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Voorwoord 
 
 
Dit boek is een weerspiegeling van het leven van de Keurnemensen uit Enter en hun 
naamgenoten. Herinneringen zijn de essentie van deze verhalen. In dit boek staan geschreven 
beschrijvingen van het leven van meerdere personen. Meestal worden verhalen geschreven 
over kleurrijke, invloedrijke en historisch belangrijke personen. Dat geldt ook voor de families 
Effink die het vertrekpunt van dit boek zijn. Het leven is een aaneenschakeling van momenten. 
Zowel herinneringen aan mooie gebeurtenissen, belangrijke mijlpalen als aan moeilijke 
periodes. Vaak proberen we deze gebeurtenissen in ons leven te vatten in de foto's die we 
maken. Het leven vastleggen is dus niet vreemd. Deze verhalen zijn herinneringen die een 
beeld geven van de families Effink. Herinneringen ophalen kan je even terugbrengen naar 
toen. Herinneringen worden mede gevormd door de emoties waar de oorspronkelijke ervaring 
mee gepaard gaat. Omdat de meeste herinneringen veranderen en vervagen zijn ze vastgelegd 
in Effink, het Keurnespul. Deze herinneringen zijn ervaringen uit het verleden. Om nooit te 
vergeten. 

 
 

 
 
Winterlandschap van de kunstschilder Jan Broeze uit Elsenerbroek (1896-1983). 
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Inleiding 
 
 

Het geslacht Effink, ook wel de Keurne genoemd. Het erve Effink te Enter lag aan de 
Dorpsstraat rechts naast de waterstaatskerk. Voor dit erve was er een erve Effink aan de 
huidige Freriksweg.  
 
Johan Effink vertelt toen het straatwerk voor de kerk werd vervangen er heel veel zandstenen 
waren blootgelegd en ook gewelven die van vroeger waren. ‘Hier moet nog heel veel onder het 
straatwerk liggen’, aldus Johan. Dat er onder de grond gebouwen zijn gevonden is niet 
verwonderlijk. In de Julianastraat, toen de woningwetwoningen werden gebouwd, vond men 
een pottenbakkerij uit de Karolingische tijd uit het jaar 771. De naam Enter is afkomstig van 
Ent Here; dat betekent een leger aan het eind. Er was dus een militaire nederzetting aan het 
eind van Twente. Daar is het huidige dorp bovenop gebouwd.  
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Het dorp ligt aan de voet van de berg (Hamberg) in het Reggedal op de drie zandruggen die 
vanuit het Zuidereind naar de Hamberg liepen en via de Bullenaarshoek richting de Regge. 
Er is nog een klein stukje van die zandrug te zien, vlak voor het weggetje naar Rietberg aan 
de Bullenaarsweg. Die zandrug buigt omhoog richting de Regge bij Stokreef. 
 
Er was een Huis Effink in Elsen. Het woord havezaat of havezate betekent ridderhofstede. Dit 
is een oostelijke vorm, naast het Middelnederlandse hovesathe (hofstede) en is samengesteld 
uit hof en sate (woning). Vergelijk ook het Middelnederlandse sate en het Middelnederduitse 
sât (e). Het woord havezate heeft ook een agrarisch tintje, denk aan 'Het Everloo' in Volthe, 
gemeente Weerselo, waar het bouwhuis nog tot het jaar 1950 als stal in gebruik was. Enter 
had ook hofhorige erven zoals het erve Effinck, erve Borgerink en erve Ekkering. De erven 
waren eigendom van de proosdij van Sint Lebuïnus in Deventer en de Hof te Goor. De heer 
Van Huis Effink was uitgenodigd  om deel te nemen aan de Vrede van Munster. Dat ging niet 
door omdat hij ziek werd en niet in staat was om af te reizen naar Munster. 
 
In een lijst van leengoederen van de Herrschaft Steinfurt uit het jaar 1280 wordt vermeldt dat 
‘Ecbertus de Almelo miles tenet jure homagii duas domos in Wederden (Wierden) et duas 
domos in Elsne (Elsen). Die Huizen worden niet met name genoemd maar waarschijnlijk 
komen ze in het testament voor onder de daar genoemde namen Mensink en anderen. 
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Dorpsstraat, een schilderij van Jaap Kregten uit 1900; op de achtergrond de Waterstaatskerk 
en het erve Effink.  In 1950 was het erve Effink aan de Dorpsstraat er nog. Toen woonde er 
een tante die getrouwd was met Slag. Later woonde er de schoonzoon Verver. 
 

 
 
Dorpsstraat, 1950 
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Station Enter, Stationsweg 
 

 
 
Op de plaats van het zusterhuis, tussen de kerk en de bakkerij van Van Nes (rechts) stond 
ooit het erve Effink. 
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Het Waterstaatskerkje uit het jaar 1820 van de rooms-katholieke parochie is in het jaar 1927 
vervangen door het huidige kerkgebouw. Rechts naast de voormalige kerk stond het erve 
Effink. Onder het hof van Goor vielen later tweeëntwintig horige erven. In het jaar 1475 komen 
we het erve Effinck tegen in het schattingregister van de bisschop van Utrecht als een 
'bodegoed'. De horigen op de bodegoederen moeten bodediensten verrichten tussen de andere 
bodegoederen, zo vaak als de Heer dat belieft. Tot het jaar 1528 is de bisschop van Utrecht de 
landheer van het erve Effinck. In dat jaar draagt de bisschop zijn Overijsselse bezittingen over 
aan keizer Karel V. De bisschop kan de veiligheid niet meer garanderen. De Staten van 
Overijssel worden dan de beheerders van de horige goederen. 1475 Effing, bodequet, 2 s. 1953 
Effink; versplinterd.  Nu R.K. school. 
 
 

 
 
Erve Effink naast de Waterstaatskerk 
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1900 Dorpsstraat, waterstaatkerk 
 
 
Hoewel beter af in levensomstandigheden – ze hadden vast werk, leeftocht en een zeker 
inkomen – waren de eens welbekende 'klöpkes'. Het waren vrouwelijke kerkdienaressen en 
pastoorshulpen, ook vaak niet meer dan hutbewoonsters. Hun huisjes werden vaak tegen een 
boerderij gebouwd. Dat was dan meestal tegen de achtergevel, naast de niendeur, zoals bij 
erve Effink in Enter of op de Koppelsbrink in Borne. 
 
 

 
 
Kerkpad vanuit het Zuiderveld richting de kerk aan de Dorpsstraat. 
 
 
Er moeten in de zeventiende en achttiende eeuw veel klopjeshuizen hebben bestaan, in dorpen 
zowel als bij boerderijen. Het was voor boeren een eer klopjes op hun erve te huisvesten. 
Misschien zagen ze er ook wat in voor de eeuwigheid. Toch was de aard van die huisvesting 
meestal niet meer dan het strikt noodzakelijke en waarom zou het ook meer zijn, zo dachten 
de boeren. De lijsten van nieuw getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 noemen 
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verschillende klopjeshuizen, voornamelijk in de marken van het katholiek gebleven deel van 
Twente. 
 
 

 
 
 

 
 
Erve Effink, het Keurnspul, aan de Brinkstraat 
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Brinkstraat  
 

De hofhorige erve Effinck te Enter, op de plek waar nu de school staat, is voor katholiek Enter 
van bijzonder historische betekenis geweest. De bewoners zijn door de eeuwen heen 
prominente katholieken in Enter. In het begin van de achttiende eeuw is één van de dochters 
Effinck de (waarschijnlijk) enige 'kloppe' in het dorp. Deze kloppen zijn in heel Twente en 
daarbuiten te vinden en leven vrijwillig als een soort halfreligieuzen buiten kloosterverband. 
 
Er was in Elsenerbroek een havezathe Effink aan de Seinenweg 12; later werd dit Sendman. 
nu melkbedrijf Zendman. De havezate Effinck, ook wel aangeduid als ‘t Huys te Elssen, was 
volgens een schets op de Hottingerkaart van 1783 slechts een klein vierkant gebouw, echter 
wel omringd door een gracht. Het stond op het rechter deel van het huidige huisperceel van 
Groot Reef. 
 
De boerderij nu bekend onder de naam Seinen is eeuwenlang beschreven met de naam 
Effin(c)k. Ook de bewoners werden tot het begin van de negentiende eeuw aangeduid met de 
naam Effink. Tot in het begin van de achttiende eeuw droegen ze afwisselend de familienamen 
Effink en Sein(en), echter Effink werd daarbij steeds vaker gebruikt 
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Erve Effink, Elsen 
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Elsenerbroek had een halteplaats aan de spoorlijn Neede-Hellendoorn. 

 

Erve Effink, Enter  
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Het grondbezit van het erve Schulte Effink in Enter is in 1882 verspreid over de Enter Es. 

 

Huis Elsen of Effink was een havezate gelegen de buurschap Elsen in het richterambt 
Kedingen. De havezate lag ten zuidoosten van de bocht in de huidige Seinenweg in de 
gemeente Hof van Twente. 

Het Huis te Elsen wordt voor het eerst genoemd in het goederenregister van de graaf Van Dale 
uit 1188. Het is echter alleen uit een laat-dertiende-eeuws afschrift bekend. Het wordt dan 
genoemd als domus Effinc in het kerspel Rijssen. Het erf was leenhorig aan de heerlijkheid 
Diepenheim. In die hoedanigheid wordt Willem van Laar er rond 1379 mee beleend. Daarnaast 
worden al in 1297 de tienden van Effink genoemd. De tienden komen dan in het bezit van 
Mechteld van Limburg en haar kinderen Zij was de tweede echtgenote van Egbert van Almelo. 
 

Omdat voor de carrières van de Van Haersoltes de havezate Elsen geen rol meer speelde, werd 
het in 1755 met de bijbehorende erven en katersteden verkocht aan Arend van Raesfelt. Hij 
betaalde er 28.404 gulden voor. Daarna werd Arend vanwege dat goed verschreven in de 
Ridderschap.  

De aankoop van Effinck was vooral nodig omdat Van Raesfelt in 1754 was benoemd tot drost 
van Haaksbergen en Diepenheim. Voor die functie was het gewenst dat hij “gegoed” was in 
Twente. Hij maakte echter promotie door in 1786 drost van Vollenhove te worden en in 1790 
drost van Twente. Ten tijde van de verkoop door Van Haersolte behoorden de volgende Elsener 
boerderijen tot zijn bezittingen: Haykers, Schottelinck, Hendertinck, Wissink, Reef, Effinck, 
Teemker, Leunk, Groot Leetink en Klein Leetink. Onder de Van Raesfelt’s werd dit bezit 
geleidelijk minder. Na de komst van de Fransen en de omwenteling in 1795 werd Arend van 
Raesfelt ambteloos burger en verhuisde naar Zwolle. Ook zijn zoon Derk Joachim Willem Jan 
van Raesfelt (1755- 1828) werd, hoewel hij in 1780 nog voor Effinck in de Ridderschap was 
verschreven, in 1795 ambteloos burger en ging eveneens in Zwolle wonen. Hij was echter van 
1808 tot 1826 wel de markenrichter van Elsen.  
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Nadat Van Raesfelt kort tevoren de boerderijen Effinck, Leunk en Haykers had verkocht werd 
in 1828 overgegaan tot publieke veiling van “de havezate Elsen, bestaande in het Havezate 
Land, met de Regten en Privilegiën daaraan verbonden, voorts twee boerenerven, twee 
katersteeden, eene aanzienlijke partij veengronden en verdere aan- en toebehoren”.  

De havezate zelf was omstreeks 1807 al afgebroken. De havezatelanden, die verhuurd waren 
aan Berend Reef, werden voor 3800 gulden aangekocht door Henri Civati, wonend op Huis 
Backenhagen in Delden. Civati en z’n vrouw overleden beide in 1841 en schonken aan 
juffrouw Götte onder andere de katersteden Oude Wissinkbosch en de Schutterij “met alle 
heerlijke regten aan de havezate Elsen verbonden”. 

De Schutterij was kort daarvoor gebouwd, niet op het oorspronkelijke havezate-perceel, maar 
iets ten noorden daarvan Deze schenking gebeurde omdat juffrouw Götte gedurende de 
langdurige ziekte van de Civati’s hen zo voorbeeldig, liefderijk en goed verzorgd had. In 1873 
werd door de erven van juffrouw Götte de voormalige huisplaats van de havezate en de 
Schutterij verkocht aan buurtgenoot Berend Jan Reef.  

Erfgenamen van Berend Jan Reef stichtten hier in 1903, ongeveer op de plek van de vroegere 
havezate, de boerderij Groot Reef. Het betreft een terrein met een hoge archeologische waarde 
(CMA-nr. 13621; CAA-nrs. 2576 en 4864). Door een ruilverkaveling in 1984 zijn alle sporen 
van de havezate uitgewist. De ronde gracht ervan zou toen geëgaliseerd zijn. Op de locatie van 
de havezate zijn steengoed, grijsbakkend aardewerk, roodbakkend aardewerk, aangepunte 
houten palen en baksteen (waaronder kloostermoppen) gevonden. Uit het voorgaande blijkt 
dat de havezate vaak tijdelijk bewoond werd door de opeenvolgende eigenaren. Het lijkt er op 
dat alleen de familie Strubbe hier voor wat langere periodes verbleef. De verdere bewoning zal 
voornamelijk beperkt zijn gebleven tot de zomertijd en in het jachtseizoen en de periodes dat 
de pachten geïncasseerd moesten worden. 
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1950, Sint Jozefschool met de meester Willy Velner. Voor zover bekend staan hier op: Henk 
Schrooten, Effink, Geerdink, Ten Dam, Gerard Schrooten, Henk Wolters, Jan Schuttenbeld, 
Andre Grouwe, Gerard Freriksen, Marcel Lammertink, Lammertink, Gerard Tanke, Jan ten 
Berge, Bennie Geerdink, Henk Homan, Johnny Jansen, Henk Brok, Bennie ten Dam, 
Lesscher, Morsink, Blanke en Pluimers. 
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Brand in schuur 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Brand legt woonhuis en werkplaats in de as 
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Rijwielplaatje 1938-1939 inzake rijwielbelasting. 

 
 
Klopjes op het erve Effink 
 

 

Een klopje of kwezel, ook 'geestelijk maagd' of 'geestelijk dochter' genoemd, was een 
ongehuwde katholieke vrouw. Zij legde ten overstaan van een priester een kuisheidsgelofte af. 
En daarbij meestal, niet door gelofte gebonden, gehoorzaamheid betrachtte aan een overste, 
ook wel biechtvader genoemd. Er woonde bij het erve Effink een klopje. Haar huisje was naast 
de niendeur. 

 

Het kloppenleven ontstond na 1581 toen er in de gereformeerde Nederlanden en 
de Generaliteitslanden een algeheel verbod op kloosterorden werd ingevoerd. Er mochten 
vanaf dat moment geen novicen meer worden aangenomen en via natuurlijk verloop kwam er 
langzaam een einde aan het kloosterleven. Dit verbod betekende voor katholieke vrouwen dat 
het niet meer mogelijk was om een religieus (klooster)leven te leiden. De oorsprong van het 
kloppenleven kan dan ook worden gezocht in dit kloosterverbod en was een echt Nederlands 
fenomeen. Toen het gedurende de negentiende eeuw weer mogelijk werd om kloosters te 
stichten, stierf het kloppenleven dan ook weer langzaam uit. 

Er zijn verschillende verklaringen geweest voor de herkomst van de naam. Een van de 
verklaringen was dat de klopjes langs de deuren van gelovigen gingen en hen met klopsignalen 
uitnodigden tot het bijwonen van de mis. Historici beschouwen deze verklaring over het 
algemeen als onjuist. Andere verklaringen zijn gezocht door het woord te beschouwen als een 
verwijzing naar de sekse van de vrouwen (het beroven van teelkracht of een verwijzing naar 
de maagdelijke staat). Ook voor deze verklaringen is onvoldoende bewijs gevonden. In haar 
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proefschrift Beelden voor passie & hartstocht toonde de kunsthistorica Evelyne Verheggen met 

behulp van diverse afbeeldingen op devotieprenten aan, dat de verklaring gezocht moet 
worden in het gegeven, dat Christus op de deur van het hart van deze vrouwen klopte, waarna 
zij de deur van hun hart voor Hem openden.  

Hoewel het kloppenleven religieus geïnspireerd kon zijn, waren er ook andere elementen die 
bijdroegen aan de keuze voor een maagdelijk bestaan. De vrouwen leefden en werkten niet 
zoals nonnen in een vroegere kloostergemeenschap, maar stonden midden in de 
maatschappij. Ze woonden in kleine groepen bijeen, zelfstandig of thuis bij hun familie. Dit 
zorgde ervoor dat de kloppen carrière konden maken in de samenleving. Veel vrouwen werkten 
in het onderwijs, voor de kerk, in de ziekenzorg, als turfsteekster of als huishoudster. Voor 
arme maagden bood het kloppenleven bovendien de nodige zekerheid; ze ontvingen steun van 
zowel kerk. Rijkere maagden konden ook een studie financieren en leerden bijvoorbeeld Latijn. 
Tot slot waren de maagden ook gevrijwaard van de gevaren van het kraambed; dit kon een 
bestaan als klop ook aantrekkelijk maken. 

Er leefden kloppen in de gehele Nederlanden; met name Holland, Utrecht, Twente en Friesland 
kenden veel maagden en in Brabant waren ze bekend als kwezels. Een bekende 
kloppengemeenschap was Den Hoeck in Haarlem. Daar woonden verschillende maagden in 

een kloosterachtige gemeenschap bijeen. Gouda kende zeer diverse geestelijk maagden, hier 
woonden de vrouwen echter verspreid door de stad. Haarlem en Gouda telden de gehele 
zeventiende eeuw constant zo'n driehonderd maagden. Klopjes leken voor buitenstaanders 
veel op begijnen, maar waren absoluut verschillend. De begijnen vonden hun oorsprong in 
de middeleeuwen en waren zelfstandige leken die een religieus geïnspireerd leven 
leidden naast de kloosters. Klopjes daarentegen waren meer met de kerk verbonden en vulden 
de tekorten in de geloofsgemeenschap op die waren ontstaan door het na 
de Reformatie verbieden van kloosters. Veel priesters schakelden de hulp van kloppen in bij 
de opbouw van hun staties of parochies. 

 

  waterstaatskerk, schilder is niet bekend 
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Klopje in zondagse kleding  
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Klopje in dagelijkse kleding 
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Klopjes brachten daarnaast geld in voor de kerk. Zij schonken soms kostbare voorwerpen of 
maakten kerkelijke gewaden voor de statie of parochie. De rijksten schonken 
aanzienlijke legaten aan de kerk. Overigens beschikten de meeste klopjes niet over eigen 
inkomsten en moesten dus werkzaamheden verrichten om aan geld te komen. 

Een priester of pater kon als biechtvader verschillende maagden onder zijn hoede hebben. De 
vrouwen zouden volgens de regelgeving intensief in hun religieuze en dagelijkse leven moeten 
worden begeleid. Een dergelijke begeleiding was wellicht niet altijd mogelijk, sommige 
biechtvaders hadden namelijk de verantwoordelijkheid over meer dan vijftig maagden. 
De kloppenboeken waarin regels zijn beschreven schrijven een zeer sober en zedig leven voor. 
De vrouwen zouden in het zwart gekleed moeten gaan, zuinig moeten leven en veel moeten 
bidden, werken en vasten. Dit lijkt echter vooral een ideaal te zijn geweest. Er waren namelijk 
ook maagden die veel geld hadden en voor een luxe leven kozen; ze lieten zich bijvoorbeeld 
portretteren in dure kleding. Doordat deze rijke maagden financieel veel betekenden voor de 
onderdrukte katholieke kerk is het waarschijnlijk dat biechtvaders hen veel ruimte gaven. 

De gereformeerde predikanten probeerden het de klopjes zo lastig mogelijk te maken onder 
meer door aan te dringen op sluiting van hun schooltjes. Desondanks hadden priesters vaak 
de steun van enkele tientallen klopjes in hun parochie. In Gouda luidde het oordeel van de 
gereformeerde dominees, dat klopjes ontelbaer en ongeloofflijck stout (moedig) waren. Klopjes 
beweerden volgens de predikanten, dat de hervormden alle eeuwichlijck verdoemt sijn; dat alle 
onse [dat wil zeggen protestantse] kercken sijn gestolen; dat onse preeckstoel op des duyvels 
cop staet’.  

In Zwillbrock herinnert de naam van het plaatselijke hotel Kloppendiek aan de weg die de 
klopjes uit Groenlo in de zeventiende eeuw gebruikten om naar de kerk net over 
de Duitse grens te gaan. Dat was omdat openbare uitoefening van rooms-katholieke 
godsdienst niet was toegestaan. In Twente bestaan nog verschillende klopjeshuizen die aan 
het kerkelijk werk van deze vrouwen herinneren. 

Hoewel veel klopjes en kwezels belangeloos hun werk deden, kwamen er ook misstanden voor, 
waaronder bedilzucht, jaloezie en schijnheiligheid. En ook soms ál te vertrouwelijke relaties 
met geestelijken. Dit alles werd uiteraard uitvergroot door de tegenstanders van de klopjes. 
Die waren bang dat de klopjes een te grote invloed kregen bij de Reformatie. Ook de 
parochiegeestelijken waren bang voor een te grote invloed van de klopjes. Dit leidde ertoe dat, 
zeker nadat omstreeks 1930 de laatste kloppen waren overleden, slechts de negatieve 
connotatie in de gemeenschappelijke herinnering is achtergebleven. Deze komt tot uiting in 
gezegden als hij is een echte kwezel en in het volksliedje: Zeg kwezelken wilde gij dansen. 

 

Ook de gezegden uit Westfalen logen er niet om: 

Ne Klopp is ne Hillige in de Kiarck, 

ne Klappei op de Straat en ne Düwel in Hüs. 

en: 

Wao ne Klopp in Hüs is, 

dao Sitt de Düwel op 'n Schuorsteen 
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1900, waterstaatkerk  
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de huidige katholieke kerk 
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De hof Effink 
 
Het erve Effink  ofwel het Bodegoed, werd ook wel Scholte of Schulte Effink genoemd. In het 
jaar 1188 behoort het erve Effink tot de bezittingen van de graaf Van Dale uit Westfalen. Tot 
1331 blijft de Hof te Enter in het bezit van deze graven. Dan wordt het gekocht door de 
bisschop van Utrecht. Het erve Effink wordt genoemd in documenten van de rentmeester van 
Twente in 1385. Vanaf dat moment hoort het erve bij de Hof te Goor. De hof te Goor is ook 
eigendom van de bisschop. In 1475 staat in het schattings (belasting) register van de bisschop 
van Utrecht dat het erve Effink een bodegoed is. Tot 1528 is de bisschop van Utrecht landheer 
van het erve Effink.  Na 1528 wordt de provincie Overijssel eigenaar van het erve. Het erve 
Effink te Enter moet in 1684 honderdvijfentwintig gulden betalen inzake versterf- en 
erfwinning; zoon Hennik Effink neemt het erve over. 
 
Het bodegoed Effink moest berichten overbrengen in opdracht van de bisschop, de hofmeier 
of de landrentmeester. Dit kunnen brieven zijn van de bisschop aan de hofmeier, maar ook 
mondelinge boodschappen over besmettelijke ziekten die in aantocht zijn. De bewoners van 
een bodegoed waren in hun omgeving belast met de inning van de belastingen in natura. Ook 
moesten ze op andere gebieden steeds paraat staan om hun heer bij te staan. Het Effink is 
een bodeguet, stehet den heren bi dage ende nachte t’ dienste. Daar stond dan wel tegenover 

dat ze zelf geen of minder belasting betaalden. Een hof in zijn vroegste betekenis is een hof een 
met bijvoorbeeld grachten, houtwallen of hekken omheinde plek, waar bloemen, kruiden, 
struiken of bomen konden groeien. In de hof werd recht gesproken, mensen werden 
veroordeeld tot gevangenisstraf en geldboetes.  
 
Een scholtenboerderij of scholtenhuis is een van oudsher door de scholte of schulte 
bewoonde grote boerderij met op de bijbehorende uitgestrekte gronden aan 
aantal pachtboerderijen.  
 
De boerderijen zijn oorspronkelijk als hallenhuisboerderij in Saksische stijl gebouwd. Ze 
waren veel groter dan de bijbehorende pachtboerderijen. Het grote woonhuis werd in de 
negentiende eeuw vaak dwars voor de boerderij gebouwd zodat die het uiterlijk van 
een herenhuis kreeg. Er kwam dan vaak ook een park met slingertuinen in Engelse 
landschapsstijl omheen. Scholtenboerderijen bleven vaak lang binnen een familie, mede 
doordat scholten met de dochters van scholten trouwden. Bij overlijden van de scholte ging 
de boerderij in zijn geheel over op de oudste zoon, zodat het familiebezit intact bleef. Een 
scholtengoed bestaat gemiddeld uit een tiental pachthoeven met bouw- en weide- en 
bosgronden. Scholtenboerderijen zijn tegenwoordig meestal monumenten. Ze hebben vaak 
een dubbele voordeur in het dwars op de boerderij staande voorhuis. Meestal is in de gevel 
een steen met tekst aangebracht. 
 

Het saksische begrip 'scholte' is verwant aan het woord 'schout'. Dat was een 
bestuursfunctionaris die onder andere belast was met de lokale rechtspraak en het 
handhaven van de orde. De scholten zorgden er ook voor dat de belasting voor 
de landheer binnen kwam. In ruil daarvoor kregen zij een deel van de opbrengst. Het 
ambtsgebied waarvoor zij verantwoordelijkheid droegen werd scholtambt genoemd. De 
scholtenboeren hadden als rentmeester ook de zorg voor het bosbezit, dat grotendeels bestond 
uit eiken en beuken. Ze hadden de plicht de bossen te onderhouden en toezicht te houden op 
het gebruik. Scholten regelden ook de herendiensten en zij waren verplicht 'man en paard' te 
leveren in tijd van oorlog.[ 

Doordat na de middeleeuwen adel en geestelijkheid veel van hun macht verloren, werd de 
scholte steeds vaker eigenaar van de door hem bestuurde hofstede. Hierdoor namen aanzien 
en gezag nog toe. Binnen de marken behartigden deze herenboeren als grootgrondbezitters de 
belangen van hun gehele buurtschap van pachters. Bij de markenverdeling, rond 1850, 
kregen de scholten grote stukken van de woeste gronden toebedeeld. Die werden ontgonnen 
en met gebruikmaking van de nieuwste technieken werd er landbouwgebied van gemaakt. De 
scholte verloor weliswaar zijn juridische bevoegdheden, maar bleef na de verdeling van de 
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markegronden het dorpshoofd. Ook door vele andere bestuursfuncties hadden scholten tot in 
de twintigste eeuw veel macht. Het scholtenerf werd in de negentiende eeuw een complete 
nederzetting met het scholtenhuis als herenhuis met stallen, voorraadschuren en 
bijgebouwen speciaal voor bakken, brouwen, spinnen en weven. 

 

 
 
Erve Effink aan de Brinkstraat, collectie Truus van Dam-Effink 
 

 
 
Erve Effink, het Keurnespul; de tekening is gemaakt door Truus Van Dam – Effink. 
 



26 

 

26 

 

 
 
Brinkstraat, links erve Effink 
 

 
 
Brinkstraat, wegje naar de Mors, de boerderij van Lubs Derk. 
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Op deze plaats stond het voormalig erve Effink aan de Freriksweg. Naast de niendeur was een 
klopjeshuis. Het erve is overgegaan naar een kostganger die de erfgenaam werd. 
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Man met kruiwagen van Jan Broeze. 

 
 
Huis Effink 
 
 
De havezate Effinck, ook wel aangeduid als ‘t Huys te Elsen, was volgens een schets op de 
Hottinger kaart van 1783 slechts een klein vierkant gebouw, echter wel omringd door een 
gracht. Het stond op het rechter deel van het huidige huisperceel van Groot Reef. Het is 
mogelijk ontstaan uit een zogenaamd spijker (spieker). De naam spijker is afgeleid van het 
Latijnse woord spicarium (spica = korenaar) en duidt op een voorraadschuur, een opslagplaats 
van graan. In deze verzamelplaatsen werden vroeger de door de boeren af te dragen pachten, 
in de vorm van graan, opgeslagen. 
 
De havezate is vaak tijdelijk bewoond door opeenvolgende eigenaren. Het lijkt er op dat alleen 
de familie Strubbe hier langere periodes verbleef. De bewoning zal voornamelijk beperkt zijn 
gebleven tot de zomers, het jachtseizoen en de periodes dat de pachten geïncasseerd moesten 
worden. 
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De stichtingsdatum van de havezate Effinck is moeilijk te achterhalen. Het is echter niet 
onwaarschijnlijk dat Arend Strubbe, die in die tijd het “goed Effinck” in leen had, omstreeks 
1540 de bouwheer was van de havezate. Over hem weten we dat hij in 1578 vanwege Effinck 
verschreven werd in de Ridderschap van Overijssel. Ook is bekend dat hij, “die laetst zijn 
domicilium gehadt heft op zijn huys Effinck bij Goor in Twenthe gelegen” in 1583 weer in 
Deventer woonde. 
 
De kleinere havezaten in de omgeving hadden nauwelijks een woonfunctie, de eigenaren 
woonden meestal in de steden. Belangrijk was de havezate als sleutel om toegang te krijgen 
tot hogere functies die door de Ridderschap werden verdeeld. Voorwaarde om een huis 
havezate te mogen noemen was dat het “adelycke betimmert” was en dat er voldoende 
boerderijen bij hoorden. 
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Erve Reef  
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Erve Reef; dit erve, ook wel ’n Oarnd of ’t Reef genoemd, werd in 1903 gesticht door Arend Jan 
Reef, die was geboren op het even verderop gelegen erve Reef. Ook een bewaard gebleven 
sluitsteen geeft dit aan: AJR JnA 1903 (Arend Jan Reef Janna Assink). De boerderij is 
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gebouwd ongeveer op de plaats waar voorheen het Huis te Elsen (verdwenen omstreeks 1807) 
was. 
 
 

 
 
Plaats van het afgebroken Huis Effink. Op de voorgrond de grefte (gracht) die intussen is 
dichtgeschoven. 
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De voormalige havezathe Elsen lag bij Elsen, tussen Rijssen en Markelo. Het Huis, ook bekend 
als Effink, wordt in 1188 voor het eerste genoemd. In 1821 is het huis waarschijnlijk 
afgebrand. Het Huis Effink wordt voor het eerst genoemd in een register van de graaf Van 
Dalen, de heer van Diepenheim, in het jaar 1188 als gelegen in de ‘parochie Risnen’.  In 1387 
‘des XXVII dages in den meerte is sprake van een procedure tegen Willem van den Laer van 
het erve Effink.  
 
 

 
 
 
Johan van Laer tho Elst en Anna van Munster to Dalen kopen de erve in 1612 van Rudolph 
Craenhals ab Hottinga en Beatric de Gruiter, die het weer hadden overgenomen van Arend 
Strubbe. Johan Strubbe ‘die laetst zijn domicilium gehad heft op het Huijs Effink bij Goor in 
Twenthe gelegen, thans binnen Deventer vertogen’ wordt in 1583 gemeld als rebel en ‘viand 
van ’s Coninghs Majesteit’ Philips 11. 
 
Genoemde Johan van Laer wordt in 1621 Drost van Haaksbergen en sterft kinderloos in 1633. 
In 1638 kopen de Drost tot Bredevoort, Willem van Haersolte met zijn echtgenote Catharina 
van Brakel, het goed. Het loopt triest met hen af. Als zij op 6 juni 1646 met zeven kinderen 
naar de kerk gaan in Bredevoort, slaat de bliksem in de kerk. In de toren wordt het kruit 
opgeslagen. Ze komen allemaal om het leven. In de kerk in Bredevoort staat op de grafsteen 
van Willem vermeld: ‘Obijt 12 July Anno 1646 sijnde opt Casteel van Bredevoort door swaer 
onweer veroorsaekt met het Kruijtmagasijn gesprongen. Het enig kind dat elders verbleef en 
in leven in gebleven, is Antoni van Haersolte tot Elsen. Hij trouwt met Johanna van Haersolte 
tot Staverden en Bredenhorst. Hij wordt de stamvader van de nog steeds bestaande familie 
Van Haersolte. 
 
Zijn zoon Willem volgt hem op. Hij krijgt het leen in 1711 bij de boedelscheiding en trouwt in 
1721 met Elisabeth Borre van Amerongen. Te Vollenhove sterft hij kinderloos op 7 september 
1730. Zijn jongere broer Anthonij Zwier van Haersolte volgt hem op. Hij overlijdt waarschijnlijk 
in 1733, want in 1734 wordt zijn vierde zoon Coenraad Willem van Haersolte tot den 
Bredenhorst en Effink beleend. Hij verkoopt in 1755 Huis Effink aan Arend van Raesfeld, 
drost van Diepenheim en Haaksbergen, die getrouwd is met Joachmine van Haersolte. 
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Erve Effink, Seinenweg  

 

Willem van Laer is op 27 maart 1387 bewoner van het huis Effink of Effinc of Eftinck. Priester 
Egbert Strubbe is op 4 juli 1464 beleend met Effink, onder hulderschap van zijn neef Willem 
ten Kolcke. 

Op de Spaanse lijst van de koninklijke majesteits vijanden en rebellen uit het jaar 1583 staat 
Jan Strubbe. Jan Strubbe zou zich ophouden in Deventer dat in staatse handen is terwijl de 
Spaanse soldaten vanuit de vesting Oldenzaal opereren. Op de holting van de marke Elsen op 
28 april 1603 is Jan Strubbe aanwezig. 

Na de zoon Arend Jan Strubbe bewoont Rudolph Craenhals ab Hottinga en Beatrix de Gruiter 
het Huis Effink. Deze familie verkoopt het in 1612 aan het echtpaar Johan van Laer toe Elst 
en zijn vrouw Anna van Munster toe Dalen. Johan van Laer is in 1621 drost van Haaksbergen. 
Hij sterft kinderloos op 3 november 1633.  

De drost van Bredevoort, Willem van Haersolte, koopt in 1638 het huis Effink. Willem van 
Haersolte sterft in de zomer van 1646 wanneer de bliksem inslaat in de toren van het kasteel 
waar kruit ligt opgeslagen. Zo'n veertig inwoners van Bredevoort komen om. 
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Eén kind, Antonie van Haersolte, overleeft de ramp in de kruitkelder en trouwt later met 
Joanna van Haersolte tot Staverden en Bredenhorst.  Willem van Haersolte tot Elsen, zoon 
van Antonie, erft Effink. Maar Willem sterft kinderloos in september 1730 waarna het goed 
overgaat aan de vierde zoon van Antonie. 

Hij verkoopt het huis Effink in Elsen in 1755 aan Arend van Raesfelt, drost van Diepenheim 
en Haaksbergen. Tot Effink horen de boerderijen Reef Jan, Seinen, Haikers, Schottelink, 
Hendertink, Wissink, Den Teemker, weduwe Loeink en Groot-  en Klein Letink. 
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De stichtingsdatum van de havezate Effinck is moeilijk te achterhalen. Het is echter niet 
onwaarschijnlijk dat Johan Strubbe, die in die tijd het erve Effinck in leen had, in de eerste 
helft van de  zestiende eeuw de bouwheer was van de havezate. Over hem weten we dat hij in 
1578 vanwege Effinck verschreven werd in de Ridderschap van Overijssel. Ook is bekend dat 
hij, “die laetst zijn domicilium gehadt heft op zijn huys Effinck bij Goor in Twenthe gelegen” 
in 1583 weer in Deventer woonde. Deze Johan Strubbe werd beschouwd als vijand van de 
koning en had dus in de Tachtigjarige Oorlog de kant van de prins van Oranje gekozen. 
Vandaar dat hij weer in Deventer ging wonen waar het veiliger was dan op het platteland van 
Twente. Waarschijnlijk bleef hij in Deventer wonen want in 1604 moesten de Elsener boeren 
de tienden waar Strubbe recht op had, bezorgen in Deventer. Johan’s zoon, Arend Strubbe, 
liet in 1612 de boerderij Effinck met toebehoren verkopen. De havezate was voor die tijd 
waarschijnlijk al verkocht want de koper van de boerderij werd Adriaan Rouwaert van 
Craenhals van Hottinga, die al op de havezate woonde. De familie Van Craenhals verkocht in 
1614 het bezit aan Johan van Laer, die in 1619 vanwege Effinck werd verschreven in de 
Ridderschap. In 1624 werd hij benoemd tot drost van Diepenheim en Haaksbergen. Na zijn 
overlijden stelde zijn weduwe de havezate ter beschikking aan de beoefenaren van het “oude” 
katholieke geloof, waardoor in 1634 bij de Deventer classis geklaagd werd over “papistische 
exercities”, waaraan ook boeren uit Haaksbergen deelnamen. In 1638 werd de havezate 
gekocht door Willem van Haersolte die het jaar daarop al vanwege Effinck verschreven werd 
in de Ridderschap, hoewel hij nooit in Elsen woonde. Hij woonde achtereenvolgens als kapitein 
in Deventer, Arnhem en Kampen alvorens hij in 1637 werd benoemd tot drost van Bredevoort. 
Aangezien Anthony Swier al in 1715 in de Overijsselse Ridderschap was verschreven vanwege 
zijn andere havezate, de Bredenhorst, had hij Effinck eigenlijk niet nodig om een functie te 
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krijgen. Ook zijn erfgenaam in 1734, Coenraad Willem van Haersolte, die tevens eigenaar was 
van het prestigieuze huis Staverden, had geen belang bij Effinck, ook al omdat hij in 1751 
namens Staverden werd toegelaten tot de Ridderschap van de Veluwe. Geen wonder dan ook 
dat op of nabij de havezate Effinck andere mensen woonden. In 1748 blijkt dat de jager Roelof 
ten Brummelhuis te zijn. Zijn woning had de naam “Schutten”. Naast  jager en wever was de 
hoofdbewoner van Schutten ook nog boer: in 1800 waren er twee koeien en één pink. Omdat 
voor de carrières van de Van Haersoltes de havezate Elsen geen rol meer speelde, werd het in 
1755 met de bijbehorende erven en katersteden verkocht aan Arend van Raesfelt. Die betaalde 
er 28.404 gulden voor, waarna Arend vanwege dat goed werd verschreven in de Ridderschap.  
 
De aankoop van Effinck was vooral nodig omdat Van Raesfelt in 1754 was benoemd tot drost 
van Haaksbergen en Diepenheim. Voor die functie was het gewenst dat hij “gegoed” was in 
Twente. Hij maakte echter promotie door in 1786 drost van Vollenhove te worden en in 1790 
drost van Twente. Ten tijde van de verkoop door Van Haersolte behoorden de volgende Elsener 
boerderijen tot zijn bezittingen: Haykers, Schottelinck, Hendertinck, Wissink, Reef, Effinck, 
Teemker, Leunk, Groot Leetink en Klein Leetink. Onder Van Raesfelt werd dit bezit geleidelijk 
minder. Na de komst van de Fransen en de omwenteling in 1795 werd Arend van Raesfelt 
ambteloos burger en verhuisde naar Zwolle. Ook zijn zoon Derk Joachim Willem Jan van 
Raesfelt (1755- 1828) verhuisde naar Zwolle, hoewel hij in 1780 nog voor Effinck in de 
Ridderschap was verschreven en in 1795 ambteloos burger was. Hij was echter van 1808 tot 
1826 wel de markenrichter van Elsen. Nadat Van Raesfelt kort tevoren de boerderijen Effinck, 
Leunk en Haykers had verkocht werd in 1828 overgegaan tot publieke veiling van de havezate 
Elsen. Die bestond uit het ‘Havezate Land, met de Regten en Privilegien daaraan verbonden, 
voorts twee boerenerven, twee katersteeden, eene aanzienlijke partij veengronden en verdere 
aan- en toebehoren’. 
 
 

 
 

Het wegje (Plasdijk) naar Elsen van de kunstschilder Jan Broeze (1896-1983). 
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Koeien bij de Regge van Jan Broeze 
 
 
In het Register van de Graaf van Dahle, Heer van Diepenheim, komen in het jaar 1188 voor 
de Hof to Entheren en het Huys Effinc, als gelegen in de parochia Risnen. In een charter ‘des 
XXV11 dages in den meerte 1387’ vinden wij een melding van een procedure tegen William 
van den Laer van het erve Effing te Elsen. Later wordt het goed Elsen alias Eftinck of Effinck 
vermeldt in het rigtambt van Kedingen in het jaar 1612. Dan verkrijgen de echtelieden Jan (of 
Johan) Van Laer tho Elst en zijn vrouw Anna van Munster tho Dalen het erve door koop van  
Rudolph Craenhals ab Hottinga en Beatrix de Gruyter, Eheluiden. De Craenhalzen hadden 
Effink verkregen van Arend Strubbe. Jan Strubbe,  
 
‘die laetst zijn domicilium gehadt heft op zijn huys Effink bij Enter gelegen, thans binnen 
Deventer vertogen, komt in 1583 voor onder ’s Conings Majesteit vianden ende rebellen.’  
 
Johan van Laer to Elsen was sedert 1621 drost van Haaksbergen en sterft kinderloos op 3 
november 1633. In 1638 wordt het Huis gekocht door Willem van Haersolte, drost tot 
Bredevoort, gehuwd met C. van Brakel. Op 6 juni 1646 ging hij met vrouw en zeven kinderen 
naar de kerk in Bredevoort, toen de bliksem door de toren in de kerk sloeg en allen uit de tijd 
kwamen.  

De hofhorige erve Effinck, op de plek waar nu de rooms-katholieke school staat, is voor 
katholiek Enter van bijzonder historische betekenis geweest. De bewoners zijn door de eeuwen 
heen prominente katholieken in Enter. In het begin van de achttiende eeuw is één van de 
dochter Effinck de (waarschijnlijk) enige 'kloppe' ter plaatse. Deze kloppen zijn in heel Twente 
en daarbuiten te vinden en leven vrijwillig als een soort halfreligieuzen buiten 
kloosterverband. 
 



42 

 

42 

 

De hofhorigen, onder de horigen de grootste groep, hadden allerlei rechten en verplichtingen, 
zoals het recht tot verkoop van het zogeheten bouw- en erfrecht, het erfelijk gebruiksrecht van 
het horige goed waarbij hun naaste bloedverwanten het recht van voorkoop hadden. De 
hofhorige mocht zich ook vrij kopen uit het horigheidsverband mits hij bij uittreding voor een 
plaatsvervanger zorgde (wederwissel). Hij bleef echter verplicht diensten voor zijn Heer 
verrichten. Verder moest hij jaarlijks op de hofdag verschijnen om zijn horigheid te erkennen. 
 
 

 
 
Schoolplaat, Hunebedbouwers 
 

Slechts uit de dertiende en veertiende eeuw zijn gegevens bekend. Het hofstelsel verkeerde 
toen al op de meeste plaatsen in staat van ontbinding. Wel weten we dat het oorspronkelijke 
onvrije karakter langzamerhand verdween. Ook ontstonden er verschillende klassen van 
horigen. Zij leefden naast elkaar en konden tot dezelfde hof behoren maar ze hadden een 
verschillende rechtspositie. In de geschiedenis van de oude Twentse boerenerven nemen de 
hofhorige erven een bijzondere plaats in. Niet alleen vanwege hun bijzondere juridische status 
maar ook omdat er zoveel juridische gegevens van bewaard zijn gebleven. Over de oorsprong 
van de horigheid in onze streek zijn verschillende meningen. De één schrijft de invoering ervan 
toe aan de Saksische veroveraars en de ander aan de Franken, terwijl weer anderen de 
oorsprong nog verder terug plaatsen. Over één ding is men het wel eens, de horigen zijn een 
groep onvrije mensen die gebonden waren aan hun grond en boerderij. Bij verkoop werden de 
horigen gewoon mee verkocht. De term hofhorigen ontstaat als in de vroege middeleeuwen de 
grootgrondbezitters hun bezittingen, met daarop de horigen, steeds meer organiseren in 
hofverbanden. De bezittingen liggen meestal ver van de eigenaren. Van die afstand is het 
moeilijk de pachten te innen en andere zaken te regelen. In een bepaalde streek wordt dan 
één van de boerderijen als hof aangewezen en fungeert als inzamelcentrum voor pachten, die 
dan nog in natura geïnd worden. Op de hof zetelt de hofmeier die toezicht uitoefent op de 
onder de hof vallende horige erven. 
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Arend Van Reasfelt is in 1786 drost van Vollenhove en vanaf 1790 drost van Twente. Zijn zoon 
Derk Joachim Willem Jan van Raesfelt bekleedt in 1816 het ambt van markerigter van Elsen, 
vertelt het markeboek. In 1821 is het huis waarschijnlijk afgebrand. De drost sterft kinderloos 
op 5 september 1828 waarna zijn bezit toekomt aan de familie Van Coeverden tot Wegdam. 

 

 

 

Effink telt in 1675 twee vuursteden of stookplaatsen. Maar het register van 1682 telt geen 
Effink meer. Wellicht is het al in 1675 deels gesloopt. Aan de oostkant van de Seinenweg staan 
dan van noord naar zuid de huizen Reeff Jan, Effink (Seinen), het huis Effink en Jan Effink. 
Maar zeven jaar later is dat nog Reef Jan en Garriet Zeijnen, genaamd Effink. Het huis Effink 
heeft vermoedelijk gestaan ten zuidoost van het erf Seinen. Het huis wordt nu bewoond door 
de familie Zendman. De veldnaam De Greften voor een stukje groen land duidt mogelijk op de 
oude kasteelgrachten. Bron: Kastelen in Overijssel en G.J. Eshuis in Tubantia, 1980. 

Boerderijnummer 5.3.055, erfnaam Huis te Elsen of Havezate Effink, oudste vermelding  
zestiende eeuw, afgebroken omstreeks 1808, was gelegen aan de Seinenweg 
 
De havezate zelf was omstreeks 1807 al afgebroken. De havezatelanden, die verhuurd waren 
aan Berend Reef, werden in 1828 voor 3800 gulden aangekocht door Henri Civati, wonend op 
Huis Backenhagen in Delden. Civati en z’n vrouw overleden beide in 1841 en schonken aan 
juffrouw Götte onder andere de katersteden Oude Wissinkbosch en de Schutterij “met alle 
heerlijke regten aan de havezate Elsen verbonden”. De Schutterij was kort daarvoor gebouwd, 
niet op het oorspronkelijke havezateperceel, maar iets ten noorden daarvan. Deze schenking 
gebeurde omdat juffrouw Götte gedurende de langdurige ziekte van de Civati’s hen zo 
voorbeeldig, liefderijk en goed verzorgd had. In 1873 werd door de erven van juffrouw Götte 
de voormalige huisplaats van de havezate en de Schutterij verkocht aan Berend Jan Reef. 
Erfgenamen van Berend Jan Reef stichtten hier in 1903, ongeveer op de plek van de vroegere 
havezate, de boerderij Groot Reef.  
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Erve Effinck met kapberg, Seinenweg 
 

 
 
De schaapskooi van buurman Odink aan de Seinenweg. 
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Uit het voorgaande blijkt dat de havezate vaak alleen maar tijdelijk bewoond werd. Het lijkt er 
op dat alleen de familie Strubbe hier voor langere periodes verbleef. Vanaf omstreeks 1734 
zijn er vaste bewoners bekend op het havezateperceel Huis te Elsen. Toen woonde hier, in de 
woning die “Schutten” werd genoemd, de rooms katholieke jager Roelof ten Brummelhuis. Hij 
was rond die tijd getrouwd met Janna Rickerink. Zij kregen drie kinderen: Roelof (1735)  bleef 
er wonen, Fenneken ( geboren voor 1738) die in 1760 trouwde met Hendrick Arntsen Hanstee 
in Rijssen en Berent die omstreeks 1741 werd geboren.  
 
Het gewest Overijssel werd voor de Franse tijd (1795) geregeerd door de Ridderschap en 
Steden. Een orgaan dat globaal vergelijkbaar is met de huidige Provinciale Staten, maar dan 
met veel meer macht. De centrale landelijke overheid speelde in die tijd een veel minder 
prominente rol. De provincie, die toen nog zo goed als soeverein was, werd bestuurd door een 
standen-vertegenwoordiging. Aangenomen werd dat de Ridderschap het platteland 
vertegenwoordigde en de Steden werden vertegenwoordig door de drie steden Zwolle, Kampen 
en Deventer. Voorzitter was de belangrijkste functionaris in de Provincie: de Drost van 
Salland. De Ridderschap en Steden hielden zich vooral bezig met het benoemen van vele 
functionarissen. Dat ze daarbij zichzelf niet vergaten ligt voor de hand. Belangrijkste functies, 
die veel geld en aanzien opleverden, was het drostschap van één der gewesten, de 
landrentmeesters (beheerders van het onroerend goed van de Provincie), vertegenwoordigers 
in de landelijke Staten-Generaal, bestuurder in de Oost-Indische Compagnie, lid van de 
Rekenkamer of ambassadeur aan een buitenlands hof.  
 
Lidmaatschap van de Ridderschap en Steden was dus bijna een voorwaarde om toegang te 
krijgen tot de meest aantrekkelijke functies. Op basis waarvan werd men toegelaten tot die 
Ridderschap? De vereisten daarvoor, die al lang bestonden maar pas in 1622 officieel op 
schrift werden gesteld, hielden in dat men van riddermatige geboorte moest zijn, in het bezit 
was van een gekwalificeerde havezate en voldoende gegoed moest zijn. De havezate waarover 
de kandidaat diende te beschikken moest “adelycke betimmert” zijn, dat wil zeggen een kasteel 
zijn, terwijl de erbij behorende landerijen een waarde moesten vertegenwoordigen van ten 
minste  25 000 gulden. Onder de bezittingen van de havezate moest minstens één boerderij 
zijn die gewaard was in de betreffende marke, bovendien moesten de landerijen liggen in 
hetzelfde kerspel waarin ook de havezate lag. Op de oudste lijsten met havezaten waarvan de 
eigenaar toegang had tot de Ridderschap staan de volgende Markelose huizen vermeld: Effinck 
of Elssen, Hulsbecke, Oldenhave, Olidam, Stoevelaer, Wegdam en Weldam. Niet meegerekend 
werden Heeckeren in Kerspel-Goor en Westerflier in Stokkum, omdat de eigenaren daarvan 
niet wensten over te gaan naar het nieuwe (gereformeerde) geloof en katholiek bleven. De 
havezaten waren dus niet direct van belang als onderkomen, maar vooral een sleutel om 
toegang te krijgen tot de Ridderschap. 
 
Vandaar dat bijvoorbeeld de heer van het Weldam de havezaten Olydam en Kevelham 
aankocht om zijn kinderen in de Staten te krijgen. Ook andere edelen, soms uit andere delen 
van de provincie, kochten havezaten ten behoeve van de toekomstige loopbaan van hun zoon, 
hoewel die vaak niet op dat huis ging wonen. Vanaf de Franse tijd werden de leden van de 
Provinciale Staten op een min of meer democratische wijze gekozen, waardoor het bezit van 
een havezate niet langer cruciaal was. Vandaar ook dat al vanaf begin 1800 pogingen werden 
ondernomen om havezaten en de bijbehorende boerderijen en gronden te verkopen. 
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Seinenweg, Elsen 
 
 
Roelof ten Brummelhuis (1735-vòòr 1802) werd wever; hij trouwde in 1761 te Rijssen met 
Jenneken Gerritsen Frericks (†1811) uit Enter. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: 
Roeloff (1762-1812) die in 1787 te Rijssen trouwde met Johanna Gesina Krooshoop uit 
Delden,  
Gesina (1764) die eerst in 1796 te Delden trouwde met Jan ter Have/ter Braak in Hengevelde 
en in 1804 hertrouwde met Gerrit Pierick eveneens in Hengevelde, Gerrit/Gerardus (1765) die 
de opvolger werd. 
Jenneken/Joanna (1775-1840) die in 1798 in trouwde met Gerrit Egberts Koning in 
Hengevelde. 
Gerrit/Gerardus ten Brummelhuis (1765-1835) trouwde in 1787 te Rijssen met Gerridina ten 
Krooshoop, afkomstig uit Delden. Zij kregen vijf kinderen, allen met de achternaam 
Brummelhuis: Gertrudis (1788), Gesina (1789), Roelof (1792-1845) die in 1821 trouwde met 
Janna Spoolder/Spoler of Kraayenveld uit Ambt Delden en naderhand woonde op Schutten, 
Joannes (1796-1849) die trouwde met Geertrui Spoolder en hertrouwde met Bernardina 
Winkels en vervolgens Gerardus (1799).  
 
Na het overlijden van Gesina ten Krooshoop hertrouwde Gerrit ten Brummelhuis in 1800 te 
Rijssen met de uit Haaksbergen afkomstige Jenneken Arents Bretelaar (1773-1852). Begin 
negentiende eeuw vertrok de familie naar elders (mogelijk Enter) tot zij omstreeks 1820/1821 
op Haykers ging wonen. Kort daarna vertrok de familie naar het aan de Scholendijk 
nieuwgebouwde Wissinkbosch (de Schutte). 1802-1804.  Processtukken R.A. richterambt 
Kedingen. Inv.nr 56. Proces tussen Jenneken Freriks, de weduwe van Roelof ten Brummelhuis 
contra Maria Smit, de weduwe van Bernardus Freriks voor zich en als moeder en wettige 
voogdesse over haar minderjarige kinderen inzake eis tot verklaring dat het Freriksplaatsje 
(erve Freriks/Effink aan de Freriksweg) te Enter behoort aan den boedel van Jenneken Freriks 
en wijlen Roelof ten Brummelhuis. Bron: de Hofmarken. 
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Gezicht op Markelo van Jan Broeze. 
 

Huis Effink 1188  

Dit huis wordt voor het eerst genoemd in een register van de graaf van Dalen, Heer Van 
Diepenheim, in het jaar 1188, gelegen in de parochie Risnen. Op 4 juni 1297 komt de naam 
Effinc reeds voor in het archief van het Huis Almelo. Ecbertus, ridder, Heer van Almelo, maakt 
zijn testament en vermaakt zijn goederen. In een charter van 27 maart 1387 wordt een Willem 
van den Laer van het erf Effink genoemd. De 4e juli 1464 wordt een Egbert Strubbe, priester, 
onder hulderschap van zijn neef Willem ten Kolcke beleend met Effink. Het goed Effink gaat 
van Arend Jan Strubbe (zoon van voorgenoemde Jan Strubbe) over op de familie Craenhals. 
Deze verkoopt het in 1612 aan de echtelieden Johan van Laer toe Elst en zijn vrouw Anna van 
Munster toe Dalen. Deze Johan van Laer was sinds 1621 drost van Haaksbergen. Hij stierf 
kinderloos op 3 november 1633. In 1638 komt het huis Effink door koop in het bezit van 
Willem van Haersolte, drost tot Bredevoort (bij Aalten).  
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De zoon Antonie van Haersolte trouwde later met Joanna van Haersolte tot Staverden en 
Bredenhorst en werd de stamvader van de nog bestaande familie van Haersolte.  

Bij een magenscheiding van 11 mei 1711 wordt een zoon van Antonie, Willem van Haersolte 
tot Elsen, met Effink beleend (het was een leen van de provincie).  

Nadat Willem op 7 september 1730 kinderloos was overleden, werd Antonie's vierde zoon met 
Effink beleend.  

Deze verkoopt in januari 1755 huis Effink aan Arend Raesfelt, drost van Diepenheim en 
Haaksbergen. Deze Arend wordt op 22 maart 1755 voor Elsen "geadmitteerd ten Landdage".  

In 1786 wordt hij benoemd tot drost van Vollenhove en in 1790 tot drost van Twente. Zijn 
zoon Derk Joachim Willem Jan van Raesfelt bekleedt volgens het Markeboek van Elsen in 
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1816 nog het ambt van markerichter van Elsen. Nadat Derk van Raesfelt op 5 september 1828 
ongehuwd is overleden komt zijn nalatenschap aan de familie Van Coevordens tot Wegdam.  

De locatie van huize Effink moeten we zoeken aan de huidige Seinenweg. Volgens het 
vuurstedenregister van 1675 telt het huis twee vuursteden (stookplaatsen). In het 
vuurstedenregister van 1682 wordt het niet meer genoemd. Waarschijnlijk afgebroken of 
afgebrand.  

 

Erve Effinck 

 

Erve Effink aan de Seinenweg 
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Volgens het vuurstedenregister van 1675 liggen dan aan de oostzijde van de huidige 
Seinenweg: Reeff, Jan Effink (Seinen), Huize Effink en Jan Effink.  In het register van 1682 
worden alleen nog maar genoemd: Reeff Jan en Garriet Zeijnen (genaamd Effink).  

 

 

Al is het Huis Elsen niet zo groot geweest, toch was de eigenaar van Raesfelt in 1752 nog 
bezitter van tien boerderijen in Elsen: Reeff Jan, Seinen, Haikers (in 1821 versplinterd), 
Schottelink, Hendertink, Wissink, Teemker, weduwe Kolhoop en Groot Letink en Klein Letink. 
Bron: Eshuis, Dagblad van het Oosten.  

Het enige kind dat niet in de brand is omgekomen op het kasteel van Bredevoort, is Antoni 
van Haersolte. Hij verbleef ten tijde van het onweer en het springen van de kruittoren elders. 
Zijn zoon Willem volgt hem op. Hij krijgt het leen bij de boedelscheiding in 1711 en trouwt in 
1721 met Elisabeth Borre van Amerongen. Op 7 september 1730 sterft hij kinderloos in 
Vollenhove. Zijn jongere broer Anthonij Zwier van Haersolte volgt hem op. Hij overlijdt 
waarschijnlijk in 1733 , want in 1734 wordt de vierde zoon van Antoni, Coenraad Willem van 
Haersolte tot den Bredenhorst en Effink beleend. Hij verkoopt Elsen in 1755 aan Arend van 
Raesfeld, Drost van Diepenheim en Haaksbergen. Deze was getrouwd met Joachmine van 
Haersolte. Van Raesfeld wordt op 22 maart van dat jaar, samen met zijn zoon Dirk Joachim 
Willem Jan van Raesfeld toegelaten tot de Ridderschap( geadmitteerd). In 1786 wordt hij tot 
Drost van Vollenhove benoemd en in 1790 tot Drost van Twenthe.  

Zijn zoon overlijdt ongehuwd in 1828. Zijn nalatenschap komt dan aan Van Coeverden tot 
Wegdam. Waarschijnlijk is rond 1821 het huis afgebrand. Waar het precies heeft gestaan is 
onduidelijk Mogelijk aan de huidige Seinenweg waar in de zeventiende eeuw Effinks woonden 
volgens een vuurstedenregister van 1675. Of de havezate bijzondere rechten heeft gehad is 
niet bekend. Er zijn ook nooit tekeningen of andere gegevens gevonden.  

Hieronder in chronologische volgorde de geschiedenis van het huis. Op 4 juni 1297 komt de 
naam Effinc voor in het archief van het Huis Almelo en het heeft betrekking op een testament. 
Egbertus, Heer van Almelo, vermaakt hierbij o.a. aan zijn tweede echtgenote het vierde 
gedeelte van de grove en smalle tienden van Effinc.  

Op 8 september 1455 verkoopt Roloff van Bevervorde, ambtman van Twente, aan het convent 
van Albergen de halve tienden over o.a. het erve Effing in het gericht Rijssen.  
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't Guet geheten Effing mit al sinen toebehoren, to enen pondeschen leen van der heerscap van 
Diepenem, ende gelegen in der buerscap van Elsene.  

Op 13 juli 1382 beleend Willam van den Lare die Jonghe Huis Effink. 

2 januari 1387 Idem door Johannes Smyt.  

13 augustus 1393 Idem door Beernt Hermanssoen, burger te Deventer, na opdracht door 
Johan Smyd, burger te Zwolle.  

29 april 394 Idem door Beernt Hermanssoen.  

25 juli 1394 Idem door Ruloff van Twicloe ander geheten die Voss na opdracht door Beernt 
Hermanssoen.  

3 augustus 1433 Idem door Roeloff die Voss.  

24 oktober 1457 Idem door Roloff die Vos. 

25 juni 1459 Idem door Jacob die Vos na de dood van zijn vader Roelof.  
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Erve Effinck, Seinenweg, Elsen 

 

4 juli 1464 Idem door Egbertus Strubbe, geestelijke, na de dood van zijn oom Jacob Voss. 
Hulder zijn neef Willem ten Kolcke. 

26 juli 1497 Idem door de heer Egbert Strubbe, priester. Hulder zijn neef Willem ten Colcke.  

3 juli 1504 Idem door Johan Strubbe na de dood van zijn broer heer Egbert Strubbe.  

28 december 1519 Idem door Aerndt Strubbe na de dood van zijn vader Johan Strubbe.  

14 januari 1525 Idem door Aerndt Strubbe.  

27 augustus 1532 Idem door Aernt Strubbe.  

28 februari 1558 Idem door Johan Strubbe, onmondig. Hulder Joest ter Bruggen. Op een lijst 
uit het jaar 1583 komt Jan Strubbe voor "die laetst zijn domicilium gehadt heft op zijn huis 
Effink bij Goor in Twente gelegen, thans binnen Deventer vertogen". Deze had dus, evenals 
meerdere bezitters van adellijke huizen destijds, die voor de Prins van Oranje hadden gekozen, 
zijn toevlucht binnen Deventer gezocht.  

1601/1602, verpondingsregister: 9 mudde landes. Strubbe.  

1604 Strubbe had zijn tienden zelf gepacht van Albergen en deze bedroegen 2 mud rogge en 
2 mud boekweit. Dit zaad werd naar Deventer gereden. Op de holting van de marke Elsen 
gehouden op 28 april 1603 wordt, onder de aanwezige goedsheren, ook een Jan Strubbe 
genoemd.  

Op 30 juni 1612 beleend Arnolt Strubbe Huis Effink na de dood van zijn vader Johan Strubbe.  
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15 september 1612 Idem door Adriaen Rouwaert van Kraenhals van Hottinga na opdracht 
door Arent Strubbe.  

7 mei 1614 Idem door Johan van Lair toe Elst en vrouw Anna van Munster toe Dalen na 
opdracht door Rouwairt Craenhalss. Bovengenoemde Johan van Laer was sinds 1621 drost 
van Haaksbergen. Hij stierf kinderloos op 3 september 1633.  

1638 Idem door Willem van Haersolte, drost tot Bredevoort.  

Op 12 juli 1646 komen Willem van Haersolte met vrouw en zeven kinderen, zo ook veertig 
inwoners van Bredevoort, om het leven bij de ontploffing van het kruitmagazijn van zijn 
kasteel na een blikseminslag. De mensen woonden een kerkdienst bij in de kapel van het 
kasteel. 

Op 20 oktober 1652 wordt Anthonis van Haersolte beleend met Huis Effink. Hij is de enige 
overlevende zoon na de brand, onmondig, na de dood van zijn vader Willem van Haersolte, 
drost van Bredevoort. Zijn hulder is Salomon Lange. Antonie huwde later met Joanna van 
Haersolte tot Staverden en Bredenhorst en werd de stamvader van de nog bestaande familie 
Van Haersolte.  
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Erve Effink, Seinenweg 12 
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7 mei 1666 Idem door Anthonis van Haersolte, mondig, deed zelf hulde.  

22 januari 1668 Idem door Anthoni van Haersolte met lediger hand.  

9 juni 1686 Idem door Antoni van Haersolte tot Elsen met lediger hand.  

 

           

Arend van Raesfelt tot Elsen (1725-1807) en Coenraad Willem van Haersolte (1727-1799) 

 

12 september 1706 trouwt te Diepenheim Juffer Adriana Josina van Haersolte, dochter tot 
Elssen, met de Heer Joan Albert Sloet Heer tot Warmelo.  

12 maart 1711 Huis Effink wordt beleend door Willem van Haarsolte (zoon van Antonie), drost 
van IJsselmuiden. Nadat Willem op 7 september 1730 kinderloos was overleden, werd 
Antonie's vierde zoon met Effink beleend. 

13 maart 1732 Idem door Antoni Swier van Haersolte tot Elsen.  

16 april 1734 Idem door Conradina Willemina van Dedem, weduwe Van Haarsolte, vrouwe 
van Elsen, namens haar onmondige zoon Conraad Willem van Haarsolte na de dood van 
Antonie Zwier van Haarsolte tot Elsen. Hulder doctor Samuel Johannes Gelderman, 
stadssecretaris van Zwolle.  

20 mei 1753 Idem door Coenraad Willem van Haersolte tot Staveren, Elsen, Bredenhorst en 
Zwalevenburg, met lediger hand.  

Van de in dat jaar geregistreerde erven te Elsen, zijnde vierenveertig, waren er tien in het bezit 
van voornoemde Coenraad Willem van Haersolte te weten: Reef, Seinen, Haikers, Schottelink, 
Hendertink, Wissink, Teemker, Leunk, Groot en Klein Letink. 

17 maart 1755 Idem door Arent van Raesfelt, drost van Haxbergen en Diepenheim, na 
opdracht door Coenraet Willem van Haarsolte tot Staverden, Zwaluwenburgh en Bredenhorst. 
De overdrachtsprijs van de havesate en de erven was 28404 gulden. 
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Bentheimer waterput op erve Effinck 
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Sluitsteen in voorhuis MW ISM GTK 1822 (Mechteld Worsink Jan SendMan Geertruida ter 
Keurst) en boven de niendeur AJZM HV 1924 (Arend Jan ZendMan Hendrika Vasters) bij erve 
Seinen aan Seinenweg 12. 

Deze Arend werd op 22 maart 1755 voor Elsen "geadmitteerd ten Landdage". In 1755 geeft de 
Hoog Welgeboren Heere Baron van Raesveld van Elsen, Drost van Diepenheim en Haxbergen, 
aan verkocht te hebben opgaande eykenboomen afkomstig van de havesate Elsen voor f 3877. 
In 1786 wordt Arend benoemd tot drost van Vollenhove en in 1790 tot drost van Twente. Zijn 
zoon Derk Joachim Willem Jan van Raesfelt bekleedt volgens het markeboek van Elsen tot 
1816 nog het ambt van markenrichter van Elsen. Nadat deze Derk op 5 september 1828 
ongehuwd was overleden komt zijn nalatenschap aan Van Coeverden tot Wegdam.  

Bronnen  en tekst: Jan Slofstra en De havezaten in Twente en hun bewoners / A.J. Gevers en 
A.J. Mensema, 1995; ISBN 90-400-9766-6, Geschiedkundige aanteekeningen op de 
havezathen van Twenthe / G.J. ter Kuile, 1974 (heruitgave van het boek dat oorspronkelijk 
in 1911 verscheen) en Anton Vedders. 
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Links stond de havezathe Effink aan de Seinenweg. 
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De bezittingen in Enter  
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Weer is er een generatie voorbij gegaan. Arent Effink is oud en zijn gezondheid laat te wensen 
over. Zijn zoon Arent heeft trouwplannen en laat op 27 oktober 1777 met goedkeuring van 
zijn vader een akte met huwelijkse voorwaarden opmaken. Hij wil gaan trouwen met Jenneken 
Kemelink. Deze akte moet goedgekeurd worden door de Staten van Overijssel. Hofhorigen 
mochten wel wilsbeschikkingen maken maar alleen als ze niet strijdig zijn met de hofrechten. 
Op 26 mei 1779 keurden de gedeputeerden de akte goed. Het huwelijk kon op 9 december 
daaropvolgend doorgang vinden. 

De akte met de huwelijkse voorwaarden: 

Op heden, dato den 29 October 1777 is er onder inwagting van des Heeren Zegen een Christelijk 
houwelijk beraamt en gesloten, met voorkennis van wedersiets nog in leven siends ouderen, 
naast bestaande vrinden en dedingsluiden, tussen den Eerbaren jongman Arent Scholten, egte 
zoon van Arent Scholten zenior, als bruidigom ter ener, en de eerbare jonge dogter Fenneken 
Kemelink, egte dogter van Jan Kemelink als bruid ter anders siede, alles op manieren en 
Conditien als volgt’. 

Ten 1 sten:  Beloven bruidigom en bruid malkanderen na drie kerkelijke proclamatien te trouwen 
den een den anderen nooyt te verlaten voor en aleer haar dood komt te scheyden alles volgens 
de instellinge Gods. 

Ten 2 den:   De bruid zal tot haren bruidigom komen intrekken op het erve en plaatse Scholten 
binnen Enter soo en als de bruidigom met zijn vader heden bewoont en bouwt en zal de bruid 
tot stuer des houwelijks mede brengen soo en als hier in een volgende art: staat uitgedrukt. 

Ten 3 den:  Aangaande de Huishoudinge en bouwinge is eenparig en vrindelijk versproken soo 
is ’t dat de vader des bruidigoms door sijn reets hooge jaren en verzwakkinge des leghaams 
goet vind en toestemt om aan dese jonge luiden fynaal magt te geven hij doet mits desen om die 
bouwinge en huishoudinge van hem op te eysen en te aanvaarden wanneer gemelde jonge 
luiden zulks goetvinden. 

Ten 4 den:  Tot stuer des houwelijks belooft de moeder tot een bruidschat mede te geven, 
gevulde beddingen met haar toebehoren, daar bij linnen en wollen kleeren soo en als dagelijks 
en op haar trouwdag kan bestaan, met kast en kist, ook twee koebeesten, met eene somma aen 
geld ad. Vijfhondert Caroly guldens. Daar en boven ook de halve aan de moeder eygen 
toebehorende plaats ‘De Braak’ yn het Carspel Delden gelegen, met de halve daar op staande 
getimmerte vrij en alodiaal. 

Ten 5 den:  Bij de overgave des boedels en bouwinge hierboven aer. 3 gemelt, soo nemen dese 
jonge luiden aan om des bruidigoms vader na ’s huis vermogen te willen en moeten alimenteren 
in eten, drinken linnen en wollen kleeren tegens lighaams kragten te helpen werken. Daar boven 
sal de vader tot een aparts noot voor hem jaarlijks sayen het stuk bouwlant genaamt den 
Hamberg en daar van het Vleus te trekken en zal jaarlijks het op saat selfs doen nog tegens 
inkomsten van ’t stroo, uit des boedels vaalt of stal zal gemest en gebout worden. 

Ten 6 den:  Soo ’t geviel, dat God lange gelieve te verhoeden dat een van dese bruidigom of 
bruid sonder lijfs erfgenamen kwame te overlieden, soo maakt en geeft desen bruidigom in 
zulken val an dese zijne bruid niet alleen het erfregt of bouwinge dat hij volgens Hofregten 
daaran heeft of mogte krijgen, met alle moobiele goederen waarover hij reets te disponeren heeft 
ofte mogte krijgen. 

Ten 7 den:   

Daar en tegens maakt en geet dese bruid soo sonder lijfe erfgenamen kwame te sterven, en 
deser haren bruidigom uit hare gereetse goederen die hier voren gemelte 500 guldens. Edog het 
halve erve of goet De Braak dat deze jonge luiden zullen anveerden wanneer des bruids broeder 
Jan Hendrik komt te trouwen of mondig is, dat zal bij des bruids afsterven sonder lijfs erven, 
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en des bruids moeder of naaste vrinden, weder keren, alls ook des bruids angebragte kist en 
kast met de linnen en wollen kleren soo tot haar lijf behoort heeft sullen ook weeder keren an 
de bruids moeder, ten waren oirconde is dese houwelijkse voorwaarde in Gods naam gesloten 
en sonder Ergh ofte list ondertekent, op dag en data voorschreven. Was getekent ….. 

 

 

Enter, herkomst naam  

 
Interessant is de naam van de buurtschap Enter (Entheren) die aan de westrand van Twente 
gelegen is en wel door beide naamselementen: Ent heri. Enter: legerplaats aan het eind van 
Twente. Enter wordt weliswaar pas laat in oorkonden vermeldt, maar de etymologie van de 
plaats duidt op een veel oudere oorsprong. De curia Entheren in parochia Risnen komt voor 
in het goederenregister van graaf Hendrik van Dale (ca 1188). In de rekeningen van de drost 
van Twente (ca 1337) lezen we: ‘Item de domina (de machtigste vrouw in de buurtschap) de 
Enthere de decima, arrestata per dictum Luger cum gladio. En verder: Item de dicto 
Hardenbergh in Enthere de forefacto 2m’.  
 
 

Dorpsstraat zuideinde  
 
 
Al in de prehistorie was er een levendige Europese handel. Dat blijkt uit  archeologische 
vondsten. Er is barnsteen gevonden uit het Oostzeegebied en glas uit het Midden-Oosten. De 
Regge was toen ook al een belangrijke waterweg. Er zijn resten gevonden van maalstenen, die 
vanaf de ijzertijd (vanaf 1000 voor Christus) veel werden gebruikt. De maalstenen waren 
gemaakt van vulkanisch basaltlava, tefriet.  Dat kwam uit de groeven bij Mayen in de Eiffel. 
Maalstenen van basaltlava bleven langer scherp en gaven minder gruis dan maalstenen van 
graniet of zandsteen. Basaltlava werd in grote delen van Europa verhandeld en via de 
waterwegen vervoerd naar de kopers. 
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De wetenschappelijke en meest gangbare definitie van de prehistorie is die periode uit de 
geschiedenis waarvan we geen geschreven bronnen hebben gevonden, of deze bronnen niet 
begrijpen. Het eindpunt van de prehistorie is dan het jaar waarin de oudst bekende én 
ontcijferde bron is geschreven. Dit kan echter per cultuur of gebied op aarde verschillen.  
 
Entheri betekent legerplaats of legereenheid aan het eind van Twente. Buurtschapsnamen die 
eindigen op ‘heri’ zijn  o.a. Grimheri en Nutter (Nuthere 1189. Het Oudsaksisch nod in 
combinatie met here en (aan het einde van Twente gelegen) Enter (Entheri). Nod is nood 
volgens het Angelsaksisch nied = noodzaak, plicht, dwang, 
 
De herkomst is een Oudsaksisch/Oudengels woord ‘here’, wat leger, militair, strijder 
betekent. ‘Here’ of ‘heri’  is verwant met Oudfrankisch, Oudsaksisch en Oud-engels.  
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Schoolplaat van een legerplaats 

 
 
Interessant is de vermelding van een rijksdag in Heristal in 916, waarbij alle groten van 
Lotharingen aanwezig waren. De naam Heristalli kent als varianten Heristelli, Heristelle en 
Heristalli. Uit die plaatsnaam Heristal en uit het Oudsaksische woord heritogo weten we met 
zekerheid dat heri de betekenis ‘leger’ heeft, evenals de oudste Urbar van Werden met 
betrekking tot Twente dikwijls voorkomende woorden heriscilling en herimalder. In het 
Middellatijn betekent het aan de volkstaal ontleende woord heribannus onder meer: afdracht 
in de vorm van geld in plaats van de daaraan voorafgaande afdrachten in natura. Die 
afdrachten moesten door de bewoners van de domeinen afhankelijke boerderijen ten behoeve 
van het onderhoud van het leger geleverd worden. Ook de Middellatijnse (aan de volkstaal 
ontleende) woorden hergewadus, heribergare, heribergus en de persoonsnaam Herimannus 
hebben in de talen uit onze streken steeds uitsluitend de latere vorm heri aangenomen. 
Vermeldt werd reeds de naam Harimannus, Herimannus, Herman in de oorspronkelijke 
betekenis van ‘man in het leger’.  Verder helpen ons de namen Grimheri (in Eluiteri) en Alfheri 
(in Thuleri) als bewijsplaats verder, doordat deze namen bewijzen dat in Twente in de negende 
en tiende eeuw samenstellingen met heri ook bij persoonsnamen voorkwamen, evenals de 
namen Uuigheri en Athalheri (ca 950) uit het oudste Twentse register. In een andere 
Westgermaanse bron, de Vita Meinwerci, duiken eveneens uitsluitend namen op met het 
naamselement heri. Met betrekking tot Twente kan in verband met een verklaring van het zo 
vaak gebruikte woord/naamselement heri uitsluitend aan de betekenis leger(eenheid), militair 
worden gedacht.  
 
Interessant in verband met de militaire geschiedenis van Twente is het voorkomen van relatief 
veel ‘heri’ namen in het oudste Werdense goederenregister van Twente. De aandacht wordt er 
echter op gevestigd dat de twee plaatsnamen Hari en Heri apart in het oudste goederenregister 
achter elkaar voorkomen. Doordat ze in hetzelfde register voorkomen, moeten we concluderen 
dat het om twee duidelijk verschillende plaatsnamen gaat. De vijf andere plaatsnamen, 
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samengesteld met het element ‘heri’ zijn: Loningheri, Lutheri, Manari (Manheri in 797), 
Multeri (2x) en Thuleri (ook Thuleri komt al in 799 voor). In een later (ca 1050) Werdens 
goederenregister van Twente vinden we nog: Lin-here en Foethinc-here.  De plaatsnaam Enter 
(Ent-heri), hoewel die naam niet in het goederenregister voorkomt, is reeds vermeld. Behalve 
de persoonsnaam Alf-heri (in Thuleri-Thul-heri) wordt nog geattendeerd op Grimheri (Grim-
heri met zijn officium) in het oudste Twentse goederenregister van Werden evenals op Athal-
heri in (Manari, Man-heri). 
 
Voor de etymologie van - heri- is om te beginnen Kluge’s Etymologisch Worterbuch gebruikt, 
omdat in het huidige Hoogduits het woord Heer (leger) nog bestaat. Kluge geeft bij Heer de 
volgende etymologie: (8e eeuw). Middelhoogduits her, Oudhoogduits heri, Oudsaksisch heri, 
Oudengels here. Verder nog het Oudnoorse woord: herr. De man die bij het krijgsvolk hoorde 
droeg de naam exercitalis (Germaans: heriman). In het huidige Twents/Nederlands herinnert 
de naam Herman nog aan de heriman. Als zodanig was een heriman een vrije en een 
volksgenoot (fulcfree). Het Germaanse woord fulka had oorspronkelijk de betekenis ‘volk’, 
‘krijgsvolk’ (exercitus). Ook in het Angelsaksisch komt het element ‘heri’ in persoonsnamen 
voor en wel onder meer in de naam Plegheri. Voor het Angelsaksich staat in het woordenboek 
bij het woord here zowel de betekenis  exercitus (leger, voetvolk), agmen (colonne, troep), als 
op de tweede plaats: vir (soldaat), pugnator (strijder). In de oude tijden was het woord heri 
niet beperkt tot een (groot volks)leger maar werden ook groepen van geringere omvang als heri 
aangeduid. Bij de Langobarden werden - volgens hun recht - reeds vier strijders als heri 
aangeduid, bij de Denen vijf, terwijl bij de Angelsaksen vijfendertig mannen nodig waren om 
van een heri te mogen spreken. 
 

 Een uitkijktoren uit de Romeinse tijd 

 
 
De eerder genoemde naam Thuleri in Twente lijkt veel op de bij de Angelsaksen bekende naam 
Oudnoors herr, (Gotisch) harjis en Hoogduits hari. In het Noordhumbrisch/Oudengels treffen 
we nog de namen Leutherius en Leotheri aan. Een vergelijking met Liutheri (Luttere/Lothere) 
uit het Twentse goederenregister dringt zich onvermijdelijk op. Overigens treedt het element 
here ook op in de herescephe, die een rol speelt bij de Saksen ten tijde van de Saksenoorlogen. 
Uiterlijk eind zevende eeuw werd door een zogenaamde (vooral politieke) Saksische 
Landnahme ontstond de huidige oostelijke grens van Twente. In het huidige Twente kon een 
continuïteit van de oude Frankische rijkscultuur blijven voorbestaan, terwijl ten oosten 
daarvan (dus op vroeger eveneens Oudfrankisch gebied) de Saksen de dienst gingen uitmaken. 
Aangenomen wordt dat zowel de moord op Gombertus als op de beide Ewalden in een tijd 
werd begaan, waarbij het huidige Twente met zijn Altisaja door de Franken als uiterste grens 
verdedigd werd.  
 
De Angelsaksische naam Tillheri (Tilhere), de episcopus (bisschop, opzichter) in het jaar 780, 
vormt de aanwijzing voor de bijna identieke Germaanse namen zowel bij de Angelsaksen als 
bij de nazaten van de Tubantes. Ook de Angelsaksiche namen als Fordheri, Domheri, 
Tondheri, Coenhere en Herebals, Herefrith, Heregeorn, Heregils, Heregys, Heremod en Hereric 
komen in vroegmiddeleeuwse schriftstukken voor en hangen allemaal samen met Oudengels 
here,. We zien in de vele plaatsnamen met het element heri de versterkingen, die vermoedelijk 
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al vanaf uiterlijk begin achtste eeuw bestaan, die later de abt van Werden (vanaf ca 800) nog 
tegen eventueel vijandelijk wordende Westfalen zouden moeten beschermen. Geconcludeerd 
wordt dat Westfalen vanaf ca 695 door de Saksen werd bewoond en dat daardoor de grens 
tussen de Oudfrankisch gebleven Twenten en de langzamerhand versaksischte Westfalen 
ontstond. Een grens die bijna precies overeenkwam met de latere grenzen tussen Twente en 
het graafschap Bentheim. De vele plaatsnamen met het element heri tonen een sterke 
Twentse/Frankische verdediging met een duidelijk zwaartepunt langs de oostelijke grens van 
het huidige Twente.  
 
In 1188 wordt de naam Entheren al genoemd in het goederenregister van de Graaf van Dahle. 
Jaarlijks overstromende beekjes en kleine rivieren die een goede grassoort beletten, zijn de 
aanzet geweest tot de bedrijfsmatige ganzenhandel en ganzenteelt zoals deze van 1850 tot aan 
de Eerste Wereldoorlog rond Enter, Wierden en Goor gepraktiseerd werd. Jaarlijks werden er 
tienduizenden dieren in Twente en Duitsland opgekocht en rond Enter verhandeld met als 
topjaar 1887 met zestigduizend dieren. In 1188 wordt Enter als Entheren genoemd. Enthere 
is een landrug in moerassig gebied. Zo duikt in 1334 de naam Arnoldus Ennethere al op, 
volgens Gijsselink’s toponymisch woordenboek. Toponymie is plaatsnaamkunde. In 1381 
wordt de buerscap 't Enteren genoemd in de leenboeken het sticht Utrecht. In 1475 noemt de 
bisschop van Utrecht Entharren in zijn grondbelastingregister van Twente. In verschillende 
eerdere oorkonden wordt als schout van Tventa (Twente) Frethericus de Arnethe genoemd. 
Hoewel de namen op verschillende wijzen werden geschreven, mag verondersteld worden dat 
de ridder van Arreth en de schout dezelfde persoon is ofwel dat de schout een zoon is van de 
ridder. De schout werd door de bisschop van Utrecht benoemd. Frethericus de Arneth is 
omstreeks het jaar 1262 als ridder in de Duitse Orde opgenomen. De volkstelling van 1748 
geeft voor de marken Notter, Ypelo, Rectum, Enter en Wierden in totaal duizend honderd 
tweeënvijftig inwoners.  
 
 
 

 

Legerplaats, schilderij van Pieter Bruegel de Oude, 1562 
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Stamboom Effink 
 
 
Femia Effink is geboren op 17 februari 1875 en is overleden op 10 november 1948. Zij is 
getrouwd met H. Wegter uit Saasveld.. Uit dat huwelijk is twee keer een tweeling geboren. 
Beide keren zijn de kinderen doodgeboren. Er is nog een kind geboren die wel is blijven leven. 
Zijn naam is Jans Wegter en is geboren op 29 november 1912. 
 
In 1830 trouwt Berend Jan Mekenkamp uit  Deldenerbroek met Gerritdina Scholten Effink 
uit Enter. In 1835 koopt hij van de erven Hendrik Keyzer een kruidenierswinkel annex 
kleermakerij op de plek waar nu Dorpsstraat 34 is: Pop’n Mans.  
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Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het nog wel goed. Met jullie zeker ook wel. En verder is 

hier niet veel…. Hanna Effink en Leidi Essink, Brinkstraat 9 en Goorseweg. Veel groeten van 

H en L. 
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De geboortedatum is dezelfde als de doopdatum. De kinderen werden op de dag van de 
geboorte gedoopt. 
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Het oudershuis was aan de Freriksweg. ‘Erve Freriks/Effink aan de Freriksweg te Enter 
behoort aan den boedel van Jenneken Freriks en wijlen Roelof ten Brummelhuis’. Bron: de 
Hofmarken. Koeln Mans en Schreier wonen tegenwoordig aan de Freriksweg en niet aan de 
Zuiderdwarsweg. Zoon Hendrikus en dochter Aleida Effink blijven in het ouderlijk huis wonen 
aan de Freriksweg. Er gaat een verhaal in de familie dat de kostganger Jans Otten erfgenaam 
wordt. Waardoor? In verband met een ongeluk? Er leeft niemand meer die het weet. Daardoor 
werd de tante van opa Effink onterfd. Schreier woont nog steeds op het oude erve Effink. Een 
buurman vertelt dat de Feriksweg niet altijd zo werd genoemd. De Freriksweg werd ooit 
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Zuiderdwarsweg genoemd. En dat de boerderij op de hoek van de Freriksweg/Zuiderstraat 
nog heel lang erve de Keurne werd genoemd. 
 
 

 

Feriksweg, rechts de plaats van het oude erve Effink. de Keurne 
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Hendrikus Johannes Effink en Geertruida Hendrika Duis 
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Familiefoto’s  

 

 
Dieks en Trui Effink, in het midden tante Hanna 

 

 

Ria en Truus Effink 
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De zussen. Annie, Dinie, Lidy en Ria Effink. 

 

 

Truus Effink  
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Johan, Hennie en Truus Effink 
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Truus Effink en Marita Schrooten, eerste communie; de naam van het kleinste meisje is niet 
bekend, 

 



109 

 

109 

 

 

Truus Effink en Piet van Dam, 11 oktober 1979 

 Truus  Van Dam - Effink 
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Moeder (Truus) en dochter, 21 juni 2015  
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19 april 2016 
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26 december 2016 
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De zes kleinkinderen van Truus en Piet 
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Truus Van Dam-Effink en haar oudste kleindochter, 7 april 2016 
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Sven, de kleinzoon van Piet en Truus, 8 november 2015 
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Kleindochter van Piet en Truus is 9 jaar geworden, 4 november 2015 

 

Kleinkinderen van Piet Van Dam en Truus Effink 
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Kleinzoon nummer 6, (van Piet en Truus) zijn naam is Rens, 19 oktober 2014. 
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12 mei 2014, kleinkind van Truus en Piet 
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12 augustus 2014, kleinkind van Truus en Piet 
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Truus Van Dam-Effink, 2017 
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De familie Hag, 20 april 2014 
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Dini Hag-Effink, 28 mei 2017 
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Truus Van Dam-Effink met kleindochter Maren, 8 november 2017 
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Hermannus Johannes Effink, de grootvader van Johan, Hennie, Truus, Dinie; hij woonde 
ook aan de Brinkstraat 

 



139 

 

139 

 

 



140 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

141 

 

Arent Scholten Effink 
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Verkoop te Almelo op 2 mei 1818 door procureur G. Engels van Rechtbank de Eerste Aanleg 
van het in beslag genomen erve Eeftink te Enter van Fenneke Scholten, weduwe van Arend 
Effink. 
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Rondom de Brinkstraat 

 

 
Trui Effink-Duis met dochter Truus 

 

Zuiderstraat en Brinkstraat  
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Zuiderstraat  

 

 
De Zuiderbrink, een samengestelde foto van Harrie Cox. 

 



151 

 

151 

 

 

Klompenmaker Homan, Zuiderstraat 

 

 

Erve Peppels aan het begin van de Brinkstraat  
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Kaaks Get (Gerrit Freriksen) van de Zuiderstraat 

 

 

Zuiderstraat, links erve Peppels, ernaast de smederij van Lammertink 
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Erve Zanink, hoek Zuiderstraat Kattelaarsdijk (nu Morslaan). 
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Het oude erve Effink 

 
Het oude erve Effink was aan de Freriksweg. Naast de niendeur was een klopjeshuis gebouwd. 
Nu woont er Schreier en is de oude boerderij afgebroken. Naast Schreier is de fabriek van 
Wolters. 

 

 
Feriksweg, rechts de plaats van het erve Effink. 
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Rechts was ooit het erve Effink 

 

 

Op de hoek van de Zuiderstraat en de Freriksweg stond het erve Effink. 
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Freriksweg, Zuideinde 
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1950 Brinkstraat en Zuiderbrink  

 

 

Rechts het erve Effink, het Keurnespul, aan de Brinkstraat, de melkbussen staan op de 

Zuiderbrink. Daar was ooit de pomp die nu op de Hoge Brink staat. 
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De Zuiderstraat, boven de Brinkstraat  

 

Rechts de bakkerij van de Fitpralle (Wolters) aan de Zuiderbrink 
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De bakkerij van de Fitpralle (Wolters), links achter erve Kalenkamp (Kössel) 

 

 

Erve de Keurne (Effink) aan de Brinkstraat 
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Brinkstraat, rechts Oal’ Uupn (Freriksen) 

 

Markelo  

 
Of de heilige Lebuinus van Deventer in de achtste eeuw op de Dingspelerberg het ding van 
de Saksen in Marclo (aan de Wezervolgens de Vita Lebuini) verstoorde en de heidense Saksen 
tot bekering opriep, of dat dit ding in een verdwenen nederzetting nabij Nienburg in Duitsland 
plaatshad, is onzeker. In 1181 wordt het dorp Marclo in het Oversticht in elk geval genoemd. 

In de middeleeuwen vormde het dorp Markelo het centrum van het gelijknamige kerspel in 
het Oversticht van het bisdom Utrecht, met in het centrum de parochiekerk H. Martinus. 
In 1224 werd het latere stadje Diepenheim kerkelijk van Markelo afgescheiden en een 
zelfstandige parochie gewijd aan de apostel Johannes. 

Voor de opkomst van het protestantisme, dat in Markelo tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog verplicht opgelegd werd door de grote invloed van de adel en de Overijsselse Classis 
te Deventer (die predikanten zond om de bevolking te protestantiseren), was Markelo een 
belangrijk (katholiek) bedevaartsoord in de oostelijke Nederlanden. 
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Voormalig gemeentehuis 

 

Vanaf de Hoge Middeleeuwen tot midden zeventiende eeuw werden bedevaarten naar Markelo 
ondernomen vanuit geheel Twente en omliggende gebieden, ondanks een verbod door de  
zeventiende eeuwse protestantse overheid; in de voormalige Sint-Martinuskerk werd vóór 
de Reformatie een eucharistische wonderreliek van het Heilig Bloed bewaard en vereerd. 
Later maakte de overheid de bedevaarten onmogelijk door de devotiekapellen (heylig 
bloedhuisken en een afgodischen steen), waaronder ook de al eerder eens 

verwoeste Mariakapel op De Hulpe dicht te metselen of af te breken. 

Sinds de vijftiende maakte het kerspel Markelo deel uit van het richterambt Kedingen. 
In 1811 werden het kerspel Markelo, de buurschap Kerspel Goor en de 
stad Goor samengevoegd tot de gemeente Goor. Op 1 juli 1818 werd Markelo een zelfstandige 
gemeente tot deze op 1 januari 2001 deel ging uitmaken van de gemeente Hof van Twente.  

Onder de gemeente Markelo hoorden  de buurtschappen Achterhoek, Dijkerhoek, Elsen, 
Elsenerbroek, Herike, Kerspel Goor, Markelosebroek, Pothoek en Stokkum. Na 1970 breidde 
het dorp Markelo enigszins uit met kleine nieuwbouwwijken, met name aan de noord- en 
oostkant. In 1969 kreeg het een eigen zwembad, "De Vijf Heuvels", ten oosten van het dorp 
tegenover camping Hessenheem. In 2013 is het zwembad gerenoveerd en uitgebreid. 

Op Hessenheem, in 1949 gesticht door de plaatselijke VVV, stonden sinds 1951 zes 
vakantiehuisjes van de beroemde architect Gerrit Rietveld. Maar deze 'primitieve' huisjes met 
de harde Rietveld-meubelen voldeden voor de toeristen niet meer aan de moderne eisen van 
de tijd en zijn daarom rond 2000 gesloopt. Eén huisje werd als monument behouden en is in 
2007 overgebracht naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 

Van 1991-2012 was er op het terrein van camping Klompjan in de buurtschap Elsen-
Herike het asielzoekerscentrum Klompjan gevestigd, ook wel AZC Markelo genoemd. Eind 
september 2012 waren alle bewoners vertrokken.  
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Molen De Hoop,  gebouwd als windkorenmolen in 1836, Markelo 
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Het erve Effink aan de Seinenweg 

 

Het boerderijnummer is 5.3.050, de erfnaam is erve Seinen-Effink, de oudste vermelding is 
van het jaar 1188. Het huidig adres is Seinenweg 12. 
 
Het erve Effin(c)k, voor het eerst genoemd in 1188 en tegenwoordig bekend onder de naam 
Seinen, was oorspronkelijk eigendom van Graaf van Dalen in Duitsland. Deze graaf was ook 
eigenaar van o.a. Ahaus en Diepenheim. Toen omstreeks 1300 de Bisschop van Utrecht 
langdurig problemen had om zijn gebied (o.a. Twente) te beschermen tegen de invallen van de 
Geldersen besloot hij in 1331 o.a. de Diepenheimse bezittingen van Graaf van Dalen op te 
kopen om zodoende een buffer te vormen tegen de Geldersen. Tot die bezitting en behoorde 
een groot deel van Stokkum, maar ook Effinck in Elsen. De Bisschop gaf de meeste boerderijen 
“in leen”. Effinck bijvoorbeeld aan de Heer van Almelo. Dit in leen geven ontwikkelde zich in 
de loop der tijd tot een soort eigendom. Met “Effinc to enen pondeschen leen van der heerscap 
van Depenem”  was omstreeks 1380  Willem van Laer beleend. Willem, zoon van een Goorse 
schepen, was tevens bezitter van het Scherpenzeel bij Goor. Hij had Effinck verkregen uit de 
boedel van zijn moeder, de dochter van de Heer van Almelo. Willem deed in 1387 afstand van 
zijn bezittingen. achtereenvolgens werden daarna de volgende “burgers” met het “guet geheten 
Effincg” beleend: Johannes Smyt in Zwolle en Berend Hermans in Deventer. Hermans deed 
het in 1394 over aan Roeloff  van Twickelo, schepen en raad van Deventer. In 1464 deed deze 
familie het over aan hun neef Egbertus Strubbe. Deze Egbertus was priester in Deventer; zijn  
familie bezat vele woningen in Deventer en landerijen in Enter waar Egbertus’ broer zelfs enige 
tijd markenrichter was. Omdat Egbertus uiteraard geen nakomelingen had vererfde hij Effinck 
aan zijn broer Johan Strubbe. Vervolgens bleef het eeuwenlang in het bezit van de familie 
Strubbe. Tot 1612 toen het te koop werd aangeboden met de tekst: “erve en guidt Effinck 
genoempt, staende ter lehen onder die Landtchap van Overissell, zoe als ‘tselven tesaemen 
mit huiss ende hoeff, aerdt-, naegellende paelevast, vortz boemgaert, landt, saendt met noich 
eene dartoe gehorige katersteede, het Reffken genant, wesende fry guidt”. 
 
 

 
 
De boerderij Refken, nu ’t Reef, was dus toen een onderdeel van Effinck. Hoogste inzetter en 
daarmee de nieuwe eigenaar werd de katholieke jurist en toenmalige bewoner van de havezate 
Effinck, doctor Adriaan Rouwaert van Craenhals van Hottinga. Vanaf dat moment was deze 
boerderij in het bezit van de eigenaren van de havezate (zie beschrijving Havezate Effinck 
5.3.055). Zo werd omstreeks 1755 na de Van Haersoltes de familie Van Raesfelt eigenaar van 
de boerderij.  
 
1475. schattingsregister. 2 s., bet. 3 golden r.g. 1601/1602. Verpondingsregister  9 mudde 
landes, eigenaar Strubbe. Op de holting van de marke Elsen gehouden 28 april 1603 wordt, 
onder de aanwezige goedsheren, Jan/Johan Strubbe genoemd. 1675. Vuurstedenregister. 1 
vuurstede. 1749 Aangegraven landen. Bij Effink de Vrouw van Elsen toestendig is groot met 
telgen beset bestaande bij  overslag de grootte van omtrent 2 schep 2 sp gesaai  lants, wert na 
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beste wetenschap getaxeert 50 gld. Nog een hoekjen bij an de gaarden sijnde het selve 
groengront en groot omtrent 1 spint gesaey sijnde waerdig getaxeert 5 gld.  

 
Hieronder vermeld de oudste beleningen van het erve  en van de tienden (zie ook bij Havezate 
Effink). Erve 't Guet geheten Effing mit al sinen toebehoren, to enen pondeschen leen van der 
heerscap van Diepenem,  ende gelegen in der buerscap van Elsene. 1379-1382. Beleend door 
Willam van den Lare die Jonghe. 2-1-1387. Idem door Johannes Smyt. 1387-1393. Idem door 
Beernt Hermanssoen, burger te Deventer, na opdracht door Johan Smyd, burger te Zwolle. 
29-4-1394. Idem door Beernt Hermanssoen. 25-7-1394. Idem door Ruloff van Twicloe ander 
gehet en die Voss na opdracht door Beernt Hermanssoen. 3-8-1433. Idem door Roeloff die 
Voss. 24-10-1457. Idem door Roloff die Vos. 25-6-1459. Idem door Jacob die Vos, na de dood 
van zijn vader Roelof. 4-7-1464. Idem door Egbertus Strubbe, geestelijke, na de dood van zijn 
oom Jacob Voss. Hulder zijn neef Willem ten Kolcke. 26-7-1497. Idem door de heer Egbert 
Strubbe, priester. Hulder zijn neef Willem ten Colcke. 3-7-1504. Idem door Johan Strubbe na 
de dood van zijn broer heer Egbert Strubbe. 28-12-1519. Idem door Aerndt Strubbe na de 
dood van  zijn vader Johan Strubbe. 14-1-1525. Idem door Aerndt Strubbe. 27-8-1532. Idem 
door Aernt Strubbe. 28-2-1558. Idem door Johan Strubbe, onmondig. Hulder Joest ter 
Bruggen. 30-6-1612. Idem door Arnolt Strubbe, na de dood van zijn vader Johan Strubbe. 
15-9-1612. Idem door Adriaen Rouwaert van Kraenhals  van Hottinga na opdracht door Arent 
Strubbe.  
 
Op 4 juni 1297 komt de naam Effinc voor in het archief van het Huis Almelo en het heeft 
betrekking op een testament: Egbertus, Heer van Almelo, vermaakt hierbij o.a. aan zijn tweede 
echtgenote het vierde gedeelte van de grove en smalle tienden van Effinc. 8-11-1455. Roloff 
van Bevervorde, ambtman van Twente, verkoopt aan het convent van Albergen de halve 
tienden over o.a. het erve Effing in het gericht Rijssen. 1604. Strubbe had zijn tienden zelf 
gepacht van Albergen en deze bedroegen twee mud rogge en twee mud boekweit. Dit zaad 
werd naar Deventer gereden.  
 
 1683. Effinck geeft thiende groff en smal daer onder behooren volgende parcelen: Den kamp 
bij 't huys. Inden Esch bij Wilgerincks lant 2 schepel. Bij Odinks (Kolhoop) lant inden Esch 2 
schepel. Een camp op den Apenbarch bij Joan Menssincks lant. Een stucke bij langes 
Hindrickings landt wendende op Odinks lant. Van dit erve sijn eenige kampen affgenomen ende 
bij  de havesate geleidt, waer van 't een tot een hoff ende 't andere tot een weyde gemaeckt is, 
beide bij ’t huys  gelegen.  In 1805 geeft Jan ten Doeschot aan gekocht te hebben de tiende 
gaande uit het erve Effink voor f 1150,-. In 1811 bestond de veestapel uit een merrie, een 
merrieveulen, 50 gesneden rammen, 6 ooien, 6 koeien, 5 vaarsen en 4 kalveren.  
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Op 15 oktober 1821, nadat het jaar daarvoor de boerderij was afgebrand, verkocht de 
toenmalige eigenaar generaal-majoor Derk Joachim Willem Jan van Raesfelt tot Elsen het erve 
Effink aan Jan Zendman. Jan Zendman (1792-1842) was geboren op de door hem gepachte 
boerderij Zendman, nu genaamd Smale. Bij de herbouw van Effink heeft men gebruik gemaakt 
van materiaal dat vrijkwam bij de sloop in dezelfde tijd van de boerderij Haykers. Deze stond 
ten noorden van de Bakker bij de grens van de Brink en de Rothoek. Ook deze boerderij was 
eigendom van generaal Van Raesfelt. Het overgenomen “veerkante wark” van Haykers had een 
gebintspanwijdte van maar liefst acht meter.  
 
 
19-01-1931, een windhoos.   
Behalve de beschadiging aan daken, hooi- en  stroomijten, kippenhokken, etc. en vele bomen, 
die het tijdens de storm van zaterdagnacht moesten ontgelden, is door een z.g. windhoos te 
Elsen op het erve Seinen een muur van de aangebouwde kamer totaal ingedrukt. De voorkap 
van het huis werd mede ontzet en een betonnen schoorsteendek van meer dan honderd kilo 
werd een eind verder in de weide geslingerd. 

 

Er bevond zich vroeger een zandstenen paardekribbe op dit erf met de initialen S.M. en G.T.K. 
met het jaartal 1823. (Jan SentMan en Geertruida ter Keurst); deze bevindt zich nu elders in 
Elsen. Sluitsteen boven de niendeur:  AJZM  HV  1924 (Arend Jan ZendMan  Hendrika 
Vasters).  
 
04-05-1913   
Volgens bij de politie, door de landbouwers A.J.R. en A.J.Z. te Elzen gedane aangiften, zijn 
nog al erge baldadigheden gepleegd in de schuren van bedoelde landbouwers, in den nacht 
van Zondag op Maandag j.l. waar zeugen met biggen het moesten ontgelden. Men schijnt het 
terrein te hebben overgebracht van de Achterhoek naar Elzen. De veldwachters stellen een 
streng onderzoek in en meenen reeds op het  spoor der daders te zijn.  

 

Jan Sendman (1792-1842) werd in 1821 de nieuwe eigenaar/bewoner van Effink. Hij was 
geboren op  Zendman (Smale) en in 1818 getrouwd met Geertruida ter Keurs (1797-1829) 
afkomstig van erve Teemker in Elsenerbroek. Na het overlijden van Geertruida hertrouwde 
Jan in 1831 met Hendrika ten Zende van Timmerjan uit Herike. Uit het eerste huwelijk werden 
vijf kinderen geboren:  
 
Janna Sendman (1818-1851) die in 1840 trouwde met Gerrit Jan Bosman in Goor, Derk Jan 
(1821-1907) die in 1856 trouwde met Johanna Hermina Zentman op de Wever, Bernardus 
(1824-1910) die in 1849 trouwde met Berendina Hofmeyer op Hellen, Fenneken (1828) die 
slechts twintig dagen oud werd en Fenneken (1829-1914) die in 1856 trouwde met Mannes 
Zeendam op ’t Lintel  (Knibbeljannes) in het Elsenerbroek.  
 
Uit het tweede huwelijk werden ook vijf kinderen geboren:  
Geertruid Sendman (1832-1847) die slechts vijftien jaar werd, Jan Hendrik (1834-1858) die 
als vierentwintigjarige in Goor overleed, twee kinderen die levenloos ter wereld kwamen en 

Hermannus (1838-1842) die vier jaar oud werd.  

 

Aangezien alle kinderen van Jan trouwden dan wel jong overleden werd neef Jan de opvolger, 
Jan Zendman (1825-1894). Hij is de zoon van Berend Jan Zendman en Hendrike Wolters (van 
Wilgerink) en opgegroeid op Effink omdat z’n moeder jong was overleden, trouwde in 1855 
met z’n buurmeisje Gezina Meulman (1829-1868 van erve Meulman). Samen kregen ze tien 
kinderen:  

 

Effin(c)k of Seinen. Op de gevelsteen van de boerderij staan de letters  MW  ISM en GTK met 
het jaartal 1822. MW staat voor Mechteld Worsink, de moeder van Jan, ISM betekent Jan 
SendMan en GTK staat voor zijn vrouw Geertruida ter Keurst.  
 
Na aankoop van het Effink bezat Jan Zendman ruim zeventien hectare grond. Jan kreeg 
inwoning van zijn broer Berend Jan Zendman (1801-1866) die jong weduwnaar was geworden 
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van Hendrike Wolters van Willink. Berend Jan bracht zijn zoontje Jan Zendman (1825-1894) 
mee. Omdat alle tien kinderen van Jan Zendman of trouwden en niet op het erve bleven of 
jong overleden, werd uiteindelijk neef Jan (de zoon van Berend Jan) de opvolger op 
Effink/Seinen. Dit zal erfenisproblemen hebben gegeven want in 1854 werd de boerderij 
geveild. De weduwe van Jan Zendman behield slechts het huis met 6½ ha grond. Neef Jan 
kocht wat grond erbij, terwijl de toedeling uit de markedeling ter grootte van  twaalf hectare 
de totale bedrijfsomvang weer bracht op ruim twintig hectare. Verschillende aankopen 
brachten het totaal per 1895 op 22½ hectare. Door verschillende verkopen in de periode 1907-
1940 daalde de omvang weer tot 19½ hectare in 1965. In 1975 werd er een varkensschuur 
gebouwd, terwijl in hetzelfde jaar de boerderij werd verbouwd. In 1976 kwam er een 
ligboxenstal waarachter in 2004 een nieuwe werd gebouwd. Bij deze bouw werd op 2½ meter 
diepte een vroegere put gevonden. Het lage stuk grond tussen Seinen en ‘t Reef werd vroeger 
de Bleeke genoemd.  
 
In het markeboek wordt in 1609 de gezworene Egbert  Effinck en in 1623 de naam Seyne 
Effinck genoemd. Ook was er in die tijd een Hermken Effink die in 1648 trouwde met Geryt 
Swoferink. Een volgende bewoner op deze boerderij was kerkmeester Gert Seinen (1605- 
1660). In het markeboek wordt in deze periode een Geert Effinck genoemd, in wiens huis in 
de jaren 1641/1643 de markevergaderingen gehouden. Mogelijk waren genoemde Gert en 
Geert één en dezelfde persoon.  
 
Er werden in deze tijd op Effink tenminste zeven kinderen geboren: Henrik Effinck (ca. 1631) 
die opvolger werd op Effink, Egbert Effinck (1637) die in 1667 trouwde  met Altien Albersen 
Mensink (1646) en aanvankelijk in Rijssen woonden maar ook een tijdlang op deze boerderij,  
 
Jenken Effinck (1640) die in 1667 trouwde met de weduwnaar Tonis Hendriksen Megelink, 
Harmen Effinck (1644), Gert Seinen (1646), Jan Effinck (1648-1679) die in 1674 trouwde met 
Engele Jansen Mensink en Enneken Seinen (1650) die in 1679 trouwde met Hendrick 
Schottelinck. Verder was er mogelijk nòg een Jan Seins (ook Jan Effink genoemd) die in 1666 
trouwde met een Aele Mensink van erve Mensink en op Laers ging wonen.  
 
Op Laers woonde in 1682 ook een Wilm Effinck; mogelijk was hij eveneens afkomstig van 
Effink. De eerder genoemde Egbert Effinck, in 1667 getrouwd met Aeltien Albersen Mensink, 
kreeg vijf kinderen: de in Rijssen geboren Anneien Seine (1667) die jong overleed, Jan Effinck 
(1669) en Anna Effinck en de in Elsen geboren Gerritien Sein (1677) en Hendrina Effinck 
(1681).  
  
De zoon Jan Egbertsen Effinck (1669) trouwde (voor 1713) met Jenneken NN. Deze kregen in 
1713 de zoon Willem.  Opvolger Henrik (ca. 1631) Gerijsen op Effink trouwde in 1653 met 
Maria Everdink van Eeftink. Henrik en Maria kregen vijf kinderen:  Anna/Anneken (1656) 
Seyn die de opvolgster werd, Elsche Effinck (1658) die jong overleed, Jenneken Effinck (1660) 
die omstreeks 1683 trouwde met Henrick Roussinck op Roos, Arent Effinck (1665) en Elske 
Effinck (1669).  Anna/Anneken (1656) Seyn trouwde omstreeks 1676 met Gerrit, ook Hendrik 
Gerrits of Gerrit Hendriks genoemd en vervolgens ca. 1685 met Jan. Uit beide huwelijken 
werden in totaal acht kinderen geboren:  Henrick Seyn (1678), Hendrickien Effinck (1679), 
Gerrit Effink (1683), Jan Effink (1686) die de opvolger werd, Jenneken Effink (1689), Elsien 
Effink (1692), Jan Effink (1695) die in 1729 trouwde met de weduwe Wijssche Oeinck 
(Odink/Kolhoop) op Boesink en Arent Seynen (1700).  
 
Jan Effink (1686-1746) trouwde in 1730 met Geertjen Leetink (1709) van Groot Letink. Jan 
en Geertjen kregen vier kinderen: Jenneken die geboren werd in 1731, Enneken (1734)  die 
in 1769 trouwde met de smid Gerrit Jansen Mensink van erve Mensink en zich later vestigde 
op de Smitterieje, Garrit die de opvolger werd en Frerickdijne (1744-1783) die in 1773 trouwde 
met de broer van haar zwager, Jan Jansen Mensink op Mensink. Na het overlijden van haar 
man hertrouwde Geertjen (1709) in 1748 met Derck Wessels uit Zuna. Samen kregen ze twee 
kinderen: Jan Seijne (1750-1809) die in 1788 trouwde met de weduwe Aaltjen Aalbrink op 
Groot Aalbrink en Fenneken Effink of Wessels die ongehuwd bleef.  
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Garrit Effink (1738-1810) trouwde in 1769 met Harmine Mensink (1737) van erve Mensink. 
Garrit en z’n vrouw kregen vijf kinderen:  Jan (1769) die eerst de opvolger werd, Janna (1771) 
die in 1798 trouwde met de weduwnaar Hendrik Evers in Enter, de tweeling Lucas (1774-
1810) en Gerrit (1774) die na het overlijden van broer Jan de opvolger werd en Arendina (1777) 
die op jonge leeftijd overleed.  
 
Jan Effink (1769-1813) trouwde in 1805 met Maria Rotman (1779-1819) van erve Rotman. Er 
werden drie kinderen geboren die allen op jonge leeftijd overleden: Hermannus (1806-1810), 
Hendrika (1808-1814) en Geesken (1811-1814). Na het overlijden van  Jan hertrouwde Maria 
in 1814 met haar zwager Gerrit Effink (1774-1861).  
Dit echtpaar kreeg twee kinderen: Janna (1816-1849) die in 1841 trouwde met Jan Zeendam 
op Zendman (Smale) en Hendrika (1817-1865) die  in 1843 trouwde met Jan Hendrik Klein 
Leetink op Wissink. 
  
Opvallend is het aantal sterfgevallen in korte tijd. Beginnend in 1810 met grootvader Garrit, 
1810 een zoon, 1813 vader, 1814 twee dochters en in 1819 moeder, eindigend in 1820 met 
het afbranden van de boerderij. 

 

Na de brand (1820) vertrok Gerrit Effink met z’n tante Fenneken Effink of Wessels de Keurs 
en zijn twee dochters Janna en Hendrika tijdelijk naar de boerderij Wissink om zich in 1825 
definitief te  vestigen op de boerderij Zendman, waar dochter Janna de opvolgster werd.  

 

Jan Sendman (1792-1842) werd in 1821 de nieuwe eigenaar/bewoner van Effink. Hij was 
geboren op Zendman (Smale) en in 1818 getrouwd met Geertruida ter Keurs (1797-1829) 
afkomstig van ’n Teemker in het Elsenerbroek. Na het overlijden van Geertruida hertrouwde 
Jan in 1831 met Hendrika ten Zende van Timmerjan uit Herike (Hericke).  Uit het eerste 
huwelijk werden vijf kinderen geboren: Janna Sendman (1818-1851) die in 1840 trouwde met 
Gerrit Jan Bosman in Goor, Derk Jan (1821-1907) die in 1856 trouwde met Johanna Hermina 
Zentman op de Wever, Bernardus (1824-1910)  die in 1849 trouwde met Berendina Hofmeyer 
op Hellen), Fenneken (1828) die slechts twintig dagen oud werd en Fenneken (1829-1914) die 
in 1856 trouwde met Mannes Zeendam op ’t Lintel (Knibbeljannes) in Elsenerbroek.  
 
Uit het tweede huwelijk werden ook vijf kinderen geboren:  Geertruid Sendman (1832-1847) 
die slechts vijftien jaar werd, Jan Hendrik (1834-1858) die als vierentwintigjarige in Goor 
overleed, twee kinderen die levenloos ter wereld kwamen en Hermannus (1838-1842) die vier 
jaar oud werd.  

 

 

Effin(c)k of Seinen.  
De boerderij nu bekend onder de naam Seinen is eeuwenlang beschreven met de naam 
Effin(c)k. Ook de bewoners werden tot het begin van de negentiende eeuw aangeduid met de 
naam Effink. Tot in het begin van de achttiende eeuw droegen ze afwisselend de familienamen 
Effink en Sein(en), echter Effink werd daarbij steeds vaker gebruikt. Dat desondanks nu nog 
steeds deze boerderij in de volksmond de naam Seinen draagt is wat vreemd en deed in elk 
geval besluiten om dieper te duiken in de herkomst ervan. Effin(c)k was, zoals in de 
beschrijving valt te lezen, in de veertiende eeuw eigendom van de familie Van Laar (die was 
gerelateerd aan het Huis Almelo). Een analyse van het bezit van deze familie leert ons dat o.a. 
ook de boerderij Effink in Enter (die stond op de plek naast het zusterhuis) en de boerderij 
Opgang in Daarle hiertoe behoorde. Latere eigenaren waren o.a. de familie Twickel (wonend 
op kasteel Eerde), de familie Strubbe en vanaf 1638 de familie Van Haersolte. Deze families 
hadden trouwens in Hellendoorn uitgebreide bezittingen.  
 
Toen begin zeventiende eeuw hard gewerkt werd aan de herinrichting van het Twentse 
platteland na de rigoreuze vernielingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog en gelijktijdig de 
regerende adel trachtte om het nieuwe geloof overal ingang te doen vinden veranderde er veel, 
ook in Elsen. Zo regelde de familie Van Haersolte dat van hun boerderij Opgang in Daarle, 
bewoond door de familie Seinen, een zoon naar Enter werd gestuurd om daar onderwijs te 
geven. Natuurlijk op basis van de nieuwe leer. Mogelijkerwijs werd een andere zoon Seinen (of  
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mogelijk toch dezelfde en misschien tijdelijk) geplaatst op de boerderij Effink in Elsen. Een 
andere mogelijkheid is dat deze Seinen hier altijd heeft gewoond en vernoemd was naar een 
vroege bewoner met de voornaam Seyne.  
 
Naast boer werd deze Seinen kerkmeester en naar men vermoed ook de eerste onderwijzer. 
Op de boerderij werden in die periode de markevergaderingen gehouden. Dit alles werd 
uiteraard gestuurd door Van Haersolte. Vermoedelijk was het Gert Seinen wiens 
kleinkinderen nog voor een deel de familienaam Seyn of Seynen droegen. Daarna werden de 
nakomelingen weer Effink,  naar de naam van de boerderij, genoemd. Pas vanaf 1821 deed de 
familienaam Zendman intrede op de boerderij die dus nog wel steeds bekend is onder de naam 
Seinen.  
 
N.B.: Deze uitleg is voor een klein gedeelte gebaseerd op aannames van historici uit Den Ham.  
 

Hendrik (1856-1935) die in 1888 trouwde met Jenneken Eeftink en op Bonten in Herike ging 
wonen (Hericke), Hendrik Jan (1858-1936) die in 1881 trouwde met Johanna Hendrika 
Eeftink en boer werd op Eeftink, Berend Jan Zendman (1860-1896) die ongehuwd op Effink 
bleef wonen, Hendrina (1862-1932) die in 1903 trouwde met bakker Jan Jansen. Jan Willem 
(1863-1921) die ook ongehuwd op Effink bleef, Arend Jan die de opvolger werd, Johanna 
(1868) die in het geboortejaar overleed en nog drie levenloos geboren kinderen.  

 

 

 
Familie Zendman: Hendrika Antonia (1928), grootmoeder Hendrika Zendman-Vasters 
(1879), Arendina Johanna (1940) en Dina Hendrika (1932). 

 

 

Arend Jan Zendman (1866-1939) trouwde in 1902 met Hendrika Vasters (1879-1949) van 
Vastert/Megelink. Samen kregen ze vijf kinderen: Jan die de opvolger werd, Hendrik (1904) 
die in 1931 in Ambt Delden trouwde met Johanna Willemina Elbert, Gerrit Willem (1906-
1989) die ongehuwd bleef, Hendrika (1911-1911) die jong overleed en nog weer Hendrika 
(1913-1987) die in 1933 trouwde met Jan Hendrik Meijer op G.J. Meenderink aan de 
Larenseweg 1.  

 

Jan Zendman (1902-1978) trouwde in 1928 met Willemina Aleida Roelvink (1907-1996) van 
Roosdom (Marckelo). Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Hendrika Antonia (Dieka, 
1928), die in 1954 trouwde met Gerrit Jan Bussink op Bussink in Dijkerhoek (Marckelo), Dina 
Hendrika (Dina, 1932-2011) die in 1949 trouwde met Teunis Roeterdink op de Zweer eveneens 
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in Dijkerhoek (Marckelo), Arendina Johanna (Hanna, 1940) die in 1965 trouwde met Berend 
Jan Wolthuis op Oonk en Hendrik (1943) die de opvolger werd.  

 

Hendrik Zendman trouwde in 1968 met Hendrina Wilhelmina  (Ina, 1948) van erve Stoevelaar 
in Herike (Hericke). Het paar kreeg  vier kinderen: Jan (Berend, 1969) die met Gea Bennink 
trouwde en in Markelo woont. Hendri (1970) die op de boerderij bleef. Wilma (1972) ging 
eveneens in Markelo wonen. Miranda 1974) is samen met Eddie Riethorst, na een verblijf in 
Stokkum, aan de Gelselaarseweg, in Gelselaar is gaan wonen.  
 
Hendri Zendman (1970) trouwde in 1999 met Diana Blaauw (1970) uit Rijssen. Zij kregen 
drie kinderen: Merel (2001), Kyra (2003) en Thom (2006).  

 

 

 

Erve Effink te Stokkum 

 

Boerderijnummer 2.2.070, erfnaam Effink, oudste vermelding 1188, afgebroken in 1975. Het 

erve was gelegen aan de Stokkumerweg, schuin voor erve Kooyers/Pinkert.  

Er is een archief van het erve Effink. Dit oude erve stond (met een in 1880 gebouwde rosmolen) 

tussen Kooyers (Pinkert) en de Renger en is in 1974 verplaatst naar Stokkumervlierweg 6-8, 

nu zuivelboerderij Effink. Het was een van de oudste boerderijen in dit deel van Stokkum. 

Naar verondersteld wordt is het erve gesticht in de periode 800-1000; de oudste vermelding is 

uit het jaar 1188. Het is vermeld in de goederenlijst van de Graaf Van Dale, Heer van 

Diepenheim, 1379-1382. 

Effing, een borchleen to Diepenhem. Beleend door Godiken van Wolde gheheten Peckedamme. 

1394-1399. Idem beleend door Godeken van Wolde. Den tiende over Effinch. 1379-1382. 

Beleend door Bruen van Hederke. 1394-1417. Idem door Bruyn van Hederic. 03-08-1433. Idem 

door Johan van Hederik na de dood van zijn vader. 20-10-1457. Idem door Johan van Hederick. 

1475. Schattingsregister. 2 s., bet. 3 golden r.g. G.A. Deventer. Regest nr. 29. 9-5-1559. Jorijen 

van Bermentloe, richter van Kedingerlant, oorkondt dat Johan van Keppel een rentebrief 

verkocht heeft betreffende de grove en smalle tienden uit het erf en goed Effinck geheten, 

gelegen in de buurschap Stockem, met uitzondering van een stukje land de Lange Hege geheten, 

dat behoort tot Effinck em gelegen is in de Stokkumer Essche en dat tiendvrij mag worden 

gebruikt en verkocht.  

 

    

Erve Effink en karnmolen 
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In 1601 blijkt de boerderij leeg te staan. In het belastingregister van dat jaar staat vermeld: 

“ligt woeste, weten darum die grote niet". Een jaar later blijkt de omvang van de boerderij te 

zijn 5½ mudde landes, grotendeels in gebruik bij de buren.  

Diverse familie archieven. Archief van Van Lith. Inv.nr. 96. z.d.  

Akte waarbij burgemeester, schepenen en raad van Deventer de tiende van het erf en goed 

Effinck in de buurschap Stockum toewijzen aan Jacob van Lijth, executeur van het testament 

van Sophia Gerlichs. 19-07-1606.  

Akte, waarbij Burgemeester, Schepenen en Raad van Deventer de tiende van het erf en goed 

Effinck, gelegen in het kerspel Markelo en de buurschap Stockum, toewijzen aan Jacob van 

Lijth, executeur van het testament van Sophia Gerlichs, weduwe, eerst van Roloff ten Poll, 

daarna van Hans van Onna; met retroacten van 9 mei 1559 en 1564.  

3 charters. In 1682 blijkt Effink, dan bewoond door Derck Effinck eigendom te zijn van Jan 

Roelvinck, boer op het naastgelegen gepachte erve Roelvink. In 1747 verkopen Jan Volkerinck 

en vrouw Jenneken Teutelinck voor driehonderd gulden aan Berent Berents en zoon Teunis 

Berents een stuck bouwlant genaamt de Kleyne Watertellige groot een half mudde gezaay 

zijnde vrij allodiaal en geleegen in den Noort Esch tusschen de landerijen van Lambertinck en 

de Rijts Waatertellige. In datzelfde jaar verkopen zij ook den soogenaamden Rijtsgaerden voor 

355 gulden aan Harmen Montenije. Bovendien nog een stuk bouwlant genaamt de Groote 

Watertellige groot 1 mudde gezaay gelegen in den Noort Esch voor  530 gulden aan Jan 

Loninck. In 1755 nemen Gerrit Effink en vrouw Jenneken Roelvink voor 3000 gulden het erve 

en goed Effink over van zijn moeder Jenne Tuetelink; met vermelding van een maagscheiding 

in april 1745 na het overlijden van Roelof Effing en het wederom trouwen van Jenneken met 

Jan Volkering.  

1779. Bekenne wij ontfangen te hebben van mijn broeder Jan Baan van mijn vaderlijke en 

moederlijke goederen 200 hondert gulden, paart en 15 elle doek. Gerrit Baan tans op Effinck 

als mede voor mijn vrouw Hendrijka Effinck, den 13 Junius Anno 1779. 1797-1799.  

RAO. 62.2 Processtukken rechterlijk archief richterambt Kedingen. Inv.nr. 40. Proces tussen 

Mr. E. Opgelder, pandeiser en geexcipieerde contra Berent Reurslag en Jan Heilerzig, 

pandverweerders en excipienten inzake vordering tot betaling van restant-pachtpenningen 

van een tiende uit het goed Effink onder Markelo gelegen.  

Archief erve Weerds. In 1812 verpagt den oud secretaris Mr. Engelbert Opgelder, rentenier te 

Zutphen, voor 3 jaren ingaande petry 1812, de tiende grof en smal uit het goed Effink voor 

het bedrag van f 55 Hollandsche guldens of 115 Franken en 50 centimes binnen Zutphen te 

betalen.  

De vorige pagter was Jan Warmelink en de nieuwe pagters zijn de broers Arend Jan en Gerrit 

Greven en Gerrit Hendrik Lammertink, alle drie landbouwers te Markelo. In 1811 bestaat de 

veestapel uit 1 ruin, 1 merrie, 9 koeien en 4 kalveren. 1811-1815 huisnr 622.  

In 1813 is eigenaar Gerrit Bode en het bedrijf omvatte zestien hectare grond. Na de 

markedeling in 1860 omvatte de boerderij 25 ha en rond 1900 zevenenderig hectare.  

Tot aan 1771 worden de bewoners steeds met de familienaam Effink beschreven. In dat jaar 

verandert het echter want dan trouwt een Gerrit Bode van de Boa erbij in. Wanneer de zoon 

van bovengenoemde Gerrit Bode, getrouwd met Maria Nijmeyer uit Holten, vertrekt, betrekt 

buurman Roelvink de boerderij Effink.  

Na twee geslachten sterft deze familie uit, waarna Gerrit Jan Greven van Nieland/Petersweg 

er gaat wonen. Zijn dochter trouwt in 1890 met Gerrit Jan Kottelenberg en vanaf die tijd is 

het Kottelenberg gebleven.  
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Effink is lang eigendom geweest van Roelvink en gaat deze familie uiteindelijk zelf wonen op 

Effink. Zeer opmerkelijk is de verwevenheid die er blijkt te bestaan tussen de erven Effink, 

Roelvink en Klumpers. In 1750 trouwen de buren Gerrit Effing en Jenneken Roelving. In 1778 

trouwen Hendrik Roelvink en Janna Klumpers. In 1807 trouwt Hermen, zoon van 

bovengenoemde Hendrik Roelvink, met Janna Klumpers, dochter van Jan Klumpers en 

Geertrui Effink.  

Op dit moment woont op het (naar de Herikervlierweg verplaatste) erve Effink Kottelenberg-

Klumpers, terwijl haar zuster  H. Kottelenberg-Klumpers woont op het vroegere erve Roelvink.  

24-2-1903. Maandagmorgen zou den knecht van den landbouwer Kottelenberg op Effink een 

pas gekocht paard, dat niet voldeed, terugbrengen naar den voorigen eigenaar te Lochem. 

Onderweg op de Armhoede werd het dier zijn geleider de baas, die al het mogelijke deed het te 

houden en wierp dezen op zulk een wijze tegen den grond dat heelkundige hulp nodig was. Bij 

onderzoek bleek dat een schouder was gekneusd.  

Twents Zondagblad juni 1912. Dinsdagmiddag werd het boerenhuis van Kottelenberg (Effink) 

getroffen door de bliksem. Een 20 stuks dakpannen werden vernield. De kleine meid, die zich 

in het achterhuis bevond, was nog een tijdje van schrik "boeten westen", doch knapte al gauw 

weer op.  

Idem 28-11-1912. Tot ouderling der Nederlandse Hervormde Gemeente alhier is gekozen de 

heer G.J. Kottelenberg te Stokkum in plaats van de aftredende heer H. Woestenenk te 

Beusbergen.  

Idem 23-12-1912. De koopman Schlosser alhier deelde ons zaterdag j.l. mede, dat hij van den 

boer K. op Effink in Stokkum 2 kalveren had gekocht, welke dien dag ter wereld waren 

gebracht door een zijner koeien. Het eene kalf (met paardebillen) woog ruim 100 pond, het 

andere 70 pond. Voorzeker iets buitengewoons.  

13-1-1925 Lochemsche Courant. Toen de kleinzoon van den landbouwer Kottelenberg te 

Stokkum de kippen ging voeren, kwam hij tot de minder aangename ontdekking, dat er een 

viertal van deze dieren was doodgebeten. Een hond is vermoedelijk de schuldige. Een 

schadepost voor den eigenaar.  

Sluitstenen in de oude boerderij: GIR 3-4-1857 (Gerrit Jan Kottelenberg) GJKB JHG 1900 

(Gerrit Jan KottelenBerg Johanna Hendrina Greven). Tweepaards paardezomp met initialen 

HR 1849 (Hendrik Roelvink). Er was een Bentheimer waterput welke verplaatst is naar de 

nieuwe boerderij. De brandklok van Stokkum heeft eeuwenlang bij Effink gestaan en deze is 

in 1975 verplaatst naar buurman Pinkert op Kooyers. 
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Stokkum  
 

De marke Stokkum omvatte vroeger een aanzienlijk groter gebied dan wat we nu de 
buurtschap Stokkum noemen. De marke bestond destijds uit de ‘sub-buurten’ de Blikstege; 
de Haa; het Luttikende; het Vlier; het Moazeveld; het Westerflier; Brinkeinde; de Veldstad; het 
Stokkumerbroek; Beusbergen en het Beusberger veld. 

Een marke werd veelal afgebakend door natuurlijke grenzen als beken, kleine venen, 
moerassen en opvallende punten als hoge bomen en heuveltoppen. Verder werden de grenzen 
gemarkeerd met zogenaamde lakestenen (grenspunten). Het clandestien verplaatsen van 
lakestenen werd gezien als een zeer zwaar vergrijp en dientengevolge streng bestraft. Het 
opnieuw plaatsen van een lakesteen was een plechtige gebeurtenis. Daarbij dienden zoveel 
mogelijk toeschouwers aanwezig te zijn, zodat iedereen wist waar de steen behoorde te staan. 
Ook kinderen werden meegenomen naar zo’n ceremonie. Ze werden bij die gelegenheid 
doelbewust afgerammeld en daarna verrast met een kadootje. Praktische pedagogiek, opdat 
ze hun verdere leven niet meer zouden vergeten waar de lakesteen ooit was geplaatst. 
Niettemin rezen er telkens weer meningsverschillen tussen de verschillende marken over het 
recht van plaggen steken, brand maken (turf steken) en vee hoeden in bepaalde gebieden. 
Stokkumers en Diepenheimers hadden het bijvoorbeeld geregeld met elkaar aan de stok over 
het grondgebruik in het Vlier en het Moazeveld. In het verslag van de markevergadering van 
de marke Markelo van 9 oktober 1628 lezen we de volgende alinea: 

Oock claegen die geswoerene dat die Laecke tusschen Marculer en Stoccumer Broecke staende 
op die holtreyse afgehouwen is, wort daeromme versocht dat die baevengenoemde heer 
geinstitueerde Marckenrichter wil gelieven met een adjunct en Geswoeren beneestichen dat 
eenen pael in dieselve plaetse wederomme opgerichtet ofte eenen steen daer thoe gebracht 
worden. 
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De begrenzing van de marke Stokkum kan als volgt worden beschreven. Om te beginnen is er 
de lakesteen in “Brinkert’s kempken”, die een ‘driemarkenpunt’ markeert tussen de marken 
Markelo, Stokkum en Herike. Het lag bij de huidige rotonde waar Koekoekslaan en 
Herikeresweg uitkomen op de Rijssenseweg. Vanaf “Brinkert’s kempken” liep er een rechte 
lijn naar het begin van de Roosdomsweg, nabij de tegenwoordige molen van Buursink. 
Vervolgens vormde de Roosdomsweg, die toen onderlangs de Markeloseberg en de Kattenberg 
liep, de grens. Vanaf de Roosdomsbrug liep er een rechte lijn, die het eerste deel van de 
Visschersdijk volgde, tot aan de Bolksbeek. De Bolksbeek vormde de grens in het 
Stokkumerbroek en is tevens de grens met de provincie Gelderland. Even voorbij Hutteman 
liep de grens vanaf de Bolksbeek, langs een nu niet meer bestaande waterloop, naar de 
Schipbeek, vlak achter huize Westerflier. Op dat punt -genaamd ‘n Ziel- waar Regge en 
Schipbeek zich splitsten, volgde de grens oorspronkelijk een ongeveer rechte lijn naar het 
Hoge Loar. Dit ligt even zuidelijk van de afgang van de brug over het Twentekanaal aan de 
Diepenheimsedijk. 
 
 
 
 

 
 
Stokkumerweg  
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Stokkumerweg  
 
 
Het Westerflier is in 1818 deels overgeheveld van de gemeente Goor -waar Stokkum toen een 
onderdeel van was- naar de gemeente Diepenheim. Kortom de tegenwoordige gemeentegrens 
ter plekke is dus niet de vroegere markegrens Stokkum-Diepenheim. Vanaf het Hoge Loar liep 
de grens naar een punt zuidwestelijk van de tegenwoordige boerderij Effink in het Vlier. De 
grens met de marke Herike liep vanaf dat punt nabij Effink noordwestelijk naar de Goorseweg, 
westelijk van hotel de Herikerberg en vandaar in ongeveer een rechte lijn naar de 
eerdergenoemde steen in “Brinkert’s kempken”. 
 
De grens tussen Stokkum en Herike is niet eenduidig vastgelegd. Verschillende geschriften 
geven een wat van elkaar afwijkend grensverloop. Waarschijnlijk omdat Stokkum en Herike 
later één marke vormden, was het verloop van die grens niet meer van belang. Wanneer 
Stokkum en Herike samengevoegd zijn is niet duidelijk. In elk geval werden ze al begin 1600 
genoemd als één marke. Mogelijk is de samenvoeging een gevolg van het feit dat de heren van 
het Weldam in beide marken de functie van Erfmarkerichter bekleedden. 
 
Opvallend is dus dat de tegenwoordige nieuwbouwwijken De Koekoek en Beusbergen in het 
dorp vroeger een onderdeel vormden van de marke Stokkum. Verrassend is ook dat het 
zogenaamde “driemarkenpunt”, waar de grenzen van de marken Markelo, Stokkum en Herike 
elkaar raken, zo dicht bij het dorp ligt. Mogelijk heeft dit iets te maken met het feit dat de 
oudste organisatievorm (voordat de marken bestonden) bestond uit kerspelen. Het kerspel 
Markelo is op een bepaald moment opgesplitst in de marken Markelo, Stokkum en Herike, 
waarbij het gezamenlijke grenspunt dicht bij de kerk kwam te liggen. Het is niet onmogelijk 
dat de kerk aanvankelijk dienst deed als gezamenlijke lakesteen. Bron: de Hofmarken. 
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Bidprentjes  
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De schuurkerk op de Noorderbrink te Enter  

 

In het jaar 1787 kregen de katholieken in Enter eindelijk toestemming om een eigen 

schuurkerk te bouwen. Er werden allerlei eisen aan gesteld want van buiten mocht het beslist 

niet zichtbaar zijn dat binnen een kerkdienst gehouden werd. Je zou verwachten dat de kerk 

gebouwd zou worden op de plek waar veruit de meeste katholieken woonden, namelijk het 

zuideinde. Dit gebeurde niet. De invloed van de vier gewaarde katholieken in het noordeinde 

was zo groot dat het schuurkerkje dicht bij de gereformeerde kerk op de Brink in het noorden 

kwam. Zij hadden de meeste financiële steun gegeven en de grond beschikbaar gesteld. 

Die verrees op de Hoge Brink achter de gereformeerde kerk (nu hervormde kerk). Veel stelde 

het niet voor. Een houten gebouw met stro gedekt, de zijkanten mochten maar ‘drie pannen’ 

hoog zijn. Molenaar Frans Lokamp en Arend Borgerink waren de initiatiefnemers. Arend 

Borgerink stelde een stukje grond beschikbaar. In een boedelbeschrijving van het erve 

Borgerink (waar later de coöperatie werd gebouwd) uit 1823 lezen we het volgende: - Perceel 

1. Een huis en brouwerij gelegen tussen Harmsel- en Woltersstege; - Perceel 2. een hof achter 

perceel 1 waarop de Roomsch Catholijke Kerk heeft gestaan. Dit was dus het later genoemde 

Stoffershöfken. 

Na de Franse tijd kregen de katholieken van de regering een Waterstaatskerkje, zo geheten 

omdat het departement van Waterstaat met de uitvoering van deze regeling belast was. Weer 

ontstond er ruzie waar deze kerk gebouwd moest worden. De Franse tijd had de mensen 

mondiger gemaakt en nu kregen de katholieken uit het zuideinde het voor elkaar dat de 

nieuwe kerk op de grens van noord en zuid kwam. Toch was het één van de gewaarde 

katholieken die de grond beschikbaar stelde, namelijk het erve Eeftink (Effinck). Die erve lag 

op de plaats waar nu het gemeenschapshuis staat. De familie Eeftink was een vooraanstaande 

katholieke familie, waarvan een dochter in de achttiende eeuw een klopje was. Klopjes waren 

halfreligieuze vrouwen die destijds toen het katholieke geloof verboden was een belangrijke 

rol speelden. De Waterstaatskerk werd in het jaar 1926 vervangen door de huidige kerk die 

imposanter is dan de protestantse kerken in Enter. Toch nog een stukje genoegdoening voor 

eeuwen achterstelling. Hoewel beter af in levensomstandigheden – ze hadden vast werk, 

leeftocht en een zeker inkomen – waren de eens welbekende 'klöpkes' een vrouwelijke 

kerkdienaressen en pastoorshulpen, ook vaak niet meer dan hutbewoonsters. Als hun huisjes 

tenminste niet tegen een boerderij stond gebouwd. Dat was dan meestal tegen de achtergevel, 

naast de niendeur zoals bij erve Effink in Enter of op de Koppelsbrink in Borne. 

 

 

De Zuiderbrink  

 

Een brink is een open ruimte op de zandgronden in de nederzetting Enter.  De brink is van 

oorsprong de boerengebruiksruimte waar het vee tot een kudde werd verzameld, om daarmee 

naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan. Er waren in Enter negen brinken. Te 

beginnen in het noordeinde bij Saaltink, dan de Hoge Brink, bij de Horstinksteeg tot de 

hervormde kerk, de Lage Brink achter de hervormde kerk, de brink voor de Oude Schoolstraat, 

de Brandput, bij de katholieke kerk en nog twee brinken in de Dorpsstraat (niet meer terug 

te vinden). De laatste brink is op het Brinkplein aan het eind van de Brinkstraat. Daar woonde 

Volbertinck. 
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Esken Volbertinck, 1602, 3½ mudde landes, 1475 Folberting, 1953 Volbrink, versplinterd, 

Brinkstraat 1, nu huizen ten westen van de Brinkstraat. 

Lubbers, Wolters, Effink, Freriksen, Ten Brinke, Braamhaar, Homan ofwel Lubs, ’n Fitpral, 

de Keurne, Oale Uupn, Teuntjes, Stos en Homans Atsie. Ze hebben één ding gemeen, ze 

woonden allemaal aan de Brinkstraat. De Oal Uupn woonden in een boerderij  uit ongeveer 

1880 in het midden van de Brinkstraat. De drie broers Gaait, Naats, Bernard en hun zus Dina 

waren niet getrouwd.  Hun naam was Freriksen en ze werden de Oale Uupn genoemd. Er werd 

gezegd dat ze heel zuinig waren; met hard werken en klompen kon je dus geld overhouden, zo 

blijkt uit een verhaal op de site van Enters Erfgoed.  Het erve is er nog, hetzij leeg en verlaten. 

Een eindje verderop, naast erve Braamhaar (Stos) ligt het erve Ten Brinke, ook wel Teuntjes 

genoemd. Op dit erve groeide de voeger Johan Slot op, tot hij in 1943 verhuisde naar Goor 

omdat hij samen met Hendrika Keusink een kindje had gemaakt. Hij sloot zich aan bij het 

Goorse verzet tijdens de bezettingsjaren. Johan Slot is de zoon van bakker Slot, die zijn 

bakkerszaak (naast de rk kerk) overdeed aan zijn knecht Van Nes. Zelf ging hij werken als 

bakker bij de coöperatie en verhuisde naar de Julianastraat. Daar is Johan op 19 september 

1919 geboren. Hij werd opgepakt tijdens een razzia in de trein op station Amersfoort. Johan 

kwam terug uit Amsterdam waar hij onderduikgegevens bij het Amsterdamse verzet had 

afgeleverd. Johan Slot werd doodgeslagen in Neuengamme omdat hij iets niet wilde. Dit is het 

verhaal van de familie. De officiële versie is dat hij stierf aan een longontsteking. Zo kwam een 

eigenwijze Enternaar aan zijn eind in een vernietigingskamp, achttien kilometer ten 

zuidoosten van Hamburg.  Naast Teuntjes wonen Bekhuis en Sweers.  

 

De Zuiderbrink, rechts het erve Effink 

 

Aan de overkant van het erve Teuntjes is het woonhuis en de klompenfabriek van Homan, 

naast het erve Freriksen, ook wel Kaaks genoemd. De eigenaar van de klompenfabriek is 

Homans Atsie. De klompenfabriek was de eerste machinale klompenfabriek in Enter. Op de 

voorgevel staat B. Homan en Zonen, machinale klompenfabriek. Bernardus Homan werd ook 

Homans Atsie genoemd. De zonen zijn Gerard, Jan, Hendrik, Jans, Johan en Marinus Homan. 

Harrie Homan van de Morslaan is een zoon van Gerard Homan en een kleinzoon van Homans 

Atsie. In het boek ‘Genealogie Homan’ van Hans Homan uit Hoevelaken staat een uitvoerige 

beschrijving van de nazaten van Johan Homan, die rond 1400 werd geboren. Naast Homan 

was de bakkerij en de boerderij van n Fit Pral (Wolters). 
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Herinneringen van Nelly Horsten-Verrijzer 
 
 
Omdat Rotterdam zo erg gebombardeerd werd in het begin van de oorlog waren de 
leefomstandigheden voor de mensen nog jaren ellendig. Kerkelijke organisaties in Twente 
hebben in de zomer van 1941 en 1942 veel kinderen uit Rotterdam een vakantie van vier 
weken aangeboden. 
 
In de zomer van 1942 mochten Nelly en haar zus Tonny Verrijzer een paar weken naar Enter. 
Ze reisden met de trein naar Rijssen en werden met paard en wagen opgehaald. Nelly logeerde 
bij Wolters (Fitpral) aan de Brinkstraat en Tonny bij de drogist Roetgerink (Boon’ Herman). Ze 
zwommen in het openluchtbad ’t Leijerweerd en met Dina en Dika achter op de fiets naar het 
Schwarzwald. Er was geen kraan maar een pomp op de deel. Dat kenden de meisjes uit 
Rotterdam niet. Ze keken naar het klompen, van boomstam tot klomp. Op sommige klompen 
werd een patroontje gekerfd dat Nelly met een penseeltje mocht inkleuren. De klompen werden 
met paard en wagen afgeleverd bij de klant. Het leven in huis speelde zich voornamelijk op de 
deel af. Daar werd gekookt en gegeten en ’s avonds na de roggepap met zijn allen op de knieën 
voor het avondgebed. Zoon Ger van n Fitpral had naast het woonhuis een bakkerij. Nelly 
mocht kijken hoe brood werd gebakken en knipjes in het deeg maken zodat het knipbrood 
werd. Op de fiets naar de es en helpen met roggemaaien. De mannen maaiden met de zeis en 
de vrouwen leerden Nelly hoe de rogge aan schoven werden gebonden. ‘Kun je al Eanters 
kuiern’, vroegen ze aan haar. Nelly begreep het niet want de mensen in Enter liepen hetzelfde 
als de mensen in Rotterdam? Nelly verklaarde dat de zusjes een onvergetelijke tijd hadden in 
Enter. 
 
 
 

Johan Effink hef de knoln op 
 
Johan Effink wordt binnenkort vijfenzestig jaar en heeft zoals hij zegt, de ‘knoln op’. Het is 
mooi geweest want het lichaam wil niet meer meewerken. Hij gaat stoppen met zijn rioolbedrijf 
aan de Brinkstraat. In 1978 is Johan begonnen met werken als timmerman bij een aannemer. 
Drie jaar later is hij voor zichzelf gaan werken. Het werd een klussenbedrijf waar twee jaar 
later de riolering aan toe werd gevoegd. Johan heeft veertig jaar in het riool gewerkt. Hij is 
altijd werkzaam geweest in de buurt van Enter en is overal bekend. Iedereen weet wie hij moet 
bellen wanneer de boel verstopt zit. Zijn broer Hennie doet het kraanwerk bij de grotere 
klussen. 
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Johan Effink en Arnold Hoek 
 
Johan was samen met Hennie in een naaiatelier in Rijssen. Er waren negen dames aan het 
werk. De wc ’s zaten verstopt omdat er teveel grote dingen doorgespoeld waren die in het 
restafval thuishoren. De wc’s mochten niet meer gebruikt worden omdat de buizen afgezaagd 
moesten worden. Toch hoorden Johan en Hennie dat er een wc werd gebruikt. Iemand had 
doorgetrokken en dat kun je horen. Tijdens de koffiepauze vroeg Johan wie er gebruik had 
gemaakt van het toilet. Niemand natuurlijk. ‘Ik kom er wel achter, want ik heb een camera 
geplaatst’, was zijn reactie. Toen kwam er heel voorzichtig een antwoord: ‘Ik moest zo nodig’. 
Ze hebben er nog vaak om gelachen. 
 
Arnold Hoek heeft als straatwerker altijd in Duitsland gewerkt. Als grondwerker heeft hij ook 
met Johan samenwerkt bij alle vormen van grondverzet zoals o.a. het aanleggen van de 
riolering, het meten en uitzetten, grond- en straatwerk, het leggen van kabels en overige 
werkzaamheden. Tot Johan op het idee kwam om niet meer samen te werken maar de zaak 
aan Arnold over te doen. En zo kwamen ze, tot ieders tevredenheid, een prijs overeen. 
Vandaag, donderdag 29 maart, is de laatste werkdag van Johan als eigenaar van ‘Effink Riool’. 
De komende tijd zal Johan Arnold waar nodig helpen. Binnenkort wordt de Reggestraat 
aangepakt. Die is verzakt en verstopt. Arnold gaat dan ook het straatwerk uitvoeren. 
 
Arnold Hoek ziet er wat beschadigd uit. Hij is gewond aan zijn handen, voorhoofd en oor. 
Johan en Arnold waren de afgelopen week aan het werk in Markelo aan de Plasdijk. Er was 
een wastafel verstopt. De mensen waren eerst zelf aan de slag geweest om de boel te 
ontstoppen. Toen dat niet lukte werd Johan Effink gebeld. Wat de mensen niet vertelden dat 
ze een ontstoppingsmiddel hadden gebruikt. De veer kreeg de troep er ook niet doorheen 
gedrukt. Dan maar de pijp afzagen. Toen de pijp eraf was liep de bijtende soda de 
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handschoenen van Arnold in. En dat brand, want contact met de huid leidt tot 
weefselbeschadiging, roodheid, jeuk en ernstige brandwonden.  
 
De lijfspreuk van Johan is: ’t Geet oe good biej al wa’j doot’, 
 
 
 

 
 
Johan Effink 
 

 
 
Johan Effink en Arnold Hoek  
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Hennie en Johan Effink, de werkers aan het riool. Voor al uw tuinen groot of klein, moet je bij 
kraanverhuur Hennie Effink zijn! 
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Klompen van Johan Effink 
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Inenting tegen kinderverlamming 
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Johan Effink 
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Effink, de scholteboer 
 

Een scholtenboerderij of scholtenhuis is een van oudsher door de scholte of schulte 
bewoonde grote boerderij met op de bijbehorende uitgestrekte gronden aan 
aantal pachtboerderijen. Scholtenboerderijen zijn in Twente bewaard gebleven 

De boerderijen zijn oorspronkelijk als hallenhuisboerderij in Saksische stijl gebouwd. Ze 
waren veel groter dan de bijbehorende pachtboerderijen. Het grote woonhuis werd in de 
negentiende eeuw vaak dwars voor de boerderij gebouwd zodat die het uiterlijk van 
een herenhuis kreeg. Er omheen was een park met slingertuinen in Engelse landschapsstijl. 
Scholtenboerderijen bleven vaak lang binnen een familie, mede doordat scholtenmannen met 
scholtenvrouwen trouwden. Bij overlijden van de scholte ging de boerderij in zijn geheel over 
op de oudste zoon, zodat het familiebezit intact bleef. Een scholtengoed bestaat gemiddeld uit 
een tiental pachthoeven met bouw- en weide- en bosgronden. Scholtenboerderijen zijn 
tegenwoordig meestal monumenten. Ze hebben vaak een dubbele voordeur in het dwars op 
de boerderij staande voorhuis. Meestal is in de gevel een steen met tekst aangebracht. 

De Scholten waren niet van adel, maar gegoede en vakkundige boeren die hun pachters 
begeleidden. Ze voerden voor hen de administratie en zorgden voor de afdrachten van de 
oogsten en opbrengsten aan de hofheer of het klooster waartoe ze behoorden. Ook de scholten 
waren horig en ze waren in die zin gelijk aan hun pachters. Dit systeem bleef na de 
Middeleeuwen nog lang in stand. 

Scholten kwamen vanaf de middeleeuwen niet alleen in de Oost-Nederland voor, maar ook in 
aangrenzend Duitsland. Het Saksische begrip 'scholte' is verwant aan het Nederlandse schout. 
Dat was een bestuursfunctionaris die was belast met de lokale rechtspraak en het handhaven 
van de orde. De scholten zorgden er ook voor dat de belasting voor de landheer binnenkwam. 
In ruil daarvoor kregen zij een deel van de opbrengst. Het ambtsgebied waarvoor zij 
verantwoordelijkheid droegen werd scholtambt genoemd. De scholtenboeren hadden 
als rentmeester ook de zorg voor het bosbezit dat grotendeels bestond uit eiken en beuken. Ze 
hadden de plicht de bossen te onderhouden en toezicht te houden op het gebruik. Scholten 
regelden ook de herendiensten en zij waren verplicht 'man en paard' te leveren in tijd van 
oorlog.  

Na de middeleeuwen verloren adel en geestelijkheid veel van hun macht. De scholte werd  
steeds vaker eigenaar van de door hem bestuurde hofstede. Hierdoor namen aanzien en gezag  
toe. Binnen de marken behartigde deze herenboeren als grootgrondbezitters de belangen van 
hun gehele buurtschap van pachters. Bij de markenverdeling, rond 1850, kregen de scholten 
grote stukken van de woeste gronden toebedeeld die ze met gebruikmaking van de nieuwste 
technieken op landbouwgebied ontgonnen. De scholte verloor weliswaar zijn juridische 
bevoegdheden maar bleef na de verdeling van de markegronden het dorpshoofd. Ook door vele 
andere bestuursfuncties hadden scholten tot in de twintigste eeuw veel macht. Het scholtenerf 
werd in de negentiende eeuw een complete nederzetting met het scholtenhuis als herenhuis 
en daaromheen stallen, voorraadschuren en bijgebouwen om te bakken, brouwen, spinnen 
en weven. 

Het landschap dat de scholten hebben achtergelaten wordt getypeerd door kronkelende 
beken, houtwallen en bossen. Door overheidsbeleid kwam begin twintigste eeuw ook 
de ontginning van tot dan toe weinig bruikbare gronden goed op gang. Hierbij ontstonden 
grote landbouwpercelen. 

In 1795 kwam de Franse tijd en de Franse overheid schafte de middeleeuwse horigheid af. 
Maar na 1820 beschouwden de scholtenboeren  zich als eigenaar van de door hen beheerde 
gronden. Zij zetten de traditie van ‘horigheid’ en de afdrachten van de oogst in natura nog 
generaties lang voort. 
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Effink en de vrede van Munster 
 
De vrede van Munster betekent het einde van de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse koning 
erkende ‘ De Verenigde Nederlanden ‘ als vrije staat. In 1648 vond iedereen dat de oorlog lang 
genoeg geduurd had. Beide partijen waren de strijd zat. Het geld was op, de mensen leden 
honger. Iedereen wilde nu eindelijk wel eens rust. In de Duitse stad Munster werd in 1648 de 
vrede gesloten. De Republiek had uiteindelijk gewonnen. Het was geen deel meer van Spanje. 
Het werk van alle mannen van Oranje was niet voor niets geweest. 

Ondanks bezwaren besloot de Republiek te onderhandelen over een wapenstilstand. Die 
besprekingen vonden plaats in de bisschopsstad Munster in Duitsland. Op 30 januari 1648 
tekenden de Spaanse en Nederlandse vertegenwoordigers het vredesverdrag. Voor de 
Republiek betekende het vredesverdrag niet alleen het einde van tachtig jaar strijd, maar ook 
een definitieve erkenning van de soevereiniteit. Het bericht van de vrede leidde dan ook tot 
uitbundige feestvreugde. 

Het tij in de oorlog tegen Spanje was in het voordeel van de Republiek van de Nederlanden 
gekeerd door Franse inmenging. In 1641 begonnen vredesonderhandelingen tussen de 
strijdende partijen. Afgesproken werd dat in Munster en Osnabrück onderhandeld zou 
worden. Hoewel de Republiek niet meevocht in de Dertigjarige Oorlog, werd de Republiek van 
de Nederlanden toch uitgenodigd bij de vredesonderhandelingen. 

Het Verdrag van Munster uit 1648 was een verdrag tussen Frankrijk met regent 
kardinaal Jules Mazarin voor de minderjarige Lodewijk XIV van Frankrijk, zijn bondgenoten, 
het Heilige Roomse Rijk van Ferdinand III en zijn partners. Dit verdrag moet niet verward 
worden met de Vrede van Münster, die de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden beëindigde. 

Het Verdrag van Munster was een onderdeel van de Vrede van Westfalen, die de Dertigjarige 
Oorlog (1618–1648) beëindigde. Door dit verdrag kreeg Frankrijk belangrijke rechten en 
gebiedsuitbreiding in Elzas en Lotharingen, waarover later nog veel te doen zou zijn. Mede 
door dit verdrag bleef Frankrijk de belangrijkste grootmacht op het Europese continent tot 
aan de stichting van het Duitse Keizerrijk in de negentiende eeuw. Het Verdrag van 
Osnabrück (1648), dat de vrede sloot tussen het Zweedse rijk en het Heilige Roomse Rijk en 
ook onderdeel van de Vrede van Westfalen, had overigens een grote overlap met het Verdrag 
van Munster. 

 

 
 
De schuttersmaaltijd ter ere van de Vrede van Munster op 18 juni 1648. Bartholomeus van 
der Helst, 1648 
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De vrede van Munster maakte in 1648 officieel een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. Bij deze 
vrede had de bisschop van Munster enige bezittingen in de Achterhoek moeten prijsgeven 
waarop hij aanspraak maakte. Daar was hij nogal verbolgen over. Reden om in 1665 met zijn 
troepen in Twente binnen te vallen. In korte tijd bezette hij grote delen van Overijssel, Drenthe 
en Groningen. Het duurde twee jaar, met behulp van anderen, om hem te verslaan. 

Zes jaar later, in het rampjaar 1672, weet de bisschop van Munster een verbond te sluiten 
met de bisschop van Keulen, Frankrijk en Engeland. Weer valt hij Twente binnen en bezet 
heel Overijssel. Deze keer duurt het langer om Bernard von Galen, ofwel Bommen-Berend te 
verslaan. In 1674 wordt er vrede gesloten en deze keer is het definitief. Er worden per dorp 
lijsten opgesteld van de schade die is aangericht in deze oorlogen. Uit de lijsten van Enter 
blijkt onder andere dat boeren en schippers op grote schaal werden ingezet voor het vervoer 
van troepen en materieel van hier naar het Munsterland. De weduwe Exoo, die aan de Regge 
woont, klaagt ‘dewijl ik aan de riviere woon, is my door troepen, de stroom met de schepen 
opkomende alles ontnomen in huys en schoppen’. Zo zullen er meer zijn geweest. Vooral 
Enterse schippers moesten vele tochten maken van Zwolle, Zwartsluis en Hasselt naar de 
Oostendorperwatermolen bij Haaksbergen, waar de tocht verder ging met wagens. 

De afgevaardigde van Twente kwam uit Hengelo, met name Wilhelm Ripperda; hij werd 
namens de Overijsselse Staten afgevaardigd als onderhandelaar naar Munster. Aanvankelijk 
zou dat Zweder van Haersolte zijn, (van Huis Effink) die overleed echter in het jaar 1643. 
Erkend moet worden dat Ripperda, die sinds het jaar 1633 namens Overijssel was 
afgevaardigd naar de Staten Generaal te ’s Gravenhage, kans had gezien om sindsdien een 
aantal belangrijke missies in het buitenland uit te voeren. De Zweedse gezant schreef over 
Ripperda: ‘Il est affectionné tant à la France qu’à l’Espagne’ ofwel ‘hij is betrokken bij Frankrijk 
en Spanje’. 

 
Ripperda schreef op 30 december een brief aan de andere gezanten met het verzoek om te 

Hengelo te verzamelen. 

 
Om gesamentlijck te resolveren (besluiten) wat op het vervolch van onse reijse en incompste 
binnen Munster sal behooren. Daerbij weij sullen voechen dat nae gehouden communicatie voor 
beste hebben aengesien, nae het vertreck van hier (Hengelo) tot Steynfort een dach of twee to 
verblijven, affwachtende dat ondertusschen die camers en wat meer in huys nodich sal worden 
bestellt en gereet gemackt en alsdan des avonts onbekent en bedeckelijck binnen Munster in to 
comen, gelijck die Grave Peneranda en de Bisschop van Camerijck, Spaensche Ministers des 
avonts en bedeckelijcke binnen Munster sijn aengecomen. 

 
Op 31 december schreef Ripperda opnieuw en wel onder meer:  
 
Dat U.E. Heere Nederhorst (Van Reede) en mij gelieve te exuseren van de kouw terugge te doen 
van Deeventer, in consideratie nemende d’ ongelechentheijt van het tegenwoordige saisoen, 
hoepende nae dat de Heer Knuyt sal arriveert sijn (te Deventer), U.W. samentlijck alhier te 
ontfangen en alsdan mede te resolveren. Uw deinstwillighe W. Ripperda, Hengelo. 

 

In de verslagen kunnen we lezen dat Ripperda op 8 januari 1646 naar Steinfurt schreef met 

het verzoek om aldaar te kunnen overnachten, op weg naar Munster. Hij noteerde: 

 
Geschreven om te becoomen logemente tot Steynfort op ‘t kasteel en daechs daernae antwort 
gehad (dat) het casteel te sullen open sijn tot ons gerijsse. Des avonts tot Steynfort 
aengecoomen en ontfangen door de drost Van Teckelenburgh en op ’t kasteel gedefroyeert. 
 

Het oponthoud te Hengelo zou geduurd hebben van 27 december tot 9 januari. Op 8 januari 
waren de gezanten nog in Hengelo omdat toen een brief werd verzonden aan de Franse 
ambassadeur. Die brief werd beëindigd met de formulering: ‘les très humbles serviteurs de 
Hengelo’. 

Na een kort verblijf te Steinfurt vertrokken de heren naar Munster, waar de inkomst 
plaatsvond op 11 januari 1646. Daar werd de residentie van de Nederlandse afgevaardigden 
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gevestigd in het toenmalige Kramerambtshaus. Dat is een van de weinige panden die in het 
jaar 1945 gespaard bleven tijdens de bombardementen. Nu is er in dat pand een bibliotheek 
gevestigd, Alter Steunweg 7, gelegen vlakbij de oude Lamberti Kirche, de naamgenoot van de 
oorspronkelijke kapel bij het Huys Hengelo. Het verhaal van het oponthoud van de gezanten 
van de Verenigde Zeven Provincies te Hengelo maakte Hengelo kortstondig tot het 
diplomatieke centrum van ons land. We kunnen vaststellen dat in Hengelo de Overijsselse 
gezant Wilhelm Ripperda woonde en daar zijn medegezanten verzamelde. In Hengelo werden 
de laatste besprekingen gevoerd voordat de diplomaten naar Munster vertrokken. Daardoor 
neemt Hengelo (toen een dorpje) historisch gezien een unieke plaats in de geschiedenis van 
het totstandkomen van de Vrede te Munster. Die plek, de ‘huysstee’ van het Huys Hengelo, 
verdient het om genoemd te worden. 

De heren ambassadeurs die te Hengelo verzamelden, zullen daar geconfronteerd zijn met vrij 
eenvoudige plaatselijke toestanden. Het kasteel van Wilhelm Ripperda was weliswaar luxueus 
maar het dorp moet toen klein en onbeduidend zijn geweest. Het aantal inwoners bedroeg in 
het midden van de zeventiende eeuw vijfhonderd personen, die in de landbouw werkzaam 
waren of werkten als kleine middenstanders. Waarschijnlijk zullen de pachters van Ripperda 
hun stallen beschikbaar gesteld hebben voor de ongeveer dertig paarden. We moeten 
bedenken dat de paarden niet in een weide ondergebracht konden worden. Het huisarchief 
van Twickel geeft geen enkele aanwijzing dat ook daar gebruik is gemaakt van onderkomen of 
logies. Toch lijkt de mogelijkheid niet ondenkbaar dat nabuurhavezaten zijn ingeschakeld bij 
het onderbrengen van de hoge gasten. Het Huys Hengelo zal nauwelijks genoeg kamers 
hebben gehad om alle ambassadeurs een eigen vertrek aan te bieden. De wetenschap dat 
Godard van Reede kort tevoren nog op kasteel Saasveld logeerde kan het aannemelijk maken 
dat ook daar (en elders) gasten werden ondergebracht. 

Toen de tocht naar Munster te Hengelo begon in januari 1646, zal dat in het dorp een kleurig 
schouwspel zijn geweest. De gehele bevolking zal zijn uitgelopen om het spektakel te zien dat 
bestond uit minstens zeven koetsen, waarop kleurige equipages (edelknapen) zaten en die 
verder bemand waren door de heren die niet schroomden om hun belangrijkheid aan het volk 
te laten zien. Dat betekent echter niet dat de tocht een plezierrit zal zijn geweest. De wegen 
waren in slechte staat, de temperatuur was allerminst behaaglijk en de rit zal lang hebben 
geduurd. De paarden zullen onderweg regelmatig dienen te rusten, mede omdat het wisselen 
van zo’n groot aantal paarden niet tot de mogelijkheden zal hebben behoord. De tocht ging 
over oude postwegen die nu nog deels bekend zijn maar ook deels verdwenen. Die wegen die 
eeuwen lang de verbinding tussen steden hebben onderhouden, zijn in en na de Franse tijd 
gewijzigd. Het aanleggen van onze snelwegen en de enorme expansie van wooncentra hebben 
nog meer bijgedragen dat die postwegen deels niet meer terug te vinden zijn. Bovendien zijn 
de oorspronkelijke postwegen in de loop van eeuwen van traject gewijzigd omdat bepaalde 
woonkernen belangrijker werden en anderen hun functie als pleisterplaats verloren. 

De tocht naar Munster leidde van Hengelo over Enschede, waar de grens bij Glanerbrug werd 
gepasseerd. Tot het jaar 1848 was dat de enige redelijk begaanbare grensovergang. Vaak werd 
een stop gemaakt te Enschede ter hoogte van de straatweg naar Gronau. Daar was een 
herberg, later De Klomp, buiten de poort. De reis door Gronau zal daar zeker ook opzien 
hebben gebaard. Via Ochtrup, langs de Wiener mark waar het stamslot lag van het geslacht 
Van Slade. Adolph van Slade was de bezitter van De Werninckhof en van hem is bekend dat 
hij geen vriend was van Ripperda. De koetsen bereikten nu het Alter Posthof Welbergen. Daar 
zullen de passagiers en paarden zich kunnen warmen, om na een maaltijd de tocht voort te 
zetten. Via de Sellener 
 
Esch wordt dan Steinfort bereikt. De vroegere route liep toen dwars door die oude stad via de 
Steinstrasse en Burgstrasse naar het kasteel Steinfurt. 
 
In de notulen van de Vredeshandelingen wordt de eerste dag van de besprekingen met de 
Spaanse afgevaardigden 24 januari 1646 genoemd. Een opvallende notitie heeft betrekking 
op de kosten die de gezanten maakten. Het blijkt dat op 5 februari 1646 het bedrag van 
honderdduizend gulden dat de Staten Generaal beschikbaar had gesteld, toen reeds was 
uitgegeven. Dringend werd in Den Haag verzocht om nieuwe fondsen beschikbaar te stellen. 
De onafhankelijkheid werd uiteindelijk getekend op 15 mei 1648 te Munster, nadat op 30 
januari overeenstemming was bereikt. De ratificatie (bekrachtiging) van het verdrag werd 
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getekend door Philips 111, bij de gratie van God, koning van Spanje (Deo Gratiae Hispaniarum 
Rex). De akte is gesierd met zegels en handtekeningen en een ‘flecht aen een coorde van 
goutdraet uyt hangende.’ Dit document wordt zorgvuldig bewaard in en speciale kluis, waar 
het perkament niet kan worden aangetast door licht, temperatuurswisselingen, vochtigheid 
of andere nadelige invloeden. Op 6 juni 1648 werd te Den Haag de onafhankelijkheid per 
manifest afgekondigd, wat in het jaar 1998 werd herdacht tijdens een plechtige zitting van de 
Staten Generaal. 
 
 
 

 
Het hofhorig erve Effinck aan de Freriksweg 
en later aan de Dorpsstraat te Enter 
 
 
Al in 1188 wordt het erve Effinck te Enter genoemd in de goederenlijst van de Graaf Van Dale, 
de heer van Diepenheim. Het erve Effinck wordt in 1385 ook vermeldt in de documenten van 
de rentmeester van Twente. In het Schattingsregister van 1475 van de bisschop van Utrecht 
staan meer gegevens over het erve. Vermeldt is dat het erve een bodeguet is en hofhorig aan 
de Hof te Goor. In Enter waren meer hofhorige erven, zoals het erve Udink en het erve 
Borgerink. Deze zijn verdwenen en het erve Effink bleef door de jaren heen. Het heeft plaats 
gemaakt voor de school en het zusterhuis. 
 
De roomse kerk is in de vorige eeuw gebouwd. De kerk is niet bijzonder wat betreft de 
historische waarde. Ook in de onmiddellijke omgeving is er geen sfeer van voorbij eeuwen. Op 
de plek waar nu de kerk staat stond acht eeuwen lang het erve Effinck. Het was een hofhorig 
erf. Na de Tachtigjarige Oorlog was erve Effink het enige hofhorig erve in Enter. 
 
De horigen waren mensen die waren gebonden aan hun erven. Ze waren niet de eigenaren 
van hun erven. Bij verkoop werden de horigen gewoon mee verkocht. De term hofhorigen 
ontstond al in de vroege middeleeuwen toen de grootgrondbezitters hun bezittingen steeds 
meer gingen organiseren in hofverbanden. De eigenaren wonen ver van de erven en de meest 
aanzienlijke erven worden als Hof aangewezen. Die organiseren de rechtspraak en zorgen dat 
de pachten worden geïnd. Het erve Effink was een hofhorig erve en viel onder het hofverband.  
 
De graaf Van Dale bezit de Hof te Enter (Oldenhof, Loaver) en enkele boerenerven, waaronder 
het erve Effink. Tot 1331 blijft het erve Effink een bezit van de graaf Van Dale. Daarna koopt 
de bisschop van Utrecht het erve Effink. Vanaf dat moment valt het erve onder de Hof te Goor. 
De bisschop had de Hof al eerder aangekocht. Onder de Hof te Goor zijn tweeëntwintig erven. 
 
In 1475 staat het erve Effink vermeldt in het Schattingsregister als Bodegoed. De horigen op 
de bodegoederen moeten bodediensten verrichten voor de andere bodegoederen zo vaak als de 
heer dat wenst. Tot 1528 is de bisschop de landheer van erve Effinck. Na dat jaar is de 
provincie Overijssel de eigenaar. In de loop van de eeuwen worden de diensten van de horigen 
omgezet in geldbedragen of in natura. De vaste lasten zijn de dienstgelden, de pacht, de 
uitgangen, de bedegelden, de tinsen (tijns=belasting) en de koppels. De variabele lasten zijn 
het versterf, de erfwinning, de opvaart en de vrijkoop.  
 
Wat is het verschil tussen een hofhorige boer en een vrije boer? Een hofhorige boer heeft niet 
de vrije beschikking over zijn erve. Een horig erve kan nooit gesplitst worden bij erfopvolging. 
Kinderen van een horige mogen niet van het erve vertrekken. Ze moeten zich vrijkopen uit de 
horigheid. De financiële verplichtingen zijn niet zoveel anders dan die van een pachtboer. 
Alleen het dienstgeld en ander verplichtingen zijn kenmerkend voor een horige boer. 
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Het grootste verschil met een vrije boer is bij het overlijden van de horige boer. Dat betekent 
een regelrechte financiële ramp voor de erfopvolgers. Oorspronkelijk vervalt bij het overlijden 
van een horige de helft van alle roerende goederen aan de heer. Later wordt deze verplichting 
omgezet in een groot geldbedrag. Men moet betalen voor het zogenaamde versterf. De 
erfopvolger moet betalen voor de erfwinning. Dat is de aanvaarding van het erve. Trouwt de 
erfopvolger ook nog direct erna, dan is de ramp compleet. Voor de opvaart van de nieuwe 
boerin moet ook betaald worden. Bij sterfgevallen direct na elkaar is het erve failliet. Het duurt 
jaren voor de schuld is afgelost. De enige zekerheid is dat zolang de verplichtingen worden 
nagekomen de boerenfamilie niet van het erve gezet kan worden. 
 
Voor het erve Effink te Enter is bekend dat in 1684 honderdvijfentwintig gulden is betaald 
voor versterf en erfwinning. Zoon Hennik is de erfopvolger. In de loop van de achttiende eeuw 
gaat het goed met het erve Effink. Bij de volkstelling van 1748 is vermeld dat ze het enige erve 
zijn in Enter die een scheper in dienst heeft. Die hoedt de kudde schapen op de heidevelden 
rondom Enter. Het verbod om het erve op te splitsen betekent dat het steeds groter wordt. Het 
erve Effink  te Enter is één van de grootste erven van het dorp. In 1770 is het grondbezit 15.7 
hectare verdeeld over zevenentwintig percelen. Veldnamen uit het grondbezit van het erve 
Effink zijn de Veene Akker, het Hamberg Stuk, de Sandakker, de Kromme Akker (die op de 
kaart recht is), het Verboomstuk, het Stokstuk, de Kleine Aanwende, de Baanakker, het 
Lootstuk, het Oosterrot, het Leemstuk, het Eerste Raykerstuk, het Tuinstuk, het Hellewit, de 
Veldbrake en het Leemkoelenstuk. Dit zijn namen uit de ontginningsperiode.  
 
De jonge Arent Effinck wil de boerderij van zijn vader Arent overnemen. Maar gezien de 
financiële consequenties betreffende de erfwinning vond de jonge Arent het beter de overname 
uit te stellen. Hij betaalde alleen vierenveertig gulden voor de opvaart van zijn vrouw aan 
provinciale staten van Overijssel. Uit de akte blijkt dat er sprake is van een huwelijk tussen 
twee bemiddelde mensen. Er werd onderhandeld over de bruidsschat. De grootte ervan werd 
bepaald door de bezittingen van de bruidegom. De moeder van de bruid was blij met het 
voorgenomen huwelijk. Ze belooft de bruid mee te geven: ‘gevulde beddingen, linnen en wollen 
kleding, kast en kist, twee koebeesten, vijfhonderd gulden en het halve eigendom van een 
boerderijtje’.  De bewoners van erve Effink te Enter waren vooraanstaande katholieken. In het 
begin van de achttiende eeuw was een van de dochters een klopje. Ze woonde in het 
klopjeshuis dat naast de niendeur was gebouwd van het erve Effink. 
 
Het oude Twentse gezegde dat de geldbuidel niet zolang voor dezelfde schoorsteen blijft hangen 
gaat ook op voor het erve Effinck. In 1790, voor de Franse tijd, overlijdt Arent Scholten. De 
afrekening met de provincie kan niet meer worden uitgesteld. Het versterf en de erfwinning 
moeten in één keer betaald worden. Dit gaat de financiële mogelijkheden van de jonge Arent 
ver te boven. Hij was ook een aantal jaren achter met het betalen van de pacht. Op 1 juni 
1790 krijgt hij een lening van zeshonderd gulden van de provincie, tegen een rente van drie 
procent, om de achterstallige pacht, het versterf en de erfwinning te betalen. In 1792 zijn er 
opnieuw schulden want op 6 september 1792 krijgt hij opnieuw een lening van de provincie 
van vijfhonderd gulden. Op 3 juli 1793 volgt een nieuwe lening van achthonderd gulden. In 
drie jaar drie leningen! Het is wel duidelijk dat het niet goed gaat met het erve Scholten- 
Effinck. Na jaren van bloei gaat het bergafwaarts. Waren er misoogsten? Was de jonge Arent 
een slechte boer, zoals gezegd werd? Teveel aflossingen? 
 
De Franse tijd (1795-1813) geeft enig uitstel. De juridische situatie is onduidelijke vanwege 
het afschaffen van de horigheid. Veel aflossingen worden niet meer nagekomen en de provincie 
eist niets op. Na de Franse tijd eist de provincie dat de betalingen weer doorgaan. De schulden 
zijn intussen opgelopen tot twaalfhonderd gulden. In 1818 wordt het erve Effink geveild door 
de provincie. Dominee Immink van de hervormde kerk koopt het erve voor 3475 gulden. Na 
diens dood in 1848 koopt L. Ten Bruggencate het erve Effink. Die begint er een 
tabaksfabriekje. In 1895 wordt het erve verkocht voor 5200 gulden aan de katholieke kerk te 
Enter. Het erve Effink stond aan de Freriksweg en later naast de waterstaatskerk aan de 
Dorpsstraat. De waterstaatskerk was na de Franse tijd door de provincie Overijssel aan de 
katholieke kerk geschonken. De waterstaatskerk wordt afgebroken in de jaren twintig van de 
vorige eeuw. Er wordt een nieuwe kerk met zusterhuis en school gebouwd naast de vorige. 
Het erve Effink is in de jaren vijftig afgebroken. 
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De laagste klasse van de horigen was weinig meer dan een slaaf zonder enig recht. 
Verschillende rangen van de horigheid kende een systeem met opklimmende rechten en 
vrijheden, terwijl er plaatselijk ook vele nuances waren. Slechts zeer geleidelijk, in de loop van 
honderden jaren, ontwikkelde de horigheid zich tot een pachtverhouding tussen landheer en 
horige. De eerste die de rechten en plichten van de horigen op papier liet zetten was keizer 
Karel V. Die was in 1528 de bisschop van Utrecht als wereldlijk leider opgevolgd. Op 17 maart 
1546 werden te Ootmarsum de hofrechten op papier gezet. Vanaf dat moment konden de 
horigen, die meenden niet correct te worden behandeld, een beroep doen op deze hofrechten.  
 
Al in de Karolingische tijd hadden de grootgrondbezitters hun bezit georganiseerd in hoven. 
Dat was om bezittingen zo goed mogelijk te exploiteren. Deze hoven zorgden er voor dat de 
pachten geind werden en waren rechtbanken voor kleine geschillen. De scholte of schulte 
woonde op de hof en was een machtig man in de boerengemeenschap. De horige boeren onder 
het hof waren de hofhorigen. Oorspronkelijk waren er veel hoven, maar nadat in 1528 de 
Staten van Overijssel het beheer hadden overgenomen, bleven er in Twente maar zeven hoven 
over. Dat waren de hoofdhof te Ootmarsum en de hoven in Oldenzaal, Borne, Delden, Wiene, 
Goor en Diepenheim.  
 
Het erve Effink, later Scholte Effink, was hofhorig onder de hof te Goor. Verspreid over het 
gericht Kedingen behoorden nog vierentwintig andere erven onder de hof te Goor. Het erve 
Effink was een bodegoed. De horigen op de bodegoederen assisteerden de hofmeier bij het 
innen van de belastingen in de buurtschappen en bij andere gerechtshandelingen. Ook 
moesten ze boodschappen overbrengen naar andere bodegoederen binnen de hof. Als beloning 
voor hun diensten werden ze soms met geld, soms met ontheffing van belastingen betaald. 
Wat de hofhorige van de pachtheer onderscheidde waren de verplichtingen die de hofhorige 
had: 
 

- Hij noch zijn kinderen mochten van het erve vertrekken. Als één van de kinderen 
trouwde en wilde vertrekken, moest er een wissel geleverd worden. Iemand anders 
neemt dan de plaats in van het vertrekkende kind en werd dan weer hofhorig. Later 
kon men deze verplichting afkopen. 

- Het erve mocht niet gesplitst worden. Dat hield in dat het hele erve aan één kind 
vermaakt werd. 

- Bij het overlijden van de hoofdbewoner van een horig erve had de landheer recht op de 
helft van alle roerende goederen, uitgezonderd het beste paard en de beste koe. Later 
werd dit versterf met geld afgekocht. 

- Direct volgend op het versterf kreeg men dan vaak de erfwinning. De jonge boer volgde 
zijn vader op als rechthebbende. Ook voor deze erfwinning moest een geldbedrag 
worden betaald aan de landheer. 

- Als de jonge boer trouwde moest hij voor de opvaart van zijn vrouw nog eens betalen. 
 
 
Een heel scala aan verplichtingen dus. Daar tegenover stond de heer de hofhorige niet van 
zijn erve kon wegjagen, mits hij de hofrechten naleefde. Bij een normale levensloop moest men 
eenmalig per generatie rekening houden met de lasten van versterf, erfwinning en opvaart. 
Die lasten waren op te brengen. Maar deden zich door onvoorziene oorzaken, zoals plotseling 
een aantal sterfgevallen achter elkaar, dan werd het hofhorig gezin geruïneerd. De 
schuldenlast werd te hoog. Het erve werd dan verkocht en van de opbrengst werden de 
schulden vereffend. In tegenstelling tot eerdere eeuwen waren de hofhorigen in later eeuwen 
geachte en gerespecteerde leden van de gemeenschap. Vaak behoorden de hofhorige erven tot 
de grootste van de buurtschap. Een gevolg dat de erven nooit gesplitst werden bij erfopvolging 
was dat ze groter werden. 
 
Hoewel zij qua grootte in de buurtschappen vaak de boventoon voerden waren ze financiël 
meestal weinig beter af dan de gemiddelde kleine boer. Dat kwam omdat de extra lasten die 
de horigheid meebracht zwaar op deze erven drukten. Het erve Scholte Effink in Enter was 
een van de grootste boerderijen van het dorp. Gerespecteerd om hun status en grootte, maar 
achter de voordeur vaak financiele problemen. Dat was de praktijk van de horige erven. 
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Toen in 1528 de bisschop van Utrecht de strijd verloor van de hertogen van Gelre kon hij de 
boeren in Twente, van wie hij landheer was, geen bescherming meer bieden. Hij verzocht de 
Staten van Overijssel om aan Karel V te vragen om de nieuwe landheer te worden. Op 7 januari 
1528 kwamen de keizer en de staten overeen dat ze hem als heer zouden huldigen. Op 12 
februari 1528 ontsloeg de bisschop van Utrecht, Hendrik van Beieren, de inwoners van 
Overijssel van hun eed en stond toe dat ze zich aan de keizer onderwierpen. Hiermee was een 
eind gekomen aan vijf eeuwen landsheerlijk gezag over Overijssel van de bisschoppen van 
Utrecht. Keizer Karel V droeg het dagelijks beheer van de domeingoederen op aan de Staten 
van Overijssel, die op hun beurt een landrentmeester hiermee belasten. De indeling van het 
beheer van de hoven werd gehandhaafd. Uit de bewaard gebleven administraties van de hoven 
kunnen we de geschiedenis van de horige erven volgen. 
 
Oorspronkelijk moesten de horige erven hun verplichtingen is natura opbrengen en later in 
geld. In 1662 worden de verplichtingen in een vast jaarbedrag omgezet. Zowel de bijzondere 
lasten zoals versterf, erfwinning, opvaart en de pacht werden getaxeerd op een geldbedrag. In 
de eerste instantie was men blij met deze manier van beheer. Maar de Munsterse oorlogen die 
direct hierop volgen brengen de tekortkomingen op pijnlijke wijze aan het licht. Door de zware 
financiele offers die de bezetters uit Munster van de dorpen en buurtschappen eisen is er een 
groot gebrek aan geld. Toch moest onafhankelijk van het bedrijfsresultaat de pacht worden 
opgebracht. Maar de bedragen waren vastgesteld in vredestijd en niet in de moeilijke 
bezettingsjaren. In 1668 betekent dit voor het erve Effink een jaarlijkse pacht van eenentachtig 
gulden en tien cent, bestaande uit: 
 
7 mud rogge, 2 schepel        f  45 
3 mud gerst,  2 schepel       -  14 
1 koppel hoenders               -   5 
dienstgeld                            - 13 
bidwijn                                -   3 
ter bede                               -  1,10   
                                           --------- 
                                           f  81,10        
 
De betekenis van ‘ter bede’. Veel woningeigenaren denken dat ze door plaatsing van een bordje 
met de tekst ‘eigen weg’ of ‘particuliere weg’ weggebruikers de toegang tot hun terrein kunnen 
ontzeggen. Dat is niet juist. Met het ophangen of het plaatsen van een bordje met de tekst 
‘eigen weg’ kan de eigenaar van een terrein bereiken, dat de weg – zoals dat heet – slechts ‘ter 
bede’ toegankelijk is. De term ‘slechts ter bede toegankelijk’ is wat verouderd Nederlands 
en staat in artikel 4 van de Wegenwet. In normaal Nederlands betekent dit dat een weg 
alleen met zijn toestemming betreden mag worden. Een bordje ‘eigen weg’ betekent dus 
niet dat een weg niet voor iedereen toegankelijk is.              
 
De Schulte Effink, zoals hij in Enter wordt genoemd, wordt door het markebestuur als ‘setter’ 
of ‘gesworene’ aangesteld. In 1675 lezen we dat hij door het markebestuur van Enter wordt 
aangewezen om ‘die marckensaecken en de settinge van ’s landts middelen bij te wonen’. 
 
Als setier moest men assisteren bij het innen van de belastingen zoals het vuurstedengeld en 
het samenstellen van de lijsten van de belastingplichtigen. Als gesworene moest men toezicht 
houden op het naleven van de verordeningen die door het markebestuur waren vastgesteld. 
Het waren banen die weinig geld opleverden. De vergoeding was minimaal. Te lezen is dat het 
zes stuivers per dag opleverde als men in functie was.  De functie kon niet geweigerd worden. 
Toch onttrok men zich vaak aan deze verplichtingen, ondanks de boete die erop stond. 
 
In de rekeningen van de landrentmeester van Twente van de jaren 1684 tot 1693 is vermeld 
dat door het erve Effink voor versterf en erfwinning honderdvijfentwintig gulden is betaald. 
De zoon Hennik neemt het erve over. Hennik was zonder twijfel een van de notabelen van de 
kleine dorpsgemeenschap. Vrijwel zonder onderbreking wordt hij als setter of gesworene door 
het markebestuur herbenoemd. Daarvoor kwamen alleen zij in aanmerking die van 
onbesproken gedrag waren. Een kwart eeuw vervulde Hennik deze publieke functies tot hij op 
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15 september 1722 de ‘bouwerij’ overdraagt aan zijn zoon Arent Effinck. Voor de richter van 
Kedingen wordt de akte van overdracht opgemaakt. 
 
De Scholte Hennik Effink geeft aanstonds uit de hand gevrijtelijck over aan zijn soon Arent 
Effinck de gantsche Bouwerie als alle have en vhee en roerende goederen, action en crediten, 
saetgewas op den lande of wat naeme hetselve mogt hebben, niets uitgezondert, mits conditie 
nogtans dat hij Arent Effinck eerstelijck alle Heeren middelen als naementlijck de agterstedinge 
verpondinge, contributie en vuurstedegelt sal overnemen en betalen, alsmede aen sijn oudste 
suster Johanna Effinck sal uitkeren hondert en vijftig Car gulden (Carolingische gouden 
guldens) en een koe, en aen sijn suster Maria de Kloppe Effinck hondert en vijftig gulden en een 
koe alsmede sal elck een spint lijn mogen saeyen op het bouwlant wanneer sij het nodig hebben. 
En voort sal hij Arent Effinck sijn vader Hennik Effinck en sijn jongste suster Jenneken Effinck 
al niet bequaam sijnde om haar cost te kunnen gewinnen in eten en drincken en kleren en 
wullen haer leven lanck onderhouden, het welcke voorschreven Arent Effinck heeft geaccepteert 
waarmede dan voorschreven kinderen sullen sijn ontgoedet en gescheiden soo van avders als 
moeders goet. 
 
Zoon Arent Effinck erft dus het gehele erve. Dit was bij een hofhorig erve normaal want het 
goed kon niet gesplitst worden. Wel kon de oude boer een aantal financiële of materiele 
verplichtingen opleggen aan de erfgenaam. Het erve moet in die tijd goed hebben geboerd want 
wat Arent aan zijn zusters moet uitkeren is niet mis. Honderdvijftig goudguldens en een koe. 
Met zo’n bezit kon je een bescheiden boerderij beginnen. Johanna Effinck zal om meer dan 
een reden gewilde huwelijkspartner in Enter zijn geweest. Maria, de kloppe, moest ongehuwd 
blijven omdat ze aan een priester die gelofte had afgelegd. En de jongste zuster Jenneke was 
niet in staat om de kost te verdienen omdat ze verlamd was. Zij werd haar leven lang door 
haar broer onderhouden. 
 
Arent Effinck trad niet zo op de voorgrond als zijn vader. Van 1722 tot 1750 is er geen enkele 
aantekening in het markeboek te vinden dat hij een functie bekleedde als setter of gesworene.  
In 1748 trouwt zijn dochter Geesken en vertrekt naar het erve van haar man. Als gevolg van 
de hofhorige verplichtingen moet Arent voor de vrijkoop van zijn dochter twintig gulden 
betalen aan de Staten van Overijssel. In het volkstellingenregister van 1748 zijn de bewoners 
van erve Effinck: Arent Effink en Jenneken Borgerink met hun kinderen Jannes, Geesken en 
Arend. De zaken gaan in 1748 nog goed want het erve Effink heeft van alle erven het meeste 
personeel. Dat zijn de knecht Hinderick Jansen, de meid Jenneken Rademaker en de scheper 
Jan Visscher. Hij is de enige scheper in Enter en gaat met de schapen naar de Elsheide en 
het Kramersveld. Arent Effinck is de verplichting om zijn zuster Jenneke te onderhouden 
nagekomen. In het volkstellingsregister staat te lezen ‘costganger op het erve Effinck Jenneken 
Effink sijnde lam’.  
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Arend Effinck gaat verder in de voetsporen van zijn vader als hij in 1750 door het 
markebestuur wordt benoemd als setter. In de jaren erna wordt hij geregeld genoemd in het 
markeboek als zijnde setter. Boer Effink was weer een vooraanstaand man in de Enterse 
gemeenschap. In 1770 maakt de graaf van Twickel zijn plannen bekend omtrent de nieuw te 
graven vaart, de Twickelervaart. Die wordt gegraven te beginnen bij Carelshaven te Delden tot 
de Regge aan het eind van de Werfstraat. De Staten van Overijssel maken een lijst van alle 
hofhorige erven. Dan wordt duidelijk hoe groot het erve Effink was. Er zijn zevenentwintig 
stukken land verspreid over de Zuideres en de Hamberg, waarvan er vijftien worden genoemd. 
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Erve Effink ofwel Everding, Geesteren 
 

 

 

In 1498 was er sprake van erve Everinck. De daagse naam is nog steeds erve Effink. Ook dit 
was een gewaard erf. Momenteel woont er de familie Dierink. Tussen de hoge eiken is de 
boerderij een genot om naar te kijken. Het is dan ook een van de meest gefotografeerde plekken 
van Geesteren. Let ook op de overige oude gebouwen rechts waaronder een kapschuur met 
“duurreed” en een schaapskooi. 
 

Erve Effink, nu Dierink, behoorde in 1323 toe aan het Huis Almelo. In 1546 wordt het als 
'gewahrde' genoemd. Het woonhuis is vrij nieuw maar er tegenover staan twee oude 
(gerestaureerde) schuren uit de negentiende eeuw. 
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Erve Dierink ofwel erve Effink 
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De eerste schuur rechts van de weg met 'deurreed' (doorrit) en een grote oversteek is een 
wagenschuur. 
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De andere schuur was een 'schaapsschot' (schaapskooi) en bevat een heidegevel. Bedenk dat 
dit gebied rond 1900 nog veel heidevelden had, waarop schapen gehouden werden. 



219 

 

219 

 

 
 
Erve Effink, foto Ben Haarhuis 

 
In Geesteren, bij Almelo, is afgelopen nacht een paasbult al in vlammen opgegaan. Boer 
Ben Dierink vermoedt dat onbekenden zijn berg hebben aangestoken, aldus een bericht van 
TV Oost. 
 
Een te vroeg ontstoken paasvuur was zondagochtend reden voor een flinke relaas op de 
facebookpagina van Ben Dierink uit Geesteren. 
 
‘Mocht er een hel zijn, dan hoop ik dat jij of jullie daar terechtkomen. Lekker heet bij je eigen 
eeuwig brandende vuur. En niet alleen met Pasen. Nee, voor altijd.’ 
 
Dit bericht zette de boer uit Geesteren zondagochtend op facebook, nadat hij had ontdekt dat 

onbekenden zaterdagnacht het paasvuur bij zijn boerderij in brand hadden gestoken. 

Dierink was woest toen hij de gevolgen van brand ontdekte. Dat gebeurde pas zondagmorgen 
vroeg. ‘Het vuur ligt een paar honderd meter van ons huis’, aldus Dierinks moeder, woonachtig 
naast het huis van haar zoon. ‘De wind stond bovendien de verkeerde kant op. We hebben 

niets gemerkt of geroken.’ 

Het bouwen van een eigen paasvuur is een traditie in de familie. ‘Het is een mooie manier om 
een oude traditie in stand te houden. En dan gebeurt er dit. We kunnen vanavond nog wel 
een klein vuurtje maken, maar de lol is er af. Waarom in hemelsnaam moet je zoiets 

verpesten.?’ 

Dierink zelf gebruikt op facebook zware woorden. Zijn woede is groot. ‘Bedankt jongens. Of 
jongen. Of wie dan ook. Het bewijs is nu geleverd, hij doet het. Kunnen wij dat vanavond niet 
meer controleren. Dat scheelt weer. Kunnen we vanavond thuisblijven. En hoeven we niet op 
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een maisland te staan met vrienden en bekenden. Gezellig bij dat paasvuur met een 

jägermeister en mooie verhalen. Jammer.’’ Bron: Tubantia, 2018 

 

 

Gastschrijver Ben Dierink  voor Heembode (Heemkunde Geesteren) neemt de lezers mee naar 
de winkeliers en middenstand van vroeger en nu. Op zondagochtend, na de kerk, ging men 
langs bij de buurtwinkels om nog een paar boodschappen te doen, of om de openstaande 
rekening te betalen. Bakkers Theo, Loo Jens, ’n Bosman, Brughoes Joop, de Waterbakker om 
er zomaar enkele te noemen. Men liet door de week de gehaalde boodschappen vaak 
opschrijven. En dat alles onder het genot van een kop koffie in de keuken van de betreffende 
winkelier. Men kwam ten slotte ‘nuchter’ uit de vroegmis en had wel honger en/of dorst na 
deze eerste mis. Voor de kerk mocht er namelijk niet gegeten en gedronken worden, maar het 
werk moest wel af. Een bak koffie met eventueel ‘ne vlak krèèntnwégn’ ging er dan ook wel in. 
Als de rekening ook maar betaald werd. En je was natuurlijk direct op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes. 
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Geesteren  
 
Geesteren is het grootste dorp van de gemeente Tubbergen.  Geesteren telt 4333 inwoners 
(per 1 januari 2010). Het dorp is van overwegend rooms-katholieke signatuur. De plaats hoort 
tot het type van de losse esdorpen. 

In 1268 werd het dorp al vermeld als Geysteren. De inwoners moesten zich in vroeger tijden 
de scheldnaam Papsleefn laten welgevallen, al wordt dit door sommige Geesternaren gezien 

als een geuzennaam. De plaatselijke carnavalsvereniging is naar deze scheldnaam vernoemd. 
De naaste omgeving van het dorp kent talrijke, dikwijls grote en oude boerderijen, die getuigen 
van een vooral vroeger bloeiend boerenbestaan. Historische boerderijen zijn onder andere te 
vinden langs de Bragersweg, de Wulferinksweg en de Meyersweg. 

Geesteren is de thuisbasis van voetbalclub RKVV STEVO en van muziekvereniging St. 
Caecilia. Daarnaast is het bekend van het jaarlijkse paardensportevenement CSI Twente, 
een springconcours. 

De katholieke kerk is gewijd aan de H. Pancratius en werd ontworpen door Jan Stuyt. Bij de 
kerk staat het oorlogsmonument Christus is opgestanden (1952) van Wim Harzing. 

In de nabijheid van het dorp staat verder een korenmolen, de Grote Geesterse Molen. 

Tommy Wieringa, die zijn jeugd in Geesteren doorbracht, heeft een aantal locaties en personen 
gebruikt als inspiratiebron voor zijn roman De heilige Rita (2017). Ook de voor Nederland 
unieke landvorm esker komt in zijn roman voor. 

In 1207 was een Van Gestern getuige van de schenking van de kerk van Ootmarsum aan het 
klooster van Weerselo. En twintig jaar later liet een andere Van Gheijsteren het leven toen hij 
aan de zijde van de bisschop van Utrecht in de slag bij Ane vocht tegen roofridder Rudolph 
van Coevorden. Veel beter zijn ze er niet van geworden want de familie moet het hof in 1268 
verkopen aan de heer Van Almelo. Het gaat hierom de oude Hof van Geesteren, een erf dat al 
vroeg in de dertiende eeuw naam had. Het was eigendom van de adellijke familie Van Gestern 
of, zoals het in latere jaren werd geschreven, Van Gheijsteren. Deze graaf Hendrik van Almelo 
noemt de Hof van Geesteren in zijn boeken De Meijershof. Die naam duidt er op dat de 
bewoner een doorslaggevende stem had bij het verdelen van de rechten op gebruik van de 
gemeenschappelijke woeste grond. 
 
Afhankelijk van de omvang van de boerderij had je een stem in de vergadering en aanspraak 
op delen van de woeste grond. Door de eeuwen heen waren er zo'n 16 erven die op deze manier 
samen de dienst uitmaakten. De meeste ervan lagen rond de Loo-es. Zo waren daar naast 
Meijer en Mensink (Mensman) onder meer nog Elberink (nu Haselbekke), Wulferink, Effink 
(nu Dierink), Hamer (nu Bruggink), Harmelink, Wesselink, Joostink, of 't Joost (nu verdwenen) 
en Booyink. De Van Gheysterens verkochten hun erf maar bleven tot ongeveer 1550, in dienst 
van de Heer van Almelo, wonen op de Meijershof. Andere families volgden en namen van 
lieverlee De Meijer aan als achternaam. Nog steeds is het deze naam waarmee de huidige 
bewoners in de volksmond worden aangeroepen. 
 



222 

 

222 

 

 
 
Molenbeek  
 
 
Je passeert hem tegenwoordig via de Langeveenseweg of de Vermolenweg, maar de Molenbeek 
is tegenwoordig geen doel meer. Dat was vroeger anders. Aan de Molenbeek, daar gebeurde 
het. Boeren uit de wijde omgeving kwamen en gingen. Met hun graan, hun kool- en vlaszaad 
kwamen ze naar de molens die hier te vinden waren. Aangedreven door de beek die daarmee 
een soort levensader was van de Geesterense buurtschappen. De Wirremolen staat al sinds 
1323 in de boeken. Al vroeg in de veertiende eeuw deed hij de schoepraden draaien. Hij is dan 
verbonden aan een boerenerf dat onderdeel is van de Hof van Geesteren (De Meijershof). En 
die was, zoals hierboven valt te lezen, eigendom van de graaf Van Almelo. De naam van de 
molen, en daarmee die van het omliggende gebied, veranderde in de loop van de jaren in 
Vermolen. En zoals dat dan gaat, werd de molenaar aangesproken als Oliemulder, omdat de 
molen olie uit zaden perste. Molen en erf wisselden in de loop van de eeuwen enkele keren 
van eigenaar en kwam rond 1665 in bezit van Jan Eylers, koopman uit de regio 
Oldenzaal/Ootmarsum. Hij verbouwde het bijbehorende huis om tot een havezathe. Het is 
deze havezathe waarin in 1717 voor het eerst in Geesteren kerkdiensten werden gehouden. 
Jan Eylers leeft voort in de naar hem vernoemde Eylersweg, in de volksmond bekend als 
Leemsteg. Via de Leemsteg en door de Bakkerssteg gaat het naar de Muldershoek, ook 
gevormd rond de Molenbeek. Hier had je, vanuit het dorp komende rechts van de brug over 
de Langeveenseweg, de Noordmolen. Die maalde graan. De aanwezigheid van namen als de 
Molnboer, de Watermulder en de Waterbakker spreekt voor zich. 
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De Groote Geesterse 
 
  
De oude historie van het dorp laat zich goed lezen uit de oude structuur van wegen, 
kerkenpaden en waterlopen. Tot diep in de achttiende eeuw was het in dit gebied niet meer 
dan een kruispunt van zandwegen: vanuit Tubbergen komend door de Huyeren, en vanuit 
Almelo, Langeveen en Vriezenveen dwars door de veenmoerassen kwam je hier langs. Midden 
op de heide tussen de Geesterse buurtschappen. Van een dorp was nog geen sprake. Het was 
de in Lingen geboren pastoor Cramer die de kern legde voor Geesteren zoals we het nu kennen. 
Hij werd in 1746 benoemd als pastoor van de parochie Vriezenveen/Geesteren. Tot dan 
kerkten de Geesterse katholieken eerst in Ootmarsum, later in Tubbergen, in Vriezenveen en 
uiteindelijk in de havezathe van de familie Eylers op de Vermolen. Maar Cramer zag in dat het 
van belang was een meer centrale plek te vinden. Hij kreeg van de vermogende boer Mensink 
(Mensman) de beschikking over een halve hectare heide met daarop een schaapskooi. 

Diverse parochianen zetten zich vervolgens in om er een Godshuis met zitplaatsen van te 
maken. Daarna kwamen er ook meer weggetjes en kerkenpaden: de paden over de Kormel en 
de Zurink, door de Vretveldse maten, over de Loo-es, langs de Hemelink richting Molenbeek 
door de Bakkersteg naar de Vermolen en verder door de Leemsteg. Deels vergeten routes met 
veelal vergeten namen  Ze verbinden de oude boerenerven rond de Loo-es met de Muldershoek 
en de Vermolen en ze voeren van de oude Geesterse buurtschappen naar een voor ieder 
centrale plek: de kerk. In 1818 werd een nieuw kerkgebouw gesticht op de plaats waar vroeger 
de winkel van de Boschsnieder was. En nog ruim een eeuw later, in 1926, kwam het huidige 
kerkgebouw tot stand, dat in 2002-2003 is gerestaureerd. 
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Al sinds oude tijden wonen er mensen op de zandrug in de veenmoerassen tussen 
Manderveen, Langeveen en Vriezenveen. Aanvankelijk hier en daar een enkeling. Zo had 
Gheijsteren in 1475 welgeteld vierentwintig gezinnen. Pas na 1720 kwam de groei er echt in. 
Rond de tijd dat de kerk verhuisde naar een centrale plek tussen de buurtschappen, groeide 
het aantal gezinnen van drieënveertig naar honderdachttien. Daarmee kwam er ook behoefte 
aan onderwijs in de eigen buurtschap. In 1752 gaf de Drost van Twente toestemming tot een 
"meestershoes". Tot dan was er een zeer beperkte vorm van onderwijs geweest in de 
"boavenkamer" van erve Schollink. In 1810 kwam er een tweeklassige school aan de 
Schotboersweg die in 1846 is verbouwd omdat hij te klein was. In 1881 wordt door toedoen 
van meester Röring de school verplaatst naar een nieuw schoolgebouw aan de Veldstegge. 
Daar werd aan het einde van 1919 een nieuw schoolgebouw geopend. Hoofd van de school is 
dan Brummelhuis. In 1913 werd in West Geesteren op de "Woeste Heide''  een openbare lagere 
school in gebruik genomen, die in 1956 is gesloten omdat nog maar negen hervormde 
leerlingen er gebruik van maakten. In 1927 wordt de school aan de Veldstegge rooms, als 
gevolg van de in 1920 ingevoerde wet Lager Onderwijs. In die tijd bleef het aantal gezinnen, 
behoudens een kleine terugloop rond het einde van de negentiende eeuw, geleidelijk toenemen 
tot een aantal van vierhondzevenenvijftig in 1951. Door het stijgende aantal leerlingen kwam 
er behoefte aan een extra schoolgebouw, zodat jongens en meisjes vanaf dat moment 
gescheiden werden. Zo werd in 1951 de Mariaschool aan de Vriezenveenseweg geopend met 
als hoofd zuster Alacoque. In 1978 wordt voor de samenvoeging van de Sint Aloysiusschool 
en de Mariaschool een nieuw schoolgebouw achter de meisjesschool gebouwd. Hoewel er wel 
degelijk sprake was van een kern, was van een dorp nog geen sprake. Ter illustratie: in 1960 
wonen er nog maar vijfhonderdvierenvijftig mensen in het dorp tegen vijfentwintighonderd  en 
negentien in het buitengebied. Tot 1968 staan alle huidige kerkdorpen, Tubbergen 
uitgezonderd, in de gemeentelijke boeken dan ook als buurtschap aangeduid. Pas in 1992 is 
het aantal inwoners van het dorp Geesteren hoger dan in het buitengebied. Echt snel gaat het 
niet met de bevolkingsaanwas. Werd in 1958/1959 de drieduizendste inwoner geboren, het 
duurde tot 27 april 1994 voordat de vierduizend werd bereikt. De eer was aan Thomas 
Maathuis die ter wereld kwam aan de Marke 19. De teller staat in 2010  op vierduizend 
driehonderd en drieëndertig inwoners, van wie een kleine zeshonderd meer binnen dan buiten 
de bebouwde kom. Bron: Heemkunde Geesteren. 
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Nawoord  

 
In de kroniek van de Effinks zijn de verhalen met chronologisch geordende, gedenkwaardige 
en historische feiten beschreven. Het is speciaal geschreven met het doel een beeld te geven 
van de families Effink met betrekking tot de feitelijke geschiedenis. Deze kroniek is de sleutel 
waarmee de deur naar het verleden geopend kan worden. Tijdens het schrijven van 
geschiedenis kreeg de schrijver van dit boek een visioen. Ze zag het oude Enter, waar een oud 
erve wordt verwoest. Onder de grond zijn gewelven, stenen van een oud erve en een put. Er 
kwamen geen beenderen, wel ondergrondse gewelven tevoorschijn. Een geest van de Keurne 
vraagt haar om de bezittingen van Effink te redden. Vanaf de elfde eeuw worden kronieken 
vooral in kloosters geschreven. Deze kroniek is geschreven in de Zuiderstraat te Enter. Dit 
boek presenteert zich als authentiek met een historisch gefundeerd tijdsbeeld. Het boek is 
gebaseerd op waargebeurde verhalen van de families Effink. Koers vertelt de verhalen van de 
Effinks in Enter, in Elsen, in Stokkum en in Geesteren. Tukkers zijn trots op hun regio, het 
landschap, streektaal en ook de boerderijen. En ze willen die schoonheid met iedereen delen. 
Voor Effink, het Keurnspul werden leden van de familie Effink geinterviewd. Onderzoek in de 
archieven en foto’s  maken het boek compleet. Je leest het boek vanuit een toekijkend persoon 
alsof je een vage schim bent die de Effinks niet kunnen zien. 
 
 
 
 
Enter, 30 april 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


