 april 1930 te Enter op 66-jarige 
leeftijd. 
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 04 juli 1884 te Wierden met Hein de Wilde (Jent Hinn),  
31 jaar, schipper, geboren op 14 oktober 1852 te Enter, overleden op 01 maart 1922 te Enter 
op 69-jarige leeftijd. 
 
Getuigen van het huwelijk zijn  H. Nijmeijer, H. Leusman,  J. Zeendam en A.J. Kamphuis. 
Zeven jaar na het huwelijk verhuist de familie,  in december 1891, naar Enter, nummer 1102, 
het huis van zijn grootouders Jan de Wilde en Johanna Olthof. Deze grote boerderij stond 
tegenover de hervormde kerk, waar nu oudheidkamer Buis-Jan is. De Paswever wordt  
verhuurd per 16 januari 1853 aan Zwier Deurnink uit Diepenheim. Zwier Deurnink is getrouwd 
met Willemina Kooymans. 
 
Zoon van Jan de Wilde, koopman, en Johanna Olthof. 
 
 

4.  Gerritdiena, geboren op 04 maart 1866 te Enterbroek. 
5.  Johanna Gerritdina, geboren op 25 augustus 1869 te Enterbroek, overleden op 

13 maart 1871 op 1-jarige leeftijd.  
6.  Jan, geboren op 30-augustus 1873 te Enterbroek, overleden op 12 maart 1875 op 1-jarige 

leeftijd. 
 
 
 
 
Jan Kolhoop koopt op 22 april 1843 het erve Koerdam van Ter Keurs. De akte van verkoop 
wordt opgemaakt door notaris Jalink te Goor. Op het erve woonde enkele eeuwen een 
Siemerink. Jannes Ezendam trouwde op 26 april 1800 met de erfdochter Janna Hendrika 
Siemerink. Jannes Ezendam wordt ook Koerdam genoemd. Ter Keurs was de eigenaar van het 
erve Koerdam dat hij verpachte aan Ezendam. 

 

 

 

Jannes Ezendam (Enteler), geboren op 10 april 1825, overleden op 12 januari 
1893 te Ypelo op 67-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam en Aaltje Hagedoorn. 
Hij woonde Entelerweg 1 te Ypelo. 
Getrouwd (1) op 35-jarige leeftijd op 14 april 1860 te Wierden met Tonia Fredrika ten Tije, 
geboren in 1839 te Stad Delden, overleden in maart 1867. 
Dochter van Antonie ten Tije en Gezina Johanna Naafs. 
Getrouwd (2) op 42-jarige leeftijd op 15 november 1867 te Wierden met Janna Markink, 37 
jaar, geboren op 20 mei 1830 te Borculo. 
Dochter van Hendrik Markink en Willemina Zwiers. 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Albert Jan Esendam,  in 1909 landbouwer in Notter, geboren op 18 april  1863 te Ypelo. 
Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 08 juni 1892 te Wierden met Arendina Schutten, geboren  
in 1872. 
Dochter van Hendrik Schutten, landbouwer, en Berendina van de Maat. 

2. Anna Tonia Esendam, geboren op 03 maart 1867 te Enter, overleden op 02 februari 1935  
te Enter op 67-jarige leeftijd. Aangifte werd gedaan door Gerhardus Morsink 58 jaar, landbouwer. 
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 15 april 1891 te Wierden, getrouwd voor de kerk op 
 26 april 1891 te Enter met Willem Nijenhuis (Kakstool), 31 jaar, landbouwer op erve Enteler, 
geboren op 26 maart  1860 te Enter, overleden op 11 december 1945 te Enter op 85-jarige  
leeftijd.  
Zoon van Willem Nijenhuis en Johanna Kremer. 

 

 

 



  

118 

 

 

 

Berend Jan Scholten (Buis Jan) en Johanna Geertruida Ezendam 

 
 
 
Berend Jan Scholten is geboren op 11 oktober 1888 te Enter, overleden op 2 februari 1976 te 
Enter. Hij is de zoon van Jan Scholten (Trien) en Leida Rotman. Berend Jan Scholten woonde 
op EK 1441/1443 EK 66 te Enter. Hij was klompenmaker van beroep en werd Buis Jan 
genoemd omdat hij altijd een buis (korte jas) droeg. Berend Jan Scholten is getrouwd op 4 
januari 1912 met Johanna Geertruida Ezendam uit Enter. Uit dit huwelijk werden vier 
kinderen geboren. Jan Scholten, Frederika Scholten, getrouwd met Johannes Averesch, Leida 
Scholten, overleden op 1 juni 1942 op zesentwintigjarige leeftijd en Hendrika Scholten, 
overleden op driejarige leeftijd. 
 
Jan Scholten is geboren op 4 maart 1912 te Enter en overleden op 13 augustus 2002 te 
Rijssen in verzorgingshuis de Schutse. Hij is de zoon van Berend Jan Scholten (Buis Jan) en 
Johanna Geertruida Ezendam. Jan Scholten is getrouwd op 7 november met Jenneken 
(Jenne) Slaghuis uit Enter. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren, Hendrika, Diena, 
Johanna, Leida, Johan en Jan Scholten. 

 

 

 

Jan ten Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 09 april 1658 te Rijssen. 
Woont in 1690 in de Waterhoek bij het Leyerweert. 
Zoon van Berend Ezinkdam en Judith Jansens Wanink. 
Getrouwd met Jenneken Jans. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Berent Jansens Ezendam  
2. Jan op ‘t Ezendam  
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3. Aaltien Ezendam, geboren te Enter, gedoopt op 23 februari 1690 te Rijssen. 
4. Aaltje Jansens Ezendam, geboren te Enter, gedoopt op 25 maart 1692 te Rijssen. 

Getrouwd voor de kerk (1) op 18-jarige leeftijd op 30 november 1710 te Enter met Hendrik  
Jeronimus Helmich, 32 jaar, geboren te Enter, gedoopt op 28 april 1678 te Rijssen, 
overleden op 21 november 1736 op 58-jarige leeftijd. 
 
R.A. Ked.2 blz.197. 15 ja. 1728. Hendrik Helmich en Aaltien Ezinkdam nemen een hypotheek  
ter grootte 1000 gulden van Henrica van der Sluys. Mede ondertekenaar is koster Joost Grevink. 
Als volmachtondertekenaars zijn vader en moeder Jarnen Helmich en Jenneken Eetgerinck 
vermeld. Ze wonen in een huis van acht gebinten en twee endskamers en hebben een schoppe 
van vier gebinten. 
 
Zoon van Jarnen (Jan) Helmich (Hieronymus) en Jenneken Eetgerink. 
Getrouwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 17 februari 1732 te Enter met Adolf 
Hendine van Uitert,  gedoopt in 1696 te Wierden. 
Zoon van Hans Hank van Uitert  en Marrigien Wolters Smith. 

5. Judith Ezendam, geboren te Enter, gedoopt op 24 februari 1695 te Rijssen. 
6. Maria Ezendam,  geboren te Enter, gedoopt op 02 januari   1698 te Rijssen. 
7. Gerrit Jansens Ezendam  
8. Hendrik Esendam  

 

 

 

 

Jannes Olthof is geboren op 15 januari 1795 te Enter als zoon van Aalbert Olthof en Janna 
Evers. Jannes Olthof is koopman. Hij is getrouwd op 7 december 1820 met Marijken Ezendam 
uit Enter. Zij is de dochter van Gradus Ezendam (de zoon van schipper Binnen Jans) en 
Gerritdina Rörink. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. 

 

Gradus Olthof is geboren op 18 januari 1821 en overleden op 23 juni 1901 te Enter. Hij is de 
zoon van Jannes Olthof en Marijken Ezendam. Gradus Olthof is schipper van beroep. Hij is 
twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 15 juli 1858 met Hendrika ter Hofstee. Uit dit 
huwelijk is Jannes Olthof geboren. Hendrika ter Hofstee overlijdt op twintigjarige leeftijd. 
Gradus Olthof hertrouwde op 7 september 1870 met Johanna van den Berg uit Enter. Uit dit 
huwelijk wordt Maria Olthof geboren.  
 

 

 

 

2014, Susan Ezendam 
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Berent Jansens Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 13 juni 1686 te Rijssen, 
overleden voor 1749 te Enter. 
 
Op 13 sept 1729 koopt Berend Ezinkdam en zijn vrouw Geeske Holland een stuk bouwland in 
de Enteresch, de Allewende genoemd, groot ongeveer 1 mudde gesaay. Zij kochten dit van 
Engbert ten Thije, meestermeubelmaker te Goor. 
R.A.Ked.4 blz.183, 27-7-1739. Berent en zijn vrouw lenen 900 gulden van Jan Hendrik Past, 
met het erve Ezendam als onderpand. 
 
Zoon van Jan ten Ezendam en Jenneken Jans. 
Getrouwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11 oktober 1711 te Enter (NH) met Geesken 
in ‘t Holland, 26 jaar, geboren te Enterbroek, gedoopt op 24 mei 1685 te Rijssen. 
Dochter van Hermen in ‘t Holland en Jennegien. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jenneken, geboren op 04 april  1717 te Enterbroek, gedoopt te Rijssen. 
2.  Jannes Berendzoon  

3.  Jenneken, geboren te Enterbroek, gedoopt op 10 juni  1725 te Rijssen. 
Getrouwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 23 oktober 1758 te Enter met Frerik Jansens  
Kolhof, geboren omstreeks 1720. 
Zoon van Jan Alberts Kolhof en Maria Freriks te Vaarwerik. 

4.  Gerrit, geboren te Enterbroek, gedoopt op 08 februari 1728 te Enter, overleden in 1728. 
5.  Gerrit, geboren te Enterbroek, gedoopt op 17 juli  1729 te Enter. 
6.  Berent, geboren te Enterbroek, gedoopt op 13 februari 1735 te Enter. 

 
 
 
Jannes Berendzoon Ezendam, geboren op 12 januari 1721 te Enterbroek. 
 
De nakomelingen noemen zich ook Brunnenkreef. 
Jannes heeft tegen de wil van de goedsheren van de marke Enter een hut  bij ervet Holland 
getimmerd en enige grond gecultiveert. De grond zal worden gerenoveert en hij krijgt nooit 
uytdrift van vee op de marke grond. 
 
Zoon van Berent Jansens Ezendam en Geesken in ’t Holland. 
Getrouwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 01 november 1744 te Enter met Janna 
Wolves, 21 jaar, geboren op 17 mei 1723. 
Dochter van Wessel Wolfs, boer op erve Wolves, en Engele Koerdam. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Gerrit Brunnekreef, geboren op 01 augustus 1745 te Enter. 
2. Jan, geboren omstreeks 1750. 
3. Jenneken, geboren op 18 februari 1753 te Enter. 
4. Jan Berend, geboren op 07 december 1755 te Enter. 

 
Op 29 oktober 1759 koopt Jan Berend van de erfgenamen van Jan Platenkamp  
hooi- en bouwland, de Stompe Slag genoemd,  voor 320 gulden. 
 

5. Berendina, geboren op 06 januari 1765 te Enter, overleden op 26 januari 1830 te Enter op 
65-jarige leeftijd. 
Getrouwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17 mei 1787 te Enter met Lammert Ezink, 
(Exo), 29 jaar, landbouwer op  het erve Exoo, geboren op 10 juli 1757 te Enter, overleden 
op 26 september 1822 te Enterbroek op 65-jarige leeftijd. 
 
Lammert Ezink wordt op 15 juli 1792 lidmaat van de  hervormde kerk te Enter. 
(Recht. Archief Kedingen inv.84 fic 1). Op 13 augustus 1802 geeft Lammert Ezink aan dat hij 
ongeveer vier weken geleden, van de erven Jan Schimmelpenninck te Almelo te hebben  
aangekocht, het erve Exoo onder Enter voor 5200 gulden, vrij geld. 
In R.Arc.inv.83 blz.102, zien we dat Jan Schimmelpenning al in 1768 is overleden en dat neef 
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Antony en nicht Catharina en Elisabeth ten Cate, allen in Almelo, de erfgenamen zijn. Ook van 
de erven Weusthuys in Ypelo en Lambers in Notter. Antonie ten Cate is 23 februari 1790 
overleden en zijn de zusters Ten Cate erfgenaam.  
 
Zoon van Joost ter Ese, Landbouwer op Exo, en Aaltje Exo. 

 

 

 

 

Gradus Peddemors is geboren op 1 oktober 1801 te Enterbroek en is overleden te Enterbroek 
op eenenvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jannes Peddemors (Zeendam) en Janna ter 
Steege van de Maat. Gradus Peddemors is getrouwd op 13 juni 1822 met Aaltje Lodewegers 
uit Pruisen. Zij is de dochter van Teunis Lodewegers en Geesken de Wilde (Rase). Uit dit 
huwelijk zijn acht kinderen geboren. Berendina Peddemors, het vijfde kind, is getrouwd met 
Jan Ezendam van erve de Paswever (de Jente), zoon van schipper Jan Ezendam. Gradus 
Peddemors woonde in een huisje op de Schut’ n Leusmaat aan de Schooldijk, nu Ganzenweg. 

 

 

 

 
2015, vlnr Joyce Spoelder, Marja Ezendam-Aan de Stegge en Laura Lammertink- Ezendam 

 

 

 

Jan op ‘t Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 22 april 1688 te Rijssen. 
Zoon van Jan ten Ezendam en Jenneken Jans. 
Getrouwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 01 december 1718 te Enter (NH) met Geertien 
Hendriks de Wilde (Koenderink), geboren omstreeks 1690. 
Dochter van Hendrik Janszoon Koenderink, de Wilde en Geese Mewis (Joost). 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Hendrina Jansen Ezendam, gedoopt op 18 december 1729 te Enter. 
Getrouwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 01 november 1750 te Enter met Jan de Wilde, 
28 jaar, geboren op 06 september 1722 te Enter, overleden op 01 september 1807 te Enter op 
84-jarige leeftijd. Aangifte werd gedaan door Gradus Ezendam. 
 
De Wilde woont op het hofhorige erve Volperdynck in Enter. 
Op 17 augustus 1761 meldt Jan de Wilde dat hij van de kinderen van wijlen burgemeester  
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Van Heek te Delden, voor drie weken terug, gekocht heeft de Volberinks tienden te Enter voor  
de som van 1250 gulden. 
 
Zoon van Hendrik de Wilde en Berendina Arentsen Borgering. 

2. Jenneken Ezendam, geboren op 15 november 1739 te Enter. 
Getrouwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17 april 1765 te Enter met Jannes de Wilde, 
32 jaar, geboren op 12 april 1733 te Enter, overleden op 27 januari 1830 te Enter op 96-jarige 
leeftijd. 
 
Jannes koopt op 4 juni 1783, van Jan Gerritsen de Wilde,  een huis met land voor 750 gulden. 
.  
Zoon van Hendrik de Wilde en Berendina Arentsen Borgering. 

 
 
 
Gerrit Jansens Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 16 oktober 1701 te Rijssen. 
Zoon van Jan ten Ezendam en Jenneken Jans. 
Getrouwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 16 november 1727 te Enter met Janna Ezink, 
26 jaar, geboren te Enter, gedoopt op 28 maart 1701 te Rijssen. 
Dochter van Jan Ezink en Maria. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan Gerrits (Binnen-Jans)  
2.  Marijke Gerritsen (op`t Kattelaar), geboren op 02 januari 1737 te Enter. 

Getrouwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26 december 1757 te Enter (NH) met Jan  
Berend Boswinkel (Klaassen), 24 jaar, geboren op 04 januari 1733 te Elsenerbroek,  
gedoopt te Enter. 
Zoon van Berend Boswinkel  (Claas Beernd) en Aaltje Rassche. 

3.  Gerrit  
 
 

 

 
Aleida Bulner (Bullenaar) is geboren op 13 april 1775 te Enter, overleden op 11 januari 1845 
te Enter op negenenzestigjarige leeftijd. Zij is getrouwd met schipper Hendrik de Wilde, 
geboren op 26 april 1767 te Enter, overleden op 28 februari 1842 te Enter op 
vierenzeventigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jannes de Wilde en Jenneken Ezendam. 
 
Woonde op sectie E nummer 945, aan de Werfstraat, dus naast het Hermselhuis. 
Hendrik de Wilde koopt 10 oktober 1813, van Berend Mekenkamp, schipper te Enter, eene 
Hooymaat de Roerinksmate genaamd groot ongeveer een dagwerk, gelegen voor het huis van 
den koper. de koop is geschied voor ene som van 168 Franken of 80 guldens Hollands geld. 
Na zijn overlijden en dat van zijn vrouw, wordt de boedel in april 1845 verdeelt in twee gelijke 
porties, tussen zijn twee kinderen Jan en Hendrina. Alles ter waarde van een kapitale som van 
4060 gulden. 
 
Hendrik de Wilde heeft op 23 november 1805 een stuk bouwland gekocht in de Enteresch van 
Jannes Brunnenkreeff op Klein Kolhoop in Elsenerbroek voor 200 gulden. 
Door een grote brand in Enter waarbij de kerk en meerdere woningen zijn afgebrand. Ook die 
van Hendrik de Wilde. Op 7 november 1826 word een nieuwe brandverzekering op gemaakt 
voor 12 honderd gulden, waarvoor 3,75 gulden premie betaald wordt. Via notaris Jalink te Goor, 
doet Hendrik de Wilde op 18 oktober 1834, nummer 197, definitieve toewijzing van zijn 
onroerende goederen. Gerrit de Wilde verkrijgt een huis voor 800 gulden. 
Berend van Nes, een huis en gaarden voor 310 gulden. 
Fredrik Morsink een huis met bouw- -en hooiland voor 510 gulden. 
Jan de Wilde een stuk bouwland voor 165 gulden. Alles onder Enter. 
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Jan Gerrits Ezendam (Binnen-Jans), kastelein en boer, geboren op 10 september 
1730 te Enterbroek, overleden voor 1795. Zoon van Gerrit Jansens Ezendam en Janna Ezink. 

 

Bij zijn huwelijk woont hij op het erve Kattelaar. 
 
Getrouwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 27 november 1757 te Enter met Janna 
Berends Boswinkel (Claos),  geboren 1731 te Elsenerbroek. 
 
In 1795 is zij kastelein op het erve Kattelaar. Het gezin bestaat uit elf personen. 
 
Dochter van Berend Boswinkel (Claas Beernd) en Aaltje Rassche. 
Getrouwd (2) met Janna Nuttenberg, geboren omstreeks1750 te Elsenerbroek. 
Dochter van Gerrit Neutenberg en Janna ten Langeler. 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1.  Arend  
2.  Geesken, geboren omstreeks1760 te Enterbroek, overleden op 17 april 1809 te Rijssen. 

Getrouwd voor de kerk op 08 juli 1792 te Rijssen met Hendrik Ruttink, overleden op 
23 mei 1810 te Rijssen. 
Zoon van Arent Ruttink en Janna Masman. 

Uit het tweede huwelijk: 
3. Gerhardus (Gradus)  
4. Janna, geboren op 20 mei 1774 te Enter, overleden op 20 februari 1810 te Enter op 35-jarige  

leeftijd. 
Ondertrouwd op 03 september 1805 te Kedingen (Wierden), getrouwd voor de kerk 1805 te  
Enter met Jan de Wilde, schipper, geboren op 01 januari 1773 te Enter, overleden op  
01 januari 1858 te Enter op  85-jarige leeftijd. 
Zoon van Jannes de Wilde en Jenneken Ezendam.  
Hij is later getrouwd op 49-jarige leeftijd op 28 november 1822 te Wierden met Hermina van 
de Riet, 25 jaar, geboren op 07 september 1797 te Notter, overleden op 21 april 1868 
te Enter op 70-jarige leeftijd, dochter van Jan van de Riet (aan het Hol) en Geertruid  
Bennink. 
 

 

 

 

 

 

Familie Ten Katteler 
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2016, Marja Ezendam – Aan de Stegge met haar kinderen en kleinkinderen. 

 

 

 

Arend Ezendam, kastelein en landbouwer, geboren op 23 maart 1758 te Enterbroek, 
overleden op 08 juni 1828 te Enterbroek, huisnummer 432, op 70-jarige leeftijd. Aangifte 
werd gedaan door Jan Mekenkamp 51 jaar. schipper en Hendrik Bos 24 jaar, boerenknecht. 
 
Arend Ezendam woonde op de factorij Binnengaait waar hij in dienst was van Borgerink van 
het Cattelae. Hij was boer, havenmeester en kastelein. Wat tevens inhield dat hij de paarden 
voor de postkoest moest verzorgen en het overladen met een kraan van goederen in en uit de 
zompen. De ophaalbrug bedienen was ook zijn werk. Borgerink had een bijenstal die Arend ook 
verzorgde. 
 
In R.A.Kedingen 83 blz.164 staat dat op 31 juli 1797 de 50ste penning wordt betaald door 
Gerhard Dunbar. Die aangeeft uit de boedel van wijlen Gerhardina Borgerink te hebben 
gekocht, het erve en goed Cattelaar, bestaande uit o.a. de herberg de Nieuwe Brug. We zien 
hier een andere naam voor het vanouds geheten "Binnen Gaais". 
Arend Ezendam koopt op 6 juni 1789 van Gerhardus Van Nes de ½ tienden uit het erve 
Oldhof in Enter. Deze tienden verkoopt hij 17 maart 1819 weer aan Gradus Volbrink te Enter 
voor 1705 gulden. 
Arend Ezendam koopt in juni 1799 een perceel hooiland van Hermannes Ezendam op Holland 
voor 175 gulden. 
Arend Ezendam koopt op 1 december 1804 van J. Eindhoven (Catteler) het plaatsjen 
Siemerink (nu landgoed Reins) voor 1500 gulden. Hij verkoopt dit erve aan Jan ten Zeldam te 
Delden voor 2300 gulden en het zaad voor het gewas daarop voor 250 gulden. Akte nummer 
45 op gemaakt op 21 maart 1821 bij notaris Jalink te Goor. 
 
De doorrijdschuur aan de overkant van de boerderij is gebouwd in 1751. Dit is te zien aan de 
ankerijzers aan de voor- en achterkant in de muur. De verbouwing heeft in 1813 
plaatsgevonden. Dat is te zien aan de sluitsteen boven de deuren, met het opschrift A E D 
(Arend Ezendam) C N H (Christina Nijenhuis) Anno 1813. 
 
Op 15 juli 1808 verkrijgt Ezendam een hypotheek van 1000 gulden tegen  5% rente  van 
Aleida Jansen. Zij is de weduwe van Gerhardus ter Horst te Rijssen. Als onderpand worden 
de hem toebehorende tienden, gelegen in de Enteresch gebruikt. Deze tienden waren gekocht 
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van Gerrit Gerritsen de Wilde.[Zie R.A. Kedingen inv.nr.25 blz.1/3.]. 
Op 17 maart 1819 verkoopt hij ook grond aan dominee Gerhardus Hendrikus Immink voor 
135 gulden. Aan Anthonie en Jan Braamhaar verkoopt hij de grote en kleine Kraajakkers voor 
170 gulden en 120 gulden. 
 
Zoon van Jan Gerrits Ezendam (Binnen-Jans) en Janna Berends Boswinkel (Claassens). 
Getrouwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 21 augustus 1785 te Enter (NH) 
met Catharina Nijhuis, 32 jaar, geboren op 05 juli 1753 te Boekelo, overleden op 06 
november 1826 te Enterbroek, huisnummer 273 op 73-jarige leeftijd. Aangifte is gedaan 
door Hendrik Jan Assink, landbouwer. 
Dochter van Jan Nijhuis en Hermina Meijer. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Janna, geboren op 03 december 1786 te Enterbroek. 
Getrouwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 22 maart 1805 te Kedingen met Hendrik  
Mennegat, 18 jaar, landbouwer, geboren op 21 januari 1787 te Enterbroek, overleden op  
20 augustus 1833 te Enterbroek, huisnummer 446, op 46-jarige leeftijd. Aangifte is gedaan door 
Hermannes  Mennegat, 24 jaar en Gerrit Jan Velner, 42 jaar. 
 
Bij zijn huwelijk wordt hij Derk genoemd. 
 
Zoon van Berend Hendriks Mennegat, landbouwer, en Janna Velner. 

2.  Johanna, geboren te Enterbroek, gedoopt op 03 februari 1788 te Enter, overleden op 03 
januari 1843 te Enter op 54-jarige leeftijd. 
 
Zij woonde samen en was later getrouwd met Fredrik de Wilde geboren op 1 maart 1783, sinds 
1822 weduwnaar van Harremina Oosterkamp. Hij is de vader van haar dochter Hermina. 
Dat zij waren getrouwd blijkt uit het feit dat Johanna zijn echtgenoot wordt genoemd bij zijn  
overlijden.  
 
Getrouwd met Frederik de Wilde, timmerman, geboren op 13 januari 1783 te Enter, 
 overleden op 11 juli 1838 te Enter op 55-jarige leeftijd. 
Zoon van Gerrit de Wilde en Janna Schuitemaker, tapster. 
Hij was eerder getrouwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 21 januari 1809 te Enter met  
Harremina Oosterkamp, geboren omstreeks1780 te Diepenheim, overleden 1822 te Enter. 
 
 Komt met attestatie van Diepenheim op de 26 mei 1811.  
 
Dochter van Johannus Oosterkamp  en Maria Haslag. 

3.  Jan Hendrik, landbouwer, geboren te Enterbroek op erve Binnnegaais, gedoopt op 
 25 december 1789 te Enter, overleden op 22 december 1866 te Enter op 76-jarige leeftijd. 
Hij was niet getrouwd. 

4.  Gerrit Jan (Binnen-Gaais) 

5.  Willemina Esendam, gedoopt op 21 juni 1795 te Enter, overleden op 05 januari 1823 te Enter 
op  27-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 14 juli 1821 te Wierden met Jan Lubbers, 31 jaar,  
schipper, gedoopt op 30 augustus 1789 te Enter, overleden op 18 februari 1875 te Enter op 
85-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Lubbers, schipper en landbouwer, en Dina Assink. 

6.  Jan  
7.  Gerritdina, gedoopt op 12 oktober 1800 te Enter, overleden op 27 juli 1844 te Enter op 

 43-jarige leeftijd. 
Vertrekt met attestatie naar Zuthem op 1 juli 1828. 
Getrouwd op 27-jarige leeftijd op 27 september 1828 te Wierden met Johannes Lubbers, 
25 jaar, schipper, gedoopt op 29 mei 1803 te Enter. 
Zoon van Lucas Lubbers, schipper, en Leida Kattelaar (Bullener), landbouwster. 
Hij is later getrouwd op 43-jarige leeftijd op 19 mei 1847 te Wierden met Jenne Harms, 
geboren 1812 te Hellendoorn. 
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Gerrit Jan Ezendam (Binnen-Gaait), tapper en logementhouder, geboren op 12 februari 
1792 te Enterbroek, overleden op 02 februari 1855 te Enterbroek op 62-jarige leeftijd. De 
buren zijn Hermannes Morsink en Jan Velten. 
Zoon van Arend Ezendam en Catharina Nijhuis. 
Hij woonde te Enter. EB.432, in 1855 is het EB 580. 
Getrouwd op 32-jarige leeftijd op 26 oktober 1824 te Wierden.  
 
Een huwelijkscontract wordt opgemaakt bij notaris Jalink te Goor op 26 oktober 1824. Hij 
woont te Enter en zij woont te Dorth.  
 
Echtgenote is Geertruid Schuitert, geboren 1799 te Rijssen. Zij woonde voor hun huwelijk in 
de buurtschap Wippert, gemeente Dorth (Gld), overleden op 09 mei 1866 te Enter. 
Dochter van Derk Jan Schuitert en Jenneken Keijzer. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna, geboren op 12 augustus 1827 te Enterbroek, overleden op 01 oktober 1895 te Enter 
op 68-jarige leeftijd. Aangifte werd gedaan door Jannes Zweers, 60 jaar en Gerrit Jan Scholten, 
50 jaar. 
Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 27 september 1856 te Wierden met Albert Koenderink 
(Deks), 34 jaar, schipper, geboren op 29 juli 1822 te Enter, overleden op 17 maart 1869  
te Enter op  46-jarige leeftijd. Aangifte werd gedaan door Gerrit Jan Scholten, 46 jaar en  
Schoolderman. 
Albert wordt in dehervormde kerk bevestigt op 11 maart 1855. 
Zoon van Arend Koenderink (Deks Aond), schipper, en Hendrika ter Steege. 

2. Dika Johanna, geboren op 12 januari 1833, overleden op 30 januari 1901 te Enter op 
68-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 23 juli 1859 te Wierden met Albert Jan Velten, 
27 jaar, schipper, geboren op 16 februari 1832 te Enter, overleden op 01 augustus 1892  
te Enter op 60-jarige leeftijd. 
 
Albert Jan koopt van Johannus van Uitert te Wijhe een groot stuk bouwland voor 450 gulden,  
sectie E nummer 764, op 4 februari 1883 bij akte nummer 3760 van notaris Poulie te Wierden. 
 
Vanaf 1885 tot zijn overlijden was hij kerkvoogd van de hervormde kerk te Enter. 
 
Zoon van Jan Velten (Veelt`ns Jan), schipper, en Jenneken ter Steege. 

3. Karel, geboren op 09 mei 1835 te Enterbroek, overleden op 10 mei 1902 te Enter op 67-jarige 
 Leeftijd. Hij woonde en werkte als boerwerker in Holten. 

4. Janna, geboren op 09 september 1837 te Enterbroek, overleden op 04 december 1880 te Enter 
op 43-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 30-jarige leeftijd op 06 november 1867 te Wierden met Willem de Wilde, 
24 jaar,  klompenmaker, geboren op 18 juni 1843 te Enter, overleden op 10 september  
1910 te Enter op 67 jarige leeftijd. 
Zoon van Gerrit de Wilde, schipper, en Dina Waanders. 

5. Derk Jan, geboren op 20 december 1840 te Enterbroek, overleden op 01 april 1841 te  
Enterbroek, 102 dagen oud. 
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Edwin Ezendam                                                 Anne Ezendam  

                                                                                     

  
Paul Ezendam                                         Simone Ezendam  
 
 

 
Het erve Zeendam  
 
Het erve Zeendam was ooit  een groot landgoed. Je kon een kaart kopen om er in de omgeving 
te mogen wandelen. De familie Peddemors liet hun testament opmaken op erve Zeendam. Jan 
Mecerlercam is geboren op het erve Zeendam. Het erve Zeendam ligt tegenover het erve 

Peddemors. Nu is de A1 er tussen gekomen en is het wegje vanaf het Zeendam naar de 

Beumersweg afgesloten.  

Toen er in deze streek nog genoeg ruimte was voor iedereen om landbouw en veeteelt uit te 

oefenen, was het voor de bewoners niet zo noodzakelijk om onderling bepaalde afspraken te 

maken. Zij hadden een eigen stukje landbouwgrond en er was genoeg woeste grond om 

schapen te weiden, plaggen en schadden te steken, zand af te graven en bomen te vellen. Bij 

de essen stonden verschillende boerderijen; de mensen leefden in een soort 

familiesamenleving. Door toename van de bevolking en daarmee samenhangend uitbreiding 

van het aantal boerenerven, kwamen de erven in een buurtschap dichter bij elkaar te liggen 

en moest de landbouwgrond worden uitgebreid, waarbij het vooral ging om de woeste zones. 
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Brand bij erve Zeendam in Enterbroek, 1972, collectie Harrie Cox. 
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Kenmerkend was ook de zandstenen waterput met zijn hoge putarm, bij het voorhuis van de 

boerderij. Daarnaast stond een droogrek voor emmers en zuivelgerei, waarvoor vaak een oud 

wagenwiel dienst deed. Inmiddels zijn veel zo niet de meeste van deze erfonderdelen weer 

verdwenen doordat zij hun functie verloren. De boerderij zelf stond bij de oude erven altijd 

met de deeldeuren naar de weg, omdat de akkers vrijwel nooit direct aan het erf grensden. Bij 

de latere stichtingen op het nieuwe land was dit vaak wel het geval en kan de boerderij ook 

met het voorhuis naar de weg staan. Op het Twentse boerenerf vond men naast de 

gebruikelijke moestuin en kleine fruitboomgaard meestal een ruime hoeveelheid beplanting, 

met hoge loofbomen (vooral eiken), beukenheggen, vlier en taxusboom. De erven leverden 

hiermee een belangrijke bijdrage aan het Twentse coulissenlandschap met zijn vele 

boomgroepen en houtwallen. Bron: Twentse Erven. 

 
Reijnt Siemerink is geboren te Enterbroek op 24 augustus 1684. Hij is de zoon van Arend 
Catteler (Siemelink) en Doortje. Reijnt Siemerink is getrouwd op 13 juni 1717 met Jenneken 
Zeendam uit Enterbroek. Zij is de dochter van de landbouwer Jan ten Zeendam en Merije 
Reijnts. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek vier kinderen geboren. De vader van Jan ten 
Zeendam wordt ook Jan Wolfs, Wolf Jan, Krayeveld of Brunink genoemd.  Jenne Zeendam is 
een dochter van Jan Wolfs  junior, landbouwer op het erve Zeendam.  Zij overlijdt dertien jaar 
na het huwelijk. Reijnt Siemerink hertrouwde op 21 mei 1730 met Gerritje Scherphof. Uit dit 
huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Het eerste kind uit het tweede huwelijk wordt Jan 
Reints genoemd. 

 

Reijnt Siemerink is vermoedelijk geboren op het erve Koerdam. Na zijn huwelijk stichtte hij 
een nieuwe boerderij, het erve Rheins, gelegen aan de Reinszijweg te Enterbroek. 
 
In 1722 meldt het Verpondingsregister het erve Rheins voor één pond en het erve Zeendam 
voor negentien pond. In 1748 meldt de volkstelling Rijnd Siemerink met vrouw en vier 
kinderen. In 1751 wordt geen vuursteden (schoorsteen) geld betaald voor het huis, dus er is 
geen schoorsteen. De volkstelling van 1795 meldt dat er twee huizen zijn. In het ene huis 
woont Gerrit Ziemerink met zijn gezin, bestaande uit drie personen. In het andere huis woont 
Albert Ziemerink met zijn gezin, bestaande uit vier personen. Inmiddels is hun erf en boerderij, 
evenals de naburige erven, opgekocht door Borgerink van het Huis Cattelaer. In 1811 wordt 
erve Rheins gekocht door Arend Ezendam van Binnen Gait. Op 21 maart 1821 wordt erve 
Rheins gekocht door Jan ten Zeldam, de molenaarsbaas op kasteel Twickel. Jan ten Zeldam 
betaald drieëntwintighonderd gulden voor acht mudde bouwland, zeven dagwerk hooiland en 
in de Leusmaat drie dagwerk hooiland. Later wordt Dikkers eigenaar van erve ’t Rheins. 
Pachter wordt dan Jannes Morsink uit Ambt Delden. Hij is getrouwd met Berendina ter Horst. 
 
Inmiddels is hun erf en boerderij, evenals de naburige erven, opgekocht door Borgerink van 
het Huis Cattelaer. In 1811 wordt erve Rheins gekocht door Arend Ezendam van Binnen Gait. 
Op 21 maart 1821 wordt erve Rheins gekocht door Jan ten Zeldam, de molenaarsbaas op 
kasteel Twickel. Jan ten Zeldam betaald drieëntwintighonderd gulden voor acht mudde 
bouwland, zeven dagwerk hooiland en in de Leusmaat drie dagwerk hooiland. Later wordt 
Dikkers eigenaar van erve ’t Rheins. Pachter wordt dan Jannes Morsink uit Ambt Delden. Hij 
is getrouwd met Berendina ter Horst. 
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April 2018, een groep van elf ooievaars bij de Hoesselderdijk. De foto is gemaakt door Bennie 
Ezendam. 
 

 
 
Het bouwhuis is overbleven van Huis Cattelaer aan de Kattelaarsdijk. 
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Jan Ezendam, schipper, geboren op 23 februari 1798 te Enterbroek, overleden 31 juni 
1851 te Enter. 
Zoon van Arend Ezendam en Catharina Nijhuis. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 22 februari 1824 te Wierden met Hendrina Lubbers, 27 
jaar, gedoopt op 07 december 1796 te Enter. 
Dochter van Jan Lubbers, schipper en landbouwer, en Dina Assink. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Arend  
2.  Jan  
3.  Derk, geboren op 04 december 1834 te Enterbroek, overleden op 25 april 1847 te Enter op 12-jarige 

leeftijd. 
 
Arend Ezendam, geboren op 09 april 1824 te Enterbroek, overleden op 25 september 
1898 te Rijssen op 74-jarige leeftijd. 
Vertrekt naar Holten op 17 april 1867. 
Zoon van Jan Ezendam en Hendrina Lubbers. 
Getrouwd op 35-jarige leeftijd op 14 december 1859 te Wierden met Geesken Lubbers, 27 
jaar, geboren op 07 augustus 1832 te Enter, overleden op 12 december 1921 te Rijssen op 
89-jarige leeftijd. 
Dochter van Jan Lubbers en Jenneken ter Steege. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan, geboren 1861 te Enter, overleden op 19 maart 1866 te Enter. 
2. Jenneken, geboren op 19 mei 1863 te Enter, overleden op 11 juli 1946 te Almelo op 83-jarige 

leeftijd. 
Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 18 mei 1893 te Stad Almelo met Gerrit Elhorst, geboren  
1857 te Almelo. 
Zoon van Bernardus Elhorst en Geesken Koersen. 

3. Jan, geboren op 31 juli 1866 te Enterbroek, overleden op 08 februari 1885 te Enterbroek op 18 
jarige leeftijd. 

4. Hendrikus, bakker, geboren op 31 juli  1866 te Enter, overleden op 21 januari 1947 te Enschede  
op 80-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 30-jarige leeftijd op 28 mei 1897 te Enschede met Wijmpje Elisabeth Blokhuis, 
 geboren 1875 te Amsterdam. 

5. Johanna, geboren op 24 april 1870 te Enter. 
Getrouwd op 33-jarige leeftijd op 03 oktober 1903 te Rijssen met Jan Ligtenberg, geboren in 1840 
 te Rijssen. 
Zoon van Gradus Ligtenberg en Hendrika Gliven. 
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Marja en Huub Ezendam 
 
 
Gerrit Mannes Kattelaar Bullener (Bulner) is geboren op 6 februari 1763 te Enterbroek en 
overleden op 19 september 1822 te Enterbroek op negenenvijftigjarige leeftijd op het erve 
Bullenaar. Hij is landbouwer van beroep en is de zoon van Mannes Hendriksen Kattelaar en 
Teunisje Lucassen Bulner. Gerrit Mannes  Kattelaar Bullener (Bulner)  is twee keer getrouwd. 
de eerste keer op 19 november 1786 met Leijde Sentmans (Zeenmans) uit Elsen. Zij is 
overleden op drieëndertigjarige leeftijd in 1793 te Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn te 
Enterbroek twee kinderen geboren, Antonie (Teunis) Bullenaar en Henrika Kattelaar.   
 
Het tweede huwelijk was op 20 februari 1785 met Euphemia Velner Heggeler uit dit huwelijk 
zijn te Enter drie kinderen geboren die Ten Kattelaar werden genoemd. 
 
R.A. Kedingen nummer 83 blz.86; Erfgenamen van wijlen den Heer Jan ten Cate in de maand 
februari deses jaar overleden, alle neven en nichten geven aan het versterf van hun oom voorn. 
heeft aan de in den halfscheid van het plaatsje gelegen in Enter, Otten Lamberts genaamd 
geheel verkocht aan Harmen ten Cattelaar. 
. 
R.A.Ked.28 blz.48, 27 louwmaand (januari) 1810. Mannes ten Cattelaar op Bullener zijnde 
ziekelijk dog gaande en staande en bij goeden en volkomen verstande, maakt zijn testament. 
Zijn zoon Gerrit wordt als universeele erfgenaam genoemd. Met dien verstande dat hij zijn zuster 
Aleida Bullener tweehonderd gulden zonder meer moet uitkeren. 
 

 
Gerrit Mannes  Kattelaar Bullener (Bulner) trouwt opnieuw op 13 juni 1794 met Gerritdina 
Kiefhorst uit Elsenerbroek. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zeven kinderen geboren. Het 
vijfde kind, Hendrika Bullenaar is te Enterbroek geboren op 3 juli 1799 en overleden te 
Enterbroek op 29 januari 1847 op zevenenveertigjarige leeftijd. Hendrika Bullenaar is 
getrouwd op 15 december 1822 met de klompenmaker en landbouwer Albert Ezendam uit 
Enter. Het oude erve Bullenaar werd afgebroken en waarschijnlijk is Albert Ezendam de 
stichter van het erve de Klei aan de Bullenaarsweg.   
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2016, in het midden is de Bullenaarsweg.  
 

 
 
Bullenaarsweg  
 
 
Antonie  (Teunis) Bullenaar is geboren op 18 maart 1787 te Enterbroek en overleden op 11 
november 1823 op zesendertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gerrit Mannes Kattelaar 
Bullener (Bulner) en Leijde Sentmans (Zeenmans). Antonie  (Teunis) Bullenaar is landbouwer 
op het erve Bullenaar en arbeider te Amsterdam. Hij is op het veerschip van Amsterdam naar 
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Zwolle overleden. Aangevers van zijn overlijden te Zwolle zijn schipper Gerrit Koenderink en 
schipper Wolter Ezendam. Antonie  (Teunis) Bullenaar is getrouwd op 31 augustus 1809 met 
Jenneken Ezendam uit Enterbroek. Zij is de dochter van Hermannes (Mannes) Ezendam van 
het erve Groot Holland en Elsken ten Ezendam. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, 
Evert Jan, Leida en Gerritdina Bullenaar. Op 6 juli 1844 worden de onroerende goederen 
verdeeld onder de kinderen en Joannes Slag. Jannes Slag is de buitenechtelijke zoon van 
Jenneken Ezendam. De akte nummer 100 is opgemaakt door notaris Jalink te Goor. Evert 
Jan Bullenaar wordt ook De Koele genoemd, Leida Bullenaar trouwt op 25 februari 1831 met 
de klompenmaker Graads Wolters (Fit) . Het echtpaar hebben op een stuk grond van het erve 
Bullenaar een boerderij gebouwd. Gerritdina Bullenaar is twee keer getrouwd. De eerste keer 
op 29 april 1841 met Joannes Slag uit Enter. Hij overlijdt op 21 december 1856 op 
tweeënveertigjarige leeftijd. Joannes Slag is de zoon van Joannes Slag en Euphemis Spoelder. 
Gerritdina Bullenaar hertrouwde op 9 juni 1859 met Mannes Ekhuis uit Rijssen. 
 
 

 
 

Erve de Koele, Bullenaarsweg 

 

 

Evert Jan Bullenaar is geboren op 29 april 1810 te Enterbroek en overlijdt op 23 maart 1864 

te Enterbroek op drieënvijftigjarige leeftijd. Hij wordt ook De Koele genoemd. Evert Jan 
Bullenaar is de zoon van Antonie (Teunis) Bullenaar en Jenneken Ezendam. Hij is de stichter 
van het erve De Koele, dat is gebouwd op de grond van het grote erve Bullenaar. Evert Jan 
Bullenaar is getrouwd op 16 maart 1843 te Markelo met Gerharda Oijdam uit Markelo. Uit 
dit huwelijk is 24 mei 1848 te Enterbroek Antonia Berendina Bullenaar geboren. Zij trouwde 
op 12 december 1867 met Gerrit Jan Brasse uit Kerspel Goor. Antonia Berendina Bullenaar 
is op 12 december 1876 overleden te Enterbroek op achtentwintigjarige leeftijd. Gerrit Jan 
Brasse is op 11 september 1882 te Enterbroek overleden op tweeënveertigjarige leeftijd. 
 

 



  

135 

 

 

 
 
Huub Ezendam 

 

 
 
Jan Ezendam, schipper, geboren op 25 september 1826 te Enter, overleden op 18 januari 
1900 te Enter op 73-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam en Hendrina Lubbers. 
Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 21 december 1855 te Wierden, getrouwd voor de kerk 
op 13 januari 1856 te Enter met Geertruida Evers, 24 jaar, geboren op 02 december 
1831 te Enter, overleden op 07 december 1864 te Enter op 33-jarige leeftijd. 
Dochter van Jannes Evers, schipper, en Janna Evers. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan, loodgieter, geboren 1855, overleden op 22 februari 1875 te Almelo. 
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2.  Jannes  
3.  Hendrikus  

 
 
Jannes Ezendam, schipper en landbouwer, geboren op 09 januari 1859 te Enter, overleden 
op 19 maart 1931 te Enter op 72-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Ezendam en Geertruida Evers. 
 
Op erve Enteler aan de Entelerweg in Ypelo. 
 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 23 augustus 1882 te Wierden met Janna Lambers, 23 jaar, 
geboren op 11 september 1858 te Notter, overleden op 05 november 1941 te Enter op 83-
jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrik Lambers, schipper, en Janna ter Keurs. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerrit Jan (Plas-Jente)  
2.  Jan  
3.  Hendrik, geboren op 09 juli 1886, overleden op 16 juli 1886 te Enter, 7 dagen oud. 
4.  Hendrik, geboren op 09 oktober 1887 te Enter, overleden op 08 maart 1899 te Enter op 11-jarige 

 leeftijd. 
5.  Jannes (Enteler, ook wel Kakstool genoemd). 
6.  Geertruida, geboren op 13 maart 1893 te Enter. 

 
Vertrekt naar Almelo op 15 januari 1913. 

 
 
 
Jan Hendrik Slot (te Langen, Slot) is geboren op 1 november 1750 te Enter en overleden op 
achtenzestigjarige leeftijd voor 1818. Hij is schipper van beroep. Jan Hendrik Slot is de zoon 
van Hendrik Jacobsen van het Slot en Dina Engberts Truitman. Hij is getrouwd op 21 
december 1783 met Janna Evers uit Enter. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, die 
Te Langen of Slot worden genoemd. Op 29 juni 1818 verkoopt zijn weduwe (Janna Evers) het 
huis en erve met zeven scheppel gaarden en een half hooiland in het Slag in Enterbroek voor 
zeshonderdvijf gulden aan Gerrit de Wilde uit Enter, een kamp grond voor vierhonderdvijftien 
gulden aan Gerrit Geerdink, een bouwland voor tweeënveertig gulden aan Jan Ezendam en 
hooiland voor tachtig gulden aan Arend Wolters uit Rijssen. 

 

 

 
Gerrit Jan Ezendam (Plas-Jente), schipper en schipper, geboren op 10 april 1884 te Enter, 
overleden op 27 juni 1937 te Enter op 53-jarige leeftijd. 
Zoon van Jannes Ezendam en Janna Lambers. 
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 23 mei 1912 te Wierden met Aleida Johanna Ooms, 23 
jaar, geboren op 01 juli 1888 te Ypelo, overleden op 08 mei 1976 te Enter op 87-jarige 
leeftijd. 
Dochter van Gerrit Jan Ooms (Kotter) en Jenneken Nottenberg. 
 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jannes Hendrik (Plas-Jente)  
2.  Gerrit Hendrik, geboren op 17 februari 1914 te Enter. 
3.  Jenneken, geboren op 09 februari 1917 te Enter, overleden op 09 juni 1926 te Enter op 9-jarige  

leeftijd. 
4.  Johan, geboren op 11 september 1925 te Enter, overleden op 04 februari 1927 te Enter op 1-jarige 

leeftijd. 
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Hendrik Egbertszoon Mennegat is geboren omstreeks 1780 te Goor en is overleden op 13 
februari 1843 te Enterbroek op het erve De Maat (Moat) ofwel Klein Mennegat.  
Hendrik Egbertszoon Mennegat huurt het erve Klein Mennegat op 6 juni 1829 nadat hij het 
erve op dezelfde dag heeft verkocht aan zijn neef Hendrik Mennegat. Medeverkopers van het 
erve Klein Mennegat waren zijn moeder Jenneken Teunissen Brunnekreef en zijn halfzuster 
en haar man Gerrit Ezendam.  
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Erve Groot Mennegat 

 

 

 

Erve Klein Mennegat ofwel de Meier 
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Hendrik Mennegat is boerwerker van beroep. Hij is de zoon van Jan Egbert Mennegat, van 
het erve Klein Mennegat te Enterbroek en Jenneken Teunissen Brunnenkreef. Hendrik 
Mennegat huurde het erve Klein Mennegat op 6 juni 1829. Op dezelfde datum verkocht hij 
het erve Klein Mennegat aan zijn neef Hendriks Mennegat. Hij verkocht het erve Klein 
Mennegat samen met zijn moeder (Jenneken Brunnekreef), zijn halfzuster en diens man Gerrit 
Ezendam. 
 
 

 

 
 
2006, Bennie Ezendam 
 
 
Jannes Hendrik Ezendam (Plas-Jente), vrachtrijder, geboren op 29 september 1913 te Enter, 
overleden op 05 december 1977 op 64-jarige leeftijd. Zoon van Gerrit Jan Ezendam (Plas-
Jente) en Aleida Johanna Ooms. Getrouwd op 19-jarige leeftijd op 07 september 
1933 te Wierden met Grada Achteresch, 18 jaar, geboren op 25 januari 1915 te Rectum. 
Dochter van Karel Achteresch, landbouwer, en Hendrika Willemina Vruggink. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerrit Jan, geboren op 20 november 1937 te Enter. 
2.  Karel, geboren op 18 januari 1939 te Enter, overleden op 08 april 2003 te Amsterdam op 64-jarige 

 leeftijd. Plotseling overleden in het voetbalstadion te Amsterdam. 
3.  Albert Jan, geboren op 25 september 1940 te Enter. 
4.  Hendrika Willemina, geboren op 03 juni 1946 te Enter. 
5.  Aleida Johanna, geboren op 13 december 1947 te Enter. 
6.  Jannes Hendrik, bedrijfsleider timmerfabriek, geboren op 16 november 1952 te Enter. 

Getrouwd met Gerritdina Johanna Stokkentreef, geboren op 25 januari 1952 te Markelo. 
Dochter van Gerrit Hendrik Stokkentreef en Johanna Maria Kloots. 

 
Jan Ezendam, klompenmaker en grondwerker, geboren op 10 april 1884 te Enter, overleden 
op 10 april 1937 te Enter op 53-jarige leeftijd. 
Zoon van Jannes Ezendam en Janna Lambers. 
Woonde eerst op EK.1433 dat in 1920 veranderde in EK.44, verhuisde later naar EK 6. 
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 12 september 1912 te Wierden met Janna Hillegonda van 
der Merk, 24 jaar, geboren op 27 april 1888 te Amsterdam. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerrit Hendrik, geboren op 17 februari 1914 te Enter, overleden op 17 april 2001 te Goor op 
 87-jarige leeftijd. 
Getrouwd met J.A. de Vries. 
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2.  Janna, geboren op 28 februari 1918 te Enter, overleden op 04 februari 2007 te Delden op 88-jarige 
leeftijd. 
Getrouwd met J.C. Muller. 

3.  Aleida Hillegonda, geboren op 08 maart 1922 te Enter, overleden op 12 mei 2007 te Delden  
op 85-jarige leeftijd. 
Getrouwd met Hennie de Wit, overleden op 07 september 1994 te Delden. 

 
 
 
Hendrik Slot is geboren op 14 september 1796 te Enter en overleden op 18 juli 1863 op 
zesenzestigjarige leeftijd te Enter. Hij was schipper van beroep. Hendrik Slot is de zoon van 
Jan (Hendrik) Slot (Te Langen) en Janna Evers. Hij is getrouwd op 9 december 1824 met Aaltje 
Langenhof uit Enter. Zij is de dochter van de schipper Jan Langenhof en Jenneken Assink. 
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren.  
 
Het vierde kind, Johanna Slot, trouwt met de klompenmaker Engbert Geels uit Enter. Hij is 
de zoon van Hendrik Geels en Maria Flipsborg.  

 

Het vijfde kind, Jenneken Slot, is getrouwd met de venter en schipper Mannes ten Brinke uit 
Enter. Zij overlijdt op 26 april 1865 op achtentwintigjarige leeftijd. Negentien jaar later, op 24 
december 1884, verhuist Mannes ten Brinke met drie kinderen naar Rijssen, waar hij in 1917 
overlijdt op tachtigjarige leeftijd. Drie jaar na het overlijden van Jenneken Slot hertrouwt 
Mannes ten Brinke met Aleida Ezendam, de dochter van klompenmaker Albert Ezendam en 
Hendrika Bullenaar. Aleida Ezendam overlijdt op vierendertigjarige leeftijd. Mannes ten 
Brinke hertrouwd op 24 december 1784 met Diena Nekker uit Wierden. Zij is de dochter van 
Hendrikus Nekkers en Willemina Japink. 

 

Jannes Ezendam (Enteler, ook wel Kakstool genoemd), landbouwer en klompenmaker, 
geboren op 05 januari 1891 te Ypelo. 
Zoon van Jannes Ezendam en Janna Lambers. 
Hij woont Entelerweg 1 te Ypelo. Hebben eerst nog gewoond in Bok`n hook, Ypeloweg 1a. 
Getrouwd op 34-jarige leeftijd op 27 augustus 1925 te Wierden met Johanna Willemina 
Tonia Fredrika Nijenhuis, 29 jaar, geboren op 08 december 1895 te Enter, overleden in juli 
1984 te Enter. Dochter van Willem Nijenhuis (`n Kakstool), landbouwer op`t Enteler, 
en Anna Tonia Esendam. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Janna, geboren op 10 oktober 1926 te Enter, overleden op 08 maart 2003 te Almelo op 76-jarige 
leeftijd, begraven op 13 maart 2003 te Enter. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 14 september 1950 te Wierden, getrouwd voor de kerk op  
14 september 1950 te Enter met Hendrikus Johan de Wilde (Trien-Dieks ook Trouw Dieks),  
27 jaar, geboren op 22 februari 1923 te Enter. 
Zoon van Gerrit Jan de Wilde (Trien), klompenmaker, en Jenneken Kalenkamp. 

2. Willem  
3. Jannes, geboren op 12 juni 1932 te Enter. 

 
 
Willem Ezendam, geboren op 15 januari 1928 te Enter. 
Zoon van Jannes Ezendam (Enteler, ook wel Kakstool genoemd) en Johanna Willemina 
Tonia Fredrika Nijenhuis. 
Hij woont Entelerweg 1 te Enter. 
Getrouwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13 november 1956 te Enter met Hendrika 
Gerritdina Telman, 25 jaar, geboren op 15 januari 1931 te Daarle, overleden op 07 
december 1997 te Almelo op 66-jarige leeftijd, begraven te Enter. 

 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jannes Johan, geboren op 09 mei 1957 te Ypelo. 
2.  Dina Johanna, geboren op 27 mei 1963 te Enter. 
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Jannes ten Brinke is geboren op 23 september 1753 en is de zoon van Gerrit Hendriks ten 
Brinke (Hendriksen) en Maria Brandes. Hij is getrouwd op 29 april 1787 met Aaltje ter 
Weele. Zij is de dochter van Lammerts Albertszoon Ter Weele en Mariken Hommers van de 
Keizer. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het tweede kind, dochter Geesken, 
trouwde met Hendrik ter Keurs, landbouwer op erve De Weele te Ypelo. Het echtpaar gaat bij 
de ouders (Hendrik ter Keurs en Janna ter Horst) van Hendrik inwonen. Hendrik ter Keurs 
is net als zijn vader, landbouwer en schipper. De gevelsteen van het erve de Weele met de 
letters HtK en GtB 1815 wordt bewaard in het klompenmuseum te Enter, nadat erve De 
Weele is afgebroken. Leida ten Brinke, het vierde kind en de zus van Geesken, trouwde met 
Joost Ezink van het erve Exo. Hij was de zoon van Lammert Ezink (landbouwer op erve Exo) 
en Berendina Ezendam. 
 
 

 

 

 
Bruiloft bij de familie Ezendam 
 
 
Hendrikus Ezendam, klompenmaker, geboren op 26 november 1861 te Enter, overleden 
op 13 mei 1948 te Enter op 86-jarige leeftijd. Nabuur Gerrit Jan Saaltink. 
Zoon van Jan Ezendam en Geertruida Evers. 
Hij woonde EK.1173/1394/EK. 4. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 18 februari 1887 te Wierden met Fredrika Bokdam, 28 
jaar, geboren op 02 juni 1858 te Enterbroek, overleden op 29 juli 1930 te Enter op 72-jarige 
leeftijd. 
Dochter van Jannes Bokdam, landbouwer op Hiltjesdam, en Geertruida Kamphuis. 
 
Uit dit huwelijk: 
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1. Geertruida, geboren op 08 mei 1887 te Enter. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 19 augustus 1910 te Borne met Gerrit Smit, landbouwer, 
 geboren 1888 te Borne. 
Zoon van Antoon Smit, landbouwer, en Hendrika Bruggink. 

2. Johanna Geertruida, geboren op 06 april 1889 te Enter. 
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 04 januari 1912 te Wierden met Berend Jan Scholten 
 (Buis Jan), 23 jaar, klompenmaker, geboren op 11 oktober 1888 te Enter, overleden op  
02 februari 1976 te Enter op 87-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Scholten (Trien) en Leida Rotman. 

3. Jan, geboren op 08 oktober 1892 te Enter. 
4. l.l. geboren op 16 juni 1897 te Enter. 

 

 

 

 

 

 

Berend Jan Scholten (Buis-Jan), geboren 11 oktober 1888 – overleden 2 februari 1976 en 
Johanna Geertruida Ezendam (Buis-Jannoa), geboren 6 april 1889. 
 

 

 

Gerhardus (Gradus) Ezendam, geboren op 16 maart 1770 te Enter, overleden op 24 maart 
1837 te Enter op 67-jarige leeftijd. 
 
Wordt lidmaat op 4 april 1794 van de hervormde kerk. Vader is Binnen-Jans. 
Koopt van J. Dikkers het erve Ramakers (Zuiderstraat 39) op 6 januari (louwmaand) 1811. In 
1832 is hij ook eigenaar van het naburig erve Teuntjes. 
 
Zoon van Jan Gerrits Ezendam (Binnen-Jans) en Janna Nutteberg. 
Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 15 juni 1799 te Enter met Geertjen de Wilde, 34 jaar, 
geboren op 28 april 1765 te Enter. 
Dochter van Jannes de Wilde en Jenneken Ezendam. 
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Uit dit huwelijk: 

1.  Hendrina, gedoopt op 02 september 1800 te Enter, overleden op 15 december 1843 te Enter  
op 43-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 13 september 1821 te Wierden met Hendrik Pluimers, 24 
jaar, landbouwer en tolgaarder op Binnen-Gaaisbrug. Geboren op 08 december 1796 te 
Enter, overleden op 06 februari 1869 te Enter op 72-jarige leeftijd. 
 
Hendrik Pluimers is eigenaar van de weg, een gedeelte van 350 ellen met opgaande eiken van 
 de Kartelaarsdijk met daarbij de houten ophaalbrug bij het Binnen-Gaais. Zijn erfgenamen 
 hebben de erfenis afgewezen, zodat de gemeente eigenaar werd en de brug moest  
onderhouden. 
 
Zoon van Jannes Pluimers, klompenmaker, en Geesken Aanders. 

2.  Johanna, geboren op 13 januari 1807 te Enter, gedoopt op 18 januari 1807 te Enter, overleden 
op 07 november 1866 op 59-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 18 augustus 1829 te Wierden met Teune van de Berg, 
26 jaar, geboren op 04 juni 1803, overleden op 16 mei 1883 te Enter op 79-jarige leeftijd. 
 
De huisnaam Teuntjes is afgeleid van Teune, huisnummer 1226 Enter. 
 
Zoon van Gerriet van den Barg (Log-Gert), timmerman, en Jenneken Siemerink. 

 

 

 

Hendrik Morsink is geboren op 24 juni 1906 te Borne en overleden op 21 juni 1984 te 
Enterbroek. Hij is landbouwer en woonde op het erve de Plas aan de Bornerbroekseweg 9 te 
Enterbroek. Het erve de Plas is gebouwd in 1989. Hendrik Morsink is de zoon van Gerhardus 
(Graads) Morsink (Plas Graads) en Johanna Nijmeijer. Hij verhuist op 10 november 1933 naar 
het erve de Plas. Hendrik Morsink is getrouwd op 24 augustus 1933 te Borne met Berendina 
Ezendam uit Bornerbroek. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek vijf kinderen geboren. 
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Afscheidsreceptie van Bennie Ezendam bij de Kröl. Rechts Bennie en Mathilde Ezendam. 
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Gerrit Ezendam, geboren te Enterbroek, gedoopt op 17 november 1743 te Enter. 
 
Tapper op de Bredde in Elsenerbroek. 
 
Zoon van Gerrit Jansens Ezendam en Janna Ezink. 
Getrouwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 26 mei 1776 te Enter met Janna Hermsen 
Bredde (ter Stege), geboren omstreeks 1750 te Elsenerbroek. 

 

Uit dit huwelijk: 
1.  Jan Hermen, gedoopt (NH) op 29 september 1776 te Enter. 
2.  Geesken, geboren te Elsenerbroek, gedoopt op 01 januari 1779 te Enter, overleden op  

11 december 1815 te Markelo op 36-jarige leeftijd. 
3.  Anthonie (Thoni)  
4.  Maria, geboren op 10 april 1785 te Elsenerbroek, gedoopt te Enter, overleden op 04 mei 1807  

te  Elsenerbroek op 22-jarige leeftijd. 
  
 
Anthonie (Thoni) Ezendam, tapper, geboren te Elsenerbroek, gedoopt op 03 maart 
1782 te Enter, overleden op 30 oktober 1834 te Elsenerbroek op 52-jarige leeftijd.  

 

Zij woonden op het plaatsjen de Bredde in `t Elsenerbroek. Zij verkopen dit erf op 26 juli 1828 
aan Henri Civati op huize Bakkenhagen te Deldenerbroek, voor een bedrag van 750 gulden. Op 
de zelfde dag wordt een huurcontract afgesloten tussen de bewoners en de nieuwe eigenaar. 
 

Zoon van Gerrit Ezendam, landbouwer op`t  Exo, en Berendina Ezendam. 
en Janna Hermsen Bredde (ter Stege). 
Getrouwd op 32-jarige leeftijd op 07 juni 1814 te Rijssen met  Johanna Exo Ezink, 26 jaar, 
geboren op 30 september 1787 te Enter, overleden op 11 juni 1860 te Elsenerbroek op 72-
jarige leeftijd. 
Dochter van Lammert Ezink (Exo). 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna, geboren op 20 maart 1815 te Elsenerbroek, gedoopt op 26 maart 1815 te Enter, 
overleden op 28 maart 1858 te Elsenerbroek op 43-jarige leeftijd. Zij was niet getrouwd. 
 

2. Berendina, geboren op 06 juli 1819 te Elsenerbroek. 
3. Gerritdina, geboren 1824. 

Getrouwd op 21 november 1850 te Markelo met Berend Jan Karel Mensink, 24 jaar,  
geboren op 23 maart 1826 te Markelo, overleden 1891 te Markelo. 
Zoon van  Lucas Mensink en Jenneken Nijland. 
Hij is later getrouwd op 33-jarige leeftijd op 22 december 1859 te Markelo met Janna  
Zonnebelt, 29 jaar, geboren op 17 juli 1830 te Wierden, overleden op 30 april 1868 te  
Markelo op 37-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Zonnebeld en Leideken te Lange. 

4. Gerrit Jan Esendam. 
 

 



  

146 

 

 

 

 

Trouwfoto van Gerard van ‘n Klei en Fraans Grare (Gerard Ezendam en Grada Heering) op 13 

mei 1947. De foto is gemaakt bij het ouderlijk huis van Grada Heering (Fraans) aan de 

Goorseweg 31. Harry Heering meldt: vlnr: tante Trui, tante Diene, tante Dika, tante Grare, 

mijn grootmoeder Fraans Siene (van 'n Freriksen ), oom Herman, oom Frans, oom Jan en mijn 

vader Fraans Gerre. Tante Grare was een zuster van mijn vader en oom Gerrard was een broer 

van mijn moeder, vroeger werd er ook al geruild. 

 

 

Hendrik Ezendam, geboren te Enter, gedoopt op 26 oktober 1704 te Rijssen. 
Zoon van Jan ten Ezendam en Jenneken Jans. 
Getrouwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04 augustus 1726 te Enter met Janna 
Hendriksen Hobbelink, geboren omstreeks1700. 
Dochter van Hendrik Hobbelink en Judith. 
Zij is later getrouwd voor de kerk op 01 juni 1738 te Enter met Jan Volberink, 23 jaar, 
gedoopt op 08 oktober 1714 te Enter, zoon van Gerrit Gerritse Volberink en Berentien 
Berendsen. 
 
Uit dit huwelijk: 
1.  Jan Hendriksen Hobbelink (Esendam). 
2.  Judith of Leida Esendam, nu Hobbelink (Kosters), gedoopt op 23 januari 1731 te Enter. 

Getrouwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29 oktober 1752 te Enter met Hendrik Hofstede, 
 28 jaar, lampenkremer te Enter, gedoopt op 13 augustus 1724 te Enter, overleden na 1795. 
Zoon van Gerrit Hendriksen Hofsté en Janna Lucassen Velthuis. 

3.  Henricus, geboren op 15 februari 1733 te Enter. 
 
Jan Hendriksen Hobbelink (Esendam), gedoopt op 17 november 1726 te Enter. 
Zoon van Hendrik Esendam en Janna Hendriksen Hobbelink. 
Getrouwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 20 maart 1757 te Enter met Janna Berends 
Heukes, 24 jaar, geboren te Ypelo, gedoopt op 15 februari 1733 te Enter. 
Dochter van Berend Heukes en Jenneken Jansens Hinsevelt. 
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Uit dit huwelijk: 
1.  Hendrik, gedoopt op 29 januari 1758 te Enter. 
2.  Geesken (Janzens), geboren op 31 oktober 1762 te Enter, overleden op 04 juli 1839 te Enter op 

76-jarige leeftijd. 
Getrouwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 26 februari 1786 te Enter met Gerrit Jan  
Scholten, 26 jaar, geboren op 20 januari 1760 te Geesteren, overleden voor 1794. 
 
Stamvader van deze familie Scholten. Geboren op de Scholtenplaatse, in de Horst of Agteres  
onder Geesteren, Gelderland. 
 
Zoon van Jannes Krebber (op Scholtenplaats) en Fenne Scholten. 
Getrouwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 20 april 1794 te Eibergen. Op attestatie van  
Enter. Echtgenoot is Engbert Woestemaat, geboren 1766, overleden op 26 september 1808 te Enter. 
Komt met attestatie op 9 juni 1794 van Eibergen. 
Zoon van Lammert Wüste Mate en Reintje Gotink. 
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De familie Ezendam bij de Kröl. 

 

 

De bezittingen van Huis Cattelaer worden geleidelijk allemaal verkocht. Op 2 december 1806 
wordt het erve Zeendam voor 3000 gulden verkocht aan de weduwe van B. Seendam. Wanneer 
het erve Mecelerkamp is verkocht is niet bekend. In 1811 wordt erve 't Siemerink verkocht 
aan Arent Ezendam (bewoner Binnengaait). Het erve Wolfs wordt in 1811 verkocht aan J.A. 
ter Horst. In 1815 koopt Arent Ezendam het erve Binnengaait met de herberg voor 2900 
gulden. Op 30 november 1815 verkoopt hij de herberg weer door aan Jan ten Zeldam uit 
Delden voor 5440 gulden. De koopakte tussen Arent Ezendam en Jan ten Zeldam volgt hier 
gedeeltelijk:  

Voor Wolter Jalink, openbaar  notaris in Goor, hoofdplaats van het kanton van Goor, 
arrondissement Almelo, provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid der nagenoemde en 
mede ondergetekende getuigen. Is gecompareerd Arent Ezendam, kastelein, wonende aan de 
herberg bij het Kattelaar onder Enter, gemeente van Rijssen, kanton van Goor no. 273.  

 

Dewelke bij deeze tegenwoordige acte, onder vrij waring als na regte heeft verkogt, afgestaan 
en overgedragen: Aan Jan te Zeldam, molenaars baas op den Twickelsschen zaagmolen, en 
aldaar, in de gemeente en kanton van Delden arrondissement Almelo voornoemd woonachtig, 
alhier tegenwoordig en deese accepteerende het onroerend goed waar van de omschrijving 
volgd, te weten: De herberg genaamd Binnengerrit,  bestaande in huis gemerkt no. 273, schuur 
en onderhorige lande rijen namelijk: vijf en een half mudde bouwland liggende aan de overzijde 
der weg van Rijssen naar Delden en belendende ten noorden aan deze weg ten zuiden aan Jan 
Dikkers en Willem Arends ten westen aan de beek en ten oosten aan de gemeene veldgrond, 
zijnde dit bouwland genaamd het Nijeland; voorts een hooimate de Joden Mate genaamd 
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gelegen kort bij het Kattelaar en belendende te noorden aan Jannes Geerdink ten zuiden aan 
de gemeene veldgrond ten westen aan Bernardus Slag en ten oosten meede aan de gemeene 
veldgrond; nog een hooimate, Mennegats Mate genaamd, groot twee dagwerk meede bij het 
Kattelaar geleegen en belendende ten noorden aan Jannes ten Katteler, ten zuiden aan Hendrik 
Mennegat, ten oosten aan de weduwe  en kinderen van Yntjen Eindhoven en ten westen meede 
aan Hendrik Mennegat; nog een Gaarden agter de bovengemelde herberg of woonhuis, groot 
een schepel lands liggende ten zuiden aan de bovengemelde weg, ten westen met het huis en 
voor het zelve liggende grond aan de beek en overigens aan de gemeene veldgrond. Een 
bleekveld groot een vierde dagwerk liggende ten noorden van het huis aan de Schipbeek, voorts 
nog de ophaalbrug gelegen over de beek of rivier genaamd de Regge met dezelver tollen, 
waarvan het onderhoud en instandhouding voor rekening van den koper is; en dan nog de 
visscherije langs de  Jodenmaat voornoemd en de vischvijver gelegen in een halve maansche 
rigting aan de oostzijde van gemelde rivier; alles bij het Kattelaar onder Enter voormeld 
geleegen, zo als dit alles door verkoper is aangekogt van voornoemde weduwe en kinderen van 
Yntjen Eindhoven blijkens koopcontract op den twintigsten mei deeses jaars voor de 
ondergetekende notaris en getuigen gepasseerd en den vierentwintigsten der maand te Goor 
behoorlijk geregistreerd. Voorts zijn onder deesen koop meede begrepen de toebehoren en 
verdere roerende goederen hierna omschreeven te weeten: de zolders: en losse planken zo op 
de schuur als op het huis liggende, drie steenen en alle houten paardekribben en ruiven, welke 
in het voorzeide huis en schuur voorhanden zijn, het zij dezelve los of vast staan.Een turfschuur, 
staande aan de noordzijde van het woonhuis, een secreet, een pomp en een kraan, alles bij en 
voor hetzelve, mitsgaders alle verdere getimmertes welke zig op het voorzeide verkogte goed 
bevinden, alleen met uitzondering van het ymenschuur. Alles zodanig als zulks hier vooren 
omschreeven is en aan verkoper welbehoord met zijn open depentien (belendende 
aanhorigheden, zoals schuren). 
 
 

 
 
2016. erve Binnnegaait 
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Er is nooit een tekening gevonden en we moeten het doen met een summiere beschrijving uit 
een gerechtelijke procedure uit 1774 en de kadastrale situatietekening van circa 1820. De 
stichtingsdatum van het herenhuis ligt waarschijnlijk rond 1616 tijdens het Twaalfjarig 
Bestand in de Tachtigjarige oorlog. In die tijd verwierf Bernard Boncamp, rentmeester van 
Twenthe in Spaanse dienst bezittingen in Enter. Hij liet het huis Cattelaer bouwen. Boncamp 
bouwt op de fundamenten van het oude kasteel een havezathe. Omdat hij niet van adel is mag 
het geen havezathe genoemd worden, maar een herenhuis.  Na zijn dood in 1660 erfde zijn 
zoon Henrick het herenhuis. In 1662 verkocht hij het Cattelaar aan Robert van Heerdt tot de 
Eversberg. Robert overleed in 1672 op het Cattelaar. Toen zijn vrouw in 1679 ook overleed 
verkocht de familie het Huis in 1685 aan Herman Borgerink uit Deventer. In mei 1685 koopt 
Herman Borgerink het Huis Cattelaer. Herman Borgerink, zoon van Joan Borgerink, 
voormalig voogd van Ottenstein, was een van de burgemeesters van Deventer. Uit hoofde van 
die functie was hij sinds 1681 in de Landdag van Overijssel vertegenwoordigd als 
afgevaardigde van Deventer.  

Het is zijn zoon Antoni die rond 1750 van Binnen Gaait een overslagcentrum maakte voor het 
vervoer van goederen van Twenthe naar Zwolle, Friesland en Amsterdam. Er verrees een 
pakhuis en er kwam een kraan voor het in- en uitladen van de koopwaar in de zompen. Na 
deze inspanningen zagen zijn twee dochters met lede ogen aan hoe in 1772 de Twickelervaart 
gegraven werd. Omdat deze vaart een eind stroomafwaarts van het Cattelaar zou uitmonden 
in de Regge zou de functie van het overslagcentrum grotendeels verloren gaan. De zusters 
verzetten zich dus hevig tegen de aanleg van de vaart. Onder druk van zware financiële claims 
staakten de dames hun verzet. Ze overleden respectievelijk in 1773 en 1796. De erfgenamen 
verkochten het Cattelaar voor 40.000 gulden aan de familie Eindhoven uit Blokzijl. De laatste 
bewoners van het Cattelaar was de familie Raab van Canstein. Rond 1830 is het afgebroken. 
Alleen het bouwhuis is bewaard gebleven. 

 

De broers Nijenhuis bij de brug over de Regge bij Binnengaait. 
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De erfgename van Swanida, de weduwe van Gerhard Dumbar, biedt het herenhuis met grond 
en boerderijen te koop aan. In juni 1804 wordt het geheel voor veertigduizend gulden verkocht 
aan de heer Yndjen Eindhoven uit Blokzijl. De zoon van Eindhoven is een keer op een 
vergadering van het markebestuur geweest ter kennismaking. Later werd het beheer 
overgelaten aan rentmeester G. Zweers.  

 

Sharon Ezendam 
 

 

 
Arend Ezendam, geboren omstreeks1660 te Enterbroek. 
Zoon van Berend Ezinkdam en Judith Jansens Wanink. 
Getrouwd met Senne. 
Uit dit huwelijk: 

1.  Berent, geboren te Enterbroek, gedoopt op 16 januari 1687 te Rijssen. 

 

 
 
Hendrik Pluimers is geboren op 8 december 1796 en overleden op 6 februari 1869 op 
tweeenzeventigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jannes Pluimers en Geesken Aanders. Hendrik 
Pluimers is getrouwd op vierentwintigjarige leeftijd op 13 september 1821 met Hendrina 
Ezendam, gedoopt op 2 september 1800. Zij is de dochter van Gerhardus (Gradus) Ezendam 
en Geertjen de Wilde. Hendrik Pluimers was landbouwer en tolgaarder op de brug bij Binnen 
Gait. Hij was eigenaar van een deel van de Kattelaarsdijk, driehonderdvijftig ellen met 
opgaande eiken met daarbij de houten ophaalbrug over de Regge. Zijn erfgenamen hebben de 
erfenis niet geaccepteerd, zodat de gemeente eigenaar werd en de brug moest gaan 
onderhouden. 
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2017, Kattelaarsdijk 
 

 
 
De ophaalbrug over de Regge bij Binnengaait. 
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Erve Binnengaais 
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Frans Hubert Heering 

Een anekdote over de betovergrootvader van Ruben Ezendam en van Jorn ten Berge (Bakker), 
Thijmen Bourgondiën, Jasper Heering, Barry Heering, en nog veel meer. De lijst nazaten is 
enorm, vertelt Andre Ezendam. 

Een zeer markante Enternaar is bijna honderdnegentig jaar geleden geboren in het Duitse 

Vreden, net over de grens tussen Eibergen en Groenlo. Zij naam was Frans Hubert Heering 

van 25 april 1832. 

Van beroep was hij paardenhandelaar. Dat beroep bracht hem als jongeman naar Nederland,  

met name naar Enter, waar hij is ‘blijven hangen’. 

Hier leerde hij Geertruid Exterkate kennen, een boerendochter die drie jaar jonger was. Op 2 

oktober 1863 trouwde hij, eenendertig jaar, met Trui, zoals ze werd genoemd. In korte tijd 

kregen ze zes kinderen, waaronder Frans Hubert van 1869. De oude Frans, die als 

paardenhandelaar bekend was, was zoals men zegt ‘een man van formaat’. Maar dan in 

letterlijke zin.  

Op bijgaande foto, die ergens rond 1885 moet zijn gemaakt, zien we hem breed zittend op een 

stoel naast zijn vrouw, die staande maar net boven hem uit komt. Op dat moment was Frans 

senior, ’n Oal’n Fraans, 332 pond, oftewel 166 kilo. 
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Hij was sterk als een beer en had geen kind aan een wispelturig paard, want met een ferme 

ruk trok hij ze zo naar zich toe. Er deed vroeger een verhaal de ronde dat op een goede lentedag 

Frans op het land aan het werk was met paard en ploeg. Uit een naburige plaats kwamen drie 

mannen over het zandpad toegelopen. Ze vroegen hem waar die zeer sterke man woonde, met 

wie ze nog een appeltje hadden te schillen. Een handeltje met een paard van een maand 

geleden was de drie heren slecht bevallen. Ze wilden verhaal komen halen bij een  Enterse 

handelaar, iemand die ook als zeer sterk bekend stond. Frans rechte zijn rug, schraapte zijn 

keel, en pakte met zijn rechterhand de loodzware ploeg vast, tilde hem op en wees horizontaal 

met ploeg en al in de richting van het Enterveen. ‘Doar must doe wesen’, riep hij. ‘Zun 
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kwarteerken loop’ n noar Riessen, en dan vroag ie mar wier’. Bij deze aanblik zetten de drie 

mannen het op een lopen richting huis. Iemand die nog sterker was dan  ’n Oaln Fraans, dat 

bestond niet. Ze hadden opeens geen zin meer in actie.  

 

Johann Heering en zijn vrouw Bernardine Reinholt woonden in Emmerich, net over de Rijn 

bij Wesel en ’s Heerenberg. Zijn voorouders kwamen uit de deelstaat Hessen. Op 25 april 1832 

werd hun zoon Frans Hubert geboren. Later verhuisden ze naar Vreden waar Johan boer was. 

Zijn vrouw overleed in Vreden in 1862. Hun zoon Frans Hubert werd paardenkoopman. Hij 

bezocht de paardenmarkten en maakte kennis met de paardenhandelaren uit Enter. Op 11 

december was in Goor de wijd en zijd bekende paardenmarkt. De markt stamde uit de 

Middeleeuwen en er kwamen veel mensen. Frans Hubert leerde Geertruid Extercate kennen. 

Ze kregen verkering en moesten na verloop van tijd trouwen. Frans Hubert wilde zich in Enter 

vestigen en ging naar de pastoor in Emmerich voor een uittreksel uit het geboorteregister. Er 

werd onderzocht bij het ministerie van justitie of hij een strafblad had en bij de belastingdienst 

naar achterstallige belastinggelden. De Landrat van Kreiss Rees moest toestemming geven 

voor de emigratie, evenals de regering in Düsseldorf en het ministerie van buitenlandse zaken 

in Berlijn. Het ministerie van binnenlandse zaken in Den Haag was de laatste die toestemming 

gaf. De aanvraag voor emigratie duurde zo lang dat het kind werd geboren voor ze getrouwd 

waren. 

 

Op 24 augustus 1863 werd dochter Johanna Berendina geboren. Op 2 oktober 1863 werd er 

getrouwd op het gemeentehuis te Wierden. In de huwelijksacte werd vastgelegd dat Johanna 

Berendina gewettigd werd en als de dochter van Frans Hubert en Geertruid werd erkend. In 

1869 gaat Hermina Extercate, de jongere zuster van Geertruid, bij hen inwonen. Na negen 

jaar verhuisd Hermina naar Zutphen. Paardehandelaren waren geen koorknapen. Frans 

Hubert was een grote en sterke man. Er worden verschillende verhalen over hem verteld. Toen 

twee veldwachters hem wilden aanhouden vanwege een ruzie, greep hij de veldwachters in 

hun nek en sloeg ze met de koppen tegen elkaar. In zijn huis aan de Goorseweg was een 

tapperij. Klanten die problemen maakte met de betaling kwamen van een koude kermis thuis. 

De oudste zoon van Frans Hubert, Hermanus, was soldaat bij de huzaren te Deventer en 

verdronk in de IJssel tijdens een oefening. Twee andere zonen, Frans Hubert junior en 

Wilhelm werden ook paardenhandelaar. Wilhelm trouwde met een dochter van Kienhuis uit 

Rijssen. Kienhuis was eigenaar van café Mol, later Beumer. Hij nam de zaak van Kienhuis 

over. Zijn bijnaam was de Swuppe. Hij was paardenhandelaar en had altijd een zweep bij zich. 

Frans Hubert Heering overleed op 26 januari 1903 te Enter, zeventig jaar.  Zijn vrouw overleed 

in 1915. 
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Bij de vroegere gemeentewerf aan de Werfstraat 

v.l.n.r.: D. Rozemuller, J. Braamhaar (Wind-Jans), Onbekend, W. Getkate, Onbekend, H. 
Velten (Baks-Hendrik), G. Leemreize, H. Beltman, G. Koenderink (Konekes-Gert), H. Leusink 
(Schippers-Herman), G. Velten (Diek’n- Gert), H. de Weerd, H. Otten (Klok’n-Hendrik), G. 
Pluimers (Get van Gediene), J. de Wilde (Jais-Jan), B. Pluimers (Sussen-Beernd) en J. Velten 
(Diek’n-Jehan). 

 

 
Havezathe Cattelaer 
 
 
In mei 1685 koopt Herman Borgerink de havezathe Cattelaer. Herman Borgerink was de zoon 
van Joan Borgerink, voormalig voogd van Ottenstein. Herman was een der burgemeesters van 
Deventer. Uit  hoofde van die functie was hij sinds 1681 lid van de Landdag van Overijssel, 
vertegenwoordigd als afgevaardigde van Deventer. 
 
Zijn bezit van het Cattelaer was dus niet de oorzaak van zijn vertegenwoordiging in het 
provinciaal bestuur. Gezien het vermoedelijke tijdstip van de bouw van het herenhuis is het 
onwaarschijnlijk dat Herman Borgerink in 1685 al een compleet nieuw huis heeft laten 
bouwen. Op 23 juli 1709 overlijdt de echtgenote van Borgerink, Gerritje Daems, op het 
Cattelaer. Bij de totstandkoming van de van 1708 daterende hervormde kerk in Enter heeft 
Borgerink ook een belangrijke rol gespeeld. Als de kerkelijke armenzorg tekort schoot sprong 
hij ook diverse keren bij om de nood onder de armen te lenigen. In 1729 overlijdt Herman 
Borgerink en wordt in Deventer begraven. Zijn zoon Antony Borgerink wordt de nieuwe heer 
van het Cattelaer. Hij is gehuwd met Anna Hagedoorn. Antony Borgerink was sinds 1727 
richter van Oldenzaal en rentmeester van het vrouwenklooster Ter Hunnepe. In 1738 breidt 
Borgerink het bezit van het Cattelaer aanzienlijk uit.  
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De in de onmiddellijke nabijheid gelegen erven Zeendam, Wolfs, Siemerink (Kattelaar), en 
Binnengaait worden zijn eigendom. Vanwege belastingschulden was door de provincie op deze 
boerderijen beslag gelegd. Borgerink lost deze schulden in en wordt zodoende de nieuwe 
eigenaar. Hiermee werd een openbare verkoop voorkomen waarbij de bewoners op straat 
zouden zijn gezet  In deze jaren werden vanwege het verscherpte beleid van de provincie veel 
boerderijen openbaar verkocht. 

 
Borgerink bewees zijn 'noabers' aldus een grote dienst waardoor ze als pachters op hun 
boerderij konden blijven. Het erve Binnengaait was tevens (schippers) herberg evenals het 
even verderop gelegen Koerdam. Hier werd veel vracht door karren aangevoerd en overgeladen 
in de Enterse zompen. Bij het erve Koerdam stond tevens een kraan en was er gelegenheid 
voor het opslaan van goederen. Het probleem was dat dit stuk van de Regge veel last had van 
verzanding 
 

 
 
 
Bij minder hoge waterstand kon de Koerdam niet meer bereikt worden en moesten de goederen 
bij Binnengaait worden overgeladen. Omdat hier geen kraan of pakhuis was gaf dat veel extra 
werk. Hierop heeft Borgerink handig ingespeeld door het Binnengaait aan te passen aan deze 
nieuwe functie. In 1751 werd de boerderij/herberg drastisch  uitgebreid. Er werd een schuur 
gebouwd voor de opslag van goederen. Deze schuur had een 'doorreed' waarbij de geladen 
karren er aan de voorkant konden inrijden, hun lading lossen en dan aan de achterkant er 
weer uit konden rijden. Ook was het mogelijk voor karren op doorreis hun wagen 's nachts in 
de schuur te zetten. De paarden werden dan in de boerderij ondergebracht waar veel  stallen 
en kribben  aanwezig waren.  
 
Er kwam een kraan voor het overladen van de goederen. Zelfs liet Borgerink de wegen van 
Binnengaait naar Almelo en Delden verbeteren en ophogen. Er kwam een nieuwe ophaalbrug 
over de Regge zodat het verkeer niet meer door de voorde hoefde. 
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De investeringen hadden resultaat en spoedig had Binnengaait een groot deel van de 
overlaadfunctie van de Koerdam en het verderop gelegen erve Rappert overgenomen. Op de 
nieuwe ophaalbrug werd tol geheven die door Binnengaait geïnd werd. Alle activiteiten die 
Borgerink in die jaren heeft ontplooid zijn ook niet onopgemerkt gebleven bij het 
markebestuur. Er was nogal wat grond in bezit genomen dat van de marke was. Het 
markebestuur presenteert hem dan ook de rekening. Er ontstaat een conflict tussen de 
eigenaar van het Cattelaer en de marke. Borgerink vindt dat hij door het verbeteren van de 
wegen en het leggen van een brug veel voor de  gemeenschap heeft gedaan. De grond die hij 
van de marke in bezit heeft genomen wordt volgens hem dan ook veel te hoog getaxeerd. Het 
markebestuur is het helemaal niet met hem eens. De wegen naar Almelo en Delden waren 
volgens de marke niet eens zo slecht. Hierbij komt nog dat het ene eind van de nieuwe 
ophaalbrug ook op markegrond blijkt te liggen. Midden in dit conflict overlijdt Antony 
Borgerink in 1753 op het Cattelaer. Twee jaar later overlijdt zijn vrouw eveneens en blijven de 
dochters  Gerhardine (1719) en Swanida (1716) achter op het Cattelaer. Het markebestuur 
heeft inmiddels gedaan gekregen dat de ingezetenen van Enter geen tol meer hoeven te betalen 
op de brug. Nog jaren  van juridische strijd volgen voor de conflicten rond de grondtaxaties 
zijn bijgelegd. Het overslagcentrum Binnengaait gaat het voor de wind en de dames Borgerink 
hebben alle reden tot tevredenheid.  
 
 
In september 1771 wordt de rust wreed verstoord als bekend wordt welk verzoek de graaf van 
Twickel heeft gedaan aan het markebestuur van Enter. 
 

’Den ondergeschrevene C.G.  Van Wassenaar, Heer van Twickel etc., Voornemens zijnde, eene 

vaart te laten graven, welke voor zo veel de Enterse Markte betreft, zou lopen langs de 

bekende leydinge bij het Rauler, en deselve volgen,  tot de plaatse daar deselve in de Goorse 

Schipbeek komt in te vallen, adresseert sig hier meede, aan voornoemde goedsheeren der 

Enterse Markte, met gedienstig verzoek dat dezelve gelieven goetgunstig toe te staan, dat den 

ondergeschrevene, voornoemde waterleyding moge laten verwijden en verdiepen zoo veel tot 

eene bequame vaart noodig is en zulks op des ondergeschrevenes eygen en privatieve kosten, 

met aanbodt om ook over de voornoemde vaert, bij aldien de goedsheeren zulks noodig 

oordelen  zoodanige vonders ofbrug te leggen en ten euwigen dage te onderhouden, als 

voorgemelde goedsheeren in hunnen markte nodig zullen oordelen, alles buiten eenige kosten 

of bezwaar voor de markte. ' 'Twickel  20 september 1771'.  

 
Vooral toen hieruit bleek dat deze vaart  één kilometer stroomafwaarts van Huis Cattelaer zou 
uitmonden in de Regge, realiseerden de dames Borgerink zich de gevolgen hiervan. Een  groot 
deel van de vracht van Hengelo, Enschede en het Duitse achterland zou niet meer overgeladen 
worden bij Binnengaait maar aan het eind van de vaart in Delden. Binnengaait zou een groot 
deel van  zijn overslagfunctie verliezen en de inkomsten zouden drastisch teruglopen. Het 
markebestuur van Enter heeft echter met het verzoek van de graaf geen enkele moeite. Op 10 
oktober 1771 berichten ze de graaf dat hij op de vermelde condities zijn gang kan gaan. De 
dames Borgerink  protesteren heftig en vechten de marke-resolutie op juridische gronden aan. 
Ze hebben geen succes.  
 
Dan wordt er zwaarder geschut in stelling gebracht. Op 18 april 1772 berichten zij graaf Carel 
dat zij de aanleg van de vaart 'metterdaad' zullen verhinderen en al het uitgegraven zand 
'wederom doen inlijken'. Dat liegt er niet om. Fel verzet dus van de eigenaressen van het 
Cattelaer. Op dit punt is vaak een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.  Heel Enter zou 
te hoop zijn gelopen tegen de aanleg van de Twickelervaart. Niets is minder waar. Het 
markebestuur gaf zonder enig probleem haar toestemming. De schippers waren er alleen maar 
bij gebaat en veel arme Enterse dagloners hebben jaren vast werk gehad met het graven van 
de vaart.  
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De dames Borgerink voeren hun dreigement uit en in de nacht van 18 op 19 april 1772 wordt 
door handlangers van hen al het uitgegraven zand weer in de vaart  gesmeten. In de nacht 
van 5 op 6 april daaraan voorafgaand waren al de twee schutsluizen opengezet en was het 
water weggelopen. Grote schade was hierdoor veroorzaakt. Er ontstaat een zeer gespannen 
situatie. Ondanks het uitloven van een grote geldpremie worden de daders niet 
opgepakt. ledereen zoekt ze in de richting van Binnengaait. Bewijzen zijn echter niet 
voorhanden. Verantwoordelijk zijn natuurlijk de dames Borgerink die openlijk hadden 
aangekondigd dit onheil te zullen aanrichten. Al met al een zeer onverkwikkelijke zaak en in 
menig Enters huisgezin was het onderwerp van gesprek, omdat veel arbeiders uit Enter 
kwamen. Het werkvolk wordt overdag lastig gevallen en vooral de werkbazen moeten het 
ontgelden en worden voor alles en nog wat uitgescholden. Onder druk sympathiseren 
sommige arbeiders met de vernielers waardoor de zaken uit de hand dreigen te lopen. De graaf 
richt een dringend verzoek tot de dames Borgerink niet tot verder verzet aan te zetten. Hij laat 
advocaat Putman uit Deventer komen om de gemoederen te sussen. Nu wordt ook 's nachts 
de  vaart bewaakt en er worden enige manschappen met trommels geplaatst in de 
'hulsebossen voor de poort van het Catteler' om tijdig te waarschuwen voor ongewenst bezoek. 
Om maar zo snel mogelijk het  gedeelte op Enters grondgebied klaar te krijgen wordt al het 
werkvolk dat men kan krijgen in Enter en Delden opgetrommeld. Zelfs uit Goor worden 
honderdvijftig arbeiders gehaald, waarmee ze 'sonder eenig geweld en goede ordre het Catteler 
met slaande trom voorbij  trokken'.  
 
Op 18 mei 1772 bereikt men de markegrens van Delden en de werkbazen Hiltjesdam, 
Schuytemaker, Cortekaas en Ter Plegt kunnen opgelucht ademhalen. Het heuglijk feit wordt 
gevierd met bier en wijn en van het kasteel Twickel komen de kleine stukken geschut om een 
serie saluutschoten te lossen. De graaf van Twickel zit intussen niet stil en koopt op 28 juli 
1772 de gewaarde hoeve 'Groot Peddemors'  ('n Beumert). Hij krijgt hiermee als 'gewaard' 
eigenaar toegang tot de 'goedsherenvergadering' van de Enter marke en kan daar zijn stem 
laten horen tegen de daden van de juffers Borgerink. Op 31  augustus 1772 wordt weer een 
gedeelte van de vaart ingesmeten. Hierna is de ergste overlast van de zijde van het Cattelaer 
voorbij. Wat kan beschaafde dames als Swanida en Gerhardina Borgerink, die toch  van 
deftige komaf waren, hebben bewogen tot zo'n onbezonnen avontuur? Het risico van 
gewonden of nog erger zat er op een gegeven ogenblik dik in. De financiële claims die hen 
boven het hoofd hingen waren helemaal niet te overzien. Zij moeten zich veel meer in hun 
bestaan  bedreigd hebben gevoeld dan tot dusverre is aangenomen. Men moet niet vergeten 
dat hun vader reeds in 1753 was overleden. Hoewel die niet onbemiddeld zal zijn geweest 
hadden de aankoop van de boerderijen en alle activiteiten rond Binnengaait hem veel geld 
gekost. De lijfrente die de dames genoten zal niet voldoende zijn geweest om er van rond te 
komen. De inkomsten van het overslagcentrum en de tol op de brug zal toch een belangrijke 
bron van inkomsten voor hen zijn geweest. Ze moeten zelf erg zijn geschrokken van wat ze 
aangericht hebben want tot in de zomer van 1773 hebben de gravers van de Twickelervaart 
geen last meer van verzet van de zijde van het Cattelaer. 
 
De graaf van Twickel had intussen bij de drost van Twente een gigantische schadeclaim 
ingediend die de dames Borgerink zeer zwaar op de maag lag. De drost had de dames op 
strenge toon gelast zich te onthouden van verdere daden van verzet om de zaak niet nog erger 
te maken. Als dan ook in de zomer van 1773 de beschadigingen van de Twickelervaart de kop 
weer opsteken is dit volkomen in tegenspraak met wat ze de drost beloofd hebben. Op 11 juni, 
22 juni en 4 juli 1773 zijn er weer insmijtingen. De moeilijkheden dreigen opnieuw te 
ontstaan. Het vermoeden bestaat dat nu Binnengaait en zijn trawanten op eigen houtje de 
boosdoeners zijn want de dames hadden al laten weten hun verzet te staken. Naast de 
eigenaren van het Cattelaer dreigde natuurlijk ook de kastelein van Binnengaait flinke schade 
te lijden. Deze wilde blijkbaar zijn verzet nog niet staken, al gebeurde dat wel anoniem. Ook 
komen er klachten bij het markebestuur binnen van schippers die lastig gevallen worden bij 
Binnengaait. Men smijt dingen in de Regge die de doorgang verhinderen.  
 
Het wordt de schippers waarschijnlijk kwalijk genomen dat ze zich niet verzet hebben tegen 
de aanleg van de vaart. Het markebestuur vraagt de dames Borgerink dringend druk uit te 
oefenen op Binnengaait  om de vrije doorgang over de Regge te garanderen. Of de emoties bij 
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de heropleving van de moeilijkheden een rol hebben gespeeld weten we niet, maar op 9 
augustus 1773 overlijdt Gerhardina Borgerink op 54-jarige leeftijd. Hiermede is een triest eind 
gekomen aan een onbezonnen avontuur. De Twickelervaart zou van nu af aan 'vrij en 
onbespiert' worden gelaten. De schadeclaim die de graaf van Twickel  bij het Drostengerecht 
had ingediend wordt tot een bedrag van 1500 gulden toegekend. Juffrouw Swanida Borgerink 
betaalt hiervan 800 gulden terwijl zwager professor Ruckerfelder uit Deventer de resterende 
700 gulden bijpast. Een bewijs dat de juffers Borgerink toch niet zo kapitaalkrachtig waren. 
Wat men gevreesd had gebeurde. Meer dan driehonderd schepen per jaar die anders bij 
Binnengaait hun vracht hadden geladen of uitgeladen, doen dat nu bij Carelshaven in Delden. 
Evenzovele karren die de vracht verder hadden moeten brengen, komen ook niet meer.  
 
Swanida is dus alleen achter gebleven op het Cattelaer. Een tuinman die in het bouwhuis 
woont verzorgd de buitenboel. Een dienstbode verzorgt het huishouden. Op latere  leeftijd is 
er vermoedelijk familie bij haar komen wonen. De volkstelling van 1795 vermeldt namelijk vijf  
personen als bewoners van het herenhuis. Haar zwager, de oud-burgemeester van Deventer, 
Gerhard Dumbar, heeft de zakelijke beslommeringen van haar overgenomen. Sinds 1792 
verschijnt hij ook op de vergaderingen van het markebestuur als gemachtigde van Swanida 
Borgerink. In 1796 overlijdt Swanida op  80-jarige leeftijd op het Cattelaer. De erfgename van 
Swanida, de weduwe van Gerhard Dumbar, weet niet anders te doen dan het herenhuis met 
grond en boerderijen te koop aan te bieden. In juni 1B04 wordt het geheel voor 40.000 gulden 
verkocht aan de heer Yndjen Eindhoven uit Blokzijl. De zoon van deze Eindhoven is een keer 
op een vergadering van het markebestuur geweest ter kennismaking. Later werd het beheer 
overgelaten aan rentmeester G. Zweers.  
 
De bezittingen van het Cattelaer worden geleidelijk allemaal verkocht. Op 2 december 1806 
wordt het erve Seendam voor 3000 gulden verkocht aan de weduwe van B. Seendam. In 1811 
wordt het erve Siemerink (Kattelaar) verkocht aan Arent Ezendam (bewoner Binnengaait). Het 
Wolfs wordt in 1811 verkocht aan J.A. ter Horst. In 1815 koopt Arent Ezendam het erve 
Binnengaait met de herberg voor 2900 gulden. Op 30 november 1815 verkoopt hij de herberg 
weer door aan Jan ten Zeldam uit Delden voor 5440 gulden. De koopakte tussen Arent 
Ezendam en Jan ten Zeldam volgt hier gedeeltelijk: 
 
Voor Wolter Jalink openbaar  notaris in de residentie van Goor, hoofdplaats van het kanton 
van dien naam arrondissement Almelo, provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid der 
nagenoemde en meede ondergetekende getuigen. Is gecompareerd Arent Ezendam, kastelein, 
woonende aan de herberg bij het Cattelaer onder Enter, gemeente van Rijssen kanton van 
Goor no. 273. 

  

Dewelke bij deeze tegenwoordige acte, onder vrij waring als na regte heeft verkogt, afgestaan 

en overgedragen: Aan Jan te Zeldam, molenaars baas op den Twickelsschen zaagmolen, en 

aldaar, in de gemeente en kanton van Delden arrondissement Almelo voornoemd woonachtig, 

alhier tegenwoordig en deese accepteerende het onroerend goed waar van de omschrijving 

volgd, te weten: De herberg genaamd Binnengerrit,  bestaande in huis gemerkt no. 273, schuur 

en onderhorige lande rijen namelijk: vijf en een half mudde bouwland liggende aan de overzijde 

der weg van Rijssen naar Delden en belendende ten noorden aan deze weg ten zuiden aan Jan 

Dikkers en Willem Arends ten westen aan de beek en ten oosten aan de gemeene veldgrond, 

zijnde dit bouwland genaamd het Nijeland; voorts een hooimate de Joden Mate genaamd 

gelegen kort bij het Kattelaar en belendende te noorden aan Jannes Geerdink ten zuiden aan 

de gemeene veldgrond ten westen aan Bernardus Slag en ten oosten meede aan de gemeene 

veldgrond; nog een hooimate, Mennegats Mate genaamd, groot twee dagwerk meede bij het 

Kattelaar geleegen en belendende ten noorden aan Jannes ten Katteler, ten zuiden aan Hendrik 

Mennegat, ten oosten aan de weduwe  en kinderen van Yntjen Eindhoven en ten westen meede 
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aan Hendrik Mennegat; nog een Gaarden agter de bovengemelde herberg of woonhuis, groot 

een schepel lands liggende ten zuiden aan de bovengemelde weg, ten westen met het huis en 

voor het zelve liggende grond aan de beek en overigens aan de gemeene veldgrond. Een 

bleekveld groot een vierde dagwerk liggende ten noorden van het huis aan de Schipbeek, voorts 

nog de ophaalbrug gelegen over de beek of rivier genaamd de Regge met dezelver tollen, 

waarvan het onderhoud en instandhouding voor rekening van den koper is; en dan nog de 

visscherije langs de  Jodenmaat voornoemd en de vischvijver gelegen in een halve maansche 

rigting aan de oostzijde van gemelde rivier; alles bij het Cattelaer onder Enter voormeld 

geleegen, zo als dit alles door verkoper is aangekogt van voornoemde weduwe en kinderen van 

Yntjen Eindhoven blijkens koopcontract op den twintigsten mei deeses jaars voor de 

ondergetekende notaris en getuigen gepasseerd en den vierentwintigsten der maand te Goor 

behoorlijk geregistreerd. Voorts zijn onder deesen koop meede begrepen de toebehoren en 

verdere roerende goederen hierna omschreeven te weeten: de zolders: en losse planken zo op 

de schuur als op het huis liggende, drie steenen en alle houten paardekribben en ruiven, welke 

in het voorzeide huis en schuur voorhanden zijn, het zij dezelve los of vast staan.Een turfschuur, 

staande aan de noordzijde van het woonhuis, een secreet, een pomp en een kraan, alles bij en 

voor hetzelve, mitsgaders alle verdere getimmertes welke zig op het voorzeide verkogte goed 

bevinden, alleen met uitzondering van het ymenschuur. Alles zodanig als zulks hier vooren 

omschreeven is en aan verkoper welbehoord met zijn open depentien. 

 

 

 

Erve Binnengaait 
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Bouwhuis Cattelaer 

Erve Koerdam aan de Regge   
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Nawoord  
 

We kwamen een aaneenschakeling van blijde en dieptreurige gebeurtenissen uit lang 

vervlogen en kommervolle tijden tegen. De kroniek geeft, tenminste vanaf 1580, de 

levensgeschiedenis weer van een eenvoudige familie. Niet van adel, geen familiewapen en 

nergens is een familiefortuin gevonden. De kern van de kroniek is dat deel van de verhalen 

waarvan de gegevens vast staan en aan te tonen zijn. De verhalen gaan samen met de 

genealogie van de familie Ezendam. De nadruk ligt op alledaagse gebeurtenissen en niet op 

grote historische gebeurtenissen. De familiekroniek biedt een mooi beeld van wat het 

betekende om als familie Ezendam in vorige eeuwen te leven. De verhalen spelen zich voor het 

grootste deel af in Enter. Het zou ieders verhaal kunnen zijn.  Er zijn geen helden, er zijn geen 

anti-helden. In 1845 vertrok het gezin Ezendam naar Suriname om er zich als kolonist te 

vestigen. Hier stond hun veel ontbering en rampspoed te wachten. Op 26 augustus overlijdt 

de moeder, negen dagen later de 12 jarige Gerrit Jan, eind september stierf vader Derk en de 

15 jarige Leida op de zelfde dag, en op 12 oktober het jongste kind. Op 1 november 1850 wordt 

een akte van overlijden opgemaakt van zoon Egbert Jan. Hij is in de Europesche kolonie 

Groningen in Suriname overleden op 16 mei 1850. De werkelijkheid overtreft de verbeelding. 

Het is een bron van inzicht maar ook van stof tot nadenken. Het gaat over gewone mensen in 

Enter en Enterbroek, zoals er eindeloos veel geweest zijn. Een deel van de eigen identiteit 

wordt onthuld; ook dat van de medebewoners uit Enter en Enterbroek. Want de identiteit van 

een dorp wordt bepaald door de mensen die er wonen. Samen maken we het leven bijzonder.  

 

 

 

Enter, 20 mei 2018  


