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Had en wes is tweemoal niks 

 
Zeg nich allens wa-j wet, mer wet aait wa-j zegt 
 
 
 
 

 

WOORD VOORAF 

   
        

        

        
        Ik wil u meenemen naar een streek waar de tijd maar moeilijk vat op lijkt te krijgen. 

Op zoek naar die wispelturige verleidster: het avontuur. Niemand weet meer precies 

waar de droom ontstond, de droom die uiteindelijk de steen zou worden en die nu 

alweer langer dan zestig jaar in de Julianastraat het hart van Enter regeert. Ik heb het 

over het huis waar ik opgroeide in de Julianastraat. Enter gold binnen het toenmalige 

Oversticht als een hoogst interessant buitenbeentje. En binnen de essen rondom het 

dorp ontstond er een al even eigenzinnig cultureel leven. De mensen hadden een 

cultuur geschapen, een wijze van omgang waarin wellevendheid, ondernemingslust en 

liberalisme de toon zetten. De Enterse handelaren moesten zich kunnen handhaven 

in allerlei kringen en culturen, ze moesten geestig zijn en ieder moment met een sterk 

verhaal, een woordspeling of een vrolijk lied tevoorschijn kunnen komen. Enter is een 

dorp met een lange kerkelijke traditie, een Hollandse bestuurstraditie en een sterk 

gevoel voor autonomie. Aan het begin van de vorige eeuw zouden de eerste sporen van 

verval al zichtbaar worden, maar voorlopig liepen allerlei onzichtbare draden uit heel 

noord en west Nederland naar Enter. Lange tijd waren ze onzichtbaar, maar nu treden 

ze zelfbewust naar voren: de mensen uit Enter. Tot nu toe werd er vooral over hen 

geschreven, het waren observaties van buitenstaanders, nooit de ervaringen van de 

mensen zelf. De tijd is dus rijp om een aantal verhalen te vertellen van de Entersen 

zelf. Er zijn er reeds een aantal gepubliceerd, een veel groter aantal heeft deze kans 

nog niet gehad door velen gelezen te worden. In hun diversiteit vormen de verhalen de 

weerslag van invloeden en impressies die zijn geschreven door mensen die in Twente 

zijn opgegroeid en met beide benen in de Twentse cultuur staan, maar die 

tegelijkertijd binding hebben met de Nederlandse cultuur. Zij schrijven verhalen over 

het land dat er niet meer is, ze beschrijven een landschap waar ze geen deel van uit 

maken. Evengoed spelen taferelen en gebeurtenissen in Nederland een rol. De 

schrijvers bevinden zich niet tussen drie culturen, maar leven in drie culturen 

(Nederlandse-, Twentse- en de Oude cultuur). Zij stellen zich niet de vraag: ‘Wie ben ik 

eigenlijk?’ Er is geen verscheurdheid, maar er is sprake van een drieledige culturele 

identiteit, een veelzijdige inspiratiebron. Maar wat maakt iemand tot een 

streektaalschrijver? De afkomst, de taal of het onderwerp? Het feit dat je naast de 
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Nederlandse taal een andere taal spreekt of dat je over de streek waar je geboren bent 

schrijft, maakt je toch niet tot een streektaalschrijver? Het begrip streektaalschrijver 

zegt eigenlijk uitsluitend iets over de herkomst van de auteurs en niets over de inhoud 

van hun verhalen. De auteurs zelf zijn dan ook niet onverdeeld gelukkig met dit 

stigma waarin ze zich geplaatst zien. Ze zijn Nederlandse schrijvers en willen niet 

onder één noemer worden gebracht. Ze hebben immers ieder een eigen achtergrond, 

hanteren een eigen stijl en behandelen uiteenlopende thema’s. Het waren de verhalen 

van Ter Kuile en Elderink die mij naar nieuwe plaatsen brachten, waar ik weer 

onbekende mensen heb ontmoet. Mijn drijfveer om het brein te prikkelen en 

herinneringen uit een zo ver verleden weer naar voren te brengen, was gelegen in het 

feit dat ik het uitermate waardevol acht om zaken vast te leggen die de Twentse 

geschiedschrijvers waarheidsgetrouw hebben beleefd en herbeleefd. Een onderbelichte 

en derhalve ook onbekende – maar uiterst belangrijke episode in hun leven – was de 

periode waarin ze zich het verleden herinnerden. Belangrijk omdat in deze periode de 

Twentse geschiedenis werd vastgelegd. Deze periode heb ik met hen opnieuw intensief 

meebeleefd. Mijn herinneringen krijgen langzamerhand een soort sneeuwbaleffect. De 

ene herinnering roept de andere op en vervolgen een derde, als een kettingreactie. 

Persoonlijk vind ik Twente magnifiek en één ding is me in het bijzonder bijgebleven: 

de volstrekte stilte en volkomen duisternis in de bossen en heidevelden van Twente. In 

het oudste natuurhistorische museum van Nederland, Natura Docet (letterlijk: de 

natuur onderwijst) in Denekamp is een onwezenlijke en tijdloze sfeer. Met kasten vol 

skeletten van prehistorische dieren, de speciale reuk van formaline, de restanten van 

exotische diersoorten en de vlindercollectie. Destijds nog opgeborgen in houten 

bakken met glazen deksels en volgens hedendaagse normen tentoongesteld in mooie 

vitrines. Ik heb ik Enter de vriendelijke Twentse goedhartigheid gevonden die nuchter 

en scherp observeert, en de geestelijke vermogens om over dingen na te denken die zo 

tegengesteld is aan de zucht om erover te spreken. Dit boek is het resultaat van een 

idee dat ontstond na het maken van een webside met foto’s van Enter. Een aantal van 

de teksten en tekstfragmenten is elders al eerder gepubliceerd. Ik echter redigeerde, 

actualiseerde en breidde het uit. 

  

         Ik: barbaar, ik ben die ik ben. Ik: de tot witte ontwikkelde zwarte, die de donkere 

huidskleur in dit koude land niet nodig heeft. De edelste en de beminnelijkste, volgde 

in de voetsporen… . De vos in de wijnberg, de poema op de heide, de wolf op het land. 

In een koud en vochtig veld. Het kan alleen gewoonte zijn, het is immers nog niet 

zeker. En er is hier niets ergers dan visioenen en profetieën. Het is mijn vaste 

overtuiging. Werkelijke demonen, wilde knoflook, wreedheid. ‘Seker die maer de quade 

dingen laet en die om de waerheijt na te sporen’. Zoals het menselijk lichaam dient 

niet onvermeld, koude natte zomers, een komeet, stervende linden. Aangezien ik zeker 

niet wens, Adam en Eva, die hun ouden, nog in ’t graf, ten verderve waren. Zinnelijke 

liefde die een hartstocht was. Ik ben iemand, gedeelde gevoelens, adequaat begrip. 

Verklaring van een kracht die ze in beweging brengt. Dat vormen en hoedanigheden 

en experimenten! Zij die twijfelen, toen ik u onlangs, door een kachel verwarmde 

kamer, met onbeholpen Nederlands verblijdde en heden morgen was ik bij de koning. 

Mengeling van uiteenlopende elementen, bedreiging en intriges. Op deze dag begon ik 

veters in mijn schoenen, wijde broeken… een gewone vrouw. Zo helder en duidelijk, in 

bijna alle tijden, de arrogante echtgenoot, Hollandse ellende. De zwakte van hun 

hersenvezels, imiteren van gevoelens, bezoek van een deurwaarder, en een 

hoffelijkheid tentoonspreidden! En een vrouw moet… niets! Tenslotte, edelachtbare 
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heer, dame, ik ben eigenlijk al verder gegaan dan ik wilde en daarom zal ik u niet 

langer lastig vallen met dingen die u – ik weet het – niet zult toegeven, omdat de 

beginselen die u volgt ten zeerste van de mijne verschillen. Mythes sluipen door het 

land,  en dat zal wel altijd zo blijven. Het lijkt een noodzakelijke voorwaarde voor het 

land-zijn. De mythen moeten eenvoudig zijn, de mensen geruststellen en identiteit 

geven. In dat opzicht zijn ze even belangrijk als historische feiten en hebben ze een 

ander soort kracht. Ze bestaan niet op zich – zoals bijvoorbeeld een oorlog of een 

kroning – maar vervullen een behoefte. In de tegenwoordige context van Enter en het 

verleden, zullen de mythen leiden tot een paradox. Er is iets troostends aan het idee 

van vaderlijke mensen met petten, met diepe overtuigingen, die met kleine scheepjes 

over de woeste Zuiderzee varen en met hun blote handen de kanalen graven; en soms 

wordt het ook zo gepresenteerd. Maar het waren schippers, handelaren, en werklozen 

– interessant, dapper, fatsoenlijk, vasthoudend, vindingrijk, maar schippers, 

handelaren en werklozen. Wat zij wilden was het tegendeel van onderzoek naar 

vreemde streken: hun exploitatiedrift kwam voort uit overleven. De mensen, en ook de 

schippers, handelaren en vooral de werklozen waren arm vanwege de voortdurende 

oorlogen. Als gevolg daarvan werden de mensen van het platteland beroofd van hun 

bezittingen door rondtrekkende, rovende soldaten. De kanalen zijn in opdracht 

gegraven door werklozen. Het waren projecten die werden georganiseerd door de 

overheid en het was voorwaarde voor het ontvangen van een uitkering. 

 

De klamme mist waait in mijn gezicht, het regent niet, en toch regent het. De 

stervende zon blaast haar rose adem tegen de hemel. Enter in de het middelpunt van 

de wereld.  Enter heeft een lange geschiedenis van schippers en handelaren. Ik ben 

geboren in een dorp waar rondom grote landhuizen met enorme landgoederen waren. 

Het verleden maakt deel uit van de achtergrond van het dagelijks leven. Ik woonde op 

de plaats waar ooit een nederzetting uit de Karolingische tijd was. Bij 

graafwerkzaamheden bij de bouw van de woningwetwoningen werden sporen 

gevonden, zoals hagelpotscherven van een pottenbakkerij, op de plaats waar mijn 

ouderlijk huis was. In deze context nemen de schippers en de handelaren hun plaats 

in, in het lange, ononderbroken panorama van wat de Entersen deden en waar. 

Natuurlijk wordt in elke lange historische lijn van afstamming de betekenis – waarom 

de schippers en de handelaren verre, gevaarlijke reizen maakten (de handelaren 

liepen naar Rotterdam met hun ganzen) behoorlijk afgezwakt tegen de tijd dat je bij 

het standbeeld van de handelaar met zijn ganzen komt. De kracht van een storm op 

de Zuiderzee wordt geïllustreerd in een anekdote van een schipper: ‘Ik was op een 

boot en de zee boog de grote stalen balken door alsof ze van tin waren’. Misschien 

hebben we daarom de mythologie nodig; gebeeldhouwd, onveranderlijk en zeer 

tevredenstellend. De spanning van de echtheid in Enter komt vanuit een ander soort 

ervaring. Dit maakt deel uit van een begin, na de grote verandering. De spanning in 

Enter is ook dat er daar zoveel begon, zowel mythe als realiteit. In het Enter van 1800 

moet het onvoorstelbaar zijn geweest dat een groep machthebbers zei: door een stuk 

papier te ondertekenen geef ik toestemming om het landschap te veranderen ten 

gunste van de boeren. En dat moet een tijd van grote onrust zijn geweest. Daarom is 

de geschiedenis van de grote verandering zo rijk. Er komt sociologie en historie bij 

kijken. Laat ik het politiek bekijken: wat heeft Enter gemeen met de andere Twentse 

dorpen in de jaren 1800? Meer dan al het andere is er tegenstand tegen de 

veranderingen. De radicalen in de Staten voelden dat even sterk als de bewoners van 

de dorpen. Al die dingen werken samen: een lange traditie van verzet, basisideeën 
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over de machthebbers, wiens ideeën je als individu niet kunt beïnvloeden. Dat zit zeer 

diep in de Enterse psyche, toch? Het zit ook zeer diep in de Twentse psyche! 

Veranderingen zonder overleg kwamen in heel Twente voor. Het is zowel een sterk als 

een zwak punt van onze cultuur, maar het is een kenmerk van onze cultuur. Ik weet 

niet zeker of ik er blij over moet zijn of erover moet klagen, maar het is er zeker. Is het 

leven in de toekomst, afgezien van die geslotenheid, precies hetgeen dat degenen die 

hadden gehoopt op die oude plek, waar de bruine modder overstroomt en de 

vruchtbare grond achterblijft? Cultureel gezien is het een heel moeilijke kwestie. Er is 

een soort schizofrenie in de Twentse cultuur waarbij de conservatieven het 

Nederlandse beleid best bewonderen, vooral in de jaren 1950, maar toch een beetje 

snobistisch en afstandelijk waren ten opzichte van de Nederlandse cultuur in het 

algemeen. Als je Tukkers vraagt wat ze gemeen hebben met Nederland kun je 

tegenwoordig wat problemen krijgen. Als je teruggaat naar de Eerste of misschien de 

Tweede wereldoorlog zou je het wel vinden. Maar richting 2008, zou dat soort redelijk 

duidelijk gevoel van een Nederlandse schuld aan de Twentse cultuur en Nederlandse 

ideeën, van een werkelijke historische band, wat moeilijker te vinden zijn. In Twente 

bestaat het individu niet, maar maakt deel uit van een samenleving. In die 

samenleving bestaan riten en gebruiken voor de ontwikkeling van de leden, hoe leer je 

een partner vinden, wanneer en hoe word je volwassen. Slachtoffers van geweld 

kunnen het beste geholpen worden door hen weer terug te brengen naar die context, 

waar ze door de familie en lokale gemeenschap worden opgevangen en geholpen. 

Praten in groepssessies in een vreemde en afgesloten omgeving werkt gewoon niet. 

Wat doe je met een volwassen ondergrens van achttien jaar als het de gewoonte is dat 

kinderen van jongs af aan meewerken op het land en in huis. Of als meisjes jong 

trouwen en kinderen krijgen? Elk huis heeft er twee deuren. De ene, die aan de 

straat, gaat alleen open voor vreemden, en op de dag dat er een doop, een huwelijk of 

een begrafenis plaats vindt. De andere, aan de achterkant, is bestemd voor iedereen 

die men ontvangen wil.  

 

Waarom Kups-Gaait de schipper in zijn ijzeren schuit ‘de blikken dominee’ noemde 

bleef lange tijd een vraag. Intussen weet ik dat een blikken dominee een zeer 

rechtzinnige en dientengevolge ‘stijf’ predikant is. De betekenis van ‘blikken’ is echter 

niet stijf, maar onecht, van weinig waarde. Een blikken dominee is een straatprediker 

of oefenaar. In Harlingen (Friesland) was een blikken dominee, met name J. Barger, 

die veroordeeld werd voor moord. Hij was verliefd op een meisje van zeventien jaar. Op 

een dag lokte hij haar naar zijn huis. Toen zij niet op zijn avances wilde ingaan, 

schoot hij haar met vijf kogels dood. De blikken dominee Barger ligt begraven op de 

begraafplaats in Leeuwarden, tussen de misdadigers, moordenaars en 

uitkeringstrekkers. 

 

Vol overmoed nam ik het besluit om één en ander snel en diepgaand te onderzoeken. 

Om een boordevol hart te ontlasten en weg te komen uit de magische ban van Enter. 

Ik bevond me in een moeras van boeken die zowel historische studies als roddels 

omvatten en had er moeite mee de betrouwbare van de gefantaseerde informatie te 

onderscheiden. De mensen vertellen in hun kronieken meer hun eigen meningen dan 

de feiten zelf die gebeurd zijn. Hetzelfde voorval door twee mensen die verschillende 

meningen hebben, zo verschillend verteld dat het lijkt alsof er over twee zaken 

gesproken wordt. Meer dan twintig jaar mocht ik mijn oor te luisteren leggen en 

deelgenoot worden van de intiemste zielenroerselen van de mens. Het inzicht dat ik 
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hierdoor verwierf, trachtte ik over te brengen in mijn omgang met mensen en in mijn 

boeken. Hierbij word ik vaak geconfronteerd met hardnekkige weerstanden. Mensen 

oordelen toch zo gemakkelijk op basis van vooroordelen. Het is niet eenvoudig afstand 

te nemen van zoveel clichés. Dit zijn gemakkelijke en banale handvaten, maar helaas 

geen deurklinken. Ze bieden wel enig houvast, maar sluiten meteen ook die deur die 

kan leiden tot dieper inzicht en beter begrip. Mijn toegangsdeur is het werken met 

groepen mensen die aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen. Dit beroep 

biedt mij het voorrecht in rechtstreekse dialoog te treden met hulpvragers. Mijn 

grootste gave is niet het spreken, maar het luisteren. Ik word vaak geconfronteerd met 

extreme vormen van menselijk leed. Mensen zijn opgelucht wanneer zij hun verhaal 

mogen vertellen. Meestal weten zij niet goed waar ze precies moeten beginnen. 

Daardoor verloopt het gesprek soms moeizaam, met horten en stoten. Op een 

verstandelijke manier over je gevoelens praten is niet voor de hand liggend. Je ziel 

zomaar blootleggen is ook niet eenvoudig. Sommigen durven het gewoon niet aan, 

schaamte weerhoudt hen. Anderen proberen het, maar komen uiteindelijk niet uit 

hun woorden. Wanneer ze het hebben over al die verwarrende gevoelens, raken ze 

hierdoor zelf totaal verward. Mijn luisterbereidheid is een steun. Het is ook een 

stimulans om toch maar te proberen datgene onder woorden te brengen wat zo 

moeilijk te verwoorden is. Mijn taak is om de geuite emoties te verwoorden, het is een 

gevoelsoverdracht via het woord. Eigenlijk is het ook vertalen. Het is trachten de soms 

moeilijk verstaanbare taal begrijpelijk te maken. Begrijpen is greep krijgen op de 

dingen. Begrijpen leidt ook tot begrip. Het is pogen te vatten wat soms zo onvatbaar 

is. Het ondoorgrondelijke van de mens proberen te doorgronden, dit is voor mij een 

kernopdracht. Dankzij veel empatisch luisteren slaag ik erin het menselijk drama 

zoals het zich werkelijk heeft voorgedaan te evoceren. Dit woord stamt uit het Latijn. 

Letterlijk betekent ‘evocare’ te voorschijn roepen. Het woord evoceren omvat nog een 

ander Latijns woord, namelijk ‘vox’. Het betekent stem. Via de stem en de taal tracht 

ik de stemming en de sfeer op te roepen. De context waarin de feiten zich hebben 

voorgedaan, tracht ik weer te geven. In die zin ben ik een tolk. Een goede tolk word je 

door erg veel en heel aandachtig een taal te beluisteren. Pas dan ben ik in staat ze in 

haar nuances te begrijpen. Ik leerde inzien dat alles met alles te maken heeft: 

psychiatrie met psychologie, psychologie met sociologie, sociologie met filosofie. Het 

blikveld van de hulpvrager is vaak erg breed, het omvat de mens in zijn totaliteit. In 

dit uitgebreide werkveld mee te mogen speuren naar de diepe drijfveren van de 

ontspoorde mens heeft me veel geleerd. 

 

De liefde die ik voel voor Enter en vooral ook voor haar bevolking, heeft mij geleid bij 

het schrijven van dit boek. Ik koesterde daarbij de hoop dat een grotere kennis van 

het volk van Enter zou bijdragen tot meer waardering in de andere provincies van ons 

land en tot een beter begrip van de bewoners onderling. ‘Enter, het gedroomde land’ 

houdt zich bezig met het grensgebied van het menselijk leven op aarde. Met die 

regionen waar het leven uitmondt in een groot mysterie. Een arbeid van twee jaar ligt 

nu gereed. In menig opzicht is dit werk een verzamelboek, waarin geschiedkundige 

bijzonderheden bijeengebracht en verwerkt zijn, die ik putte uit her en der verstrooide 

oorspronkelijke gegevens. Ik herinnerde me het verleden, ten einde een betekenis te 

geven aan de wanorde van onze gemankeerde (in gebreke gebleven) schepping. Er zijn 

tijden waarin ik als vanzelf voel dat alles is vastgelopen en het zó niet verder kan 

gaan. Het is opmerkelijk, hoe in de loop van de geschiedenis er juist in die tijden 

mensen verschijnen, die het verlossende woord spreken en de verlossende daad 
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verrichten, die het lot der volken in nieuwe banen sturen. Door de bestaande 

gedachtenwereld en de omstandigheden van het ogenblik heenziende, ontwaren (in 

het oog krijgen) deze scherpzienden het beeld van de toekomst. Uit hun geest komen 

gedachten voort, die hun tijd ver vooruit zullen blijken te zijn. Tot dit alles is de 

fantasie in staat als zij niet wordt geremd door voorzichtige bezinning. Ik ben op de 

wereld gezet om mijn kinderen de mogelijkheden te bieden die ik zelf niet had, en om 

gelukkig te zijn. Maar ik weet hoe beperkt mijn ervaringen zijn. In mijn dromen sprak 

ik andere talen, was ik mijn eigen geliefde en was ik aan de tijgers verwant. In mijn 

dromen leefde het paradijs in me en kende ik heel de schepping. Mijn laatste droom – 

de allermooiste – was dat wij altijd gelukkig samenleefden. Geen razernij als de strijd 

uitbreekt en geen gruwelijke beelden op televisie. Maar vooral mijn eigen spiegelbeeld 

en de tijd die mij nog is toebedeeld. 

 

Hoe begint men een ware geschiedenis zonder dat die ogenblikkelijk aan 

geloofwaardigheid verliest, ja, zonder dat de feiten in fictie veranderen? Het echt 

gebeurde, maar ongrijpbare verleden krijgt immers als vanzelf de kleuren van de sage. 

Er was eens… we hebben geleerd dat op die manier sprookjes verteld moeten worden. 

Maar het gaat hier niet om sprookjes, misschien kan de nuchtere verteltrant dat 

aannemelijk maken. Er was dan eens, in het begin der tijden, tussen de Noordzee en 

de Elbe een land, een Twents leengebied, geregeerd door graven en baronnen. In dat 

land werd ik eeuwen later geboren, een kind uit een arbeidersgezin. In mijn jeugd 

werd ik verliefd op mijn buurjongen, ook iemand uit een arbeidersgezin. Hoe het 

verder afliep? Ja, dat is in de loop der jaren duidelijk geworden. 'Enter, het gedroomde 

land' draag ik op aan mijn broer Jan, die mij enthousiast heeft geholpen om feiten te 

verzamelen. En ook aan mijzelf; ik had er een geweldige klus aan om het geheugen op 

te frissen.  
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t Geluk is vaak doar, woar as iej zolf neet zint 

 

De jeugd van vandaag is nich van gister 

 
 

 

 

 

INLEIDING 
 

 

 

 

 

Een deining van gedachten, het aanzwellen van een moment. Ik houd vast aan mijn 

dromen en weet zeker dat het om toeval gaat. Ik vergat soms dat ik er één van hen 

ben, ik probeer dat niet te vergeten. Ik begon eindelijk de Enterse kant van mijzelf te 

accepteren. Ik liet mijn grootouders hun intrek nemen in de verhalen. Mijn oma 

Wassink, de dochter van een alleenstaande moeder. Oma Bannink, die geen Grijsen 

heette omdat ze hertrouwde met de knecht, die Bannink genoemd werd. Opa Grijsen, 

die naar Canada vertrok, zijn vrouw bleef achter met twee kinderen; hij liet nooit meer 

iets van zich horen. Ik liet de tantes hun verhaal vertellen en ik begon hun taal weer 

te verstaan, de subtiele signalen die bij de dorpse omgang horen, hun traagheid die 

geen sloomheid is, maar rust. Die herontdekking was tegelijk vermengd met weemoed. 

Zoals dat bij alle immigranten gaat was het dorp dat in mijn hoofd bestond, in 

werkelijkheid allang verdwenen. Ook het dorp is meegegroeid in de tijd en de 

vooruitgang. De morsen zijn volgebouwd met hele grote vrijstaande huizen en de 

openbare school is al weer heel lang geleden afgebroken. Alles is sterfelijk. Alleen aan 

de moeder is het eeuwige leven gegeven. En is de moeder niet meer in leven, dan laat 

zij een herinnering achter die nog nooit iemand heeft durven bezoedelen. De 

herinnering aan de moeder geeft voedsel aan mededogen in ons, zoals de oceaan, de 

onmetelijke oceaan, die rivieren voedt die het aardrijk doorsnijden. Het water neemt 

de goede of slechte eigenschappen aan van de grondlagen waardoor het sijpelt, en de 

mens van de landstreek waar hij geboren is. Je moet nooit spugen in de bron waaruit 

je gedronken hebt. De uitbarsting komt niet vandaag. Het is nog te vroeg… of te laat. 

Ik kom niet beladen met laatste waarheden. Geen flitsende gedachten gaan door me 

heen. Waarom schrijf ik? Niemand heeft erom gevraagd. Zeker niet de mensen uit 

Enter. Waarom dan? Dan antwoord ik eenvoudigweg dat er teveel mensen zijn die 

niets weten over het dorp Enter. En als ik het zeg moet ik het bewijzen. Van alle 

kanten bestormen me tientallen, honderden bladzijden. Ze dringen zich aan me op. 
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Niet te enthousiast! Enthousiasme is bij uitstek het wapen van de machtelozen. Zij die 

het ijzer verhitten om het onmiddellijk te smeden.Ik wil het lichaam van de mens 

verwarmen en weggaan. Slechts enkelen die dit boek lezen zullen iets vermoeden van 

de emoties die zich voordeden bij het samenstellen ervan. In de loop van dit werk 

wordt een poging gedaan om tot begrip te komen van de verhouding het volk van 

Enter en de overige dorpen en steden van Twente en de rest van Nederland. Het volk 

van Enter is ingekapseld in haar verleden. Ik zal proberen de kern van de oorzaak en 

de motivering ervan te bepalen. Het leek niet opportuun aan het begin van mijn 

beschouwingen al met conclusies te komen. Ik heb me uitsluitend laten leiden door 

mijn wil om mijn heimwee en nieuwsgierigheid te doorbreken. Een feit is: ik was totaal 

onwetend omtrent de geschiedenis van Enter. Een ander feit: ik had vreselijk heimwee 

naar Enter. Hoe maakte ik daar een eind aan? Teruggaan, schrijven en fotograferen. 

Hielp dat? Een beetje! ‘Het ongeluk voor de mens is’, zegt Nietzsche, ‘dat hij kind is 

geweest’. ‘We mogen echter niet vergeten’, zoals Charles Odier ons te verstaan geeft, 

‘dat de neuroticus zijn lot in eigen hand heeft’.  

 

Voor u de hele geschiedenis gaat volgen, wil ik een paar dingen zeggen. Ik ben 

uitgegaan van de geschiedenis van Enter. De Tukkers – de barbaren zoals men ons 

noemde – hebben echter een cultuur, een beschaving en een lang historisch verleden. 

En waarom dan alle inspanning getroosten om tot elke prijs aan de overheersende 

cultuur het bestaan van een eigen cultuur te bewijzen? Dat komt volgens mij omdat 

de Tukker nu eenmaal op een bepaalde manier wordt voorgesteld. Men vindt vaak de 

stereotypen in bijvoorbeeld de grappen van Hans Dorrestijn. De Entersen bleven 

individualisten en lieten zich niet in met sekten en geheime genootschappen van 

Tempeliers, Rosenkruisers of Gulden Vlies. Ze deden niet mee aan het plan om de 

wereld te overheersen. 

 

 

Slaat uw oogen 

Naar den Hoogen 

Alles kwam van daar: 

Zachte regen daalde 

Vriendelijk zonlicht straalde 

Mild op halm en aar.   

 

A.C.W. Staring 

 

 

Weliswaar zegt Vondel in de ‘Gijsbrecht van Aemstel’: ‘De liefde tot sijn lant is yeder 

aengeboren’ en aldus zouden alle Entersen enkel door hun geboorte liefde voor Enter 

voelen. Wanneer die karaktertrek echter niet wordt ondersteund door voortgezette 

belangstelling en studie in de ontwikkelingsgeschiedenis van het Enterse land en volk, 

dan blijkt die trek weinig meer te zijn dan een slecht gefundeerd instinct. Wanneer 

deze liefde niet wordt onderhouden dan zal het snel minder worden. Enter roept 

echter om waardering van de rijke préhistorie en historie, die vanaf de vroegste tijden 

vertelt van beschaving en terugvallen, van brute bandeloosheid en toenemende 

rechtszekerheid, van kunst en techniek. Staan wij daar ongeïnteresseerd tegenover, 

niet belangstellend, dan missen wij een stuk rijkdom dat bij enige inspanning toch 

een mateloze levensvoldoening had kunnen geven. Immers, indien wij de ontwikkeling 
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van Enter meer tot ons laten spreken, indien wij die talrijke boeken lazen en in ons 

opnamen. De boeken ontvouwen ons de eeuwenlang durende ontbolstering van de 

oerstaat, van primitief leven tot moderne ontplooiing. Dan eerst heeft Enter in al zijn 

hedendaagse verschijnselen ons wat te zeggen. Geregeld wordt nu de vrije dag besteed 

met tochtjes naar buiten. Men fietst langs de heidevelden, watermolens, 

markengronden, Germaanse grafheuvels, galgenvelden, havezaten, schaapskooien, 

grensstenen, hoeven en boerenerven, allen gewijd door een lange geschiedenis. Anders 

dan de mensen denken zijn de meeste voorwerpen in oudheidkundige collecties, hoe 

interessant of grappig ook om te zien, op zichzelf totaal waardeloos. Afgezien van hun 

mogelijke artistieke kwaliteiten of geldelijke waarde, bezitten ze geen inherent 

(onafscheidelijk verbonden met) wetenschappelijk belang. Dat krijgen ze pas als ze in 

een bredere samenhang kunnen worden geplaatst, kunnen worden vergeleken met 

andere soortgelijke objecten en er iets gezegd kan worden over hun functie en 

ontwikkeling. Zo kan het simpelste voorwerp nog een betekenis krijgen, mits het kan 

worden teruggeplaatst in de denk- en leefwereld van een bepaalde periode en een 

bepaald milieu. Alleen dat vereist dan wel diepgaande kennis van die periode en dat 

milieu. Ook de oude handschriften zijn niet zonder meer wetenschappelijk waardevol 

en betekenisrijk. Ze zeggen wel iets, maar wat ze zeggen kan alleen worden begrepen 

door het intellectuele en maatschappelijk landschap te reconstrueren waaruit ze zijn 

voortgekomen. De bredere samenhang is voor een tekst misschien nog wel 

onontbeerlijker dan voor een antieke steensculptuur of een aardewerken pot. Potten 

en pannen gebruiken we nog steeds, maar de denkwereld van een antieke schrijver 

kan heel ver van de onze af staan. De kans is groot dat we lezen wat wij hopen of 

verwachten dat er staat. Onvermijdelijk geeft zo’n manier van lezen een vals beeld van 

een tekst. Dat geldt voor teksten uit de eerste eeuwen van het christendom, hoe 

vertrouwd die ons vaak ook voorkomen, evenzeer als voor andere teksten die ons uit 

culturen van de oudheid zijn overgeleverd. Daarom wordt er al sinds de negentiende 

eeuw zo veel belang aan gehecht de Bijbel te begrijpen in de context van zijn eigen tijd 

en omgeving. 

 

Déze zoektocht in mijn geboorteland is begonnen toen ik in de zomer van 2003 op 

vakantie was in Bornerbroek. Ik huurde een kamer in het natuurvriendenhuis 

‘Krikkenhaar’. Beduusd van zoveel geschiedenis reed ik met de auto door de marke. Ik 

heb veel en lang gezocht om de boerderijen die Kraa en Altena beschrijven te vinden. 

Dagen reed ik van de Witmoesdijk via het Leyerweerd, Keizersweg naar de Vloodweg. 

Erve Koerdam kende ik niet en het leek mij logisch dat er gezocht moest worden aan 

de Koerdamweg. Niets was minder waar; het lampje ging branden toen ik zag dat erve 

Het Oale Wolves niet aan de Wolvesweg ligt maar aan de Kartelaarsdijk. Erve Koerdam 

vond ik uiteindelijk ook aan de Kartelaarsdijk, weggestopt achter een eigen, niet 

doorgaande weg. Binnengaaits was ook niet direct te traceren, mede omdat men 

schrijft over Binnengerrit. Een jonge vrouw aan wie ik vroeg waar Binnengerrit was 

riep haar schoonmoeder. Deze gaf antwoord en zei meewarig: 'Dat neumt wi’j 

Binn'ngaait en het is de volgende boerderìeje.' 

 

‘Enter, het gedroomde land’ gaat ook over de verhalen van mensen. Er wordt een 

balans opgemaakt van wat goed en van wat slecht was in de oude wereld. Het wil 

vertellen van dat verre verleden, waaruit de mens tenslotte in het licht van de 

geschiedenis is gestapt, en over wat achter de overlevering ligt. Alleen schilderingen in 

grotten, sagen en sprookjes vertellen iets van die alleroudste tijden. Wanneer wij, 
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verre nakomelingen, de barrières willen openbreken die voor onze kennis zijn 

opgericht, kunnen tenslotte de stenen voorwerpen – gevonden bij opgravingen – nog 

spreken, daar waar de menselijke stem al lang is verstild. De menselijke geest laat 

zich echter niet weerhouden. Hij wordt juist gedreven daar door te dringen waar de 

wegen versperd schijnen en hindernissen hem op zijn zwerftocht de doorgang 

beletten. De mens probeert ongebaande wegen en werelden te ontsluiten die hij 

slechts vermoedde. En het gaat daarbij niet slechts om het beleven van dagen, weken 

of jaren, maar om bezinning op het uitgangspunt van het bestaan, het mysterie van 

ter wereld komen en de dood. In ons leven is de geboorte het verste verleden en de 

dood de verste toekomst. Beide begrippen gaan ons voorstellingsvermogen feitelijk te 

boven.  

 

Vroeger, toen deze gedachten ons niet wilden loslaten, lazen wij in de oude boeken: de 

bijbel, de boeken van de Egyptenaren en de Grieken. Er zijn eeuwen geweest waarin 

men de oude woorden letterlijk geloofde. De Ouden kenden echter dezelfde vragen als 

wij, doch zij gaven het antwoord in hun taal, in de vorm van gelijkenissen en mythen. 

Zo zijn de vragen hetzelfde gebleven en zij zullen altijd vragen blijven, want het geheim 

van leven en dood blijft voor ons vaak verborgen. Phoenix, de mythologische vogel die 

eens in de vijfhonderd jaar naar Egypte kwam om zichzelf in de tempel van de 

zonnegod te verbranden en uit zijn as verjongd weer te herrijzen. Hij is het symbool 

van de ware cultuur waarin traditie en vernieuwing samengaan. De mythologie kent 

nog een Phoenix, de stamvader van de Phoeniciers, de broer van Europa en van 

Kadmos, die de Grieken hun alfabet zou hebben gegeven. Deze mens, Homosapiens, 

die nu de wereld bevolkt is ontstaan in Afrika, daar is de oudste opgegraven vrouw 

gevonden. Hoe deze mens echter in Enter is terechtgekomen? Waarschijnlijk op zoek 

naar een beter leven of verdreven van haar grondgebied door oorlogen. Niemand heeft 

deze vraag ooit kunnen beantwoorden, zij is zo oud als de mensheid zelf. Deze mens, 

die leeft en sterft, die haat en liefheeft, die goed en kwaad doet! In deze veelheid van 

beelden overheersen de karikatuur en het cliché. Overal waar mensen leefden hebben 

zij sporen nagelaten op aarde, beenderen, werktuigen, sieraden, huizen en steden. En 

graven wij die aarde in lagen af, dan ligt zij voor ons als een open boek. Een boek 

waarin wij lezen hoe onze voorvaderen leefden en dachten, aten en dronken, streden 

en liefhadden.  

 

Ontelbare vragen blijven nog onopgelost, want iedere vondst werpt nieuwe problemen 

op. Maar veel is toch reeds duidelijk geworden. Naarmate de aarde zich opent, vertelt 

zij haar geschiedenis. Zij vertelt van eeuwen, van millennia en van tientallen 

millennia. Wij zullen weer nieuwe raadsels oplossen, steeds verder zullen wij 

doordringen in de diepte, in de breedte en in de verte. Het verhaal van Twente, Enter 

en de Regge is uitgebreid met verschillende onderwerpen omdat er vragen rezen 

tijdens het schrijven. Lezende over de bestuursvorm van de marke kwam al snel de 

vraag hoe de dorpen en de steden werden aangestuurd. Was er een gemeentebestuur 

en wie maakten deel uit van het bestuur? Waarom gaven de edelen hun bezittingen 

aan de kerk? Wat voor rol speelden de kerken inzake de sociale voorzieningen? 

Verstrekte de diaconie ook bijstand, zoals nu nog in Amsterdam? In het hoofdstuk 

oud recht en bestuur kunt u lezen dat er niets nieuws onder de zon is, dat het u 

allemaal erg bekend in de oren klinkt. Verrast en nieuwsgierig na het lezen dat er 

vroeger in Enter hofhorige erven waren. Waarom zijn ze afgebroken? Waar was het Hof 

van Enter? Wie zijn de oude Loaver vrouwen? Wat is de oorsprong van het School- en 
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Volksfeest in Goor? Waarom lopen kinderen in Goor op oudejaarsavond met de 

foekepot en waarom in Enter niet? Waarom werd er op oudejaarsavond in Enter alles 

wat los en vast zit meegenomen, om het de volgende dag op een hoop terug te vinden 

bij de openbare school? Waarom heet de Oude Pastoriestraat de Oude Pastoriestraat 

terwijl er geen kerk te bekennen is, alleen het hervormd dienstgebouw en de 

muziektent?  

 

In het jaar 1597 verliet de Italiaanse hopman Bernardo Cerniago zijn zonnige land en 

bleef hangen in Usselo. Hij trouwde een Enschedese joffer en het nageslacht leeft nog 

altijd voort, ook in Enter, onder de naam Kornegoor. Alles wat we denken en zien 

komt voort uit de geschiedenis. De mens leeft niet in de natuur, maar in de historie. 

En wat is die historie dan? Dat is het op stapel zetten van eeuwige werken, die de 

logische ontraadseling van het doen en laten van de mensheid en de uiteindelijke 

verandering, en vooruitgang inhouden. Ik stelde mij niet tevreden met een droge 

opsomming van feiten en jaartallen, maar het gelukte mij door te dringen tot de 

kennis van oorzaak en gevolg. De bewoners uit Enter zullen veel oude namen en 

situaties uit het verleden herkennen. De lezers, niet uit Enter afkomstig, zal het 

misschien niet bekoren, die mensen met hun bijnamen. Veel verhalen over de marken 

en de veranderingen ervan zijn algemeen. Daar waar geen informatie uit Enter 

beschikbaar was zijn de gegevens van andere plaatsen gebruikt. Het is geen 

aaneengesloten verhaal over de geschiedenis van Enter. In dit boek leest u verhalen, 

waarin veel zijpaden zijn betreden, zodat het lijkt of er geen logica in te ontdekken is 

en ik van de hak op de tak spring, met de nadruk op de negentiende eeuw. Maar de 

verhalen gaan allemaal over hetgeen ik belangrijk vind om te weten. Schrijvend over 

ontginning had ik behoefte er wat achtergrond aan te geven. Met het vermelden alleen 

dat er wel eens conflicten om rivieren en beken waren meende ik niet te kunnen 

volstaan. Rivieren, beken en watermolens speelden twee eeuwen geleden een 

belangrijke rol in onze omgeving. Als er dan bovendien correspondentie uit die tijd 

voorhanden is, wordt de verleiding groot om er iets over te schrijven. 

 

Bij het samenstellen van 'Enter, het gedroomde land' moest ik mij beperken. Dit 

onderwerp zou nog meer boeken kunnen vullen. In dit boek heb ik geprobeerd een zo 

volledig mogelijk overzicht te geven van het beleid over het landschap. Er zullen lezers 

zijn die de gegevens over de namen van de bewoners uit Enter overslaan. Anderen 

herkennen er veel in en het zou ook een wegwijzer kunnen zijn voor de lezer die 

verstrikt raakt in de namen elders in het boek. Het is verre van mij om te beweren dat 

de gegevens van mijn beschouwingen objectief zijn, vooral wat betreft het 

volkskarakter van de Entersen. In het dorp heeft een vestiging van mensen uit andere 

delen van Twente plaats gehad met alle gevolgen van dien, vermenging, beïnvloeding 

van leefwijze, denkwijze, gewoonten en van karakter van de oorspronkelijke bewoners, 

en beïnvloeding ook van de taal. En ook de Entersen zijn op verschillende gebieden 

geëmancipeerd en niet iedereen denkt nog als de oude feodalen. 

 

De naam Enter wordt al genoemd in het jaar 1188. De vlakte is groot, het dorp dat 

daar middenin ligt is klein. En ondanks de nieuwbouw wil het toch niet groter 

worden. Enter is niet meer zoals het was, toch zijn er nog oude huizen en boerderijen, 

het hervormd dienstgebouw en ons huis in de Julianastraat. Helaas is voor nieuwe 

woningen en de supermarkt het bos en het huis van de dokter Veldhuizen van Zanten 

(met praktijk en apotheek), het gemeentelokaal met politiebureau, het bouwland met 
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het korenveld achter ons huis en alle oude erven opgeofferd. De marke en het dorp 

Enter, vroeger behorend bij het richterambt Kedingen, bestaande uit de gemeenten 

Goor, Diepenheim, Markelo, Wierden, Enter en Rijssen, zijn veranderd. Het landschap 

zoals dat vroeger was is er al lang niet meer. In het fotoboekje van Enter ziet men twee 

vrouwen, ze trekken een eg over het land 'in 'n goarn' (moestuin) achter de boerderijen 

van de Werfstraat. Men legde verharde wegen aan en het Twente-Rijnkanaal werd 

gegraven, de markengronden werden verkocht, ontgonnen en verkaveld. De oude 

verhalen spreken over een heel ander landschap met moerassen en woeste gronden 

met bossen, veen en heide. De omgeving van het Schuttenbeld en het Reints is 

tegenwoordig netjes ingericht voor het toerisme vanwege de mogelijk om te recreëren 

en te overnachten. Het lijkt wel of die omgeving af is, aangeharkt en dodelijk 

voorspelbaar. De waterpomp op de Brandput is verdwenen; de waterpompen op de 

kruispunten waar de vrouwen in de open lucht bijeenkwamen. De huizen hebben hun 

vroegere verwantschap met de bossen en heidevelden verloren. De hoge Hamberg met 

zijn eigen uiterlijk, met zijn machtige en trotse schaduw stak hij donker af tegen de 

horizon en hield zwijgend de blik op de Entersen gericht. 

 

Ik weet nog dat op de Hamberg een zandverstuiving was, en heide. Later werden op de 

es aardappelen, rogge, tarwe, haver en knollen verbouwd. Gelukkig komt nu het oude 

terug. Decennia lang waren de golvende halmen verdreven door de subtropische maïs. 

Het roggeareaal in Twente is de laatste jaren weer flink toegenomen. Net als de akkers 

met haver, gerst en tarwe. Het begon op percelen van natuurbescherming-

organisaties, gaandeweg is het graan ook weer voor reguliere landbouw interessant 

geworden. De mestwetgeving heeft daar van alles mee te maken. Maïs was interessant 

omdat het zoveel mest kon consumeren. Nu de regels zijn aangescherpt is die 

noodzaak minder geworden. Bovendien is het voor de grond beter om er niet altijd 

hetzelfde gewas op te verbouwen. En – uiteraard – is er een bij boeren altijd goed 

vallende financiële prikkel. Het rijk heeft subsidies beschikbaar voor hen die bijdragen 

aan de terugkeer van de typische akkerflora en  akkerfauna. Dat zal velen goed doen 

want wat is er fraaier dan die helblauwe korenbloemen en de felrode klaprozen aan de 

randen van de Twentse essen? 

 

Tijdens mijn reis op zoek in het verleden werd ik – na vijfendertig jaar – herkend in 

boekhandel Waanders, Hans Bakker wist zelfs mijn naam nog. Mooi hè? Voor het 

eerst zag ik in het Enterse museum de oude zomp en bezocht ik de Oudheidkamer in 

de kleine boerderij van Buis Jan, de opa van mijn buurkinderen. De tocht met de 

replica van de Regt door Zee (van Jans ten Berge) over de Regge was een ware 

belevenis. Ik heb me vaak afgevraagd hoe een zomp op het slootje (Regge) kon varen. 

Wie schetst mijn verbazing toen ik een rivier zag met weelderig begroeide oevers als in 

de Biesbos. Wel niet zo breed als de IJssel, maar toch een zompwaardige rivier. In 

mijn jeugd was de Regge door verzanding en kanalisatie een slootje. Hoe 

onwaarschijnlijk het ook mag klinken, op de riviertjes ten oosten van de IJssel is 

scheepvaart geweest. Alleen al in het jaar 1795 waren er circa tweehonderd zompen in 

Enter. Men bouwde ongeveer drie maanden lang aan een zomp die bijna evenveel 

kostte als een huis. Op de Regge zeilden in het jaar 1830 ruim honderdzestig zompen. 

Enter, het schipperscentrum en scheepsbouwcentrum, telde toen ruim 

honderdtwintig schippers. Zij en vele anderen zorgden voor het vervoer te water. 

Zonder dit vervoer zou de economie van Oost-Nederland tot ver in de negentiende 

eeuw praktisch ondenkbaar zijn geweest. Met de aanleg van verharde wegen en 
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spoorwegen verdween echter deze traditionele scheepvaart geleidelijk helemaal. 

 

Op de kaarten van kapitein Hottinger (1773-1794) van Noord en Oost Nederland staat 

de Regge vermeldt als De Rechen. Logisch, het is immers een regenrivier. De 

weilanden veranderden vroeger, na zware regenval in een moeras, waar de koeien de 

grasmat stuk trapten. Vandaar dan ook, dat er maatregelen werden genomen om een 

vlottere afvoer van het water te verzekeren. De Regge en de andere beken met 

schilderachtige bochten werden rechtgetrokken. In de tweede helft van de achttiende 

eeuw gingen enkele grootgrondbezitters, die tot dusver hun gebied voornamelijk als 

jachtterrein hadden beschouwd, aandacht schenken aan verbetering van de landbouw 

en ontginning van woeste grond. Het was een verschijnsel dat zich over Europa 

verspreidde en naar men zegt zijn oorsprong had bij de Psysiocraten in Frankrijk. Die 

beschouwden de natuur – en in het bijzonder de landbouw – als bron van welvaart. In 

wetenschappelijke genootschappen probeerde men elkaar van de schoonheid van de 

natuur te overtuigen en van de nieuwste theorieën en werkmethoden op 

landbouwgebied op de hoogte te brengen. Daartoe behoorde het streven om woeste 

gronden te ontginnen. Met ontginnen van woeste gronden werd bedoeld het in cultuur 

brengen er van en ze geschikt maken voor landbouw, veeteelt of bosbouw. Met de 

bossen zijn ook de magische plaatsen verdwenen. 

 

        De coöperaties kwamen op aan het eind van de negentiende eeuw. Ze stimuleerden het 

gebruik van meststoffen, in die tijd vooral kali en Thomasslakkenmeel. In het jaar 

1921 namen de coöperaties ook de levering van lijnmeel, maïsmeel, roggemeel en 

kokosmeel op zich. Toen de dorsmachines in gebruik kwamen, brachten de boeren 

alle rogge naar hun coöperatie en kregen er meel voor terug. Voordien trokken de 

boeren met een paar zakjes eigengedorst graan naar de plaatselijke molenaar om het 

daar te laten malen. In Enter waren er twee molens: één aan de Disselsweg en één op 

de Mors. De laatste is na een brand herbouwd aan de Dorpsstraat. In 1829 kreeg 

Frans ter Halle koninklijke goedkeuring voor het oprichten van een tweede 

korenmolen in Enter. De molen komt op de plaats waar nu de prins Bernardlaan en 

de Disselsweg samenkomen. De Disselsweg heette toen nog Kruisweg. De 

Disselsmolen, daar waar de familie Distel generaties lang het werk heeft gedaan, was 

gebouwd op de molenheuvel. De molen was een achtkantige bergmolen met twee 

koppels stenen. Via kettingen en kruipalen kon men vanaf de grond de molenkap in of 

uit de wind draaien. Aangezien dit type windmolen niet zo hoog was, bouwde men ze 

op een al dan niet kunstmatig aangelegde heuvel, men kreeg de wieken dan beter in 

de wind. De onderbouw of het molenhuis was van hout met asfalt gedekt. De wieken 

liepen vlak over de grond, men noemde zo’n molen ook wel een grondzeiler. De knecht 

van Frans ter Halle, Herm Distel, afkomstig uit Ambt Delden, trouwt in 1844 met 

Geertruid Geerdink, een nicht van Ter Halle. In 1848 overlijdt Ter Halle en Geertruid 

is de enige erfgename. In september 1923, de zoon van Johannes Distel is dan 

eigenaar, brandde de Disselmolen tot de grond af. De oorzaak was een vastgelopen 

motor. De windmolen wordt niet meer opgebouwd. In navolging van bakker Morssink 

laat Distel ook een moderne maalderij bouwen. De maalderij is nog tot 1950 in 

gebruik geweest, waarna bij gebrek aan opvolgers de zaak gesloten is. De maalderij is 

daarna gesloopt ten behoeve van woningbouw. 

 

        In het jaar 1969 verenigde de coöp zich met de landbouwersorganisaties van Almelo, 

Enschede, Haaksbergen, Vroomshoop, Hellendoorn, De Krim, Vriezenveen en 
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Mariënberg. Het werden de Verenigde Twentse Landbouwersbanken: de VTL, 

gevestigd te Almelo. De bakkerij, de kruidenierswinkel met de afdeling manufacturen 

en de maalderij werden afgebroken en er kwam een nieuwe zelfbediening 

(supermarkt). Mijn vader werkte toen al niet meer in de bakkerij omdat hij de 

pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Hij werd in het jaar 1966 ziek door een 

tumor aan zijn hoofd en werd na drie maanden voor vijftig procent arbeidsgeschikt 

verklaard. Er kwam fabrieksbrood en mijn vader maakte het banket, samen met 

Dieks uit Rijssen en de Loore, de bakker van de Rijssenseweg. Toen de bakkerij werd 

afgebroken heeft hij nog brood bezorgd bij de boeren in de marke. Ik ben nooit 

vergeten dat de fles met citroenbrandewijn (voor het gebak) heel snel leeg werd, veel te 

snel! Zoveel drank was er nu ook niet nodig voor de gebakjes. Totdat mijn vader 

streepjes op de fles zette om te controleren of de inhoud wisselde. Zou het echt waar 

zijn wat hij dacht te zien? Op een keer kwam de inhoud boven het streepje uit, hij 

werd namelijk weer aangevuld met water. Iemand nam geregeld een flinke slok uit de 

fles; het 'spelletje' was daarna snel afgelopen. 

 

Enter had eens een dichter: Gerrit Waanders. Hij is in het jaar 1936 helaas veel te 

vroeg gestorven. Waanders woonde aan de Dorpsstraat, waar hij een boekhandel had. 

Het pand heet nog steeds naar hem. Ik heb zoveel feiten gehoord in mijn jeugd zonder 

dat de achterliggende verhalen werden verteld. Na veertig jaar ging er een wereld voor 

mij open na het lezen van alle verhalen, veel raadsels werden opgelost. Niet àlle 

boerderijen in het dorp en de marke zijn genoemd, het zou het verhaal nog groter 

maken. Ik heb geprobeerd het thema de Regge en de tol vast te houden. Al gaande 

kwam ik terecht bij de marken, witte wieve, veurkiekers, tempeliers, roofridders en 

kastelen. Toen was het hek van de dam. Rijssen, Goor, Almelo, Vreden en Munster 

waren dicht in de buurt, met de auto ben je er zo. De houtzaagmolen naast 

Carelshaven dateert uit het jaar 1770 en is nog steeds in gebruik. De houtzagerij ligt 

achter de factorij (overslagplaats) en de haven waar vroeger de zompen werden 

bevracht. De houtzaagmolen is gebouwd door graaf Carel George, graaf van 

Wassenaar Obdam, Heer van Twickel, eertijds Eyssinckhof. In die tijd werd de vaart 

met de hand gegraven, de tijd van zompen en Enterse schippers. Ze vervoerden het 

hout dat er gezaagd werd. Duidelijk werd dat het graven van de vaart niet heeft 

kunnen verhinderen dat de klachten over de slechte vaarverbindingen bleven klinken. 

Vooral de zich steeds meer ontwikkelende textielnijverheid zocht naar mogelijkheden 

hierin verbetering te brengen. In de Franse tijd en de periode daarna leidde dit tot een 

aantal ambitieuze plannen. Aanvankelijk probeerde men voor de verwezenlijking 

hiervan de hulp in te roepen van de oude graaf Carel. Op 11 januari 1796 stuurde 

J.B. Blijdenstein, de grootste fabrikant van Enschedé, een brief aan J.A. Verstege, de 

advocaat van graaf Carel. Daarin refereerde hij aan een eerder gesprek tussen beiden, 

meedelende: 'Ik heb daarover sedert verder nagedagt en daarover eenige informatie 

ingewonnen, uit welke mij gebleken is, dat de complete volmaking der vaart een werk 

van weinig omslags en kosten zal zijn.' Hij vond, dat 'het zeer uitvoerlijk is, om zonder 

veel gravens, alleen door sluizen, met volle vragt aan Carelshaven zoude kunnen 

komen.' Op 23 april 1798 verzochten een aantal kooplieden en fabriqueurs (oud 

woord voor fabrikanten) aan het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks 

om burger van Wassenaar (graaf Carel van Twickel) toe te staan de Regge vaarbaar te 

maken en van de nodige zijlen (stuwen) of sluizen te voorzien en daarop een tol te 

heffen van een stuiver per schippond. Ook de schippers zouden aan een reglement 

gebonden moeten worden, opdat 'alle willekeur (zonder regel, eigenmachtig te werk 
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gaan) geweerd en de vragtlonen op enen redelijken voet gereguleerd zullen worden.' 

Een reactie op dit verzoek is niet bekend, noch hoe het met dit plan is afgelopen. 

Graaf Carel is in het jaar 1800 overleden. We moeten daarom aannemen dat het bij 

een plan is gebleven. De herbergen – behalve Carelshaven – zijn verdwenen. De 

boerderijen waarin ze gevestigd waren zijn er nog, zo ook de tolhuizen. En de Regge... 

die is in sommige streken weer in oude glorie hersteld. 

 

Dit boek gaat over de geschiedenis van een dorp dat zelf veel waarde hecht aan haar 

historie. Er leeft bij veel Entersen een diepgeworteld gevoel anders te zijn dan de 

bewoners van Twente, omdat ze in het dorp een heel andere ontwikkeling hebben 

doorgemaakt. Ze waren bang hun historische identiteit te verliezen door op te gaan in 

de gemeente Wierden en dat heeft veel afwijzende reacties opgeroepen. Ook historici 

hebben de neiging de nadruk te leggen op het geheel eigen karakter van dit dorp. In 

elk geval wijken bevolkingssamenstelling en economische groei in veel opzichten af 

van die in de rest van Twente. Aan deze aspecten wordt dan ook bijzondere aandacht 

besteed. Er worden vergelijkingen gemaakt met de andere dorpen en steden in Twente 

met uitstapjes naar Vreden, Amsterdam en Newcastle. Het spreekt wel vanzelf dat in 

een samenvatting van een rijke en complexe geschiedenis als de Enterse veel aspecten 

op zijn best alleen maar aangestipt kunnen worden. Ik ben mij bewust dat de keuze 

van thema’s en onderwerpen veel te maken heeft met eigen voorkeur en 

belangstelling. Ik herken mezelf overigens het meest in het oude volkskarakter, net zo 

eigenwijs, koppig en individualistisch. En op je woord terugkomen, dat nooit! Ik kniel 

en kruip voor geen mens, groep of belang. Behalve wanneer ik er zelf belang bij heb. 

Ik kan me voorstellen dat er Entersen zijn die bij het lezen de opmerking maken: 'Die 

eigenschap bezit ik toch niet, dat heeft ze mis, die vrouw!' Ik heb ernaar gestreefd, de 

min of meer algemene eigenschappen te vermelden van het omschreven 

volkskarakter. Al de afwijkingen na te gaan is onbegonnen werk, de variaties zijn 

immers even talrijk als het aantal Entersen zelf. Niemand verlaat ooit Enter, of bijna 

niemand maar ik heb het gedaan. Ik heb dingen gezien waar niemand in Enter ooit 

een blik op heeft geslagen, dingen gedaan waar ik vroeger alleen van droomde. Ik heb 

ministers ontmoet en krijgers, ik heb tegenover moordenaars gestaan en vele, vele 

verhalen vanuit de hele wereld gehoord. De verhalen uit de Bijbel werden 

werkelijkheid. Ik zag het grijze dämpken als een rookwolkje uit de mond van de aids-

patiënten komen. En op niets van dat alles was ik ooit voorbereid. ‘n Mens mot net zo 

lang leren töt e alle vinger êwn laank hef! Van schrijver F.G.H. Löwik is het volgende. 

 

As Criticus met groot verstaand, 

- Hee dreg ne groote brille - 

Luk op – of an te marken hef, 

Hee hoalde zik neet stille! 

Al ’t menschenwaark hef zien gebrek 

En ’t netste kan nog netter. 

Dee meant, dat hee ’t verbettren kan, 

Den zeg ik ‘Doo iej ’t better!’ 

     

         Het patroon van de straten in Enter en de boerderijen is sinds de jaren vijftig weinig 

veranderd. Maar als men met oude dorpelingen praat en men zet alle verhalen op een 

rij, dan ontstaat er een serie van belevenissen, van feesten, van mensenlevens, die 

tegenwoordig totaal onherkenbaar zijn geworden. De winkeltjes zijn verdwenen, de 
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smederijen, de molens, de fabrieken, de petroleumman, de boerenleenbank, de oude 

en de nieuwe coöperatie. De boeren gingen niet vaak naar een winkel, de middenstand 

kwam bij de mensen thuis. Nu rijden de boeren met de auto naar de supermarkt en 

de dozen met spullen worden steeds groter. Er kwamen nieuwe dorpsbewoners. Op de 

foto’s uit de jaren zestig van de twintigste eeuw kon je de kleren zien veranderen. De 

petten verdwenen uit het dorpsbeeld, de zondagse pakken van de arbeiders werden 

truien en jacks, de lange rokken van de vrouwen werden spijkerbroeken. De stille 

omwenteling van Enter aan het einde van de twintigste eeuw had talloze grote en 

kleine gevolgen. Eén van de belangrijkste betrof het omgaan met geld. In mijn jeugd 

was betalen nog een ritueel. De huur en de ziekenfondspremie werd thuis opgehaald 

en er werd altijd een praatje gemaakt met de incasseerder, die altijd tijdens de 

avondmaaltijd kwam. Geld ontvangen en geld uitgeven deed men niet zomaar, maar 

ook dat veranderde. Het loon werd in een papieren zakje ontvangen, maar toen de 

mensen het geld op de bank kregen gingen ze opeens andere dingen doen. Vakanties 

naar het buitenland waren er voor ons gezin nog niet bij. Wij fietsen elke vakantie 

naar Holten, naar het indrukwekkende Canadezenkerkhof met de uitgestrekte velden 

met witte kruisen en naar de grote zomermarkt – met de veemarkt – in Rijssen. Alle 

gebeurtenissen werden beheerst door de wet van het kleine getal. Een wet waar men 

in de stad nauwelijks weet van heeft. Een rijtje nieuwe woningen valt in een 

stadsbuurt nauwelijks op. Maar in een dorp hebben twintig nieuwe gezinnen wel 

degelijk invloed. Met de landbouw is de stabiliteit uit de dorpseconomie verdwenen, en 

ook uit het sociale leven. 

 

Het platteland verschilde per regio en ook binnen de regio waren de verschillen tussen 

dorpscultuur en streekculturen groot. Het platteland was uitgesproken dun bevolkt. 

Er was ruimte in overvloed, de bevolkingsdichtheid varieerde van tachtig tot 

vierentwintig inwoners per vierkante kilometer. De dorpen waren klein, met kerken, 

winkeltjes, een school en een herberg. Buiten de dorpen waren de boerderijen en de 

molens de enige bebouwing. In ‘Enter, het gedroomde land’ wordt één van de 

belangrijkste centra van de Twentse beschaving uit de Oudheid opgeroepen: Enter, 

het dorp en de marke. Enter en de scheepvaart op de Regge worden tot een algemener 

thema, de overgang van naturalwirtschaft naar geldwirtschaft. Bekend is het verhaal 

van de laatste ridderkrijg van Nederland die in Enter plaatsvond. ‘Enter, het 

gedroomde land’ gaat over de geschiedenis van een dorp dat zelf veel waarde hecht 

aan haar historie. Er leeft bij veel Entersen een diepgeworteld gevoel anders te zijn 

dan de bewoners van Twente, omdat ze in het dorp een heel andere ontwikkeling 

hebben doorgemaakt. Ze waren bang hun historische identiteit te verliezen door op te 

gaan in de gemeente Wierden en dat heeft veel afwijzende reacties opgeroepen. Ook 

historici hebben de neiging de nadruk te leggen op het geheel eigen karakter van dit 

dorp. In elk geval wijken bevolkingssamenstelling en economische groei in veel 

opzichten af van die in de rest van Twente. Aan deze aspecten wordt dan ook 

bijzondere aandacht besteed. Er worden vergelijkingen gemaakt met de andere dorpen 

en steden in Twente met uitstapjes naar Vreden, Amsterdam, Brussel en Newcastle. 

Het spreekt wel vanzelf dat in een samenvatting van een rijke en complexe 

geschiedenis als de Enterse veel aspecten op zijn best alleen maar aangestipt kunnen 

worden. Ik ben mij bewust dat de keuze van thema’s en onderwerpen veel te maken 

heeft met eigen voorkeur en belangstelling. De opzet van het boek is voor een deel 

chronologisch en de verhalen over de taal, de katholieke kerk en de heksen staan 

opzichzelf. Het heeft met andere woorden een geschiedverhaal vermengd met 
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persoonlijke verhalen, gedichten, spreuken en overdenkingen. De politieke 

geschiedenis van de streek vormt daarbij het kader. De informatie over de achttiende 

en negentiende eeuw is het uitvoerigst, maar ook de vijftiende eeuw krijgt naar 

verhouding veel aandacht. Omdat dit boek vooral bedoeld is voor de algemene lezer 

zijn er alleen noten opgenomen en geen verwijzingen. Achter de moeilijke woorden 

staat de verklaring en deze is nog een keer vermeld in de Noten omdat de betekenis 

vaak maar één keer wordt vermeld. De vermenging van de mythologie en de Enterse 

geschiedenis maken ‘Enter, het gedroomde land’ een boek dat interessant is om te 

lezen. Nu weet ik wel dat kritiek en betweterij heel gemakkelijk zijn. Het één noch het 

ander was mijn doel. Alleen wil ik onze geschiedenis meer begrijpelijk, meer 

belangwekkend gemaakt zien. Zeer zeker is bij enige goede wil en voorafgaande 

zelfstudie op dit gebied heel wat meer te bereiken. Door de leraren en docenten te 

berde gebrachte geschiedenis lijkt slechts occasioneel (bij gelegenheid, niet 

regelmatig). Indien èn onderwijzer èn iedere Tukker meer kennis namen van heel die 

veelzeggende taal, die elke Twentse hoeve, beek en burcht, stedeke, dorp en stad 

spreekt… zou er zeer zeker een grote belangstelling komen. Gustaf Frensen heeft het 

terecht gezegd: ‘Interesse haben, das ist rech sein’. 

 

         Enter, een agrarische gemeenschap, had een bevolking van zo’n tweehonderd 

mensen. Een klasse van vrijboeren – vrije boeren met ene klein stukje land – was in 

opkomst, met arbeiders die voor hen of voor het herenhuis werkten. Alles was 

handwerk. Hun huizen stonden op stukjes grond uit middeleeuwse tijden. De weg was 

de dorpsstraat die voor de kerk langs liep. Er liepen eenden en ganzen. De weg was 

niet bestraat en stond daardoor vaak onder water, waardoor reizigers hun weg 

moesten vinden door de plassen en het water. De beek de Entergraven liep langs de 

korenmolen, die zelf op een middeleeuwse locatie stond dichtbij het herenhuis. De 

oude wieken moeten hebben gekraakt en er was een smidse dichtbij, waar 

hamerslagen boven het gekraak van de wieken uit klonken. De Scandinavische 

invasies hadden plaatsgevonden tussen de negende en de elfde eeuw, en een blijvend 

resultaat ervan was te vinden in de plaatsnamen. De namen die eindigen op wijk zijn 

bijna zeker van Deense oorsprong, zoals Harderwijk en Beverwijk. Thorpe (dorp), toft 

(een stuk land) en scale (een tijdelijke hut) zijn ook veel voorkomende Vikingnamen. 

De omgeving bestond uit landbouwgrond en, dankzij de rivieren, goede weidegrond 

om vee te laten grazen. Er zullen schapen hebben gelopen over de lage heuvelrug 

tussen Salland en Twente, maar geen grote kuddes. Het drasland was vol wilde 

eenden, ganzen, zwanen, watervogels en roerdompen. Soms zal de lucht zijn 

verduisterd door zwermen vogels. Er waren meer dan voldoende dikke palingen, en in 

de bossen liepen herten. De kleine gemeenschappen, op zichzelf staand, grotendeels 

geïsoleerd, onveranderlijk van karakter, elke generatie die dezelfde grond bewerkte, 

kregen heel diepe wortels. Zelfs al was Enter niet geïsoleerd, de wortels van het dorp 

moeten even diep zijn gegaan. Als een dorpsbewoner zou zeggen dat hij het dorp 

permanent wilde verlaten, zou dat een diepgaande en verbazingwekkende beslissing 

zijn  geweest. Het hoofd van de posterijen was de postmeester. Dit was een belangrijke 

en verantwoordelijke positie, omdat hij volgens de wet verplicht was de ruiters van 

dienst te zijn die over de weg kwamen met de post. Er moesten constant drie goede en 

fitte paarden klaarstaan, gezadeld en van tuigage voorzien, en een voorraad 

postzakken voor de ruiters. Hij moest hen voeden en zorgen voor onderdak. De 

organisatie van het postnetwerk werd erg serieus genomen en bracht zijn eigen 

bureaucratie voort. Er waren bijvoorbeeld uitgebreide richtlijnen over wat er moest 
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gebeuren wanneer ‘de dragers zo snel achtereen of in zo groten getale komen, dat de 

eigen voorraad paarden van de post niet voldoende zal zijn’. En ‘geen enkele man die 

rijdt voor de post, zal rijden zonder gids, die op zijn hoorn zal blazen telken wanneer 

hij reizigers ontmoet of door enig dorp rijdt, of tenminste drie keer per mijl’. De post 

moest elf kilometer per uur afleggen tijdens de zomer, en acht in de winter. Binnen 

een kwartier nadat er een pakket was gearriveerd, moest de postmeester het ofwel zelf 

bezorgen of laten brengen. Hij moest voorzien in drie sterke leren tassen, bekleed met 

laken of katoen, waarin het pakket moest worden vervoerd. Een pakket mocht aan 

niemand worden toevertrouwd, behalve aan een bediende van de post. Er mochten 

geen particuliere brieven of pakketten of enig andere vorm van bagage worden bezorgd 

voordat de pakketten van Zijne Hoogheid waren afgeleverd. Als er overtredingen 

werden begaan, zou de postmeester daarvoor persoonlijk verantwoordelijk worden  

gehouden. De meeste reizigers zullen te voet zijn gegaan, verkopers die de weg volgden 

en dan achterlieten om de ongebaande paden te betreden naar gehuchten zoals 

Rectum en Zuna om hun waren te slijten; groepen arbeiders – timmerlieden, 

metselaars, dakdekkers met hun gereedschapstassen op zoek naar werk; boeren die 

vee en gevogelte naar de markt dreven; weglopers en de eeuwige hoopvolle mensen die 

met of zonder draagbaar onderweg waren naar het verre Deventer. Er waren ook 

ruiters, de boodschappers met officiële documenten die snel tussen de verschillende 

posten reden. De ruiters in volle galop moeten een spektakel zijn geweest tegen het 

stilstaande decor, hun hoofd omlaag, met flapperende cape, het gehijg van hun 

paarden. Er waren ook anderen te paard, maar zij reden langzamer. Het waren de 

reizende handelaren, de edelen en rijken met hun dienaren en bewakers. Zij moeten 

een bepaalde wereldsheid naar Enter hebben gebracht. Zij allemaal zagen, net als 

degenen die er vandaag komen, de kerk van Enter met de linden. De kapel aan de 

Dorpsstraat die er stond voordat de kerk in 1708 werd gebouwd. 

 

         In het boekje ‘Langs oude Twentse boerderijen’ van Jan en Everhard Jans staat op 

pagina 47 de schuur op het erve Zendering, Hexelseweg 40 te Wierden. Ten onrechte 

staat vermeld dat de schuur werd bewoond door de familie Koers. Mijn vader is 

geboren op de Schutterieje. ‘Het erve Zenderink is een eindje verderop richting 

Wierden’, aldus mijn tante Mina Koers, geboren Borkent. 

 

Liesbeth, Jan en Henk zijn Enter nooit vergeten en bezoeken nog steeds de pony- en 

paardenmarkt en de Enterse Dagen. Liesbeth wandelt nog geregeld met Jannie 

Oosterveen (van ‘n Maskop) over de Mors of de Hamberg.  

 

         Alles is toeval, niets staat vast. Alleen de wil wordt door deze woorden gedwongen. Ik 

zin op een elegante list voor de taalkundige muur waar alleen ik overheen kan. De 

overpeinzingen zijn van mij, laat de wereld van u zijn. ‘Enter, het gedroomde land’ is 

zo ruim van opzet dat er plaats is voor alle onderwerpen over Enter. Door me met alle 

energie te concentreren op één aspect van het bestaan, kan ik tegelijk de meest 

fantastische kennis verzamelen en er plezier aan beleven. Het gevaar bestaat dat mijn 

kijkdoos echter het formaat van de wereld aanneemt. Omdat ik de fantasie had dat 

deze verhalen enige kans gegeven mocht worden op blijvender belangstelling, zo heb 

ik gedacht om ze nog eens te vertellen. Ik was niet opzettelijk rückwärtig 

(achterwaarts), maar door toon en thematiek zal ik waarschijnlijk wel als zodanig 

gekwalificeerd worden. In de eerste plaats rest mij, aan het eind van dit werk gekomen 

een woord van dank te richten aan mijn kinderen. Ze hebben met veel geduld 
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geluisterd naar mijn verhalen en volgden vol belangstelling en begrip de voortgang van 

‘Enter, het gedroomde land’. 
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Iej mot knap klook wean um oe van 'n dommen te können 

hoalden 

 

Wel n kop verget mot de been broeken 
 
 
 
 

IK, BARBAAR 
 

 

 
 

 

Mijn vader – wij noemen hem vaa –  was Hendrik Gerrit Koers, de bakker van de 

coöperatie aan de Dorpsstraat. Hij kreeg op 30 januari 1946 bericht van de Vereniging 

Nederlandse Bakkersvakscholen te Groningen dat hij was aangenomen voor de 

Gemengd Bedrijfscursus afdeling banket. De cursus zou starten op donderdag 7 

februari 1946 om 17.00 uur in de Almelose Bakkersvakschool, Parochiehuis, 

Boddenstraat 49. Deelnemers aan de opleiding voor Banketbakkers moeten in bezit 

zijn van een tekenboek, 3 schriften, een dictaatschrift (voor receptenboek), een stuk 

gummi, 1 potlood, 1 pen, 1 lineaal, 1 passer en een spuitzak met spuitjes, 2 gladden 

no. 5 en 7 en 2 gekartelden no 2 en 5. Deelnemers aan de cursus dienen op de eerste 

les de eerste termijn, zijnde een bedrag van 24 gulden te voldoen voor de eerste twee 

maanden. Voor de volgende termijnen wordt een nota gestuurd.  

 

In verband met de werkzaamheden in de bakkerij ontvangt vaa op 9 oktober 1947 het 

afschrift van de kennisgeving no. 2 tengevolge art. 35 der arbeidswet 1919. De 

ondergetekende F. Morsink, als hoofd van de onderneming, waartoe de broodbakkerij 

behoort, geeft hierbij kennis dat in die bakkerij op zaterdag den 11 oktober 1947 door 

2 bakkersgezellen (mannelijke arbeiders van 18 jaar of ouder) bakkersarbeid zal 

worden verricht van tusschen 0 en 9 uur des voormiddags. Het afschrift diende te 

worden opgehangen naast de arbeidslijst in de wasruimte.  

 

Vaa had dus een broodbakkeropleiding gedaan en werd na de Tweede Wereldoorlog de 

broodbakker (en later ook banketbakker) van de coöperatie aan de Dorpsstraat 53. Hij 

werkte samen met de oude Scholten, het was in de tijd dat Beverdam ziek was. 

Omstreeks de eeuwwisseling breidde ‘Plas Hendrik’ zijn bakkerij uit met een winkeltje 

en een maalderij. Zijn zoon Frits kwam ook in de zaak. Toen Frits trouwde werd de 

zaak nog verder uitgebreid. De oude Entersen zullen zich dat waarschijnlijk nog wel 

herinneren. Naast de winkel kwam het woongedeelte voor Frits en zijn vrouw. In het 

jaar 1926 werd de coöperatieve landbouwvereniging opgericht. Die nam in het jaar 

1928 de maalderij van Frits Morsink over. In het jaar 1930 nam ze ook de rest van de 

zaak over. Frits werd toen directeur van de nieuwe coöperatie. Geleidelijk kwam er 



 22

meer personeel in dienst, in de winkel, de bakkerij en de maalderij. Hendrik ter 

Harmsel (Bol Hendrik) kwam in het jaar 1928 als veertienjarige jongen in dienst bij 

Frits Morsink, later bij de coöperatie. Eerst zes weken op proef, zonder loon. Daarna 

met een loon van vijftien gulden per week. Een flink bedrag voor die tijd. Hij moest er 

echter wel keihard voor werken. Gemiddeld twaalf uur per dag. ’s Winters kwam hij 

vaak na negen ’s avonds bij zijn klanten in Ypelo. Die mopperden dan omdat hij zo 

laat was en hen van bed hield. Ypelo kampte in die tijd vaak met wateroverlast. In de 

buurt van het Mokkelengoor stond ’s winters alles onder water, ook de wegen. Vooral 

in het donker was dit best gevaarlijk. Toen Hendrik daar eens met zijn vader over 

sprak zei deze: ‘Laat het paard zijn eigen gang maar gaan, dan gebeurt er niets’. Vanaf 

die tijd liet Hendrik het paard de vrije teugel in het water en kwam iedere avond 

gezond en wel thuis. ‘Bol Hendrik’ stopte in het jaar 1946 met venten voor de 

coöperatie. Hij begon toen met een manufacturenzaak in Enter. 

 

Het personeel van de coöperatie in het jaar 1932: 

 

- H. ter Harmsel (Bol Hendrik), venter kruidenierswaren; 

- Beverdam, chef van de winkel; 

- J. Brunnekreef (Kremer Jan), broodventer; 

- J. Kampman, mulder; 

- Slot (Slot Bakker), bakker; 

- D. ter Harmsel (Bol Dieks), menger; 

- J. de Wilde (Boosmans Jan,  kantoormedewerker; 

- J. Rozemuller (De Roze), voerman/chauffeur; 

- H. ter Denge (Maskops Hendrik), mulder. 

 

 

Vaa leerde tijdens een dagje uit met de jongelingsvereniging van de gereformeerde 

kerk een meisje kennen uit Almelo. Hij werd verliefd, verloofde zich en trouwde met 

haar; Willemien Maassen van den Brink werd mijn moeder. Vaa twijfelde tussen het 

beroep van bakker of van fietsenmaker, hij werd uiteindelijk bakker. Voor het 

huwelijk woonde hij 'op kamers' bij Els en Mannie van Hoorn, die woonden aan de 

Populierenlaan. Mijn ouders vonden uiteindelijk een huis, ze huurden het voorste deel 

van het huis van Leussink aan de Rijssenseweg 26 en trouwden derhalve op 18 april 

1947. Daar verscheen ik in de nazomer van het jaar 1949. Mijn eerste herinnering: 

ruzie met de buren, terwijl toch mijn eerste herinnering het wiegje moet betreffen, het 

bedje van riet met de tulen gordijntjes om de hemel. Toen ik drie jaar was verhuisden 

we naar de Julianastraat 34, naar het huis waar Kamstra de schoolmeester had 

gewoond. Vaa bracht elke week melkpoeder mee voor Mannie en Els van Hoorn. Ik 

mocht nooit mee om de melkpoeder weg te brengen. De reden was dat kinderen te 

druk waren. Het echtpaar was de moorden op hun familie en hun vrienden in de 

Tweede Wereldoorlog nooit te boven gekomen, aldus vaa.  

 

Vaa is in het jaar 1916 geboren in het dorp Wierden op de Hexelseweg in de 

Schutterièje. Schutterièje is het Twentse woord voor Schutterij en is afgeleid van de 

namen van de wachthuisjes op hoge palen. Deze behoorden tot de oude 

verdedigingswerken in Twente. De Schutterièje waar vaa het licht zag, was een 

boerenhuis gelegen aan de weg van Wierden naar het esdorp Hoge Hexel. Vroeger 
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woonden er de schutters of schuttens die ook wel gesworenen werden genoemd. Zij 

namen het loslopende vee in beslag en hielden het vee in bewaring tot de boete was 

betaald. G.J. Ter Kuile senior schrijft over de schutterij in de voorlaatste eeuw:  

 

Wel bestond hier (Almelo) als in Wierden een rustende burger-schutterij volgens de 

bepalingen der Wet op de schutterijen ‘tot behoud der inwendige rust’ van 11 April 

1827, die naar ’t schijnt feitelijk zelden of nooit metterdaad in ’t geweer kwam, maar 

eerst in 1868 werd hier opgericht de dienstdoende schutterij, waartoe na loting uit de 

ingezetenen tussen de 25 en 30 jaar de dienstplichtigen werden aangewezen. De 

schutterij zou bestaan uit betrouwbare burgers om het stedelijk bestuur in gevallen van 

brand, gisting of oproer bijstand te verleenen. ’s Winters placht men enkel theorie-les te 

ontvangen dat inhield naar buiten exerceeren en schietoefeningen houden. Bij de wet 

van 24 Juli 1901 (de Landweerwet) werd ze opgeheven. Zeker heeft deze instelling wel 

af en toe preventief ten goede gewerkt, al overheerschte in dezen burger-

gemoedelijkheid het streng militaire element. 

 

Hexel schrijf je ook wel als haksel of haxsel, haksel is een fijngehakt stro dat gebruikt 

werd als veevoer. Wierden of terpen waren kunstmatige heuvels die werden gemaakt 

op veilig te kunnen wonen en die tegen stormvloeden bestand moesten zijn. Wierden 

werd vroeger Wederden genoemd en maakte deel uit van de Heerlijkheid Almelo. 

Wederden betekent terrassen en ook een strook land langs een rivier. Vaa was de 

oudste van zes kinderen uit het gezin van Arend Jan Koers. Mijn opa was de zoon van 

een cater, Jan Hendrik Koers en zijn vrouw Gerritdina van de Riet. Opa werkte onder 

meer in de vleesfabriek, als stratenmaker en in de melkfabriek in Wierden. Tijdens 

werk aan een straat in Denekamp leerde Arend Jan een meisje kennen: Anne 

(Johanna Hermina) Wassink, dochter van Fenna Wassink. Er ontstond een liefde die 

werd bezegeld met een huwelijk, zes kinderen en die duurde tot de dood hen scheidde. 

Anne werd de oma naar wie ik genoemd ben.  

 

Vaa kende de mentaliteit van de boeren op de markengronden en de dorpsmensen, hij 

was er immers zelf één. Hij hield zich strikt aan de oude regels zoals hij ze geleerd 

had: wonen de keuken, degelijke huwelijken, hard werken en geen tijd voor zichzelf, 

oudere mensen niet tegenspreken, zondags twee keer naar de kerk, bidden voor het 

eten en na het bijbellezen het dankgebed, geen seks voor het huwelijk en alle 

verdiende loon inleveren. Dit komt omdat vroeger de middelen van bestaan schaars 

waren en er dan een stevige orde nodig is om te kunnen overleven. Teveel 

individualiteit doorbreekt de orde. De wereld van voor de Tweede Wereldoorlog en ook 

nog een periode erna kende werkelijk armoede. Speelgoed werd allen met 

verjaardagen en Sinterklaas gekocht, geld uitgeven was een serieuze zaak. Het was 

zaak de kinderen zo op te voeden dat ze niet alles kregen wat ze wilden. Eten wat de 

pot schaft en mooi niet dat de ouders zeiden, ‘sla vandaag de warme maaltijd over en 

eet maar brood.’ Vaa die belachelijk werd gemaakt door een kwajongen; het is een 

voorbeeld van de simpelste gemeenheid, waarover hij niet filosofeerde, maar naar 

aanleiding waarvan hij hem een pak slaag gaf, dat is duidelijk. Mijn moeder kwam uit 

de stad (Almelo) en heeft nooit kunnen wennen aan de dorpse mentaliteit. Ik mocht 

dan thuis ook niet de Enterse streektaal spreken omdat mijn moeder ‘het Enters’ 

platvloers vond. Ik kwam niet verder dan de woorden driet'n, plette, daale pleer'n, 

gevret, gestrit en zo nog een paar, die ik thuis absoluut niet mocht zeggen. Het zijn 

ongetwijfeld die woorden die kinderen op de straat leren. Driet'n werd grote bah, vaa 
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werd pappie, moo werd mammie en vrouw Scholten werd juffrouw Scholten en Antje 

van de Graaf werd juffrouw de Graaf. Het lied ‘Antoon met den bok’ was uit den boze 

omdat de moeder van Antoon hem een pispot op de kop zette. Het woord pispot was 

een steen des aanstoots voor mijn moeder. Jammer, want de Enterse taal roept bij mij 

oergevoelens op en wat is er nou mis met het woord pis? Je hoort op de wc de 

letterlijke betekenis. Nu moet ik het doen met de verhalen en gedichten in de 

Nedersaksische streektalen. En daarvoor dien ik óók te weten wat gengel'n, betuun, 

schoefdale of teumig is. Nöal'n heb ik er altijd in gehouden. Ook mijn kinderen, die 

geen woord van de Enterse taal kennen gebruiken dat woord, het bekt wel lekker. Van 

vaa kende ik het verhaaltje van de Sik oet Enter. Hij vertelde over de boerderijen en de 

bewoners in de marke. Als kind las ik alle verhalen van Garriet Jan en Annechien die 

in Vollenhove bij de Beulakerwijde woonden. Ik vond het prachtig om de oude 

streektaal te lezen, al was het niet de Enterse.  

 

        Het patroon van de straten in Enter en de boerderijen is sinds de jaren vijftig weinig 

veranderd. Maar als men met oude dorpelingen praat en men zet alle verhalen op een 

rij, dan ontstaat er een serie van belevenissen, van feesten, van mensenlevens, die 

tegenwoordig totaal onherkenbaar zijn geworden. De winkeltjes zijn verdwenen, de 

smederijen, de molens, de fabrieken, de petroleumman, de boerenleenbank, de oude 

coöperatie. De boeren gingen niet vaak naar een winkel, de middenstand kwam bij de 

mensen thuis. Nu rijden de boeren met de auto naar de supermarkt en de dozen met 

spullen worden steeds groter. Er kwamen nieuwe dorpsbewoners. Op de foto’s uit de 

jaren zestig van de twintigste eeuw kon je de kleren zien veranderen. De eeuwige 

petten verdwenen uit het dorpsbeeld, de zondagse pakken van de arbeiders werden 

truien en jacks, de lange rokken van de vrouwen werden spijkerbroeken. De stille 

omwenteling van Enter aan het einde van de twintigste eeuw had talloze grote en 

kleine gevolgen. Eén van de belangrijkste betrof het omgaan met geld. In mijn jeugd 

was betalen nog een ritueel. De huur en de ziekenfondspremie werd thuis opgehaald 

en er werd altijd een praatje gemaakt met de incasseerder, die altijd tijdens de 

avondmaaltijd kwam. Geld ontvangen en geld uitgeven deed men niet zomaar, maar 

ook dat veranderde. Het loon werd in een papieren zakje ontvangen, maar toen de 

mensen het geld op de bank kregen gingen ze opeens andere dingen doen. Vakanties 

naar het buitenland waren er voor ons gezin nog niet bij. Wij fietsen elke vakantie 

naar Holten, naar het indrukwekkende Canadezenkerkhof met de uitgestrekte velden 

met witte kruisen en naar de grote zomermarkt – met de veemarkt – in Rijssen. Alle 

gebeurtenissen werden beheerst door de wet van het kleine getal. Een wet waar men 

in de stad nauwelijks weet van heeft. Een rijtje nieuwe woningen valt in een 

stadsbuurt nauwelijks op. Maar in een dorp hebben twintig nieuwe gezinnen wel 

degelijk invloed. Met de landbouw is de stabiliteit uit de dorpseconomie verdwenen, en 

ook uit het sociale leven. 

 

Ouders en kinderen deden het meeste werk samen. Ook de kinderen werden al jong 

aan het werk gezet. Ook ik ontkwam er niet aan omdat ik de oudste was. Ik werd op 

mijn zevende jaar ingezet voor klusjes in en om huis zoals de stoep vegen, kraan en 

bel poetsen, ramen zemen op zaterdagmiddag. En in de bakkerij… daar leerde ik stap 

voor stap het vak. Ik leerde de belangrijkste handgrepen van het bakkersambacht: 

slagroom halen bij Jan van Slot (de melkboer), slagroom kloppen (met de hand tot vijf 

liter), vruchtjes op de gebakjes leggen, brood en cake uit de bussen halen, brood 

kwasten met water, gebak snijden, slagroom spuiten op taarten, deeg kneden en 
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rollen en de werkomgeving schoonmaken. Bij de meeste boeren stond de continuïteit 

van het bedrijf voorop, niet het behalen van de maximale winst. We zien dit 

verschijnsel ook voorkomen bij de Enterse zompvaarders. Het ging om het scheppen 

van bestaanszekerheid voor het gezin en voor de komende generaties, en al het andere 

was daaraan ondergeschikt. 

 

Ik was een onschuldig kind, in de eerste klassen van de School met de Bijbel. De tijd 

van ‘Het Fluitketeltje’ van Annie M.G. Smit: 

 

Meneer is niet thuis en mevrouw is niet thuis, 

het keteltje staat op het kolenfornuis, 

de hele familie is uit, 

en het fluit en het fluit en het fluit: túúúút. 

 

Kent u het nog? Waarom huilt de jager ook? Hij heeft de haas toch zelf geschoten. Nu 

ligt hij daar in het groen-groen-knolleknolleland. Als kind vond ik het al een vreemd 

liedje. Dat opgewekte wijsje in combinatie met het doodschieten van een haas. De 

poppen in de poppenkraam, hondje Mop, de zeven kikkers, Rosa en vele andere. Ik 

hou van die liedjes, ze roepen iets terug van vroeger. Gefascineerd door de 

halfbegrepen, verouderde woorden. Nog steeds zing ik ze graag, vals en uit volle borst. 

Een beetje raadselachtig zijn ze, en gruwelijk, dat soms ook. 

 

Voor mij was aan het leven nog lang geen einde te zien. De sprookjeswereld was mij 

nog zo vertrouwd. De vreedzame begrippen van twee eeuwen geleden waren nog van 

kracht. Men vond het toen normaal op de stem van het gezonde verstand te 

vertrouwen. De dingen die het geweten voorschreef werden als natuurlijk en nodig 

beschouwd. Het was een volkomen absurd verschijnsel als de ene mens de andere 

doodde. Men ging ervan uit dat moorden alleen in oorlogen, toneelstukken en 

detectiveverhalen voorkwamen, maar niet in het gewone leven in vredestijd. De 

dorpsbewoners brachten, na een dagtocht naar de heide als herinnering een bos heide 

of brem voor op de auto mee. Ik geloofde nog dat intelligentie de enige maatstaf was 

die telde. Dat zolang ik maar intelligent was ik alles zou bereiken wat ik maar wilde. 

Dat intelligentie alleen niet genoeg was en ik ook persoonlijkheid nodig had, leerde ik 

later. De studie aan de universiteit liet mij zien dat ik niet de intelligentste was, bij 

lange na niet. Toch is mijn intellect het meest bereikbare instrument waarover ik 

beschik.  

 

Wierden ligt dicht bij Almelo en behoorde bij de Heerlijkheid Almelo. Over de 

verhouding Almelo tot Wierden schrijft Ter Kuile: 

 

Daar slechts een klein gedeelte van het platteland van Wederden binnen de limieten der 

heerlijkheid (Almelo) was gelegen, moeten we hierover kort zijn. Het betrof alleen de 

Wederder Wuesten, gelegen ten N.O. van het dorp, een broekachtig moeras destijds aan 

de Stouwe. 

 

De heren van Almelo lieten zich in het dorpsleven gelden voorzover hun gezag in het 

kerkelijke hier gebruikelijk was. Voorts doordat zij als grootgrondbezitters in de 

Wierdense marke en als markerichters daarvan invloed hadden. Maar ook met de 

goedsheeren en erfgenamen van Wierden en Hoge Hexel hebben zijn hun wrijvingen 
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gekend. In het jaar 1758 was de Heer als markerichter onwillig de holtink bijeen te 

roepen en hoe, nadat enkele Wierdense goedsheeren naar het Huis afgevaardigd, daar 

‘zware bedreigingen en abrusque bejegeningen des rentmeesters’ volgens hen 

ondervonden hadden; de drost van Twente ‘een proiect van schikkinge’ moest maken. 

Volgens mr. van Engelen van der Veen had de Heer van Almelo in 1656 het erfelijk 

markerichterschap van Wierden en Hoge Hexel door koop verkregen. We zien uit de 

raadsnotulen van Wierden, hoe in 1832 ‘een wacht van goede policie’ in dit dorp en 

zijn buurtschappen wordt opgericht, tot controle vooral naar het heette van 

‘vagabonden in kroegen, slaapsteden en bedelaarsdoelens’. Voorts lezen we daar van 

het aanleggen in genoemd jaar van een Weg tusschen Wierden en den Ham met 

behulp van verplichte hand- en spandiensten. Ook zien we daaruit, dat er in Wierden 

een landelijke schutterij omstreeks 1850 geformeerd wordt, voor welke het blijkbaar 

moeilijk was geschikte personen te vinden die als eerste en tweede luitenant konden 

optreden. Als eerste luitenant benoemen ze dan Adolf Frederik graaf van Rechteren te 

Ambt Almelo, maar of deze zich die hoge onderscheiding heeft laten welgevallen, blijkt 

niet. Dit is overigens het enige contact van de burgerlijke gemeente Wierden met het 

Huis van Almelo, dat hieruit spreekt. Uit een notulenboek van 1869 blijkt, dat een 

enkele keer bij dominees-vacature de Heer van Almelo als collator ter electie een 

tweetal predikanten wordt aangeboden. De negentiende eeuwse diaconieboeken zijn 

weer voor ons van geen belang. 
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Op 'n kaarkhof ligt ok wa dokters 

 

 
De leu wilt n verhaal wal twee moal vertellen mer nich twee 
moal heuren 
 
 

 

 

KRONIEK VAN HET ENTERSE 

GEBEUREN 
 
 

         

         
         
         Eeuwen komen en gaan en laten herinneringen achter die sagen worden. Dan 

vervagen de sagen tot mythen, tot ook die reeds lang zijn vergeten bij de wederkomst 

van de eeuw die deze verhalen schiep. In een eeuw, de eenentwintigste eeuw genoemd, 

een eeuw die nog zal komen, stak een wind op op het veld, dat het Leemstuk genoemd 

wordt. De wind was niet het begin. Het heelal kent geen begin en de wenteling van de 

aarde kent geen einde. Maar mijn verhaal was een begin. De verhalen waren allang 

vergeten tot ze weer in herinnering worden gebracht. Onder een vroege ochtendzon 

joeg de noordwestenwind over de eindeloze graslanden en verspreidde bossen bomen, 

over de snel stromende Regge, over de spits van de Hamberg, de (ooit) legendarische 

berg die hoog boven de stille deining van de golvende vlakten oprees, zo hoog dat de 

wolken hem bijna op de top omkransten. De Hamberg, waar de witte wieve gestorven 

zijn; en met hen volgens sommigen, de Eeuw der Legenden. En waar ze volgens de 

voorspellingen zouden worden wedergeboren. Of wedergeboren waren. Noord en west, 

over de dorpen Ypelo en Rectum, waar bruggen zich als ijzeren hekwerken uitstrekten 

over de Regge naar de glooiende essen, de essen van wat volgens velen de oudst 

bekende cultuur was in het dorp. Enter... het dorp dat elke avond nog net werd 

aangeraakt door de trage avondschaduw van de Hamberg. Binnen de kom leken de 

door boeren opgetrokken oude boerderijen meer gegroeid dan gebouwd, meer het werk 

van wind en water dan het handwerk van de leemvoegers. Sommige boerderijen leken 

op ondergrondse huizen uit verre landen. Hoog oprijzende torens van de kerken. 

Alleen mensen die allang in Enter woonden, wisten zich te beheersen en stonden niet 

stomverbaasd te staren als het plattelandsvolk, dat nog nooit van hof en haard was 

weggeweest. De grootste toren, die van de rooms-katholieke kerk beheerste het dorp, 

als gepolijst ivoor schitterend in de zon. De aarde draait om Enter, zeiden de mensen 

in het dorp. En Enter draait om de Regge. 

 

         In dat dorp liggen mijn eerste herinneringen. Het dorp ligt in de meest beschreven 
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provincie van Nederland. De provincie wordt Overijssel genoemd, in het kwartier 

(drostambt) Twente. Het natuurlijke cultuurlandschap van Oost-Nederland is mijn 

thuis. Het land waar de geest van 'De Groote Stille Knecht' (die overigens echt heeft 

geleefd) nog rond lijkt te waren. Twente heeft altijd de roem gehad van een 

voortreffelijk jachtterrein. De adel in de middeleeuwen noemde het daarom ‘paradisus 

nobilim’: het paradijs van de edelen. Twente is nog steeds een voortreffelijk 

jachtterrein, vooral voor historici, fotografen en wandelaars. Al vijf millennia laat de 

mens er zijn sporen achter maar het is de natuur die het landschap heeft bepaald. 

Het grove werk is uitgevoerd door de gletsjers uit de voorlaatste ijstijd. Smeltwater en 

regenwater hebben het landschap verder geboetseerd. De mens zorgde voor de 

aankleding, met grafheuvels, later met kleinschalige ontginningen en watermolens, 

grootschalige ontginningen en nu met natuurlijke ontwikkeling. Tussen de dorpen 

Mander en Manderveen in het noorden en Diepenheim en Haaksbergen in het zuiden 

strekken zich honderdveertigduizend hectaren uit. In het oosten en noorden 

opklimmend naar het stuwwallengebied uit de eerste ijstijd. In het westen afdalend 

naar de vroegere veenvlakten langs de lijn Langeveen - Almelo - Rijssen. Zo ongeveer 

tussen het dal van de Regge en dat van de Dinkel strekt zich een parklandschap uit 

met boerenhoeven. Daarvan  vormen de landgoederen van de edelman en fabrikant, 

de houtwallen en heiderestanten van het boerenland, de eikenbosjes om de 

boerenerven, de hoge essen en de heuvels langs de Duitse grens en rond Markelo en 

Rijssen de belangrijkste elementen. Dit oostelijk deel van Overijssel met zijn eigen 

streektaal, zijn stedenband, zijn boerenland, zijn ruim een half miljoen inwoners is 

bovenal het ‘paradisus nobilim’ gebleven. Twente is al heel lang een administratieve 

eenheid geweest. Al in de vroege middeleeuwen, toen Twente werd opgenomen in het 

rijk van Karel de Grote – waarschijnlijk na de vrede van Selz in het jaar 804 – werd 

het een graafschap. De landsheerlijkheid ging in later tijden over op de bisschop van 

Utrecht die er tot zijn vervanger een drost benoemde. Ik ben geboren in een tijd van 

eenvoud, van het leven binnen een familie, waarin weinigen rekening hielden met de 

mogelijkheid van grote wereldconflicten. In stilte en rust heb ik mij kunnen 

ontwikkelen toen Enter nog niet op de kaart stond. Iedereen kende de ander in het 

kleine dorp. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw leerde ik de natuurschatten van 

het oosten kennen. Ik ging op pad op oma's oude fiets, de erfenis met blokken op de 

trappers. Op zoek naar de boerderijen, de uitgestrekte bossen, de beken, riviertjes, de 

eekhoorntjes en de herten. In Twente is het zo, dat wat uit de verte een klein bos lijkt 

vaak de omlijsting is van een prachtig oud erve, een watermolen met een grote 

molenkolk of een oude schaapskooi. De bossen ademen een sfeer van Asterix en rond 

de bronnen groeit het zeldzame goudveil, langs de beek scharrelt een grote gele 

kwikstaart en flits het blauwgroen van de ijsvogel (duits: eisenvogel: ijzeren vogel). Op 

de heidevelden laten boomleeuwerik en wulp zich horen en ritselt het van de 

zandhagedissen. De boerderijen bieden onderdak aan kerkuilen en steenuilen en 

genoeg vliegen om het de vliegenvangers naar de zin te maken. Langs de Mosbeek zijn 

twee watermolens bewaard gebleven en prachtig gerestaureerd. In de molen van Bels 

is een theehuis, pannenkoekhuis en restaurant. In de molen van Frans is een 

permanente expositie over de streek op gebied van natuur, archeologie en de molen. 

De molen van Frans is elke zondag in werking te zien. De merkwaardige 'Cirkels van 

Jannink' in Mander danken hun naam en bestaan aan een Twentse textielbaron. 

Geïnspireerd door de Canadese graanboeren legde Jannink op de toenmalige 

uitgestrekte heide twee cirkelvormige akkers aan. Zo kan de boer ploegen zonder te 

keren. Nu Landschap Overijssel de cirkels in haar bezit heeft is de bemeste bovenlaag 
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afgegraven. Kunstenaar Paul de Kort zorgde dat de cirkelvorm bewaard bleef. 

Tegenwoordig ontwikkelt zich hier weer heide en is de cirkel rond. 

       

         De gruweldaden van de roofridders staan niet in de kronieken beschreven maar ze 

moeten vreselijk zijn geweest. Ze leven voort van vader op zoon, van mond op mond, 

zoals de geschiedenis van de roofridder van Goor. Midden in de nacht galoppeerden 

ruiters naar het kasteel, zij schreeuwden met schorre stemmen en hun dronken 

gebral bleef tot in de morgen klinken. Overdag bleef het dikwijls stil, in en buiten het 

kasteel, als men tenminste niet op roof uitging. Het geld kwam gemakkelijk binnen. 

De rentmeester perste de pachters de laatste duit uit hun beurzen, zonder ooit acht te 

slaan op hun klagen of enig medelijden te hebben met hun ellende. De ridder loerde 

ook achter het struikgewas op reizigers en hield hun paarden tegen. Menige rijke man 

werd uitgeschud en op de eenzame weg achtergelaten als een zwerver. Er wordt nog 

tot op de huidige dag door de mensen over gesproken. Waar de doolhoven van 

eikenhakhout ophouden, verliezen vele slingerende paden zich plotseling in de 

zandvlakte met haar licht glooiende heuvels. Nog steeds zijn deze heuvels dor. Niets 

wil er groeien. De bijna niet te stuiten bloei van de heide ’s zomers die de met dennen 

beplante hoogten kleur en geur geeft, eindigt hier abrupt en de altijd maar 

voortkruipende woekerplanten die alleen de duivel kan ontwarren, lopen zich dood in 

dit stuivende zand. Het goede begaanbare land was al ver achter de rug en dan 

kwamen de venen die elke winter onder water stonden, zodat er alleen elzen konden 

groeien tussen de rietpollen. Dat land kon niet bebouwd worden want daarvoor was 

het veel te drassig. Kuilen en wielen (diepe grote kom ontstaan door een 

dijkdoorbraak), zo diep dat ze met geen vaarboom gemeten konden worden, lagen er 

half verborgen in het hoge riet en op sommige plekken die donkerder van kleur waren, 

beefde de slappe grond als men erover liep.  

 

         Niemand durfde er te komen in dat moerassige land waar de veenlaag wel flinterdun 

moest zijn. Hier eindigt het leven. Hier strekt zich het rijk van de dood uit. Dit 

verlaten en vervloekte galgenveld ligt op enkele kilometers van de stad Goor. In een 

ver verleden zijn hier ooit de galgen in stukken gehakt en verbrand op het haardvuur 

van een boer die bij de oude gerichtsplaats De Malberg woonde, aan de rand van het 

veld. De mensen dachten in hun naïeve overmoed dat het verkondigen van de idealen 

vrijheid, gelijkheid en broederschap genoeg zou zijn om de mentaliteit van de mensen 

te veranderen. Maar de rijken bleven rijk en zelfverzekerd en de armen bleven arm en 

leden honger, zoals ze altijd gedaan hadden. Onvruchtbaar bleef de plaats waar de 

galgen hun magere armen hadden uitgestrekt. Want deze vlakte is vervloekt, voor 

altijd. Sinds de rechters van Oldenzaal een heiden voor het stelen van een brood op de 

pijnbank lieten binden en daarna terechtstelden. Hier heeft hij gehangen, de arme 

man, als een voorbeeld voor alle anderen die het durfden wagen hun honger te stillen. 

 

 

Et krult en et kroonkelt en ’t wringt zik zoo bang 

’t schof langzaam vuuroet as ne giftige slang 

Tot dat et van schrik in et stiepelgat krop 

En rolt zik door roond as ’n kluwenken op 

 

Voort sleet de Lappe den steepel met kracht 

in ’t steepelgat. Now, mien blauw Dämpken genacht! 
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Dow voondst dienen man en dien riek is now oet 

De Zwatte Dood is gevangen vuur good. 

 

Cato Elderink 

 

 

Enter is veranderd in de loop der tijden. Het landschap zoals dat vroeger was is er al 

lang niet meer. In het fotoboekje van Enter ziet men twee vrouwen, ze trekken een eg 

over het land 'in 'n goarn' (moestuin) achter de boerderijen van de Werfstraat. Men 

legde verharde wegen aan en het Twente-Rijnkanaal werd gegraven, de 

markengronden werden verkocht, ontgonnen en verkaveld. De oude verhalen spreken 

over een heel ander landschap met moerassen en woeste gronden met bossen, veen en 

heide. De omgeving van het Schuttenbeld en het Reints is tegenwoordig netjes 

ingericht voor het toerisme vanwege de mogelijk om te recreëren en te overnachten. 

Het lijkt wel of die omgeving af is, aangeharkt en dodelijk voorspelbaar. De 

waterpompen op de Zuider Brink en de Brandput zijn verdwenen; de waterpompen op 

de kruispunten waar de vrouwen in de open lucht bijeenkwamen. De huizen hebben 

hun vroegere verwantschap met de bossen en heidevelden verloren. De hoge Hamberg 

met zijn eigen uiterlijk, met zijn machtige en trotse schaduw stak hij donker af tegen 

de horizon en hield zwijgend de blik op de Entersen gericht. En de winkels in Enter 

zijn nog steeds tussen half één en half twee gesloten en ook dinsdagmiddag. 

 
Iedere zomer roept de geur van het stervende gras weer de beelden uit de hooitijd en 

verre jeugd bij mij op. Het hooi dat naar parfum en sereniteit ruikt. In Enter is het 

donker buiten. Tegen het raam klinkt het zachte geruis van de regen. Ik kijk ernaar 

en zie de natte sporen op het stoffige oppervlak. Sint Jacob is de heilige van de 

roggebouw. De boeren spreken van een vroege Sint Jaopik en een late Sint Jaopik. In 

Sint Jacob komt de lamp voor het eerst van de zomer in de avond weer aan. Als het 

eten op is gaan de arbeiders en bindsters naar huis en ‘onze volk’ strekt zich weldra in 

de bedstede uit voor een korte nachtrust. De spreuk van Salomo: ‘Die in de oogst 

slaapt, zal arm worden’ was het motto van de boeren in deze drukste tijd van het jaar. 

Enter heeft een lange en boeiende geschiedenis die veel verder terug gaat dan de 

twintigste eeuw toen de scheepvaart op zijn einde liep. Vroeger was hier een 

veenlandschap en heidelandschap afgewisseld met kleine ontginningen en dichte 

meidoornheggen, dat begrensd werd door de Vecht, de Regge en de heuvelrug. Het 

maakte onderdeel uit van het richtambt Kedingen, een gebied waarover de bisschop 

van Utrecht en de roofridders geregeld met elkaar in de clinch lagen. Aan het eind van 

de negentiende eeuw was er sprake van een langdurige landbouwcrisis. Die crisis 

werd vooral veroorzaakt door de vrije invoer van goedkope Amerikaanse tarwe, 

geproduceerd in de reusachtige grote en juist ontgonnen prairiegebieden. De crisis 

had ernstige sociale en economische gevolgen voor de boeren, temeer omdat ze er 

organisatorisch, technisch en economisch totaal onvoorbereid tegenover stonden. De 

hele plattelandsbevolking ondervond de ernstige gevolgen ervan. De organisaties in de 

landbouw hielden zich vrijwel uitsluitend bezig met technische aangelegenheden. Ze 

waren niet in staat om een krachtige, actieve sociaal economische politiek ten gunste 

van de landbouw te bevorderen. Bovendien werden deze organisaties bestuurd door 

notabelen als burgemeesters, notarissen, rentmeesters, grootgrondbezitters en grote 

boeren. Mede naar aanleiding van de encycliek 'Rerum Novarum' van Paus Leo Xlll, 

namen mensen het initiatief om in eigen kring boerenbonden op te richten op 

christelijke grondslag. De priester Herman Schaepman, geboren in Tubbergen, was 
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hierbij betrokken. Vanuit deze boerenbonden ontstond de ABTB, een katholieke 

overkoepelende bond in het toenmalige aartsbisdom. Door samenwerking probeerden 

boeren minder afhankelijk te worden van de adel, grootgrondbezitters en industriëlen. 

De boeren werkten aan de directe behartiging van de sociaal economische belangen, 

onder andere via aan- en verkoopverenigingen en coöperaties. Boerenleenbanken 

werden opgericht waar onderling via een kassier geld geleend werd. Al deze zaken 

hebben enorm bijgedragen tot de emancipatie van de boeren. Ze werden zelfstandiger 

en kregen meer welvaart. De boeren werden zich bewust van hun belangrijke 

maatschappelijke positie inzake de voedselvoorziening en het beheer van het 

platteland.  

 
Men zaaide de rogge vroeger in de dagen van de wassende maan, terwijl men bij 

afnemende maan knollen zaaide en aardappelen pootte. Waarschijnlijk dacht men dat 

dit de groei bevorderde van deze gewassen. Het feit dat de rogge groeit, bloeit en 

vrucht draagt in het licht van de zon, terwijl de oogst van knollen en aardappelen in 

de donkere aarde groeit. De rogge zoekt het licht, de knolgewassen zoeken de 

duisternis. Echter beschouwde men de middagtijd tussen twaalf en één uur als 

ongunstig voor het zaaien. De rogge op dat uur gezaaid, zou nooit zo goed staan als 

die welke vroeger of later op de dag in de akker kwam. Misschien staat dit in verband 

met wat H.W. Heuvel in zijn ‘Volksgeloof en Volksleven’ schrijft over de ‘roggemeuje’ 

(korenmoeder). Hoewel men in Twente deze akkergeest ook in de oude sagen en 

sprookjes niet (of niet meer) hoort noemen. Hij zegt van haar: ‘Ze is het gevaarlijkst in 

de heete middaguren. Die tijdens de middagrust over het veld gaat, verschrikt of 

verwart ze.’ Oude mensen herinneren zich wel een andere korengeest waarvoor ze als 

kind grote schrik hadden: de wilde hond. Die springt uit de vore en grijpt hen als ze 

langs een roggeakker gaan. Overal in Twente vertelt men ook aan de kleinen het 

verhaal van de ‘keendekes’ in het koren, om hen er van te weerhouden in de hoge 

rogge te spelen en er korenbloemen te plukken. Ze zouden net als de ‘keendekes’ er in 

verdwalen en van honger omkomen. 

 

Toen in het jaar 1950 aan de Julianastraat in Enter de eerste woningwetwoningen 

werden gebouwd, werden bij graafwerkzaamheden sporen gevonden van een 

nederzetting uit de Karolingische tijd (800 tot 1000 na Christus geboorte). Een groot 

aantal hagelpotscherven bleek te duiden op een pottenbakkerij. Bij het graven van het 

Twentekanaal werd nabij Hengelo een menselijke schedel aangetroffen waarvan men 

de ouderdom op twintigduizend à dertigduizend jaar stelt. De vondst doet concluderen 

dat er menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten van de streek in de late 

ijstijd. Temeer daar in de nabijheid van hertshoorn vervaardigde voorwerpen zijn 

ontdekt. Op bewoning tijdens de overgang van de oudere naar de middensteentijd 

(duizend jaar geleden) duidt de ontdekking van niets meer of minder dan een 

werkplaats. In de werkplaats werden vuurstenen werktuigen als mesjes, pijlspitsen, 

boren, naalden en schrabbers gemaakt. De werkplaats werd gevonden op enkele 

kilometers zuidelijk van Enschede, in een hoge heiderug in het Usselerveen. 

 

         Semke, de Beie, De Marre, de Junne waren Enterse mannen van joodse afkomst. Ze 

hebben niets met de boterfabriek te maken, behalve dat ze ernaast woonden. 

Menigeen zal zich de mannen, de vrouwen en hun kinderen herinneren, de jongeren 

wellicht hun namen. Ik wil er niet aan voorbij gaan, temeer omdat ze allemaal, 

behalve Mannie en zijn vrouw en de twee dochters van Marcus Samuel, op brute wijze 

zijn vermoord in de gaskamers. Hun leven is hen afgenomen voor een waandenkbeeld. 
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Zij hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. Op de gedenksteen aan de 

Bornerbroekseweg staan hun namen. Om nooit te vergeten! 

 

         Uit het jaar 1809 citeer ik het volgende: 

 

         Op 24 april uit odder (order) van A. Huskes (één van de burgemeesters) aan J. Wolbers 

voor het varen van arme Joden na Markel gegeven - :10: -. 

 

Joodse meisjes konden trouwen als ze twaalf en half jaar waren en uit de registers 

blijkt dat ze dat ook inderdaad deden. Hollandse meisjes waren voor de wet pas 

meerderjarig op hun vijfentwintigste, maar ze mochten trouwen vanaf hun zestiende. 

Ze werden al vanaf hun puberteit als object van begeerte beschouwd en waren dan 

ook huwbaar. De Verenigde Oost-Indische Compagnie  vroeg ‘yonge dochters’ scheep 

te gaan naar het Verre Oosten, als bruiden voor de werknemers aldaar. Die konden 

vijftien, zestien of zeventien zijn, maar goed ontwikkelde twaalfjarigen werden ook 

geaccepteerd (1650). Hollandse vaders hadden een ongebruikelijk groot aandeel in de 

opvoeding van hun kinderen. Ze bereidden hun kroost niet alleen geestelijk op de 

buitenwereld voor, maar luisterden, troostten, en verzorgden ze. 

 

De joden werden vervolgd en verjaagd door de inquisitie maar beschermd door de 

Hollanders. De meest zuidelijk gelegen steden van de provincie Holland leden zwaar 

onder de nabijheid van de grens met de Spaanse Nederlanden. De oude handelsstad 

Dordrecht lag op het kruispunt van rivieren die de Spanjaarden hadden geblokkeerd 

om de toevoer van voedsel naar de vijand te verhinderen. De handel was er gedurende 

de tachtig jaar durende oorlog met Spanje gestagneerd, terwijl Amsterdam de rol van 

centrum van zaken en handel van het door de Spanjaarden bezette Antwerpen kon 

overnemen en groeide en bloeide, zodat de Amsterdamse Beurs en de Wisselbank het 

financiële middelpunt van Europa werden. De welvaart van Amsterdam was voor een 

deel te danken aan de capaciteiten en de internationale contacten van de gevluchte 

joodse kooplieden 

 

De klok uit de gereformeerde kerk werd uit de toren gehaald om in Duitsland te 

worden omgesmolten tot wapens. Na de oorlog werd de klok echter teruggevonden bij 

Hamburg en in de toren teruggehangen. De gestolen klokken van de katholieke kerk 

werden nooit teruggevonden, na de oorlog zijn er nieuwe klokken aangeschaft. Men 

kende de klokken bij de namen. Geen klok eertijds of ze was met grote plechtigheid bij 

haar geboorte door de geestelijkheid feestelijk gedoopt. Van ongedoopte klokken ging 

het volksgeloof dat zij door de duivel weggehaald werden en in een kolk geworpen, 

waaruit soms nog bij nacht en ontij gelui gehoord werd. Ook in hun opschriften 

spreken zij altijd als een persoon U aan in de eerste naamval. Meestal heet de klok 

Maria, Jhezus of Sint Anna. Een enkele keer hebben ze geen heiligen naam of een 

Latijnse maar een Hollandse benaming. Zo zegt die in de Nieuwe Kerk te Delft ‘Vryheit 

is mijn naam’, die van de Groote Kerk te Haarlem: ‘Mijn naam is Roelant’, die van 

Antwerpens kathedraal: ‘Ick ben Onrust’. De klok die in de toren in Wierden hangt is 

vrij klein en eenvoudig van versiering. Beneden de bovenrand met ornamentjes staat 

zo sober maar krachtig gegoten deze regel in gotiek schrift: ‘Jhesus, Maria, 

Johannes… Gherhardus de Wou me fecit Ao Di 1492’. Gherhardus de Wou, die in het 

jaar 1474 het burgerrecht van Kampen kreeg en daar in het jaar 1527 begraven werd, 

was een klokkengieter van Europese vermaardheid. Nog heden luiden overal in 
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Denemarken, Rusland en Duitsland zijn klokken. Vroeger bezat ook de toren van 

Rijssen een klok van De Wou. Bij gelegenheid van het bezoek van koning Willem 111 

in mei 1862 werd ze zo heftig geluid dat ze stuk barstte. In gotieke letters moet zij het 

opschrift gehad hebben: ‘Sanctus Anthonius vocor (vocatief: naamval van de 

aangesproken persoon). Gherhardus de Wou me fecit 1484’. Van alle klokken vind ik 

die in de toren van Borne hangen de mooiste, u ziet boven uw hoofd dreigend de 

zware open monden van drie oude klokken. Bij bestudering leest u dan op de 

brandklok het randschrift: ‘Jesus, Maria, Johannes, St. Stephanus. Anno Di 1457’. 

Daarnaast hangen twee reusachtige klokken, zo zuiver gegoten. De eerste vertelt ons 

in fraai schrift: ‘Gossen Heidenrick Schele (en) Agnes a Schade frow tho Welvelt. 

Anthony v(an) Hoven richter tho Borne. F. Hemony me fecit, Zutphania Ao 1645’. In 

hoog reliëf staan daaronder de adellijke wapens van de echtelieden, bezitters van het 

Huis Weleveld en als zodanig hier kerkmeesters. De andere grote klok, in even gave 

staat, is de middagklok en heeft als band: ‘Gossen Heidenrick Schele Tot Welvelt en 

de Vennebrugge. Jan Fremi me fecit. Ao 1676’, het sierlijk wapenschild in hoog reliëf 

en in stralenkrans daarboven. De heren van het Weleveld hebben blijkbaar deze 

klokken geschonken. De hervormde kerk en de toren te Enter dateren uit het jaar 

1709 maar de kerkklok is veel ouder. Zij is van een fraai slank model, maar als men 

het twee regelig omschrift probeert te ontcijferen raakt men teleurgesteld. De letters 

zijn slordig gegoten en zwaar geoxideerd, grotendeels niet te ontcijferen. Het schijnt 

dat deze in het jaar MDCL gegoten is, hoewel de vorm van de klok en het lettertype 

haar veel vroeger doen dateren. Na het jaar 1800 moet deze klok door Enterse 

schippers naar Enter zijn gebracht uit Friesland. Volgens een oude overlevering zou 

door bisschop Christoffel Bernard von Galen de oudste klok van Enter weggevoerd zijn 

en meegenomen naar Veldhausen in ’t Bentheimse. Het verhaal gaat dat op die 

geroofde klok de naam ‘Enter’ zou gestaan hebben maar dat die naam er daarna zou 

zijn afgevallen en dat de klok geen geluid meer gegeven had. Oude Entersen gingen 

vroeger af en toe naar Veldhausen om hun Enterse klok weer te zien. En verder hangt 

in het torentje van Enter een zeer primitieve klok met een slordig en zwaar geoxideerd 

randschrift. Men moet dit aldus lezen: ‘Nicholaus. Me fecit. Temporibus. Domini. 

Saso. De. Riperso… Ab. Incarnatione. Anno. Milleso. Trecenteno. Quino’. Dat 

betekent: ‘In het jaar 1305 na de menswording, heeft Nicolaus mij gemaakt ten tijde 

van Heer Saso de Riperso’. Mogelijk dient 1312 gelezen te worden. Zou deze van 

Venetiaanse oorsprong zijn zoals pastoor Rientjes veronderstelt of misschien van 

Friese origine? 

 
Nederland bestond rond het jaar 1800 voor ongeveer eenderde uit woeste grond. Zowel 

Lodewijk Napoleon als Willem 1 en Willem 11 namen initiatieven om de woeste 

gronden tot ontwikkeling te brengen. De eigendomsverhoudingen (het 

gemeenschappelijk grondgebruik en grondbezit), het gebrek aan mest, een gebrekkige 

landbouwkundige kennis en het ontbreken van een goede infrastructuur waren 

belangrijke struikelblokken. In de eerste helft van de negentiende eeuw begon men te 

werken aan een oplossing van deze problemen. Zo op het eerste gezicht heeft het 

bestuurssysteem uit het begin van de negentiende eeuw veel overeenkomsten met ons 

huidige systeem, twee eeuwen later. Een monarch aan het hoofd, een regering, een 

parlement bestaande uit een eerste en tweede kamer, provincies, gemeenten en 

waterschappen. Dit alles vastgelegd en gewaarborgd door een grondwet. Toch is deze 

overeenkomst in hoge mate schijn. Niet alleen de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursorganen (ten opzichte van elkaar) 

verschillen sterk, hetzelfde kan gezegd worden van de principes die aan het 
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staatsrecht ten grondslag lagen en van de mores (zeden) van alle dag, de 

bestuurspraktijk. De landbouw was uit het oogpunt van werkgelegenheid de 

belangrijkste sector van de nationale economie. Van de bevolking behoorde maar een 

klein deel tot de gegoede stand, de rest was ‘het volk’, de gewone man. Hoewel de 

grondwet van het jaar 1814 het armenbestuur en de opvoeding van arme kinderen 

een ‘aanhoudende zorg’ van de regering noemt, ontplooide de regering nauwelijks 

activiteiten om het lot van de armen en de paupers te verbeteren. Arm was iedereen 

die – tijdelijk of structureel – middelen van bestaan tekort kwam. Paupers stonden 

feitelijk buiten de maatschappij, enig zicht op een volwaardige participatie (deel 

hebben aan iets) aan het economisch verkeer ontbrak voor hen ten enen male. De 

materiele zorg voor de armen liet de rijksoverheid over aan de gemeenten en vooral 

aan het particulier initiatief zoals de kerkelijke armenzorg. Het platteland definiëren 

als een eenheid is niet mogelijk. 

 

  In juni 1724 werd in Enter de hervormde kerk, pastorie en negenenveertig huizen 

door een geweldige brand in as gelegd. Na de wederopbouw  werd de kerktoren in het 

jaar 1783 van een uit het jaar 1305 daterende klok voorzien. Tekst op de klok: 'In het 

jaar 1305 na de menswording heeft Nicolaas mij gemaakt, ten tijde van Heer Saso van 

Riperso’. Al in het jaar 1840 werd in Enter een gereformeerde kerk gesticht. De akte 

van oprichting werd door dertien gezinshoofden ondertekend. In het jaar 1850 werd 

de eerste kerk gebouwd waarvan de voorgevel bewaard is. Aan de vorm van het 

gebouwtje kan men zien dat het een kerk was. In mijn tijd was er een smederij van H. 

Velten (de Broeze) aan de Dorpsstraat 4 en later een winkel. In  het jaar 1927 werd 

aan de Rijssenseweg de huidige kerk gebouwd. De derde protestantse kerk, het stenen 

gebouw (men begon in een houten kerkje) van de gereformeerde gemeente aan de 

Dorpsstraat 80 is van recenter datum. De gereformeerde gemeente werd kort na de 

Tweede Wereldoorlog door de Rijssense predikant Hancoop senior opgericht. 

 

De geschiedenis van Enter wordt gemarkeerd door een aantal tijdperken:  

 

- Enter als schippersdorp; 

- Enter als ganzenhandelaarsdorp; 

- Enter als klompenmakersdorp.  

 

In al deze periode echter was de gemengde bedrijfsvorm  (landbouwveeteelt) de vaste 

basis, van waaruit de andere bestaansvormen zich konden ontwikkelen. Al in een 

document van het begin van de zeventiende eeuw wordt melding gemaakt van acht 

schippers in Enter. Daarmee lijkt de veronderstelling dat al aan het einde van de 

zestiende eeuw Enterse schippers de Regge, Vecht, Berkel en IJssel bevaren, alleszins 

gewettigd. De bloeiperiode van de Enterse schippers: 'de voerlieden van Twente', viel 

tussen de jaren 1780 en 1850. Toen vervoerden zij – met hun meer dan honderd 

zompen – hout, steen, rogge, turf en vooral Twentse textielproducten naar Holland en 

de IJsselsteden. Aan de tijd van de eigen scheepswerven herinneren nu nog de 

Werfstraat en de familienaam Schuitemaker (Timmer Jans). Hoewel deze 

schippersperiode geen gouden tijd kon worden genoemd, was het zeker een goede tijd. 

De opbloei van de schipperij was hoofdzakelijk te danken aan de gunstige ligging van 

Enter – centraal in Twente – aan de Regge. Dat zoveel Entersen tegelijkertijd dit 

beroep kozen had een andere reden. De schepen werden sinds het jaar 1760 op eigen 

werven vervaardigd. De landbouw bood niet aan allen werk en de schipperij bood in 
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elk geval een afwisselend bestaan. De klompenmakerij is, ongetwijfeld mede dankzij 

de scheepvaart, in Enter tot grotere ontwikkeling gekomen dan elders. Schepen 

voerden het hout – voor zover het niet in de naaste omgeving groeide – aan uit 

Nordhorn en Ahaus. Aanvankelijk werd op alle boerenerven 'geklompt'. Later 

verschenen rondreizende klompenmakers die hun materiaal bij de boeren letterlijk 

naast de deur vonden. In het jaar 1857 telde Enter al eenentwintig klompenmakers. 

Ter vergelijking: er waren toen vierenveertig schippers in het eenentwintighonderd 

inwoners tellende dorp. En naarmate de scheepvaart afnam omdat de vaarwegen 

geleidelijk slechter werden en de concurrentie van wegvervoer en railvervoer steeds 

sterker werd, zochten meer Entersen hun heil in de klompenmakerij. Dat leverde werk 

maar stellig geen bestaan op. 

 

‘Omstreeks het jaar 1940 was de toestand dan ook zo, dat verschillende bedrijven de 

strijd om het bestaan niet lang meer konden volhouden en failliet zijn gegaan', aldus 

G.J. Beltman, hoofd van de openbare lagere school, in een artikel van 3 mei 1945. Na 

de Tweede Wereldoorlog waren er nog honderd bedrijven waarvan vijfentwintig 

machinale, met ruim driehonderd werknemers. Nu zijn er nog slechts enkele over. 

Een hoofdstuk apart vormt de ganzenhandel. Al in de zeventiende eeuw is er sprake 

van 'hoenderkramers'. Pas in het jaar 1853 wordt melding gemaakt van een handel op 

Engeland. In Enter was deze in handen van een achttal families die gezamenlijk zo'n 

vijftig knechten in dienst hadden. De knechten kochten overal in Twente de vogels op 

en dreven ze naar Enter. Had men dan een troep van enkele duizenden ganzen bij 

elkaar dan werden ze naar Arnhem of zelfs – te voet – naar Rotterdam gebracht. In het 

jaar 1886 wordt de melding gemaakt van liefst dertigduizend verhandelde ganzen. De 

Eerste Wereldoorlog betekende het einde van deze handel. 

 

De textielfabriek van Leesemakers in Enter kreeg tussen de jaren 1850 en 1860 

opdrachten van Ter Horst en Co voor het weven van jutte koffiezakken voor de 

Nederlandse Handelmaatschappij. In het jaar 1880 werd door Van Heek & Co ten 

behoeve van Ter Horst & Co voor vijftigduizend gulden een fabriek aan de Rijssense 

Boomkamp overgenomen. Deze was onder de naam Ter Horst & Leesemakers 

opgericht door Derk Ter Horst, samen met één van zijn medewerkers. Vanaf het begin 

was het niet goed gegaan met deze firma. De jutefabriek in Enter was geen voorbode 

van een grote industrialisering. Enter miste de toen zo noodzakelijke goede spoor- en 

wegverbindingen. En een Enternaar was ook geen geboren fabrieksarbeider. Toch 

zochten vele tientallen Entersen na de Eerste Wereldoorlog noodgedwongen werk op 

de fabrieken in de omgeving, in Rijssen, Goor, Almelo en Hengelo. Toen de 

conjunctuur daalde en de grote crisis van de jaren dertig inzette werd het ook in Enter 

slechter. Hoe slecht bewijzen de cijfers uit het jaar 1939. Het gemiddelde inkomen per 

inwoner per jaar bedroeg toen landelijk driehondereenenveertig gulden. Voor Twente 

en de Achterhoek was dat tweehonderdrieenvijftig gulden. Voor de gemeente Wierden 

– met Enter ongetwijfeld als armste kern – was het gemiddelde inkomen slechts 

honderdeenentwintig gulden. Beltman schatte in het jaar 1945 het gemiddelde 

inkomen op honderd gulden. Bij wijze van werkverschaffing werden dan ook in de 

jaren 1930 en 1932 de grachten rondom de havezate Het Leyerweerd gedempt. De 

Entergraven, voorheen de Lee (Lieje) werd verbreed. Huis Leyerweerd – tot het vertrek 

van Putman Cramer in het jaar 1883 – woonplaats van de Wierdense burgemeesters, 

was één van de dertien havezaten die rondom Enter hebben gelegen. Er stond ook een 

gemeentelokaal dat men in het natte seizoen slechts met een bootje kon bereiken. En 
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dan was er de Hof te Enter; ‘op het Olthof waar het Hof resideerde’; Olthof: het oude 

hof waarvan de eerste schriftelijke melding uit 1188 komt; de naam veranderde van 

Oldehof, Olthof in ‘t Loaver. In het begin van het jaar 1700 wordt in Enter het 

herenhuis De Berghorst verbouwd en uitgebreid. Uit archiefstukken weten we wat de 

benodigde stenen met de Enterse zompen werden aangevoerd. Ebbinge Wubben 

noemt als de bezitters van De Dackhorst de jonkers Van Langen maar zegt ook dat 

hem geen havezaatsrechten ervan bekend zijn. Daarmee stemt overeen de afwijzende 

beschikking van Schepenen en Raad van 17 maart 1614 op het verzoek van de 

weduwe van Evert van Langen op de Dackhorst om ‘gevrijt te zijn in de generale 

middelen.’ In het copulatieboek van de hervormde gemeente te Wierden staat vermeld 

dat Swier van Langen tot Dackhorst in het jaar 1635 trouwde met Catharina 

Brandenburg, een kleindochter van Goossen van Raesfelt. Voorts bekrachtigden de 

Staten van Overijssel in een resolutie (besluit) van 19 februari 1656 de overdracht, 

gedaan door Sweder van Langen tot Dackhorst in het voordeel van Zeger van 

Rechteren, Heer van Almelo. Aan hem werd het Erfmarckenrichterschap van ’t Hooge 

Haksel te Wierden gegeven. In het jaar 1669 is juffer Lucia van Langen, dochter van 

de Dackhorst, gehuwd met Hendrik de Reigher. De Dashorst was bezwaard met een 

hypotheek, aangetroffen onder de goederen van de desolate (troosteloos) boedel (1702) 

van Judith Margaretha van Coeverden, weduwe van de drost van Bevervoorde tot de 

Oldemeule. In het resolutieboek van de collatoren van de kerk te Rijssen wordt enige 

malen genoemd: de vrouwe van de Dackhorst en het gestoelte van de Dackhorst. 

Waarschijnlijk heeft dit huis mede collatierecht gehad in de beroeping van een 

predikant te Rijssen. In de kerk te Geesteren was begraven Garbrig Agnes van 

Langen, weduwe Van de Wal tot de Dackhorst. 

 

Huis Cattelaar, gelegen aan de weg van Rijssen naar Delden, staat als herenhuis 

aangewezen op de kaart van Overijssel van N. ten Have van het jaar 1690 en op die 

van Jan de Lat van het jaar 1743. In mei 1685 kocht Herman Borgerinck, gehuwd 

met Gerritje Daems, Huis Cattelaar, waar zijn vrouw in het jaar 1709 overleed. Hem 

volgde in het bezit op zijn zoon Joan Borgerink, gedoopt te Deventer in het jaar 1662. 

Diens dochter Aleida trouwde omstreeks het jaar 1700 met de Deldense predikant 

Paulus Putman en overleed 15 november 1738, een dochter achterlatende: Aleida. In 

een oud trouwregister op het gemeentehuis te Rijssen vindt men: ‘28 maart 1669 

Ernestus Wilhelmus Stoltenkamp tot Steinfort, preceptor an die Latijnsche schole, 

gehuwd met Anneien (Aleida?) Cramers, wonende op ‘Het Katler.’ In het 

archievenboek, bijgehouden door de predikanten bij de hervormden te Enter – 

begonnen in het jaar 1708 – staat vermeldt: ‘de heer H. Borgerinck, Borgemeester der 

Stadt Deventer en heer van Catteler’ … die zich in het jaar 1708 met de ‘Drost van 

Twenthe’ veel moeite gaf om in Enter een kerkgebouw en predikant en de daartoe 

nodige fondsen te verschaffen. Voorts zien we de jufferen B. (Borgerinck) vermeld in 

het rapport van het jaar 1772 over de vaart als aanstichtsters van het verzet van de 

Enterse boeren tegen die vaart (Twickelervaart) in de buurt van ‘De Poort van het 

Cattelar’. In juni 1804 werd Huis Cattelaar door de weduwe Dumbar voor 

veertigduizend gulden verkocht aan Yndjen Eindhoven. 

 

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 ontmoeten 
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wij het goed Elsen alias Eftinck of Effinck in het rigtambt van Kedingen in het jaar 

1612, wanneer de echtelieden Jan (of Johan) Van Laer tho Elst en zijn vrouw Anna 

van Munster tho Dalen het erve door koop verkrijgen van een zekere 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 het leven verloren. In de kerk te Bredevoort ligt zijn grafsteen, 

waarop vermeld staat: ‘Obiit 12 July Anno 1646 sijnde opt Casteel van Bredevoort 

door swaer onweer veroorsaekt met het Kruytmagasyn gesprongen’.  

 

Hun kind dat elders in leven bleef was Anton van Haersolte tot Elsen. Deze trouwde 

met Joanna van Haersolte tot Staverden en Bredenhorst en werd de stamvader van de 

nog bestaande familie Van Haersolte. Op 16 april 1734 wordt een der 

achterkleinkinderen: Coenraad Willem met Effink beleent. Deze verkoopt in januari 

1755 Huis Elsen aan Arend van Raesfeld, drost van Diepenheim en Haaksbergen, 

gehuwd met Joachime W.J.J. van Haersolte. Van Raesfeld wordt op 22 maart 1780 

voor Elsen geadmitteerd voor de landdag en tegelijk met hem zijn zoon Dirk Joachim 

Willem Jan van Raesfeld op 9 maart. Hij wordt zelf in het jaar 1786 tot drost van 

Vollenhove en in het jaar 1790 tot drost van Twente benoemd. Zijn zoon overleed 

ongehuwd op 5 september 1828. Diens nalatenschap kwam aan de Van Coeverden’s 

tot Wegdam. 

 

Enter is een woondorp geworden waar de zompen en de ganzen verdwenen zijn. Waar, 

buiten de drie nog bestaande klompenfabrieken, de klompenmakers het oude 

ambacht in de zomermaanden slechts voor toeristen demonstreren. Het is dit 

eigenaardige verborgene waardoor Twente altijd nieuwe verrassingen te bieden heeft. 

Men kan er geboren en getogen zijn, denken alle wegen, wegjes en paden te kennen. 

Toch ontdekt men de een of andere dag een nooit betreden pad, een niet eerder gezien 

huis, een grafheuvel of een smalle, kabbelende beek. Hier kent men dan ook het 

gezegde: ‘Wie het niet vindt binnen een uur van zijn woning, vindt het nergens’. De 

kortste wandelroute is die over de Friezenberg. Wie de gele paaltjes volgt is na een 

kwartier weer bij de uitgangsstelling terug. Hoe kort ook, ze is attractief. Door het 

heerlijke uitzicht dat de veertig meter hoge toppen van de 'bergen', de Friezenberg en 

de nabijgelegen Apenberg bieden. Over heide en over omliggende landerijen en nog 

veel verder. Veel wijder uitzicht dan men zelfs naar Twentse begrippen nietige bult zou 

verwachten. De kop van de Friezenberg is een 'cam' (nok, kam), ze bestaat uit zand en 

grind die het smeltwater door een gat in het dikke dak van landijs plonsde. De berg 

werd achtergelaten als herinnering aan 'de grote koude' van de derde ijstijd. Als ik 

geniet van het uitzicht, uitkijk over de wereld rondom de Friezenberg, denk ik altijd 

aan hoe het hiermee allemaal begon. Die gedachten hebben iets te maken met de 

grafheuvels aan de voet van de berg. Er liggen prehistorische jagers op oerossen en 

elanden en de eerste boeren begraven, als hurker en strekker of als gemalen 

beenderen in een pot. Misschien gedood door een bruine beer of wolf, of door een 
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oeros op de horens genomen, of gewoon gestorven van ouderdom. Weet u dat als de 

Germaanse hoofdman zich overgaf dan vouwde hij zijn handen, ten teken dat hij geen 

wapens bij zich droeg. 

 

Er is zoveel aan landschappelijke en bouwkundige schoonheid in korte tijd 

verdwenen. Met de gedachten bij de verdwijning van zoveel moois wat Twente in 

bouwkundig opzicht te bieden had, doemt met name één gestalte voor ons op, Jan 

Jans. Reeds in de jaren twintig en dertig zag deze – in de streek en wijde omgeving 

alom bekende Almelose architect – het verdwijnen van Twentes eigen bouwkunst zich 

gaan aftekenen. Het zette hem aan het tekenen: tweeëntwintighonderd tekeningen van 

boerse, burgerlijke en kerkelijke bouwkunst in Twente. Van zijn omvangrijke oeuvre is 

de boerderij de bouwkundige kern. Haast sneller dan was bij te houden beroofden 

moderniseringen Twente van de meeste en beste voorbeelden. Nieuwbouw en 

uitbreidingen borduurden niet voort op oude tradities en hebben zo goed als nooit een 

verrijking betekent, noch in stad en dorp, noch op het platteland. Zo kwam er na vele 

eeuwen een abrupt einde aan een bouwontwikkeling, een bouwtraditie die wellicht 

haar wortels had in de tijd van Karel de Grote. Oude archieven verschaffen over deze 

zaken weinig materiaal, de nieuwere des te meer. Het zijn dan vooral de provinciale 

domeinarchieven en adellijke huisarchieven uit de achttiende en negentiende eeuw die 

de zorg voor het boerderijbezit verraden. In inspectierapporten, reparatielijsten en 

soms opgelegde bouwvoorschriften die wel eens een regelrechte ingreep betekenden in 

ontwikkeling en vormgeving. De boerderijen waren een zaak van de mensen die ze 

bouwden, bewoonden en er hun bedrijf uitoefenden. Die naar gelang 

landbouwkundige veranderingen de gebouwen aanpasten en veranderden. Zo was 

echt sprake van een ontwikkeling die in de jaren vijftig en zestig van de twintigste 

eeuw abrupt tot staan werd gebracht. De ontwikkeling zou over gaan tot een geheel 

nieuwe bouworde zonder een traditionele band met het verleden. 

 

Komt 'er in' dan kö'j der oet kiek'n. Dat is bij het lösse hoes letterlijk het geval. 

Oorspronkelijk waren alle boerderijen eenvoudig van aankleding. Houten of lemen 

wanden scheiden de ruimten in de afkubbingen tot ter hoogte van de gebintregel af 

van het woongedeelte. Uitsparingen in de wanden voor de achterliggende bedsteden 

konden met schuifluiken dan wel met groene of donkerbruine gordijnen worden 

afgesloten. Een deur gaf toegang tot de weefkamer. De glazenkasten en spindes 

(broodkasten) waren zo geplaatst dat de voorkant met de deuren en schuifladen één 

vlak vormde met de wand. Soms was dit zelfs het geval met een kabinet (linnenkast) 

en een staande klok. De zolderruimten boven de afkubbingen (zijbeuken) waren en 

zijn in het woongedeelte vrijwel altijd afgetimmerd met verticale planken: het kleedsel. 

Een eigenaardig feest was het ‘richtemoal’. Dat werd gegeven als een nieuw huis zover 

af was dat men het dak kon gaan richten. Dan werd er door het werkvolk feestgevierd, 

de noabers kwamen met een kroon om boven het huis te hangen en een mooi gedicht. 

Ook elders in Twente bleven enkele, voornamelijk kleinere boerderijen, uiterlijk het 

aanzien van een lös hoes behouden. De schoorsteen voor op de nok terwijl toch het 

woongedeelte was afgescheiden en de haardplaats (fornuis) tegen de voormuur bleef. 

Tot in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw stonden nog enkele 

voorbeelden hiervan in Enter. 

 

Op de kleine riviertjes ten oosten van de IJssel is scheepvaart geweest, veel 

scheepvaart zelfs. Op de Oude IJssel, Berkel, Schipbeek, Regge, Loolee, Vecht en in 
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Drenthe op de Reest, Echtinger Grift en Oude Vaart. Het beeld van de scheepvaart is 

door G.J. Schutten compleet gemaakt door onderzoek in de literatuur, het archief en 

de herinnering van de Enterse schippers. Al die bronnen samen geven de enorme 

omvang aan en de belangrijke rol die de scheepvaart in deze streken ooit heeft 

gespeeld. In haar bloeitijd (1800-1830) zeilden alleen al op de Regge ruim 

honderdzestig zompen. Op de Berkel zeilden er toen ongeveer zeventig. Hetzelfde 

aantal vond men op de Vecht en langs de Schipbeek woonden toen zestien schippers. 

Ook Vriezenveen moet toen al ruim vijftig schippers hebben gekend. Enter telde toen 

ruim honderdtwintig schippers. Drie werven in Enter bouwden al die schepen. Na het 

jaar 1830 – toen de industriële revolutie in deze streken doordrong – kwamen de 

verharde wegen en de schuitevaart verloor haar monopolie. Kanalen en spoorwegen 

maakten er een einde aan. De zompenvaart kende zo haar eigen problemen. Het 

eigenlijke vaarseizoen liep van begin november tot eind april. Dan was er water 

genoeg, de broeken en beekdalen stonden dan langdurig onder water en de wegen – 

toen nog enkel zandwegen – waren dan onbegaanbaar. In de achttiende eeuw begon 

men ook buiten het vaarseizoen te varen. Op de Berkel kwam een kanalisatie tot 

stand. Op de Schipbeek lukte het buiten het seizoen varen niet. En op de Regge 

begonnen de schippers te dammen. Als ze stroomopwaarts moesten dan kregen ze 

voldoende diepgang om de zandplaten te passeren. Als ze stroomafwaarts moesten 

dan wachtten ze achter de dam tot het water voldoende hoog was. Dan werd de dam 

doorgestoken en bomend als gekken zeilden ze zo over de zandplaten en ondiepten. 

Honderdvijftig jaar geleden beleefde de scheepvaart op de riviertjes ten oosten van de 

IJssel haar hoogtepunt, daarna begon haar neergang. Daarbij begon een ontwikkeling 

die het landschap onherkenbaar zou veranderen. Ook de economische verhoudingen 

ondergingen een totale verandering. Deze scheepvaart functioneerde in een agrarische 

maatschappij, al heeft ze na het jaar 1830 ook wel geprofiteerd van de opkomende 

industrie. 

 

In het westen van Overijssel heeft men nooit gesproken van zompen maar van 

Vechtezompen. Toch waren het in Enter gebouwde zompen. Er waren twee soorten, 

lösse zompen met losse boeisels en opgeboeide zompen met een berghout. In plaats 

van lösse zompen sprak men ook wel van pegzompen. Dit woord is afgeleid van het 

'peghöltien'. Dit was een vijftien centimeter lang houtje, iets gebogen en aan de 

buitenkant wat aangescherpt als een mesje. Als bij warm weer de pek in de 

gebreeuwde naden zacht werd en begon te lopen, dan wreef de schipper met het 

peghöltien het breeuwsel en de pek terug in de naden. Dit moest vooral gebeuren op 

lösse of pegzompen omdat de vuren planken van het boeisel nogal snel uitdroogden en 

krompen. Ook de plecht kon bij een plotselinge zomerbui erg gaan lekken. Dit 

voorkwam de schipper door met dat peghöltien een mengsel van as en bruine teer in 

de naden te wrijven. Het werk met een peghöltien was een vies karweitje, de pek 

borrelde en spatte. Het gezicht van de schipper kwam onder de druppels pek en teer 

te zitten. Op de Vecht werd omstreeks het jaar 1900 nog veel gevaren. Volgens 

schipper Jans de Graaf waren er in het jaar 1890 nog ruim tien zompen in Dalfsen. 

Ook zeilden er veel zompen op het Zwarte Water. In Genne, Haarst, Hasselt en Zwolle 

woonden zompschippers. Daartussen zochten ook Enterse schippers hun vracht. Het 

Zwarte Water was eigenlijk het terrein van de pramen, tjalken en aken. In de 

Adstructieve Memorie bij een rekest (verzoekschrift) staan enige opmerkingen over 

vrachtprijzen. Een schipper ontving voor elk schippond dat hij van Zwolle naar 

Twente bracht vijftien stuivers. Als dit schippond van Carelshaven naar Enschede 
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gebracht werd met een kar dan kostte dit veertien stuivers. Bij laag water konden de 

schippers maar tot Huis Catteler, het erve Exoo of slechts tot Boomcate (het huidige 

Nijverdal) komen. De schipper bleef vijftien stuivers per schippond ontvangen. Het 

vrachtloon van Boomcate naar Enschedé bedroeg, inclusief de tollen, negenendertig 

stuivers per schippond. 

 

Omdat zowel het landschap als de economische verhoudingen van toen zo totaal 

anders waren dan nu, is het nodig – alvorens de scheepvaart te beschrijven – ook een 

beeld te schetsen van de toenmalige omstandigheden. Bovendien wordt aandacht 

besteed aan de verschillende scheepstypen en hun ontwikkeling. Vooral die van de 

zomp: Berkelzomp en Vechtzomp, lösse zomp, opgeboeide zomp, dubbele zomp en 

karveel. Maar ook van potten en Vriezenveense turfschuitjes. De vaarwijzen: bomen, 

trekken, zeilen, dammen. De scheepsbouw: materialen, gereedschappen, technieken. 

Het schippersleven: aan boord, in het vooronder, in de schippersherbergen. De 

waterkering: sluizen, schutten, omvloeden. Hindernissen in de vaarwegen: aalstallen, 

watermolens, droogte. Conflicten tussen schippers en boeren en mulders. En 

uiteraard ook de economische activiteiten van stedelijke, provinciale en landelijke 

overheden. De producten die werden vervoerd, de routes die werden gevolgd, de 

overslaghavens die werden gebruikt. Het vervoer van de landbouwproducten maakt 

deel uit van de cyclus van de agrarische werkzaamheden, alleen vervoer in de 

wintermaanden. Middeleeuwen, oudste berichten uit de veertiende eeuw: het graven 

van de Maarkelse Schipbeek door Deventer en de Nieuwe Graven door Almelo. 

Zestiende en zeventiende eeuw: Deventer krijgt een verbinding tot en met de Regge, 

problemen rond de Nieuwe Sluis bij Diepenheim. Regge en Loolee, de overslaghavens 

Almelo en Zeldam, de Schuilenburger schutsstal en andere obstakels. Nijverheid en 

doorvoerhandel: de nijverheid eist een regelmatige afzet van haar producten. Pogingen 

om het gehele jaar door te varen. Transitohandel Munsterland-Holland via Twente, 

Achterhoek en de IJsselsteden. Regge: Binnengaaits bij Enter, de Enterse 

scheepvaart, verbetering van de bevaarbaarheid, het dammen, de Regge activiteiten 

van Hendrik Lindeman, conflicten Deventer-Zwolle. Al deze onderwerpen komen in de 

volgende hoofdstukken aan de orde. 

 

Uitgaande dat de Buurserbeek de Regge is en dat de Schipbeek pas begint na 

Diepenheim; in de tijd dat daar de Regge afgedamd werd en een kanaal werd gegraven 

naar Bathmen. In elk boek staan steeds weer andere namen zodat ik in de war werd 

gebracht wat betreft de loop van de Regge. Door de Buurserbeek en Schipbeek 

consequent de Regge te noemen maakte ik het overzicht een stuk gemakkelijker. Een 

geheel verdwenen wereld wordt boven water gehaald. Waar we nu overal nette, 

ontgonnen en keurig verkavelde weilanden en akkers vinden, was omstreeks het jaar 

1800 het overgrote deel van de grond nog woest. Dat wil zeggen, heide, heide en nog 

eens heide. 'De oppervlakte van Twente bestaat voor het grootste deel uit onafoogbare 

heidevelden', schreef Halbertsma in het jaar 1836. Gijsbert Karel van Hogendorp 

vertelde over zijn reis door Twente in de nazomer van het jaar 1819: 

 

 (…) Reed ik niet verre voort op den weg naar Enschede, of ik bevond mij wederom 

ongevoelig midden in de onafzienbare heide  

 

en  
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Uit deze woestijn te Almelo komend 

 

 en 

 

Uit deze heidevelden vielen wij wederom op Enschede als op een tooverland. Rondom 

deze kleine stad is de grond wel bebouwd. 

 

Omstreeks het jaar 1800 bestond acht procent van het totale grondoppervlak van 

Twente uit bouwland. De rest was kale heide, onderbroken door beken van hun 

groengronden en hier en daar wat bossen en zandverstuivingen.  

 

Rondom de hoofdplaatsen en de dorpen vindt men drie kwartier of een half uur in den 

omtrek alleen bebouwd of weide, hetgeen van eenen hogen berg bezien, als zekere 

eilanden in het midden van deze zee van woestijnen zou opleveren, aldus Kops. 

 

Eerst in de loop van de negentiende en twintigste eeuw kwam er een eind aan deze 

kaalheid en woestheid. Door verdeling van de gemeenschappelijke markengronden in 

de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw, kwam heel dit onbebouwde 

gebied beschikbaar voor ontginningen. Ook begon men toen massaal de heide te 

beplanten met de grove den. De huidige bossen zijn dan ook niet oud. De bossen die 

er in de middeleeuwen waren zijn massaal gekapt en daarvoor kwam de heide in de 

plaats. 

 

In tegenstelling tot de uitstekende waterbeheersing zoals wij die nu kennen, kon in 

vroeger eeuwen het water moeilijk wegstromen. Naar het oosten gaande stijgt de 

bodem van Overijssel langzaam, zodat het water naar het westen zou moeten 

afvloeien. Een aantal hoge en lage zandruggen – allen noordzuid liggend – beletten dit. 

Veel beken stromen daarom noordzuid. Het water van Oost-Twente stroomt via het 

dieper gelegen Looleedal naar Almelo, waarin het Wendelgoor de enige opening is in de 

noordzuid rug aldaar. Het water komt dan bij de erve Exoo in de Regge. Deze kan daar 

niet door de Overijsselse heuvelrug en moet noodgedwongen vijfentwintig kilometer 

naar het noorden om daar in de Vecht uit te monden. Voor hun regulatie stroomden 

deze riviertjes niet tussen hoge oevers of dijken maar in een zandige en losse bodem, 

tussen meestal lage oevers. Het water schuurde een bedding gemakkelijk uit. Vooral 

de bochten werden steeds verder uitgeschuurd. Er ontstond dan een buitengewoon 

bochtig verloop, men noemt dat meanderen. Vooral de Regge kende grote 

meanderende gedeelten, zoals bij de ziel (sluis) bij de Houwboer bij Huis Westerflier, 

de Keempe bij Enter en de Kromme Rakken ten noorden van het dorp Schuilenburg 

bij Hellendoorn. Zo'n meanderend gedeelte betekende voor de schippers niet geringe 

vertragingen. Ook voor het afstromend water vormden die bochten een belemmering. 

Behalve door het bochtige verloop van de Regge werd de waterafvoer ook belemmerd 

door de vele waterplanten. Ook de voorden belemmeren de waterafvoer. Voorden zijn 

kunstmatige, glooiende dammen dwars door de beek, waarover de boeren met hun 

paard en wagen de rivier konden oversteken. En in juli werd het afstromende water 

ook nog tegengehouden door de vele vlashopen die lagen te 'roten' in de beken. Terwijl 

nu bossen het water vasthouden, stroomde het vroeger vrij over de heidevelden naar 

de broeken en beekdalen en gaf daar veel overlast. 

 

Voor de markeverdelingen in de periode 1820-1860 bepaalden de marken het gebruik 
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van de grond. Een marke werd gevormd door de boerenerven van een buurtschap. Ze 

bestond in principe uit het bouwland op de es of een aantal essen, de groengronden 

en de heidegronden. Het bouwland op de es was in Twente in het algemeen privé-

eigendom van de boeren. De groengronden en de heidegronden waren 

gemeenschappelijk en werden gezamenlijk beheerd door de gewaarden of erfgenamen 

(eigenaren van een gewaard boerenerve). De heide leverde voedsel voor grote kudden 

schapen en plaggen voor het verzamelen van mest. Ook vond de boer hier de 

heideturf: schadden en kluun. Op de groengronden in de beekdalen of broeken 

konden de koeien voedsel vinden en de boer zijn hooi. 'Deze graslanden zijn schraal, 

dewijl de nodige mist ontbreekt', aldus Colmschate. Daarvoor moesten de 

wintervloeden zorgen. Waren er geen wintervloeden voor de groengronden dan werden 

deze kunstmatig opgewekt, zoals bij de Looweiden bij Duldel. De weiden werden 

bevloeid door bij het dorpje Het Loo de Spikkersbeek op te stuwen. Ook werden op 

sommige plaatsen de eigen weilanden elke twee jaar wel eens bemest. Op weilanden 

en groengronden graasden de koeien. Deze waren hier alleen overdag, bewaakt door 

de opgroeiende jongens. 's Nachts stonden deze koeien op stal omdat de boer zoveel 

mogelijk mest wilde verzamelen voor het bouwland. 

 

Eenmaal per jaar ontmoeten de gewaarden elkaar op de holtink of holtsprake. Zo'n 

holtink kon de vergelijking met een landdag van Ridderschap en Steden best 

doorstaan, als we J.B. Blijdenstein mogen geloven: 

 

Na een onstuimige en verwarde deliberatie, hoedanige doorgaans de Holtinks of 

Markevergaderingen kenmerken, gedronken werd er ook.  

 

Op de holtink werd beslist:  

 

- of iemand een hoekje aan mocht graven (ontginnen);  

- of er een kamp aan mocht leggen (een stuk bouwland op 

   de heide) met een boomwal tegen het verstuiven;  

- of de cater een uitdrift mocht kopen; dit was een zakelijk 

   recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf op het 

   laten weiden van vee op de markengronden, het heiden 

   (steken van plaggen) en nog enkele zaken. 

 

Alleen de eigenaren van de oude gewaarde hoeven waren stemgerechtigd. In de 

achttiende eeuw waren deze normaal gesproken het eigendom van adellijke families. 

Naast de gewaarde erfgenamen bestond de markebevolking uit caters (kotters, 

keuters). Deze hadden meestal een stuk bouwland en een uitdrift. De marke kende 

zijn eigen regels die werden gehandhaafd door de erfmarkerichter en enige 

gezworenen ofwel schuttens of schutters. Verdwaald vee vanuit andere marken werd 

door hen geschut, dat wil zeggen in beslag nemen tot de boete betaald was. 

 

Als de meimaand goed en wel in het land is, de koekoek roept en de snelle boomvalk 

weer jaagt boven de kaalslag, dan komen ook de eiken in het blad. Vanouds was dat 

de tijd die vele Enterse bosarbeiders met spanning tegemoet zagen, want het bottende 

eikenhout betekende immers werk aan de winkel. De eikenstammetjes zijn in de 

maand mei sappiger dan ooit tussen hout en bast, zodat de schors gemakkelijk 

loslaat, wanneer men deze even met een zwaar voorwerp beukt. En hiermee staan we 
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midden in het ekershandwerk, een heel oud en heel typisch bosbedrijf dat eertijds 

vrijwel overal in Twente werd beoefend. Twee of drie mannen kapten de 

eikenstammetjes en brachten deze naar de eekplaats. Een ander hakte ze met de aks 

op een bepaalde lengte, deponeerde de stukken bij de kloppers. Deze begonnen dan 

met hun eentonig geroffel. Dof klonken de slagen van de hamers op de schors en 

weldra liet deze los van het vettig glimmende hout. Een rinse, doordringende geur 

hing spoedig in het warme meibos van de run of eek die van de gekneusde bast en het 

geschilde hout kwam. De schors werd tussen in de grond geheide paaltjes gelegd en 

als daar een zekere hoeveelheid opgestapeld lag, werd het opgebost en 

samengebonden met een eiken twijg. De witte knuppels: het talhout werd terzijde 

geworpen. Van de vroege morgen tot de late avond, slechts onderbroken door een 

korte pauze voor de karige maaltijden, ging dat eken door. De lonen waren niet bijster 

hoog en er moest dus hard aangepakt worden. Het eken was om de schors begonnen, 

de geschilde knuppels waren een bijproduct en werden vroeger voornamelijk gebruikt 

om de bakkersovens en de fornuispotten te stoken. De schors, ook wel eek of run 

genoemd was bestemd voor de leerlooierijen, ze bevat looizuur. 

 

Zand is onvruchtbaar, voor een geregeld gewas heeft het mest nodig. Voordat in het 

begin van de twintigste eeuw de kunstmest algemeen in gebruik kwam was de boer op 

de zandgronden gebonden aan natuurlijke mest. Voor het verzamelen van die mest 

werden de koeien 's avonds naar huis gehaald. Ze stonden dan in de potstal, net als 

in de winter. De mest en de gier werden verzameld en opgeslagen met behulp van 

heideplaggen of heideschollen. Een dichtgemetselde stal of gierkelder om de gier te 

bewaren had men niet. Deze plaggen waren geschept of gemaaid. Grote schollenhopen 

lagen op het erf van de boer. De stal lag ruim twee voet dieper dan de deel. Wanneer 

de potstal leeg was werd hij gedeeltelijk gevuld met plaggen. Was deze laag flink 

verzadigd met mest en gier van de koeien, dan werd er een nieuw laagje opgebracht. 

Alle urine en mest werd zo verzameld. Het droog en schoon houden van de koeien was 

bijzaak. Was het niveau van de plaggen en de mest gelijk gekomen met de deel, dan 

werd de potstal leeggehaald en begon het proces opnieuw. De stalmest werd 

opgeslagen in de mestvaalt die voor de dubbele achterdeuren lag. Als de stalmest was 

opgebracht werd ze onmiddellijk afgedekt met een laag plaggen. De vaalt lag daar dan 

te groeien en te broeien van oktober tot de volgende nazomer. Dan werd de hele vaalt, 

gemengd met verse stalmest, op de akker gebracht en daar ondergeploegd. Vervolgens 

zaaide de boer de winterrogge. Per hectare werden ruim honderd voer ofwel 

karrenvrachten plaggen en mest op het land gebracht. Het voer werd getrokken door 

twee paarden en woog zevenhonderdvijftig tot achthonderdvijftig kilo. Volgens 

Colmschate kostte zo'n voer vijfenveertig tot vijftig stuivers. Ook werd veel 

schapenmest gebruik, afkomstig uit de vele schaapskooien. Von Bönnighausen zei 

hiervan:  

 

De (rogge) economie van de Twentenaren is, gezien hun situatie onverbeterlijk; alleen 

vereist ze een geweldige inspanning en vlijt; de mensen zijn tenminste de helft van het 

jaar bezig met het maaien van plaggen en ze bedrijven dit werk met ijver en volharding; 

en dat is ook zo met het span paarden dat bezig is met het rijden van de plaggen. 

 

Bij dit systeem horen heidevelden die zeker twintig maal zo groot moesten zijn als de 

akkers. Dit arbeidsintensieve landbouwsysteem leverde en niet onaanzienlijk 

overschot aan rogge op. Willem de Clercq noteerde op 26 augustus 1812 in zijn 
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dagboek:  

 

Gisteren was het graanmarkt. Deze markt vindt twee maal per week plaats: op dinsdag 

en op donderdag. Het is een vrolijk gezicht om van alle kanten de boeren te zien 

aankomen met hun karren geladen met graan. Geregeld is de hele straat van Almelo 

bezet met deze karren. In de eerste uren zijn er burgers die het wagen te kopen, maar 

als het middaguur is aangebroken zijn er de kooplieden. Ze (de boeren) brengen alleen 

rogge en boekweit aan. 

 

Colmschate schreef in het jaar 1809 dat op de markt in Almelo twee maal per week 

tien tot veertig wagens met graan werden aangevoerd. De lading van zo'n kar kan men 

schatten op iets meer dan zeshonderd kilo. Wanneer in veertig weken per jaar 

gemiddeld dertig karren per marktdag in Almelo aankwamen betekende dit per jaar 

ruim veertienhonderd ton rogge. Daarnaast trokken de Almelose kooplieden en 

schippers rond om bij de boeren de rogge op te kopen, ze verscheepten dit graan via 

Zwolle naar Holland. 

 

Nu – in het jaar 2005 – zijn er in Enter geen woeste gronden (heidevelden, 

zandverstuivingen en bossen) en geen havezaten meer. Enter is een woondorp 

geworden, waar de zompen en de ganzen verdwenen zijn, waar – buiten de drie nog 

bestaande fabrieken – de klompenmakers het oude ambacht in de zomermaanden nog 

slechts voor toeristen demonstreren. Enter is gegroeid van twaalfhonderd inwoners in 

het jaar 1748 naar achttienhonderd in het jaar 1840, van eenentwintighonderd in het 

jaar 1860, vierentwintighonderd in het jaar 1920, tweeduizendachthonderdenvijftig in 

het jaar 1930 naar vierduizend in het jaar 1946. Op 31 december 1971 telden Enter 

en de buurtschappen Ypelo, Waterhoek, Enterveen, Zuiderveld en Enterbroek samen 

vijfduizendachthonderdvijfenzeventig inwoners. In het jaar 1980 werd al gerekend met 

ruim zevenduizend inwoners. Sinds het jaar 1926 is er in Twente bijzonder veel 

verdwenen van de oorspronkelijke schoonheid en rijkdom aan natuur, vooral door 

cultuurtechnische en waterstaatkundige ingrepen. Bij wijze van werkverschaffing 

werden dan ook in de jaren 1930 en 1932 de grachten rondom de havezate 

Leyerweerd gedempt. De geschiedenis van Enter is natuurlijk grotendeels dezelfde als 

die van het Twentse volk. En de grote gebeurtenissen hadden hun invloed in alle 

delen van het land. Enter ondervond evengoed de lasten van de oorlog en genoot van 

de voordelen van de vrede. Anderhalve eeuw geleden waren hier nog heidevelden. 

Tijdens de ontginningen zijn grove dennen aangeplant. In deze nu flinke naaldbomen 

broeden havik en buizerd. De zonnige houtwallen met de oude eiken herbergen een 

zeldzaamheid. Geen vogel maar een insect: het vliegend hert. Deze imposante kever 

heeft warmte van dood eikenhout nodig waarmee de larven zich gedurende hun acht 

jaar lange jeugd voeden. In het gemengde bos mogen dode bomen blijven. Dat heeft 

direct gevolgen voor de rijkdom aan houtetende insecten, indirect voor de rijkdom aan 

spechten. De houtrijkdom was ook nog in later eeuwen zo groot, dat de overlevering 

op veel plaatsen nog weet van de lange tochten die de kateekert (eekhoorn) kon maken 

zonder de grond te raken. Zo zou hij zich uit de bossen van Twickel over de toppen 

van de bomen naar Oldenzaal hebben kunnen verplaatsen.  

 

Gelukkig is van het oer-Enterse karakter ook nog niet alles verloren gegaan. In Enter, 

zelfs in het moderne Enter bestaat nog veel van wat de stad verloren heeft. Het ruikt 

er naar gras en aarde. De nachten zijn er zwart en de lucht staat nog vol met sterren. 
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Een storm is er een avontuur, zoals men dat in de stad niet meer meemaakt. Wie 

graag langs de eenzame binnenpaden zwerft en het oor te luisteren legt, zal bij de 

boeren in de oude buurtschappen nog de sporen kunnen vinden van folklore en 

traditie. Men zal verrukt zijn door de eenzaamheid die in de heide, zandverstuivingen 

en afgelegen bossen nog aanwezig is. Het is van groot belang dat deze oude cultuur 

voor ons nageslacht bewaard blijft in woord, beeld en geschrift. Wie interesse heeft 

voor Twente komt als vanzelf in Enter terecht. Het dorp Enter en de omringende 

buurtschappen behoren tot 28 november 1811 tot het richterambt Kedingen. In het 

jaar 1811 wordt de gemeente Wierden gevormd, waar Enter met Enterbroek op 1 juli 

1818 wordt bijgevoegd. Na de verwoesting van de Sint Theunis Cappelle moet Enter 

het geruime tijd zonder kerk stellen. Men gaat in Rijssen naar de kerk. In het jaar 

1824 krijgt de parochie van Enter de eerste herder en leraar: pastoor Eenhuis. Hij 

bouwde een nieuwe kerk – ontworpen door ingenieurs van het departement van 

Waterstaat en met subsidie van diezelfde Waterstaat – die in het jaar 1924 werd 

vervangen door de huidige kerk. Opmerkelijk is in dit verband dat het dorp in twee 

helften uiteenvalt: een noordelijk, overwegend protestants deel en een zuidelijk, 

overwegend katholiek deel. Dat wil niet zeggen dat er tegenwoordig echter niet één 

geheel is gevormd. In het jaar 1707 krijgt Enter de eerste hervormde predikant, 

dominee Andreas Francisco Marcelli. De kerkdiensten worden aanvankelijk in een 

boerderij, Dorpsstraat 15, gehouden. In mei 1708 begon men met de bouw van de 

kerk. Diverse onderzoeken die aspecten van de Enterse historie bestudeerd hebben 

kwamen al snel tot de conclusie dat het in meer dan één opzicht een merkwaardig 

dorp was. De historie van Enter is uniek in het oosten van het land. Wie kan zich nu 

nog voorstellen dat dit dorp meer dan driehonderd jaar hèt centrum van de 

binnenscheepvaart in Overijssel was. Na het verval van de schipperij in de loop van de 

negentiende eeuw ontwikkelde er zich een klompenindustrie die zijn weerga in 

Nederland niet had. Ook op de ganzenhandel in Twente hadden de Entersen het 

monopolie. Enterse paardenhandelaars waren berucht op alle veemarkten en 

jaarmarkten in de verre omtrek. Al die handel en nijverheid zouden in die honderden 

jaren rijke koopmansgeslachten opgeleverd moeten hebben. Niets is minder waar! 

Omstreeks het jaar 1930 had Enter per hoofd van de bevolking het laagste inkomen 

van Nederland. In het jaar 1910 verrichtte een ambtenaar, in opdracht van het 

Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel een onderzoek naar de sociaal-

economische toestand in Enter. Een alinea uit zijn rapport is treffend: ‘Hoe zij met het 

geringe inkomen huishouden is een raadsel.’ Een latere onderzoeker merkt op:  

 

In Enter verbouwde men natuurlijk zelf aardappelen en groenten en sommigen hielden 

een varken, geit of koe, maar nochtans is het verwonderlijk dat de inwoners van dit 

dorp niet uitgestorven zijn. 

 

Natuurlijk zijn er externe oorzaken aan te wijzen voor deze rampzalige ontwikkelingen. 

Door de aanleg van goede verharde wegen naar Zwolle en Deventer omstreeks het jaar 

1830 lag binnen korte tijd de schipperij op zijn gat. De Belgische klompenindustrie 

was een moordende concurrent voor onze klompenmakers. De Eerste Wereldoorlog 

maakte ineens een einde aan de ganzenhandel omdat de afzetmarkten wegvielen. Het 

zijn even zoveel oorzaken geweest voor de beëindiging of teloorgang van een bepaalde 

tak van nijverheid of handel. Dat in de eeuwen dat er wel wat te verdienen was Enter 

niet tot groter welvaart kwam had een andere oorzaak. Dat ligt grotendeels besloten in 

het karakter van de Entersen. Door de eeuwen heen was hij een onverbeterlijke 
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individualist en dat verhinderde een hechte onderlinge samenwerking. Tegenover de 

buitenwereld wekten de Entersen wel de indruk van een grote saamhorigheid. Vooral 

in de schipperij werkten ze eendrachtig samen om de moeilijkheden rond de 

bevaarbaarheid van de Regge de baas te worden. Ook als er moeilijkheden dreigden ‘in 

den vreemde’ kreeg men met een gesloten groep te maken. De unieke mogelijkheden 

die hun het eeuwenlange monopolie op het vervoer te water bood hebben ze niet te 

gelde kunnen maken. Zo liepen er dagelijks veel schippers rond in Enschedé en 

andere Twentse steden om kooplieden te bezoeken en vracht te verkrijgen. Met een 

beetje onderlinge samenwerking had dat vele malen efficiënter gekund. Ook de handel 

hebben de schippers nooit goed ter hand genomen, al lag dat erg voor de hand. Ook 

hiervoor was een interne samenwerking nodig die er niet was. Een Enterse Compagnie 

is dus nooit van de grond gekomen. De klompenmakers boden op de houtveilingen 

driftig tegen elkaar op, met als lachende derden de houtverkopers. Hier stuiten we op 

de tegenstelling in het Enterse volkskarakter. Dingen doen die soms het persoonlijk 

economisch belang schaden, om een ander belang te dienen namelijk de persoonlijke 

ongebondenheid ten opzichte van een ander. Deze drang naar vrijheid en 

ongebondenheid maakte veel andere belangen hieraan ondergeschikt. Aan de 

ontwikkeling van deze karaktertrek zal het lange scheepvaartverleden niet vreemd zijn 

geweest. Parallel aan deze drang naar vrijheid en ongebondenheid ontstond een 

manier van omgaan met elkaar en een soort humor die menig allochtone Enternaar 

tot wanhoop heeft gebracht. Ik herinner mij nog dat mijn moeder niet meer naar de 

coöp wilde om boodschappen te doen of Pa op te zoeken, ze werd te vaak ‘gepest’ door 

Jo van de Menze (Langenhof). ‘Woer is oe moo?’ zei hij altijd tegen mij, zichzelf tot 

vermaak dienende. ‘Achter ‘t meziek an, tebak haal’n vuur de jonge kniene?’ Lachen!! 

De gebroeders De Goede lieten omstreeks het jaar 1900, vermoedelijk bij Middendorp 

in Dedemsvaart, een ijzeren zomp bouwen, met de houten zomp van schipper Van 

Elburg uit Ommen als voorbeeld. Deze ijzeren zomp was volgens meerdere 

informanten de enige ijzeren zomp die ooit is gebouwd. Hiermee zeilden de broers De 

Goede naar Dalfsen, Ommen, Gramsbergen, Hardenberg en Nordhorn. Ook is deze 

zomp een keer door Kups-Gaait bij het erve Exoo gesignaleerd: 'Kiek, doar hè'j 'nen 

blikk'n doômie ok met zien iezene schuute.'  

 

Er zijn nog talrijke namen en gebruiken die herinneren aan de vroegere marken en 

haar tradities, zowel in Nederland als in Duitsland. Rijdend in de richting van 

Munster en Witten komt men de oude namen tegen. Een streek heet Hohe Marke, er 

is een gebied met de naam Bauerschaft en een Zollstrasse, in Witten worden straten 

'im Esch' en 'Hochlarmark' genoemd. Er is een wijk Schiphoch bij het plaatsje 

Mariaveen en in Munster heet een restaurant 'Kipp'kerls' (marskramers). In Zwolle 

wordt een industrieterrein Hessenburg genoemd en worden in Heerde – in juli 2003 – 

Hessendagen georganiseerd. Er is een Hessenweg in Hardenberg, een Ossenkamp in 

Hellendoorn en een Ossenbocht in Enter. Parkeerplaatsen: Holkerveen, Boermark of 

de Markte en zelfs in Amsterdam wordt een parkeergarage Markenhoven genoemd. Er 

is in Amsterdam een Amstelveld, Geuzenveld, Kinkenveld, Overtoomseveld, Kadijken 

en Ringdijk. En is het landelijk karakter van de Overtoom niet meer terug te vinden. 

Er zijn foto's van de Overtoom waarop een vaart, bootjes, schuurtjes en veel bomen te 

zien zijn. Het is nu één van de belangrijkste verkeersaders van de stad Amsterdam. Er 

zijn achtenzeventig grachten gedempt. In Amsterdam-West (Baarsjes) was voor de 

Admiraal de Ruyterweg een overhaal (overtoom). In het jaar 1942 is het Polderhuisje 

aan de Hobbemakade hoek Stadhouderskade afgebroken. De overhaal aldaar moest 
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plaats maken voor een mechanische overhaal aan de Wielewaalstraat. In het jaar 

1655 waren er ruim tachtig houtzaagmolens in Amsterdam. De oprukkende stad heeft 

het lot van de molens bezegeld en ze verdwenen uit het landschap. Er waren koren- 

en krijtmolens in de stad. Er is een Osdorp, een Elsenhove en het industrieterrein 

naast de flat Eeftink in de Bijlmer heet Eekholt (schors van eikenhout). Amsterdam 

kent een geschiedenis die lijkt op de onze. Er waren boeren binnen de stadsgrenzen 

en er was een Heerlijkheid. Aan de Oudezijds Kolk, links achter de voormalig bioscoop 

Royal, liggen de fundamenten van het kasteel van de heren Van Aemstel. Er is in 

Amsterdam en omstreken ook laagveen en hoogveen geëxploiteerd. De eerste 

stedelingen leefden voornamelijk van zelfgebakken brood en gekookte brij van 

boekweit. Rondlopende ganzen en varkens hebben jarenlang het beeld van het oude 

centrum rondom de Dam bepaald. De flat Eeftink is net zo genoemd als het erve 

Eeftink (Effinck). Het erve in Enter lag op de plaats waar nu de huidige katholieke 

kerk staat. De familie Eeftink was een vooraanstaande katholieke familie, waarvan 

een dochter in de achttiende eeuw een klopje was. In Amsterdam is veel meer uit de 

oude tijden bewaard dan in Enter, dankzij bewoners, kunstenaars en krakers. Het 

oude Amsterdam en het water hebben op mij een kalmerende werking. 

 
De bezetting van ons land door de nazi’s was niet op elk terrein onmiddellijk voelbaar. 

Immers de politieke opdracht uit Berlijn luidde: de bevolking gunstig stemmen voor de 

nieuwe orde. Er waren bestuurlijke maatregelen, de verdergaande distributie van 

levensmiddelen en kleding en de aanwezigheid van Duitse militairen op straat. Zich 

verplaatsende pelotons soldaten zongen marsliederen, begeleid door het gestamp van 

hun met ijzer beslagen laarzen. 'Wir fahren gegen England' was lange tijd populair, tot 

duidelijk werd dat er van een invasie van Engeland geen sprake meer zou zijn. 

Geleidelijk aan toonde de bezetter een ander gezicht. Nadat eind november van het 

jaar 1940 alle joodse ambtenaren waren ontslagen, werden joodse Nederlanders 

steeds meer in hun vrijheid beknot en uiteindelijk massaal naar concentratiekampen 

gevoerd. Niet-joodse mannen werden weggevoerd om in Duitsland in fabrieken en op 

het land te werken. Het georganiseerde verzet kwam op gang en het begrip 

onderduikers ontstond: mannen, vrouwen en kinderen, die aan de greep van de 

bezetter probeerden te ontkomen. Met onderduikers, evacués en Duitse inkwartiering 

heeft ook Enter te maken gehad. Bekende verzetsmensen waren De Vries uit Ypelo, 

Frits Morsink (van de coöp), Langenhof, Schutte en Acda (de schoolmeesters), E.A. Ter 

Haar (de Kattelaarsboer), Timmerarends. 
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As de mugn in januari daanst wördt n boer nen birman 
 

Wetten wa-j wilt: driet’n of van ’n pot of 

 

 

 

DE OUDHEID 
 

          
 

           
          De neiging zich bezig te houden met de vroegste tijden van het eigen land vindt haar 

oorsprong in de aandrang van de mens onbekend gebied te ontdekken. Deze 

aandrang was niet altijd zo sterk, in Europa begonnen de eerste onderzoekingen 

ongeveer vijfhonderd jaar geleden en ze werden sindsdien van eeuw tot eeuw 

uitgebreid. Of men zich nu werkelijk richt op de ontdekking van onbekende landen 

overzee of dat men naar methoden gaat zoeken om over de oudste schriftelijke 

berichten van de historische tijden heen, door te dringen in de onbekende diepten van 

een voorhistorische tijd, altijd is er diezelfde aandrang: de bevrediging van de 

wetenschappelijke nieuwsgierigheid van de mensen. Gedurende duizenden jaren, 

vooral in de christelijke middeleeuwen, had de Europese mens zich tevredengesteld 

met de gedachte dat al wat wetenswaardig was over de oergeschiedenis van de 

mensheid in de Bijbel stond opgetekend. De bijbelse geschiedenis was in de jongere 

perioden nauw verbonden met de door de oude Grieken en Romeinen overgeleverde 

geschiedenis van de klassieke oudheid. Die uiteindelijk, in het volle licht van de 

schriftelijke overlevering, in de christelijke middeleeuwse geschiedenis uitmondde. Pas 

in het begin van de negentiende eeuw ontwaakte in de Europese mens het verlangen, 

over Bijbel en Grieks-Romeinse overlevering heen, te onderzoeken wat er vóór de 

schriftelijke vastgelegde geschiedenis gebeurt was. Aan het begin van elk 

wetenschappelijk onderzoek staat altijd een vraag. Is die vraag eenmaal juist gesteld, 

dan wordt meestal spoedig een methode gevonden om de beantwoording dichterbij te 

brengen. Ook in het onderzoek van de prehistorie is dit het beslissende ogenblik 

geweest, toen bijna gelijktijdig in verschillende Europese landen de vraag werd gesteld 

of het wellicht mogelijk zou zijn ook op historische vragen een antwoord te krijgen. Dit 

met behulp van de materiele nalatenschap van de prehistorische mens, de stenen 

bijlen, de urnen, de graven en de bolwerken (een sterk verschanst gedeelte van een 

vestingwal). 

 

         Er wordt verteld dat ten tijde van de brand, die de beroemde bibliotheek van 

Alexandrië in lichterlaaie zette, twee groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar 
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stonden: zij die haar in brand hadden gestoken en zij die haar wilden behouden. 

Wanneer er in de boeken stond – zo wordt verteld – wat ook in het Heilige Boek is te 

vinden, waren ze overbodig. Als er iets anders in stond, waren ze heiligschennend. In 

ieder geval moesten ze worden vernietigd. 

 

         Wij hebben tegenwoordig het volle recht de ouderdom van de wetenschap van de 

prehistorie te stellen op tweehonderd jaar. In die jaren, voor Europa het tijdperk van 

Napoleon en de bevrijdingsoorlogen, zijn in de Scandinavische landen en in Duitsland 

de beslissende stappen gedaan. Ze hebben het onderzoek van de prehistorie uit het 

voorwetenschappelijk stadium opgeheven tot dat van een wetenschap. Onze 

Hunenbedden en grafheuvels moeten niet geheel onbetekenend worden geacht. Ze zijn 

de oudste en zo goed als enige herinneringen uit de heidense tijd. Veel grafheuvels zijn 

ingevallen koepelgraven, waar veel doden zijn begraven. De urnen, wapens en andere 

gebruiksvoorwerpen die daarin bewaard zijn gebleven, zijn onbetwistbare getuigen van 

de kunstvaardigheid en de levenswijze van een lang geleden ondergegaan volk. Dat 

volk heeft ons land bewoond en zij kunnen ongetwijfeld eens, zij het ook langzaam en 

misschien langs omwegen, tot geschiedkundige resultaten leiden. Al was het tot niets 

anders dan een oplossing voor het probleem, of van oudsher Slaven of voor hen 

Germanen het land aan de Oostzee hebben bewoond. Na de periode van de 

Hunebedbouwers is er onder meer sprake van de standvoetbekercultuur, waarvan we 

de oorsprong zoeken in het zuiden van Rusland en de klokbekercultuur, die na alle 

waarschijnlijkheid deels afkomstig is uit Spanje en voor een deel vanuit Oostenrijk en 

Hongarije naar onze streken is gekomen. Hoewel er uiteraard verschillen zijn, bestond 

bij beide bekerculturen de gewoonte de doden te begraven onder heuvels. Een gebruik 

dat tot diep in de bronstijd zou voortduren. 

 

           Voornaamste vormers van het landschap zijn de laatste twee ijstijden geweest. In de 

voorlaatste Saale-ijstijd bedekte een zware ijskap vanaf Scandinavië de noordelijke 

helft van Nederland. Uitlopers drongen door tot het dal van de IJssel. Het kolossale 

gewicht van de ijslobben schoof de bodem opzij. Ze zijn nu als stuwwallen, zoals de 

Sallandse heuvelrug er één is, in het landschap herkenbaar. De kern van Enter en de 

bijbehorende es ligt in de voorlaatste ijstijd. De Enter Es is op zo’n stuwwal aangelegd, 

de Hamberg maakte er deel van uit en was een berg van duizend meter hoogte. De 

ijslob in het Dinkelland is verantwoordelijk voor de stuwwallen bij Ootmarsum en bij 

Denekamp. Na deze ijstijd kwam (10.000 jaar geleden) de Weichsel-ijstijd als laatste 

koude periode. Toen kwamen de ijslobben weliswaar niet tot onze streken maar 

Weichsel zorgde wel voor een droog en koud toendraklimaat. Dekzand, aangevoerd 

door noodwesten winden vulden de dalen op. De bovengrond van Overijssel bestaat 

daardoor voor het grootste deel uit deze zandlagen. Dat vijftigduizend jaar geleden de 

laatste ijstijd was begonnen en dat het landijs toen niet verder kwam dan Noord-

Duitsland wist ik niet. En ook niet dat Twente in die tijd onbewoonbaar was omdat de 

grond keihard was bevroren. Dat alle waterlopen leeg waren en vanaf de bodem van 

de Noordzee en de rivieren langdurige stormen stuifzand over de toendra werden 

geblazen. Nu weet ik dat uit die periode een groot deel van het dekzandpakket stamt, 

dat het heuvellandschap bedekt. Ongeveer vijftienduizend jaar geleden kwam de grote 

dooi. Toen dook er in onze streken opnieuw een mensenras op. Rendierjagers, wiens 

uiterlijk sterke overeenkomsten vertoonden met dat van de hedendaagse mens.  

 

           In deze tijden zijn verschillende vondsten gedaan die aantonen dat Twente, en dus ook 
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Enter, veel eerder bewoond is geweest dan men lange tijd heeft aangenomen. Toen in 

het jaar 1950 aan de Julianastraat in Enter de eerste woningwetwoningen werden 

gebouwd, werden bij graafwerkzaamheden sporen gevonden van een nederzetting uit 

de Karolingische tijd (800 tot 1000 na Christus geboorte). Een groot aantal 

hagelpotscherven bleek te duiden op een pottenbakkerij. Bij het graven van het 

Twentekanaal werd nabij Hengelo een menselijke schedel aangetroffen waarvan men 

de ouderdom op twintigduizend à dertigduizend jaar stelt. De vondst doet concluderen 

dat er menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten van de streek in de late 

ijstijd. Temeer daar in de nabijheid van hertshoorn vervaardigde voorwerpen zijn 

ontdekt. Op bewoning tijdens de overgang van de oudere naar de middensteentijd 

(duizend jaar geleden) duidt de ontdekking van niets meer of minder dan een 

werkplaats. In de werkplaats werden vuurstenen werktuigen als mesjes, pijlspitsen, 

boren, naalden en schrabbers gemaakt. De werkplaats werd gevonden op enkele 

kilometers zuidelijk van Enschede, in een hoge heiderug in het Usselerveen. In de 

musea en in de watermolen bij Diepenheim kan men de vuurstenen werktuigen 

bewonderen. De veranderingen van de zeespiegel staan in nauw verband met de 

ijstijd. Gedurende die ijstijden waren er ontzaglijke hoeveelheden water, in de vorm 

van gletsjers, wat een daling van de zeespiegel met verscheidene meters ten gevolg 

had. Gedurende de tussenijstijden en vooral in de na-ijstijd smolten de gletsjers en de 

spiegel van de wereldzee steeg weer. Anderzijds oefenden de reusachtige ijsmassa’s die 

soms meer dan duizend meter dik waren, een geweldige druk uit op het daaronder 

liggende land, die ophield als het ijs smolt. Deze beide oorzaken hadden verheffingen 

en dalingen van het land tot gevolg en de kustlijn van Noord-Europa veranderde 

iedere keer. Zo heeft men geconstateerd dat in Zweden, sinds de middensteentijd een 

voortdurende verheffing van het land plaats vond, ook tegenwoordig nog. Plaatsen die 

vroeger aan de kust lagen vindt men nu vaak vele kilometers landinwaarts. 

Omgekeerd heeft de daling van het land in het kustgebied van de Noordzee ertoe 

geleid dat in de eeuwen na Christus geboorte, de bewoners van de lage, moerassige 

landen, om veilig te kunnen wonen, kunstmatige heuvels moesten opwerpen die tegen 

stormvloeden bestand waren: de terpen of wierden. Daalde het land verder dan moest 

de wierd steeds weer worden verhoogd, tot de bedijking van hele Noordzeegebied in de 

late middeleeuwen een verder ophogen van de terpen overbodig maakte. 

 

De bovenste cultuurlaag van de ijstijd vertegenwoordigt het late Magdalénien, de 

jongste periode van de ijstijd. Die is genoemd naar de rots La Magdeleine. Deze laag 

heeft de mooiste kunstwerken van de ijstijd opgeleverd en is in Laugerie Basse 

(Dordogne) vrijwel onuitputtelijk. Sedert het jaar 1864, toen Lartet hier met 

opgravingen begon, wordt er steeds door gegraven en nog steeds worden er nieuwe 

dingen gevonden. Ze worden gevonden in de openbare ruimten en de woningen van de 

mensen die tijdens de ijstijd in grotten woonden. Een van rendierhoorn gesneden 

salamander, dat een mooi en eigenaardig stuk snijwerk is en dat op die plek is 

gevonden. Opgravingen van vindplaatsen uit de ijstijd worden niet met de spade 

uitgevoerd, want dat is voor de vele kleine voorwerpen die men vindt een veel te grof 

werktuig. Met een kleine haak krabt men voorzichtig centimeter voor centimeter de 

laag af. De laag wordt dan direct weer met een penseel glad gestreken, om alles 

zichtbaar te maken. De laatste ijstijd is ongeveer honderdduizend jaar geleden 

begonnen. En tienduizend jaar geleden was hij ten einde. Magdalénien is de laatste 

periode van die ijstijd. In die tijd begon het al wat warmer te worden. De mammoeten 

die hier leefden waren bijna uitgestorven of weggetrokken met het ijs mee. Er leefden 
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bisons, ijsberen, rendieren en reuzenherten. Er huisden beren, veelvraten, ezels, 

dassen, sneeuwuilen, moschus-ossen en rinocer-ossen. De mensen leefden van de 

dieren en er was geen industrie en geen landbouw. Zij hadden de dieren dus nodig en 

toen tegen het einde van het Magdalénien de grote dieren allemaal naar het noorden 

trokken – het ijs achterna – moet dat een catastrofe voor de mensen zijn geweest. Alles 

wat de mens nodig had om te leven: de gebruiksvoorwerpen, de naalden waarmee de 

pelzen werden genaaid, de messen, de pijlpunten, de harpoenen, de vallen die men 

opzette, de beenderen die hij weggooide bij zijn maaltijd, de houtskool die verbrand 

werd in de haard, de planten die hij verzamelde, de toverstaven waarmee hij vóór de 

jacht de dieren onder zijn ban bracht en voor alles de voorstellingen die men 

schilderde en tekende op de wanden van de grotten, dat alles vind men nog uit deze 

periode. De tekeningen en schilderijen in de grotten zijn zo lang bewaard gebleven 

omdat de bewoners van de streek niet in de grotten durven gaan. Dikwijls zijn ze zelfs 

niet eens tot aan de ingang te krijgen omdat de geesten er wonen. Zelfs in onze tijd 

denken de mensen uit de omgeving dat in de grotten de demonen leven en boze 

geesten en wanneer men in de grot gaat men in verbinding staat met de duivel. Het is 

gevaarlijk bij die tekeningen want die kunnen levend worden en de bezoekers doden. 

Menigeen is door de geschilderde demonen omgekomen, zeggen de bewoners in de 

omgeving van de grotten. En dat is maar goed ook, want anders waren de tekeningen 

in de grotten al lang vernield en zouden zij nooit tot onze tijd bewaard zijn gebleven. 

In La Haza (Spanje) zijn acht afbeeldingen van paarden en bij opgravingen in Hornos 

la Peña is een blad met schetsen voor de wandschilderingen gevonden in diezelfde 

grot. De schilderingen van een staande bizon, op een andere bizon die is neergestort, 

hier staat het hert, een schildering van anderhalve meter lang, meesterlijk 

weergegeven in tekening en kleur. De bizon, als door een speer getroffen, een 

kunstwerk dat men nooit vergeet als men het eenmaal gezien heeft. En daar is het 

everzwijn, in volmaakt naturalistische weergave op het plafond getoverd. De kleur is 

volkomen fris bewaard gebleven. Het zijn allemaal afbeeldingen van een buitengewone 

levendigheid, dieren in volle beweging weergegeven, momentopnamen uit het dagelijks 

leven. De mens van de ijstijd wordt ons hier volkomen vertrouwd. Het stijve en 

plechtige, de grootsheid en ongenaakbaarheid van de kunstwerken van Egypte 

ontbreekt geheel. De schilderingen behoren tot het oudste wat wij op aarde kennen. 

Ze zijn het allergrootste wat mensen op aarde tot stand gebracht hebben. Het is niet 

slechts de ouderdom, niet de gedachte dat deze werken uit de ijstijd stammen, het is 

niet slechts de omstandigheid, dat zij aan het grensgebied van de mensheid staan, dat 

zij gemaakt zijn toen het leven pas ontlook, het is wel degelijk ook het kunstwerk zelf 

in zijn vorm en kleur. Deze schilderingen hoeven voor de beste werken uit andere 

perioden van de kunstgeschiedenis niet onder te doen. Zij hebben hun eigen stijl, hun 

eigen ritme, hun eigen uitdrukkingsvorm en vertonen een volkomen vormbeheersing. 

Geen mens heeft sedert de ijstijd de schilderingen meer gezien, geen luchtstroom is er 

langs gestreken en de temperatuur is al die duizenden jaren gelijk gebleven. Men zou 

werkelijk kunnen geloven dat de schilderingen gisteren gemaakt waren. Het zwart is 

diep zwart en het rood is helder rood. De oplossing van dit raadsel ligt in de 

afgeslotenheid van de grot. De ingang werd vijftig jaar geleden opgegraven. De oude 

ingang lag ver weg, aan het eind van een lange gang en is nog in de ijstijd dicht 

geraakt, toen de rotsblokken van het plafond naar beneden vielen. Daardoor heeft 

sinds de ijstijd geen mens de schilderingen meer gezien. Men zou de grot nooit 

gevonden hebben, als niet toevallig een jager zijn hond een vos had laten najagen. De 

hond kwam niet terug, de jager trachtte hem uit te graven en daarbij kwam de grot 
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aan het licht. Dat gebeurde in het jaar 1868. Tot op die dag was er geen lucht bij de 

schilderingen gekomen en had niemand de grot betreden. De kunst is te vergelijken 

met het impressionisme van eind negentiende, begin twintigste eeuw. Het 

impressionisme heeft dezelfde problemen trachten op te lossen, het overwicht van de 

kleur over de lijn, de dieptewerking, het momentele van licht en beweging. Het 

everzwijn is weergegeven op het moment dat het hard rent, de bizon op het ogenblik 

dat hij neerstort, de schilder houdt juist deze beweging vast. Hij zoekt het hier en nu, 

en dat is juist wat ons deze kunst zo nabij, zo modern, zo verwant doet schijnen. In 

deze grot werden de dieren onder de ban van de betovering gebracht. Men heeft 

uitgeholde stenen gevonden, vijzels dus, en in vele daarvan zat nog verf. In de vijzels 

heeft men dus de verf fijngewreven. In de grot van El Castillo zijn een hele massa 

afdrukken van mensenhanden. Deze handafdrukken zijn het oudst, zij liggen nog 

onder de archaïsche schilderingen van het vroege Aurignacien. Vele handafdrukken 

zijn negatief, de handvlakken zijn zonder kleur op de wand gelegd en dan is de kleur 

op de wand geblazen of gestoven. Daardoor is de ruimte rondom de hand gekleurd, 

maar de hand zelf niet. De mensen moeten dus van alles geprobeerd hebben om te 

weten of de verf op de wand bleef zitten en of men op de wanden schilderen kon. Er 

zijn veel van zulke handprofielen die een vinger of een lid van een vinger missen. Het 

verminken van de handen had een bepaalde betekenis. De mensen wijden zich 

daardoor aan de godheid. Dat gebeurt nu nog bij primitieve volken. Voor het 

welslagen van een of andere gewaagde onderneming beloven zij aan de godheid het lid 

van een vinger. Slagen zij, dan verminken zij zichzelf bij wijze van offer. 

 

Oud en toch zo bekend. Vast staat dat de Neandertaler, die wij goed kennen omdat er 

meer dan dertig skeletten of skeletdelen van hem zijn gevonden, al geloofde aan een 

god. Dat kan men concluderen uit de vondsten in de grottenkasten, die zijn 

opgebouwd uit stenen. Daarin werden berenschedels opgesteld, aparte schedels en 

bepaalde beenderen, allemaal netjes naast elkaar neergelegd. Als bewaarplaats voor 

vlees hebben deze grotten niet gediend, want dan zou men heel andere lichaamsdelen 

bewaard hebben. Er is maar één verklaring mogelijk, namelijk als offer. Een offer kan 

echter alleen aan een hoger wezen gebracht worden, dus aan een god. Het staat dus 

volkomen vast dat de Neandertaler al een godsgeloof had, maar over het wezen van 

zijn godheid kan men uit de vondsten zelf geen conclusies trekken. Maar alles wat de 

mensen gedacht, geloofd en beleefd hebben, is bewaard gebleven. Diezelfde 

voorstellingen leefden ook nog voort in de ijstijd, die op de warme tijd gevolgd is. En zij 

zijn, toen het ijs smolt en de mensen naar het noorden wegtrokken achter de 

jachtdieren aan, al duizenden jaren door tot op heden bewaard gebleven. Diezelfde 

manier van offeren, door het opstellen van berenschedels, bestaat nu nog in Siberië 

bij de jagersvolken, de Giljaken en de Jakuten en bij de oerbewoners van Japan, de 

Aino’s. Ook zij offeren de kop van een beer, ook zij bewaren de offers nu nog net als in 

de ijstijd. En er is nog een bewijs voor de overeenstemming. Een bewijs dat de zaak 

volkomen duidelijk maakt is het afslijpen van de slagtanden bij de beer. In Selezië 

heeft professor Zotz berenschedels gevonden, waarvan de slagtanden afgeslepen 

waren en ook nu nog worden in Siberië de tanden afgeslepen en daarbij worden 

allerlei bezweringsformules uitgesproken. Altijd gaat het daarbij om een enkele god, 

een god die alles geschapen heeft. Nooit zijn er meerdere goden. De enige god is de 

schepper van mens en dier en van alle leven op aarde. Hij heeft de hemel, de zon, de 

maan, de sterren en de aarde geschapen. Bij deze Siberische stammen is de denkwijze 

en de godsdienst van de ijstijd tot op heden bewaard gebleven. Daardoor weten wij dat 
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de Neandertaler, die net als zij de berenschedels offerde, die net als zij de slagtanden 

afsleep, net als zij ook een enkele god vereerde. Ook in Meiendorf, bij Ahrensburg in 

Holstein, zijn offers gevonden uit het eind van de ijstijd. In een meertje uit de ijstijd is 

een doorboord stuk van een rendier gevonden, een offer aan de godheid. Men had 

rendieren met stenen in de borstholte in de offerpoel laten zinken. En in El Castillo 

zijn de verminkingen aan de handen eveneens offers. Bij godsdienstige plechtigheden 

beschilderen mensen zich en gingen in de grot – in de buik van de aarde – waar het 

donkere, het onbekende, het geheimzinnige is. Zij maakten dan een afdruk van hun 

beschilderde handen op de wand. Zij zagen dat de kleur bestendig bleef en dat de 

sporen niet verdwenen. Zo kan ook de godheid ze zien en zo toont de mens aan zijn 

god de verminking, het offer van één of meer vingers. De periode van de ijstijd is als 

het ware de jeugdperiode van het mensengeslacht, het ontwaken van de geest. Aan 

het begin staat de verwondering over de dingen en zoals de vader en de moeder van de 

stam alles geschapen hebben, zo moet ook een schepper, een vader, een oerwezen, 

alles geschapen hebben wat de mens om zich heen ziet: de aarde, de dieren en de 

hemel. Hun wereld was nog heel eenvoudig en klaar. Problemen van goed en kwaad 

bestonden er nog niet. Er was nog geen god van de wraak en het probleem van de 

genade was nog totaal onbekend en zeker dat van schuld en zonde, waar het latere 

denken over god zich zo intensief mee bezig heeft gehouden. Dat soort denken is pas 

veel later opgekomen, het is ontwikkelder en van een hoger orde. Het ontstond uit 

oorlog en onweer, uit regen, zon en maan. Een nog verder ontwikkeld denken erkende 

een eenheid in de veelvuldigheid, het onbegrijpelijke in de veelheid van belevenissen. 

Zo ontwaakte opnieuw de voorstelling van de ene, enige god. Ook hij is de vader, de 

schepper. Maar daarenboven is hij het eeuwige, het onbegrijpelijke en het 

onbegrepene, het onbekende en het onkenbare. Zo zegt Goethe in een gedicht: 

 

Und Deines Geistes höchster Feuerflug 

hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug.   

 

Ook ons denken, onze tijd geeft reeds genoeg aan de gelijkenis, aan het beeld. De god 

die is opgestaan, de stervende, de gestorven god, de gelijkenis van het ontwaken en 

van het vergaan van het leven, van al wat dat is. De twaalf apostelen, gelijkenis met 

de twaalf maanden, gelijkenis van de opname van god in het ik, de diepste verbintenis 

van god met de mens. En tegelijk de hoogste vorm van het offer, waarbij de god 

zichzelf offert voor de mensheid, in plaats van dat de mens zich offert voor de godheid, 

getuigenis van de hoogste liefde gods voor de mensen. Zo offerde ook Wodan zich op, 

het is altijd de stervende, zichzelf offerende god, die stralend weer ontwaakt en 

opstaat, zoals de wonderbare sterrenbeelden aan de hemel. Het is een gelijkenis voor 

ontstaan en vergaan, voor de diepste zin van het leven. En het begin van dat offer zien 

we reeds, in de grotten in Spanje en Frankrijk, in de ijstijd. Volgens de huidige stand 

van de wetenschap bestond in het begin van de mensheid het geloof aan een enkele 

god als schepper. Daarop volgt de oplossing van de godsvoorstelling in veel 

afzonderlijke goden en daarna ontstaat weer een nieuw geloof aan een enkele god. 

 

Vier ijstijden heeft Europa beleefd. De eerste begon ongeveer zeshonderdduizend jaar 

geleden. Men heeft de chronologie kunnen berekenen uit stralingsverschillen van de 

zon. De tweede ijstijd ligt ongeveer vierhonderdduizend jaar, de derde 

tweehonderdduizend jaar en de vierde honderdduizend jaar achter ons. De laatste 

ijstijd is het beste bekend. In het begin ervan leefde nog de Neandertaler. Dat is de 
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mens, waarvan het eerste skelet in het jaar 1856 in het Neandertal bij Düsseldorf 

gevonden is. In het midden en in de tweede helft van de laatste ijstijd leefde de Crô-

Magnon mens. Deze is, net als de Neandertaler bekend door meer dan honderd 

skeletten of delen van skeletten. Deze mens van Crô-Magnon, net als de Neandertaler, 

genoemd naar de plaats waar hij het eerst gevonden is, is nu in het bijzonder bekend 

geworden door zijn kunst. De vraag van de onderzoekers was of de mens in dezelfde 

tijd leefde als de mammoet. Toen de eerste beenderen van mammoet, rinoceros en 

rendier werden gevonden, tezamen met voorwerpen die duidelijk door mensen bewerkt 

waren, is er een grote strijd ontstaan. De vraag was of er in de ijstijd, tegelijk met de 

uitgestorven dieren, inderdaad ook mensen geleefd hebben. Het was een geweldige 

verassing toen in het jaar 1864 door Lartet in de grot van La Madeleine op een 

mammoetbeen de gravering van een mammoet zelf werd gevonden. Nu was datgene 

ontdekt wat de onderzoekers zo lang gezocht hadden, het van de oermens zelf 

stammende bewijs, dat hij tegelijk met de mammoet geleefd heeft. Sindsdien is het 

zeker dat de mens in de ijstijd geleefd heeft. Sindsdien is het ook zeker dat de mens 

van de laatste ijstijd een kunstenaar was en dat hij getekend en geschilderd heeft wat 

de natuur hem bood. Verdere onderzoekingen leverden steeds meer kleine tekeningen 

op stenen en beenderen op. Totdat in het jaar 1901 de grote grotten met veelkleurige 

beschilderde wanden ontdekt werden. Tussen de jaren 1903 en 1957 zijn er 

honderdenzeven grotten met schilderingen en ingegrifte tekeningen uit de ijstijd 

ontdekt. Velen daarvan bevatten honderden afbeeldingen en daardoor hebben wij het 

leven van de mens uit de ijstijd zo nauwkeurig leren kennen. Men heeft de reeds in 

het jaar 1879 ontdekte grot in Altamira ook wel de Sixtijnse kapel genoemd en de 

indruk is overweldigend. De schilderingen zijn tweehonderdduizend jaar oud en beter 

bewaard gebleven dan de Romaanse schilderkunst. Het lijkt een groot wonder, een 

raadsel. De oplossing van dit raadsel is dat de schilderingen in de aarde opgesloten 

lagen, ontoegankelijk voor de mens en voor temperatuurwisselingen. Alleen op één 

plaats, waar door een klein gat in de grond de koude lucht in de winter kon 

binnendringen, zijn ze volkomen vernietigd. Een steeds constante temperatuur die 

geen zomer en winter kent heeft de schilderingen al die vele duizenden jaren lang 

geconserveerd. Verder is het een eigenaardigheid van het gesteente in de grotten, dat 

het kleine, dunne, onzichtbare stukjes kalksinter vormt. Daardoor zijn de 

schilderingen overtrokken met een dun, glasachtig laagje, dat ze als nieuw bewaard 

heeft. De kleuren hebben een glans waar men verbaast van staat. Bij vele 

schilderingen kan men zien dat de kunstenaar van te voren de contouren met een 

stenen mes heel licht ingekrast heeft. Dikwijls ook zijn deze lijnen met een penseel 

voorgetekend. Men kan duidelijk zien dat het een penseel was. De lijnen zijn zo dun 

dat zij onmogelijk met iets anders dan met een penseel getrokken kunnen zijn. Bij de 

snip (tot de steltlopers behorende vogel) heet nu nog een bepaalde veer de 

schildersveer. Dunne veren werden in kleine botjes ingeplant en deden zo dienst als 

penseel. De meeste kleuren zijn opgespoten, op een manier zoals men dat nu bij 

auto’s doet. De rotsondergrond wordt daarbij met vet en olie gegrond en dan wordt de 

verf er in verpulverde toestand opgeblazen. Voor het blazen heeft men ongetwijfeld 

mergpijpen gebruikt, die nu nog in de cultuurlagen van andere grotten in grote getale 

zijn gevonden. De verf is dus zuiver olieverf, precies als de olieverf van tegenwoordig, 

samengesteld uit oker en dierenvet. De oker werd in vijzels fijngestampt. In 

verscheidene grotten lagen okerstiften, van licht tot donker gerangschikt. Bij de 

opgraving nog netjes naast elkaar, net zoals de moderne schilder zijn kleuren 

rangschikt. Op een plaats in een grot in Lascaux is een man getekend die, door een 
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bizon aangevallen, op de grond valt. De bizon is doorboort door een speer. De 

ingewanden hangen eruit, maar de man stort getroffen ter aarde. Achter hem staat 

een vogel op een stok. Wat betekent deze voorstelling? Is met de vogel de zielevogel 

bedoeld? Wordt de dood hier aangeduid? Men kan echter niet alle vragen 

beantwoorden die de afbeeldingen ons stellen. De meeste schilderingen stellen 

zwangere dieren voor, dus vruchtbaarheidsmagie. Vele afbeeldingen vertonen pijlen, 

die op dieren toesnellen, valkuilen waar zij in moeten vallen, dus magie voor de dood 

van de dieren. De afbeeldingen spreken van de vroegste gedachten van de mens over 

de grote vraagstukken van geboorte en dood. En zoals voor de oermens deze 

raadselachtige verschijningen een stimulans tot bezinning waren, zo zijn zij het ook 

voor de mens van heden. Want in alles wat de mens schept leeft de geest. De geest zelf 

echter is het grote raadsel. 

 
Er zijn voetsporen gevonden van ijstijdmensen in de grotten, men herkent de hiel, de 

voetbal en de tenen. De grond is helemaal hard geworden, men kan de sporen 

aanpakken zonder ze uit te wissen. De grotten zijn heel diep in de bergen en volkomen 

afgesloten van de buitenwereld. In een grot in Tuc d’ Audoubert staan twee 

sculpturen, gebeeldhouwde bisons, elk dier ongeveer zestig centimeter groot. Het zijn 

geen primitieve sculpturen, het zijn plastische (levendigheid van voorstelling) werken 

van grote schoonheid. Het voorste dier is een wijfje en achter haar staat het mannetje, 

klaar om haar te bespringen. En rondom de sculpturen weer sporen van mensen. 

Waar zijn de mensen gebleven, die hier tienduizenden jaren geleden leefden en 

werkten. Zijn zij onze voorouders, de oudste schakels in de keten van de geboorten? 

Wanneer honderd jaren gelijk zijn aan drie generaties, dan zijn er dertig in duizend 

jaar en in tienduizend jaar hebben er driehonderd generaties geleefd. Driehonderd 

vaders, driehonderd moeders in de keten van de geslachten. Wie kan zich dat 

voorstellen?  

 

De prehistorische mens is voor een belangrijk deel voor ons tot leven gekomen door 

het vinden van begraafplaatsen. Sieraden, werktuigen en aardewerk, ooit met de 

doden begraven, geven vaak enige informatie over een tijd waarin de mens het schrift 

nog niet beheerste. Soms zijn de begraafplaatsen na vele eeuwen nog goed te 

herkennen in de vorm van grafheuvels of Hunenbedden. Maar vaker is er niet veel 

meer over dan de schaduw van een skelet, verkleuringen in de bodem of een 

handjevol scherven. Het is gebleken dat er in de manieren van begraven geen sprake 

is van een geleidelijke ontwikkeling. Begraven en cremeren bestonden naast elkaar of 

wisselden elkaar af. Uit de midden- en de oude steentijd is tot dusver niets gevonden 

dat wijst op een menselijke begraafplaats. Pas uit de jonge steentijd, vanaf circa 

vierduizend jaar voor Christus geboorte beschikken we over gegevens. Aanvankelijk 

begroeven de Trechterbekermensen hun doden in ondiepe kuilen. Maar op een 

gegeven moment werd de behoefte duidelijk om monumentale begraafplaatsen te 

maken. Men kan slechts raden naar de levensovertuiging van de Hunebedbouwers. 

De oost-west ligging van de Hunenbedden leidt tot een voor de hand liggende 

speculatie over de zonnecultus. Hoe het ook zij, de Hunenbedden zijn gebouwd uit een 

rotsvaste overtuiging. Want het verslepen van de keien die een gewicht hebben dat 

varieert van vijfduizend tot vijfentwintigduizend kilo moet voor mensen met beperkte 

hulpmiddelen een gigantisch karwei zijn geweest. Door moderne onderzoeken zijn we 

tot de conclusie gekomen dat is gewerkt met sleden en rollen, ossen en touwen, 

hefbomen en ook nog flink wat mankracht. Maar volgens mij had men echter toen ook 

al hijskranen. In de middeleeuwen was het gebruikelijk dat een dode zonder kist op 
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een mat van stro werd begraven. Het lijk werd op een baar naar het graf gedragen, 

bedekt met een baarkleed. Later werden de doden in kisten vervoerd. De plotselinge 

dood van jonge kinderen en zuigelingen was een even veelvuldig voorkomend als niet 

of nauwelijks te verwerken verschijnsel, vooral wanneer het kind stierf voordat het 

was gedoopt en zo (naar middeleeuwse begrippen) voor eeuwig verloren ging. Geen 

wonder dat er in sprookjes en legenden vaak sprake was van kinderen die voor korte 

tijd weer tot leven kwamen om hun ouders te troosten, te worden gedoopt of een 

belangrijke mededeling te doen. Dat de doden dansen was een onuitroeibare 

voorchristelijke gedachte. De mensen meden ’s nachts de kerkhoven uit vrees dat men 

‘de dans niet zou ontspringen’ en door de doden meegevoerd zou worden. Bovenal 

werd de dodendans gebruikt om op het onvermijdelijk sterven voor een ieder te wijzen. 

Er werden dodendansen uitgevoerd, waarbij als de dood verklede personen, 

geestelijken en burgers van alle rangen meevoerden in een rondedans. 

 
Ook Holwerda en de zijnen hebben de grafheuvels ijverig onderzocht. Hij verklaarde 

dat er onder de grafheuvels enkele zijn uit de prehistorische zeer vroege tijd – dus lang 

voor Christus werd geboren – het zijn feitelijk ingevallen koepelgraven. De rest behoort 

met elkaar tot een urnenveld van de Germaanse bevolking omstreeks Christus 

geboortedag, dus tijdens de Romeinse overheersing. In de koepelgraven zijn lijken 

bijgezet. In het urnenveld zijn ze verbrand en in urnen begraven. Te midden van 

wuivende dennen rusten hier onze voorvaderen, levende op en van dezelfde bodem, 

beschenen door dezelfde zon. Er hebben urnenvelden gelegen op het hoge deel van de 

Borkeld, bij het buurtschap Stokkum, in het Elsenervoorveld en even ten westen van 

de Friezenberg. Dat die laatstgenoemde hoogte door de eeuwen heen een belangrijke 

rol speelde in het dodenbestel van de bevolking, is duidelijk. Het verhaal dat er 

Hunenbedden op de Friezenberg en de Herikerberg zouden zijn is nooit onderzocht. 

Maar als de grafheuvels ingevallen koepelgraven zijn en de boeren de stenen hebben 

weggehaald, zou het maar zo kunnen zijn dat in Twente ook heel veel Hunenbedden 

waren. Onmogelijk is het niet omdat de heuvel op de Friezenberg al is aangelegd in de 

jonge Steentijd. Men begroef toen reeds doden liggend op hun zij, met opgetrokken 

knieën en een enkele grafgift – een beker van aardewerk met inhoud, een stenen 

(strijd)bijl of een sieraad – aan het hoofdeinde of bij de voeten. We kunnen rustig 

aannemen dat alleen de leiders van de kleine gemeenschappen in zo'n graf werden 

bijgezet want er zijn al met al weinig grafheuvels uit die tijd bekend. De meeste 

mensen zijn begraven in een veel minder opvallend graf zonder heuvel waar we dan 

ook veel minder van weten. Hoe opvallend ze ook waren, de grafheuvels zijn lange tijd 

door de omwonenden met rust gelaten. De prehistorische bevolking zag er – terecht – 

de laatste rustplaats van de voorouders in. En in de middeleeuwen was men er bang 

voor, althans voor de exemplaren die op de onherbergzame heide lagen. Tal van sagen 

over spookverschijningen die rond de grafheuvels en urnenvelden rondwaarden deden 

de ronde.  

 

De witte wieve hebben in dat opzicht zekere faam verkregen. Sommige graven werden 

op instigatie (aansporing) van de kerkelijke autoriteiten vernield, nog veel meer 

werden ondergeploegd als de boeren nieuwe akkers in gebruik namen. We moeten dan 

ook gissen naar het aantal heuvels dat oorspronkelijk in deze omgeving heeft gelegen. 

Dat het aantal grafheuvels tot tweehonderd jaar geleden nog tamelijk groot was, staat 

wel vast. Omstreeks die tijd begon de archeologische belangstelling zich te 

ontwikkelen. Hoewel er heel weinig archeologen waren in Nederland die hebben 

gegraven in grafheuvels en urnenvelden, waren ze wel geïnteresseerd in de vondsten 
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die eruit tevoorschijn kwamen. De boeren waren hen graag ter wille en gingen zelf 

spitten in de heuveltjes. Ze graaiden hele urnen uit het uitgeworpen zand. Dat waren 

bar oude potten, dat konden ze wel zien. Wat zou er allemaal in kunnen zitten... 

misschien wel goud! En men sloeg de zwakke omhulsels kapot. Regelmatig werden zij 

teleurgesteld als hun speurwerk alleen grijze poeder, scherven of verbrande botjes 

opleverde. Zulke vondsten vond men niet de moeite van het vermelden waard, 

waardoor veel informatie verloren is gegaan. Mede daardoor is ook de inhoud van de 

meeste grafheuvels uit de omgeving van Enter ons onbekend. Wel is bekend dat in de 

heidense tijd, toen de doden verbrand werden en hun as in heidepotten begraven 

werd, men als offer maaltijden moest geven waar veel paardenvlees bij werd gegeten. 

Voor veel mensen op het land bleef de ‘groove’ een feest. Op een ouderwetse ‘groove’, 

dat moet men niet vergeten, kwam veel volk die de dode amper gekend hadden en er 

niet emotioneel bij betrokken was. 

 

Vanuit de steentijd zijn verschillende werkplaatsen gevonden waar onder andere 

vuurstenen werden bewerkt. Men mag hierin de bevestiging zien van het bestaan van 

een belangrijke bewoning en cultuur uit het vroeg-middensteentijd. Veel is overigens 

over deze tijden niet bekend. De Romeinen schijnen zich in Twente slechts in 

onbetekenende mate opgehouden te hebben. Ze hadden immers de Nederlandse en 

Duitse bisschoppen die voor hen werkten. Het is wel opmerkelijk dat de Germaanse 

burgers, Tuihanti genaamd deel uitmaakten van een afdeling Friezen, die 

grensbewakingsdiensten voor de Romeinen hebben verricht. Het feit staat op 

inscripties op twee altaarstenen in de Muur van Hadrianus (Hadrians Wall) in Noord-

Engeland. Een infanterieafdeling van de Twentse krijgslieden was gelegerd in één van 

de forten langs de grens. De forten maakten deel uit van de verdedigingslinie. Zij 

waren het aan wie de eerste schriftelijke vermelding van de naam Twente te danken 

is. De twee altaarstenen kwamen op 17 november 1863 bij opgravingen tevoorschijn. 

Gewijd aan de Twentse oorlogsgod Thincsus door 'Germani cives, Tuihanti cunei 

frisiorum.’ Dit betekent: gewijd door de Germaanse burgers de Tuihanti, dienend bij 

een Friese ruiterafdeling. Uit de documenten blijkt dat Twente in het jaar 797 Tuianti 

genoemd werd, in het jaar 799 Tuenti, in het jaar 851 Thuehenti, in de 11e eeuw 

Tuente en tenslotte Twente. 

 

Mijn oudste zoon Ilja, woonde en werkte in Newcastle upon Tyne (nu in Manchester) 

in de U.K. (United Kingdom). En natuurlijk moest ik de overblijfselen van Hadrians 

Wall zien toen ik hem opzocht. Ik leerde er dat de onderwerping van de Britten door 

de Romeinen een kleine eeuw na de expeditie van Caesar in het jaar 43 na Chr. 

volgde. Keizer Claudius zelf kwam over met olifanten voor de inname van het Britse 

machtscentrum, het latere Colchester. Ierland en het eiland Man lieten ze ongemoeid 

en ondanks een geslaagde expeditie tot het uiterste noorden van het huidige 

Schotland, kwam het niet tot een definitieve onderwerping van het daar wonende 

Keltische volk van de Pickten. In het begin van de tweede eeuw, onder keizer 

Hadrianus, werd besloten op verschillende punten tot consolidatie (duurzaam maken) 

en soms zelfs inkrimping over te gaan. De keizer zelf kwam in het jaar 122 naar 

Brittannië en beval de aanleg van een versterkte linie in het noorden van het huidige 

Engeland. Van de Ierse Zee naar de Noordzee, waarvan de imposante resten nog 

steeds zijn naam dragen: Hadrians Wall (de muur van Hadrianus). 

 
 

Emailbericht van Lindsay Allason Jones, Museum of Antiquities, Newcastle, (10-10-
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2005). 

 

Housesteads, Birdoswald and Vindolanda, the three forts in the northern military zone 

that the Frisian have garrisoned during the Roman Occuoation. In the north it was only 

the Frisian infantry, not their cavalry. Non of the aforementioned forts would suit 

cavalry. Three Mithraea (Mithrastempels, Mithras is de Romeinse zonnegod) have been 

excavated on Hadrians Wall but the only one there are visible remains to see is at 

Carrawburgh. 
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A - j driev'n wilt, mo - j in 'n Regge springen 
 
A-j op tied komt, deankt de leu da-j niks aans te doon hebt 

 

 
 

 

EANTER IN DEN BEGINNE 
 

 

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

van Dahle. Ennet kan zijn afgeleid van het Latijnse annud (eend), of van ter ente, aan 

het eind, en here (haar) kan betekenen een zandige heuvel in een overwegend 

moerassig gebied. Vrij vertaald: de ganzen bij de (Ham)berg, ofwel hier zijn de ganzen. 

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. Deze naam voedt de bewering dat Enter haar naam aan 

de ganzenteelt te danken heeft. Enthere is een landrug in moerassig gebied waarop 

‘entvogels’ te vinden zijn. Zo duikt in 1334 de naam Arnoldus Ennethere al op, 

volgens Gijsselink’s toponymisch (toponymie is plaatsnaamkunde) woordenboek. In 

1381 wordt de buerscap 't Enteren genoemd in de leenboeken het sticht Utrecht. In 

1475 noemt de bisschop van Utrecht Entharren in zijn grondbelastingregister van 

Twente. In verschillende eerdere oorkonden wordt als schout van Tventa (Twente) 

Frethericus de Arnethe genoemd. Hoewel de namen op verschillende wijzen werden 

geschreven, mag verondersteld worden dat de ridder van Arreth en de schout dezelfde 

persoon is ofwel dat de schout een zoon is van de ridder. De schout werd door de 

bisschop van Utrecht benoemd. Frethericus de Arneth is omstreeks het jaar 1262 als 

ridder in de Duitse Orde opgenomen. De volkstelling van 1748 geeft voor de marken 

Notter, Ypelo, Rectum, Enter en Wierden in totaal duizend honderd tweeënvijftig 

inwoners.  

 

Als u lang in boeken over geologie heeft gesnuffeld dan wordt u de eeuwige wet van 

ontstaan en vergaan op elke bladzijde voorgehouden. Dan rekent u de tijd vanaf de 

eerste levende wezens tot het heden niet meer met jaren of duizendtallen maar met 

reuzenlange tijdperken. Wij kunnen ons tegenwoordig nog niet voorstellen het aantal 

eeuwen bij benadering te schatten. De Regge zal reeds een honderdduizend jaar haar 

water noordwaarts gestuwd hebben naar de Vecht. De Austiberg zal enige duizenden 
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jaar langer zijn top boven de vlakte hebben omhooggeschoven. De Austiberg is de 

oostelijke uitloper van de heuvelrij die zich van Oldenzaal over Ootmarsum naar 

Wilsum (Duitsland) uitstrekt. Deze heuvelrug is in het Tertiair ontstaan toen de Eifel 

vulkanisch was. De Alpen plooiden zich tot meer dan zesduizend meter hoogte. Het 

verstarde zeezand van Bentheim en Gildehaus – in de krijtperiode bezonken – werd 

opgeheven tot torenhoogte, die zestig meter dikke steenlaag! 

 

In Twente golfde in het vroege Tertiair de zee. In het Eoceen tijdperk werden er 

kleilagen afgezet van wel dertig meter dikte. Daarop volgde het Oligoceen, met een 

dikke kleilaag in De Lutte van wel zeventig meter. Bij Ootmarsum en Uelsen vindt 

men dezelfde Oligoceen klei. Daar stak nu als een reuzenrug de blauwe, glibberige 

zeeklei boven het water omhoog. Zon en wind hebben hem spoedig opgedroogd en 

regen en wind zullen hem afgesleten hebben. Tot de ijstijd langzaam dichterbij kwam, 

die voorafging door een grote regenval. Daardoor moesten zuidelijke rivieren 

ontzaglijke watermassa's vervoeren. En met dat water zand en grint dat zelfs tot 

Oldenzaal en Denekamp werd afgezet. De wereld heeft in reeksen van eeuwen steeds 

zichzelf weer uitgemoord. Vastelanden zijn in oceanen verdronken, met aardbevingen 

en vulkanisch vuur heeft zij voortdurend haar eigen aanzien geteisterd. Tot eindelijk 

een nieuw ijstijdperk meedogenloos en onontkoombaar de witte 'al-vernietiging' nader 

schuift over het land. Dat land wiens schoonheid als een paradijs onsterflijk scheen in 

het zoele Tertiair klimaat. 

 

Die vernietiger is de ijstijd geweest die met zijn koude adem het leven ontnam aan 

plant en dier. Ze schoof als wapen der verdelging de gletsjers uit Finland voort in de 

vlakte, alles vernielend wat op haar weg kwam, de bodem omwoelend. Vreselijk 

schuurden die torenhoge ijsmassa's over en door de grond, heuvels slechtend, dalen 

opvullend. Zij hebben de reuzenrug van blauwe zeeklei danig onder handen genomen 

en tot zestig meter en minder verlaagd, zij hebben grote gedeelten van de 

Bentheimerzandsteenketen gladgeschuurd. Zij hebben het materiaal van het oude 

hoogterras (zand en grind) overgenomen. Vermengd met de granieten en zandstenen 

uit Zweden en Finland, de leem en de keileem die zich tijdens het doorschuiven en 

vergruizen der gesteenten gevormd had. Deze rommel neergegooid in de dalen en op 

de hellingen van de heuvels waarover de gletsjers als buigzame monsters heen gleden. 

Daarom vindt men ook de meeste stenen in grintkuilen bij honderden kubieke meters 

verzameld aan de oostzijde van de genoemde heuvelrug. 

 

Wij keren nu de oudtertiaire gronden de rug toe en wenden onze blikken naar de 

Regge. We zien hoe deze rivier in postglaciale tijd (tijd na de ijstijd) het land heeft 

beheerst. Het heldere water laat op sommige plaatsen de gele zandbodem zien en 

pijlkruid en zwanebloem groeien er langs de oevers. Kom er eens terug op een 

winterdag of in het voorjaar wanneer het enige dagen geregend heeft. Het water klimt 

hoger en hoger tegen de oevers, knabbelt ze af, stijgt steeds hoger, vloeit over de 

dammen en uiterwaarden, zet weiden en bossen, wegen en bruggen onder water en 

zover uw oog reikt is het één zee. De morsen zijn duizenden jaar achtereen de 

tijdelijke beddingen van de Regge geweest. 

 

Twenthe, Tuihante, Thuente, Tuvante, Tubantia, of hoe men de naam ook gespeld of 

uitgesproken mag hebben; de Romeinen spraken van Tubanten.  
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Die eerste bewoners der Lantschap van Over IJssel, worden van die oude schrijvers 

Busactori, Tubantes, Salij ende Sassen (Saksen) genoemt (sala is woonhuis, saalwere 

betekent landerijen), de inwoners van Oldenzaal zijn afstammelingen van de Salij: want 

Claudius Ptomaeus verhaelt in de beschrijvinge van Duitslant, dat beneden langs ende 

an den Rhijn de Sicambri, ende Kleine Busactori, ende boven de Bussactoren de 

Vriesen gewoont hebben. 

 

Aan het woord is Wilhelm Nagge, de predikant uit Twello, die daar in 1690 overleed. 

Over de geschiedenis van Twente schreef hij nog: 

 

Het selve schijnt Corn. Tacitus (Romeins geschiedschrijver) te bevestigen in zijn boek 

van de zeden der Duitsche volckeren, als hij segt, dat de Bructeri van voren mit de 

Vriesen paelden, ende van achter met de Dulgibiner ende Chasvaren besloten waren. 

Doch de namen van deze, gelijck van andere natien, sijn mit verloop des tijdts, ofte 

verplaetsinge van de ingesetenen, ofte onderdruckinge haerer vijanden meestendeel 

verdonckert: waerdoor een gehele vernietonge van veler volckeren kennise ende 

geheugenisse geschiet is. Oock waren verscheiden kleine natien soo gehecht ende 

verbonden met andere die machtiger waren, dat hoewel ter eniger tijdt van haer 

gewach wort gemaeckt, de selve nochtans op andere plaetsen vergeten worden. Alsoo 

verhaelt Tacitus in sijn historische geschiedenissen van de Tubanten, welcker hij 

evenwel niet en gedenckt in sijn boeck van de seden der Duitschen. Daer hij nochtans 

de Tenchteros, Usipios, Batavos, Bructeros ende veel andere beschrijft, waerom wij 

meinen dat de voorseide Tubanten onder den naam van een ander natie sijn begrepen 

geweest, en vermoedelick van de Bructeren: want de selve Tubanten woonden tusschen 

Rhijn ende Emse, en overmits de Usipetes, Sicambri, en die kleine Bructeri de 

benedenste landen naest den Rhijnstroom ende de Vriesen de zeekant tusschen de 

monden van den Rhijn ende Emse bewoonde, soo moeten deze Tubanten lantwaert in 

gelegen sijn geweest, alwaer men oock noch vint gelijckheit tusschen den oude ende 

tegenwoordigen name van Tuente, ende Bentheim, als of men seide Tubante, ende 

Tubantenheim: welcke lantschap van Twente is in het tweede deel van Over IJssel; 

doch Bentheim is een naburige Graefschap, sijnde de ingesetene der selver landen in 

haer spraecke ende manieren seer gelijckformig. Die Roomsche Historien vermelden in 

harer geschiedenissen enige daden van deze Bructeren, ende Tubanten: maer alsoo die 

oude ingesetenen van Duitslant voor een gewoonte hadden sich altemet van plaetse te 

veranderen, ofte om datse van andere worden verdreven ofte om betere ende vettere 

landouwe soeckende, haere vorige woonsteden verlieten: daeromme kunnen wij niet 

voor seecker seggen dat de tegenwoordige inwoonders van Over IJssel de voorseide 

(bovengenoemde) tot voorvaders gehad hebben, soo sullen wij oock hare daden 

overslaen ende niet beschrijven; dit nochtans seggen, dat dese, gelijck andere volcken 

van Duitslant, grote oorlogen mit de Romeinen hebben gevoert, doch entlick sijn sij haer 

vijanden verwonnen, en wanneer sij dat uitheemsche juck sochten af te werpen, sijn sij 

tot verscheiden malen wederom bedwongen, ende den Romeinen onderdanig gemaeckt, 

mit grote bloedstortingen van wedersijden. 

 

Er is al heel lang sprake geweest van bewoning op de hoge gedeelten van Twente. Men 

maakte gebruik van doorwaadbare plaatsen in de Vecht, de Dinkel en de Regge. 

Geschiedkundigen gaan ervan uit dat er zo'n drieduizend jaar voor Chr. – dus nu 

vijfduizend jaar geleden – in onze gebieden sprake was van bewoning. In het algemeen 

wordt ervan uitgegaan dat aan het begin van onze jaartelling de opkomst van veeteelt 
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en landbouw kwam en de huizen en schuren beter werden. In die tijd zijn ook de 

essen ontstaan. Honderden jaren van bemesting met mest uit de schaapskooi en 

potstal (die gestrooid werd met heideplaggen) hebben een dikke humuslaag doen 

ontstaan. Daardoor zijn de essen opgehoogd, goede grond die jaren als bouwland 

geschikt was voor rogge, haver, boekweit en aardappels, in de nazomer spurrie en 

later stoppelknollen. Spurrie was een gewas in de herfst waarop de koeien erg verzot 

waren, het was een plant die als veevoer werd gebruikt. Spurrieboter was bekend om 

haar kwaliteit. Waar de spurrie zal komen werd het land ondiep omgeploegd en met 

spurrie bezaaid. De zon schijnt zo zacht en zo vriendelijk op de verkleurde hagen in 

het rond en op de goudgele berken daarginds. De spurrie bloeit op de akker hiernaast 

– in de middag gaan de bloempjes open – en verspreiden een citroenzure geur. Kraaien 

wandelen over de zwarte voren, zo ernstig en diepzinnig, alsof zij ook delen in de 

peinzende stemming van de natuur. Het is zo stil in de lucht, dat men de geluiden van 

heel verre verneemt. Het praten van voorbijgangers op de landweg, het kraaien van de 

hanen bij verre hofsteden. Het staat vast dat Overijssel in voorhistorische tijden een 

vrij talrijke bevolking had. Vele vondsten van wapens en gereedschappen, 

versterkingen en graven wijzen daarop. Wij weten weinig van de stammen die het 

Overijsselse land bewoonden en die professor Holwerda protosaksen noemt. Deze 

meent dat het een arm volk was. In de urnen die zij in de bodem achterlieten, troffen 

hij en zijn medewerkers enkele kleine stukken aardewerk die als bijgave zijn 

meegegeven. Soms werd een stenen hamer of een klein stukje brons of ijzer gevonden. 

Wij kennen niet eens de naam van dit volk dat waarschijnlijk toch wel behoorde tot de 

Germanen. In het begin van de vorige eeuw deed Holwerda onderzoekingen in bos en 

heide, in de hoop herinneringen aan de prehistorische tijd te ontdekken. Hij heeft 

inderdaad veel gevonden in de Twentse bodem. 

 

De nalatenschap van de derde ijstijd vindt men over heel Twente verspreid. Dikke 

zwerfkeien die tweehonderdduizend jaar geleden hier terechtkwamen. Losgewrikt van 

de Scandinavische gebergten en door het oprukkende landijs over duizenden 

kilometers doorgeschoven. Toen het ijs smolt bleven ze hier achter. Miljoenen kleine, 

echter ook heel wat van formidabele omvang, soms met een gewicht van dertigduizend 

kilo. Velen kwamen in latere tijden onder het stuifzand terecht of zakten diep in de 

modder. Het landijs heeft niet alleen dikke stenen naar Twente geschoven, het gaf 

door zijn krachtige opmars ook het Twentse landschap zijn huidige aanzien. Van 

heuvels en hoge essen, waar de boer zijn gewassen verbouwd. De akkers werden 

vroeger bij voorkeur aangelegd op keileemruggen. Keileem is een afschaafsel van de 

rotsen, achtergelaten door het landijs. Die essen vormen nu schitterende elementen in 

het landschap en danken hun huidige hoogte aan de voorziening gedurende meer dan 

duizend jaar van plaggenmest. De heuvels – in Twente spreekt men van bergen – zijn 

door het oprukkende ijs omhooggeduwd. Ze hebben een kern van klei, vette 

donkergekleurde klei die werd achtergelaten door een tropische zee die miljoenen jaar 

geleden boven Twente golfde. De kleilagen zorgen ervoor dat het regenwater zich niet 

bij het grondwater kan voegen maar aan de voet van de heuvel te voorschijn komt. 

Idyllische brongebieden, zoals het Springendal bij Ootmarsum hebben hun ontstaan 

hieraan te danken. De bronnetjes, waar het heldere water zo uit de grond borrelt, zijn 

toeristische trekpleisters geworden. De heuvels, onderdelen van de stuwwallen, zoals 

de wetenschap de opstuwingen door het landijs noemt, halen geen geweldige hoogten. 

De opvallendste is de Tankenberg bij Oldenzaal. Met vierentachtig en een halve meter 

boven nieuw Amsterdams peil één van de Twentse bergreuzen. De bekendste 'bergen' 
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zijn de Kuiperberg bij Ootmarsum, de Apenberg bij Markelo en de Friezenberg bij 

Rijssen. Niet om hun respectabele hoogte – de Friezenberg haalt net de veertig meter – 

maar door hun ligging bieden ze vanaf de top een schitterend uitzicht over honderden 

hectaren mooi Twents landschap. 

 

Een der oudste bestaansmiddelen van de Rijssense bevolking is het steenbakken. De 

grondstof hiervoor had men bij de hand, ze werd gevonden op de Brekeld, de 

zuidoostelijke helling van De Es. Onwillekeurig zijn we geneigd te denken dat de 

ravijntjes daar ontstaan zijn door de werking van gletsjers in de ijstijd. Ze zijn echter 

het werk van mensenhanden en niet van natuurkrachten. Hier werd vroeger de klei 

gegraven die gebruikt werd als grondstof voor het steenbakken. De klei dateert niet uit 

de ijstijd maar is van oudere herkomst. Ze was niet geelgrijs en vol keien, echter 

donkerblauw en vet, zo vet dat ze soms op het water bleef drijven. Ze is ontstaan toen 

ons land nog onder de zeespiegel lag en de kustlijn ergens diep in Duitsland liep. 

Overal waar die oude blauwe zeeklei niet te diep lag werd de spade in de grond gezet. 

De zware klei moest met de spade gedolven worden. Het was moeizaam werk, het 

werd gedaan, generatie op generatie. In hobbelige wagens werd de vette massa dwars 

door de bossen naar het fabrieksterrein vervoerd. 

 

Langzamerhand raakte de klei uitgeput. Nu liggen de groeven verlaten, behalve 

zomers, als toeristen de ravijnen gaan bezoeken vanwege het natuurschoon. De 

steenbakker was toen aangewezen op de keileem dat hij van verre moest halen. Deze 

keileem is, in onderscheiding met klei, wel in de ijstijd ontstaan. Toen gletsjers ver 

over ons land schoven en daarbij de keileem achterlieten: een soort verpulverd 

gesteente, afkomstig uit Scandinavië. De keileem wordt tegenwoordig nog gebruikt als 

grondstof voor de baksteenindustrie, hoewel ze minder goed is dan de blauwe zeeklei. 

De leemgroeven liggen in de Hoch, een gebied ten zuiden van Rijssen. Voor het 

leemvervoer legde men smalspoorrails aan die op verschillende plaatsen het bos 

doorkruisen. Reeds vroeg had de mens kunstmatige huisvesting nodig, immers hij 

beschikte lang niet overal over holen en grotten. Eén van de eerste bouwsels was de 

kleihut, een maaksel van palen en twijgen. De wanden werden bestreken met klei die 

aan de oever van een rivier of meertje werd gevonden. De zon zorgde er dan wel voor 

dat ze droog en hard werd. Een toepassing van klei die de onze dicht benadert, vinden 

we in de Bijbel. In Exodus verhaalt de schrijver ons de onderdrukking van het volk 

Israël in Egypte. Het volk moest er voorraadsteden of schatsteden bouwen voor de 

Farao (1500 voor Christus  geboorte). Men bakte de stenen van klei vermengd met 

stro. Na het vormen en drogen werden ze in de zon of het vuur gebakken. Ze zagen er 

wat kleur en grootte betreft uit als onze oude zware roggebroden. Een steen woog 

veertien kilo en had de afmeting van vijftien bij veertig centimeter. We zien dat de 

bakstenen zeer oud zijn. Iemand uit de baksteenwereld zei het zo: 'Als de baksteen in 

onze tijd uitgevonden zou worden, dan zou dat de grootste uitvinding der eeuwen en 

de grootste sensatie van de bouwmarkt zijn.' Wanneer we zo'n honderd jaar teruggaan 

in de geschiedenis van Rijssen, dan zien we dat daar ongeveer vijftig tichelwerken 

waren. Ze lagen her en der verspreid tussen de boerderijen en verschilden daarvan 

ook nauwelijks in grootte. Meestal was de eigenaar daarbij boer, hij bezat dan een 

stukje grasland en een koe. Zoals reeds boven gezegd werd de keileem door 

smalspoortreintjes naar het fabriekterrein vervoerd. In de Hoch werd de leem gegraven 

met behulp van een kleibaggermachine. De leem werd van de bodem en de wanden 

van de afgraving geschuurd en in kipkarretjes (kar met kantelbare bak) gestort. 
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Hoewel hun voornaamste afzetgebied ten oosten van Almelo ligt, kunnen de 

steenbakkers niet profiteren van de aanleg van de spoorweg, de tarieven zijn te hoog. 

De steenbakkers wisselen de goede jaren af met slechte. Een natte zomer, zoals 1893 

er een was, werkt nadelig op de productie en dus op de prijs van geleverde stenen. In 

het jaar 1900 verschafte de steenproductie, niet meer zo bloeiend als voorheen, aan 

honderdentwintig personen werk, waaronder een twintigtal vrouwen. Er zijn in totaal 

twaalf steenfabrieken die samen zes miljoen stenen produceren. Van de fabrieken 

hebben er drie een stoomketel en stoken met steenkolen, de ander stoken hun 

steenovens met turf. In het jaar 1901 worden acht miljoen stenen geproduceerd. Een 

groot deel hiervan blijft in Rijssen, de rest wordt per as en per spoor naar Almelo, 

Hengelo, Enschede en Delden vervoert. Het gemiddelde weekloon van een man in een 

steenfabriek bedraagt acht tot negen gulden, een vrouw verdient ruim de helft minder: 

drie gulden zestig tot vier gulden. Nadelig voor de arbeiders is dat de uitbetaling nog 

steeds plaats vindt in Pruisische munten. In het jaar 1901 ontstaat hierdoor 

ontevredenheid en wordt op een drietal fabrieken gestaakt. De kwestie wordt spoedig 

in de minne geschikt, de fabrikanten besluiten aan de eisen van de arbeiders toe te 

geven en betalen voortaan uit in Nederlands geld. Voor de Rijssense steenbakkerijen 

zijn de jaren 1902 en 1903 twee slechte jaren. In de eerste vindt wel een productie van 

zeseneenhalf miljoen stenen plaats, maar deze blijven voor het grootste deel 

onverkocht. Er wordt te weinig gebouwd en de concurrentie wordt sterker. In Rijssen 

worden de vormen met de hand gevuld, veel bedrijven buiten Rijssen produceren 

machinaal, hetgeen grotere en nettere stenen oplevert. In het jaar 1903 heeft 

bovendien het slechte weer een nadelige invloed op de productie. Een ander probleem 

waar de steenbakkers mee hebben te kampen is het jaar na jaar schaarser worden 

van de grondstof. In de omgeving van Rijssen is langzamerhand geen klei of leem meer 

te vinden. Op de bedrijven heerste nog de oude patriarchale verhouding tussen 

werkgever en werknemer. Allen werken naast elkaar, allen zitten onder de leem of zijn 

roodgekleurd door de steenstof. Wanneer we nu in de Hoch komen zien we enkele 

draglines die de leem graven en in vrachtauto's storten. De smalle spoorlijntjes zijn 

bijna allemaal opgebroken. Een verfraaiing van het natuurschoon? Och, ze hoorden 

erbij, ze pasten in het landschap, net als vroeger de 'tichelwoarken' met hun bemoste 

pannendaken en heldere steenhopen. Nee, ze waren niet storend en overheersend in 

het landschap. Maar… laat ik niet romantisch worden. De veranderingen gingen door, 

ook in het droogproces. De gevormde stenen gaan nu rechtstreeks naar de 

drooginrichting waar ze na achtenveertig uur klaar zijn om gebakken te worden. De 

productie hoeft niet onderbroken te worden door slecht weer. De leem heeft men nu 

opgeslagen in een mengkelder van waaruit ze naar de vormmachine gaat. De 

tunneloven is praktisch volautomatisch. Wel is er een stoker die nu achter een 

schakelbord met lampjes en knoppen zit.  

 

Hoewel Rijssen vroeger bekend stond om haar vele steenbakkerijen, heeft Enter ook 

deze tak van industrie binnen haar grenzen gehad. In 1803 begon de familie Rohaan 

aan de Rijssenseweg een steenbakkerij op de plek waar zich nu de betonfabriek Het 

Pannewaar bevindt. Op de Enter Es en de Hamberg werd al vele eeuwen leem 

gevonden. Dat weten we uit veldnamen uit de ontginningsperiode. In de Zuider Es 

liggen bijvoorbeeld de Leemstukken, bij de Hamberg de Leemkuilenstukken. Bij de 

huizenbouw wordt dan nog geen steen gebruikt, echter vlechtwerk waar leem 

overheen gestreken wordt. Begin 1700 wordt in Enter het herenhuis De Berghorst 

verbouwd en uitgebreid. Uit archiefstukken weten we wat de benodigde stenen met de 
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Enterse zompen werden aangevoerd. Enter heeft dan nog geen steenbakkerij, anders 

waren de materialen daar wel van betrokken. Gerrit Rohaan sticht in het jaar 1803 

aan de Rijssenseweg de eerste steenbakkerij. Zijn ouders hebben in het jaar 1791 van 

de familie Dikkers uit Rijssen de plaats De Rohaan aangekocht. In het jaar 1749 moet 

Enter op last van de provincie opgave doen van 'de nieuwe getimmertens' die verrezen 

zijn tussen de jaren 1682 en 1749. In deze opgave staat vermeld dat ‘eene Jan 

Rohane’, die als onvermogend wordt aangemerkt een 'huisken heeft gezet op de 

gemeente.' De steenbakkerij stelt in het begin niet veel voor. Omstreeks het jaar 1820 

geeft Gerrit Rohaan als hoofdberoep nog tapper op. In het pand is dan ook nog een 

tapperij gevestigd. Ongeveer dertig jaar later bezit Rohaan al een flink bedrijf. In de 

steenbakkerij werken dan eenendertig personen, van wie acht vrouwen en elf 

kinderen en de rest mannen. Het loon is niet hoog en varieert van negen stuivers tot 

zes dubbeltjes per week. In het jaar 1861 blijkt het aantal medewerkers gegroeid tot 

vijfenveertig. Dan werken er vijftien vrouwen en nog steeds elf kinderen. Na de grote 

brand in Enschede – in mei 1862 – ontstaat er grote vraag naar stenen en dakpannen. 

Ondernemer Rohaan pikt een graantje mee. In Enter verrijzen in een paar jaar tijd 

nog drie steenbakkerijen en pannenbakkerijen. Eén op de Zuiderbrink en twee bij 

Rohaan aan de Rijssenseweg. Dan werken er al honderd mensen in de steen- en 

pannenindustrie in Enter. De gaten in de Hamberg, waar klei wordt uitgehaald zijn 

om andere redenen ook berucht in Enter. Wanneer men zich op winteravonden rond 

het open vuur schaart, wordt er nog regelmatig verteld over de 'kleenkwiefkes' die op 

de Hamberg huizen. De kleigaten op de top van de Hamberg zijn geliefde 

verblijfplaatsen van deze 'witte wiefkes'. 's Avonds en 's nachts wordt het pad over de 

Hamberg daarom ook gemeden. Aan het eind van de negentiende eeuw raakt de klei 

op in Enter. De ondergang van de steenindustrie in het dorp staat voor de deur. Met 

de klei en de witte wiefkes verdween de berg. 

 

De Rijssense steenbakkers zitten met hetzelfde probleem. Daar vinden ze op het 

laatste moment een nieuwe voorraad klei in de Hoch en kunnen blijven draaien. Voor 

de Enterse steenbakkerijen is de afstand te groot. De een na de andere steenbakkerij 

wordt gesloten. Nog voor de Eerste Wereldoorlog is het afgelopen met de Enterse 

steenbakkerijen. Rohaan schakelt dan met succes over op cementproducten. De 

stapelloodsen en de droogloodsen worden later gesloopt. Een anekdote uit de wereld 

van de steenindustrie wil ik u niet onthouden. Vroeger werd hier in de buurt nog wel 

eens het gezegde gebezigd: 'Hee drif as ne baksteen’. Daarmee bedoelde men dan 

meestal iemand die de zwemkunst meester was. Dat het gezegde een historische 

achtergrond had wist men niet. H. van Wijngaarden, die in het midden van de 

twintigste eeuw schoolmeester was in Rectum, had een baksteen die op het water 

bleef drijven. De steen zou afkomstig zijn van het vroegere kasteel De Dakhorst in 

Rectum. Veel kennissen hadden het wonder al aanschouwd. Zelfs tot in 

wetenschappelijke kringen drong het wonder door. Een hoogleraar uit Deventer 

onderzocht het fenomeen. De steen blijkt gebakken van klei en veengrond. Bij het 

bakken verdwijnen de veenbestanddelen grotendeels. Op die plaatsen ontstaan holtes 

die zich vullen met lucht daardoor blijft de steen drijven. 

 

Vóór het midden van de negentiende eeuw ligt er rondom Enter een brede gordel van 

heidevelden. Ook waren er broekweilanden (broek: laaggelegen grond), veengronden, 

moeras en gebieden die vrijwel altijd onder water staan. Het zijn de zogenaamde 

markengronden. Daarvan zijn er in Twente zeventig geweest, allen met een eigen 
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bestuur. Deze zijn het gezamenlijk bezit van de oude waargerechtigde hoeven van de 

marke Enter. Iedere zelfstandige boer had een stuk akkerland op de es, het vrije veld 

was gemeenschappelijk bezit. Ook in Drenthe en een deel van Gelderland treffen we 

marken aan. Over de grens met Duitsland ken ik de marke Gronau met de plaatsen 

Vreden, Wessum, Wullen en Uelsen. Het dorp Neuenhaus werd gesticht omdat boeren 

uit Esche, Grasdorf en Osterwald niet meer in Uelsen naar de kerk wilden gaan. Het 

was te ver weg en de weg er heen was vooral in de winter onbegaanbaar. In het jaar 

1131 verordonneerde (bepaalde) de bisschop Andreas van Utrecht dat een deel van de 

inkomsten van de kerk in Uelsen moest toekomen aan het Utrechtse domkapittel Sint 

Petri. In die brief wordt Uelsen gesitueerd in Twente. Een zekere Werenfrid of 

Wehrenfried wordt als grondlegger van het kerspel (kerkdorp) Uelsen beschouwd. Dit 

kerspel omvatte niet alleen Uelsen, ook de buurtschappen Veldhausen, Wilsum, Lage 

en zelfs delen van Nordhorn en Emlichheim. Uelsen lag ooit aan de postweg Bremen - 

Lingen - Zwolle - Amsterdam. Twente strekte zich in die dagen uit tot ver over de 

Vecht heen terwijl het groot Boertanger Veen de noordgrens vormde. 

 

Voor het gebruik van het ‘gemeene’ (gemeenschappelijk) gronden stelde het 

markebestuur regels op. Op de naleving daarvan werd streng toegezien en de boetes, 

die werden opgelegd bij overtreding waren vaak niet mis. Men waakte ervoor dat geen 

roofbouw werd gepleegd op het heidebezit en het bosbezit van de marke. Personen van 

buiten de marke mochten geen plaggen steken, turf winnen of bomen hakken. De 

boeren zijn er lang zuinig op geweest en probeerden te voorkomen dat zich anderen op 

de heide vestigden of tot ontginning overgingen. Deze gronden zijn vrij toegankelijk en 

daarom is er geen wegenstelsel nodig zoals in de Enter Es, dat de bereikbaarheid van 

ieders stukje land garandeert. Als de bewoners van de marke naar het dorp Enter 

willen kiezen ze de kortste weg. Dat wil zeggen, van huis uit in een rechte lijn over de 

markegrond naar Enter. Hetzelfde doen ze als ze naar Rijssen of naar de 

Keurstervoort richting Ypelo willen. Dit is honderden jaar zo gegaan. Er ontstaan op 

deze manier karrensporen en later – als het verkeer intensiever wordt –  herkenbare 

wegen. Over de Rijssenseweg, langs de dikke beuk, fietste ik naar Enschede (in de 

zomervakanties)  naar oom en tante Maassen van den Brink. De oude weg over de 

Deldener Es is er nog, hetzij gedeeltelijk verhard. De karrensporen in de marke zijn er 

ook nog en zelfs met de auto kun je er in de zomer rijden. De afstand van de 

boerderijen – waar herbergen gevestigd waren en waar tol werd geheven – tot de Regge 

is soms groot. Laten we niet vergeten dat de Regge, buiten haar oevers tredend, ver 

reikte. De Entersen in de marke traden niet streng op tegen hun minder bedeelde 

plaatsgenoten, die in hutten woonden. Dit nam echter niet weg dat de 

huttenbewoners wel in erbarmelijke omstandigheden leefden. Ze mochten geen hout 

sprokkelen, geen turf steken en geen vis vangen. 

 

De kern van Enter en de bijbehorende es ligt in de één na laatste ijstijd. Door het 

opschuivende ijs werden stuwwallen gevormd, de Enter es is op zo’n stuwwal 

aangelegd. Toen het ijs dit terrein weer had prijsgegeven aan een gematigder klimaat 

was er een heuvel ontstaan van drieënhalve kilometer lengte en een hoogte van 

duizend meter: de Hamberg. Op de Hamberg en de es werd vele eeuwen leem 

gevonden. De klei werd gedolven en de rest van de Hamberg werd in het jaar 1910 

afgegraven ten behoeve van de spoorlijn. In het jaar 1936 werd bij het afgraven van 

een deel van de es een urnenveld aangetroffen. Tachtig urnen werden geteld waarvan 

er vijfentwintig heel zijn gebleven. Toen in het jaar 1950 aan de Julianastraat de 



 67

eerste woningwetwoningen werden gebouwd, werden bij graafwerkzaamheden sporen 

gevonden van een nederzetting uit de Karolingische tijd (800 tot 1000 na Christus 

geboorte). Een groot aantal hagelpotscherven bleek te duiden op een pottenbakkerij. 

 

Enter was omgeven door heidevelden met name: 

 

• Hieljesdam                             45 ha 

• Enterbroek                               2 ha 

• Schuttenbeltsbroek                26 ha 

• Kraayenveldshoek                    4 ha 

• Kattelaarshoek                       16 ha 

• Bullenaarshoek                        6 ha 

• Zoeker (Suiker) maten            52 ha 

• Veneslagen                               6 ha 

• Suiker (Zoeker) veld                85 ha 

• Leyerweerdslanden                   2 ha 

• Kramersveld                           29 ha 

• Zoeker (Suiker) Es/ de Venen 44 ha 

• Elsslagen                                  2 ha 

• Elsheide                                116 ha 

• Waterhoek                              35 ha 

• Hamberger Es                         37 ha 

 

 

Cato Elderink, ‘Oet et laand van aleer’: 

 

Wied kan men zeen oaver ’t laand en ’s maans vroo floonkert ’n dauw in doezend 

spinkopdröä. Now viert de veldgroond eer feest, proonkend in ’t peerschroode kleed; 

vlietig vlög ’t iemenvolk um, dat hier ’n Sunt Joapik hölt; völ gazen vlöggelkes goonst, as 

wied of ne zachte muziek en zeut is ’n honniggeur, dee haank oaver ’t bleuiende vèld. 

 

De marke Enter heeft een aantrekkelijk boerenland. De glooiende essen en 

bouwkampen, de vele houtwallen, de schitterende oude boerenhoeven met soms zelfs 

nog vakwerkmuren, weggedoken in kleine erfbossen met dikke eiken. Met de 

restanten heide, de landgoederen van kasteeleigenaren en fabrikanten is het Twentse 

hoevenlandschap, het zogenaamde coulisselandschap één van de mooiste van ons 

land. De kleinschaligheid, de vele elementen die het aanzien van het platteland 

bepalen, geven het Twentse boerenland een intiem karakter. De oudste geschiedenis 

van Enter en zijn bewoners gaat schuil in grijze nevelen, welke eerst gedurende de 

laatste jaren door enkele lichtstralen zijn doorbroken. In deze tijden zijn verschillende 

vondsten gedaan die aantonen dat Twente en dus ook Enter veel eerder bewoond is 

geweest dan men lange tijd heeft aangenomen. Bij het graven van het Twentekanaal 

werd nabij Hengelo een menselijke schedel aangetroffen, waarvan men de ouderdom 

op twintigduizend  à dertigduizend jaar stelt. De vondst doet concluderen dat er 

menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten van de streek in de late ijstijd. 

Temeer daar in de nabijheid van hertshoorn vervaardigde voorwerpen zijn ontdekt. Op 

bewoning tijdens de overgang van de oudere naar de middensteentijd (1000 jaar 

geleden) duidt de ontdekking van niets meer of minder dan een werkplaats. In de 

werkplaats werden vuurstenen werktuigen als mesjes, pijlspitsen, boren, naalden en 
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schrabbers gemaakt. De werkplaats werd gevonden op enkele kilometers zuidelijk van 

Enschede, in een hoge heiderug in het Usselerveen. In de musea en in de watermolen 

bij Diepenheim kan men de vuurstenen werktuigen bewonderen. 

 

Enter was een merkwaardig dorp. Menige inwoner van Enter weet te vertellen dat er 

een tijd is geweest waarin Enterse schippers met speciale schuiten (zompen) de Regge 

bezeilden. Ze fungeerden als vrachtvaarders van Twente. Er waren in de voorlaatste 

eeuw nog drie scheepstimmerwerven. De komst van verharde wegen en het Twente-

Rijnkanaal maakte hieraan een einde. Alleen de namen Schipper, Schuitemaker en 

Werfstraat herinneren nog aan het verleden. Velen ook herinneren zich de tijd dat 

Enterse kooplieden een levendige ganzenhandel dreven op Engeland. Een andere 

merkwaardigheid is het feit dat het dorp het grootste klompenmakercentrum van 

Nederland was. Dat zelfs in de eigen provincie niets vergelijkbaar naast zich had. 

Terwijl als laatste bijzonderheid nog genoemd moet worden, dat het dorp het laagste 

welvaartspeil van de streek had. Als we over de historie van Enter schrijven dan gaat 

het meestal over klompen, zompen en ganzen. Dat in Enter vroeger heel veel 

paardenhandelaren woonden is minder bekend. Het markebestuur van Enter was niet 

zo blij met het feit dat veel van de zogenaamde roskammers, zoals de 

paardenhandelaren genoemd werden, in Enter woonden. Ze hadden soms wel tien of 

meer paarden als handelsvoorraad en die lieten ze dan wekenlang op de 'gemene' 

grasgrond lopen. De goede grasgrond werd daardoor volledig bedorven. In het jaar 

1745 nam het markebestuur maatregelen vanwege de vele roskammers die te Enter 

woonden. De handelaren moesten in het vervolg een heffing van zes stuivers per 

paard betalen dat ze op de markegrond lieten lopen. Het Enterse handelsvolkje had 

een ding gemeen, men kwam ze door heel Overijssel tegen. De Entersen hadden 

vroeger geen al te beste naam. Had je trammelant met één van hen, dan had je het 

geheid met allemaal aan de stok. Op de jaarmarkten en in de (schippers) herbergen 

waar de drank rijkelijk vloeide, liet men ze dan ook liever met rust. Ook de Enterse 

schippers kenden Huttenkloas. Deze ging dan met zijn vrienden de Kersener, de 

Tromslager, Pompen Herman, de Spölleman, Broek Hendrik, Kannenjans, Hendrik 

van Kannen Keiser, Meener Jannes en Arend kaarten en dobbelen en plannen 

beramen voor een inbraak. Met veel geld en veel lawaai ging het naar de herberg aan 

de Potlee. Vriezenveense, Gelselaarse en Enterse schippers, die met hun schuiten in 

het haventje lagen waren dan ook in de herberg. Deze bereisde en ervaren kooplieden 

waren op hun hoede voor de criminelen. Het einde van het lied was meestal 

hoogoplopende ruzie. Dan brak voor Huttenkloas en zijn makkers het ogenblik aan, 

dat ze eens naar hartelust konden vechten. Jaren later – Huttenkloas was intussen 

getrouwd en had toen al kinderen – op Sint Stephanusdag (26 december) was te Goor 

sinds mensenheugenis een winterkermis. Ook hier trokken Jannes (zoon van 

Huttenkloas) en zijn vrienden De Pompe en De Roze heen. Goed gekleed en flink geld 

op zak zochten en vonden ze in Goor aardige meisjes. Later op de dag raakte De Roze 

zijn meisje kwijt. Zij kwam uit Enter en een paardenkoper uit het dorp lichtte haar in 

over de persoon met wie zij feest vierde. De bandieten waren woedend over die streek 

en wilden de paardenkoper mores leren. Deze was voor een knokpartij dadelijk te 

vinden. Niet in Goor, maar op de Enterseweg wilde hij het wel uitvechten. Hiervan 

wilde echter De Pompe niets weten want nog geen jaar geleden hadden enige Enterse 

jongens hem zo afgetuigd bij het Kranenmors dat alleen de gedachte daaraan hem nog 

deed rillen. Ook Jannes wilde er liever niet heen, zodat De Roze naar een ander liefje 

moest uitzien. Kranenmors herinnert ons aan de kraanvogels die we nu nog kunnen 
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zien over de grens met Duitsland. Kranen lijken op ooievaars en zijn zwart met een 

witte nek. 

 

De Fransen hielden van registratie. Men wilde weten hoeveel kruiwagens er in elke 

gemeente konden worden geproduceerd. Rijssen meldt dat de timmerlieden schatten 

dat ze er drie per week kunnen maken. Duidelijk diende te worden hoeveel 

neringdoenden er waren, welke waterwegen en landwegen, waarmee de bevolking zich 

voedde, welke kleding men droeg, hoeveel wezen er waren om eventueel een huwelijk 

aan te gaan met soldaten van het Franse leger. Veel rooms-katholieken, die in de 

Fransen vóór alles geloofsgenoten zagen, hadden te grote verwachtingen op hun hulp 

gebouwd. Ze eisten kerken en goederen op die met de Hervorming in handen van de 

protestanten gekomen waren. Op 16 mei 1795 was na moeilijke onderhandelingen 

met Frankrijk het Haagse verdrag tot stand gekomen. Aan Nederland, onder de 

nieuwe naam van Bataafse republiek, ten koste van grote opofferingen, was een schijn 

van onafhankelijkheid gelaten. Op 1 maart van het volgend jaar kwam voor het eerst 

de Nationale Vergadering bijeen om de regeringsvorm vast te stellen. Eén van haar 

leden was dominee J.H. Floh, van 1782 tot 1829 Doopsgezind predikant te Enschede 

en jarenlang schoolopziener. In 1798 werd hij secretaris van de Eerste Kamer van het 

Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks. Het lijkt wel waarschijnlijk, te 

oordelen naar de eerste brief die hij schrijft met J.B. Blijdenstein, dat hij geklaagd 

heeft over de vele partijen en het verschil van inzicht onder de representanten. Het 

werk viel de patriotten die met zo grote geestdrift voor de denkbeelden van de nieuwe 

tijd het werk begonnen waren, niet mee. Al dadelijk bleken de onderlinge meningen 

erg te verschillen. ‘Het mooie uit de Bataafse revolutie is voorbij wanneer de Nationale 

Vergadering aan het woord komt. Uitermate lange redevoeringen en discussies, weinig 

resultaat’. Het werk was voor de afgevaardigden echter ook nog zo nieuw, de ervaring 

ontbrak, de politieke onbedrevenheid komt nog zo duidelijk naar voren. Daartussen 

stonden de Moderaten, onder wie Rutger Jan Schimmelpenninck de invloedrijkste 

was; men gaf hem de bijnaam ‘slijmgast’. De prijzen van de levensmiddelen waren 

ongekend hoog, de belasting drukte zwaar, handel en nijverheid gingen achteruit. Het 

continentaal stelsel deed in de grensplaatsen als Enschede een grote smokkelhandel 

ontstaan. De bevolking was geweldig gekant tegen de Franse douanebeambten en 

politiebeambten. Tussen deze en de smokkelaars vielen iedere keer schermutselingen 

voor. De stemming was zeer verbitterd en de overheidspersonen die aan strenge en 

hoge Franse eisen moesten voldoen, hadden dus een moeilijke positie. De tijden waren 

onrustig, de vierde Coalitieoorlog stond op het punt van uitbreken. In de herfst van 

het jaar 1806 zou Twente, net als haast alle aan de oostgrens van ons land gelegen 

streken, getuige zijn van een eigenaardig schouwspel dat door mondelinge 

overlevering nog bij de boerenbevolking in herinnering is gebleven onder de naam van: 

’n loopdag oet et Pruussche’. Op 6 oktober 1806, waarop bij Jena en Auerstedt de 

geweldige dubbele veldslag woedde, zag men plotseling – door een hevige paniek 

gedreven – de Duitse bevolking van de aangrenzende streken ons land intrekken 

onder het angstig roepen van ‘krieg, krieg!’ Merkwaardig is het dat deze beweging zich 

gelijktijdig over een zo uitgestrekte strook grond grensgebied vertoonde, in een tijd 

toen er nog van telegrafie of van een zeer algemeen en snel verspreiden van berichten 

door de pers geen sprake was. Waarschijnlijk is het dat de vooral in Westfalen zo 

vermaarde sage: ‘die Schlacht am Birkenbaum’ hier een rol heeft gespeeld. Dat de 

mensen, begaafd met ‘het tweede gezicht’, de ‘spokenkiekers’, deze geschiedenis die in 

het oude volksgeloof wortelde, in een nieuwe vorm hebben doen herleven. 
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In de Franse tijd woont er in Enter een arts, dokter Siebenbergen, chirurgijn en 

bovendien vroedmeester. Die Siebenbergen was niet zo gemakkelijk. Hij werd een 

'brouillon', een warhoofd genoemd. Er is een gerechtelijk rapport waarin vermeld 

wordt dat hij slecht sprak over de municipaliteit, waarbij in een herberg ook rake 

klappen vielen. 'En pour avoir porté des coupes à la fille de Janna Lammertink veuve 

de Jean Mollink à Enter lorsque cette fille sortant de l' école et de l'avoir jeté dans une 

fosse plein d'ordure.’ Ofwel: dat hij de dochter van Janna Lammertink, toen ze uit 

school kwam in een mesthoop had gegooid. Ook had hij de dominee willen dwingen 

om een van zijn patiënten diaconiegeld te geven, zodat de patiënt zijn schuld zou 

kunnen betalen aan Siebenbergen. Dankzij deze affaire worden in 1814 nog een keer 

de namen van de Enterse municipaliteit opgesomd: Jannes Geerdink, Hendrik 

Braamhaar, Gradus Ezendam en Gerrit de Wilde. Het blijken er nu nog vier te zijn. 

Degene, die de 'enige patriot' werd genoemd, Helmich, was inmiddels uit hun midden 

vertrokken.  

 

Frans Lokamp, de beheerder van de Enterse molen, heeft in 1795 de brieven mede 

ondertekend waarin hij zich een warm voorstander van de patriotten en Fransen 

toont. Hij wordt al gauw minder enthousiast wanneer hij net als de andere molenaars 

in de omgeving bericht krijgt dat het maalloon beperkt moet worden. Tot dan toe 

kreeg de molenaar een bepaald percentage van wat de boeren lieten malen. Nu mocht 

men slechts één stuiver per schepel rekenen. Lokamp zet zich weer aan een brief d.d. 

1 oktober 1795 die meer dan vijfhonderd woorden telt. Daarin geeft hij weer hoe de 

situatie steeds slechter was geworden voor de molenaars. De brief wordt mede 

ondertekend door de Rijssense molenaar Jan Hendrik Slaghekke. Een andere 

bedreiging voor de molenaars vormde de vrijheid die iedereen nu ineens had om een 

molen te bouwen. In Wierden ging er al in juli 1795 een brief naar Zwolle met de vraag 

of men een molen mocht bouwen. Voorheen mocht dat niet en moest men naar 

Almelo, Schuilenburg, Rijssen of Enter. In het jaar 1796 werd de stenderkast van 

Weggeman gebouwd op de Molenbelt te Wierden. In het jaar 1903 viel de molen om en 

werd ze vervangen door een in de Zaanstreek gekochte molen die in het jaar 1934 

afbrandde. Vrijheid, gelijkheid en broederschap betekenden dat elke plaats nu eigen 

molens mocht bouwen. Ook vanuit Hengelo, Bathmen, Oldenzaal, Weemselo en 

Holten komen verzoeken om molens te mogen bouwen. In een gezamenlijke brief 

ondertekenen Lokamp en Slaghekke nu ook Wijck en Ter Horst, als eigenaren van 

molens van Stoevelaar en Rijssen. Later ondertekenen de vier genoemde 

moleneigenaren van Enter, Rijssen en Stoevelaar opnieuw een gezamenlijke brief. Ze 

klagen over het feit dat de verdiensten zijn teruggelopen. Ze zijn zelfs meer dan de 

helft verminderd nu vier molens het werk van voorheen één moeten doen. De 

handwerksman, die vrouw en kinderen moet onderhouden, kan met zijn kleine loon 

niet zoveel verdienen dat hij nodig heeft voor zijn huisgezin. Laat staan dat hij zich 

een 'slagtbeestje' kan kopen en het met koren en ander voedsel vet te mesten. De 

ondertekenaars willen liever het oude betaalsysteem terug. Het was geen gemakkelijke 

tijd, die Franse tijd. Men leerde surrogaatproducten kennen en waarderen zoals 

bietsuiker. Vaak wordt bij het opsommen vergeten hoeveel doden er vielen, hoeveel 

gewonden die vervolgens gehandicapt door het leven moesten.  

 

Enter kende, net als veel andere dorpen het gesloten markesysteem. Uitbreiding van 

het agrarisch areaal was niet mogelijk, de woeste grond kon niet ontgonnen worden. 
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Er was te weinig cultuurgrond om brood te leveren voor de snel groeiende bevolking. 

Men moest dus omzien naar andere broodwinning. In het begin van de twintigste 

eeuw was het voor niemand gemakkelijk om aan de kost te komen. De Entersen in die 

tijd waren nogal honkvast en gingen, als zij werkloos werden niet gauw elders werk 

zoeken. De Enternaar wilde ook niet graag zijn zelfstandigheid verliezen. Ieder wilde 

graag eigen baas zijn. Dat is één van de redenen waarom de helft van de Enterse 

beroepsbevolking een klompenmakerijtje bezat. Ook schoten kleine 

kruidenierswinkeltjes als paddestoelen uit de grond. B. Mennegat (Tuutn-Beernd) was 

één van de mensen die liever kleine baas was dan grote knecht. Zo'n honderd jaar 

geleden vestigde hij zich als kleermaker in het noordeinde van Enter. In het jaar 1909 

kocht hij het huisje in het noordeinde van Japink (de Pont). In de volksmond heette 

dat huis daarom de Ponterije. De gebroeders Samuël hadden dit pandje in het jaar 

1907 van schipper Derk Japink gekocht en in het jaar 1909 aan Berend Jan 

Mennegat doorverkocht. Schuin achter Tuut’n-Berend woonde de boer Den Uil. Die 

kwam uit Holland en was dus import. Den Uil was getrouwd met Dieka Eertink 

(Zwiks-Dieka). Later woonde Peddemos-Getjan in het huis van Den Uil en Dieka. 

Langs dit land liep een paadje naar boven naar de 'mölnbealt'. Boven op die belt stond 

de molen van Jan Bouwhuis. Het was een stellingmolen die in het jaar 1869 door de 

Duitser J.P. Brinkwerth was gebouwd nadat zijn molen op de Mors door een storm 

was vernield. Aan de andere kant woonde Nijland (Horstink). Hij had een café en zijn 

klanten speelden steevast domino, dat was tot in de omtrek bekend. Later kocht De 

Weerd het pand van Horstink en begon er de eerste Enterse paardenslager. Naast De 

Weerd woonde Brunnekreef die als bijverdienste een kruidenierswinkeltje runde. 

Brunnekreef had vier zoons, twee begonnen achter het ouderlijk huis een 

klompenbedrijfje. De derde zoon had een smederijtje naast het pand van zijn ouders. 

In dat pand aan de Dorpsstraat hebben verschillende mensen gewoond. Hun namen: 

Mans Lammertink, Hertog Spanjer, Saaltink (die er een kruidenierswinkeltje had), J. 

Oremus en H. Nijmeijer (Beumers-Dieks). Saaltink bouwde later aan de overkant een 

nieuw winkelpand. De kruidenierswinkel werd toen uitgebreid met een afdeling 

manufacturen. Op de hoek van de Dorpsstraat/Ypeloweg woonde G. Ezendam 

(Plasjeante-Getjan). Hij had een transportbedrijf, eerst reed hij met paard en wagen, 

later kwam er een vrachtauto. 

 

Het huis van Ezendam is eeuwenlang bewoond geweest door de mulder van de 

Enterse molen. Die stond toen nog aan de Ypeloweg op de Mors. Het was een 

hallehuis en het pand werd De Mulderije genoemd, ook wel het ‘Duutse Hoes’. Achter 

de nieuwe zaak van Saaltink stonden drie heel oude boerderijen, alledrie nog met een 

onderschoer. Mans Otten (Klokn-Mans) en Slot-Derk woonden er. In de tweede 

boerderij de familie Hiltjesdam. In de derde een vrijgezel, ene Brams-Hinne, later de 

familie Corbet. Iets verderop – naast Ezendam – had Jans Kerkhof (Toon-Jans) een 

pannenbakkerij. Twee van zijn zoons begonnen later op die plek een 

aannemersbedrijf. Naast de Lage Dijk woonde Gerrit Jan Waanders (Knibbel-Getjan). 

Hij vervoerde vracht van en naar het station en was één van de laatste actieve 

schippers rond de eeuwwisseling. Op de hoek van de Lage Dijk en de Dorpsstraat 

woonden de dames Ter Weele (de oale Loavervrouwleu). Iets verderop woonden nog 

twee zelfstandigen: Velten (de Broeze) met een kruidenierswinkeltje annex bakkerij en 

Ten Hove (de Klitse) die ook een kruidenierswinkeltje had. Normaal gesproken waren 

de Entersen boer en kleine zelfstandigen tegelijk. Aanvulling op het inkomen was 

bittere noodzaak. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in Enter lag 
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toen net boven de honderd gulden per jaar. Landelijk was het gemiddelde toen 

driehonderdvijftig gulden. De Entersen moesten hun vrijheid duur betalen. Toen later 

het ouderdomspensioen werd ingevoerd en de sociale voorzieningen beter werden is de 

kleinschalige bedrijvigheid geheel verdwenen. 

 

Enter werd in het jaar 1811 bij Rijssen gevoegd, net als Elsen. De Entersen werd niet 

naar hun mening gevraagd. Zes Entersen namen zitting in de gemeenteraad van 

Rijssen, te weten: Hendrik van Nes, Hendrik Grevink (Greeve, de schoolmeester), 

Gradus Ezendam, Hendrikus Braamhaar, Jannes Geerdink en Gerrit de Wilde. Weer 

vier hervormden en twee rooms-katholieken. De begroting van Enter stond er niet zo 

gek voor, terwijl Rijssen bijna armlastig was. ‘Les pavés dans la ville de Rijssen sont 

dans plusieurs endroits dans un mauvais état', zo meldde de Rijssense begroting. Het 

plaveisel was op verscheidene plaatsen in een zeer slechte staat. Jarenlang bleef er 

geharrewar over de verdeling van de kosten. De Wilde klaagde namens Enter over het 

onderhoud van de gemeentetoren en het uurwerk. Ook de scholen zouden 

achtergesteld zijn, vergeleken met Rijssen. Zo moest Rijssen in 1817 bedragen 

begroten voor de brug over de Regge bij Binnengaaits. Het is interessant om te zien 

hoe groot de dorpen in het jaar 1809 waren, dus voor de herindeling begon.  

 

Hieronder volgt de volledige omschrijving zoals die op de tabel zijn toegepast van de 

'onderscheijden' godsdienstgenootschappen: 

 

- Hervormd Genootschap; 

- Roomsch Catholieke kerk; 

- Lutherse gemeente; 

- Doopsgezinde Gemeente; 

- Joodsche of Israëlitsche Gemeente. 

 

Het is van belang om de verhouding protestant en rooms-katholiek in de gaten te 

houden. De verdeling van de zetels en het eigendomsrecht van de kerk vormde steeds 

een twistpunt. In het jaar 1818 werd Enter weer losgekoppeld van Rijssen. Doel van 

de herindeling was toen zorgen voor een evenwichtige verhouding tussen stad en 

platteland. Dat Enter (1557 inwoners) 'ingelijfd' werd bij Wierden (1129 inwoners) en 

niet andersom, is nooit meer helemaal goedgekomen.  

 

Eeuwenlang wuifden in Enter op de es de roggehalmen. Omstreeks het jaar 700 voor 

Chr. werd hier en daar in Europa al rogge verbouwt, een graansoort die oorspronkelijk 

uit de bergstreken van Iran en Koerdistan komt. In een periode van duizend jaar werd 

er nauwelijks een ander gewas verbouwd. De rogge was dan ook – voordat de 

aardappel en boekweit hun intrede deden – volksvoedsel nummer één voor de 

Entersen. Toch was het niet voor eeuwig. Ook aan de heerschappij van de rogge is een 

einde gekomen. Een welhaast onstuitbaar offensief van de snijmaïs heeft de rogge 

verdreven. Op de essen staan nu eindelozen rijen dikke groene maïsstengels stram in 

het gelid. In het jaar 1849 hield vierenveertig procent van de Nederlandse 

huishoudens zich in leven met vee, akkers, groenten of een combinatie ervan. 

Honderd jaar later, in het jaar 1950, was dat nog twintig procent. In het jaar 1995 

had Nederland de meest intensieve landbouw van Europa, maar de boerenbevolking 

was de afgelopen vijftig jaar letterlijk gedecimeerd (uitgedund): van driekwart miljoen 

in het jaar 1950 tot vijfenzeventigduizend in het jaar 1995. Geen twee procent van de 
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Nederlanders had rond de eeuwwisseling nog iets met het boerenbedrijf te maken. Er 

wonen meer mensen in de stad dan op het platteland. De spanning tussen het 

platteland en stad was één van de meest verzwegen, en tegelijkertijd één van de 

gevoeligste conflicthaarden binnen de twintigste eeuwse cultuur. Haat van de boer 

tegen de complexe wereld van de stad. De eeuwige angst van de stedeling voor de 

ontembare krachten van het altijd zwijgende platteland. Er waren een paar typerende 

kenmerken voor bijna alle boeren, waar ze ook woonden. Boeren leefden vrijwel altijd 

in kleine gemeenschappen. Er bestond een zekere mate van autonomie, de meeste 

boeren waren kleine zelfstandigen en daar hechten ze erg aan. Desondanks werd het 

geheel altijd beheerst door buitenstaanders, grootgrondbezitters, de bank, de 

overheid. Ouders en kinderen deden het meeste werk samen. Ook de kinderen werden 

al jong aan het werk gezet. Ook ik werd op mijn zevende jaar ingezet voor kleine 

klusjes in en om huis en in de bakkerij. En spelenderwijs leerde ik de belangrijkste 

handgrepen van het bakkersambacht: slagroom halen bij Jan van de melkboer, 

slagroom kloppen (met de hand tot vijf liter), vruchtjes op de gebakjes leggen, brood 

uit de bussen halen, kwasten met water, gebak snijden, slagroom spuiten op taarten, 

deeg kneden en rollen en de werkomgeving schoonmaken. Bij de meeste boeren stond 

de continuïteit van het bedrijf voorop, niet het behalen van de maximale winst. We 

zien dit verschijnsel ook voorkomen bij de Enterse zompvaarders. Het ging om het 

scheppen van bestaanszekerheid voor het gezin en voor de komende generaties, en al 

het andere was daaraan ondergeschikt. 

 

In het Kramers woordenboek staat achter het woord enter: kalf, veulen van één winter 

oud. Ook is enter bekend op het toetsenbord van de computer, het betekent dan 

verdergaan. Een enterbijl is een bijl om een schip mee aan boord te klampen 

(enteren), evenals een enterdreg een soort anker is waarmee men een schip aan boord 

klampt is een enterhaak een haak voor hetzelfde doel; is enteren een schip aan boord 

klampen en betreden. Entertis is een ontsteking van het darmslijmvlies en is een 

entertainer iemand die zich belast met wat een gezelschap aangenaam bezighoudt. 

Enter heeft een lange en interessante geschiedenis. Topografisch – mede dankzij een 

Twenteraad – scherp begrensd en taalkundig nog steeds hoorbaar aanwezig. Enter zelf 

was eeuwenlang ontoegankelijk en haar geschiedenis wordt voor een groot deel 

bepaald door de geschiedenis van haar wegen. Dat is wel erg rustig maar 

onherroepelijk raakte het dorp in vele opzichten achter. Niet alleen bleef het 

onberoerd door politieke en economische veranderingen, ook de geest van de 

bewoners bleef langdurig stilstaan bij een eenmaal bereikt punt. Traditie kreeg een 

onverantwoord overwicht op vooruitgang. Het zorgde bovendien voor een aangeboren 

afkeer van nieuwigheden. Een Enternaar is nog steeds geen kosmopoliet, maakt niet 

zo graag lange, verre reizen. Vele families brengen hun vakantie door op de campings 

in Twente of maken dagtochten op de fiets. Het landschap is immers zo mooi! Dit 

hoeft natuurlijk niet te betekenen dat er geen ondernemende Entersen zijn of zijn 

geweest.  

 

Tegenwoordig is de oude kloof tussen stad en boerenland grotendeels gedicht, en 

beide leefculturen vullen elkaar meer aan dan dat ze elkaars tegenpolen zijn. Met de 

jaren heeft het dorp niet alleen een zekere rust en traditie verloren, maar ook veel van 

zijn isolement, zijn benauwdheid, zijn repressie (onderdrukking), zijn wreedheid, 

armoede en gebrek. En de Entersen zijn zich daar terdege van bewust. Niemand wil 

nog terug naar het melken in de koude novemberregens, of de angst voor 
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overstromingen van de Regge. Niemand wil terug en een beetje boer omringt zich met 

de nieuwste technologie. Het conservatisme van boeren draait niet om macht maar 

om behoud van waarden. Traditie was bij de boeren een uitstekende methode om de 

niet- rationele kennis over te dragen die onmisbaar is bij het werk met beesten en 

natuur. Een jonge boer moest leren op zijn intuïtie te vertrouwen, hij moest ‘zien’ dat 

een koe ziek was, ‘voelen’ dat het weer omsloeg. En daarbij waren de opeengestapelde 

ervaringen van generatie op generatie onmisbaar, ondanks alle bijgeloof die daar in de 

loop der tijden tussen was geslopen. Als een boer zich verzette tegen de introductie 

van een nieuwe techniek of werkmethode was dan ook niet omdat hij de voordelen 

niet zag, maar omdat de risico’s voor hem te groot waren. Als de techniek faalde was 

hij immers niet alleen zijn investering kwijt maar hij was ook afgesneden van de 

routine van overleving. Het was een poging om de levenservaringen van voorgaande 

generaties boeren te behouden in een tijd van voortdurende en onherstelbare 

veranderingen. Het was als het bewaren van een oude schat. In het jaar 1978 gingen 

de melkbussen eruit en de boeren moesten een melktank aanschaffen en een melkhok 

laten bouwen. In het dorp is een andere verhouding tussen individualiteit en 

collectiviteit. In Enter waren de deuren in de huizen overdag gewoon open en men kon 

zo bij de mensen naar binnen stappen. Maar ook in een dorp bleek wel degelijk 

privacy te bestaan, alleen lagen de verhoudingen en de codes anders dan in de stad. 

Over geldzaken wist men opvallend weinig van elkaar. En talloze geheimen bleven 

achter gesloten deuren. In een stad waren de verhoudingen zakelijker en simpeler 

omdat het grotendeels op individualiteit gebaseerd was. In kleine gemeenschappen 

kent men elkaar. Men hoeft zich niet volgens de laatste mode te kleden om anders 

voor een sukkel te worden aangekeken. Er waren relaties die in de ogen van een 

stadsmens weinig variatie boden, zoals het enkel en alleen omgaan met familieleden. 

De collectiviteit was in Enter zwakker, de individualiteit sterker. In andere dorpen was 

het precies andersom. Men spreekt over zichzelf  in de derde persoon. Het woordje ik 

was in Enter niet populair. Een stad heeft afwijkingen nodig, het dorp regelmaat. Het 

was niet voor niets dat men in Enter de dingen graag rustig en stil hield. Als er 

eenmaal een stevige ruzie losbarste raasde zo’n conflict al snel als een voetzoeker door 

de families, buren en vriendengroepen. Het einde was vaak een onontwarbare kluwen 

van knallen en vuur. Ruzies over markezaken, zoals het onderhoud van de Bandijk, 

beheersen Enter jarenlang als een soort veenbrand. Jarenlang werden de jongeren uit 

Goor met stenen bekogeld als ze over de Brandput naar Rijssen fietsten. Daarom was 

er een dorp dus veel aan gelegen om dit soort conflicten te voorkomen. Daarom kende 

bijna elke kleine gemeenschap een aantal onuitgesproken principes die samenhang 

gaven aan het geheel en waaraan strikt de hand werd gehouden. Daarnaast is er het 

principe dat jongeren ondergeschikt waren aan ouderen. En het principe van de 

familieband, van burenhulp en de voorrang van de gemeenschap boven het individu, 

vooral in de kerkgemeenschap. In kleine dorpen had dat te maken met overleving. Het 

was van groot belang om iedereen binnen boord te houden. Een te grote individuele 

vrijheid bracht te veel onberekenbaar gedrag met zich mee. De dorpsbanden werden 

langzaam losser. In het jaar 1993 bleek uit een onderzoek van twee Amsterdamse 

sociaal-geografen dat er een sterke scheiding begon te ontstaan tussen de jongere en 

de oudere dorpsvrouwen. Terwijl maar weinig oudere vrouwen buitenshuis werken, 

hadden de jongere vrouwen duidelijk een ander beeld, mede gedwongen door 

uitkerende instanties via reïntegratie trajecten. De rol van een goede huisvrouw, 

inclusief de burenhulp, verdween naarmate meer vrouwen buitenshuis werken. De 

kermis en de paardenmarkt… daar leefde heel het dorp naar toe. Nu gaan de jongeren 
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in Gronau en zelfs in Düsseldorf stappen. Vroeger gebeurde alles van belang binnen 

het dorp. Nu gebeurt alles buiten het dorp. Het is geen gesloten cultuur meer. 

Iedereen die niet werkt kijkt de hele dag televisie. De grote macht van de televisie is de 

manier waarop het medium woorden door beelden weet te vervangen. 
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’n Hemmel hef de eerde vuur ons bedorven 

 
As de zun en de moan ogen wadden zol ’n hemmel schel zeen 
 
 

 
 
 
 

DE KLOKKEN VAN ENTER 
 
 
 
 
 

Die klokken van Enter, hoe zat dat precies? Daar is door deskundigen heel wat over 

geschreven. Iedereen heeft de klok horen luiden maar men is het er niet over eens 

waar de klepel hangt.  

 

G.J. ter Kuile senior schreef in de Twentsche Courant over diverse Twentse klokken. 

Als het over Enter gaat schrijft hij: 

 

Volgens overlevering zoude door Bisschop Bernhard von Galen de oudste klok van Enter 

weggevoerd zijn en meegenomen naar Veldhausen in ’t Bentheimsche. ’t Vrome verhaal 

gaat dat op die klok de naam ‘Enter’ gestaan zou hebben, maar dat die naam er 

daarna zou zijn afgevallen en dat de klok geen geluid meer gegeven had! Oude 

Enterschen plachten vroeger af en toe wel eens naar Veldhausen te gaan om hun 

Entersche klok weer te zien.  

 

In een artikel blijft Rinus de Jong ook wat op de vlakte als hij stelt:  

 

En de overige kerktorens? Zij verloren veelal hun klokken maar dat dan als gevolg van 

oorlogshandelingen door de Staatse troepen onder prins Maurits alsmede door de 

Spanjaarden. Zo beschoten in de zomer van 1580 Staatse troepen kerk en toren van 

Goor, waarbij de drie klokken verloren gingen. Enter verloor aldus zijn kerk, al bleven 

zeker twee klokken (Margaretha en Catharina) gespaard, die men tussen de  bomen 

hing. In 1672 werden zij door troepen van Bommen-Berend meegenomen naar dorpen in 

de graafschap Bentheim, waar ze als gevolg van het beieren na 1830 stuk gegaan zijn. 

Een eventuele derde klok, Anthonius, kan na 1586 in de toren van Neede terecht zijn 

gekomen; zij werd vernield bij de torenbrand van september 1945.  

 

A.W. Heuvel (1913, Eigen Haard) krijgt de prijs voor de meest romantische 

beschrijving van wat hij ervaart als hij een tocht maakt door het dal van de Regge. Hij 

komt in Enter en verblijft even voor de dorpskerk. Na enig gemijmer vervolgt hij: 

 

Maar de koninginnen van alle dorpslinden zijn toch de twee die voor de kerk staan. 
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Hun zware stammen zijn inwendig hol, maar hun scheuten als jonge boomen zijn uit 

hun ingewanden opgerezen. De overlevering bewaagt ervan, dat tusschen die beide 

linden eens de klokken hingen, zoals dat in vroeger tijd wel meer ’t geval was, toen de 

klokkentorens nog niet algemeen waren. Die klokken – zegt men – werden door de 

Munterschen Bisschop Bernard van Galen geroofd. 

 

Een andere lezing is dat ze verkocht zijn. Ze hangen nu in Feldhausen in Westfalen. 

Op de grote klok was het volgende opschrift: 

 

Ik heette de grote Greete, 

Enter hef mij loaten geeten. 

Had ik mijn zuster Katriene bij de hand, 

Dan kon ik scheeten (schieten) 

Deur ’t ganse land. 

 

Was die zuster Katriene wellicht een kanon, of uit diezelfde klok gegoten? Of was ze 

een andere klok? Maar dan heeft dat schieten geen zin. 

 

In de zestiger jaren schreef Gigengack zijn Twentse Post. In enkele nummers wordt 

gewag gemaakt van Enter, en jawel daar is weer het verhaal van Greete: 

 

De volksmond wil, dat Vorst-Bisschop Bernhard v. Galen uit Munster, tijdens één van 

zijn invallen in Twente, 2 klokken, hangende in een lindeboom voor de Ned. Herv. Kerk, 

zou hebben meegenomen naar Velthausen en Ulzen in Duitsland.  

 

Sedertdien werd in Enter een liedje gezongen waarvan de bejaarde kosteres van de 

gereformeerde gemeente te Enter, de wed. J. v.d. Berg, zich de volgende woorden 

herinnert: 

 

Oole, oole Greete, 

Enter hef miej loaten goan. 

Met mien zuster Catriene an de haand, 

Reis ik duur ’t gaanske laand. 

 

Oud-wethouder G.J. Kampman te Enter kende de twee laatste regels in een andere 

versie: 

 

Har ik mien zuster Catriene biej de haand, 

Dan kon ik kleenken duur ’t gaanske laand. 

 

Prompt stond er in het volgende nummer van de Twentse Post een ingezonden stukje: 

 

Klokkenliedje Enter 

 

De heer A.J.H. Rohaan, woonachtig te Hengelo (Bergweg 37) doch afkomstig uit Enter, 

bericht ons dat hij het Enterse klokkenliedje in een andere versie kent dan wij in het 

vorige TP-nummer hebben opgetekend: 
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Oole grieze Greete 

 

Ziew’n miel’n (7 mijlen) kan ik scheet’n 

Har ik mien zuster Catriene an de haand, 

Dan kon ik scheet’ n deur ’t hele laand. 

 

En dominee Marcelli, Enters eerste predikant schreef in de notulen van de kerkenraad 

(1708):  

 

Gelijk blijkt uyt de klokken, welke, volgens het seggen van de Oude van dagen, souden 

nu hangen in de Graaffschap van Bentheim in Nienhuys in een plaats oft dorp oft 

stedeken genaamd. 

 

In het huidige Neuenhaus geen spoor, wellicht heeft Marcelli gehoord van Veldhausen 

maar wilde het hem bij het opschrijven niet zo gauw te binnen schieten. En was hij 

van plan dat nog eens na te vragen en is daar niets van gekomen. Marcelli schreef dit 

verhaal van wat hij hoorde van een bejaarde, die geboren was in het jaar 1708. Die 

was dus ongeveer van middelbare leeftijd toen Von Galen hier aan zijn rooftocht 

begon, in de jaren 1665 of  1672. 

 

In een vlugschrift uit Enter, waar de klok ter sprake kwam wordt de klok Margreethe 

genoemd. In dat vlugschrift wordt Woolters Dieks (Hendrikus ter Denge) geciteerd en 

hij heeft weer een ander rijmpje: 

 

Ick zin’n groote Margreete, 

Eènter heff mie loat’ n geet’n. 

Harr ick miene zuster Katriene bij de haand, 

Dan treuck ick mer ee duur ’t gaanse laand.  

 

Omdat er in het rijmpje sprake is van schieten veronderstelt Ter Kuile dat de 

tweelingzuster een kanon is. Dat is weer in tegenspraak met het rijmpje dat Rohaan 

inzond. Daarin wordt immers ook van de Greete zelf gezegd dat ze zeven mijlen kan 

schieten. Dat schieten moet wellicht meer gezien worden in de betekenis van 

bestrijken. In het oude heidense bijgeloof speelde de klok een sterke rol bij het 

wegjagen van boze geesten. Het was belangrijk dat het geluid van de luidklokken het 

hele gebied bereikte waarvoor die klok bestemd was, om te zorgen dat die boze geesten 

niet ergens in een uithoek van dat gebied bleven hangen. In het rijmpje nu verzucht 

de Grote Greete dat zij samen met de andere klok wel in staat is om het gehele land, 

dus alle grondgebied van de marke Enter te beluiden. En zo lijkt ‘scheeten’ 

aannemelijker dan reizen of trekken waarover de andere rijmpjes spreken. 

 

Het blijkt altijd weer heel moeilijk te zijn om sagen na te lopen op hun 

waarheidsgehalte. In een gesprek met wijlen Pluimers, die zijn jeugd in Veldhausen 

doorbracht en zich later weer in Enter vestigde, vandaar zijn bijnaam ’n Duutsen 

Gert, kwam terloops die klok ter sprake. Hij had ook in Veldhausen gehoord dat die 

ene klok uit Enter kwam.  

 

Onderzoek in het markearchief in Veldhausen leverde geen informatie. Er werd met 

geen woord geschreven over de gratis ontvangen klok of een woord van dank aan 
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bisschop Bernhard von Galen. De kosteres van de mooie, oude kerk gaat voor langs 

de wenteltrap van Bentheimer zandsteen tot waar de klokken hangen, drie in getal. Is 

een van hen de klok uit Enter? De twee kleine klokken hebben als opschrift: 

 

Gegossen 1509 von wolter westerhues, 

Umgegossen 1949 von gebr. Rinker sinn 

allein gott in de höh sei ehr 6535 

der herr soll herr über euch sein; 

gegossen 1949 von gebr. Rinker sinn 

6534 

 

De derde klok die moet dan te maken hebben met het mysterie van de Grote Greete. 

De klok is groter, het kost moeite het bestofte opschrift te ontcijferen: 

 

Gegossen von J.B. Dubois, in Jahre 1839 uit dankbaarheid aan God is tot het omgieten 

dezer klok door Jan Harmen Rahen en Berendina Rahen gegeven drie honderd gulden. 

 

Aan de bovenkant is als sierrand ook een Latijns opschrift meegenomen: 

 

Vivos voco mortuos piango fulgara frango. 

 

Als dit de ‘Grote Greete’ geweest is moet ze dus in het jaar 1839 omgegoten zijn. Dat 

kan natuurlijk wel. De ‘oale grieze Greete’ is met de tweelingzuster en de derde klok 

Anthonius in de nevelen van het sagenland verdwenen. Of er na de rooftocht van 

Bernhard von Galen opnieuw klokken in de lindebomen hebben gehangen is nog 

maar de vraag. Sinds het jaar 1709 had Enter niet alleen een kerkgebouw maar ook 

een toren. Toen in het jaar 1724 een felle brand had gewoed werd geconstateerd dat 

niet alleen de kerk maar ook de toren ‘zwaar was aangetast.’ Later werd die toren wat 

van uiterlijk veranderd bij de ingrijpende restauratie in het jaar 1860. Het spitsje 

kreeg toen de typische vorm die kenmerkend is voor de smaak van de ingenieurs van 

Waterstaat. 

 

Wanneer er weer luidklokken in werden gehangen is niet precies vast te stellen. Wel 

meldt in het jaar 1783 het markeboek: ‘Volgens ene vertoonde quitantie wegens een 

nieuwe klok waarvan Jannes de Wilde betaald heeft en nog resteert honderdelf gulden 

en drie stuivers.’ Welke klok dat was staat niet omschreven. In het jaar 1845 heeft de 

dorpstoren twee klokken. Ze  blijken beide gebarsten te zijn. De gemeente Wierden 

plaatst dan een advertentie in de ‘Opregte Haarlemmer’. Of er hier of daar misschien 

nog een exemplaar te koop is. Voorlopig wil men alvast de grootste klok vervangen. En 

of iemand interesse heeft in een gebarsten klok. 

 

In het jaar 1846 worden klokken gekocht en verkocht aan H. van de Velde te Zwolle 

voor vijf en zeventig cent per Nederlands pond. In het jaar 1858 wordt er weer een 

klok verkocht en in het jaar 1874 weer, dan aan Meibergen in Almelo voor tachtig 

gulden en vijfentwintig cent per honderd kilo. Het lijkt erop dat men de oude 

gebarsten klokken kwijt is geraakt. 

 

In elk geval is in het jaar 1846 een klok aangeschaft in Friesland bij de firma Napjes, 

horlogemaker en fabrikant van Friese klokken te Sneek. Niet zo heel verwonderlijk. 
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Veel zompen kwamen in Sneek. Daar was een houthandelaar Ter Horst gevestigd die 

familie was van de jutewevers uit Rijssen. Ook was er een levendige handel in staande 

klokken die de schippers in Enter en omstreken verkochten. De klok voor de kerk 

weegt driehonderd Nederlandse ponden tegen een gulden twintig per pond. Die klok 

koste dus vierhonderdzeven en veertig gulden en zestig cent. Het Nederlandse pond 

was evenveel waard als ons huidige kilogram. 

 

Er is over deze klok nog meer geschreven dan over de ‘oale grieze Greete’. Luidklokken 

blijken een gewild onderwerp voor specialisten zoals Rinus de Jong, beiaardier en 

documentalist van de Nederlandse Klokkenvereniging, er zijn musea en diverse 

boeken over klokken. In Gescher, vlak over de grens (achter Stadlohn) is een mooi 

klokkenmuseum dat de moeite van een bezoek waard is. Ter Kuile klom in het jaar 

1923 in de klokkentorens van Twente en schreef over die van Enter: ‘En verder hangt 

in ’t torentje van Enter een zeer primitieve klok, wier slordig en zwaar geoxideerd 

handschrift mij, en daarna meerdere deskundigen, heel wat hoofdbrekens gekost 

heeft. Waarschijnlijk moet dit aldus gelezen worden: ‘Nicholaus Me Fecit. Temporibus 

Domini, Saso. De. Ripperso. Ab. Incarnatione. Anno. Milleso. Trecenteno. Quino.’ In 

het jaar 1305 na de menschwording, heeft Nicolaus mij gemaakt ten tijde van Heer 

Saso de Riperso.’ Ter Kuile vraagt zich af of de klok van Venetiaanse oorsprong is 

zoals pastoor Reintjes veronderstelt, of misschien van Friese origine. 

 

Het artikel van pastoor Reintjes in: ‘Verslagen en mededelingen van de vereniging tot 

beoefening van Overijssels Recht en Geschiedenis, nummer 26, 1934. ‘Van de oudste 

klokken van Overijssel, o.a. Den Ham (1414), Staphorst (1400), Diepenheim (1366) 

mag de klok van Enter de alleroudste genoemd worden. Veel moeite heeft het gekost 

dit opschrift te ontcijferen en te achterhalen, wanneer en door wie dit eerbiedwaardig 

stuk werd gegoten.’ Reintjes dateert de klok van het jaar 1315 en wijst op de 

overeenkomst met enkele Friese klokken, onder andere in Hoogebeintum (Nicolaus me 

fecit anno milleno trecenteno undeno temboritus Lindseri plebani 1311) en stelt vast: 

‘Wij mogen dus besluiten dat Enter de oudste klok in de provincie bezit.’ 

 

En toen kwam de Tweede Wereldoorlog, een ramp voor de klokkencultuur. Het 

‘Herrenvolk’ was gebaat bij nog meer  koper en brons om de ‘krieg’ te laten slagen. Er 

werd opdracht gegeven tot inventarisatie. De Enterse klok werd geregistreerd als 8 

OVB 78 P. De letter P stond voor ‘prüfung’, de Duitsers wilden de ouderdom en de 

culturele waarde nader onderzoeken. Op 3 augustus 1942 schreef de kerkvoogdij van 

de Nederlands hervormde gemeente in Enter dat de luidklok van historische waarde 

was, afkomstig van een der Friesche kastelen. En hoewel de letters niet zonder 

deskundige kennis te lezen zijn is er zoveel ontcijferd dat door de Latijnse inscriptie 

verklaard wordt dat de klok tot een heel oud type behoort. Vermoedelijk uit het jaar 

1404, hoewel dit moeilijk leesbaar is. De klok is van de zelfde klokkenmaker als de 

klokken van de Sint Laurenstoren in Rotterdam en van de toren in Tricht. Blijkbaar 

wilde dominee Van der Staay (de vermoedelijke opsteller van de brief) de bezetter 

overtuigen van de historische waarde van de klok. 

 

Dingeldein, de bekende historicus uit Denekamp en andere deskundigen gingen naar 

Enter om het klokkenopschrift te bestuderen. Ze noteerden de letters precies zoals ze 

op de rand staan. ‘Nichola vs me fecit + temporibvs domini s a s cheripe rso + anno 

miilleno tre centeno dvo dene + ne+’. ‘Nicholaus me fecit temporibus domini sache 
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riperso anno mileno trecenteno duodeno.’ Ofwel: ‘Nicolaus maakte mij ten tijde van de 

heer Sasche Riperso, anno 1312.’ De klok werd op 12 maart 1943 uit de toren 

gehaald. Op 5 maart 1946 kwam het bericht dat de klok was teruggevonden, ergens in 

de buurt van Hamburg.   

 

Kenmerkend voor zo’ n oude klok is de touwrand. De mantel werd nog niet kunstig 

versierd maar na het maken van de vorm werd nog een touw om de rand geknoopt die 

bij het gieten verbrandde en zo een sierrand achterliet waarin de knoop nog duidelijk 

terug te vinden is. Sommigen zien in zo een touwrand een symbool: een slang die zich 

met de kop in de staart vastbijt. De slang is dan weer een symbool van 

vruchtbaarheid en heil. Diagonaal op de mantel zijn ook merkwaardige krassen te 

zien. Ook daarover hebben deskundigen zich het hoofd gebroken. Het vermoeden 

bestaat dat die ‘kamstreken’ opzettelijk zijn aangebracht, om de boze geesten te 

misleiden. Die schuin door elkaar lopende krassen hebben dan weer te maken met 

het gebruik om ook schots en scheef over de zaaigronden te lopen, ook alweer om de 

geesten te misleiden. In het klokkenmuseum in Heiligerlee bevindt zich nog één 

exemplaar dat ook van dezelfde ouderdom is, ook met touwrand en kamstreek. 

 

Ter Kuile zadelt ons op met een raadsel. Hij schreef in het jaar 1923:  

 

De tegenwoordige Hervormde Kerk en toren te Enter dateerden uit 1709, maar de 

kerkklok is veel ouder. Zij is van fraai slank model, doch als men beproeft het 

tweeregelig opschrift te ontcijferen, raakt men deerlijk teleurgesteld: de letters zijn 

slecht, slordig gegoten en zwaar geoxideerd, grootendeels niet te ontcijferen, zoodat 

men ook na herhaaldelijk pogen tot een aannemelijke lezing moeilijk slaagt. Het schijnt 

evenwel, dat men er uit moet lezen, dat ze in het jaar MDCL gegoten is, ofschoon de 

vorm der klokken het lettertype haar veel vroeger doen dateren. Na 1800 moet deze 

klok door Enterse schippers hierheen zijn gebracht uit Friesland. 

 

Een klok dus uit het jaar 1650. Pas daarna besteedt Ter Kuile aandacht aan de 

tweede klok, het door Nicholaus gegoten exemplaar uit het jaar 1312. Tussen de jaren 

1923 en 1942 moet de klok van het jaar 1650 uit de toren verdwenen zijn. Geen mens 

die er wat over weet te vertellen. 

 

De gereformeerde kerk had voor het jaar 1943 een stalen klok. Vermoedelijk gemaakt 

door de Bochumer Stahlverein. De klok had een diameter van vijfenvijftig centimeter 

en een gewicht van honderdvijf kilo. Dertig jaar geleden werd een nieuw luidklokje in 

gebruik genomen. 

 

De reeds genoemde Rinus de Jong verstrekte de gegevens over de vroegere rooms-

katholieke kerkklokken:  

 

In 1948 kwamen in de Rooms Katholieke Waterstaatskerk twee  klokken te hangen. De 

eerste had een diameter van vijfenvijftig centimeter, de hoogte was vierenveertig 

centimeter, het gewicht honderdnegen kilo, met als opschrift: ‘Petit en Frt. Edelbrock me 

fecerunt;  in honorem sancti Antoni 1842.’ De tweede klok had een diameter van 

zeventig centimeter, hoogte zesenvijftig centimeter, tweehonderdveertien kilo. Het 

opschrift: ‘Petit en Frt. Edelbrock me fecerunt; in honorum sanctae Maria 1842. 
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De klokken werden in het jaar 1943 door de bezetter uit de toren geroofd en kwamen 

niet terug. Na de oorlog zijn er drie nieuwe klokken aangeschaft. De bekende 

klokkengieter B.E. Eijsbouts in Asten leverde de nieuwe klokken. Zo kort na de oorlog 

was het ‘not done’ om geld uit te geven voor luxe versierselen. Een sobere sierrand is 

te zien aan de boven- en onderzijde en op de linkerklok de inscriptie: ‘In Honorem 

Sancti Joannis.’ De middelste klok: ‘In Honorem Sanctae Mariae’, met als toevoeging: 

‘geschenk van de parochie bij het veertig jarig priesterfeest van pastoor J.M. 

Heimerix.’ 

 

Op 29 maart 2007 was ik in Groningen om foto’s te maken. Ik zat op een prachtige 

zonnige dag op het terras van café ‘De Groote Griet’. Tot mijn verbazing zag ik op de 

voorgevel een bord met de volgende tekst: 

 

Groote Griet ben ik gehieten. 

Om wijd en weer kan ik wel schieten.  

Ik kreeg een kogel in mijn mond. 

Ik schoot hem door de Haarder toren 

en toen nog zeven voet in de grond. 

 

‘Groote Griet’ is de naam van het enorme kanon waarmede Rabenhaupt in 1672 de 

stad Groningen verdedigde tegen de aanvallen van de bisschop van Munster. 
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De tied mo’j biej’n toef griep’n, neet biej ‘t gat 

 
Nen oalen poal mö-j nich verzetten 
 

 

 

 

HET VERHAAL VAN KORNEGOOR 
 

 
 

 
In het jaar 1597 verliet de Italiaanse hopman Bernardo Cerniago zijn zonnige land en 

bleef hangen in Usselo. Hij trouwde een Enschedese joffer en het nageslacht leeft nog 

altijd voort, ook in Enter, onder de naam Kornegoor. Wanneer oorlog een volk in 

beroering brengt treffen wij – zowel in de oude tijd als in onze dagen – zelfs op de 

meest afgelegen plaatsen plotseling vreemde namen aan. Er verschijnen nieuwe 

personages op het toneel, mensen die er van oorsprong niet thuis horen en niet 

passen in hun nieuwe omgeving. Meestal blijken het dan ook verschijningen van korte 

duur. Enkelen echter blijven. Twee generaties achtereen, soms zelfs voor goed. Komt 

men de vreemde familienaam tegen laat zich dit feit meestal verklaren met de woorden 

van een lied. Dagelijks hoorde men tijdens de oorlog van het jaar 1914 zingen: ‘Wenn 

die Soldaten durch die Stadt marchieren, gucken die Mädel aus Fenster und Thüren’. 

Eén van de dochters van een boer veroverde het hart van de vreemde soldaat en er 

ontstond een verbintenis voor het leven. De geschiedenis van Twente kent er 

voorbeelden van. De sinds eeuwen gevestigde families Davina, Sachse en Dalenoord 

bijvoorbeeld zijn namen met oorsprong uit zulk een romantische gebeurtenis en ze 

werden echte Twentse geslachten. De nakomelingen van Bernardino Cerneago hebben 

het tot een blijvende vestiging in Enter gebracht. Cerneago, die volgens de 

beschikbare gegevens geen hoge rang dan die van ruiter in zijn vaandel bekleedde, 

had geen slechte kansen. Hoewel hij niet van adellijke geboorte was mocht het hem 

lukken de hand te winnen van Anna, de jongste dochter van de toen reeds overleden 

stichter van de Nije Borch Enschede: Rolof van Scheven. Het huwelijk moet tussen de 

jaren 1580 en 1585 gesloten zijn. Door de goederen die zijn vrouw mee bracht in het 

huwelijk werd Cerneago grootgrondbezitter. Uit zijn beide huwelijken, het eerste met 

Anna van Scheven, het tweede met Kunne, wiens familienaam niet genoemd wordt, 

kennen wij vijf volwassen zoons, ook werden er dochters geboren. In oude 

handschriften zien wij dat Twentse familienamen op verschillende manieren werden 

geschreven. Erg begrijpelijk is het dus dat men deze vreemde naam in steeds weer 

andere vorm zien. Men schreef: Cernago, Cerneago, Cerniago of Serniago. Het is niet 

verwonderlijk dat de boeren in Usselo, waar deze vreemdeling meer dan een halve 

eeuw heeft gewoond, met zijn uitheemse naam nog steeds verlegen zijn. Volgens 

overlevering weet men nog wel van de bewoner ‘der Borch’ maar men noemt hem Sant 

Jago of zelfs wel Chicago. Het terrein waar Cerneago’s huis heeft gestaan weet men 

nog aan te wijzen. Het is een grote weide die nog de naam De Borch heeft en die 



 84

omgeven is door een sloot, ‘de Gräfte’ (gracht) genoemd. Vroeger, nog bij 

mensenheugenis, was deze nu onbeduidende sloot vier meter breed en had een 

belangrijke diepte, iets wat bijzonder is in ons waterarme Twente. In deze weide vindt 

men een hogere plek waar bij graafwerk houtskool in de grond werd gevonden. Hier 

moet volgens de omwonenden het huis hebben gestaan. Een caterstede aan deze 

weide grenzend en waarop tot vijfenzeventig jaar geleden een lös hoes stond, draagt 

eveneens de naam De Borch. Op de stekband (steunbalk) die één van de zware balken 

steunde stond een Latijns inschrift: Secundum Misericordiamsuam Deus Redemit Me. 

(Overeenkomstig Zijn barmhartigheid heeft god mij verlost). Bij de verbouwing tot een 

modern boerenhuis is deze stekband uit het gebouw genomen. De eigenaar heeft hem 

aan de Oudheidkamer afgestaan. De omgeving van De Borch heet ’n Wenninkshook, 

een van de naaste boerderijen, het Wennink komt onder de naam Wennekink onder 

de bezittingen van Cerneago voor. Mogelijk is het identiek met Het Annekink, dat 

reeds aan Rolof van Scheven toebehoorde. Uit het onderzoek van J.H. Holwerda blijkt 

dat De Borch omtrent de Karolingische tijd werd gesticht en het belangrijkste gedeelte 

van een verdedigingstoren en een woontoren moet zijn geweest. 

 

Bernardino is voor zijn tijd een tekende verschijning in het begin van de Tachtigjarige 

oorlog. In een voor Twente erg rampspoedige tijd verschijnt Cerneago het eerst ten 

tonele. De Nije Borch Enschede, waar hij zijn vrouw zou vinden, had ongeveer een 

halve eeuw gestaan. Hij zag slechts ellende en tegenspoed, nog erger werd het toen 

ons land tegen Spanje in opstand kwam en jarenlang onder druk van de oorlog leefde. 

Op 20 juli 1572 waren de Staatse troepen de kerk van Winterswijk binnengedrongen 

en hadden de kelken, monstransen (versierd gouden of zilveren vaatwerk waarin de 

hostie wordt tentoongesteld) en verdere kerkparamenten (dienstgewaden) geroofd en 

meegenomen. Uit het begin van dit jaar is het oudste van de bewaard gebleven 

boeken, wanneer het gericht Enschede begint. Wat in Winterswijk gebeurde, maakt 

ons duidelijk wat reeds een half jaar eerder in Enschede was voorgevallen. Op 19 

januari had hier een getuigenverhoor plaats waaruit blijkt dat kort tevoren de troepen 

van graaf Willem van den Berg op weg naar Oldenzaal te Goor hebben gelegen. 

Vandaar hebben zij het stadsbestuur van Enschede gesommeerd tot het zenden van 

gevolmachtigden om over een brandschatting te onderhandelen. Een van deze 

gevolmachtigden, Johan Muller, was een voorzichtig man. Hij heeft ervoor gezorgd dat 

in de stadsprotocollen werd vastgelegd wat er verhandeld was, opdat hij zich hiermee 

kon verantwoorden. Hij diende het volgende interogatorium in dat jammer genoeg niet 

door een heldere stijl uitmunt. Hij liet zijn medeonderhandelaren onder ede 

bevestigen: 

 

Den 19 dach Januari Anno 1572 Voer de Erbaren Heren Burgemesteren Scheppenen 

und Raedt der Stadt Enschede erschinnet Johann Muller als verorsakende cleger 

(klager) und bespraket met rechte Gert Brandes unde Hermen van Beckum 

Borgemeister, umme ein kunschop der warheit tho seggen tot einder ewige 

gedechtynisse by ohr selen salicheit und beste hennevart wes hem sampt offte enen 

iederen bysonder wettich und kundich is, up desse nabesch (nabeschreven) 

vragetstuckenn alsoe hier ein tytlanck bevorens gescheenn is, dat des graven vann den 

Berges kriges volck up den toch is gewesenn umm Oldenzell intenomen und Jacob 

Michorys und Gert Brandes, Hermen van Beckem und Johann Muller dar doemaels tho 

gebedenn und verordent van wegen der stadt und des ganssenn kerspels tho dyngene 

(onderhandelen) offte de vorgenompte dingeslude nich sinnen tho nothe (aantekening) 
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gewesen deen krigesvolcke bynnen Goer, und aldaer met de vulmechtiger des graven 

vuer einen benopten pennyngh eins geworden, offte uns de vulmechtigen ock domals 

nicht hebben nertelichen (naarstig) aangesinnen dat wy vurgemelte dingeslude hem 

soldenn thenn handen stellen alle kelcke und munstrantie (monstransen) und 

mysgewaith (misgewaden) allent datter were mostes dair van to verbergen, wante het 

solde unverginget synn, offte Johann Muller dor vann wegen semptlich ock up geantffort 

heefft dat se des gene magten hadden tho done wante se des nicht en over 

gewersaemd en hadden und ock nicht en wuste were wanthe sulcke dingen machte 

papen und de kerkrait (kerkenraad) verwaren, und offte he uns myt der brantsforynge 

der dingen nicht verlaten hebben, und uns nicht mer van gesecht hyr van de warheit 

tho seggen umme Godt und recht by pene (poene: op straffe van) van vyfftich olde 

schylde boven schade myt rechte Hyr up begert Get Brandt en de Hermen van Beckum 

tidt 14 dagen unde in tidt en noedt copie der ansprake. Dyt hebben dusse getugen 

alsoe met ede bevestight den X ffebruari dat dyt alsoe geschreven is allent na ludt de 

ansprake. 

 

Hiermee eindigt de verklaring. Uit een getuigenverhoor van 29 maart 1603 blijkt 

echter dat de ‘Staten ruiteren’ in Enschede gevallen waren, de kerk hadden 

geplunderd en uit de stadskist de brief van de fundatie van Sint Anthonies hadden 

meegenomen. Het zijn troepen die slecht betaald werden. Zij hebben nog ruim twee 

jaar soldij tegoed en stellen zich nu aan de boeren schadeloos. Zij waren hier in het 

oosten van het land gelegerd om zich van de vermoeienissen door de zware 

krijgsdienst in Holland te herstellen. De Spanjaarden hebben de overhand. Het 

garnizoen in Deventer en Kampen houdt nog de Spaanse zijde. Van Twente in het 

bijzonder wordt gezegd dat het in deze tijden het minst Staats gezind was, dat de 

vijand zich erop beroemde dat Oldenzaal aan zijn kant stond. De Twentse richters 

stonden aan de zijde van de koning van Spanje. Nog in 1587 was Lambertus Budde, 

richter te Enschede, landschrijver in dienst van de van Spaanse zijde aangestelde 

drost Mulert tot Voorst. In het jaar 1579 en de volgende jaren heeft het platteland van 

Twente ontzettend te lijden van hier gelegerde ruiterbenden. De Twentse edelen 

kunnen in het jaar 1579 niet op de vergaderingen van de Ridderschap verschijnen 

‘vermits die ruyteren in ’t lant sijn gevallen’. Van deze woeste benden, die in dienst 

van de Staten waren, werd gezegd: ‘Zij lagen hier seer lange en aten het hele lant van 

Overisel op, uitgezondert ’t lant van Vollenhoven en Mastenbroek.’ Er waren onder 

hen ‘heerloze krijgsknechten’, afgedankte maar nog niet ontbonden troepen die van 

roof en plundering leefden en gijzelaars namen onder het boerenvolk. Even erg of 

misschien erger nog dan de heerloze knechten maakten het de Staatse ruiters onder 

bevel van Hohenlo. De boeren kwamen eindelijk in verzet en hoewel ze aanvankelijk 

met succes streden, kwamen ze later bij honderden om het leven. Steden en dorpen 

hadden ook te lijden. Op 18 september 1584 geven de inwoners van Delden hun diepe 

ellende te kennen. Ze verzochten om subsidie en hulp om tegen de koude winter enige 

hutjes binnen Delden of in de marke te mogen bouwen. Een deel van de bevolking is 

gevangen genomen, hun bezittingen geroofd en hun huizen verbrand, er werd op hen 

geschoten en ze werden mishandeld. Dat er veel verwoest is blijkt uit een omslag van 

kosten tot onderhoud van het garnizoen van Deventer, waarin redenen worden 

gegeven waarom de meeste plaatsen niets of weinig kunnen opbrengen. ‘Het stedeken 

Almelo is verbrand, stedekens Delden en Goor eveneens. Het karspel van Goor, Enter 

en Wierden en het stedeken Rijssen is erg gefouleerd (het Duitse woord foul is 

overtreding). Het gericht Haaksbergen en het stedeke is merendeels verwoest. Achter 
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Heino, Wijhe, Olst, Bathmen staat:  memorie, so niemant daarin woont.’ Niemand had 

meer kunnen zaaien en de pachters zijn met vrouw en kinderen vertrokken naar de 

bossen en de broeken om zich daar te verschuilen. De erven, behorende tot de 

Heerlijkheid Gronau in de kerspelen Losser, Enschede, Oldenzaal en onder Borculo, 

lagen jarenlang woest. De Gronausche eigenhorigen onder Alstätte, Vreden, Wessum 

en Wullen konden geen pacht opbrengen omdat zij bezwaard werden ‘mit den 

hispanischen Kriegsvolk und alles abgerodet.’ 

 

Of Cerneago reeds in het jaar 1580 met de Spaanse bezetting in Enschede kwam is 

niet zeker. De eerste keer wordt hij op 20 mei 1585 genoemd als ‘Bernardus, juffer 

Anna van Schevens man’. In december van hetzelfde jaar treedt hij op voor zijn 

schoonzuster, de weduwe Margaretha de Bever-Scheven. Daarna zien we hem in 

verschillende oude oorkonden iedere keer weer verschijnen, de laatste keer op de 

Usseler holtink van het jaar 1638. Hij heeft dus minstens drieënvijftig jaar in Usselo 

gewoond. Anna van Scheven getuigde in het jaar 1598 ongeveer veertig jaar oud te 

zijn. In dezelfde rechtszaak wordt gezegd dat in vroeger tijd bij haar vader ‘drie 

hopluiden benevens (met daarbij) ruyteren en knechten ingekwartierd waren’. 

Cerneago kan een van deze hoplieden geweest zijn. Evenwel wordt hij de vele keren 

dat zijn naam voorkomt nooit hopman of kapitein genoemd en nooit met enige 

officiersrang aangeduid. Slecht één enkele keer wordt hij genoemd als de ‘Erentfeste’ 

Bernarde Cernago. Vermoedelijk was hij niet, zoals zijn vrouw, in een adellijke familie 

geboren. Hij schijnt een ruiter zonder een hoge rang geweest te zijn. Wanneer een 

soldaat uit het zonnige Italië met donkere ogen en zwarte haren de blonde dochter van 

een Twentse havezate tot bruid verwerft, denkt men onwillekeurig aan een 

romantische geschiedenis. Het is te vrezen dat, zo er al van romantiek gesproken kan 

worden in deze verbintenis, het van korte duur was en Anna geen gemakkelijke 

echtgenoot had. Cerneago echter was door dit huwelijk Heer geworden van enkele 

goederen van Schevens, merendeels in Usselo. Ook in de Lonneker holtink treft men 

hem onder de goedsheren aan en in Enschede had hij eveneens bezittingen. In het 

jaar 1625 verkoopt hij er een huis.  

 

In de boeken van Stadtgericht of Landgericht vindt men over dit alles niets. Maar 

welke boer of burger zou ook met klachten tegen een der manschappen van de 

bezetter hebben durven optreden? Toch had Cerneago blijkbaar wel vijanden want het 

verandert al heel snel nadat Enschede op 18 oktober 1597 door prins Maurits is 

ingenomen en de Spanjaarden zijn vertrokken. Nog in diezelfde maand, namelijk op 

27 oktober 1597, leest men in de Enschedese gerichtsprotocollen:  

 

In sittenden Gerichte is erschenen Franciscus Masro ende sechte van dat hi 

hierbevorens onder die Companie van Capitein Mario Martinengo binnen Enschede 

einen tidt lanck voer soldaet gelegen hefft, als ist sich einmaill toegedragen dat einen 

Compagnie Ruyteren vann haere Vaen nae Vrieszlandt uytgetrocken sinnen waermit hi 

cleger zulvest mit gewesen sei. Nu tho Oldensiel koemende hefft einen van dieselven 

Ruyteren genamt Bernardus Cernago, aldaer voer der Poerten hem cleger van agteren 

mit sien lans up den Kop geslagen alsoe dat hi von sin Peerdt gestortet unde sweerlich 

verwondet ist worden, welches hem cleger groet meisterloen costet heft. Secht 

schuldlich unde geholden sin den soldaenen schade unde Interessen toe verguiden up 

toe leggen en de toe betalen, stellende zulx toe rechte. 
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Cerneago zegt hierop niets anders dan dat hij, wanneer hij gedwongen wordt hierop te 

antwoorden, de klager cautie (zekerheidstelling, onderpand), borg en gelove moet 

stellen. Dit is voor al wat Cerneago in deze zaak op hem mocht gewinnen en voor alle 

gerechtelijke kosten. Een van de condities bij de inname van Enschede was geweest 

dat de Spaanse bezetters reeds de volgende dag de stad verlaten moesten. Cerneago 

en zijn aanklager zullen dus niet meer tot het garnizoen behoord hebben. 

Waarschijnlijk woonde Bernardino toen al op De Borch te Usselo. Ook hier heeft hij 

tegenstanders, dit valt op te maken uit een zaak die 15 maart 1598 wordt behandeld. 

Cerneago spreekt op die dag een paar getuigen aan om te verklaren, welke woorden 

Sander Schutte in het huis van de richter over hem heeft gesproken en wat hij over 

hem te zeggen had. Zij vertellen dat Sander Schulte ‘gesecht hadde Bernardus hadde 

etliche meyers in oere marke gehaelt, die weren nicht al te from (zachtmoedig), hi 

möchte die wel hebben verblieven laten.’ In Usselo lagen vele boerenerven woest en 

onbewoond. Mogelijk heeft Cerneago er enige van zijn vroegere krijgsmakkers op 

gevestigd. Dat er met dit verlaten goed soms met willekeur werd omgesprongen, kan 

men opmaken uit een besluit in het jaar 1593 door Ridderschap en Steden genomen. 

Hierbij wordt bepaald dat niemand de moed mocht hebben enige belmundige erven of 

landen te gebruiken, aan te tasten of te verhuren, wanneer zij hem niet toebehoorden 

bij poene (op straffe van) geweld. (zie Overijsselse Almanak 1849, blz 46) In Usselo 

weet men nog te vertellen dat de Heer van de Borch: Cerneago, op een zekere morgen 

met een Franse edelman die bij hem te gast was het Buurser veld was ingereden. 

Plotseling zagen zij van verre een grote troep wolven op hen af komen. Dadelijk 

draaiden zij om maar toen zij De Borch bereikten zaten de wolven hen al op de hielen. 

Cerneago, een goed ruiter wist met zijn paard over de omheining te springen, dat 

rondom zijn huis was. Het paard van de Fransman struikelde. De ruiter slaagde het 

nog om met handen en voeten tegen de palen van de omheining op te klimmen en in 

veiligheid te komen. De wolven verscheurden zijn paard. Wat kan een paard 

ongelooflijk luid gillen. 

 

Blijkbaar leeft Bernardino na het jaar 1597 gelijk een Twentse landedelman op De 

Borch te Usselo en kan zelfs door aankoop zijn landbezit vergroten. Reeds in het jaar 

1598 kochten hij en zijn vrouw een mate (weide) in de Usseler marke. Op 28 

november 1626 doet hij opnieuw een bod voor de jaarlijkse pacht van Boswinkel, de 

Meyer en Berent toe Morsche, welke goederen zijn vrouw, evenals Het Wennekink en 

het Burchtterrein, als huwelijksgoed had ingebracht. Nijhoff, Harbertinck en Afinck 

waren eveneens zijn eigendom, daarbij kocht hij nog de tienden uit Het Wissinck in 

Usselo. In deze jaren ontmoeten wij ook zijn volwassen zonen voor het Enschedese 

stadsgericht. Aan de goederen in Enschede zijn zij waarschijnlijk niet meer gehecht 

geweest. In juni 1625 verkopen Johan Cost en zijn vrouw een huis dat zij van Johan 

Cerneago gekocht hadden. Bernardus Cerneago en zijn zoon Rolf, welke laatste tevens 

voor zijn broers en zusters optreedt, verkopen in augustus van hetzelfde jaar hun 

huisstede te Enschede met ‘alinge wehr olde en nije thobehoor en puttengank’ aan 

Johan ten Huntfeld en vrouw. Een andere zoon, Bastiaan Cerneago, zien we in de 

jaren 1649 en 1651 als handelaar in lammerwol en koeienhuiden verschijnen. Aan de 

‘weledele Erentfesten, vorzichtigen, zeer discreten Petro Paulo Cerneago verkopen 

Derk ten Enschede 10 Alytijen Slachts op 5 januari 1639 aan de Meyer en 

Meyerskamp in het gericht Enschede’. Deze Peter Paul Cerneago heeft zijn hele leven 

in Usselo gewoond. In het markeboek vindt men hem herhaaldelijk genoemd. 

Aanvankelijk is het alleen Bernardin die in de lange rij van de goedsheren voorkomt. 
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In de eerste holtink op 22 juni 1604 die het markeboek beschrijft wordt hij met richter 

Van der Mark en Albert De Laer tot gedeputeerde in markezaken benoemd. Op 25 juni 

1617 houdt Usselo een noodholtink waarbij Bernardin Cerneago optreedt als een der 

assessoren van de holtsrichter Ludolf van Keppel toe Oydinck. In deze holtink 

beklaagt Cerneago zich ‘dat hie ein Kamp landes ann denn Venne Morsch liggende 

hebbe, genaempt denn Meyers Kamp van diewelcke in dese verlopene krijgstyden dat 

huis afgebrocken en de verdestruieret sey, welcke huys bij dat Helminck (de Helmer) 

habe ann den Ruyterwech gestaen.’ Hij wil er een nieuw huis opzetten maar wordt 

daarin door de meier op het Helminck dwarsgezeten. Hij verzoekt de holtink 

vergunning voor de bouw van een huis ‘welcke Cotte in die Usseler marcke gewaert is’. 

Bij de schuldeisers van de Usseler marke brengt Cerneago een rekening in voor het 

bezichtigen en uitpalen van gronden van de marke en van verteerde kosten door 

holtrichter, drost en goedsheren, ‘dat sy aldaer by Bernardin ingetrocken ende 

verteert hebben, schuldich sy die gemeene marcke 30 dir’. Het gebeurde wel eens 

meer dat de goedsheren na de holtink, die steeds op het erve Bruninck in de 

Broekheurne plaats vond, nog bij Bernardin Cerneago op De Borch komen napraten. 

Hij treedt dan niet belangeloos als gastheer op maar brengt in rekening wat er 

verteerd is. Op 4 juli 1617 ‘datmael bij Bernardin Cerneago gedruncken 2 tonne bier, 

cost…’ (som onleesbaar). In het holtinkprotocol van 1633 leest men ‘ende Bernardin 

Cerneago wegen geleeverde eetwaar op denselven holtink 25 gl. 7 st. 2 penn’. Op deze 

holtink verscheen ook zijn zoon Joan Cerneago ‘voor hem selvest.’ In het jaar 1637 is 

Peter Paul Cerneago aanwezig en ook in 1638 wanneer ook Bernardin verschijnt, 

maar nu voor het laatst. 

 

Hij is een oude man geworden, sedert hij in het jaar 1584 te Enschede voor het eerst 

als Juffer Anna van Scheven’s man optrad. Helaas echter leeft hij ook later met zijn 

buren, de Usseler meiers, nog niet in vrede. Op 8 maart 1630 doet Bernardino een 

interrogatorium instellen om te vernemen wat er over hem gezegd is. Albert de Laer, 

de stadssecretaris, heeft blijkbaar getracht de ruzie bij te leggen maar hij heeft er 

weinig dank voor gehad. De eerste getuige verklaart: 

 

Dat Luicken Schulten gesegt hadde Albert de Laer hadde in oer Marcke niet to sprecken, 

die solde sin saecke bewahren, Bernadus diese producent wehre olden Markenvreter, 

ein luise busch, ein Junker Schlaske, hi wolde hem den grisen baert wel rooth maecken, 

so hie tho huisz wehr wolde hi daetelich darhen gaen omme hem den witten baerdt 

rooth tho macken. Ende dat hie oick gesacht hadde hi wolde gaen en de krygen die 

Marcke bij malkander ende haalen hem aff allent geene wat hi hadde. 

 

Ongeveer hetzelfde verklaart ook de tweede getuige. Volgens hem had Luicken 

Schulten gezegd: ‘hadde hi die manns bij elkander, hi wolde hem afhaalen allent wat 

hi hadde, hi solde niet ein haer inden stal holden’. Opvallend is de uitdrukking: ‘hi 

wolde hem den witten baerdt rooth maecken’, die beide getuigen gehoord hebben. Dit 

immers herinnert sterk aan wat men in het vijftiende eeuwse Hildebrandslied leest:  

 

Dein bart will ich dir auszraufen, sag ich dir vil alter mann! 

Dasz dir dein rosenfarbes blut über die wangen musz abgan. 

 

Was uit deze woorden later een uitdrukking ontstaan die vaker gebruikt werd? Of 

waren de boeren uit Usselo in die dagen bekend met dit oud-Germaanse gedicht dat 



 89

in zijn oorspronkelijke vorm: ‘Het oude Hildebrandtslied’ reeds in een handschrift van 

de achtste eeuw voorkomt. Op 27 oktober 1635 was Bernardino nog te vinden onder 

de goedsheren die verklaren het recht van beroep te hebben voor een 

predikantenplaats in Enschede. In het jaar 1638 verscheen hij nog op een holtink. 

Kort daarna stierf hij. Henrich Meyers verklaart op 15 februari 1642 dat de zalige 

Bernardin Cerneago en Kunne, zijn huisvrouw vijftien jaar geleden van hem een 

gaarden kochten. Hij was dus voor de tweede keer getrouwd. De weduwe Kunne 

Cerneago komt daarna herhaaldelijk voor, net als haar zoon Jacob. Peter Paul 

overleed voor 3 september 1650 en was blijkbaar ongehuwd. Joanna Cerneago, 

burgemeester van Vreeden, is dan erfgenaam van zijn broer, in de eerste plaats van 

een rekening voor geleverd bier. Deze ligt op een los velletje geschreven nog tot op 

heden in het boek van het Landgericht Enschede uit die jaren. Men leest daar:  

 

Herr Petter Pauwel Cerneago eine halve tonne beer laten halen den 11 Oct. 1648, auch 

eine halve tonne beer gehaaalt op Sunte Martinsmarkt, noch eine halve tonne beer 

gehalt den 20 Dec, nog eine halve tonne beer gehalt den 16 Jan. 1649’ en zo vervolgens 

tot ‘noch eine halve tonne beer gehalt 12 Dec. 1649. Desse reckeninge bedraget sich 

noch 7 tonne beer en een ferdell beer…. Yeder tonne cost 6 gl. 10 st. is te samen 47 gl 2 

½ st. Hier van desse reckeninge Jan Carneago die copy geschicket den 9 May 1650 met 

darby einen brief um te manen…. for wachgeld 12 st. is to samen met het wachgeld 47 

gl. 12 ½ st. 

 

De Enschedese burgemeester-herbergier Jan Becker die de rekening schreef, was dus 

in het boekhouden al ver gevorderd. Of burgemeester Joan Cerneago behalve deze 

rekening nog meer erfde is niet gebleken. Wel dat er nog meer schuldeisers bij hem 

aanklopten. Hoe het gegaan is met het toch aanzienlijke grondbezit van de Carneago’s 

is niet bekend. Op ‘27 May 1695 is er een Nootgerigt geholden op de Borch in Usselo’, 

waarbij verschenen is teneinde haar testament te maken: ‘Geertken Bruggink, 

huisvrouwe van Frerik Aefkink, liggende krank te bedde’. Er woonde dus toen op De 

Borch geen Cerneago meer. De vreemdeling Bernardino, waarschijnlijk slechts ruiter 

zonder officiersrang, werd niet gemakkelijk als landheer erkend na zijn adellijke 

voorgangers. Hij heeft zich niet bemind weten te maken. De landerijen en huizen die 

hij bij zijn huwelijk verkreeg, zullen verwaarloosd, gedeeltelijk verwoest geweest zijn. 

Kapitaal om ze te restaureren en de huizen te herbouwen zal ontbroken hebben. Als 

De Borch te Usselo een nieuw huis was, was het waarschijnlijk van begin af aan met 

schuld belast. De bewoners wilden niet leven van eigen arbeid maar van de 

pachtopbrengst van de landbewerkers. Dat dit op den duur niet lukte is niet 

verwonderlijk. Wel bracht Joan Cerneago het tot burgemeester van Vreden. In het 

bovenstaande hebben wij als sterkste tegenstander van Cerneago zien optreden 

Luiken of Lucas Scholten, ongetwijfeld de bewoner van het erve Scholten in Usselo, 

ook nu nog een van de voornaamste hoeven. Opmerkelijk is dat de tegenwoordige 

eigenaren van de grond waarop De Borch stond, deze bezitting geërfd hebben van een 

Lucas Scholten uit Usselo, die een oom was van de echtgenoot van de bezitter. 

 

 

 

 

 

 



 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91

Gauw is dood en lankzaam leawt nog 
 
Niks löp zo gemakkelijk oet de haand as geald 
 
 
 
 
 
 

DE VERDEDIGINGSWERKEN 
 

 

 

 
 

 

De bestaande wegen in de marken zijn nog steeds hoekig en kronkelig. Waarom vraagt 

men zich af? Bijna altijd gaat dit terug op een oude toestand van ondoorwaadbaar 

broekland, dwarsliggende waterlopen, moeilijk doordringbaar bos, verraderlijk moeras 

en onverzettelijke eigenaars. En onbewust of bewust speelde steeds de gedachte: ‘Laat 

het zo, wij hebben er geen last van en weten niet beter. En je moet het je vijanden niet 

te gemakkelijk maken’. 

 

Het waren roerige tijden en Overijssel werd geteisterd door verscheidene moortbranders 

ende knevelers, die de huisen branden, de huisluden knevelden, schatten (geld 

afpersen) en doorsloegen ende alle boosheit bedreven (verkrachten en mishandelen van 

vrouwen en kinderen), ende liepen in groten getale door de landen, gaven 

maclkanderen op die wegen aen hecken ende bomen teickenen, waerbij sij konden 

weten, waer sij malckanderen vinden souden, waer sij hene waren ende hoe sterck. 

Zelfs die arme, ellendigen menschen, die in gasthuse op haere kranckbedden lagen 

werden vermoord, net als in de omtrek gevangen genomen boeren. 

 

Op dergelijke gebeurtenissen volgde uiteraard wraak. Deze wraak had weerwraak ten 

gevolge met alles wat daarbij behoorde: roof en moord en plundering en 

brandschatting. Een lijst van gruwelijke zaken en van razernij als de strijd uitbreekt. 

Een stem die ons over het graf toespreekt. En het arme landvolk werd van dit alles in 

de eerste plaats de dupe, al bleven ook de stadjes niet gespaard. Verwoestingen en 

vernielingen kwamen iedere keer weer op grote schaal voor en niemand ontkwam 

eraan. Zelfs de kasteelheren die in een stenen huis woonden waren daar allerminst 

veilig voor de rondtrekkende horden. Verschillende bezittingen in en buiten de steden 

leveren in die tijden geen opbrengst op aan hun Heer. 'Zij liggen woest en ledig, 

geplunderd, ontvolkt, verbrandt', aldus leest men. Als men daarbij bedenkt dat 

hongersnoden en epidemieën vaak voorkwamen en dat zich tot overmaat van ramp 

onder de kasteelheren ware roofridders bevonden.  

 

Met name in de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw werden op gezag van de 
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bisschop van Utrecht honderden kilometers houtwallen aangelegd, ze kregen de naam 

landweren. Ze dienden om buurtschappen en soms hele streken te beschermen tegen 

vijandelijke bendes en ook om het primitieve verkeer van die tijd te dwingen wegen te 

gebruiken die gecontroleerd werden. Die landweren waren hoge wallen, begroeid met 

ondringbaar houtgewas en aan beide zijden voorzien van een diepe sloot. Ze kregen 

later – toen hun defensieve taak ophield – dezelfde functie als de door boeren 

aangelegde veekeringen. Buiten Enter, aan weerszijden van de Rijssenseweg is nog 

een houtwal (landweer) bewaard gebleven, het bos van Evertje (Evert Schreurs). 

 

Deventer stelde voor één van deze landweren met een gracht ervoor te laten lopen van 

Westerflier naar Ter Hunneppe. De bisschop stemde hiermee in en vroeg ook andere 

plaatsen om mee te graven aan deze landweer. Op zaterdag 31 januari 1400 reden 

twee 'edele schepenen' van Deventer in gezelschap van de edelman Bertold van 

Bakerweerd. Van Bakerweerd was burger van Deventer en drost en kastelein van 

Diepenheim. In hun gezelschap was ook Gerrit, de stratenmaker. Ze reden naar 

Diepenheim met de bedoeling te bekijken hoe met behulp van ‘een waterghane de 

regde (de Regge) te leydene tot arkelsteeyne', een burcht ten oosten van Deventer. 

Deze mededeling is te vinden in de Cameraarsrekeningen van de stad Deventer. In de 

periode 1399-1402 hebben vele posten hierin betrekking op het Reggeproject. Dat 

deze landweer met toestemming van de bisschop is aangelegd blijkt uit de post van 5 

december 1399. Daarin spreken vier schepenen en burgers met de bisschop over de 

'stouwe van Dyepenheim'. Dat wil zeggen dat er werd gesproken over de dam. De dam 

die bij Diepenheim in de Regge gelegd zou moeten worden om het water door de 

gracht naar Arkelstein te kunnen leiden. Nog zijn op tal van plaatsen van die 

defensieve wallen gespaard gebleven. De restanten van landweren zijn te herkennen 

wanneer in de weg een scherpe z-bocht of u-bocht is en aan de boerderijen die aan de 

weg liggen. Het kan een aanwijzing zijn omdat op die manier het verkeer door de 

openingen in de landweer werd geleid. 

 

Landweren in het landgoed Twickel waren bij Graes, bij de Hondenborch onder 

Zenderen en bij het vroegere armhuis Arke van de (door de scheepvaart) rijke 

buurtschap Zeldam. De naam Hondenborch zou betrekking hebben op een terrein 

waar de bewoners vrij waren van diensten en belastingen. Het was een allodiaal goed 

en een soort voorloper van de latere havezaathsrechten. Het terrein werd door een 

landweer begrensd. Op grond van de verhalen is bij de Hondenborch een stuk van de 

buitenhof-landweer teruggevonden. Eentje die niet recht maar slingerend verloopt, 

echt middeleeuws dus. Er was een landweer op de plaats van een middeleeuwse 

ijzersmelterij onder Hengevelde en die van de voormalige bisschoppelijke hof (De 

Meijer) te Wiene, met palen van de vroegere gracht. Graes was een door Huis Twickel 

gekochte en al omstreeks het jaar 1600 afgebroken landjonkerburcht. De burcht moet 

oorspronkelijk een wachtpost in de landweer zijn geweest en lag daarom zo afgelegen 

in de wildernis. Soms spreken de markenboeken er al over. Het woord graven (sloot) 

kan bijvoorbeeld zeer goed een landweer  zijn. Als je het gebied niet kent lees je daar 

gemakkelijk overheen. Onderzoek ter plaatse bewijst hoeveel sporen uit verre tijden er 

in het veld nog te vinden zijn. Zeker in een gebied als Twickel waar nooit verkaveld en 

zelden ontgonnen is. En bij dat onderzoek kunnen de verhalen van oude mensen 

helpen. Op Twickel was het niet bekend maar de boeren wisten heel goed waar de 

burcht Graes gelegen heeft, al is het huis al bijna vier eeuwen weg. 
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Er zijn namen van erven die verband houden met uitkijkposten: Kiekert, Kiekoet, 

Stock, Stockman, Schutterij. Ze zijn afgeleid van de namen van wachthuisjes op hoge 

palen. Namen die in verband worden gebracht met slagbomen (runnebomen) in de 

doorgangen zijn: Hekman, Hekjan, Hekkert, Boom, Beumer, Boomkamp, Sluter, 

Slotman. Ook namen als Lammertman en Lammers hebben betrekking op de 

landweren. 

 

Een koers betekent een uitkijker, een wachter in een uitkijkpost: een kijk overal. Het 

werkwoord is koeren en betekent dus uitkijken. De naam Koers heeft niets te maken 

met de goede koers houden of met de koers op de beurs. Een koerhuis, coerhuis of 

cuerhuys was een huis van waaruit men de omtrek kon overzien en waarop wacht 

gehouden werd: een uitkijkpost. Dag en nacht stond daar een wachter op de uitkijk. 

De koerhuizen behoorden tot de oude verdedigingswerken samen met de landweren 

en bewaakten de doorgangen bij de runnebomen. Voor de aanleg van landweren werd 

gebruik gemaakt van bestaande beken, de landweer volgde dan het tracé van de beek. 

Op een aantal plekken was een doorgang, afgesloten met een dubbele boom: een 

runneboom. Daar werd tol geheven. In het jaar 1367 vinden we bij Deventer 'dat 

cuerhuus op den mersche (mars, mors) bi den wachters; later ‘den bouzaten to den 

cuerhues (koerhuis) op den enghe bi der scepen ghebiete.’ Het markeboek van Zande 

(bij IJsselmuiden) vermeldt in het jaar 1578 'aen den Kuerhuiser Zijl’. Andere 

uitkijkpunten waren: de Schutterij en de tol aan de Hexelseweg bij Wierden, de 

Koerberg bij Heerde (G), de Koerheuvel bij Rhenen en de Koerbelt bij Rijssen. Te 

Archem (Meente) bij Ommen wordt in het jaar 1601 de Correbelt vermeld, hieraan is 

de Corbeld ontleend. Koer vinden we ook in de familienamen: Koerboom, Koerman, 

Koerkamp en Koermark, Koers, zie ook Keurhorst, Ter Keurst. Koerselman komt 

vooral in Gorsel, Laren, Vorden en Zutphen voor. Het erve Curslo te Almen wordt in 

het jaar 1382 genoemd, in het jaar 1410 Coerslo of Corslo, in het jaar 1645 Coursel. 

Het erve Koerkamp te Lettele bij Diepenveen heet in het jaar 1399 Ten Kuirkampe. De 

verdediging was nodig omdat er kastelen waren waar roofridders woonden. De 

Koersen aan de Hexelseweg keken uit naar soldaten van de roofridders van het huis 

Ter Molen bij Schuilenburg en het kasteel te Eerde of Irthe, zoals het oorspronkelijk 

heette. De Archemer Meente is het Eerderachterveld tussen Den Ham en Ommen en 

landgoed De Barkel te Hoge Hexel. En heel vroeger werd uitgekeken naar de soldaten 

van de burcht Schulenborch bij het Wendelgoor. Nu is op die plaats een tuincentrum 

gebouwd. 

 

Kasteel Eerde bij Ommen ligt aan de weg naar den Ham. Het is niet te bezichtigen 

maar goed van de weg af te zien. Het is een statig omgracht edelmanshuis, 

geflankeerd door fraaie bouwhuizen van omstreeks 1715. Daarvoor heeft op dezelfde 

plaats een echt dertiende eeuws vechtkasteel gestaan dat in het jaar 1380 een 

verschrikkelijke belegering doorstond en tenslotte in brand werd gestoken. De burcht 

werd herbouwd en in het jaar 1521 nog eens geheel verwoest, nu door de 

Zwollenaren. Kasteel Rechteren vindt u aan de weg van Vilsteren naar Dalfsen op een 

eiland in een dode Vechtarm. Het machtige slot met zijn imposante verdedigingstoren 

was een van de twee kastelen (het andere, Voorst, is verdwenen), vanwaaruit de 

nederzetting Dalfsen en omgeving werd geregeerd en geterroriseerd. Kasteel Rechteren 

was in de dertiende eeuw een roofburcht, omgeven door wallen en een ringmuur. In 

het jaar 1320 werd het nog eens versterkt en nog eens in het jaar 1522. Prins 

Maurits, die er de Spaanse ruiters uit verdreef, heeft het kasteel in het jaar 1591 voor 
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alle zekerheid ontmanteld. In de zeventiende, de achttiende en de negentiende eeuw 

werd het vele malen verbouwd en uitgebreid. De roofridders knevelden hun 

slachtoffers. Kramers woordenboek vertaalt het woord knevelen als: boeien en 

onderdrukken, is een knevel een dwarshout om te binden, is knevelarij geldafpersing 

en door een knevel werd de mond gestopt. 

 

Destijds maakten de in de Achterhoek wonende edelen het de Twentenaren vaak heel 

erg moeilijk. Vooral vader en zoon Van Wisch – woonachtig op huis Ter Borch aan de 

Oude IJssel bij Doetinchem – zijn beschreven door de Twellose predikant en 

geschiedschrijver Wilhelm Nagge die in het jaar 1678 schreef: 

 

Op 20 september 1490 sijn sij (vader en zoon Van Wisch), mit ruteren ende knegten in 't 

land van Over IJssel gevallen, aldaer gemoort, gebrant, gebrandschat, ende dat gantse 

land verwoest ende geplondert, beesten ende alles wat sij bekomen konden dat hebben 

sij mitgevoert.  

 

De opvolger van bisschop Floris van Wevelinckhoven: Frederik van Blankenheim, 

hield zich druk bezig met het brengen van rust en orde en het bedwingen van 

onwillige heren. Vooral de veroveringen van Coevorden in het jaar 1395 en van 

Rhijnestein bij Zutphen in het jaar 1396 waren in dit opzicht belangrijke wapenfeiten. 

 

De bisschop van Utrecht is echter niet langer in staat het getij te keren en geeft het 

wereldlijk bestuur over aan keizer Karel V. Karel V was koning van Spanje en heerser 

over bijna de hele toenmalige wereld want in zijn roomse rijk ging de zon niet onder. 

Met de heren van Gelre is het nu snel gedaan, de Spaanse troepen ontzetten de 

streek. De bisschop tekende een verdrag waarin hij afstand deed van de wereldlijke 

macht over het Oversticht welke aan Karel V overgedragen werd. Tussen beide 

bovengenoemde jaren vonden reeksen andere bloedige incidenten plaats. Bekend is 

bijvoorbeeld de slag bij Ane in het jaar 1227 toen Rudolph van Coevorden die met de 

bisschop Otto ll van der Lippe niet door één deur kon (in hevige onmin leefde), een 

bisschoppelijk leger westelijk van Gramsbergen in de moerassen wist te lokken. Daar 

werden allen door de Drenthenaren (mannen en vrouwen) op genadeloze wijze  

afgeslacht. Ook de bisschop kwam hierbij om het leven. Het was in de eerste dagen 

van augustus dat de Drenthenaren bisschop Otto van der Lippe en zijn leger 

aanvielen en hem met meer dan vijfhonderd edelen in de Mommenriete, in de 

moerassen van Anerveen doodknuppelden. De bisschop was uitgerukt om de drieste 

Rudolf van Coeverden tot gehoorzaamheid te dwingen. Omdat later guldensporen in 

het veen gevonden zijn, is de lugubere strijd bekend geworden als de Noord-

Nederlandse Guldensporenslag. Nog altijd worden in het gemeentehuis van 

Gramsbergen de ruitersporen en andere herinneringen aan het gruwelijke wapenfeit 

bewaard. In Ane is ter herinnering aan de slag in het jaar 1967 een eenvoudig 

monument onthuld.  

 

Gebeurtenissen als deze, al waren ze dan ook niet allen zo dramatisch, waren er vele. 

Om nog een voorbeeld te noemen, in het jaar 1513 werd Oldenzaal door de Geldersen 

geplunderd. 

 

Een havezate is van oorsprong een grote boerderij geweest. Later gaat die boerderij – 

voorzien van de nodige versterkingen – zó domineren in de omgeving dat de 
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omliggende boeren op de veel kleinere keutersteden of catersteden hofhorig worden of 

onder bescherming komen van die boerderij. Weer later zien we dat deze relatie een 

louter financiële keerzijde krijgt: de boeren van de catersteden betalen pacht of huur. 

Daarmee is de edelman verzekerd van vaste inkomsten. 

 

Het varen op de Regge was in de veertiende eeuw niet zo veilig. Aan de rivier stonden 

enkele roofridderburchten zoals, het huis Ter Molen bij Schuilenburg en aan de 

overkant van het Zwarte Water de burcht van de heren van Kuinre. In oktober 1381 

heeft de bisschop van Utrecht met hulp van de bisschoppen van Deventer, Kampen en 

Zwolle het huis Ter Molen (het latere Schuilenburg) belegerd en zonder geweld 

ingenomen. Dit was nodig 'want dezelve vele quaedt ende moetwille (het Duitse woord 

Mutwille is overmoed) in Overijssel was gepleegt’. Een andere roofridder uit die tijd 

was Evert van Essen. Deze bouwde te Eerde tussen Den Ham en Ommen een burcht 

en trachtte van daaruit de omgeving onder zijn macht te brengen. Toen zijn buren 

daarover klaagden bij bisschop Floris van Wevelinckhoven besloot deze het slot omver 

te werpen. Hoe deze roofridders zich verschansten om hun dubieuze bedrijf te kunnen 

uitoefenen leert ons het verhaal van het beleg. Hierbij werd een grote blijde gebruikt 

die stenen kon werpen van dertienhonderd pond. Het slot bestond uit een gevaarte 

van zware balken gevuld met stenen en bleek zo sterk en hecht dat de stenen als 

kaatsballen terugsprongen. Na enige tijd bezweek echter het stenen gedeelte zodat na 

een beleg van vijf weken de roofridders het slot alsnog moesten overgeven. De 

bisschop wilde het slot afbreken, het houten gedeelte was zo stevig dat dit niet lukte. 

Hij liet het daarom in brand steken en het heeft een maand lang gebrand. In Twente is 

het roofridderkasteel Saterslo in Saasveld bekend. Wanneer men beseft dat de heren 

niet het minste bezwaar hadden tegen het ongestraft plegen van roofplundering en 

geweld dan heeft men althans enig idee van de toestanden in de eeuwen waarvan hier 

– zeer beknopt – sprake is. 

 

Het gerucht gaat dat ook in Goor een roofridder woonde. De heer Van Goor werd op 

school gepest, hij zou afkomstig zijn van een roofridder. Van Goor zat honderd jaar 

geleden in Amsterdam op school, aldus mevrouw Van Goor, zijn schoondochter. In het 

graafschap Twente bevond zich – omstreeks het jaar 1000 – in de onmiddellijke 

nabijheid van het huidige Goor een kasteel. Dat was een zogenaamd allodiaal goed, 

dat wil zeggen een persoonlijk eigendom zonder verantwoordingplicht en schatting 

aan een Heer. Dit is in tegenstelling tot een feodaal goed waarmee een goed werd 

aangeduid dat iemand in leen had ontvangen en waarvoor een leenman wel 

verantwoording verschuldigd was aan zijn leenheer. Omstreeks het jaar 1000 werd 

het kasteel of borcht bewoond door een ridder van wie alleen de voornaam bekend is: 

Adolf (van Twekkelo?). Deze ging in het jaar 1030 over van de ridderstand naar de 

priesterstand en bij die gelegenheid schonk hij zijn vaderlijk erfdeel aan zijn nieuwe 

Heer, de bisschop van Utrecht. De bisschop zond daarop, analoog aan de gedragslijn 

van de Karolingische vorsten, een vertrouwensman naar zijn nieuwe bezit en gaf die 

eveneens de titel van graaf. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027 en 1054 het 

kasteel te Goor en werd het de hof te Goor met de daarbij behorende horigen 

eigendom van de bisschop. Een zekere Adolphus schonk dus de curtis (hof) Goor aan 

bisschop Bernold, ‘cum omnibus ad eundem locum pertinentibus curtilibus, edificiis, 

mancipiis’, goederen die waarschijnlijk oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven 

van Goor waren geweest. Het betreft hier boeren die erven bewoonden, gelegen in het 

noord-oostelijk deel van de graafschap Zutphen, doch van oudsher voor een 
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belangrijk deel behoorden tot de hof te Kagelink bij Diepenheim. Nog een feit: het jaar 

1248 is het jaar van de verdrijving van de graaf van Goor door de bisschop van 

Utrecht. Het kasteel is definitief verwoest in 1365.  

 

De vierkante kastelen behoren tot de grootste kastelen van ons land. Voor de bouw en 

de instandhouding was veel geld en voldoende politieke en militaire macht nodig. 

Alleen de grafelijke machthebbers en de leden van de hoge adel konden zich dergelijke 

bouwwerken veroorloven. De oudste versterkingen heten de ringwalburgen of 

ringwallen. Dit waren van aarde opgeworpen wallen van enkele meters hoog met droge 

grachten ertussen. Zij dateren uit de elfde en twaalfde eeuw. Van kasteel 

Waardenborch in Holten is nog een ruïne bewaard gebleven. Kasteel Ammersoyen in 

de Bommelerwaard is rond het midden van de veertiende eeuw ontstaan en behoort 

tot het vierkante kasteeltype dat door de leden van de hoge adel werd gebouwd, in dit 

geval uit het geslacht Van Herlaer. Ammersoyen is met zijn hoge gesloten muren, 

ronde hoektorens, poortgebouw en gracht een goed voorbeeld van middeleeuwse 

verdedigbare architectuur. Ook ronde en veelhoekige kastelen zoals Batenburg en 

Waardenburg werden met name door de landsheren en de hoge adel gebouwd. Na het 

midden van de dertiende eeuw kwamen bij de lage adel de zaaltorens en woontorens 

in gebruik. Deze verschillende typen hadden alle de verdedigbaarheid als 

gemeenschappelijk kenmerk. De woontorens waren met elkaar verbonden door middel 

van muren met kantelen, waar men via een gang van de ene naar de andere toren kon 

lopen. Vanaf de muur keek men op de binnenplaats. De motten (kunstmatige heuvel) 

stonden op eilandjes, er was een gracht omheen, later werd de binnenplaats 

volgebouwd. Na het midden van de vijftiende eeuw ontwikkelde zich het type van het 

omgrachte adellijk huis waar het element van verdedigbaarheid inmiddels was 

losgelaten. Het bouwproces duurde vaak eeuwenlang. Door uitbreiding van een 

complex kon de ene na de andere generatie nieuwe delen aan het kasteel toevoegen. 

Kasteel Hernen kreeg in het jaar 1999 na vijftig jaar nieuwe leien daken. In 

Gelderland zijn nog enkele middeleeuwse kastelen, zoals kasteel Hernen en kasteel 

Rosendael. Kasteel Hernen heeft zijn middeleeuwse karakter goed bewaard. De ronde 

toren op de zuidwesthoek toont nog altijd zijn gesloten, weerbare karakter. 

Verbouwingen en moderniseringen van het kasteel na de middeleeuwen hadden tot 

doel het praktisch nut en het wooncomfort van het huis te vergroten. Ramen werden 

vergroot om meer licht en lucht toe te laten, smalle muurtrappen werden vervangen 

door trappenhuizen. Er is een groep kastelen te onderscheiden die hun huidige 

gestalte te danken hebben aan geregelde verbouwingen, in een aantal gevallen tot in 

de negentiende eeuw. Dat geldt voor de kastelen Cannenburch, Wisch, ’t Velde, 

Waardenburg en Rosendael. 

 

Prins Maurits zou zijn tenten hebben opgeslagen bij de vlierbos midden op de Usseler 

Es. De roversbende die op de Hölterhof woonde zou door hem verslagen zijn. Hun 

aanvoerder liet hij ophangen en op de Bottenkamp begraven. De overlevering houdt 

prins Maurits in hoge eer.  

 

Er werd geregeld door soldaten geplunderd en gebrandschat tijdens vele gewapende 

conflicten, de boeren waren meestal slachtoffer. Vrouw en kind, oogst en vee waren 

een dankbare prooi voor niets ontziende gewapende moordenaarsbenden. De boer 

moest zich noodgedwongen wel verdedigen. De korenspiekers kregen een verdedigbaar 

karakter op de curtes (bisschoppelijke hoven) in Oost-Nederland en Westfalen. Geen 
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wonder dat we schietgaten zien in de muren van de spiekers. Zo kon de grotere boer 

op zijn gewaarde erve in de marke have en goed bij gevaar in veiligheid brengen. 

 

In de daarop volgende tijden werd het weinig beter. Tijdens de Tachtigjarige oorlog 

waren ook meermalen rondtrekkende, dikwijls wegens gebrek aan soldij ontbonden 

troepen die rovend en plunderen door het land trokken.  

 

Sy lagen hier seer lange zo leest men ergens, ende aten 't gansche lant van Overijssel 

op, uytgenomen Vollenhoven ende Mastenbroeck. En elders: de jaren 1580-1600 waren 

jaren van de aldergeweldigste ellende; de boeren hadden van frunt ende viant dagelijx 

gewalt ende overval te verduren. Zij vertrokken met wif, kinderen unde wes si sunst 

liggende en roerende hadden, in bosschen en broecken en beschantzen zich aldaer. 

 

Niet alleen de woningen van de ‘meyerluyden’ (pachters) waren gedurende meerdere 

jaren onbewoond. Ook meer of minder versterkte huizen als de havezaten blijken in 

die jaren ontvolkt te zijn. 

 

Uit deze tijden dateert een omslag (belasting) van kosten tot onderhoud van een 

garnizoen te Deventer. Hierin wordt een akelig beeld geschetst over de troosteloze 

toestanden van die tijd. Men kan in de krant lezen: ‘Het stedeke Almelo, de 

boerderijen en huizen rondom het kasteel is verbrand, de stedekens Delden en Goor 

eveneens. 't Carspel van Goor, Enter en Wierden en het stedeken Rijssen is zeer 

gefouleerd (het Duitse woord foul is overtreding). 't Gericht Haaksbergen waar het 

stedeken bij hoort is merendeel verwoest.’ 

 

Rechtstandig op de ‘Groote Strate’ in Almelo stonden tal van smalle stegen, 

doodlopende sloppen met armetierige huisjes van de huiszittende wevers. Waar geen 

Heer, geen magistraat destijds er nog aan dacht om enig handelsverkeer met buitenaf 

te bevorderen, immers economisch vormden stad en naaste omgeving een gesloten, 

zichzelf bedruipende, agrarische eenheid. Men sloot de poorten en stadsbomen 

vroegtijdig, ‘poerteners (poortbewakers) sluten die poorten den somers toe neghen 

uren en de des wynters toe sess uren’. Geen wagen, geen vreemdeling, niemand kwam 

dan nog binnen. De postwegen liepen destijds buiten de omwalling, de hagen raakten 

slechts aan Stad Almelo noordelijk van de Götte en in het zuiden bij de latere 

Veemarkt. Vandaar dat op die plaatsen de twee of drie oudste logementen (eenvoudig 

hotel) verrezen. 

 

Oldenzaal heeft altijd twee poorten gehad en we kunnen ons afvragen of Oldenzaal 

aanvankelijk ook niet slechts twee poorten had en dat de Deurningerpoort pas 

naderhand in de vestingwerken is opgenomen. Hiermee zou ook de bekende bocht in 

de Deurningerstraat verklaard kunnen worden. Het tangentiale straatgedeelte ligt 

daar ongeveer op de plaats van de eerste versterking. De ommuring zoals Jacob van 

Deventer die getekend heeft moet dan gezien worden als een uitleg van dit eerste 

stelsel verdedigingswerken. In het jaar 1409 lag de proosdij in rot twintig in de stad. 

Dit zou erop kunnen duiden dat Oldenzaal toen reeds ommuurd was op de manier 

zoals Van Deventer dat getekend heeft. In dezelfde tijd werd Ootmarsum voorzien van 

een ‘syngelgraven’. Geregeld werd er verder gewerkt aan de verbetering van de 

vestingwerken in Oldenzaal. Aan het eind van de zestiende eeuw werden de 

verdedigingswerken aangepast aan de nieuwste vestingbouwkundige inzichten. De 
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stad zelf werd er echter niet groter door. Nadat deze vestingwerken waren opgegeven 

ontstonden hier, ook weer rakend aan de voorgaande versterking, de rotten tien, 

vijfentwintig en achtentwintig en als sluimerend rot zestien of vijfentwintig. 

Samenvattend lijkt het erop dat het aantal rotten in de stad stapelsgewijs is uitgebreid 

van twaalf via vierentwintig naar achtentwintig stuks. De drie verdedigingsstelsels 

vormen ieder voor zich een afgerond geheel. De overgang van het ene naar het andere 

stelsel zal mogelijk gefaseerd verlopen zijn. Binnen het eerste verdedigingsstelsel zal 

de centraal gelegen hof gezocht moeten worden, als de kern waaruit uiteindelijk de 

stad is ontstaan. Reeds eerder is vastgesteld dat een rot een onderverdeling was van 

een vierendeel en dat een rot niet in twee verschillende vierendelen kon liggen. 

Bekend is geworden hoe de rotten over het stadsgebied verspreid lagen. Aangezien 

bekend is welke rotten deel uitmaakten van een bepaald vierendeel ligt daarmee 

tevens de verdeling van de stad in vierendelen vast. 

 

Na twee Munsterse oorlogen blijft het tot het jaar 1795 rustig in Enter. In dat jaar zijn 

het de Fransen die een nieuwe bezettingsperiode inluiden. De troepen die in Goor, 

Delden en Almelo zijn gelegerd, eisen voor hun paarden hooi, stro en haver. Weer 

worden de Enterse zompschippers opgeroepen om voor vervoer te zorgen. Omdat de 

Fransen alles wat eetbaar is uit Enter wegslepen dreigt er na verloop van tijd zelfs 

hongersnood. De schadeclaim die Enter later bij de overheid indient wordt gedeeltelijk 

toegekend. 

 

Over de kozakken is nog geslachten lang verteld. Een van de begraafplaatsen bij 

Enschede wordt ’n kozakkenkerkhof genoemd. Niet omdat er kozakken begraven zijn 

maar alleen vanwege de man die de kozakken van Enschede naar Deventer tot gids 

diende. Sindsdien droeg hij de bijnaam De Kozakke. Hij was de eerste voor wie op het 

kerkhof een graf werd gedolven. In Enschede weet men nog dat een boerenmeisje met 

de kozakken danste, die hier op een koude (winter) kermis hun intocht deden. Ze 

danste zolang tot zij er dood bij neer viel. De meisjes in Diepenheim dachten minder 

gunstig over deze wilde ruiters en waren erg bang voor hen. Toen de vreemde mannen 

Diepenheim naderden vluchtte een aantal van de meisjes naar Spöllemanstriene, een 

oude vrouw – waarschijnlijk een wikkewief ofwel waarzegster – in wie zij een groot 

vertrouwen hadden. Triene verborg hen allen in haar hut, zij legde een groot vuur aan 

en wierp, toen de kozakken het huis genaderd waren, hierop veel groene bladeren en 

takken, zodat een geweldige rook de hut vulde. De kozakken hadden hier een hekel 

aan en zagen alleen de oude Triene en trokken het huisje voorbij. 

 

Het volk van Twente heeft zijn deel van de politieke verwikkelingen die zich in West-

Europa voordeden en van de gevolgen daarvan ruimschoots meegekregen. Tot en met 

de Franse periode is er – daargelaten het grootste deel van de achttiende eeuw – geen 

oorlog geweest, wel knevelarij en willekeur van drosten en andere machthebbers. 

Welhaast één ononderbroken – zich over bijna acht eeuwen uitstrekkende – keten van 

bezorgde omstandigheden die met het politiek toneel van die dagen voor ogen, er ten 

nauwste mee verband hield. Om met Jean Paul Sartre te spreken: 'De rijken maken 

oorlog en de armen sterven’.  

 

De Spanjaarden konden wel de tien of meer steden innemen die tussen de met 

windmolens bezette muren van de stad en de grenzen van de republiek lagen. 

Amsterdam zelf was onneembaar, de sluiswachter hoefde alleen de sluisdeuren van de 
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Sint Anthoniessluis open te zetten om de brullende zee in de lager gelegen polders los 

te laten en zo de naderende vijand te verdrinken. In het jaar 1623 zat het Spaanse 

leger nog steeds in de zuidelijke Nederlanden verschanst. De beste bataljons waren 

naar het Rijnland gestuurd en in de garnizoenen zaten alleen ellendige en muitende 

piekeniers, het leger bleef een bedreiging vormen voor de zeven onafhankelijke 

noordelijke provincies van de republiek. Spanje wilde niet dat het Nederlandstalige 

prinsdom Luik in handen viel van de ‘rebellen’ in het noorden zodat elke keer als de 

prins van Oranje door de Spanjaarden bezette steden en gebieden probeerde te 

heroveren, zijn troepen werden tegengehouden tot er versterkingen arriveerden. De 

Noord-Nederlanders haten de Spanjaarden. Zij hadden het woord Spanjaard 

uitgevonden om van het gebruikelijke Spanjool een scheldwoord te maken, dat rijmde 

op veinzaard (huichelaar) en snoodaard. Ook de Portugezen, tot het jaar 1640 

bondgenoten van Spanje, en die daarna de Nederlandse schepen gingen plunderen en 

probeerden de Nederlandse factorijen in te nemen, werden verfoeid. 

 

De verdedigingswerken in Nederland waren te zwak om de nieuwe krachtige 

vuurwapens te kunnen weerstaan. Dat de bezorgdheid groot was blijkt wel uit het feit 

dat in het jaar 1874 een nieuwe vestingwet aangenomen werd. In 1883 werd met de 

aanleg van de Stelling begonnen en tot het jaar 1963 viel de hoofdverdedigingslijn 

onder de voortdurende aandacht van het departement van oorlog en de latere 

defensie.  Geen schuur werd gebouwd, geen weg werd aangelegd in een 

verdedigingslijn of het werd getoetst aan strikte regels. Gebouwen werden hoogst 

zelden toegestaan. Het zicht en het schootsveld moesten immers vrij blijven, het 

terrein bleef open.  

 

Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog werd gevreesd dat Nederland toch 

betrokken zou worden in de strijd. De Engelse troepen zouden door Nederland de 

Duitse troepen van achteren kunnen benaderen. Daarom werd in het jaar 1916 het 

verdedigend vermogen van de westflank verhoogd door er voorzieningen bij te bouwen. 

Bij IJmuiden werd de duinstelling ingericht die in het jaar 1918 nog werd uitgebreid 

in zuidelijke richting. De positie van Spaarndam werd voorzien van een voorstelling 

met schuilplaatsen. Deze voorstelling is in zoverre onvoltooid gebleven, dat voor een 

groot deel de gronddekking achterwege is gebleven doordat het werk na de mobilisatie 

werd gestaakt. Om over vuurmonden te kunnen beschikken werd een inventarisatie 

gemaakt naar de nog beschikbaar zijnde oude voorladers. Deze verouderde kanonnen 

hadden na afschaffing een nieuw leven gekregen als sleeppaal langs het 

Noordhollandskanaal. Na veel overleg kon het leger de beschikking krijgen over 

vijfenveertig van de negentig vuurmonden. Meer konden niet worden gemist. Op 26 

april 1918 werden geen verloven meer verleend. Er werd afgewacht hoe het verloop 

van de oorlog zou zijn. Op 11 november van hetzelfde jaar kon opgelucht worden 

adem gehaald, de Grote Oorlog zoals deze toen werd genoemd, was afgelopen. 

 

Om op de hoogte te blijven van de jongste ontwikkelingen in de oorlogvoering werden 

door Nederlandse militairen talrijke bezoeken gebracht aan de slagvelden van de 

Eerste Wereldoorlog. Ook Nederland werd op zijn beurt druk bezocht door 

vreemdelingen die de opdracht hadden zich op de hoogte te stellen van ons 

verdedigend vermogen. Illustere figuren zwierven door ons land en werden zorgvuldig 

in de gaten gehouden. Zo bestond er veel belangstelling voor de kapitein van de 

zandzuiger Lions, een zekere Gardener. Het signalement was op zijn beroep 



 100

afgestemd: Engelsman, leeftijd 40-45 jaar, door de zon gebruind gelaat, draagt 

geelachtige bruine deukhoed, later gezien met grijsgroene hoed, spreekt Frans, Duits, 

Engels en Nederlands, rijdt op een zware motorfiets. Deze man werd door een dokter 

in Leeuwarden geopereerd aan een kogelwond, waarna niets meer van hem werd 

vernomen. Hij was verdacht en niet betrapt, hij reisde veel en had zijn 

verschijningsvorm tegen. Met de aanhouding van drie Engelsen werd meer succes 

geboekt. Deze werden betrapt tijdens het maken van schetsen en waren tevens in het 

bezit van kaarten en tekeningen van de Nederlandse kust en de havens in ons land. 

Dat de verbinding met het thuisland een groot probleem was, blijkt wel uit de 

noodkreet van commandant Buhlman van het veldleger in ’s Hertogenbosch. Deze 

telegrafeerde naar het Centraal Commando in Den Haag: ‘wat moet geschiedde met 

Belg met postduiven, (vermoedelijk) spion in Breda aangehouden’. Een zekere Krebs 

hield zich ook al verdacht in ons land op. Bij zijn aanhouding deed hij zich voor als 

iemand die uit de Elzas kwam en voor zaken naar Amsterdam was geweest. Zijn 

signalement luidde: ‘flink postuur, gewone lengte, grote opgedraaide knevel en 

sikbaard’. Hij had een Duits nationaliteitsbewijs bij zich en was op weg naar België, 

Frankrijk en Nederland. Hij was ruim voorzien van vreemde valuta voor die landen. 

Opmerkelijk was dat hij ook een jachtakte, een militaire lepel en vork bij zich had. 

Krebs opereerde onder de schuilnaam Hollbroeker. Onderzoek naar zijn kwaliteiten 

leverde genoeg op om hem voor verdacht te houden. Zijn vrouw kwam uit Rotterdam 

en woonde op dat moment in de Elzas. Krebs was toen voor de derde keer getrouwd 

en had volgens de zuster van zijn vrouw steeds met politie en justitie te maken. Soms 

was hij ook paardenhandelaar. Ook zou hij een inlichtingenbureau hebben gehad. 

 

Meldingen over spionage kwamen regelmatig binnen, meestal geplakt met uit de krant 

geknipte letters. 

 

20 november 1914 

Volgens  krantebericht heeft Herr Tiesing, directeur van een duitse maatschappij, op 

Oude Tonge de gasfabriek gebouwd en tussen de gashouders zonder reden een 

betonnen vloer. Een kanon daarop gesteld bestrijkt fort Ooltgensplaat en de Waterweg 

naar Antwerpen. De gasfabriek Heemstede is ook door hem in het jaar 1908 gebouwd. 

Moet niet worden nagegaan of hier ook niet ongemerkt een geschutsopstelplaats is 

aangelegd? 

 

Een stelling is in Nederland meestal een waterlinie. Dat wil zeggen dat de verdediging 

gebaseerd is op het onbegaanbaar maken van het voorliggende land door het onder 

water te zetten. Waar water is kan immers niet worden gelopen. Op water kan wel 

worden gevaren, ook weer niet als het slechts vijftig centimeter diep is. Op de 

droogblijvende dijken en terreinen konden dan aarden batterijen worden opgeworpen 

of schansen worden geplaatst, snel, eenvoudig en doeltreffend. Door een dijk door te 

steken stroomde het land onder water. Voor de vijand was er dan alleen de dijk over 

om aan te vallen. Voor hem een kwetsbare methode en bijvoorbaat gedoemd te 

mislukken. Bekend is dat Amsterdam zich in het jaar 1508 al op deze wijze 

verdedigde tegen de troepen van de Geldersen, een aanval waarbij Karel van Gelre 

ondanks een sterk leger, na twee aanvallen bij de Iperslootersluis aan de 

Diemerzeedijk verloor. Het principe van een waterlinie is even eenvoudig als 

doeltreffend. Het is echter niet imponerend, overdonderend of eerbied afdwingend, 

zoals bij zovele andere verdedigingswerken. Daarbij is het in vergelijking met andere 
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verdedigingssystemen ook niet duur in aanleg, onderhoud en verdediging. En dat 

sprak de kooplieden, de financiers onder onze voorouders wel aan. Voorheen was een 

waterlinie een oplossing om een stad of landstreek te redden uit een benarde situatie, 

door ter plaatse de dijk door te steken. In de Tachtigjarige oorlog, die duurde van de 

jaren 1568 tot 1648, werd de toepassing van het systeem van waterlinies verbeterd. 

De oorlog woedde in alle hevigheid, het was winnen of verliezen. De prinsen Maurits 

en Frederik Hendrik zochten een oplossing voor het steeds terugkerende probleem: 

het verdedigen van een groot gebied met weinig manschappen en nog minder geld. Het 

bestaande verdedigingssysteem van de bastions (vooruitstekend deel van een 

vestingwal) was te duur, zowel in aanleg als in onderhoud en in bezetting. In de Lage 

Landen was alleen water en grond goedkoop en ruimschoots voorhanden. Onderwater 

zetten van grote delen terrein was vlug uit te voeren en alleen de droog gebleven 

dijken behoefden dan te worden verdedigd. Niet alles kwam onder water te staan. Er 

bleven delen droog, zoals hoger gelegen gronden, dijken en vele wegen. Over de 

waterwegen was varen nog steeds mogelijk. Om te voorkomen dat de aanvaller over de 

drooggebleven delen toch binnen de stelling kon komen werden op deze plaatsen en 

ook nabij de waterwegen verdedigingswerken aangelegd. Deze verdedigingswerken 

waren door de aanvaller slechts te benaderen over de dijken. Hij bevond zich in een 

nadelige positie want hij was goed zichtbaar voor de verdediger en weinig beschermd. 

 

Het vervoer met de trekschuit was goedkoop, kostte een paar stuivers en geen jager 

die het in zijn hoofd haalde meer te vragen, aangezien iedereen de wettelijk 

vastgestelde tarieven kende. Op iedere tocht voer de schuit door zo goed als lege 

polders, waar elk dorp en elke boerderij een kanaal, een brede sloot of een rivier te 

zijn toebedeeld. Dit netwerk van waterlopen schiep een wonderlijk panorama, waarin 

zeilen door het gras leken te glijden. Als de kanalen en sloten ’s winters bevroren, 

bonden de boeren schaatsen onder en deden ze met sledes hun werk twee keer zo 

snel. De mensen uit de polder waren gehard door het herhaaldelijk verlies van hun 

have en goed als gevolg van de in oorlogstijd gebruikelijke strategie het land onder 

water te zetten, en door wetten die afzet van hun producten tot de plaatselijke markt 

beperkten. Het kwam niet bij ze op de trekschuit te nemen omdat ze zelf hun vlotten 

en kano’s maakten. En tenzij de armoe hen uit de polder verdreef, zagen ze nooit de 

grotere steden. De schoenen van Spinoza zouden de aandacht hebben getrokken want 

op deze plaatsen droegen alleen rijke boeren schoenen en dan nog alleen op zondag. 

Het dorp Langendijk had de beschikking over drie paar schoenen die bestemd waren 

voor de functionarissen die naar Den Haag moesten. Langwerpige, puntige klompen, 

beschilderd met goedkope verf waren de norm in deze drassige streken. Alles – ook de 

trekschuiten – werd in die tijd beschilderd met een mengsel van lijnolie en een van de 

toen gebruikelijke minerale pigmenten oker of koolstof, of van beide samen, hetgeen 

schakeringen van mat groen opleverde. Deze stoffen werden gebruikt vanwege hun 

lage prijs. Het verschil tussen de steden en de herhaaldelijk onder water gezette 

landbouwgronden van de republiek wekte kritiek van reizigers, die de klamme lucht 

weten aan een ongezonde wanverhouding van de elementen. De lucht zou volgens 

sommigen zelfs de honden die de vlotten door de sloten trokken in een staat van 

lethargie (gevoelloosheid) brengen. De meeste Franse bezoekers vonden het, afgezien 

van Den Haag, overal veel te klam. Anderzijds hielden de buitenlanders van de rustige 

manier waarop de trekschuit hen van stad naar stad bracht en prezen de plompe 

Hollandse koeien die soms de trekpaarden de weg versperden. Ook Spinoza heeft 

nooit over deze manier van reizen geklaagd, zoals hij wel klaagde over de harde wind. 



 102

Al waren de Iberische joden traditioneel stedelingen, toch vond hij het groen mooi en 

rustgevend. Wel zal hij bepaalde opvattingen hebben gehad over de geestelijke 

traagheid van de boeren want hij noemt ze alleen bij wijze van voorbeeld voor de 

beperkingen van de menselijke intelligentie:  

 

So zeit men van een Boer, die zich zelfs hadde wijs gemaakt datter buijten sijn velden 

geen andere en waren, maar een koe komende te missen en genoodzaakt wordende die 

elders verr te gaan zoeken, viel in verwondering, van dat buijten zijn wijnig velds noch 

zo groote meenigten van andere velden waren. En zeeker dit moet ook plaats hebben in 

veele philosophen, die hun zelfs hebben wijsgemaakt, dat er buijten dit veldje of 

Aardklootje daarop zij zijn (omdat zij niet anders beschouden) geen andere meer en zijn. 

 

Het onder water zetten, ofwel de inundatie, moest aan enkele voorwaarden voldoen 

om effectief te zijn. De inundatie moest diep genoeg zijn om het terrein voor de 

aanvaller onbegaanbaar te maken. De talrijke sloten die onzichtbaar onder het 

wateroppervlak lagen en de slappe veenbodem maakten het terrein nog 

onbetrouwbaarder. Een waterhoogte van vijftien tot vijftig centimeter was voldoende. 

Ook moest het water zo ondiep zijn dat evenmin kon worden gevaren. Belemmeringen 

waren terreinafscheidingen en plaatselijke verhogingen in het terrein. Ook werden wel 

lage dijkjes aangelegd waar de boten tegenaan zouden varen. De aanvaller zag zich 

dan genoodzaakt uit te stappen om de boot verder te trekken en maakte zich dan 

kwetsbaar. De breedte van de inundatie moest groot genoeg zijn om het geschut van 

de aanvaller op veilige afstand te houden en bedroeg drie à vier kilometer. Er moesten 

voldoende inlaatpunten zijn om het water in enkele dagen op peil te kunnen brengen. 

De aanvaller kon twee dingen doen: het water aftappen om te kunnen lopen of het 

waterpeil overvoeren om te kunnen varen. Het was dus van belang om de 

inundatiewerken, de sluisjes, sluizen, dammen en gemalen binnen de verdedigingslijn 

te hebben. De plaats van menig fort werd daardoor bepaald. Het water moest ook zo 

snel en zoveel mogelijk worden aangevoerd om de inundatie in zeer korte tijd te 

kunnen uitvoeren. Het nabije water was onvoldoende. Daarbij bestond ook het gevaar 

dat door het wegvallen van de waterdruk de kaden van de leeggelopen vaarten konden 

wegzakken. Het water moest dus ook weer worden aangevuld en dat kwam van ver, 

van de grote rivieren, de Zuiderzee en de Noordzee. 

 

Kijkend over het landschap lijkt het een eenvoudige zaak om de stelling in 

verdedigende staat te brengen. Water inlaten en kanonnen opstellen. Het vereist 

echter meer, een goede terreinkennis, een sterke organisatie en een strak tijdschema. 

Dat laatste was wel de meest bepalende factor. Verwacht werd dat aan tijd wel eens te 

kort zal zijn. In de voorbereidende fase kon nog zonder al te veel schade te hebben 

aangericht, teruggekeerd worden in de oude toestand. In deze fase worden de forten in 

verdedigbare staat gebracht, voorposten ingericht, positiebatterijen aangelegd en 

ingericht en opgaand hout als bomen en struiken en alle andere zaken die het zicht 

belemmeren opgeruimd. Vervolgens wordt in het tussenterrein (het gebied gelegen 

tussen twee forten vanwaaruit de verdediging wordt gevoerd), begonnen met de aanleg 

van infanterieposten, scherfvrije schuilplaatsen, batterijen en loopgraven, althans 

voor zover de bodem dat toelaat. Tegelijk worden de vaarten en sloten op een zo hoog 

mogelijk peil gebracht. 

 

In de tussenfase waren de werken in het voorterrein uitgevoerd en kon het waterpeil 
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zo worden opgevoerd dat het terrein onder water kwam te staan maar de 

toevoerwegen nog net droog bleven om de aanvoer van de troepen en evacuatie van de 

bevolking niet te belemmeren. Of de bevolking ook tot de stelling moest worden 

toegelaten is voortdurend aanleiding geweest tot discussies. Was de stelling bedoeld 

voor de verdediging van het volk of het koninkrijk? Hieruit kwam de volgende vraag: 

werd het koninkrijk gevormd door het volk of door het grondbezit? Er kwamen zelfs 

voorstellen om de bevolking te evacueren opdat de verdediging niet werd gehinderd. 

Er waren ook praktische problemen. Hoe lang was men in staat om zoveel mensen te 

voeden en hoe kon men de mensen beschermen, vooral bij het doorbreken van een 

stelling. Over een ding was men het wel eens, de boeren konden met hun vee 

binnenkomen. Nog sterker, zij waren het verplicht. De stallen voor het vee waren op 

papier al aangewezen en hoeveel karren en paarden meekwamen was ook bekend. 

Kwam de vijand dichterbij en leek een beleg onafwendbaar, dan werd het waterpeil 

verhoogd, in het voorterrein de gebouwen afgebrand, de wegen en bruggen vernield en 

versperringen opgeworpen en ging men over op volledig peil. Dat was de fase waarin 

veel werd vernietigd dat naderhand met hoge kosten weer zou moeten worden 

hersteld. Met dit besluit werd dan ook tot het laatst gewacht. De taak van de forten 

was slechts beperkt tot de verdediging van het voorterrein tot een afstand van duizend 

meter, het verlenen van vuurondersteuning aan de naastgelegen forten en zonodig de 

verdedigende taak daarvan over te nemen. Het voorwaarts en zijwaarts gerichte 

geschut vormde een ondoordringbare schil van vuur rondom Amsterdam. Enkele 

forten hadden geschut om een gehele flank te bestrijken, zoals fort Spijkerboor en fort 

Velsen. Fort Abcoude zou voor deze functie nog worden aangepast. Het echte 

verdedigingswerk vond plaats vanuit het veld. Sinds de uitvinding van het rookloze 

buskruit kon positiegeschut met een reikbereik van achtduizend meter in het veld 

tussen de forten worden opgesteld zonder zware tegen vijandelijk vuur beschermende 

kazematten (ondergrondse bomvrije bunkers). Het gewone buskruit liet na elk schot 

een rookpluim zien waardoor het geschut goed kon worden gelokaliseerd en 

uitgeschakeld. Het nieuwe, rookloze buskruit zou de positie van het geschut niet 

kunnen verraden. Opstelling achter een schutting of bosje was voldoende. 

Voorbereidingen tijdens de aanleg waardoor de positie werd verraden aan een spion 

waren niet nodig. En tegen de tijd dat de stelling in staat van verdediging werd gesteld 

was voor hem het vrije wandelen voorbij.  

 

Om binnen de Stelling van Amsterdam, ook na de val van de overige linies te kunnen 

beschikken over voldoende materieel en geschut werden de kruitfabrieken en 

hoofdwerkplaats binnen de stelling aangelegd: de kruitfabrieken bij Muiden en 

Ouderkerk aan de Amstel en de hoofdwerkplaats (de Artillerie-inrichtingen) aan de 

Hembrug. Opslag van het materiaal vond centraal plaats op het Algemeen 

Verdedigingspark, eveneens aan de Hembrug. Op dit terrein werd ook het 

reservematerieel voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie opgeslagen, dat zo niet verloren 

behoefde te gaan bij een onverwachte doorbraak. Om de schade bij een mogelijke 

ontploffing te beperken werd de munitie opgeslagen in speciaal daarvoor gebouwde 

bakstenen buskruitloodsen en projectieloodsen in het open land. 

 

In het jaar 1672 was voor het eerst sprake van een gestelde inundatiestelling aan de 

zuidzijde van Amsterdam. De Franse koning Lodewijk XIV viel met een leger van 

tienduizend soldaten de jonge republiek binnen. De verdedigingswerken waren 

verwaarloosd, het leger ongeorganiseerd en ongemotiveerd. Het zag ernaar uit dat het 



 104

Franse leger probleemloos door de Hollandse Waterlinie naar het centrum van de 

republiek, Amsterdam, zou kunnen oprukken. In allerijl werd de Hollandse Waterlinie 

in verdedigbare staat gebracht en uit voorzorg werd ook om Amsterdam een 

inundatiestelling voorbereid. Nu bleken de voordelen van een waterlinie: korte 

voorbereiding, geen kostbare werken en doeltreffend. Lodewijk XIV moest de operatie 

voortijdig afbreken. In die tijd werd het in verdediging brengen ter plaatse 

geïmproviseerd en bestond uit het doorsteken van de dijken en het opwerpen van 

schansen op de drooggebleven delen. Door de onbeheersbaarheid van het water was 

de schade aan de landerijen groot, het was begrijpelijk dat de weerstand van de 

boeren heftig was. Kleine veldslagen vonden plaats en ’s nachts werden de gaten weer 

gedicht. Nog twee keer werd het land op deze wijze onder water gezet. Zoals in het jaar 

1787 tegen het Pruisische leger die kwamen om de aanhouding van prinses 

Wilhelmina in Goejanverwellesluis te wreken. Zij was de zuster van koning Frederik 

Willem II van Pruisen. Ook in het jaar 1799 tegen de Engelsen en de Kozakken die het 

stadhouderlijk bestuur in de republiek wilden herstellen. Ternauwernood kon de 

aanval worden afgeslagen. In het jaar 1805 was het weer onrustig in Europa en 

wenste de Bataafse republiek zich te versterken. Aan luitenant-kolonel Krayenhof, 

chef van de Brigade Ingenieurs van het Bataafse Leger werd opdracht gegeven om 

rondom Amsterdam een definitieve verdedigingslinie in te richten. De linie bij 

Beverwijk was reeds aangelegd ter verdediging van de hogere duingronden. Een 

afsluitende verdedigingslijn werd dan verkregen van de Noordzee tot de Zuiderzee. 

Voor het eerst werd begonnen met de aanleg van een stelselmatige beveiliging van 

Amsterdam, de voorloper van de huidige stelling. Deze stelling is ook bekend als de 

‘posten van Krayenhof’. Ook de inundatiewerken werden in een definitieve vorm 

aangelegd. In het jaar 1870, vijfenzestig jaar later, zou een Frans-Duitse oorlog 

opnieuw aanleiding zijn om de verdediging van Amsterdam te herzien. De Stelling van 

Amsterdam zoals we die nu kennen ontstond toen. De hoofdverdedigingslijn was 

honderdvijfendertig kilometer lang. Een lint dat liep van Edam door de Beemster, over 

Krommenie en Heemskerk, ten oosten van Haarlem en vervolgens over Hoofddorp, 

Aalsmeer, Uithoorn, Abcoude en Weesp tot Muiden. Twee en veertig forten en 

batterijen en ontelbare waterwerken, dijken en andere werken vormen de gordel 

waarbinnen Amsterdam veilig was. De forten liggen erbij als onopvallende heuvels en 

de dijken en waterwerken zijn opgenomen in het landschap. Wanneer men zoekt 

onderscheidt men de herkenningspunten. De houten genieloodsen met de 

fortwachterswoning, de waterwerken, de dijken. En dan de forten, de natuur is daar 

geheel anders dan het omringende landschap. Dit komt doordat de bodemgesteldheid 

en het gebruik van de forten sterk verschillen van die van de directe omgeving. De 

forten zijn merendeels in het veengebied en de ondergrond bestond uit zand dat 

voornamelijk afkomstig was uit de visserijhaven van IJmuiden, die in dezelfde tijd 

werd gegraven. Op de forten komt men dan ook planten en dieren tegen die men 

normaal alleen in het kustgebied vindt. Bovendien waren de forten verboden gebied 

waardoor het er erg rustig was en de flora en fauna zich ongestoord konden 

ontwikkelen. Volgens het zogenaamde ‘Kleine Plan’ werden de zandophogingen 

ingericht tot verdedigbare aardwerken. Ze bestaan uit wallen waarachter de kanonnen 

konden worden opgesteld en posities voor de geweerschutters. Dit omdat men voor 

het voltooien van de stelling nog acht jaar dacht nodig te hebben. Al die tijd zou 

Amsterdam onbeschermd zijn. Het fort bij Botshol is nog een voorbeeld van zo’n 

uitvoering volgens het Kleine Plan. Het nieuwe fort werd breed en laag en was 

opmerkelijk klein. De oude forten waren op zichzelf staand en aan alle zijden 
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verdedigbaar. Zij waren daardoor ook erg kwetsbaar voor het nieuwe geschut. Een 

groot oppervlak vergroot de trefkans. Het nieuwe fort werd breed, laag en smal. Het 

risico van een voltreffer werd daardoor verkleind. Voor en achter konden de granaten 

weinig schade aanrichten. Het nieuwe fort kreeg een meer rechthoekige vorm, met een 

brede zware frontwal die in het midden naar voren knikte. Achter de frontwal kwam 

een bomvrij gebouw, bestaande uit een hoofdgebouw en een front- of voorgebouw, met 

elkaar verbonden door een poterne (verbindingsgang). Het voorgebouw was bestemd 

voor de wacht. Het hoofdgebouw voor het commandocentrum, de legering van de 

soldaten en de ziekenverpleging. Aan de frontgekeerde zijde werd het gebouw tegen 

granaatwerking beschermd door een brede, zware grondwal die tegen het voorgebouw 

en het hoofdgebouw was aangebracht. Bovenop het fort is het verdedigingswerk goed 

afleesbaar. Bij een aantal forten is de gronddekking weggehaald om nieuwe 

dakbedekking aan te kunnen brengen. Nu is goed zichtbaar hoe gebruik wordt 

gemaakt van de gewelfde daken als wateropvang. Ook is te zien dat de oorspronkelijke 

gronddekking gering was. Dit was omdat de vernietigende kracht van een ontploffende 

brisantgranaat de ruimte kon krijgen in de open lucht en slechts lucht zou 

verplaatsen. Voorheen waren de daken voorzien van een gronddekking van drie meter 

om de kracht van de kogels te smoren. De brisantgranaat ontploft echter bij 

aanraking van het dakgewelf. Door de zware gronddekking zou de kracht zich ook 

naar beneden richten en aan het dak schade aanrichten. 

 

De achterzijde van een fort wordt de keelzijde genoemd (de onbeschermde zijde gericht 

op eigen gebied). Het is de kant die niet voor de vijand bestemd was. Aan de keelzijde 

van het fort waren de keelkazematten geplaatst, onbereikbaar voor vijandelijk vuur. 

Vanuit deze kazemat kon ondersteunend vuur worden gegeven aan de naastgelegen 

forten. De keelzijde werd verdedigd vanuit de mitrailleuropeningen aan de binnenzijde 

van de keelkazematten, tezamen met de naar achteren gerichte schietgaten voor de 

bestrijking van het achterterrein. De keelzijde kon ook worden verdedigd door 

mitrailleurvuur en geweervuur vanuit de met pantserplaat geblindeerde raam- en 

deuropeningen. De frontwal aan de voorzijde van het fort werd ingericht voor de 

opstelling van de infanterie en enkele stukken veldgeschut. Het zware 

afstandsgeschut werd geplaatst buiten het fort. Er zijn forten bij: Uitermeer, 

Hinderdam, Nigtevegt, Abcoude, Winkel, Botshol, Waver-Amstel, Uithoorn, Drecht, 

een batterij aan het Gein (riviertje) en een hefkoepel en een nevenbatterij bij fort 

Nigtevecht. 

 

Jan Wagenaar beschreef in zijn standaardwerk van het jaar 1760 over de geschiedenis 

van Amsterdam een dergelijke situatie die in het jaar 1508 plaats vond. 

 

In de lente van dat jaar trok de Hertog Karel van Gelder naar Amsterdam om de stad op 

te eisen. Weesp en Muiden waren al gevallen. De Hertog trok op via de Muiderdijk, 

gelegen tussen Weesp en Amsterdam. Omstreeks een half uur gaans van Amsterdam 

lag het gehugt Ypersloot genaamd. Hier werd, op het smalst van den dyk tusschen ’t Y 

en de Diemermeer een schans opgeworpen, en met manschap bezet. In de Meer (het 

voormalige Ajaxstadion) lag een gewapend vaartuig in ’t Y, verscheide anderen, om de 

Schans te dekken. De Gelderschen, met Hertog Karel aan ’t hoofd, trokken over ’t 

Paapenveld, aan op Ypensloot, met oogmerk om eerst het schip, welke in de 

Diemermeer (de huidige wijk Watergraafsmeer) lag, en daarna de onvoltrokken Schans 

te veroveren. Tot het laatste, meende men nauwelyks honderd man noodig te hebben. 



 106

De Geldersen riepen, van den dyk, ons Bootsvolk toe, Waterhonden! Waterhonden! U 

zal ’t gelden. Daar de onzen op antwoorden, eerst hebben, en dan hangen. Ook 

schooten de schepen, die in ’t Y lagen, zo fel op den vyand, dat hy ’t op den dyk, niet 

langer houden kon; maar zig in de laagte begeeven moest. Doch hier deedt het grof 

geschut, welk Reinier Mosterd afstak, de Gelderschen verstuiven. Hertog Karel zelf, die 

lange stand hieldt, liep groot gevaar van ’t leeven. De hut, waarin hy zig bevondt, werdt 

door en door geschooten, hebbende den schryver, uit wien wy dit verhaal ontlenen, 

zelv’ naderhand, de gaten gezien, die de steenen of looden kogels in deez hut, gemaakt 

hadden. Men schoot niet slegts van de schepen; maar ook uit de onvolmaakte schanse. 

Eindelyk, trokken de Gelderschen terug naar Weesp. Zij lieten maar weinige dooden 

agter. Van de hollandsche zyde was niemant gesneuveld. Een tweede poging op 24 juni 

van hetzelfde jaar werd eveneens afgeslagen. 

 

Toen kwam het vliegtuig en vloog over het water. Dat was het einde van de waterlinie. 

Zo wordt tenminste aangenomen. Toch woedde er in de jaren 1980-1986 nog een 

heuse waterlinie oorlog. Niet in het drassige Nederland maar ver weg in het droge 

middenoosten. Het was de zoveelste oorlog tussen Iran en Irak om de Sjatt al-Arab, 

daar waar de Eufraat en de Tigris samenstromen. Twee jaar later waren de Hawiza 

moerassen eveneens het toneel van een typische waterlinieoorlog. De Iraanse troepen 

slaagden er in om na een felle strijd tenslotte een eiland te veroveren. Door het 

waterpeil in de moerassen te verhogen verhinderden de Irakezen verdere successen. 

Vervolgens werd door de Iraniërs een kanaal gegraven om te trachten het opgevoerde 

water af te tappen. Deze poging mislukte, evenals de poging om de gehele 

Hawizamoerassen droog te leggen. De Irakezen pompten meer water er in dan de 

Iraniërs eruit konden malen. Aanvankelijk een strijd met pompen veranderde in een 

strijd om de pompen. Meer dan veertigduizend man verloor hierbij het leven en de 

strijd bleef onbeslist. Vliegtuigen hebben hierin geen verandering kunnen brengen. 

 

In de loop van het jaar 1941 werd Duitsland zich bewust van de mogelijkheid van 

geallieerde acties op de bezette kustgebieden in West-Europa. Een verdedigingsstelsel 

werd noodzakelijk geacht. De bunker was hierbinnen de belangrijkste factor voor het 

veilig onderbrengen van wapens, apparatuur en manschappen. Aan de Nederlandse 

kuststrook verschenen de eerste bunkers. De Luftwaffe had hierin een groot aandeel. 

Een keten van radarposten, vliegvelden en luchtdoelbatterijen van dit krijgsmachtdeel 

lag langs de kustgebieden. Er verschenen gestandaardiseerde bunkerontwerpen die 

waren toegespitst voor de specifieke functies van de Luftwaffe.  

 

Al in de eerste jaren van de oorlog werden door de Duitse marine en luchtmacht 

verdedigingswerken gebouwd. De luchtmacht versterkte haar vliegvelden aan de kust 

en in de nabijheid van de meest belangrijke havenplaatsen werden door de marine 

geschutsbatterijen opgesteld. Deze batterijen dienden niet zozeer als kustverdediging 

maar als ondersteuning van de uitvalsbasis. Na de Duitse aanval op Rusland in de 

zomer van 1941 kwam hier verandering in. Als gevolg van deze operatie werden veel 

troepen die gestationeerd waren in de bezette kustgebieden verplaatst naar het 

oostelijk frontgebied. De verdedigingssterkte van de kustgebieden in het westen van 

de door Duitsland veroverde gebieden werd hierdoor aanzienlijk verzwakt. Ook de 

deelname van de Verenigde Staten aan de oorlog in december 1941 was een reden tot 

zorg. Hoewel tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland het water een 

natuurlijke barrière vormde, waren de geallieerde acties of zelfs een invasie niet uit te 
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sluiten. Vanaf het einde van het jaar 1941 werd door de Duitsers serieus aandacht 

besteed aan de kustverdediging in de bezette landen aan de Atlantische kust en de 

Noordzee kust. Het werd noodzakelijk geacht, behalve naast de al bestaande 

kustbatterijen rond de havens, langs de hele kuststrook waarnemingsposten en 

infanteriestellingen op te zetten. 

 

Langs de Nederlandse kust werden de militairen hoofdzakelijk ondergebracht in 

gemetselde dunwandige bouwwerken en betonnen bunkers (dikwijls met wanddikten 

en dakdikten tot een meter). Deze bunkers werden onder de noemer Feldmässige en 

Verstärkt Feldmässige Bauten (VF-bunkers) gebouwd. Diverse wapenopstellingen en 

veldversterkingen werden in de nabijheid van de bunkers aangelegd. Door het 

concentreren van de diverse verdedigingswerken in Stützpunkten en 

Widerstandnester (infanteriesteunpunten) ontstond een keten van versterkte 

stellingen langs de kuststrook. Aan dit verdedigingsstelsel werd eind 1941 de naam 

Neue Westwall gegeven. In september 1942 kwam er echter een verandering in het 

verdedigingsconcept. Men veronderstelde dat een invasie alleen te voorkomen was 

door een sterk uitgebouwde verdedigingslinie waarin militaire functies ondergebracht 

werden in duizenden bomvrije bunkers met wanddikten en dakdikten van minimaal 

twee meter gewapend beton. Deze bunkers kregen de classificatie Ständige Bauten 

(St-bunkers). In eerste instantie greep men terug op bunkerontwerpen uit de 

Westwall-periode. In deze verdedigingslinie, gelegen tegenover de Franse Maginotlinie 

aan de Frans-Duitse grens, waren veel gestandaardiseerde St-bunkers gebouwd. 

Enkele van deze Ständige bunkerontwerpen werden geschikt bevonden om aan de 

kust te bouwen. In Nederland was in de Neue Westwall-periode van december 1941 

tot aan september 1942 de kustverdediging, op vier St-bunkers na, uitgebouwd met 

VF-bunkers en dunwandige, gemetselde Feldmässige werken. Eerst eind 1942 kwam 

het accent op de St-bunkerbouw te liggen. Alleen in het invasiegevoelige Noord-

Frankrijk en de Kanaaleilanden, waar al op grote schaal de kustverdediging 

uitgebouwd werd met St-bunkerontwerpen van de Westwall. 

 

In Nederland was voor de Luftwaffe het Luftgaukommando Holland verantwoordelijk 

voor het goed functioneren van de operationele onderdelen, zoals verbindingen en 

verzorging. Onder de taken viel ook het bouwen van verdedigingswerken. Binnen het 

Luftgaukommando, gevestigd te Amsterdam, werden begin 1942 besprekingen 

gevoerd over de verdediging van vliegvelden, opstellingen voor luchtdoelgeschut en 

radarstellingen langs de kust. In mei en juni van dat jaar verspreidde het 

Luftgaukommando, Verwaltung III-Bau onder de noemer Ausbau Küver 

(Küstenverteidigung) voorschriften voor de bouw van Luftwaffe-stellingen binnen het 

mogelijke gevechtsgebied. Deze voorschriften betroffen de uitbouw van de stellingen 

met gestandaardiseerde ‘Bunker für Küver’. In de voorschriften werden zowel de 

soorten bunkers als de nodig geachte aantallen aangegeven. Voor de uitvoering van 

bouwwerkzaamheden waren twee Luftwaffe Feldbauämter, gevestigd te Amsterdam en 

Breda, verantwoordelijk. Deze waren weer onderverdeeld in vier of vijf Bauleitungen 

verspreid over Nederland. 

 

De Lebensmittel-Bunker type 439 was vaak geplaatst bij Wirtschaftsbaracken 

(gebouwen waarin diverse ondersteunende functies konden worden ondergebracht) of 

de Küche. De bunker is zestig centimeter hoger dan de andere Küver-bunkers. In 

combinatie met het ruime oppervlak komt de inhoud van de bunker op 



 108

tweeënzeventig kubieke meter, wat relatief veel is voor een opslagbunker. Indien het 

mogelijk was moest de bunker op een koele plek in de schaduw van bomen worden 

gebouwd. 

 

De 12 Mann-Bunker type 450a is afkomstig van de Marine-Festungbaustab Holland 

en vrijwel gelijk aan het type 428. Het enige verschil is de buitenmuur aan de L-

vormige ingang. Deze één meter dikke muur eindigt ter hoogte van de betonnen 

ruimte en gaat dan over in een bakstenen muur. Bij het type 428 is de muur over de 

gehele lengte uitgevoerd in één meter beton waardoor er aan deze zijde een extra 

bescherming was voor de bakstenen Tagesraum. Type 450a had in tegenstelling tot 

type 428 geen meerdere functiebenamingen. Deze bunker is in vergelijking met de 6- 

en 18 Mann-Bunker vaak gebouwd. 

 

Het type 453 bood onderdak aan twee officieren, die ook gezamenlijk een Tagesraum 

tot hun beschikking hadden. Het is niet bekend wat exact de functiebenaming van het 

type 467 was, hoogstwaarschijnlijk betrof het een Wohn-Understand. De gemetselde 

bunker met een muurdikte van vierenveertig centimeter is een opvallende verschijning 

in de Küver-serie. Behalve in stellingen aan de kust werd het ontwerp ook in het 

binnenland toegepast. Het is niet uit te sluiten dat er meer van deze dunwandige 

ontwerpen standdaardtypen waren, aangezien veel soortgelijke bunkers terug zijn te 

vinden in stellingen van de Luftwaffe. 

 

 

Kasteel De Waerdenborch 

 
Een kasteel met een verhaal. Kastelen, dappere ridders en schone jonkvrouwen. Dat 

roept beelden op uit lang vervlogen tijden van een land hier ver vandaan. Maar dat 

laatste klopt niet helemaal. Want hoewel Holten niet groot was, had het in de 

middeleeuwen drie kastelen. Één daarvan was De Waerdenborch, een kasteel met een 

eigen legende.  

 

Holten zelf stelde in de middeleeuwen nog niet veel voor. In de marke stonden in 1429 

nog maar zevenendertig huizen. In 1470 was dit aantal gestegen tot zeventig. Ter 

illustratie: Deventer telde toen tweehonderdvierentwintig, Zwolle driehonderdacht 

huizen. Een marke was een leefgemeenschap van boeren die gemeenschappelijke 

grond hadden. Maar hoe klein Holten ook was, Karel V danste er in 1532 wel op een 

boerenbruiloft in het huis dat nu nog De Keizer heet. Tijdens zijn reis door Holten 

bepaalde diezelfde Karel V overigens ook dat De Waerdenborch gesloopt kon worden. 

 

Namen als Landeweer, Trekop, Runneboom en Pasop houden direct verband met De 

Waerdenborch. En vele Holtenaren die ooit op de dorpsschool les hadden van meester 

Brouwer kennen de legende en liederen over de Rode Rijder. Het is niet toevallig dat 

het kasteel op de kruising ligt van de Markeloseweg en de Rijssenseweg. Vroeger was 

deze plek de splitsing van twee belangrijke internationale handelswegen, die Deventer 

via Rijssen en Markelo, over land met Noord-Duitsland en Westfalen verbond. De 

handelsweg uit Deventer bezat bij Holten de enige doorgang door de landweer. Elke 

voerman die met zijn voertuig wilde passeren, moest tol betalen aan de kastelein van 

De Waerdenborch. Inmiddels is er volgens de Oudheidkamer Hoolt’n niemand meer 
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die nog alles weet van de geschiedenis van het kasteel. Alleen de boeken in het archief 

van de stichting kunnen nog een beeld schetsen. 

 

Tijdens de tweede helft van de veertiende eeuw werd de grote landweer van Deventer 

naar Holten aangelegd. Dit was een stevige zandwal met doornig struikgewas erop en 

sloten erlangs. In deze wal, die de zuidflank van Salland moest beveiligen, werden 

enkele versterkingen gebouwd, o.a. De Waerdenborch. Bij De Waerdenborch, een 

bescheiden kasteeltje, kruiste de handelsweg van Deventer naar Duitsland de 

landweer, die hier met slagbomen was beveiligd. Er werd tol geheven over de 

passerende voertuigen. 

 

De Waerdenborch bezat een rechthoekige ommuring van dertig bij vijfentwintig meter 

met een brede gracht er omheen. Het poortgebouw en de ophaalbrug lagen in het 

noorden, twee hoektorens in het zuiden. Binnen de ommuring lagen de 

dienstgebouwen, waarvan tijdens de opgraving in 1972 niets meer is teruggevonden. 

Het kasteel werd omstreeks 1378 gebouwd, maar werd al in 1380 verwoest. Na de 

herbouw werd het vanaf 1401 aanzienlijk versterkt  door Gerrit Borre, op bevel van de 

bisschop van Utrecht, de landsheer van onder meer Overijssel (Oversticht). Omstreeks 

1530 is het kasteel afgebroken, omdat keizer Karel V de versterking niet rendabel 

achtte. 

 

In 1972 werden resten van kasteel De Waerdenborch opgegraven. Aan de hand van 

wat men ontdekte is veel, maar niet alles bekend geworden. Zo is bijvoorbeeld nog 

altijd niet duidelijk hoe het kasteel er precies uit heeft gezien. Wel is duidelijk dat De 

Waerdenborch – in het begin Hues tot Holten geheten – de laatste versterking was van 

de Sallandse landweer, een versperring, in het geval van Holten, een aarden 

verdedigingswal. Die landweer is op verschillende plaatsen in Holten, bijvoorbeeld bij 

de Aalpolsweg en Kattensteeg, nog te zien. Deze landweer liep vanaf De Waerdenborch 

over de huidige Aalpolsweg, Kattensteeg, Bontenweg en Gravensteeg naar de 

Boterbeek. De landweren liepen van Deventer tot Holten en dienden al bescherming 

van het Oversticht (Overijssel en Drenthe) en het Nedersticht (Utrecht) tegen het 

hertogdom Gelre, dat toen veel groter was dan de huidige provincie Gelderland. De 

Waerdenborch stond onder direct bevel van de bisschop van Utrecht, in die tijd Jan 

van Arkel. De bisschop richt zich in deze tijd op versterking van het centraal gezag en 

vooral tegen het streven naar onafhankelijkheid van de lokale adel. Deze politiek 

kostte veel geld, maar voor geld en militaire steun kon de bisschop terecht bij de drie 

grote steden van het Oversticht: Kampen, Zwolle en Deventer. In ruil daarvoor eisen 

de drie steden, onder leiding van Deventer, belangrijke invloed op over het bestuur 

van het Oversticht. Het grootst wordt deze invloed in Salland, waar de kastelen 

Arkelstein en De Waerdenborch bijna helmaal in handen komen van de drie steden. 

In feite fungeerde De Waerdenborch als militaire voorpost van Deventer. 

 

Tijdens de periode van Floris van Wevelinckhoven (1379-1393) verbrandt Hendrik van 

Solmisse De Waerdenborch. De rentmeester van Salland is in die tijd Hendrik van 

Stakenborch en deze Hendrik is nogal opstandig. Bisschop Floris van Wevelinckhoven 

is daar niet van gediend. In 1380 wordt Deventer door renboden gewaarschuwd dat 

Hendrik van Solmisse namens de bisschop een grote troepenmacht bijeen heeft 

gebracht. Het is niet ondenkbaar dat bij de schermutseling die hieruit voortkomt De 

Waerdenborch is verbrand. In 1382 wordt het kasteel herbouwd door Deventer 
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burgers. Het volgend jaar belooft de bisschop dat de kastelein altijd een Deventer 

burger zal zijn. In het voorjaar van 1382 is het kasteel klaar en op 1 mei wordt de 

eerste bekende kastelein Willem van Maze geïnstalleerd. Bij deze gelegenheid ontvangt 

het kasteel de naam Waerdenborch. Als de bisschop het wereldlijk gezag overdraagt 

aan Karel V, sneuvelt De Waerdenborch. Zoals zo vaak bij een machtsoverdracht, 

begint ook Karel V aan een grote (financiële) schoonmaak. De Waerdenborch wordt 

door hem als onnodig bestempeld en afgebroken. 

 

De Waerdenborch behoorde tot het standaardtype van de omgrachte vierkante 

kastelen. Veel van die kastelen hebben uitspringende ronde of vierkante hoektorens. 

Een dominerende hoofdtoren, een donjon, ontbreekt bij de meeste van dit soort 

kastelen. In het geval van De Waerdenborch zijn de schuin op de hoeken geplaatste 

torens aan de zuidzijde een belangrijke variatie op dit patroon. In Nederland zijn 

vrijwel geen andere voorbeelden bekend. De Waerdenborch heeft waarschijnlijk 

geleken op het veel grotere kasteel Lechenich in het Rijnland. Dit type kasteel is in 

Nederland niet het meest voorkomende type kasteel, maar wel het bekendst. Ook het 

Muiderslot is van dat type. Het kasteeltype is in Nederland geïntroduceerd door graaf 

Floris V van Holland en werd over het algemeen gebouwd door landheren of hoge adel. 

 

Kasteel De Waerdenborch heeft, net als elk ander zichzelf respecterend kasteel, een 

eigen verhaal: De Sage van De Waerdenborch. Ook wel bekend als het verhaal van de 

Rode Rijder. Dit verhaal is opgetekend door B.H. (meester) Brouwer. Volgens het 

verhaal voorkomt de Rode Rijder, een mythische ridder in het bezit van een weerwolf, 

de beroving van en wellicht zelfs de moord op heer Herman, kastelein van De 

Waerdenborch. Heer Herman wordt verraden door zijn eigen knecht. Maar net als de 

rovers de slaapkamer van de kastelein zijn binnengedrongen, duikt de Rode Rijder op 

om de schurken te straffen en de kasteelheer te redden. Vreemd is dat de Rode Rijder 

is binnengekomen, terwijl alle deuren op slot zaten en dat een fazanthaan vanuit een 

appelboom die avond het slot in de gaten hield. De Rode Rijder schijnt in de jaren 

daarna nog regelmatig gezien te zijn in de omgeving van het Urnenbos en de weerwolf 

in de buurt van het padvinderstroephuis. En ook bij het kasteel is het blijkbaar nog 

steeds niet pluis. Een vrouw uit Rijssen, die er een keer met haar man langskwam, ’s 

morgens in het donker op de hondenkar, voelde ineens dat iemand haar bij de hand 

had, zonder dat ze iets zag. Historisch bewijs voor de gebeurtenissen uit de sage is er 

niet. Zo is er bijvoorbeeld bij de opgravingen geen enkele aanwijzing gevonden dat er 

een onderaardse gang is geweest die De Waerdenborch verbond met Arkelstein. Toch 

werd er in 1968 nog gesproken over een vluchtgang, helemaal onder de Holterbroek 

door, naar Arkelstein aan de Schipbeek. 

 

De Waerdenborch was een kasteel met een overwegend militaire functie om de 

landweer en de handelsweg van Deventer naar Duitsland te verdedigen. Die weg 

splitste zich bij Holten; één traject ging via Rijssen-Almelo-Ootmarsum, een ander via 

Goor-Hengelo-Oldenzaal. Kasteel Arkelstein, gebouwd in 1360 en De Waerdenborch, 

gebouwd in 1348, waren militaire kastelen. Swormer, gebouwd in 1387 en Het 

Koerhuis, gebouwd voor 1377, waren versterkingen om de zuidgrens van het 

Oversticht te bewaken. Weggestapel (in 1010 genoemd) had als militair kasteel 

afgedaan. Het andere kasteel heette Ter Hunnepe. In 1372 werd een gracht gegraven 

van Snatergat naar De Waerdenborch; de gracht heet nu Boterbeek. 
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Er zijn geen afbeeldingen van De Waerdenborch bekend. Het kasteel heeft er mogelijk 

uitgezien, op basis van archeologische vondsten ter plekke en gegevens uit archieven, 

als volgt. Aan de zuidzijde waren twee torens van twaalf meter hoog.  Daartussen was 

het woongedeelte. De linkertoren diende ook als gemak met een afvoer onder water in 

de gracht. Om de kantelen te ondersteunen was er een steunbeer. De gracht was 

twintig meter breed en drieënhalve meter diep, de wanden waren bekleed met leem. 

Het grote binnenplein van vijfentwintig meter bij dertig meter noemde men de 

hoofdburcht. De kantelen waren zeven meter hoog en erover waren weergangen 

waarover men kon lopen. De loopbrug kon opgehaald worden in het poortgebouw met 

de hoofdtoren. De loopbrug was drie meter breed en er was een juk om twintig meter 

te overspannen.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112

 

As 'n hemmel vaalt, brekt alle boonstök 

 

Van de beène, dat röst 

 

 

 

 

 

DE ENTERSEN 
 

 

 
 

 

Entersen houden ervan zich af te zetten tegen alles wat gebruikelijk is en zijn dan ook 

trots op hun taal, hun feesten en op hun cultuur in het algemeen. De bewoners 

worden vaak als dwarsliggers betiteld. De taal in Enter wijkt duidelijk af van de 

omringende dorpen. De kiezers in Enter stemmen over het algemeen progressiever en 

linkser dan de kiezers in de omringende dorpen. Het contrast met het conservatieve 

Rijssen is dan ook groot. Een groot deel van de Entersen omstreeks het midden van 

de twintigste eeuw werd in het dagelijks gebruik alleen aangesproken met de bijnaam 

of huisnaam. Op zich verschafte dat veel duidelijkheid, omdat veel officiële 

familienamen hetzelfde waren zoals Velten en Freriksen kon men in de bijnaam of 

huisnaam feilloos het juiste gezin herkennen. Voor vreemden was het een moeilijke 

zaak. Zoekend naar een familie waarvan men alleen de officiële naam wist, kon men 

in Enter maar moeizaam de weg vinden; de mensen in Enter wisten vaak alleen de 

bijnaam. Schoolmeesters, pastoors en dominees hadden er problemen mee. 

 

De bebouwing van Enter lag vroegere als een langgerekt lint van noord naar zuid 

langs de Oostkant van de es. Dit type dorp heette een flank-esdorp en Enter was 

hiervan één van de zuiverste vormen, zoals eerder genoemd. Toen de bebouwing zich 

uitbreidde werd deze vorm geleidelijk aangetast. Aan de rand van de hoge es werden 

de erven gevestigd. De Dorpsstraat begint in het noordereinde en eindigt in het 

zuidereinde. Voor de Oudheidkamer Buisjan staat een zo grote klomp dat die het 

Guiness Book of Records heeft gehaald. Voor het klompen/zompenmuseum staat een 

beeld van een koppel ganzen. Het museum verenigt de vroegere bestaansbronnen van 

het dorp. Men dreef handel in ganzen, later legden de Entersen zich grootschalig toe 

op het maken van klompen. Voor de huizen lagen de 'leugenbanken', de bomen die 

bestemd waren voor de klompenmakerij. Daar werden 's avonds de sterke verhalen 

over vroeger verteld. Tegenover dit klompenmuseum ligt op de hoek Dorpsstraat - 

Horstinksteeg een fraai gerestaureerd woonhuis. In zijn jeugd woonde er Jannes Slot. 

Hij werd er in het jaar 1922 geboren en woont nu in Rijssen. Hij schreef 'Jachthut 

zonder verleden', een politieroman (1996) en daarna ‘Het ongewilde gevolg’ (2001) en 
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‘De zwijgende verdachte’ (2005). Tot dusverre niets bijzonders ware het niet dat bij 

nader onderzoek bleek dat het noordelijk deel van de bebouwing voor een zeer groot 

deel protestantse bewoners had en het zuidelijk deel overwegend katholieke bewoners. 

Voeg daarbij dat bejaarde Entersen wisten te vertellen dat die van ’n Zoekereane’ en 

die van ’n Noordeane’ elkaar vroeger niet lagen, dan is er aanleiding genoeg om dit 

merkwaardige feit nader te onderzoeken. Gesprekken met bejaarde Entersen leverden 

gegevens op waaruit bleek dat er inderdaad ‘iets’ was tussen het noordeinde en het 

zuideinde. In zijn algemeenheid kon je zeggen dat de bewoners van het noordeinde 

zich vroeger sociaal en maatschappelijk behoorlijk verheven voelden boven die van  ’n 

Zoekereane’. Ze vonden het wat losbandig volk of zoals iemand het uitdrukte ‘een 

rapaljebuurt’ (rapalje is gemeen volk), de goeden niet te na gesproken. Voor de 

protestantse bewoners van het noordeinde speelde natuurlijk ook in belangrijke mate 

mee de toenmalige tegenstellingen tussen katholieken en protestanten in het 

algemeen. Het gekke was dat er dezelfde tegenstellingen waren tussen de katholieke 

bewoners van het noordeinde en het zuideinde. Het was zelfs zo dat in de katholieke 

kerk pastoor Heimerix zijn parochieleden bezwoer dat hij pastoor was voor zowel het 

noordeinde als het zuideinde. Ook politiek gezien was het geen pais en vree. Voor 

gemeenteraadsverkiezingen hadden de katholieken van het noorden en het zuiden 

eigen kandidaten. Hoe de pastoor ook waarschuwde dat een dergelijke versnippering 

funest was in de politiek, er werd niet geluisterd. Vermenging van de bewoners van 

het noordeinde en het zuideinde door huwelijk of verhuizing kwam erg weinig voor. 

Als het gebeurde dan werd er behoorlijk druk uit geoefend door de ouders om het te 

voorkomen. Toen een protestantse jongen uit de noordelijke dorpskern introuwde bij 

een katholieke familie in het zuideinde werd er na verloop van tijd gekscherend 

gevraagd hoe het hem verging ‘tussen de poaters’. Een ander gezegde was: ‘Noa n 

Dreejerink begeent de helle.’ Café Dreyerink stond ongeveer op de grens van het 

noordeinde en het zuideinde. 

 

Katholieken onder elkaar; hoe werd er vanuit het zuideinde tegen deze zaak 

aangekeken. Allereerst voelden ze zich katholieken onder elkaar. Met de protestanten 

die in hun midden woonden was de verstandhouding overigens uitstekend. De sociale 

verschillen binnen het zuideinde waren vrij groot. Maar door deze verschillen heen 

voelden ze als groep een sterke verbondenheid. Van plichtplegingen en regels moesten 

ze niet veel hebben. Ze leefden wat losser. In de weekeinden was er vrij geregeld ruzie 

in de cafés in het zuideinde. Het mes zat er los en er werd onderling vrij veel 

gevochten. Vooral op de zondagen was het een gemeenschap binnen een 

gemeenschap. Als ‘hun’ vertegenwoordiger in de gemeenteraad gekozen was dan 

maakte die er heel veel werk van om de belangen van de bewoners van het zuideinde 

te behartigen. De katholieke bewoners van het noordeinde vond men ‘over het paard 

getild’, ‘een beetje kale kak’ en in het geloof in het algemeen te liberaal. Tegen de 

protestantse bewoners van het noordeinde koesterde men geen gevoelens van haat of 

wrok dan alleen de wereld van verschil tussen katholiek en protestant.  

 

Hoe heeft deze afscheiding tussen katholiek en protestant, tussen noord en zuid in de 

sociaal-economische ontwikkeling van Enter, historisch gezien nu plaats kunnen 

vinden? Hiervoor moeten we terug naar de tijd voor de Reformatie. Het is uit 

onderzoek gebleken dat de ontwikkeling van Enter in het noorden is begonnen en zich 

in zuidelijke richting heeft uitgebreid. Het oudste gedeelte van Enter ligt rond de 

hervormde kerk en noordelijk hiervan. Hier lagen vrijwel alle gewaarde erven waarvan 
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de eigenaren stemrecht hadden in de markevergaderingen (holting). Deze markezaken 

hadden voornamelijk betrekking op het gebruik en de exploitatie van de in 

gemeenschappelijk bezit zijnde markengronden zoals bomen, veen, heide, weilanden 

en wegen. Het akkerland was meestal al particulier bezit. Het was voor de Reformatie, 

dus iedereen was nog katholiek, ook het noordelijk deel van Enter. Een probleem dat 

in vrijwel alle marken speelde was de toename van de bevolking. Hiermee wisten de 

marken eeuwenlang niet goed om te gaan, ook de marke Enter niet. Automatisch aan 

iedere nieuweling het waarrecht geven, met alle rechten die daaraan vastzaten, was 

niet de weg. Daardoor zou voor iedereen de spoeling snel dun worden. Al voor de 

Tachtigjarige oorlog werd het aantal waren bevroren op negenentwintig. Dus in 

principe negenentwintig boerderijen, waarvan de eigenaren economisch de dienst 

uitmaakten in Enter. In het jaar 1665 werd voor de laatste keer wegens bijzondere 

verdiensten een extra halve waar toegekend aan de eigenaar van Huis Cattelaar. Alle 

nieuwelingen die zich in Enter een onderkomen probeerden te verschaffen waren 

verder dus ongewaarden die niet welkom waren. Het markebestuur deed moeite om 

deze mensen te verwijderen. Kinderen van gewaarde eigenaren die in Enter woonden 

verkeerden in dezelfde situatie. Zolang ze niet getrouwd waren, kregen ze naar oud 

gebruik het recht van ‘een plek aan de haard’. Trouwden ze en waren ze niet 

voorbestemd om de boerderij te erven, dan hadden ze ook geen recht op een 

onderkomen in Enter. 

 

De ongewaarden werden de kansarmen van toen. In het oudst bewaard gebleven 

markeboek van Enter is in het jaar 1665 de allereerst opgetekende markevergadering 

hieraan gewijd. Alle ongewaarden worden opgeschreven en hun wordt aangezegd 

binnen twee jaar te vertrekken. Waar moesten ze heen? De steden waren overvol en 

verder voerde iedere marke hetzelfde  beleid. Een uitzichtloze situatie voor die 

mensen. Speciale aangestelde ‘armenjagers’ joegen deze mensen van het grondgebied 

van de marke. Uiteindelijk beseften de marken dat men bezig was elkaar de zwarte 

piet toe te spelen en men geen steek verder kwam. Er kwamen afspraken tussen de 

marken dat iedereen voor zijn eigen armen ging zorgen. We weten van zo’n afspraak 

tussen Enter en Elsen. Er kwamen gedoogzones, meestal een gebied dat het minst 

bruikbaar was voor de gewaarde boeren. In Enter werd dat het zuideinde, een 

onvruchtbare heidevlakte die nooit was ontgonnen. Hier vestigden zich steeds meer 

armen of ongewaarden, legaal of illegaal. Want nog steeds gold: wie er was mocht 

blijven maar nieuwelingen waren niet gewenst. Dit zuideinde ontwikkelde zich sociaal 

en maatschappelijk heel anders dan het noordelijk gedeelte. Het was een aparte wijk, 

de Zuidwijk ofwel ’n Zoeker-eane. Het had zelfs een eigen brink: de Zuiderbrink. Hier 

was het een harde strijd om het bestaan. Men miste alle rechten van de gewaarde 

inwoners. Als ze al in staat waren een schaap of een koe te kopen, dan mochten ze die 

niet laten weiden op de ‘gemene’ markengronden. Ze mochten geen turf steken in het 

veen, geen vis vangen in de Enterse beken, geen aren lezen in de es. Daarnaast 

moesten ze jaarlijks ook nog eens twee gulden betalen voor het ‘woonrecht’; vaak 

waren ze vele jaren achter. Als er nog maar iets te halen viel werd er door het 

markebestuur zonder pardon beslag gelegd op een stuk huisraad. De enige 

mogelijkheid om ‘hogerop’ te komen was tot aankoop over te gaan van het recht van 

uitdrift. Voor honderd gulden kocht men dan het recht om een bepaald aantal koeien 

of schapen te mogen laten weiden op de markengronden. Slechts een beperkt aantal 

ongewaarden heeft het zover geschopt maar toch kwamen er daardoor ook binnen 

deze groep maatschappelijke verschillen. Het waren voorbeelden dat het mogelijk was 
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boven de armoede uit te komen. 

 

Zoals we gezien hebben was de godsdienst niet de aanleiding tot de gescheiden 

ontwikkeling in Enter. Hoe kwam dan dat het noordelijk deel protestant en het 

zuidelijk deel katholiek werd? Op één na lagen alle gewaarde erven in het noordelijk 

deel van Enter en in het buitengebied. De bewoners hiervan waren niet gespaard 

gebleven voor de rampzalige omstandigheden in Twente in de zestiende en zeventiende 

eeuw. De invallen van de hertog van Gelre begin zestiende eeuw en de Tachtigjarige 

oorlog van de jaren 1568 tot 1648 hadden vrijwel iedereen van zijn bezit verdreven, 

hetzij door oorlogsomstandigheden, hetzij uit financiële nood. Alle gewaarde 

boerderijen raakten in eigendom van rijke kooplieden uit Zwolle of Deventer of bij 

adellijke bewoners in de buurt. Deze waren vrijwel allemaal protestant. Na het jaar 

1632 was het houden van de katholieke kerkdienst verboden, tenminste in het 

openbaar. Pastoors, schoolmeesters, richters en andere hoogwaardigheidsbekleders 

konden kiezen of delen. Overgaan tot het protestantisme of de laan uitgestuurd 

worden. In het openbaar bestuur werden de katholieken geweerd. De protestantse 

eigenaren van de gewaarde erven zetten hun pachters onder druk tot het 

protestantisme over te gaan. Zo bleven er van alle gewaarde boerderijen slechts vijf 

over die katholiek bleven omdat hun landheren katholiek waren en ze daardoor niet 

onder druk gezet werden van geloof te veranderen. In het zuideinde lag slechts één 

gewaarde boerderij die ook nog een katholieke eigenaar had. De andere bewoners van 

het zuideinde waren ongewaard, woonden in schamele onderkomens maar stonden 

niet onder druk van landheren. Hierdoor bleef hier vrijwel iedereen katholiek. 

Trouwens Enter had de Reformatie nooit met open armen ontvangen. In het jaar 1643 

moest de schoolmeester in Enter eieren voor zijn geld kiezen: ontslag of overgaan tot 

het protestantisme, van harte ging het dus niet. 

  

Hoewel één in geloof voelden de gewaarde katholieken in het noordeinde zich 

maatschappelijk en sociaal verheven boven de ongewaarde katholieken in het 

zuideinde. Wat dat betreft gingen de tegenstellingen dwars door het geloof heen. 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. 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 verrijzen moest. 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 de huidige katholieke kerk 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 
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is dan de protestantse kerken in Enter. Toch nog een stukje genoegdoening voor 

eeuwen achterstelling. De Enterse schippers zijn al vrij vroeg massaal overgestapt 

naar het protestantse geloof. Deze massale overgang van de schippers, gecombineerd 

met de druk van hun landheren, zal zeker ook de gewaarde boeren in het noordeinde 

gestimuleerd hebben tot het nieuwe geloof over te gaan. Zo kon het fenomeen van het 

protestantse noordeinde en het katholieke zuideinde ontstaan en zijn stempel 

drukken op drie eeuwen historie van Enter. 

 

Een aardig kijkje op de Enterse toestanden werd door de journalist van de 'Nieuwe 

Hengelosche Courant opgetekend op zaterdag 23 januari 1937. Toen ging 

opperwachtmeester G. Gerrits met pensioen en vertelde: ‘In Enter werd een stevige 

borrel gedronken, zoodat de knipmessen (stiletto's) dan wat al te vlug getrokken 

werden’. Eens dreigde er een conflict tusschen Enterse boeren en een vijfenveertig tal 

polderjongens, die toen werkzaam waren bij den aanleg van de tegenwoordig 

opgeheven spoorlijn. De boeren wilden er beslist op losslaan maar Gerrits slaagde er 

in de gemoederen te kalmeren. 

 

Een handboek formuleert minder vleiende opmerkingen over Enters karakter: 'De 

inwoners van Enter – die onder Wierden wonen –  zijn weer anders.’ ‘Je moet een 

Entersen van een Twentsen weten te onderscheiden’, zegt de volksmond. De bijnaam 

van de Entersen is: ‘mesntrekkers’ en ‘bòorkùtl’ (boorkrullen uit een klompenmakerij). 

 

De kermissen bezorgden de raad van gemeente Wierden de nodige kopzorg. Geregeld 

werd er beraadslaagd. De kermis verbieden? Toelaten… dan maar zonder alcohol? En 

hoe laat moesten de tapperijen dan dicht? Jarenlang was het zelfs verboden kermis te 

houden. Ook in mijn jeugd was er geen kermis. Het gebruik en vooral het veelvuldig 

misbruik van sterke drank was de oorzaak van eindeloze trammelant met 

veldwachters, marechaussees, de burgemeester en de officier van justitie.  

 

Er is een vergunningenlijst van tapperijen van het jaar 1844: J.H. Leyendekker mocht 

tappen in een woonvertrek en winkel, net als G. Van Uitert. De weduwe L. ten 

Bruggencate schonk een borrel in haar winkel, de weduwe H. Mekenkamp tapte in de 

woonkamer en de keuken, bij F.W. Nijenhuis (Binnengaaits) werd gefoezeld in de 

keuken en de kamer. A.J. Ebbekink had een voorkamer en een keuken om borrelaars 

te ontvangen, terwijl F.H. Heering in Enterbroek een neutje tapte in de keuken, de 

voorkamer en de opkamer. De weduwe G. Struik had de woonkamer, de keuken en de 

kamer als café beschikbaar en G. Nijland een keuken met winkel. H. Dreyerink de 

kamer en de keuken, J. Braamhaar twee kamers en een keuken en bij J.E. Jansen 

(hotel Koenderink/de Adelaar) was een zaal en een voorkamer plus een opkamer 

beschikbaar als café. Naast hotel de Adelaar, voorheen hotel Schuurman, was het 

oude postkantoor, later vestigde er zich Rutenfrans. Laat ons vooral niet vergeten dat 

er naast deze legale schenkgelegenheden nog stille tappers waren die van onder de 

tafel de fles gebruikten. In het jaar 1852 was een reglement opgemaakt op het sluiten 

van de herbergen na tien uur ‘s avonds. Ook mochten na sluitingstijd buiten de 

gezinsleden alleen reizigers aangetroffen worden. De boete was drie gulden voor de 

eerste keer en bij herhaling van de overtreding telkens een boete van zes gulden. 

'Teneinde niemand van het uur waarop het verbod des avonds aanvang neemt 

onkundig kan zijn, zal alle avonden ten tien ure in de dorpen Wierden en Enter de 

torenklok worden geluid.’  
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In Markelo heeft men het over 'de Entersen met hun streken.’ Omgekeerd zijn de 

Entersen niet bijzonder van de omliggende dorpen gediend, ook niet van hun hulp. 

Het is nog niet zolang geleden dat tijdens een brand de brandweer van Rijssen te hulp 

snelde, de Entersen op de Rijssense slangen gingen staan. 

 

Zo was het verboden 'te visschen met de hand', wat men graag deed. De jongeren 

maakten een dammetje in de Entergraven en vijftien meter verderop ook. Als je dan de 

bodem omwoelde werd het water troebel en kwam de vis boven. Er was vis genoeg, je 

kon ze zo uit het water grijpen. Toch was dat een verboden techniek waar nogal eens 

proces verbaal tegen opgemaakt werd. De oude veldwachter Blankvoort van Enter 

stuurde eens het volgende bericht naar de kazerne te Goor: 'Kom zoo spoedig 

mogelijk. Het bloed vloeit over de straat.’ Direct werden de paarden gezadeld en in 

galop ging het naar Enter. Echter had Blankvoort zowel getuigen als verdachten netjes 

opgesloten. Blankvoort woonde eerst in de oude pastorie die later tot hervormd 

dienstgebouw werd omgebouwd. Daarna verhuisde hij naar de Rijssenseweg, waar het 

gemeentelokaal alweer tijden geleden werd afgebroken. Eind 1931 werd aan 

Blankvoort eervol ontslag verleend. 'Mijn auto zal dien dag om half zeven des avonds 

aan Uw woning zijn, om u af te halen. Indien Uwe echtgenoote daarbij tegenwoordig 

wenscht te zijn, kan zij met de auto meekomen,' schreef de burgemeester. 

 

Zo was het verboden om straatschending of baldadigheid te plegen door het werpen of 

spuiten met water. De jeugd bediende zich van de techniek van het schieten of blazen 

met erwten of andere voorwerpen op personen, dieren of goederen. Ook was verboden 

het naschreeuwen bij het voorbijrijden van rijtuigen of personen en het maken van 

buitengewoon geraas (aanhoudend lawaai maken). Zo ook geschreeuw langs de 

openbare straat, wegen, voetpaden en pleinen. Men zou bijna veronderstellen dat er zo 

geen kattenkwaad meer overbleef, de jeugd bleek zeker even vindingrijk als nu. Er 

werden maatregelen genomen tegen het klimmen op- of hangen aan vervoertuigen of 

rijtuigen, het scheltrekken of beldeurspelen, het schrijven van onzedige woorden op 

voorwerpen aan openbare plaatsen. Er mag dan tegenwoordig nogal geklaagd worden 

over de jongeren die graag graffiti tekenen met een spuitbus, vroeger kon de jeugd er 

ook wat van en er is niet zoveel nieuws onder de zon. Ook werd het verboden het 

mishandelen en opzettelijk kwellen van dieren. 's Winters werden de jongeren kort 

gehouden. Het was zelfs verboden om wanneer het vroor slierbanen (glijbanen) te 

maken in de sneeuw en daarop te glijden dan wel te werpen met sneeuwballen. In een 

adem werden naast de sneeuwballen ook vuilnis, stenen of andere voorwerpen 

genoemd. Om te zorgen dat iedere burger de wet kende was het nog eens verboden om 

de aangeplakte bekendmakingen af te scheuren of onleesbaar te maken. 

 

Enter had nog iets aparts. Napoleon zocht zeelieden, iedereen die op een schip vaarde 

kon voor matroos in aanmerking komen. In alle gemeenten werden ze geregistreerd op 

de 'tabelle der zee- of varende lieden', opgemaakt 16 april 1811. Er werd ook geloot, 

deze lijst is uitvoeriger, beide ouders werden ook opgeschreven en er is ruimte voor 

opmerkingen. De meeste ingelote schippers hebben er niet veel oren naar om vijf jaar 

te dienen. Ze moeten in Zwolle opkomen, de meesten krijgen een functie op het 

slagschip de Evertsen. Dan komt iemand op het idee om wezen te ronselen. In 

Enschede is een filiaal van het Amsterdamsche aalmoezeniersweeshuis. Abraham 

Edeling accordeert (overeenstemmen, overeenkomen) namens het weeshuis, de 
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chirurgijn H. Teunissen visiteert de 'willige' wezen en de maire van Enschede 

certificeert dat de kandidaat zich wèl gedragen heeft. De vervangers krijgen een 

paspoort. Op deze manier hebben Jan Kempers, Gerrit ten Brinke, Mannus Bokdam, 

Jan de Wilde, Mannus ten Brinke, Lammert ter Brake, Jan Morsink, Jurrien Bruins 

en Jan Langenhof zich op dat schip Evertsen laten vervangen. Jan ter Steege en Jan 

Koenderink gingen zelf. Jan Koenderink, 30 jaar, 'heeft het sterk op de borst en is aan 

bloedspuwingen onderhevig, en dat hij de steun is van het huisgezin, hebbende een 

kind en zijne huisvrouw Jenneken Luierweert hoogzwanger’. Hij bleek te varen op de 

Regge met een klein vaartuig, volgens een lastbrief, van anderhalve last. Men vond 

hem evenwel 'capable de servir', ofwel geschikt voor de dienst. Er zijn in die tijd heel 

wat lichaamsgebreken al dan niet naar waarheid opgetekend: 'hebbende een fistel', 

'engborstig', 'deselve heeft een lamme hand', 'hebbend een slegt oog', 'al vier maal de 

Pleuris gehad en heeft het daarbij zwaar op de borst', en 'een stijve duim heeft, ook 

jichtig is, daarbij de eerste vinger aan de regterhand stijf en jichtig is', 'onbekwaam is 

tot den dienst wegens eene verregaande verzwakking der Banden ter vereeniging van 

het Heup en dijbeen dienende, zodanig dat hij zonder enige moeyte het hoofd des 

dybeens uit en in het gewrigt kan brengen.’ Op de lijst staan de Entersen waarvan ik 

er enkelen noem: Jan ten Brinke, nog een Jan ten Brinke, Mannes ten Brinke, Jannes 

ten Berge, Hendrik ten Brinke, Willem Beens, Jannes Bokdam, Mannes Bokdam, 

Nikus ten Brinke, Derk ten Cate, Gradus ten Cate, Gerrit de Wilde de Drijvers. De 

maire sluit de lijst af met: 'Ik verklaare op mijne verantwoordelijkheid dat deeze lijst 

met alle nauwkeurigheid is opgemaakt, en dat met mijn voorweeten geen 

Schuitevaerder in de jaaren der Conscriptie vallende en die zijne woonplaats volgens 

de wet in deeze Gemeente leeft, van dezelfve is afgelaaten.’ Onder de opmerkingen 

laten de Enterse schippers noteren dat ze landbouwer zijn en moeilijk gemist kunnen 

worden. In het jaar 1813 moest van de lichting van het jaar 1793 vijfentwintig procent 

worden ingelijfd. In drie jaar werden achthonderd Twentse jongens onder de wapens 

geroepen. Er waren vijfenzestig onderduikers. Diverse dienstplichtigen kwamen niet 

opdagen. Dat was riskant, het gezin moest dan een fiks bedrag betalen en als de 

familie armlastig was werd beslag gelegd op een gebouw van de gemeente. Anderen 

gingen er van door. Derk Schuitemaker bijvoorbeeld, die geboren was in het jaar 1788 

en de zoon was van Lucas Schuitemaker en Hendrika ter Steege, volgens de oproep 1 

meter en 7145 millimeter lang, haren en wenkbrauwen kastanjebruin, blauwe ogen, 

onopvallende mond, kin en gezicht ovaal, thuishorend op het schip De Pacificateur 

(Vredestichter), matroos 3e klas, inschrijfnummer 120. Derk Schuitemaker 

deserteerde op 10 augustus 1811. Later werd opgeschreven dat hij op 30 augustus 

1813 vrijwillig was teruggekeerd. Die vrijwilligheid is nog de vraag; kwam de deserteur 

niet opdagen dan werd de gemeente waar hij woonde onder druk gezet. Er kon dan 

beslag worden gelegd op gebouwen terwijl ook de familie zelf behoorlijk werd 

aangepakt. Wie een deserteur aangaf kon rekenen op een gratificatie van vijfentwintig 

francen. Ook de veldwachter moest jacht maken op deserteurs. Het was geen 

gemakkelijke tijd. Voordeel van die Franse Tijd is ongetwijfeld geweest dat er veel 

beter bestuurd werd, of het nu plaatselijk was dan wel in uitgebreider verband. De 

willekeur was lang niet meer zo sterk. Allerlei groepen kregen de vrijheid, niet alleen 

de rooms-katholieken, ook joden en doopsgezinden. Heel belangrijk is ook geweest dat 

de zeven gewesten veel meer als één geheel gingen opereren. Nadeel was dat de 

economie een enorme klap te verduren kreeg. Vooral door het continentale stelsel – 

een boykot systeem – waarmee Napoleon probeerde Engeland op de knieën te krijgen. 

In een kerk werd 'verlos ons van den boze' vervangen door 'verlos ons van de 
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Fransozen' en de gelovigen zegden er hartgrondig 'Amen' op. 

 

Pater Barruel schrijft als reactie op de Franse revolutie tussen de jaren 1897 en 1898 

zijn Mémoires pour servir à l’ histoire du jacobinisme, een heus feuilleton dat met de 

Tempeliers begint. Deze worden na de terechtstelling van Molay tot een geheim 

genootschap ten einde de monarchie en het pausdom te vernietigen en een 

wereldrepubliek te creëren. In de achttiende eeuw ontfermden zij zich over de 

vrijmetselaarsbewegingen en maken die tot hun instrument. In het jaar 1763 richten 

ze een literaire academie op, bestaand uit Voltaire, Condorcet, Diderot en d’ Alembert, 

die samenkomt in het huis van baron d’ Holbach. Onverbeterlijke samenzweerders als 

ze zijn roepen ze in het jaar 1776 de jakobijnen in het leven. De jacobijnen zijn de 

marionetten van de werkelijke leiders, de Illuminaten van Beieren, 

koningsmoordenaars bij uitstek. Het boek van Barruel sorteerde enig effect want in de 

Franse Archives Nationales zijn ten minste twee op verzoek van Napoleon opgestelde 

politierapporten over clandestiene sekten te vinden. Als hij die ijselijke beschrijvingen 

van de Illuminaten en die glasheldere aanklacht tegen een directorium (besturend 

college) van Onbekende Leiders, die in staat zijn de wereldmacht in handen te krijgen, 

eenmaal gelezen heeft, aarzelt Napoleon niet langer, hij besluit één van hen te worden. 

Hij laat zijn broer Joseph benoemen tot grootmeester van Grand Oriënt en zelf zoekt 

hij contact met de vrijmetselarij. Hij wordt daar één van de opperste 

waarheidsbekleders. Napoleon was van veel zaken op de hoogte, dat bleek duidelijk 

uit het feit dat hij in het jaar 1806 de Franse joden in vergadering bijeen had 

geroepen. De officiële redenen waren banaal: een poging om de woeker terug te 

dringen, zich te verzekeren van de trouw van de joodse minderheid, nieuwe financiers 

te vinden. Maar dat verklaart niet waarom hij besloten had die vergadering Grote 

Sanhedrin te noemen, een naam die doet denken aan een directorium van min of 

meer Onbekende Leiders. In werkelijkheid was de sluwe Corsicaan (Napoleon) de 

vertegenwoordigers van de Jeruzalemse tak op het spoor gekomen en trachtte hij de 

verschillende verstrooide groepen samen te voegen. Als Napoleon op het punt staat 

tegen Engeland ten strijde te trekken heeft hij al bijna alle Europese centra in 

handen, en via de Franse joden ook de centra in Jeruzalem. Alleen de Paulicianen 

ontbreken nog. Napoleon gaat ze zoeken in Rusland. Die  hadden zich 

gereorganiseerd, na eeuwenlang vastgezeten te hebben in het Slavische gebied, onder 

de vlag van de verschillende mystieke groeperingen. In het jaar 1816 worden de 

jezuïeten uit Sint Petersburg verdreven. Het initiatief van Napoleon met betrekking tot 

de joden had een koerscorrectie bij de jezuïeten tot gevolg. De Memoires van Barruel 

bevat geen enkele toespeling op de joden. Maar in het jaar 1806 ontvangt Barruel een 

brief van kapitein Simonini, die hem eraan herinnert dat ook Mani en de Ouden van 

de Berg joden waren. Dat de vrijmetselaars gesticht waren door de joden en dat de 

joden alle bestaande geheime genootschappen hadden geïnfiltreerd. De brief van 

Simonini, die de tegenstanders van de joden met vaardige hand in Parijs hadden laten 

circuleren, had Napoleon, die net met het Grote Sanhedrin contact had gezocht, in 

problemen gebracht. Dat contact had klaarblijkelijk ook de Paulicianen verontrust, 

want in die jaren verklaarde de Heilige Synode van de Russische Orthodoxe Kerk: 

‘Napoleon is van plan om nu alle joden, die door de woede gods over het aangezicht 

der aarde zijn verstrooid, te herenigen om hen de Kerk van geboorte omver te laten 

werpen en Hem tot de ware Messias uit te roepen.’ De goede Barruel krijgt het idee 

dat het complot niet alleen een vrijmetselaarscomplot, maar zelfs een joods 

vrijmetselaarscomplot is. En dit alles gebeurt aan het begin van de negentiende eeuw. 
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Terwijl het grote antisemitische offensief daarentegen aan het einde van de eeuw 

wordt ingezet met de publicatie van de Protocollen van de Wijzen van Zion. En de 

Protocollen verschijnen op Russisch grondgebied en zijn dus een Paulicaans initiatief. 

De Russische joden zijn voor het merendeel kleine handelaren en geldschieters, en 

dus niet geliefd bij de arme boeren. En aangezien de joodse cultuur er één van het 

Boek is en alle joden kunnen lezen en schrijven, gaan ze voor een groot deel op in de 

gelederen van de liberale en revolutionaire intelligentsia. De Paulicianen zijn mystiek, 

reactionair, twee handen op een buik met de grootgrondbezitters en ze zijn tot het hof 

doorgedrongen. Logisch dat het tussen hen en de Jeruzalemmers niet echt botert. 

Dus hebben ze er belang bij de joden in diskrediet te brengen, en via de joden brengen 

ze hun externe tegenstanders, te weten de neo-tempeliers en de Baconianen, in de 

problemen.   

 

De Enterse schippers waren eerst niet ontevreden. Ze hadden veel gevaren toen de 

ontdooide Regge dat weer toeliet. De tollijst van Schuilenburg laat zien waar de 

schippers mee langs kwamen. In drie maanden kwamen er achthonderdzestig 

schepen voorbij de tol. En dan wel te bedenken dat in die drie maanden vanwege de 

strenge vorst lang niet alle dagen kon worden gevaren. Ze zeilden vanuit Zwolle, over 

de Vecht, dan de Regge op. Op 4 april, een willekeurige dag: vijf zompen met hooi, vier 

zompen met brood, zeven zompen leeg, een zomp met drie Fransen, tien zompen leeg, 

twee zompen met hooi en twaalf zompen met Engelse krijgsgevangenen. In Almelo 

werd een rekening betaald aan twee Enterse schippers met zieken naar Enter, dat 

leverde twee gulden op. Op 23 april werd er  met zieken in twee zompen naar Zwolle 

gevaren, wat zestien gulden opleverde. Niet onmogelijk dat er in Enter dus geen klacht 

werd gehoord. Dat veranderde pas toen Napoleon zoveel macht had vergaard dat hij 

Holland domweg kon inlijven bij La Douche France. Toen werd Holland de Bataafse 

republiek genoemd. De jaartelling was ook gewijzigd, zo heette het niet langer 25 

januari 1795, maar 6 Pluviose in het eerste jaar der Bataafse republiek. En zo was 25 

Pluviose hetzelfde als 13 februari. Ook werden de namen van de twaalf maanden 

vervangen door louwmaand, sprokkelmaand, lentemaand, grasmaand, bloeimaand, 

weidemaand of zomermaand, hooimaand, oogstmaand, herfstmaand, wijnmaand, 

slachtmaand en wintermaand. Het metrieke stelsel werd ingevoerd, al duurde het 

jaren voor dat systeem algemeen in zwang was. De duimen, palmen, ellen en roeden 

verdwenen. Ze werden vervangen door de meter, centimeter, enzovoort. Ook de oude 

Hollandse ponden, de schipponden, verdwenen, de last werd omgezet in kilo, pond, 

gram, enzovoort. De provincie werd opgedeeld in arrondissementen en kantons. Het 

arrondissement Almelo had zeventien gemeentes, waaronder Rijssen en Wierden. In 

Rijssen werd de Mairie gevestigd, de leraar Gerhardus Van Wijngaarden was er de 

adjunct-maire die goed Frans kon spreken en op die manier vaker op de Mairie te 

vinden was dan voor de klas. Ook de burgerlijke stand werd ingevoerd. De Entersen 

hoefden niet langer naar de dominee om geboorte, huwelijk en overlijden op te geven. 

In het jaar 1812 kon men zich laten inschrijven in het register van Naamsaanneming, 

nu nog steeds een bron voor genealogen. Overigens heeft uit Enter niemand zijn naam 

laten veranderen. 

 

Nog een bericht uit Enter (1888) 

 

Hedenmiddag omstreeks zes uur woei er een onweer over ons dorp vergezeld van regen 

en storm. De bliksem is ingeslagen in den toren, staande aan de Herv. Kerk. Er 
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ontstond brand, maar deze werd spoedig gebluscht. De toren heeft belangrijke schade 

geleden en ook het plafond der kerk. Zo ook de stokken der collectezakjes, die bij de 

preekstoel tegen de muur hingen, zijn verbrijzeld. Gemelde toren en kerk zijn verzekerd 

bij de Belgische Algemene Brandwaarborg Maatschappij. 

 

Er zullen nog weinig Entersen zijn die weten dat in het verleden in het dorp een 

boterfabriekje was. Waar nu de panden van modehuis Velten staan, stond aan het 

begin van de twintigste eeuw het op handkracht draaiende boterfabriekje van 

Bolscher. Het pand tegenover het huidige Dorpsplein wordt dan de fabriek genoemd. 

De Enternaar B. Pluimers, die de kost in de fabriek verdiende, dankt er zijn bijnaam 

aan. Hij wordt Febrieks-Betsken genoemd, zijn zoon die timmerman werd, blijft 

Febrieks-Hinne heten. Omstreeks het jaar 1912 wordt het fabriekje door brand 

geteisterd. De brandweer moet de brand dan nog blussen met handspuiten, het 

bluswater wordt met de hand gepompt uit het reservoir op de Brandput. De brandput 

werd brandpomp genoemd en bevond zich in het centrum van Enter. Bij de pomp 

werd door de hele buurt de was gedaan. Het boterfabriekje heeft nog tot het jaar 1919 

dienst gedaan, daarna wordt het verhuurd aan B. Ten Dam uit Bornerbroek. Ten 

Dam, die in zijn jonge jaren melkventer is geweest, kent de meeste Entersen goed en 

begint er een rijwielzaak. Het achterhuis werd gehuurd door ene Bus. Bus, die al 

jaren een geit houdt voor de melk, wil het pand niet verlaten omdat hij niet weet waar 

hij met de sik heen moet. De rechter komt eraan te pas. Het eind van het liedje is dat 

Bus met zijn sik moet verhuizen. In het jaar 1952 koopt Ten Dam het pand van 

Prakken aan de Rijssenseweg om daar zijn bedrijf voort te zetten. Zijn vrouw begint in 

het achterhuis een kapsalon. H. Otten (Klok'n-Hendrik) koopt het oude pand van Ten 

Dam en verplaatst zijn groentezaak hiernaartoe. Na zijn pensionering verkoopt Otten 

het pand aan Frits Velten, die in het pand ernaast een modezaak heeft. Naast de 

groentezaak heeft Otten in de voormalige fietsenwerkplaats ook nog een poosje een 

cafetaria gerund. In de kelder van het pand – waar vroeger de boter was opgeslagen – 

kan men aan bederf onderhevige waren onwaarschijnlijk lang goed houden. De 

bestemming van de voormalige fabriek wordt een kledingboetiek en een ijssalon. Nog 

weer later – als de zoon van F. Velten ook in de modezaak komt – verrijst er een nieuw 

pand. Aan de andere kant van de fabriek woonde Lammertink (Spekmans). Hij is 

timmerman, schoorsteenveger, verkoopt turf en heeft een kruidenierswinkeltje. Naast 

Spekmans woonde Aron (Semke) Samuel. Hij is in het jaar 1879 in Enter geboren. Om 

in zijn levensonderhoud te voorzien, vent hij met textiel. Talrijk zijn de anekdotes over 

deze joodse koopman in Enter. Zijn broers Benjamin (de Beie), Marcus (de Marre) en 

Levy (de Junne) wonen eveneens in Enter en handelen in vee en kippen. Net als de 

meeste van zijn familieleden en joodse vrienden is Semke in de oorlog in een Duits 

concentratiekamp omgekomen. Op de Bornerbroekseweg is een gedenksteen met de 

namen van allen die zijn vermoord in de concentratiekampen. 

 

De tweede poot onder de Enterse schipperij was in die dagen de klompenmakerij. 

Meester Heuvel noemde het Reggedal bij Enter een bos van wilgen en populieren. De 

klompenmakerij heeft in Enter al een lang bestaan. In het jaar 1795 waren er 

tweeëntwintig klompenmakergezinshoofden in Enter. In het jaar 1843 werd van Enter 

gezegd: 'Aanzienlijk is ook het aantal klompen dat hier wordt vervaardigd en bij 

duizenden paren naar elders wordt gezonden.’ Bij de markeverdeling van 1857 

woonden er in de kom van Enter twintig klompenmakergezinshoofden en in het 

Enterbroek drie klompenmakergezinshoofden. Volgens de gemeenteverslagen waren er 
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in het jaar 1885 dertig klompenmakerbazen en dertig knechten. In 1892 waren dit er 

veertig bazen en dertig knechten en in het jaar 1906 waren er vijfendertig bazen en 

veertig knechten. Het grootste aantal klompenmakers dat Enter ooit gekend heeft was 

tweehonderdvijftig, dit was in het jaar 1946. De klompenmakers kochten hun hout 

zelf. Dit werd bij voorkeur gevlot, ze bonden zes stammen bij elkaar en legden daarop 

een paar takkenbossen om droge voeten te houden. Dan schoven ze het vlot te water, 

stapten erop en hielden het vlot met de vaarboom in de stroom. De vlotten uit de 

richting van Almelo werden bij het erve Exoo op de wal getrokken. Met paard en 

wagen werden de stammen naar het huis van de klompenmaker gebracht. Als de 

vlotten uit de richting van Goor, Delden of Zeldam kwamen werden ze de Lee (Lieje) 

opgevaren en bij Nijland op de wal getrokken. Wanneer de stammen door Veejs-Ab 

over de weg werden aangevoerd waren de paarden aan het einde van de rit kletsnat 

van het zweet. De wielen hadden dan door twintig centimeter rul zand moeten 

ploegen. Dan begon het hakken, snijden en afwerken. Deze klompen gingen als 

winkelklompen naar Almelo en andere plaatsen en werden ook opgekocht door 

klompenhandelaars: Getkate, Stemesjan en later ook de Veejs. Veel klompen gingen 

ook naar Zeilemaker in Sneek en naar Amsterdam. De schippers De Wilde, Ten Berge 

en Velten zeilden met hun klompen als eigen handelswaar naar Friesland, ze werden 

onderweg verkocht. In Friesland werden de zompen klompenscheepjes genoemd. Ook 

zeilde Ten Berge geregeld met klompen naar Amsterdam over de Zuiderzee. Ter Steege 

zeilde met hout voor Van Endhoven, de houtzaagmolens in Frankenhuis. 

 

Toen ik vier jaar oud was trof me een groot verdriet. Ik kan me niet herinneren dat ik 

ooit groter verdriet had. Dat was de dood van mijn grootvader Hendrik Maassen van 

den Brink. Ik herinner me dat ik afscheid van hem nam, samen met tante, in het 

Elisabeth ziekenhuis, toen er geen herstel meer te verwachten was. Tot die dag toe 

kwam hij geregeld op de fiets naar Enter om ons op te zoeken. Ik kan me nog veel 

herinneren, ook dat ik mee mocht om sigaren te kopen in de sigarenzaak aan de 

Grotestraat te Almelo. En dat ik mijn hand brandde toen ik aan de grote aansteker 

voelde. Ik weet nog dat hij mooi spierwit haar had en een snorretje en dat hij 

kaarsrecht liep. Dat was een heerlijk leven. Geen kind had het zo goed als ik. Wat ik 

me het allerbeste herinner is zijn heengaan. De naoberplicht, de stilzwijgende 

afspraak om de buren bij te staan in de praktische zorgen rond een sterfgeval, 

bestond toen nog. De naaste buren schreven de adressen op de rouwkaarten toen de 

dood van mijn moeder (1969) en tien jaar later die van vaa aangekondigd diende te 

worden. Familie, buren, vrienden en bekenden werden uitgenodigd om de kerkdienst 

en het onder de aarde bergen (onder klokgelui) bij te wonen. Tranen tekort, ogen vol 

wanhoop en onbegrip. De dood was het begrijpen voorbij, wij waren immers nog zo 

jong. De dagen waren vervuld van een onbeweeglijke zwaarte, dagen van verminderde 

koude en van gestorven leven, dagen die om zo te zeggen door de natuur zelf waren 

geschapen voor een begrafenis. De rouwstoet week af van de dodenweg en volgde de 

Julianastraat, de straat waar vaa dertig jaar had gewoond. De straat scheen door de 

vuil geworden sneeuw heen als door een rouwfloers en donkere, natte sparrenbomen 

als zwartgeworden zilver keken over de schuttingen en leken ook in de rouw te zijn. Ik 

genoot bijvoorbaat van het idee dat ik over twee dagen verdwijnen zou uit het dorp. Ik 

gedacht al het toevallige dat het leven mij toeschoof: de beste eigenschappen van de 

overledene, een beeld van een vriendin op straat, de muziek van de chauffeur in de 

rouwauto, op de terugweg van de begraafplaats, het gewassen goed aan de lijn, waar 

lang geleden eens op een nacht een sneeuwstorm gegierd had en ik als klein meisje 
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onder de dekens verstopt lag. Het was zo vreemd dat het leven doorging als daarvoor, 

dat de aarde niet stilstond, dat ik weer aan het werk moest. Toch was de 

vanzelfsprekendheid dat ze er was weg. Het leven werd voorgoed anders. Het was in 

vroeger dagen bittere noodzaak om op het platteland te overleven. De reguliere 

hulpverlening was ver weg. Het vervoer was lang niet zo snel als vandaag de dag. Het 

dorp en de buurtschap waren op zichzelf aangewezen. Tegenwoordig is het meer een 

zaak van fatsoen, van sociaal gedrag: goede buren helpen elkaar. Nu worden in 

sommige plaatsen vrijwilligers geschoold om mensen te helpen op dezelfde manier 

zoals dat vroeger in een naoberschap gebruikelijk was. Sedert de tijd van Karel de 

Grote moesten de doden naar de kerk gebracht worden en in of bij de kerk worden 

begraven. Het is de gewoonte dat met een groove steeds de van ouds bekende 

dodenweg gevolgd wordt. In de meeste van de marken zijn wegen te vinden die Helweg 

of Halweg worden genoemd. Het waren wegen die altijd voor het verkeer moesten 

openstaan. De aanwonende eigenaren mochten daarin geen afsluiting of 

belemmeringen aanbrengen. Meestal zijn het bovendien dodenwegen of lijkwegen, de 

boeren en dorpsbewoners hechten er nog sterk aan dat met een groove geen andere 

weg wordt gevolgd. Voor de dodenwagen (kleedwagen, huifkar) werden drie, vier, soms 

wel vijf paarden gespannen, natuurlijk noaberpaarden. Ze moesten zwart of ten 

minste bruin zijn. Schimmels kan men niet gebruiken. Overal kent men toch 

vertelsels van voorgezichten, waarin een man, met het tweede gezicht behept, een 

dodenwagen ziet waar een schimmel voor is gespannen. En dat  zou dan ook altijd 

kort daarop zijn uitgekomen, omdat alle andere paarden in de noaberschap ziek of 

kreupel waren geworden. De noodnoabers moeten de dodenwagen besturen daarom 

heten ze ook wel dodennoabers. De wagen, het tuig en alles wat erbij hoort is tevoren 

goed nagekeken. Want als men onderweg stil moet houden om iets te maken of vast te 

knopen is dat voor een dode een groot ongeluk, dan ‘koomp hee neet good terechte’. 

Anderen vertellen dat er dan in hetzelfde huis gauw weer een dode zal komen. Mocht 

er toch iets los gaan proberen de noabers het weer vast te knopen. De wagen waar de 

kist op staat is de lange zaadwagen. Naast de kist zitten op met hooi gevulde zakken 

de vrouwen die de dode het naast zijn. De allernaasten zitten achter op de wagen aan 

het hoofdeinde van de kist. Alle vrouwen die op de dodenwagen zitten moeten een 

regenkleed over het hoofd hebben. Is er niet genoeg familie dan moet een naober op 

deze wagen plaatsnemen. En als er dan niet zo gauw een regenkleed bij de hand is 

dan moeten ze de zwarte scholdook (schort) over het hoofd doen. Men mag hun 

gezichten niet zien. Soms, als de weg naar het kerkhof heel lang is, komt er achter de 

dodenwagen nog een wagen met vrouwen, al het andere volk gaat te voet. Men rijdt 

altijd de weg die van ouds als dodenweg heeft gegolden. De dodennoabers gaan met de 

groove mee, een stuk of acht andere noabers zien vooruitgegaan en op de toren van de 

kerk geklommen. Als de stoet op de begraafplaats is aangekomen beginnen de 

noabers de klokken te luiden, dan wordt voor de dode voor de tweede en laatste keer 

geluid. Later werd het groovenbier niet meer tevoren in het sterfhuis gegeven, maar na 

afloop van de begrafenis in een restaurant. In de heidense tijd, toen de doden 

verbrand werden en hun as in heidepotten begraven werd, moest men als offer 

maaltijden geven waar veel paardenvlees bij werd gegeten. Voor veel mensen op het 

land bleef de groove een feest. Men dacht dat men tekort kwam als men er niet wat 

van mee kreeg. Zelfs uit een oud kinderversje kun je horen hoe belangrijk dat 

trakteren vroeger was. Als de kinderen een slak uit het huisje willen laten komen, dan 

zingen ze: 
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Slakkenhuusken kom ees oet, 

dien vaar en moor is dood, 

Now krigs doe stoet en brood. 

 

Op een ouderwetse groove, dat moet men niet vergeten, kwam veel volk die de dode 

amper gekend hadden en er niet emotioneel bij betrokken was. Voor de mensen die er 

bij betrokken waren was het heel wat anders. Zelfs het huis bleef nog weken rouwen. 

Er werd in de keuken geen zand gestrooid en geen bezem gebruikt. De schoorsteenval 

was van zwarte katoen met een wit patroontje en de gordijnen waren van gebroken wit 

of grijze neteldoek zonder ingeweven bloemen. 

 

De dodenweg is bepaald na de invoering van het christendom. De verbranding van de 

lijken en het bijzetten van de as in de grafheuvels werd verboden door Karel V. 

Tegelijk werd de weg bepaald die de groove te volgen had wanneer zij naar de kerk 

ging en het daarbij gelegen kerkhof. De Helweg die Deventer met Munster verbond liep 

langs Enschede en Gronau. Een nog oudere Helweg: de oude Heerstrasze van Munster 

over Altenberg naar Laer, Horstsmar, Schöppingen, Nienborg, Epe (Westfalen), 

Gronau naar Deventer. Het stadsbestuur van Enschede heeft al in de zestiende eeuw 

het belang van dit internationale verkeer gezien. Rolof van Scheven (de schoonvader 

van Cerneago, later Kornegoor genoemd) werkte er aan mee. Er werden gronden 

geruild en de brug over de Glane die toen gemaakte werd moest half door stift 

Munster en half door Enschede worden betaald. Enschede verplichtte zich haar deel 

van weg en brug, al lagen ze buiten haar gebied, te onderhouden, daarvoor mochten 

zij tolgeld vragen. Op 18 oktober 1597 werd Enschede door prins Maurits veroverd op 

de Spanjaarden. Het Staatse leger is waarschijnlijk over de Helweg getrokken. We 

kunnen lezen hoe het leger uit de richting van Epe (Westfalen) komende trok voorbij 

‘Grunau ende quam omtrent den middach voor Enschede’. De weg heeft vanwege het 

vervoer van het zware geschut veel geleden. In het volgend jaar blijkt de weg in de 

omgeving van Enschede onbruikbaar te zijn. Op 3 mei 1598 verschijnt als getuige 

voor het gericht Henrich Velven ‘olt umtrent 60 jaeren’. Hij verklaart dat hij zijn 

overleden vader wel heeft horen zeggen dat ‘die borger van Enschede die halve 

glanerbrugge item den halven hellewech ende dat hecke aldaer behoeren te maeken, 

dan si di noch bi sinen tide nicht gemaeket, sines bewetens.’ En andere getuige weet 

‘dat zalige Johan ten Lasonder dat vuurzegde hecke uit den stadbuell gemaeket 

hebbe’. Dat er tot verbetering van weg, hek en brug is overgegaan blijkt niet. Het is 

niet onwaarschijnlijk dat in deze tijd de ‘stadbuell’ al te slecht gevuld was. In het 

volgend jaar komt de zaak weer voor en nog in het jaar 1601 blijkt men in de 

nabijheid van Enschede niet de Hellweg maar een ander wagenspoor te volgen. Op 10 

november komt weer Henrich Velven voor het gericht. Ongetwijfeld is hij de bewoner 

van het nu nog bekende erve De Velve, vaker werd het destijds Veluwe genoemd. 

Gelegen aan de Gronause weg nabij het punt waar het Gronause voetpad – nu een 

straat – op de weg uitkomt. Mogelijk is dat de wagens toen tijdelijk dit pad volgden. 

Tijdens de rechtszaak ‘secht ende tuigt getuige dat daer eenen wech hen gae dan 

secht dat die wech geen hellewegeswech is ende sechts voorts, soo daer iemants 

doorvaert geschiet met vergunninge van hem ende dat ter oorsake dat sy door die 

helleweges stege niet vaeren konnen.’ Dat in de zeventiende eeuw het wegdeel tussen 

Enschede en Deventer gevaarlijk was wordt duidelijk door de rechtszaken van 

vechtpartijen tussen burgers en soldaten. Nadat de Spanjaarden in het jaar 1626 

Oldenzaal voorgoed moesten ontruimen en daarmee hun laatste steunpunt in Twente 
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verloren, begonnen de handelsmogelijkheden voor Twente gunstiger te worden en nam 

de welvaart toe. 

 

Een aantal oeroude gebruiken heeft zich tot in onze eeuw hardnekkig weten te 

handhaven, hoewel voor velen de oorspronkelijke betekenis niet duidelijk meer was. 

Zo werd in het verleden bijvoorbeeld iedereen in huis onmiddellijk gewekt wanneer er 

iemand gestorven was. Niet alleen de mensen maar ook de dieren. Zelfs de bijen in 

hun korven werden wakker geklopt. Men meende dat de slapende ziel buiten het 

lichaam vertoefde en gemakkelijk door de rondwarende ziel kon worden meegevoerd. 

Om dezelfde reden werden spiegels afgedekt vanuit de overlevering dat een 

spiegelbeeld de ziel weergeeft die op dat moment dan ook buiten het lichaam vertoeft. 

Er werden allerlei handelingen verricht om de ziel van de dode vrije doortocht te 

verlenen en vooral het terugkeren te beletten. Met name water gold daarbij als een 

belemmering. De gewoonte om het lichaam te wassen zou daarop zijn terug te voeren. 

Vaak werd bij een lijk een schotel water neergezet en in veel plaatsen werd vermeden 

een dode over water te dragen. Het doodshemd moest met één draad worden genaaid 

want knopen houden de ziel vast. Om de vertrekkende ziel bij te lichten werden 

kaarsen aangestoken en de overledene hield een brandende kaars tussen de 

gevouwen handen. Op mond, neus en ogen werden munten gelegd, waarschijnlijk 

eveneens om de terugkeer van de ziel te voorkomen en tegelijk als herinnering aan 

vroegere offers. Was de ziel eenmaal het huis uit dan werd terugkeer tegengegaan door 

de drempel met water te besprenkelen en deuren en ramen te sluiten. In veel plaatsen 

werd de dode trouwens naar buiten gedragen door een deur die alleen bij bijzondere 

gelegenheden werd gebruikt. Bij het opbaren speelde stro een rol. Het gewassen 

lichaam werd op stro gelegd en ook voor de deur van het sterfhuis lag een bos stro. Na 

de begrafenis werd het stro verbrand zodat een herinnering aan de voorchristelijke 

crematies voor de hand ligt. Toen het gebruik van stro werd afgeschaft gaf men het 

lijk toch een strohalm in de hand of vlocht men een kransje van stro en bloemen. Een 

krans diende vanouds ter bescherming en ondanks het verbod komen we in de 

zeventiende eeuw regelmatig het kransje of ‘hoedjes maecken’ tegen. In warme zomers 

werden geurige kruiden meegedragen en kauwde men op kruidnagels om de lijklucht 

te verdringen. Bij de gang naar het kerkhof werd er ook alles aan gedaan om de ziel 

het terugkeren te beletten. Men verschool zich onder rouwmantel en sloeg de 

hoedenrand neer om het gelaat te verbergen. Ook maakte men omtrekkende 

bewegingen, zoals bij de Hunenbedden en grafheuvels waar het lijk nog altijd drie keer 

omheen werd gedragen. Ongedoopte kinderen, van wie de ziel in grote onrust zou 

ronddolen, werden het liefst ’s nachts begraven op een uithoekje van het kerkhof in 

ongewijde aarde. Het lichaam van een in het kraambed gestorven vrouw werd bij 

voorkeur door zwangere vrouwen gedragen, die zo hoopten op een voorspoedige 

bevalling. Het voorchristelijke lawaai maken om de kwade geesten te verjagen werd 

door de katholieke kerk voortgezet met klokgelui onder het mom dat de heiligen 

werden aangeroepen en de parochianen ter begrafenis uitgenodigd. Sommige families 

staken zich vanwege de begrafenismalen diep in de schulden of trachten de 

slemppartijen af te kopen met uitdelingen van geld en voedsel aan de armen. Bij een 

kinderbegrafenis was er steevast voor de vriendjes rijstebrij met suiker of er werden 

pannenkoeken gebakken. Hoewel zelfmoord in de bijbel vaak voorkomt heeft het 

christendom het opzettelijk beëindigen van het eigen leven sterk veroordeeld. 

Zelfmoordenaars werden begraven in ongewijde aarde, op verafschuwde plaatsen. 

Hun bezit werd verbeurd verklaard, de nabestaanden gehoond. Zelfmoord werd 
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verdoezeld en verzwegen. Niettemin werden in sommige perioden bepaalde vormen 

van zelfmoord verheerlijkt en geromantiseerd: de held die zijn leven gaf om zijn 

metgezellen te redden, zoals Jan van Schaffelaar en de middeleeuwse vromen die een 

zekere dood trotseerden uit vaderlandsliefde. 

Bekende Entersen: 

- Folkert Velten (voetballer Heracles-Almelo) 

- Hennie Stamsnijder (wielrenner) 

- Bert Boom (wielrenner) 

- Erik Braamhaar (scheidsrechter) 
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DEN SIK UUT ENTER 

 
 
 

Det 'n oalen bok mangs biester op 

'n jonk blaechien is gesteld, 

dat wus ik, mar det 'n sik zoo was,   

hadd' miej nog nums verteld. 

In Enter was der kottens een', 

door was 't nog slimmer mee. 

Den wol alleent mar mooi greun gros, 

en aans beduun e 'nee'. 

Door kon de baas neet an voldoon, 

dreug heui, aans hadd' den neet. 

Toew prakkezeeren e wat uut, 

misschien det 't hulp, wee weet... 

Hee haal'n nen grooten greunen bril, 

en deed den 't sikkien veur. 

Toew kreeg jandoriemiej het heui 

in ees ne greune kleur! 

Het sikkien dach, det 't Meitied was, 

het beet der neerig in! 

(A - j de verbeelinge mar hebt!) 

Het sikkien gung 't noa 't zinn.’ 

 

Geleuft miej leu, zoo geet 't alleent 

den sik uut Enter neet. 

't Maakt ook veur oons verschil, deur wat 

veur 'n bril o- w 'n dink bezeet. 

As oonzen bril is van good mood, 

of van nen good humeur, 

dan zee- w de dinge neet zoo slim, 

dan komt z' oons better veur.  

 

1934 

Johanna van Buren  

Zunnebloome. 
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Boer’n wiesheid 

 

                            Vrouwleu goat noar de karke um wat te zeen, 

                            manleu um wat te heur'n 

 

                           De domste boer'n hebt de dikste eerapp'le 

                  

                           Wel deur’n dokter is opegeev’n, blif smangs 

                           nog vieftig joar in ’t leev’n       

 

 

 

 

 

DORPSBOERDERIJEN 
 

 

 

 

 

De Twentse Hoeve 

 

 

De zachte vensters vrij naar zon en regen open 

en naar de onmeetlijkheid van ’t rustloos barend land 

ligt ze, in de ommanteling der ruige roggehopen, 

warm als een nest gedoken aan den akkerrand. 

 

Zachtaardig beeld van vrede, waar een ziel in droomt, 

die zich in eenvoud voegt naar ’t goddelijk bestel: 

Het knoestig erf, door sleedoorn wit bezoomd; 

de zwarte bussels hout, de groen bemoste wel 

 

waarin ’t smaragden water zijn geheim bewaart, 

de steile putstaak die in de appelbloesem schuilt; 

de plaggenschuren, dicht om ’t moederdak geschaard, 

waaronder welvoldaan de wintervoorraad puilt; 

 

en hoog ter nok, om ’s hemels zegen af te smeken 

op akkerland en vee: de kroon van ’t Twentse huis, 

trouwhartig landsgebruik in zinrijk dubbelteken…: 

het heidens Wodanswiel, bevleugeld door het kruis. 
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Uit: ‘Laagland’ 

Door: Truus Gerhardt 

 

 

Boerderijen zijn functionele gebouwen, waarbij dikwijls woning en bedrijf zich onder 

één dak bevonden. De aard van het bedrijf, akkerbouw, veelteelt of gemengd bedrijf, 

de beschikbare bouwmaterialen ter plaatse en de sociale en economische 

ontwikkelingen, zorgden voor een verscheidenheid aan boerderijtypen. Op grond van 

overeenkomst in constructie, wijze van veestalling en oogstberging, woonwijze en 

verdere ruimtelijke kenmerken worden de boerderijen in Nederland in vier 

hoofdgroepen onderscheiden: de Friese huisgroep, de Hallehuisgroep, het 

Dwarshuisgebied en de Zeeuws-Vlaamse schuurgroep. Het gebied van het Hallehuis 

omvat de Belgische Kempen, de Nederlandse provincies Drenthe met het Groningse 

Westerwolde, Overijssel, Gelderland, Utrecht, midden-oostelijk Zuid-Holland en het 

Gooi, Noord-Brabant met uitzondering van het uiterste westelijk deel en Noord-

Limburg. In Duitsland: Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen met uitzondering van Ost-

Friesland, Westfalen en nog een deel van de voormalige noordelijke DDR 

(Mecklenburg, Pommeren). 

 

De benaming hallehuis duidt in het huidige gebruik op het feit dat huishouding en 

bedrijfsvoering plaats vindt en in die een grote rechthoekige ruimte tussen de 

gebinten, oorspronkelijk wellicht ongedeeld van voor tot achter. Links en rechts ervan 

ligt een zijbeuk, het afdak. De grote hal is echter de oude kern van het huis – vanouds 

het eigenlijke huis zelf – en is in één oogopslag te overzien. Het geheel is een echt 

familiehuis waar soms twee of drie generaties bijeen wonen, vrijwel zonder enige 

ruimte voor privacy voor de eenling. Ook toen later – vooral in de achttiende en 

negentiende eeuw – het woonvertrek door een muur of houten wand van het 

bedrijfsgedeelte: de deel werd gescheiden bleef de wens bestaan om overzicht en 

toezicht te houden. Naast het haardvuur dat van de voormuur naar de tussenmuur of 

stapelmuur was verlegd, bracht men ter weerszijden op ooghoogte vensters aan. Zelfs 

verhuisde men voor het dagelijks wonen en leven weer naar de deel waar nu ook aan 

de andere kant van de scheidingsmuur een vuurplaats of een haardplaats werd 

aangelegd. 

 

Van noord naar zuid, enkele tientallen kilometers ten oosten van de grens met 

Duitsland en vrijwel parallel ermee loopt een scheidslijn door het hallehuisgebied. 

Deze scheidslijn betreft de wijze van samenvoeging van de onderdelen van de 

bouwkern van het huis, het gebintwerk en daarmee dus van de bouw van de hal. Ten 

westen van deze lijn ligt het gebied van de ankerbalkbouw, waarbij de moerbalken of 

de zolderbalken met hun beide tot een verticale lip versmalde uiteinden even onder de 

kop van de staanders of stijlen door een verticaal gat zijn gestoken en met één of meer 

wiggen verankerd. Dit gebied strekt zich zuidelijker uit dan het westelijk hallehuis-

gebied maar valt voor Nederland er wel mee samen. Het is oorspronkelijk groter 

geweest, verder noordwaarts Noord-Holland in. Het gebied werd echter in de loop van 

de periode tussen de jaren 1400 en 1800 tot zijn huidige begrenzing teruggedrongen 

door nieuwere bouwmethoden. In Noord-Holland, ten noorden van Amsterdam zijn 

nog enkele voorbeelden ervan te vinden. Ten oosten van genoemde lijn ligt het 
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dakbalkengebied waar de moerbalk op de staander ligt en soms een heel stuk naar 

beide zijden van het huis uitsteekt. Sinds kort is een voorbeeld uit Twente bekend. De 

boerderij Kraesgenberg bij Losser kent een dergelijke constructie waarvan door 

dendrochronologisch onderzoek is komen vast te staan dat het hout hiervoor in het 

vroege voorjaar van het jaar 1610 is gekapt. Het betreft hier geen hergebruik van een 

oudere gebintsconstructie. Op de markevergadering van januari 1610 werd voor de 

herbouw van de boerderij toegestaan dat een aantal eiken werd gekapt. Op de keuze 

voor deze constructie heeft de eigenaar waarschijnlijk invloed gehad. Dit was namelijk 

de edelman Von Kettler, Heer van kasteel Assen in Zuid-Munsterland. 

 

Het boerenland van Twente kunnen we, historisch gezien algemeen in twee delen 

onderscheiden: 

 

- de aloude boerenerven met hun landbouwlanden en          weidelanden, 

zoals deze voorkwamen in de middeleeuwen,          opgetekend in onder 

andere het schattingregister van 1475 en in het verpondingsregister van 

1601;  

- de erven, gesticht in de negentiende en twintigste eeuw op de gronden die na 

de markeverdeling waren ontgonnen. 

 

Het is met name de eerste groep die voor een groot deel de karakteristieke en de 

aantrekkelijkheid van het Twentse land bepaalt. Zowel in de vlakke als in de meer 

heuvelachtige delen liggen de oude bouwlanden als verhevenheden, soms van slechts 

enkele meters maar toch duidelijk waarneembaar in het land. Overal valt op hoe de 

boerderijen lijken schuil te gaan achter die bouwlanden. Slechts de geveltoppen of de 

daken steken er bovenuit. Met de rogge in volle rijpheid op het land was die indruk 

nog sterker. De boerderijen liggen op de grens tussen deze en de lager liggende 

weiden. Het karakter van zulke boerennederzettingen verschilt van plaats tot plaats, 

van marke tot marke, soms zelfs binnen een zelfde marke wanneer deze uit meer 

buurtschappen bestaat. Al naar gelang de grootte van de stukken bouwland spreekt 

men van: 

 

- es als het een groot aaneengesloten complex betreft, waar vrijwel alle boeren 

in de marke een stuk van in bezit hebben; 

- kamp (of eiland-es) als het gaat om een kleiner stuk, in bezit van één boer of 

enkele boeren. 

 

In het tweede geval liggen in een marke of buurtschap de boerderijen verspreid, één 

tot drie bij elke kamp of kleine eiland-es. Men spreekt dan doorgaans van een zwerm-

es nederzetting. Over de nederzettingen bij de grote aaneengesloten essen zijn 

meerdere typologische aanduidingen mogelijk. Bij flank-es nederzettingen liggen de 

boerderijen in een rij langs één van de zijden. Deze aanduiding is slechts op een 

tiental buurtschappen van toepassing, die soms een hele marke uitmaken, soms een 

deel ervan. Het zuiverste beeld vertoont Enter waar de oudste erven in een vrijwel 

aaneengesloten rij aan één weg (de tegenwoordige Dorpsstraat) langs de noordelijke 

helft van de oostelijke esrand liggen. In de achttiende en negentiende eeuw is Enter 

door de stichting van kleine boerderijen rond de es dichtgegroeid tot een duidelijke 

kransvorm. Ook de Markelose marken tonen een vorm van de flank-es nederzetting. 

De erven liggen ook daar nogal onregelmatig langs de es, in Elsen en Stokkum langs 
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de oostkant, in Herike met een boog om de noord-noordoostkant. 

 

Bij een krans-es nederzetting liggen de boerderijen in een kring rondom de es. Voor 

deze benaming komen alleen de Esmarke en Usselo onder Enschede in aanmerking. 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat een deel van deze beide marken het type van 

zwerm-es nederzetting vertoont en wel de Esmarker en Useler Broekheurne en ook de 

tot Usselo behorende buurtschappen Boekelo en Rutbeek. In Albergen, Tilligte, 

Rossum en Bentelo liggen de erven in het noordelijke deel in een rij of boog langs de 

es, het zuidelijk deel van die marken is meer te bestempelen als een zwerm. In 

Twekkelo geldt dit voor het oostelijk en westelijk deel. Tenslotte vertonen Deldener Es, 

Lemselo, Tubbergen, Hasselo en Twekkelo reeds bijna een gesloten kransvorm en ligt 

een deel van de erven in Bekkum in twee rijen ter weerszijden langs een lange, smalle 

noordwest-zuidoost lopende reeks kampen. Het verschil tussen de flank- en krans-es 

nederzettingen is duidelijk alleen het al dan niet gesloten zijn van de kring van erven 

rond een redelijk aaneengesloten es-complex. De 'gaafste' essen zijn die van Usselo, de 

Esmarke, Enter, Tubbergen en de kleinere van Hasselo en Lemselo. Andere essen 

hebben een onregelmatiger vorm zoals die van de Markelose marken, de Deldener Es, 

Albergen en andere. De daarmee samenhangende onregelmatige krans- of flankvorm 

van de nederzetting komt dan al gauw in de buurt van een zwerm-vorm. In sommige 

gevallen liggen de essen op de uiterste uitlopers van een groter heuvelgebied zoals 

onder Markelo en Wierden en op de grens van de gemeenten Tubbergen en 

Denekamp. Men kan aannemen dat in die gebieden de essen vanaf het ontstaan – 

mogelijk al in de tiende eeuw – een eenheid hebben gevormd. Dit in tegenstelling tot 

andere, geïsoleerd liggende grote essen. Daarvan wordt aangenomen dat ze in eerste 

instantie bij de ontginning bestonden uit een groep kleine verhevenheden in het 

omringende laagland, geschikt bevonden voor landbouw. Door de eeuwenlange 

ononderbroken jaarlijkse bemesting met een mengsel van plaggen en mest werden de 

gronden langzamerhand opgehoogd en groeiden door de egaliserende werking van het 

ploegen uiteindelijk aaneen tot één complex. Tenslotte nog even aandacht voor de 

zwerm-es nederzettingen. Bij zwerm-es nederzettingen liggen de boerderijen 

onregelmatig verspreid rondom of bij een es, bijvoorbeeld wanneer deze es zelf een 

onregelmatige of door insnijding (beekdalen) gelobde vorm te zien geeft. Alle overige 

marken en buurtschappen – op één na – vertonen zwerm-vorm. Ze laten echter 

onderling een grote verscheidenheid zien. Een volledig overzicht is dan ook ondoenlijk. 

 

Enter is een middelmatig dorp, volgens J.A. Oostkamp. Uiteraard ontbreken de 

kippen en de ganzen niet bij de boerenerven. Begin van de zeventiende eeuw vinden 

we voor het eerst iets over de verdienste die gekoppeld is aan het verhandelen van 

producten. In de Romeinse tijd verbouwde de esbewoner rogge – een product die 

eeuwen lang werd verbouwd – zo ook: vlas, gerst, wintertarwe, haver, erwten en 

bonen. Met de opbrengsten van het land kan hij zijn hoofd net boven water houden. 

Dat gold letterlijk en figuurlijk voor de bewoners van de lage es, die de grasgronden 

geregeld niet konden gebruiken vanwege de grimmige en grillige Regge. Huisvlijt is er 

in die tijd ook al. Elke boer had schapen, de wol werd verwerkt en verhandeld. De 

dorpsboer is echter nooit een herenboer geworden. Een boerenburger mocht – volgens 

hetzelfde stadsrecht – niet meer schapen hebben als overeenkomstig zijn waartal was 

toegestaan. Een vol waartal was vijftig schapen en een burgerboer mocht er 

vijfentwintig hebben. Sommige boeren hadden een eigen herder om in de gaten te 

laten houden dat iedereen zich strikt aan die regels hield. De schapen kwamen 's 
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avonds naar de boerderij en bleven 's nachts in de schaapskooi. In Enter had het erve 

Effinck een eigen schaapherder. Toen had men ook al een mestprobleem, niet zoals 

tegenwoordig een mestoverschot, maar een mesttekort. 

 

De boerderijen waren toen veel meer selfsupporting. Vooral op de kleinere bedrijven 

waar veel armoede werd geleden, probeerde men alles van eigen bedrijf te doen en dat 

lukte een heel eind. Melk en boter van een paar koeien, spek en vlees van het 

geslachte varken. Aardappels en groente, bonen en selderij voor de soep op zondag 

kwamen allemaal van het eigen bedrijf. Werd het erg moeilijk, dan werd de boter 

verkocht en smeerde men varkensvet op de boterham. 's Avonds om negen uur werd 

er nog pap gegeten en dan naar bed. Dat scheelde in 't licht en de kachel. 's Morgens 

na het melken door de vrouwen, dorsten de mannen met de vlegel vast een 

hoeveelheid rogge. Het stro werd gebruikt als strooisel en voor de dakbedekking. Na 

deze zware arbeid had gropmoe een stapel boekweitpannenkoeken klaar en die gingen 

er goed in. Men at veel en vet, doordat men veel zwaar lichamelijk werk deed, gaf dat 

niet zoveel problemen. Alhoewel beroertes en ook hartaanvallen wel voorkwamen, men 

noemde dat laatste een hartverlamming. Een beruchte volksziekte was tuberculose. 

Soms werd er een klein houten huisje met open ramen in de tuin geplaatst, waar men 

dan kuurde. Dat was veel gezonder dan in de bedompte bedsteden, waar geen 

ventilatie in zat, behalve de beddedeurtjes. Ernstige TB (tuberculose) patiënten gingen 

naar het sanatorium in Hellendoorn. Het sanatorium is tegenwoordig het verpleeghuis 

Krönnenzommer.  

 

In de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw (1900-1940) veranderde er weinig. Het 

leven ging rustig zijn gangetje. Een opwindende gebeurtenis, waar men via de krant 

van hoorde was de boerenoorlog in Afrika. Men stond allemaal aan de kant van de 

boeren. De Eerste Wereldoorlog was meer merkbaar, allereerst door de mobilisatie. 

Veel jonge mannen moesten onder de wapenen en brachten enige jaren door aan de 

oostgrens en ook aan de Belgische grens. Nederland bleef buiten de oorlog omdat er 

een gedoogzone nodig was voor de vluchtelingen. Aan het eind van de oorlog kwam 

een erg bekende politieke vluchteling naar Nederland: de Duitse keizer Wilhelm. In 

Twente kreeg men te maken met Belgische vluchtelingen en vooral kinderen uit deze 

gebieden waar erg veel leed was. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam de 

Spaanse griep, die duizenden slachtoffers eiste. In een buurtschap bij Ommen 

overleed een heel gezin. 

 

De oude boerderijen zijn tegenwoordig bijna allemaal verdwenen. Wie wil weten hoe 

zo'n lös hoes er van binnen uit heeft gezien moet gaan kijken bij het 

openluchtmuseum Lös Hoes in Ootmarsum of het rijksmuseum Twente in Enschede. 

Tot in onze eeuw is er van jaar tot jaar aan de boerderijen verbouwd en veranderd. 

Vooral in de vakwerkhuizen verliep de verstening niet egaal: het kon een deel van het 

huis zijn – alleen de voorgevel of de achtergevel – of het leem bleef gehandhaafd in een 

hoek dan wel binnen de onderschoer. Binnenshuis timmerde men er maar al te vaak 

planken over of smeerde er eenvoudigweg cement overheen. In de achttiende en 

negentiende eeuw werd in veel boerderijen een nieuw element aan het gebintwerk 

toegevoegd, namelijk een tussenbalk of een tussengebint, ook wel de misbalk of 

leugenbalk en ook wel noodgebint genoemd. Het diende ter verhoging van de 

draagkracht van de zolder boven de deel. Hiertoe bracht men tussen de oude 

moerbalken een wat dunnere balk aan. De tussenbalken werden aangebracht toen de 
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last van het hooi te groot werd. De zolders zakten tussen de wijd uitstaande gebinten 

te veel door. Dit zou de verklaring kunnen zijn voor het feit dat veel negentiende 

eeuwse boerderijen dichter opeenstaande gebinten bezitten. Een en ander zou dan 

samenhangen met de toenemende rundveeteelt in de achttiende en negentiende eeuw 

en de noodzaak het hooi uit de weiden te bergen op de zolder die oorspronkelijk alleen 

diende voor opslag van de graanoogst. Slicher van Bath toont aan de hand van 

belastingstatistieken aan dat de rundveestapel in Overijssel tussen de jaren 1740 en 

1800 aanzienlijk was toegenomen. De groei zal parallel hebben gelopen met de in 

diezelfde tijd op gang gekomen markeverdelingen en ontginningen en het daardoor 

toenemen van het areaal grasland. De benaming die het meest in Twente voorkomt bij 

deze constructie is misbalk. Men kan zich afvragen waar het element mis betrekking 

op heeft. De Noord-Twentse hooischuren heten misschöppen. Toch moeten we niet 

meer achter zoeken dan wat in het Twentse taalgebruik opgesloten ligt. Mis is een 

samentrekking van midden met een genitief-s (genitief is 2e naamval). Een misbalk is 

een middenbalk en zo is een misschöppe wellicht ook een later midden tussen 

bestaande gebouwen of midden op het erf gezette schuur. De term leugenbalk gaat 

terug op het oude begrip logen in de betekenis van balk of schoor: een steunbalk. 

 

De Twentse dorpen en stadjes bestonden anno 1800 meest uit boerderijen, die met de 

achterkant naar de weg stonden. Voor de grote achterdeuren lag een grote mestvaalt. 

Toen Willem de Clerq (zoon van de Amsterdamse graanhandelaar) in het jaar 1812 

door Rijssen reed, vond hij dit het meest ellendige dorp dat hij kende. Daarna 

vergeleek hij alle dorpen steeds met Rijssen of Almelo: 'Ik heb Goor niet zo lelijk 

gevonden als Rijssen en de andere dorpen.' Of de huizen van de bekende erven in de 

marken altijd op dezelfde plek hebben gestaan is nog een open vraag. Van meerdere 

huizen is overgeleverd dat ze ooit eens zijn verplaatst. De oude huisplaats, dikwijls 

bekend gebleven als 'olde hoesstee' is er het bewijs van, maar het zegt niets over de 

tijd van verplaatsing. In de periode waarin de markebepalingen van kracht waren was 

de verplaatsingsvrijheid zeer beperkt: alleen binnen de erfomheining was het 

toegestaan. We spreken dan over het algemeen over de laatste vijfhonderd jaar. 

Oudere markebepalingen zijn niet bewaard gebleven. Toch zullen de erven met hun 

gebouwen zeker langer dan die vijf eeuwen hun vaste plaats hebben gehad. Het 

voorkomen van de erfgenamen in de goederenlijst van de graafschap Dahle van het 

jaar 1188, en ook de daarin voorkomende markenamen vormen hiervoor een 

historisch argument. Over de ligging en de aanleg van al die erven op zich is geen 

eensluidend verhaal te vertellen. Wel wil ik stellen dat enkele vaak aangehaalde feiten 

over de ligging van de huizen met veel voorbehoud moet worden gebruikt. Namelijk 

dat de boerenhuizen meestal met de grote inrijdeur op het zuiden liggen om zodoende 

meer licht op de deel te krijgen en verder, dat de huizen meestal met de achterzijde 

naar de weg gekeerd liggen. Dat laatste is wel het geval geweest in de bebouwde kom 

van Enter. Opvallend is dat zelfs de grote boerderijen in die tijd slechts één schuur 

hebben die naast het huis of voor de grote deur liggen. Verder is er soms een bakhuis 

aan de voorkant van het huis. En niet te vergeten: de schaapskooien. De plaatsing 

van de schuren lijkt volkomen willekeurig, geen erve is gelijk. Sommige staan zelfs erg 

ver van het huis, net buiten de erfomheining. Zo'n omheining (begrenzing) kennen 

vrijwel alle erven. Meestal is het een wijde ring van sloten, een enkele ligt binnen een 

bredere gracht. Boomsingels worden ook aangegeven en gevlochten omheiningen 

kwamen vroeger veel voor. Een dergelijke omheining zien we op de afbeeldingen in de 

getijdenboeken van de jaren 1410 en 1510, we lezen erover in het register van erven 
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onder de Hof te Enter (Oldenhof). Op de domeinkaarten is niet met zekerheid vast te 

stellen of er wallen rond de erven lagen. Sloten omgaven gebouwen en de hof. De 

groensingels, in één geval een duidelijk genoemde doornheg (Morsch in Zenderen), 

hebben met de sloten een zekere bescherming gegeven tegen wild, net als de 

akkerwallen dit rond de bouwlanden deden. Niet alleen tegen het wild maar ook tegen 

de wildjagers. De wallen die er toch veel zijn geweest zullen met 'defensief' groen 

beplant zijn geweest. Hier en daar kunnen we nog zulke wallen aantreffen. Aan 

verdedigbaarheid hoeven we echter nergens aan te denken behalve misschien bij een 

echte omgrachting van een huisplaats.  

 

In Enter waren hele grote erven, met mudden land zo groot of nog groter dan de 

havezaten, zoals:  

 

- Erve Tuuick, 7 mudde land, daarvan ½ mudde woest. Het erve heeft gelegen 

100 meter vanaf de Dorpsstraat bij de coöperatie. Tudink (1475), Tuynck 

(1602)  Tuink (1953);  later Brink-Willems, thans huis van Lammertink.  

- Het eerder genoemde erve Roeters, 7 mudde land. 

- Het erve van Jan Smeddinck, Smeding (1475), Smeynck (1602), Smeink  

(1953) met 9 mudde land waarvan 3 mudde woest. Gelegen op zuidhoek 

Dorpsstraat –  Horstinksteeg.  

- Hans Schomaker, 8 mudde land. 

- Willems Evers erve, behorende Van der Becke, met 7 mudde land. In 1475 

genoemd Hermannishus, in 1602: Hermesel met 9 mudde land, thans de 

drie achterste  huizen aan de Werfstraat. 

- Erve De Plecht, 6 mudde land; heeft gelegen tussen de Dorpsstraat en de 

Schipperstraat, nabij de lagere school 'Uw koninkrijk Kome', thans de 

huizen van Ter Plecht (Scholten) en Ezink (Kos). 

- Het erve De Borger, Borcharding (1475), Borcherinck (1602) met 8 mudde 

land heeft gelegen zuidelijk van perceel nr. 51 aan de Dorpsstraat, thans de 

coöperatie.  

- Jan ter Ese, met 9 mudde land, lag ten zuiden van Plecht, erf nummer 2609; 

in 1475 De Eso genoemd; in 1953 Ezink; is gelegen achter de Openbare 

lagere school. 

- Henrich Koenerinck, 9 mudde land; hij werd in 1475 Conrading genoemd en 

in 1602 Coenerinck, in 1953 Koenderink. Thans de huizen van Velten (Baks) 

tot en met Leemreize. 

- Jan Roerkinck's erf heeft gelegen aan de Dorpsstraat bij  de jongensschool, 

ter hoogte van nummer 107. Hij bezat 8 mudde land en hij werd in 1475  

Roderding, in 1602 Roerkinck en in 1953 Roerink genoemd. Thans 

waarschijnlijk de huizen van Burgers en Klinkhamer; oude afsplitsing achter 

de Es. 

- Bernt Hubbelinck, 8 mudde land, aan de Stationsweg; we zijn hem 

tegengekomen in het verpondingsregister. 

- De Beldt, 7 mudde land: Schoppenjantje op de Bëlt, tijdens de ontginning in 

1910 verdwenen; heeft gelegen  bij de Rondweg. 

- De Frerix, 8 mudde land; waarschijnlijk bijnaam Kaaks Gert. Het erf is 

afgebroken in 1945 en zou gelegen hebben bij de Freriksweg. 

- Groite Lambert, 6 mudde land, hij werd in 1475 Lamberting genoemd. 

Lammertink werd versplinterd en lag ten zuiden van Klinkhamer tot en met 
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Van Uitert. 

- Het erve Weterding, 1475, in 1602 Weterinck genoemd, 7½  mudde land, in 

1953 Weterink genoemd lag ten  zuiden van Van Uitert tot en met Schipper. 

- Het erve Eckerinck, eigenaresse Aele Eckerinck, 6 mudde land, gelegen 

tussen de Lage Dijk en erve Roeters (het Rotershus). 

- Erve Oldenhaver, behorende bij het klooster te Albergen, 7 mudde land. 

- Esskens, 8 mudde land waarvan 3 mudde woest. 

 

*  twee mudden (8 schepel = ongeveer 1.2 ha) 

 

Willen we iets te weten komen over de boerderijen en bijgebouwen op de erven en de 

omvang ervan, dan moeten we afgaan op wat de vele en tegenstrijdige uitspraken op 

de holtinks meedelen over huizenbouw, juridisch zowel als technisch. En juist dat 

laatste is uitermate beperkt, in tegenstelling tot het eerste juridische aspect. De 

oudste mededeling die inderdaad een technisch gegeven over huizen en wel over de 

grootte verschaft is de bepaling uit het jaar 1464 van de marke De Lutte. Dat aan een 

boer wiens huis was verwoest of dat nodig vernieuwing hoefde, zoveel hout uit het 

bomenbestand van de marke diende te worden verstrekt, dat hij een huis van 'veer 

gebunden' (vier gebond is vijf gebinten) kon zetten. En zeker zal men voor een 

volgewaard erve de boer niet hebben willen bekorten in zijn vanouds aanwezige woon- 

en bedrijfsmogelijkheid. We kunnen dus hiermee beredeneren dat die oude huizen 

oorspronkelijk op zijn minst de aangeduide grootte hadden en dus bij vernieuwing 

volledig subsidiabel waren, in natura wel te verstaan. Opmerkelijk is dat de registers 

van nieuw gebouwde huizen van de jaren 1682 en 1749 bij opgaven van grootte 

sprake is van ten minste drie, ten hoogste vijf 'geb', 'gebond' of 'balken'. Deze drie 

aanduidingen komen in een zelfde lijst voor en de laatste 'balken' wijst erop dat 

'gebond' daar moet worden gelezen als 'gebint' en dat de opgevoerde huizen dus twee 

tot vier 'gebonden' (balken) in eigenlijke betekenis hadden. Het waren dus variaties 

van echte hutten tot kleine huizen. Pas in de zeventiende eeuw moeten de 

erfboerderijen groter zijn geworden, misschien al na de pacificatie ten gevolge van 

prins Maurits' veldtocht van vlak voor het jaar 1600. Misschien als uitbreiding, 

misschien bij herbouw na verwoesting in voorgaande oorlogsjaren. De vele nog 

bestaande boerderijen uit de zeventiende eeuw laten dit ook duidelijk zien, gedateerd 

en wel. Dan vertoont de balk boven de niendeur een jaartal, soms staat er een jaartal 

op een balk van het houtwerk (vakwerk) of op een console (uitbouwsel). De oudste 

bekende deurbalk is uit het jaar 1638 van Scholten Linde in Volthe. Van de als erven 

– volle en halve erven – aangeduide, hadden er vierenveertig daarbij een lijftocht 

(vruchtgebruik) voor de ouders, van de catersteden vier. Het is duidelijk dat de caters 

en de lijftochthuizen over het algemeen de oude grootte hadden, zoals die bij de 

boerderijen in oorsprong gebruikelijk lijkt te zijn geweest. Terwijl de huizen op de 

gewaarde erven en zeker op de 'volle' erven soms respectabele afmetingen hadden 

aangenomen. 

 

Het streven het aantal erven in een marke niet te vermeerderen, zodat het 

bouwlandgebruik hetzelfde bleef, net als het benutten van weide en markegrond voor 

vee en plaggenmaaien, is alle eeuwen door een van de pijlers van het marke-instituut 

geweest. Het was daarbij de pijler die uiteindelijk wel moet afbreken en zo het 

instituut ten val brengen. Het duurde wel lang, zo ongeveer vanaf het ontstaan van de 

marken via eeuwen van groeiende wantoestanden tot in het begin van de negentiende 
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eeuw. Het liep uit op de markeverdelingen en de daarop grootscheepse ontginningen 

en een haast ongebreidelde bouw van nieuwe boerenbedrijven. Kon in al die eeuwen, 

van welke we uit de markeboeken er drie of vier kunnen meemaken, de kleine 

huizenbouw – clandestien en op de gemeenschappelijke gronden – onmogelijk worden 

tegengehouden, wel kon men die op de erven zelf met redelijk succes binnen de 

vanouds gestelde perken houden. De oudste bepaling hierover lezen we in het jaar 

1554 in het markeboek van Albergen: 'Daer en moste ghein furstedde mher off eijn 

gewardt guedt sijen dann thwe, tho wetten de rechte saelstedde vnd eijn lifftuichtes 

hues voer de olderenn.’ Dus op een gewaard erve of goed alleen het eigenlijke huis, de 

'saalstede' en een lijftochtshuis voor de ouders. Dat erfhuis: de grote boerderij, stond 

altijd buiten elke discussie. Het had zijn van oude tijden af overgeleverde, 

'oldheergebrachte' rechten en plichten, stevig verankerd in de markerechten. Het was 

op grond daarvan dat men – en dat zijn dan de gewaarde, stemgerechtigde boeren – 

eigen en gezamenlijke onaantastbaarheid bevocht. Hoewel uiteindelijk toch tevergeefs. 

De bepalingen over één huis plus één lijftochtshuis komen we ook in andere 

markeboeken tegen, tot in de achttiende eeuw. Dat was een zaak die de gemoederen 

altijd bezighield. Ze waren in de eerste opzet gebouwd 'voer de olderenn'. Deze genoten 

daarin hun levensonderhoud (leeftocht), die bestond uit het 'negendeel': het 

éénnegende deel van de erfopbrengst. Waren ze te oud om dit zelf te bewerken, dan 

moest de zoon of schoonzoon hiervoor zorgdragen. Soms kon een ander familielid er 

wonen en dit pensioen genieten. Men had daarvoor de benaming negendeelsman, 

waarbij het overigens niet altijd duidelijk is of hiermee toch niet ook de 

gepensioneerde boer en boerin werd aangeduid. Waren deze gestorven, dan stond het 

huisje leeg, dan kon ook een jonge boer – reeds getrouwd – er zijn intrek nemen in 

afwachting van zijn aantreden als erfheer. Dat echter het tussendoor leegstaan van de 

lijftochtshuizen niet goed viel, blijkt wel uit het aantal keren dat over tussentijds 

verhuren vragen werden gesteld. In het jaar 1643 kwam Usselo met een bepaling voor 

Jan Leusincks lijftochtshuis. Dat alleen 'lijftochtswijze' mocht worden bewoond en 

niet door vreemde mensen 'die de Quericheit ende nabuiren suspect sijn', dat wil 

zeggen onbekend zijn of verdacht voorkomen, deze moesten binnen zes weken 

vertrekken op straffe van verbeurd verklaren van het huis. Deze lijftochtshuizen 

kregen naar Twents gebruik de naam van de eerste bewoner, de 'olde' boer van het 

erve. Dit verklaart de vele Twentse familienamen die met 'Olde' beginnen en die dus 

geen enkele bloedband met de familie van het grote erve aanduiden. Een verdere 

aanduiding was 'wönner': opwoner. Het verpachten van de 'olde' woningen en het 

verliezen daardoor van de status van huis voor de gepensioneerde boer moet ertoe 

hebben geleid dat werd uitgezien naar een nieuwe voorziening. Het resultaat zal de 

'lijftochtskamer' ofwel de alom bekende bovenkamer zijn geweest. Deze stammen, voor 

zover bekend en na te gaan alle uit de achttiende eeuw en later. De oudst gedateerde 

heeft een gevelsteen met het jaartal 1736. Veelvuldig komen bovenkamers voor bij 

boerderijen in het wolfsdakgebied, met name in de gemeente Markelo. Een ander 

voorbeeld is de omstreeks het jaar 1925 verdwenen boerderij Witvoet ten zuidwesten 

van Almelo. De vroegere bewoners van De Witvoet wisten te vertellen dat de 

bovenkamer oorspronkelijk gewoon vooraan uitgebouwd was en dat men later de 

voorgevel van het huis in één lijn met die van de bovenkamer had gebracht. Soms 

hebben huis en kamer een houten geveltop zoals de boerderij De Kötter te Ypelo. 

 

De meeste boeren hadden ganzen, vooral Enter was een bekend centrum van 

ganzenfokkers en ganzenhandelaren. In het voorjaar werden hele troepen jonge 
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ganzen over de weg gedreven door Enterse kooplui. Ze sukkelden er rustig mee voort, 

al weidende langs de bermen in een dagenlange tocht naar Arnhem. Daar gingen de 

ganzen op de trein om naar het buitenland te worden vervoerd. In het jaar 1886 

werden vanuit Enter dertigduizend ganzen verhandeld. In Enter woonden vijftig 

zogenaamde 'ganzekerls', die de ganzen opkochten. In koppels van vijfduizend tot 

zesduizend stuks werden de dieren naar het dichtstbijzijnde station gedreven. Twente 

kreeg in het jaar 1865 een stoomtreinverbinding met het westen. Vandaar gingen ze 

naar Rotterdam en tenslotte per boot naar Engeland, waar de gemeste ganzen vooral 

tijdens de kerst op de tafel verschenen. In maart en april werden ook veel jonge 

gansjes van hoogstens zes weken oud aangevoerd op de markten van Enschede en 

Goor, ganzenboeren kochten die op om ze vet te mesten. Met de verbetering van de 

Regge en de herschepping van de drassige weiden in milder grasland zal ook de 

ganzenteelt langzaam verminderen. De grazende huisvogels zullen wijken voor meer 

en groter vee. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verdwenen de afzetmarkten en was er 

geen ganzenhandel meer in Enter. Toen zoveel boeren (ganzentuten) ganzen hielden, 

lieten ze de sterkste genten tegen elkaar in het strijdperk treden. Hele buurtschappen 

liepen uit om dat spektakel te aanschouwen. 's Winters, bij het open vuur vertelde 

men elkaar over dergelijke evenementen uit het soms verre verleden. 

 

In Enter is nog één lös hoes overgebleven, het staat aan de Dorpsstraat. Een lös hoes 

met vakwerkmuren, hoge houten topgevels en zijschotten of hoekschotten aan 

weerszijden van de dubbele inrijddeuren. Waarin een hoendergat herinnerde aan de 

vrije doortocht die het pluimvee genoot, als het op stok wilde of naar buiten. Want de 

kippen sliepen – lekker warm – op een boven de koeien aangebrachte rek van stokken 

en zochten hun kostje, loslopend op en rond het boerenerf. Helemaal voorin – waar de 

lemen deel overgaat in een plaveisel van kleine veldkeitjes – daar waren links in de 

zijbeuk: de bedsteden. De één afgesloten met een schuifdeurtje, de andere met 

donkergroene gordijntjes. Rechts – in de zijbeuk – waren het washok, de melkkamer 

en de dorsvloer. In de stal waren de koeien aangebonden tussen de reppels (stalpalen) 

en daar tegenover waren een paar varkens en de paarden gehuisvest. 

 

De open haard in het lös hoes: het gat in de grond is de 'raokkoele'. Er lag een 

gietijzeren plaat op de grond met een rooster boven het gat en een vuurkorf. Daarop 

brandde het open vuur, daarin draaide de wendezoel die met scharnieren aan de 

wand vastzat. Waarmee men de grote kookketel: de sopp'nkettel, waarin het voer voor 

de beesten werd gekookt, tot boven het vuur kon brengen. De schadden die nog niet 

direct gebruikt hoefden te worden werden rondom het vuur gestapeld om nog eens 

extra gedroogd te worden. Omstreeks het jaar 1890 begon men grote 

schoorsteenmantels te bouwen: een bozem. Die waren aan het dak bevestigd en 

vingen de rook een beetje weg. De rook verdween door de reten en gaten. De binten 

zaten vingerdik onder het roet. Bij nat weer vielen gedeelten naar beneden. Zo'n lös 

hoes had per winter drie schuitjes turf nodig. Dit waren koopschuitjes van zo'n 

tweeduizend harde turven. Koopschuit wil zeggen dat de lading verkocht werd zoals 

hij erbij lag. Men zei ook wel 'in de roeze', toch was dit een vrij constante hoeveelheid. 

Zo'n koopschuit kostte acht gulden vijftig cent. Er waren drie boerenkarren nodig om 

de lading over te nemen.  

 

In Enter waren in de eerste decennia van de twintigste eeuw nog talrijke lösse hoesen 

bewoond. Zelfs in de oorspronkelijke vorm, waarvan de bewoners herkenbaar waren 
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aan hen door de rook van het open vuur roodomrande ogen, want een schoorsteen 

ontbrak namelijk. Het lös hoes was een driebeukig hallenhuis waarvan het voorste 

deel – soms met veldkeitjes geplaveid – het woongedeelte vormde. Daar was ook het 

open vuur te vinden, waarvan de rook door de hele ruimte kringelde. De Duitsers 

noemen dit soort boerderij dan ook een Rauchhaus. Het hooi en het stro lagen op de 

uit smalle stammetjes (slieten) bestaande zolder te drogen. Hooi en stro bleven 

vanwege de rook insectenvrij terwijl bovendien het houtwerk werd geconserveerd. De 

eigenschappen van het rokende open vuur zou mede hebben geleid tot de bouw van 

het lös hoes, dat in de late middeleeuwen in zwang kwam. In de schoorsteenloze 

boerderij waren in dak en wanden genoeg kieren en spleten te vinden om de rook 

tenslotte de buitenlucht te doen bereiken. Het woongedeelte werd slechts door een 

denkbeeldige grens van het verblijf van het vee op de deel gescheiden. De 

hoendernesten op de linnenkast en in de winter eenden en jonge biggetjes onder de 

stoelen van het gezin. Zo'n woning is doorgaans zestig tot zeventig voet (18 tot 21 

meter) lang en dertig tot veertig voet (9 tot 12 meter) breed. 

 

Na het jaar 1800 is dit soort boerderijen niet meer gebouwd. Van de vele bestaande 

boerderijen werd later het woongedeelte door een muur van het stalgedeelte 

gescheiden. Of er werd een woongedeelte bij aangebouwd.  

 

Vroeger zou de boer zich volstrekt niet op zijn gemak voelen, als hij vanaf de tafel bij de 

haard en zelfs uit zijn bed zijn vee niet kon zien en horen. Men stelt zich daarom bij 

deze inrichting geen bekrompen, armelijke of vuile gebouwen voor. Integendeel, alles 

was zeer net, groot en ruim, waar slechts enigmate welstand heerst, 

 

Aldus schreef in het jaar 1817 Freiherr Von Bönninghausen auf Darup. Wat de 

stallen betreft, zij zijn of waren erg primitief. Het waren volgens Jan en Everhard Jans 

min of meer diepe kuilen en het vee had tot taak deze kuilen met mest te vullen, voor 

het gebruik op de zandgronden.  

 

Aan het einde van de lange winter waren de kuilen vol, de beesten broodmager. 

Volgens een oude zegsman vaak zo verslapt dat ze naar buiten moesten worden 

gesleept. Daarbij verkeerden ze in een toestand van verregaande vervuiling. Gelukkig is 

in deze toestanden sinds lang wijziging gekomen. De melkfabriek voerde stalcontrole in 

en elke boer weet nu wel, dat vuil vee en vuile melk schade voor hem betekenen, aldus 

de gebroeders Jans. 

 

Aan de oostzijde van de hervormde kerk hebben de oudste boerderijen van Enter 

gestaan. Pal achter de kerk stond het hofhorig erve Borgerink. De boerderij is 

verkocht aan Gerrit Hendrik Morsink (Plas-Hendrik), die naast de boerderij een 

bakkerijtje begon: de latere coöperatie. Plas-Hendrik werd zo genoemd omdat hij 

geboren was op de boerderij De Plas, het bouwhuis van het herenhuis  Het Catteler. 

Naast de bakkerij van Morsink stond de smederij van Rutenfrans. De grootvader van 

Rutenfrans uit mijn jeugd: Christopher Rutenfrans – in Enter al gauw Stoffer 

genoemd – was geboren in het jaar 1811 in Hasewinkel in het koninkrijk Hannover. In 

het jaar 1850 kwam Rutenfrans naar Enter vanwege de miserabele economische 

omstandigheden in de Pruus. In die tijd trokken veel Duitsers naar Nederland en ze 

verhuurden zich als grasmaaier of boerenknecht. Christopher Rutenfrans werd 

knecht bij smid Bisschop en nam later de zaak van zijn baas over. Naast de smederij 
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stond het oude Wooltershoes van de familie Ter Denge. Op de plaats van het 

Wooltershoes staat nu de supermarkt van de Coöp. Tegenover de bakkerij van Plas-

Hendrik, pal naast de hervormde kerk, stond de boerderij van Weijssink (Bosdamen-

Gaait), later woonde Voortman er. Een dochter van de familie Weijssink was vroeger in 

betrekking bij burgemeester Putman Cramer die op het Huis Leyerweerd woonde. Bij 

haar dagelijkse gang hier naartoe moest ze door een bos. Omdat de dienstbetrekking 

bij de burgemeester haar toch enige status verschafte werd ze al gauw de Bosdame 

genoemd. Die naam bleef later aan de familie hangen. Omstreeks de eeuwwisseling 

breidde Plas-Hendrik zijn bakkerij uit met een winkeltje en een maalderij. Zijn zoon 

Frits kwam ook in de zaak, toen die trouwde werd de zaak nog verder uitgebreid. 

Naast de kerk kwam het woongedeelte (Carpe Diem) voor Frits en zijn vrouw en een 

kantoor. In het jaar 1926 werd de coöperatieve landbouwvereniging opgericht, die 

nam in het jaar 1928 de maalderij van Frits Morsink over. In het jaar 1930 nam ze 

ook de rest van de zaak over en werd Frits Morsink directeur van de nieuwe 

coöperatie. De plek rond de hervormde kerk had al eeuwen geleden tot beschermd 

dorpsgezicht verklaard moeten worden. Helaas is deze kans gemist. De politieke wil 

was er niet voor aanwezig geweest, je kunt niet alles bewaren, dacht men toen. Voor 

de stichting van de huidige hervormde kerk in het jaar 1709 moet er op dezelfde plek 

een kapel – gewijd aan de Heilige Antonius Abt – gestaan hebben. Deze is in de 

Tachtigjarige oorlog vernield. 

 

Zoals Enter is, zo zijn de echte bewoners. Ze zijn in het algemeen vriendelijk, als men 

hen tenminste open en vriendelijk tegemoet treedt. Toch is het moeilijk te raden wat 

er in hen omgaat. Ze zijn meesters in het geven van ontwijkende antwoorden, karig in 

het spreken van woorden van lof of van blaam. Zoals de Enternaar is, zo is zijn 

woning. Van buiten gezien is ze gesloten en bijna somber. De zijgevels zijn laag, het is 

alsof het dak liefst op de grond zou beginnen. De voorgevels en de achtergevels zijn 

rijziger, een stuk bedwongen boerentrots leeft erin. Men heeft weinig behoefte de weg 

te zien of vanaf de weg gezien te worden. Men legde uit zeer praktische overwegingen 

het bedrijfsgedeelte tegenover de weg in verband met de inrijdmogelijkheden. In de 

van de weg afgekeerde gevel zijn de ramen van het woongedeelte geplaatst. Kleine 

openingen met kleine ruiten, alsof men bang was door grote openingen de 

geslotenheid van het geheel te verstoren. Door deze ramen ziet men uit op de hof en 

boomgaard.  

 

Het verhaal van het verschil tussen het platteland en de stad. Nu was het Nederlandse 

platteland een speciaal geval. Er waren natuurlijk wel muren en poorten en wallen die 

de steden in juridische zin afscheidden van het omliggende land. Maar in sociaal 

opzicht was er eerder sprake van een geleidelijke overgang van grote steden via kleine 

steden en middelgrote dorpen naar de kleine gehuchten. Beide werelden trokken als 

het ware gezamenlijk op, zonder al te veel van elkaar te willen weten. De gevoelens 

van de meeste Entersen over de stad waren dan ook ambivalent (tegelijkertijd het ene 

en het andere). Aan de ene kant was de stad dichtbij, aan de andere kant veraf. De 

helft van de mensen legden zelden bezoeken af buiten het eigen dorp. Slecht een paar 

procent ging wel eens op bezoek in de stad. Toch bleek dat meer dan de helft van de 

beroepsbevolking buiten het dorp werkte, en de overgrote meerderheid verdiende zijn 

geld in de stad. Rond het jaar 1600 waarschuwde de volksdichter Brederode de 

‘Heeren en Burgers’ al: ‘Mijdt der Boeren Feesten: sy zijn selden soo soet.’ Hij 

beschreef de verschillende fasen van zo’n kermis:  
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Daar wordt zo eschrangst, gedroncken, gedreumelt en gedangst, gedobbelt en 

gekangst. Men riep om wijn, het most soo sijn. Elck Boerman was en Langst. 

 

Vierhonderd jaar later was daar nog altijd weinig in veranderd. Op de kermis werd om 

een uur of acht ’s ochtends met innemen begonnen, om een uur of twaalf begon het 

schreeuwen, om een uur of één het vechten en rond twee uur lagen de jongens lam 

tegen de gevels en stoepen, anderen zigzagden over de weg, rekkend en duwend, soms 

stompend en slaand, zonder hun krachten te kennen. Op dergelijke kermissen kwam 

ook iets naar voren dat weinig meer met het oude leven van doen had, en dat ook niet 

te maken had met de modegrillen van de stad. Terwijl de stedelingen zich min of meer 

conformeerden aan de trends die de televisiewereld dicteerde, gingen veel 

dorpsjongeren daar op een eigen manier mee om. Sommige elementen werden eruit 

gepikt, maar veel van de heersende modes liet men ook lopen, behalve de snor, die is 

nog steeds in. Voor een belangrijk deel had dit non-conformisme te maken met het 

eenvoudige feit dat vrijwel alle modes en trends uit de stad kwamen en ook weer 

bedoeld voor stedelingen. Naarmate de steden in de problemen kwamen werd men 

zich op het platteland bewuster van de eigen waarden. De Achterhoekse 

boerenpopgroep Normaal had waanzinnige successen met zijn liedjes over höken, 

brekken, angoan, zoepen en daldee’jen. Vrij vertaald kwam dat op hetzelfde neer als 

het ‘drincken en dreumelen’ van Brederode. Zij gaven de dwarse, eigenzinnige cultuur 

van de dorpsjongeren opnieuw een gezicht en daarmee een eigen bestaan, een eigen 

zelfbewustzijn, los van de opgelegde wereld van de stad en de televisie. De jongens 

gingen meestal uit in ploegen, groepjes die al jarenlang samenbleven. Niet zelden 

ontstond zo’n ploeg al op de dorpsschool, ze fietsten samen in lange colonnes naar de 

middelbare school in de stad, ze gingen samen naar feesten en pas als de eersten 

trouwden begon het gezelschap uit elkaar te vallen. 
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Wel studeert hef wet völ, wel dat neet doan hef, wet völ dinge 

better! 

 

‘Völle verstaand hek nich’, zee de boer, ‘mèr wak hebbe, is 

mèt van ’t beste’ 

 

 

 

 

HET  DUUTSE HOES 
 

 

 

 

 
Omstreeks het jaar 1930 tekende architekt Jan Jans een merkwaardig huis in Enter, 

genaamd De Mulderij (Mulderieje). Hij beperkte zich tot het vereeuwigen van het L-

vormige woongedeelte, dat in vakwerkbouw was opgetrokken. Volgens Jans stond het 

huis bij de Entersen bekend als het ‘Duutse hoes’. De afwijkende vormgeving valt op 

van dit opmerkelijke voorbeeld van oude landelijke bouwkunst. Het geheel doet 

denken aan noordduitse boerderijen, volgens Ditmarschen, Sleeswijk-Holstein. 

Bovendien vertonen Sallandse hallehuizen – als overgangsvorm naar het T-huis – ook 

wel een asymmetrische, L-vormige plattegrond, in de late achttiende en negentiende 

eeuw in de IJsselstreek. In Elsen bij Markelo zijn eveneens L-boerderijen bekend. Een 

verwante vakwerkbouw was het huis De Krans, op het terrein van de voormalige 

havezathe Beverfleurde te Rijssen, die in het jaar 1940 werd gesloopt. Naspeuringen 

voerden naar het kadaster te Zwolle, waar de oudste situatietekening van het huis De 

Mulderij uit de periode rond het jaar 1830 wordt bewaard, bekend als sectie E, nr. 

865. In het jaar 1938 werd het huis beroofd vn het overdwars uitstekende 

vakwerkgedeelte. Tot omstreeks 1977 lagen daar nog meer ouderwetse boerderijen, 

aan de westelijke periferie (buitenrand) van deze nederzetting. Aan de Dorpsstraat 

bijvoorbeeld, als blikvanger vanaf de Ypeloseweg, een vroeg-negentiende eeuwse 

boerenhuis met houten topgevel en grote inrijdeuren. Bouwkundig en volkskundig 

van belang was een in de lengterichting verdeeld hallehuis, een dubbel huis voor twee 

gezinnen. Het bezat in een weiland aan de wegkant een vrijstaande 

klompenmakerswerkplaats, met wanden van baksteen en een pannen dak. Voor een 

wolfdakje, achter een houten topgevel. 

 

Nu dit stuk oud-Enter heeft moeten wijken voor een nieuwbouwwijk – alleen de 

verbouwde Mulderij staat er nog  – heeft een nadere beschouwing zin. Gelukkig is in 

het archief van Openbare Werken (gemeentehuis Wierden) een in het jaar 1938 

vervaardigde bouwkundige tekening (opmeting) van de toenmalige situatie. Deze 
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tekening werd gemaakt in verband met een verbouwing van het woongedeelte van dit 

belangwekkende huis. Het ontwerp van de nieuwbouw bevindt zich eveneens in het 

archief van Openbare Werken te Wierden. Een en ander werd in opdracht gegeven 

door de weduwe G.J. Ezendam. Gesprekken met de bewoners  uit het jaar 1981, met 

name Gerrit Jan Ezendam en zijn moeder, verschaften meer materiaal over de 

boerderij De Mulderij. Karakteristiek is natuurlijk de brede deel van dit West-Twentse 

hallehuis, die zes meter veertig breed is. De sluitsteen van de ‘achterdure’ vermeldt 

het jaartal 1776, het bouwjaar van het bedrijfsgedeelte. Aan weerszijden van de deel 

bevonden zich de lage zijbeuken. Tot de Eerste Wereldoorlog stonden in de potstal zes 

‘beeste’ (koeien), gezelschap gehouden door een paard in de paardenstal tegen de 

straatgevel. Verschillende kleine bergruimten en een varkensstal en een privaat, een 

plank met ronde opening. De ‘sprong’ in de plattegrond signaleert, dat het aan de 

achterzijde uitgebouwde woongedeelte van iets latere datum was. 

 

In een langwerpig brok zandsteen, dat nu in de tuin ligt, was de volgende tekst 

gebeiteld: ‘Door U Kruis O Heer Bewaare ons voor Brand Voor al de nood en voor 

sunde en scande F I L A W 1784’. In het midden was een gestileerd kruis in reliëf 

aangebracht. De initialen betekenen F. Lohuis en Albert Workel. G.J. Ezendam 

vertelde dat Workel uit Duitsland kwam en de bouwheer van dit woongedeelte uit het 

jaar 1784 geweest is. Het aangebouwde vakwerkdeel, dat veel ouder is, werd toen van 

een nieuwe indeling en van een door schuiframen geflankeerde toegangsdeur voorzien. 

Albert Workel was indertijd waarschijnlijk eigenaar of aandeelhouder van de 

plaatselijke windmolen. Verklaarbaar is nu ook de naam van het huis: de Mulderij 

(Mulderieje). In het jaar 1938 werd, in het beginstadium van de sloop van het 

woongedeelte nog net op tijd een foto gemaakt van het tot ondergang gedoemde oude 

woongedeelte. Zichtbaar zijn op de historische foto: Albert Pluimers, metselaar Berend 

Hendriksen en Jannes Ezendam junior. Op het dak zit Mans Hendriksen die de 

sporen en de daklatten panvrij maakt. De oude indeling van de lange woongevel is 

uitstekend te onderscheiden. De lage raampjes brachten licht en lucht in de 

slaapkamer onder het schuine dak van de ‘kubbing’. De eerste deur vormde de 

toegangsdeur tot de ruime woonkeuken (6.50X6.50), met inlegbouwkastje en ‘boozem’ 

van een meter tachtig breed. Tot het jaar 1938 was deze ruimte antiek ingericht met 

kabinet, knopstoelen en ‘letterdeuke’ (merklappen). Tussen de schuiframen met 

houten roeden aan de woonzijde bevindt zich de eerder genoemde steen met het 

jaartal 1784. Naast de woonkeuken trof men de keuken (4.50X5) aan met daarachter 

een smalle slaapkamer (3.50X5.70). Op de tekening van Jan Jans is het vierkante 

raampje met luik van deze ruimte vastgelegd. Zij toont ook het luik van de zolder op 

de eerste verdieping. Direct herkenbaar zijn de ankerbalkconstructie en vijf gebinten 

van de inspringende hoekpartij. Twee rijen regels (riej’n) delen het geheel in drie, door 

stijlen onderbroken stroken. Consoles (stekbeande) aan weerszijden van de stijlen 

ondersteunen de muurplaat, waarop de stijlen rusten. Een kabinet uit de oude 

inboedel werd overgenomen door Geertruida Ezendam uit Hengelo (O). 

 

Het boerenbedrijf van De Mulderij was overwegend op de veeteelt gericht. Achter het 

woongedeelte lag vroeger ‘nen Wiejerd’. Vergelijk de bekende Rijssense ‘Wiejerd’ voor 

het bleken van de was. Of er in Enter ook gebleekt werd wist de familie Ezendam niet 

te vertellen. De mannelijke Ezendams behoorden vroeger tot de Enterse 

binnenschippers die in zuid en west Twente vracht vervoerden via de smalle beken en 

waterlopen. De gebeurde natuurlijk met de  traditionele Enterse zomp. Aan die 



 143

traditie herinnert een vroeg-negentiende eeuwse windwijzer op het topje van een 

katholiek gevelteken, behorend tot de sier van een verbouwde dorpsboerderij, 

Dorpsstraat 109 te Enter. Het silhouet is een Enterse zomp, inclusief roerganger. Na 

de eerste Wereldoorlog gaf de familie Ezendam de brui aan de stagnerende 

binnenscheepvaart. Ze besloot over te gaan naar vrachtvervoer met paard en wagen. 

Uit die tijd (1930) dateert een foto met op de bok van een door twee paarden 

getrokken huifkar J.H. en G.J. Ezendam, gekiekt op de Wierdenseweg te Enter. Vanaf 

het jaar 1930 was het vervoer het middel van bestaan van de Ezendams. Tot het 

midden van de jaren vijftig van de twintigste eeuw bleef men de paarden trouw. Nu 

(1980) hebben de drie broers Ezendam van het erve De Mulderij ieder een 

vrachtwagen, om het rayon Almelo-Goor-Markelo-Delden-Bentelo-Hengelo mee te 

bestrijken. Kleine verhuizingen vinden op verzoek ook plaats. 

 

In het jaar 1979 is het oude bedrijfsgedeelte met z’n warme rood-bruine baksteen nog 

eens nagezien en behoedzaam gerenoveerd, alles in passende stijl. Het ziet er naar uit 

dat dit uit het jaar 1776 daterende gedeelte van Het Duutse Hoes nog lang een 

waardig accent zal verlenen aan dit vernieuwde gedeelte van Enter. Een protestants, 

eenvoudig gevelteken met een simpele windwijzer, prijkt tussen de windveren van de 

gevel aan de straatzijde. De familie Ezendam is vanouds Nederlands hervormd. Je 

vraagt je intussen af of het gevelteken met windwijzer in Enter wellicht fungeerde als 

een herkenningsteken voor schippersfamilies. Ja... de klant hoefde dan alleen maar 

naar de geveltop te kijken. Kunsthistoricus Engelbert ter Kuile schreef in het jaar 

1934 in Nederlandse Monumenten van geschiedenis en Kunst over het Duutse Hoes:  

 

Bij de splitsing van den Almelooschen weg en de weg naar Bornebroek staat een oud 

huis (XVlll B) genummerd EK 1397, bekend als De Mulderij. Rechthoekig woonhuis van 

vakwerk, later verbouwd en aan de achterzijde van een deel voorzien. In een schouw 

van steen met het jaartal 1776. 

 

Met Ter Kuile zien we in het woonhuis van vakwerk het oudste deel van het 

oorspronkelijke bouwwerk, dat nog in de zeventiende eeuw gebouwd kan zijn. 

 

Voor de ontwikkeling van de West-Twentse klederdracht is een foto uit het 

familiealbum van de Ezendams van belang. Op de foto staat Janna Ezendam-

Lammers (echtgenote van Jannes Ezendam sr) naast de ‘middeler’ (houten stutpaal) 

van de grote inrijdeuren. Zij heeft de daagse knipmuts op het hoofd, een jak en een 

zwarte lange rok en ’n scholk (schotteldook, schort) aan. Janna Lammers leefde van 

1856 tot 1939 en werd drieëntachtig jaar. 
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Um te wetten hoe wied a-j könt goan, mo’j te wied goan 
 
As der gin dokters wadden, zo-w meender zeektes hebben, 
mer vroger dood goan 

 
 
 
 
 
 
 

De Erven 
 

 

 

 

 

De betekenis, het eventuele gebruik van de kleine bijgebouwen bij de boerderijen, met 

name in de Merovingische, Karolingische en latere tijd krijgt een historische 

verklaring in de Saksische wetgeving: de Lex Saxonum zoals die in het jaar 797 op de 

Rijksdag te Aken is vastgesteld. Zoals de titel al aangeeft zijn deze en andere 

Germaanse wetten in het Latijn gesteld. Inheemse benamingen van gebouwen vinden 

we in een boek als ‘De Heiland’, een in het Saksisch verteld evangelieverhaal uit het 

jaar 830, en ook in een inkomstenregister van het klooster Freckenhorst uit de elfde 

eeuw. Het huis, hus of seli, ook wel halla genoemd, vormde het middelpunt van een 

curtis of villa, in ‘De Heiland’ hof of burch genoemd, waarvan de burch duidt op een 

versterkte of omgrachte plaats, waarbinnen dan weer een hof kon liggen. Bij of om het 

huis lagen de bijgebouwen, zoals een alvearum of bijenstal en een stabulum: de 

veestal, misschien voor schapen, zeker voor rundvee. Inheemse benamingen hiervoor 

worden niet gegeven. Verder was er de ‘screona’ waarvan ook geen inheemse naam 

bekend is. Het woord screona wordt wel vertaald met 'aarden hut' of 'hut in de grond'. 

Over het algemeen wordt zo'n screona als een kleine werkhut, zelfs wel alleen als een 

weefhut opgevat, die deels in de grond was gegraven. Zulke hutkommen zijn vrij veel 

aangetroffen. In enkele gevallen werden inderdaad weefgewichten gevonden op de 

bodem van de kom of kuil. De hutkommen kunnen dus (deels) als afkomstig van 

zulke weefhutten worden beschouwd, zeker als ze met gelijktijdige huisplattegronden 

voorkomen, zoals te Dalfsen uit de vijfde eeuw. Dat zulke hutten deels in de grond 

lagen zal verband houden met het feit, dat zo de garens vochtig en dus sterk bleven. 

 

Is het bij Lievelde gevonden veertiende eeuwse lösse hoes met schuur misschien het 

toonbeeld van de ontwikkeling sinds de elfde tot twaalfde eeuw, dan zou in die drie 

eeuwen een even geleidelijke als algehele verandering in bedrijfsvoering moeten 

hebben plaatsgevonden. Berging van het geoogste, ongedorste graan op de zolder van 

het huis maakte het spieker voor dat doel overbodig. De uiteindelijke verdwijning van 

de weefhut kan toe te schrijven zijn aan een nieuwe weeftechniek in de dertiende 

eeuw, waarvoor in de kleine hut te weinig ruimte was. Het nieuwe getouw kreeg 

binnenshuis, in één van de afkubbingen (zijbeuk) een eigen vertrek. Van een dergelijk 

weefgetouw, nog in primitieve vorm, maar reeds met treden en een vlakliggende 
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ketting, is een afbeelding bekend uit het jaar 1310. Hoe snel de verbreiding ervan is 

geweest is niet bekend. Een Nederlands getijdenboek uit de vijftiende eeuw laat nog 

een staand getouw zien. Zo was uiteindelijk het meeste onder één dak gekomen: 

mens, vee en graanoogst. Alleen schapen behielden een eigen huis en 

begrijpelijkerwijs bleven ook de bijen buiten de deur. 

 

Bij alles wat er over boerenbouwkunst is geschreven, hebben de schuren tot dusver 

slechts zijdelings aandacht gekregen. Meestal bleef het dan bij opmerkingen als 

'schilderachtig' of 'vergroeid met het landschap'. Slechts enkele ook konden voldoende 

aandacht van Monumentenzorg krijgen. Stond er een gave Twentse boerderij op het 

punt te worden afgebroken of geheel te worden gemoderniseerd, dan kon men rekenen 

op veel protest en een reeks krantenberichten. Schuren konden meestal ongemerkt 

verdwijnen, de een na de ander. Toch blijkt, dat evenzeer als bij boerderijen, ook bij 

schuren sprake is van soorten – groepen, typen – met een bepaalde ontwikkeling in 

vormgeving, met een eigen verspreidingsgebied. De grote schuren zijn in twee 

vormgroepen te onderscheiden en wel in een huisvormig type en de schuren met een 

al of niet gesloten doorrit. Het lijkt wel voor de hand te liggen, dat men in eerste 

aanleg schuren bouwde, in dezelfde bouworde als de boerderijen. In die vorm komen 

ze dan ook in geheel Twente voor. In de streken waar de boerderijen houten topgevels 

hebben is dit bij de schuren ook het geval. In de gemeente Delden en zuidelijk 

Hengelo (de buurtschappen Oele, Woolde en Beckum) valt op, dat de boerderijen – 

althans de oudste onveranderde huizen – houten geveltoppen hebben, terwijl de 

schuren afgeschuinde boveneinden bezitten: de wolfseinden. Dit omvat het gehele 

gebied, waar zijn bezittingen had, met inbegrip van Breklenkamp dat sinds het jaar 

1901 bij dit landgoed behoort. Dit moet teruggaan op een bepaling die Unico Willem 

van Wassenaer van  in het jaar 1760 stelde in een instructie voor zijn rentmeester. 

Namelijk dat de te verbouwen huizen 'voortaan geen planke gevels voor nog agter 

mogen hebben, maar met afvallend stroo dak, off zoogenaamde wolfskappen gemaakt 

worden.’ De vele boerderijen met wolfseinden zijn hiermee verklaard. De bepaling is 

echter duidelijk ook in de (her)bouw van schuren toegepast. Hetzelfde vinden we ook 

bij de Weldammer erven. Het landgoed Weldam is van de jaren 1751 tot 1877 

eigendom van Unico Willem van Wassenaer geweest. Onder Markelo hebben de 

boerderijen en schuren vanouds wolfsdaken. Liggen de grote huisvormige schuren 

door geheel Twente verspreid, in de gemeenten Losser (uitgezonderd de buurtschap 

Beuningen), Enschede, Hengelo, Weerselo en Haaksbergen vormen ze het 

overwegende of zelfs enige schuurtype. In de gemeenten van Noord - en West - Twente 

komen ze voor naast de schuren met doorrit, dikwijls op een zelfde erve. In de 

gemeente Tubbergen heten ze ' 't oale hoes', zijn dan misschien inderdaad het oude, 

tot schuur afgezakte woonhuis. Voor zover bekend zijn het alle toch van elders 

overgebrachte, afgebroken en als schuur herbouwde huizen. Onder Tubbergen en 

Denekamp zijn ze geheel of gedeeltelijk in vakwerk uitgevoerd. Onder Losser komen 

daarnaast veel, onder Enschede vrijwel uitsluitend houten schuren voor. De zeer 

lange schuren: hooischuren, soms 'misschuren' genoemd, komen uitsluitend voor in 

de Losserse buurtschap Beuningen en in Denekamp en Tubbergen. Soms lijkt zo'n 

schuur te zijn gebouwd als een soort poort naar het erf, de doorrit haast recht voor de 

inrijdeur van de boerderij. In de meeste gevallen echter staan ze langs de oprit naar 

het huis, in ongeveer dezelfde richting gesitueerd. De lengte verschilt onderling zeer 

veel. De langste zijn of waren te vinden in Agelo. Langere schuren komen ook elders 

wel voor maar over het algemeen zijn het bouwsels van vijf of zes gebinten met de 
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doorrit in het midden. In hun eenvoudigste vorm bestaan ze uit deze gebinten, het 

'vierkante werk', zonder afkubbingen, de hoge wanden dichtgemaakt met planken, 

strovlechtwerk, vakwerk met leem en/of baksteenvulling. Meestal zijn later, dan wel 

bij later gebouwde schuren, allerlei aanbouwsels toegevoegd zoals afkubbingen tegen 

de wanden of afdaken tegen de korte gevels. Soms steekt een geveltop ver over, zodat 

een wagen een gemakkelijk bereikbaar onderkomen vindt. Een dergelijk overstek kan 

worden gevormd door de verlengde boven - of gebintplaten of door ver naar buiten 

doorlopende, op de moerbalken van het gebint liggende 'kinderbalken'. Dit laatste is 

het geval bij de grote schuur op het erve Effink in Geesteren. Het is duidelijk een 

latere uitbouw, wellicht in de negentiende eeuw aangebracht aan de veel oudere 

schuur. Deze had oorspronkelijk een houten geveltop waarvan de – nu loze – consoles 

(balkjes) nog aanwezig zijn. Soms zijn de overstekken ongesteund, meestal echter 

gesteund door korbelen of karbelen (uitspringende steen waarop een balk rust) of zelfs 

één of twee staanders. Uitbouw van zo'n overstek heeft misschien geleid tot verdere 

verlenging van de schuur met dan een tweede doorrit. Wellicht is zelfs de eerste ook 

op die manier ontstaan. Het is namelijk opmerkelijk, dat de hier genoemde 

schuurtypen ook voorkomen in Nieder - Bentheim en oostelijke in Duitsland. Hier en 

daar, waar ook een vorm van de lange doorrijdschuur bekend is, komen hoge, korte 

schuren voor, van een vier - of vijftal gebinten zonder doorrit. Hoe noordelijker men 

komt, hoe meer dit laatste type gaat overheersen. Komen we zuidelijker in de 

gemeente Wierden, namelijk bij Enter, dan treffen we een heel ander soort schuren 

aan. Het lijkt een mengvorm, aan alle vier zijden hangt het dak zeer laag op de 

wanden. Een soort huisvorm terwijl in plaats van een (afgesloten) doorrit er nu een 

hoge dakkapel is met een inrijdeur, liggend in één lijn met de zijwand. Deze schuren 

komen ook voor in Markelo en de buurtschappen Elsen, Herike en het zuidelijk deel 

van de gemeente Wierden. Een afwijkend type schuur is te vinden in de streek rond 

de Ageler- en Reutumer Es. Naast de lange doorrijdschuren van Groot- en Klein Agelo 

zien we hier (en ook in Reutum) lange, lage schuren met aan één korte zijde een 

houten geveltop, dan wel een dakschild. Aan de andere zijde een groot overstek, al 

dan niet gesteund en weer met of een geveltop of een dakschild. Ze vormen naar het 

lijkt een variant op de huisvormige schuren en vertonen overeenkomst met die in 

Markelo, doordat in een der lange zijden een grote inrijdeur is aangebracht onder een 

hoge dakkapel. In hetzelfde gebied komen enkele hooischuren voor in een andere 

vorm. Ze zijn zeer kort, niet meer dan twee gebond, zonder afkubbingen (zijbeuken), 

met aan de achterzijde een houten geveltop en aan de voorzijde een diep, geschoord 

overstek, waar een oogstwagen of een hooiwagen geheel onder kan staan. De twee 

bekende schuren van dit type bereikten de status van beschermd monument, 

namelijk die op het erve Deperink in Reutum en die op het erve Snoeiink in Haarle. 

Laatst genoemde schuur is wel bijzonder van vorm want hij bezit een dubbele kap. Hij 

is jaren geleden overgeplaatst naar het erve De Hamersboer in Geesteren. Weliswaar 

in dezelfde gemeente (Tubbergen) maar toch op een plaats waar hij niet vanouds  

thuishoort. Tot ongeveer het jaar 1970 heeft in de gemeente Enschede een 

zogenaamde 'moezenschöppe' gestaan en wel op het erve Spiele in de Esmarke, aan de 

Hoge Boekelerweg. Hij was in het jaar 1910 gebouwd door timmerman Nijland, die in 

de buurt van genoemd erve woonde. Het bouwsel bestond uit drie gebinten, was zes 

meter en vijfendertig centimeter breed en zes meter en tachtig centimeter lang. De 

poeren waarop de schuur was opgetrokken waren van baksteen gemetseld en 

gepleisterd. Op deze poeren lag een zinken plaat die naar alle vier kanten een eind 

uitstak. Daarop stonden de posten of stijlen van het gebintwerk. De schuur moest 



 147

plaats maken voor de bebouwing in de nieuwe stadswijk Park Stokhorst. 

 

In bouwkundige zin blijven er vragen, met name over de fundering: in of op de grond. 

Was het huis in de veertiende eeuw nog opgebouwd uit in de grond gegraven palen. 

Het is de vraag of dat in diezelfde tijd overal nog zo was of dat dit slechts een klein 

huis was en dat grotere huizen al op de grond stonden, met staanders op veldkeien en 

de wanden op de grondbalken. Een tweede vraag is, hoe lang dit nog is doorgegaan en 

of het wel allemaal in een zelfde, misschien wat ruim te nemen periode is gebeurd. Of 

dat inderdaad boerenhuizen voor volledige bedrijfsvoering gebouwd werden volgens de 

nieuwe manier en dat kleine huizen gebouwd bleven worden met gebruik van 

ingegraven palen. Er zijn aanwijzingen voor het laatste, zelfs nog helemaal uit de 

achttiende eeuw. Het is zelfs mogelijk en ook nog beredeneerbaar, dat het met opzet 

werd gedaan. In de marke Buurse werd op een holtink op 11 mei 1770 duidelijk 

gemaakt dat ene Arend Morsink tegen uitdrukkelijke bepaling van 2 juni 1764 een 

huis met een afdak op de hem aangewezen plek had gebouwd in plaats van een hutte. 

‘Uit toegeeflykheid en enkel consideratie mocht hij het vierkante werk (…) houden 

staan mits dat hij de posten zo verre in de grond zal laten zakken, dat zeven voet 

plaatze onder de balken blijft.’ Bovendien moest hij het afdak binnen twee dagen 

verwijderen. Zo'n hut moest direct na de dood van de bewoner worden afgebroken, 

ingegraven palen gaven de hut bovendien geen lang leven.  

 

De huizen zullen vanouds niet die grootte hebben gehad die wij nu kennen. Een 

markebepaling van De Lutte uit het jaar 1464 luidt tenminste:  

 

Item wanner een Buer zijn huijs veroldert ofte verongelucket is, soe is ons recht dat men 

die Buer moet wijsen vuijter marcke ende toe timmeren op die rechte salstede toe vier 

gebunten. 

 

Dat gold dan in de grootste marke van Twente, waarover in de besluiten van de 

andere marken gezegd wordt 'dat men dat halden soelde als in andere marcken, 

insunderheit in der Lutte.' Verder geven markenboeken weinig of geen mededelingen 

over de bouwwijze van boerderijen. Mochten u meer willen weten, dan moet u op zoek 

naar afbeeldingen, weergaven van boerenhuizen door kunstenaars uit liefst zo vroeg 

mogelijke tijd. In de zestiende eeuw beginnen meer afbeeldingen van echte halle-

achtige huizen te komen. Een zuiver type, met 'vierkant werk' en vakwerk in de 

voorgevel komt nog voor op een schilderij van de Nederlandse schilder Cornelis van 

Dalem, gedateerd 1564. Latere kunstenaars – uit de zeventiende eeuw – tonen ons in 

hun tekeningen en schilderijen boerenhuizen die heel goed in Twente kunnen passen. 

Ook in Twente kennen we het verschijnsel van de verbrede voorgevel en de verhoogde 

zijmuren. Hierbij is echter steeds sprake van zuivere baksteenbouw terwijl het overige 

van het huis in veel gevallen zijn vakwerk behield. Zelfs werd niet eens altijd het lös 

hoeskarakter prijsgegeven! En de bouw is, voor zover na te gaan, altijd negentiende of 

zelfs twintigste eeuws. De indruk bestaat, dat deze bouwwijze een geheel eigen 

ontwikkeling is. In Nederland beperkt gebleven tot Twente en de (oostelijke) Gelderse 

Achterhoek. In elk geval lijkt het niets van doen te hebben met L- of T-huis 

(dwarshuis, krukhuis) zoals dat vanuit het gebied van de grote rivieren in de 

achttiende en negentiende eeuw noordwaarts en oostwaarts is opgedrongen. Voor het 

merendeel zijn het statige huizen geworden, al komt hier en daar een zelfs piepklein 

huisje voor met breed dwarshuis. Dwarshuizen zijn door heel Twente te vinden, 
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hoewel er van een concentratie kan worden gesproken in de gemeente Markelo en 

aangrenzende delen. Ook komt het T- of L-huis vooral voor in het gebied van de 

gemeente Markelo. Het heeft zich verder verbreid in de gemeenten Wierden, 

Diepenheim en Ambt-Delden. Hoe verder naar het oosten, hoe geringer in aantal, 

groter in spreiding en later in tijd. Op de kadastrale minuutplans (oorspronkelijk 

stuk) van Twente zijn alleen dwarshuizen te zien in Markelo (17) en Enter (1). Onder 

Wierden, waarin het jaar 1825 nog geen dwarshuizen voorkwamen, kennen we nu 

onder andere Aaltink (gevelsteen 1886), nu gemoderniseerd, Staman van het jaar 

1914 en De Droffel, een nieuwbouw uit het jaar 1916, in traditionele stijl. 

 

Het is een betrekkelijk kleine groep niet-agrarische Twentenaren geweest, die in de 

loop van de negentiende eeuw een woning zocht op het platteland, namelijk die van de 

textielindustriëlen. Doorgaans kwam het bij hen neer op villabouw, slechts een enkele 

keer werd een huis tegen de voorkant van een boerderij gebouwd als een groter of 

kleiner dwarshuis. Zo bouwde de fabrikant Salomonson in het jaar 1840 aan de weg 

van Almelo naar Borne een boerderij met dwars ervoor een 'herenkamer' van één 

verdieping. De bleker Van der Aa zette in diezelfde tijd een voorhuis dat leek op en 

havezathe tegen zijn boerderij aan de Krommendijk ten oosten van Almelo. Ook in 

deze en dergelijke gevallen is van een Twentse boerenbouwtraditie geen sprake. 

 

Zo ziet het ernaar uit dat onze Twentse boerderijen naar hun uiterlijk eeuwenlang in 

beginsel weinig of geen veranderingen hebben ondergaan. Wijzigingen, die in de loop 

der eeuwen overal in het hallehuisgebied aan de boerderijen plaatsvonden zijn in 

Twente – indien al – over het algemeen pas laat doorgedrongen. Veranderingen in de 

bedrijfsvoering, zoals toename van de rundveeteelt, maar ook de vraag naar meer 

woongemak beginnen in de achttiende eeuw aarzelend in te grijpen in de vormgeving 

van de huizen. Die vormvastheid lijkt een verdere bevestiging te gaan krijgen door de 

methode van onderzoek, die het mogelijk maakt het jaar van het hakken en toepassen 

van hout vast te stellen: het dendrochronologische (dendrografie is boomomschrijving) 

onderzoek, ofwel het jaarringenonderzoek, doorgaans van eikenhout. Droge en natte 

jaren bepalen de geringere of grotere dikte van de jaarringen in de bomen. Aan de 

hand van een groot aantal monsters, genomen uit nog levende oude bomen en uit 

oude gebouwen, kon eeuwen overspannende vaste reeks van jaarringdikten worden 

opgezet. Monsters uit bouwwerken kunnen nu met behulp van de computer gepast 

worden op die reeks en zo is – soms wel met enig voorbehoud – het jaar van kappen 

van de betreffende boom of bomen vast te stellen. Op deze wijze werd het houtwerk 

van een boerderij bij Neede gedateerd in het jaar 1518, van een voormalige boerderij te 

Overdinkel in het jaar 1502, dat van een stadhuis in Burgsteinfurt in het jaar 1399 en 

in Asbeck voor het jaar 1340. In Twente werd in het jaar 1986 een groot aantal huizen 

op deze wijze onderzocht. Hierbij waren slechts twee boerderijen, waar een datering 

kon worden gegeven. De overige waren stadse (vakwerk)huizen en ook de vicarie bij 

het Stift te Weerselo. Bij de boerderij Elferink in Usselo konden balken uit het jaar 

1646 en het jaar 1648 worden gedateerd. Vier monsters, genomen in de boerderij 

Groot Boavel bij het Rijksmuseum Twente te Enschede, maakten een datering in het 

jaar 1532, met een speling van min of plus acht jaar mogelijk. Een gevelbalk van deze 

boerderij bleek uit het jaar 1734 te dateren en een op de kop liggende (en dus 

'hergebruikte) ankerbalk uit omstreeks het jaar1636. Het aspect hergebruik, dat bij 

boerderijen een voorkomend gegeven is, bepaalt overigens de mate van voorzichtigheid 

waarmee we dateringen als bovengenoemd dienen te gebruiken voor het bouwwerk 
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zelf. Een en ander zal daartoe gepaard moeten gaan met een onderzoek naar het 

mogelijke hergebruik van de balken. 

 

Het woord halle-huis is een pleonasme (woordovertolligheid) want halle is op zichzelf 

al een woord dat huis of woning betekent. Het komt als healle voor in de 

Angelsaksische wetgeving van de negende tot de elfde eeuw en in de Saksische 

‘Heiland’ als halla. Bij de Angelsaksen is het woonhuis op een erve, in ‘De Heiland’ 

eveneens een woonhuis, duidelijk gezien als één ongedeelde ruimte, zowel horizontaal 

als verticaal, terwijl het ook een grote zaal of hal kan zijn in bijvoorbeeld een burcht of 

paleis. Nadat in de late middeleeuwen verschillende boerenbedrijfgedeelten, die 

aanvankelijk een eigen gebouw hadden, onder één dak waren gekomen, ontstond een 

eenheidshuis. Waarbinnen het aloude halle bleef wat ze steeds geweest was, met 

rondom en erboven gegroepeerd de ruimte voor de 'binnengebrachte' bedrijfsdelen, 

zoals stallen en oogstberging. De benaming halle is in het dagelijks spraakgebruik 

tegenwoordig geheel verloren gegaan. Historische bronnen als de markenboeken die 

teruggaan tot de vijftiende eeuw, noemen dit begrip nooit. Een benaming die langer – 

zelfs tot in onze eeuw – bleef voortleven, is saal. In bovengenoemde geschriften komt 

het voor als seli, in de Lex Salica, de Lex Chamavorum en Francorum en enkele 

Zuidduitse wetboeken als salina (verkleinwoord van sala) en als sala met de betekenis 

woonhuis. In later eeuwen vinden we het terug in de Twentse markenboeken als 

zaalstede. Dat is dan het erf waarop het huis staat en waarbuiten het niet mag 

worden verplaatst of na verwoesting herbouwd. Zo geldt in De Lutte in het jaar 1464:  

 

Item wanner een Buer zijn huijs veroldert ofte verongelucket is, soe js onze recht, dat 

men die Buer moet wijsen vuijter marcke ende toe timmeren op die rechte salstede toe 

vier gebunden. 

 

In het jaar 1554 deelde op een markenvergadering van Albergen Johan ten Hulshof 

mee, dat: 

 

er gheine furstede mher off (op) sijn gewardt guedt sijen, dann thwe, tho wetten de 

rechte salstedde vnd eijn liftuiches hues, voer de olderenn. 

 

De marke Losser bepaalde in het jaar 1565 dat 'eyn ijder uth sijner gewontlijke 

salstede nicht mehr als aijne uthdrifft hebbe.' Duidelijk is wel, dat de woning zelf met 

huis wordt aangeduid, terwijl daarnaast in zestiende eeuwse markenotulen het woord 

erve regelmatig voorkomt en de eigenaren dan wel bewoners of markegerechtigden te 

boek staan als ‘buer’, maar meestal en uiteindelijk alleen nog als erfgenaam. Mede 

daardoor zal het toch al spaarzame gebruik van saal in de betekenis van huis na de 

zestiende eeuw geheel zijn verdwenen. Wel bleef het bestaan in een engere betekenis, 

namelijk van knechtenslaapvertrek, gelegen boven de zijbeuken of afkubbingen. In het 

lös hoes Groot Baovel boven de paardenstal naast de niendeur. Zo is het enige woord 

dat in zijn volle betekenis in dialectvorm in Noordwest - Europa onveranderd bewaard 

bleef, het woord: hoes, in de oude Germaanse teksten geschreven als hus met dezelfde 

uitspraak. De cultuurtalen in hetzelfde gebied behielden dit woord eveneens, in tot 

een verheven vorm: huis, haus, house. 

 

In de markenboeken leest men:  
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Jeder sal gehouden wesen langes of tendes sijn akker een goeden wal te maken dar de 

beesten niet over kunt en alle jar te onderholden totdat et ut gesayt is en als et 

uitgesayt is een jeder de wal ook weer sligten of toelycken (…) en die herde (r) worde 

sal geholden wesen borge te stellen voor alle schade die an de weyte komt door beeste 

of ander vee. Later voegde men hieraan toe: Om boekweite te zaayen den tijd van 12 

jaaren. Elders leest men bij dergelijke overeenkomsten: De zaaijaren zullen zijn 15 

jaaren. In het contract van het jaar 1770 wordt daarbij nog bepaald: Verders mag ook 

niemand belet worden om met de weite te schoeven of varen van den eersten tot den 

laatsten akkers als de weyte gemaaid is dwars over den akkers heen naar de Haar op. 

 

Tussen deze deelakkers bestonden geen wegen, men kon er met paard en wagen niet 

komen. Men moest met de kruiwagen iedere keer weer lange afstanden afleggen. Wat 

de houtwallen betreft: die leverden met eikenhakhoutbosjes en elzensingels de boer 

een aardige bijverdienste op. Niet alleen de winning van takkenbossen voor de ovens 

van de broodbakkers, ook die van eikenschors voor de looierij en elzenhout voor de 

houtskoolbranderij brachten wat geld in het laatje. Het markenbestuur bepaalde 

echter hoeveel hout iedereen voor eigen gebruik uit de houtwallen mocht halen. 

 

Men treft in Twente langs de beken vaak markante aarden wallen aan. Ze zijn 

ontstaan bij het beekonderhoud dat boeren en molenaars eeuwenlang op dezelfde 

manier deden. De beken werden elk jaar met een schop op diepte gehouden waarbij 

zand en modder op de oever werden gegooid. Op de wallen werden bomen en struiken 

gepland. De beplanting had meerdere doelen: ze moesten de ligging van de beken 

vastleggen en vormden vaak de grens met de gronden van de buren. Verder 

fungeerden ze als afscheiding voor het vee en leverden ze het benodigde hout voor 

kachels en gebruiksvoorwerpen. De zo ontstane houtwallen kunnen honderden jaren 

oud zijn. Als de bomen en struiken eenmaal zo zwaar zijn uitgegroeid dat zij de beek 

omarmen, ontstaat er in de schaduw een vochtig microklimaat met gedempte 

temperatuurswisselingen. Daar ontwikkelde zich karakteristieke beekbegeleidende 

vegetatie op de oever, met bijzondere planten als slanke primula (Primula elatior). 

 

In het begin stonden die nieuwe houtwallen vol met allerlei planten en was er nog een 

grote verwantschap met de flora van het land eromheen. Zo vond men er diverse 

grassen, boterbloemen, paardebloemen, klaver en distels, waarbij soms één soort in 

enorme massa's verscheen. In de loop van de tijden – waarbij het houtgewas begon op 

te schieten – traden er verschuivingen op. Langzaam maar zeker begon de houtwal 

een eigen karakter te krijgen. Het merkwaardige is dat zo'n houtwal wat zijn flora en 

fauna betreft, een grote gelijkenis ging vertonen met die van de bosranden uit de 

omgeving en dat dit zo bleef. Welk soort kunnen we nu in een houtwal aantreffen? Als 

bomen en struiken vinden we er bijvoorbeeld: acacia, berk, beuk, grove den, els, eik, 

es, diverse soorten populieren en wilgen. Braam, brem, bosbes, gagel (heester met gele 

katjes), Gelderse roos, hazelaar, hondsroos, hulst, kardinaalsmuts, zoete kers, 

kornoelje, krent, lijsterbes, meidoorn, vlier, vogelkers, vuilboom en wegedoorn. Voorts 

diverse klimplanten als: bitterzoet, heggenduizendknoop, hop, kamperfoelie, klimop. 

Zo ook een tal van kruidachtige planten als: bosanemoon, bosklaverzuring, dalkruid 

en diverse havikskruiden, hengel, grootbloem en drienersmuur, robertskruid, 

salomonszegel en diverse grassen en kruiden. Het argument dat houtwallen 

broedplaatsen zouden zijn van onkruiden die op de akkers en weilanden groeien is 

hiermee reeds voldoende weerlegt. Want in een goede staat verkerende houtwal willen 
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deze onkruiden beslist niet gedijen. Hoe die planten er gekomen zijn? Zoogdieren en 

vogels nemen via hun mest en ook aan hun haren en veren tal van zaden mee, terwijl 

ook de wind een belangrijke rol vervult. Naarmate meer soortgelijke terreinen in de 

buurt liggen, zal ook een nieuwe houtwal eerder tot eigen leven komen, een 

gemeenschap gaan vormen. Onze tijd is voor de eeuwenoude bomen erg noodlottig 

geweest. De beroemde Oelerboom, de statigste eik van Nederland, werd door de 

bliksem zwaar beschadigd en later door de orkaan van Borculo gedood. Die na ons 

komen zullen de oude reuzeneiken niet meer kennen want waar is een plekje te 

vinden dat acht eeuwen met rust gelaten wordt en aan de eik gelegenheid biedt tot 

volle wasdom te ontwikkelen? Gelukkig staat in Fleringen nog de oude eik, die om zijn 

mooie vorm en dicht bladerdak de ‘kroezenboom’ wordt genoemd. Ruim drie eeuwen 

geleden reeds strekte hij beschermend zijn takken uit over de vele vromen die er in 

het geheim de mis kwamen bijwonen. Dat was in de jaren toen de staatskerk 

(gereformeerde) aan andersdenkenden het houden van godsdienstige bijeenkomsten 

verbood. Ook in het Twickelerbos vindt men prachtige eiken en beuken. De mooiste 

beken met de oudste houtwallen erlangs worden door de provincie Overijssel en 

waterschap Regge en Dinkel aangeduid als waterparels. Deze vergelijking is nog niet 

zo gek bedacht voor het stromende beekwater, dat zich flonkerend een weg baant in 

de dalen tussen de bosjes, houtwallen, grasland en akkers. Die beken zijn het 

visitekaartje voor het Twentse landschap. Voorbeelden van die waterparels zijn de 

Dinkel, de Springendalsebeek bij Ootmarsum, de Bloemenbeek in De Lutte, de 

Betlehemsbeek,  de Elsbeek en de Snoeyinksbeek bij Losser en de Geesterse 

Molenbeek. 

 

Het water in het landschap is niet zo statisch als het lijkt; het is continu in beweging. 

Zo stroomt eenmaal gevallen regenwater over het aardoppervlak naar lagere plekken, 

maar in de ondergrond stroomt het grondwater net zo goed, naar diepere lagen of naar 

opzij. Het gehele gebied waarvan het oppervlakte- en het ondiepe grondwater zich tot 

één systeem verzamelt, wordt het intrek- of stroomgebied genoemd. De ruimtelijke 

grens van een stroomgebied is de waterscheiding. In het landschap is de 

waterscheiding vaak herkenbaar als de top van een stuwwal of een verhoging tussen 

twee beekdalen. Vaak liggen de wegen precies op waterscheidingen, dit zijn natuurlijk 

altijd al de hoogste en droogste plekken in het landschap geweest. Wanneer we het 

gehele stroomgebied inclusief het ondergrondse deel driedimensionaal bekijken, 

spreken we over de watersysteembenadering. Deze benadering is erg belangrijk, 

omdat we anders geen zicht krijgen op de hydrologische samenhang in een gebied. 

Hydrodynamica is de leer van de beweging van de vloeistoffen, hydrografie is de leer 

van het water op aarde. Alles wat bovenstrooms gebeurt, heeft immers effect op de 

situatie benedenstrooms. Dit geldt zowel bovengronds als ondergronds en het heeft 

niet alleen betrekking op de hoeveelheid water, maar ook op de kwaliteit van dat 

water. Het grondwater dat elders in het stroomgebied, op een lagere plek weer aan de 

oppervlakte komt, wordt kwelwater of bronwater genoemd. Bij kwelgebieden gaat het 

om gebieden van meerdere hectares groot op de flanken of aan de voet van de 

stuwwallen. Vaak zijn het moerassen of broekbossen, zoals het Voltherbroek en 

Agelerbroek bij Weerselo. Bij bronnen gaat het om plekken van enkele tientallen 

vierkante meters, waar het water aan de oppervlakte komt en daar een bronbeekje 

begint. Deze zogenaamde ‘helocrene bronnen’ liggen in Twente alleen op de flanken 

van de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum. Voor zover bekend hebben mensen 

al sinds de middeleeuwen intensief gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden van de 
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beeksystemen. Beken boden natuurlijk drinkwater en waswater. Molenaars konden 

met de beken hun watermolens aandrijven om hout te zagen, olie te persen of graan 

te malen. Ten behoeve van die molenactiviteiten werd vaak ingegrepen in de 

natuurlijke processen in de beken. Zo werd in droge perioden het waterpeil 

bovenstrooms van de molen flink opgezet om voldoende aanvoer op een molendag te 

garanderen. Bovendien werd de ligging van de beken vaak een beetje verlegd, zodanig 

dat het water ook andere gebieden kon bereiken. Veel boeren deden dit om te kunnen 

profiteren van het vruchtbare laagje slib dat het beekwater na een periode van 

overstroming op het land achterliet. Voor de cultuurgewassen op voedselarme 

zandgronden was dat zeer welkom. 

 

Door het voortdurende proces van uitschuring van zand uit de buitenbochten en 

afzetting van het meegevoerde zand in binnenbochten verplaatst de middenloop zich 

geleidelijk. Meanderen heet dat proces. De beek verlegt haar loop vooral in perioden 

van hoge afvoer; het kan dan gaan om enkele decimeters, tot plaatselijk zelfs enkele 

meters per winter. Op plekken waar kleilagen of oude banken met ijzeroer in de 

bodem zitten gebeurt er weinig. In Bentelo werd de veldnaam auerstraank genoteerd. 

Het bleek dat daarmee een langgerekte laag ijzeroer werd bedoeld. Die heeft daar 

langs de Hagmolenbeek gelegen en is gedurende lange tijd geëxploiteerd. Er was de 

Hagmölle, een watermolen op de beek. Vermoedelijk heeft de molen als ‘iesermölle 

dienst gedaan. Er zitten eiken balken in de grond op de plaats waar de molen heeft 

gestaan. De mensen weten nog wel van het ‘auwer’ dat hier gewonnen werd. 

Waarschijnlijk eeuwenlang, in elk geval nog in de twintigste eeuw toen het via Boekelo 

per spoor naar de gieterijen langs de IJssel werd vervoerd. Nog na het jaar 1945 

hebben sjacheraars er aan verdiend door de oerbrokken op te rapen, die boeren langs 

de kant van de weg hadden gegooid. Doordat de boeren dieper gingen ploegen in de 

naoorlogse jaren kwamen die brokken uit de akkers naar boven. Als de oerlaag maar 

gebroken is wil er op zulke grond best wat groeien: ’n auerstraank is gloepens had, 

meer ie kunt d’r all’ns op verbouwen’. In Hengevelde zijn meer dan tachtig jaar 

geleden bij het ‘terecht maken’ (ontginnen) van een stuk land ‘koaren (karren) vol 

iezerpröttel’  in een oud gat gestort. In het verleden hebben boeren en molenaars de 

meandering enigszins ingeperkt door het planten van bomen op de oevers. De zwarte 

els, een algemene boom uit de brongebieden leende zich daar goed voor. De wortels 

van deze boom hebben de bijzondere eigenschap dat ze onder water door groeien. 

Door een natuurlijk vlechtwerk leggen ze de oevers van de beek op beperkte wijze 

vast. Dergelijke houtwallen zijn vaak al erg oud. Ze hebben een bijzondere ondergroei 

met plantengemeenschappen die men alleen hier vindt. Een voorbeeld is het Elzen-

Vogelkersverbond, met planten als de wettelijke beschermde slanke sleutelbloem, 

bosanemoon (Anemone Nemorosa) en muskuskruid (Adoxa Moschatellina). Opvallend 

aan deze planten is dat zij al in april bloeien, ruim voordat de bomen in blad komen. 

Zo kunnen zij in hun bloeitijd optimaal gebruik maken van zonlicht en het 

bijbehorende insectenbezoek.  

 

Grijze rookslierten waaien over de weg die even voorbij het Aardhuis door de bossen 

bomen van het Kroondomein naar Uddel (Veluwe) gaat. Het is een scherpe, 

prikkelende rook die de passerende automobilist haastig het portierraam omhoog doet 

draaien. De rook is van een brand uit tientallen ronde zandheuvels op de grote vlakte 

bij een bos. Op het terrein oefenen de houtskoolbranders hun beroep uit. Het is een 

beroep dat normaal gesproken van vader op zoon overgaat. Overal waar een flink stuk 
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bos geveld was kon men ze vinden. Het kromme tophout en de stompen, alles wat 

voor de handel geen waarde had werd gebrand. Men was gewoonlijk weken achtereen 

van huis en woonde in zelfgebouwde hutten van boomstammen en heideplaggen. De 

grote, ronde heuvels: meilers, waarin het houtverkolingsproces plaats vond werden 

opgebouwd uit zo'n honderd kubieke meter hout. Opgestapeld volgens een 

eeuwenoud, vast patroon tot een koepelvormig gevaarte. Er werd gezorgd dat in het 

midden – van de grond tot de top – een schoorsteen openbleef. Wanneer de meiler 

verkeerd gebouwd was, stortte de boel in. Meilers die afgebouwd zijn worden afgedekt 

met een flinke laag plaggen en zand. Daarna kan de brander zijn gang gaan. Het 

bouwen van meilers gaat ongeveer het hele jaar door. Het branden begint meestal niet 

voor april. Dan gaat de vlam in de takkenbos die van tevoren in de schoorsteen van de 

meilers was gedeponeerd. Brandde dat zaakje binnen naar behoren, dan werd het 

vuur geregeld. In de afdeklaag van de meilers waren rondom op regelmatige afstanden 

openingen gestoken: de trekgaten. Er moest genoeg luchttoevoer zijn. Niet teveel, want 

dan zou de hele houtstapel tot as verteren. Echter ook niet te weinig. In het hart van 

de heuvel moet een zacht vuurtje smeulen, de rest van het hout verkoolt dan door de 

hitteontwikkeling. De waakzaamheid van de branders verslapte geen ogenblik, want er 

stond heel wat op het spel. Het kapitaal dat de baas in al dat hout gestoken had, en 

hun naam. Draaide de wind op een gegeven ogenblik of veranderde hij van kracht, 

dan veranderde ook de trek in de meilers. Dan moet de brander er als de kippen bij 

zijn om de zaak onder controle te houden. Het kon nodig zijn aan de ene kant de 

trekgaten dicht te maken en aan de andere kant wat meer lucht te geven. Een uur 

later moest het soms precies anders om, want de wind was nogal een wispelturig. En 

's nachts moest er ook toezicht en controle zijn. Dan werd er om beurten wacht 

gelopen. Het zijn tenslotte de geur en de kleur van de rook die verraden dat het 

verkolingsproces zijn beslag heeft gekregen. 'De meiler is gaar', zeiden de vaklui. 

Onmiddellijk werden de trekgaten gedicht en daarna blijven de van binnen 

gloeiendhete bergen rustig een paar weken liggen om af te koelen. Daarna kan pas de 

afdeklaag verwijderd en de houtskool getransporteerd worden. De houtskool passeert 

daar de brekerij en wordt nauwkeurig gesorteerd naar de gewenste afmeting, voor 

verzending gereed gemaakt. De Veluwse houtskoolbranderijen zijn uniek voor 

Nederland. Er zijn in Europa nog maar enkele van deze ondernemingen. Als u 

houtskool gebruikt bij het aanmaken van de haard of barbecue, tien tegen één, dat op 

de zak waarin het brosse spul zich bevindt, het fabrieksmerk GéBé staat. Dan hebt u 

houtskool, gebrand in de meilers bij het Aardhuis. 

 

Twente is het land van de kamperfoelie. Deze klimplant glorieert in het onderhout van 

grote bossen bomen. En in hogere regionen van het broekbos en hangt de houtwallen 

al vroeg in het voorjaar vol groene guirlandes. Wie in de zomer of herfst door de marke 

wandelt, merkt opeen hoe een zoete geurwolk om hem heen hangt. Dat is het aroma 

dat de avondbloeier kamperfoelie verspreidt om de in de nacht vliegende insecten te 

lokken. Die komen om de nectar uit de trossen trompetvormige bloeisels te zuigen en 

zorgen meteen voor bestuiving. Nachtvlinders kunnen een bloeiende kamperfoelie op 

ruim twee kilometer afstand ruiken. Men onderscheidt drie bloeiperioden: in juni of 

juli, augustus en nog een keer in oktober. Wanneer de bloemen zich altijd tegen de 

avond openen zijn de buisjes lichtrood. Spoedig nadat de kruisbestuiving heeft 

plaatsgehad worden ze bleekgeel tot wit. Wordt de bloei minder vult de zoete geur niet 

meer de zomeravond. 
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Tal van zoogdieren vinden in de houtwallen een goede dekking en voldoende voedsel. 

Typische houtwaldieren zijn: egels en spitsmuizen (insecteneters), bosmuizen en rosse 

wolmuizen (planteneters), hermelijnen, wezels en bunzings, terwijl ook hazen hier 

graag hun leger maken. Van de vogels zijn het vooral de kleine zangertjes die hier hun 

nestjes bouwen: winterkoning, braamsluiper, heggenmus, tjiftjaf, fitis, nachtegaal, 

spotvogel, kneu, vliegenvanger, mees, ook de grauwe klauwier en de steenuil. 

Fazanten en patrijzen vinden hier in de winter een prachtige schuilplaats voor hun 

nest. Vanwege de vele bessen wordt de houtwal veel bezocht door spreeuwen en 

lijsterachtigen, ook tal van andere soorten zien hier hun foerageergebied. Ringslang, 

gladde slang, hazelworm, diverse padden en kikkers, met name de boomkikker zijn in 

onze streken min of meer gebonden aan de houtwallen, al is het in sommige gevallen 

slechts als schuilplaats en overwinteringplaats. Door de rijke variatie aan planten en 

het gunstige microklimaat is een houtwal uitermate gunstig voor tal van insecten, 

spinnen en slakken. Toch is ook hier weer duidelijk sprake van een sterke binding 

met de hier voorkomende planten. Zodat er, behalve dan de bloembezoekende soorten, 

toch weer weinig zijn, die ook op de planten in het cultuurgebied voorkomen. Horzels 

en dazen houden zich bij voorkeur op bij weilanden die door houtsingels omgeven 

zijn. Zij rusten graag in de schaduw en steken juist in de zon. Belangrijk is dat het vee 

de schaduw kan opzoeken. Opvallend in bovenstaande opsomming is het hoge 

percentage carnivoren – dus dieren die van andere dieren leven – die in de houtwallen 

huizen, wij zien dit bij zoogdieren en vogels. De enkele zaadeters voeren hun jongen in 

het begin steeds met insecten. Carnivoren zijn ook alle reptielen en amfibieën, 

spinnen en tal van insecten als mieren, sluipwespen, gaasvliegen en verschillende 

kevers. Geen wonder dat onderzoekingen hebben uitgewezen, dat het aantal 

schadelijke insecten in de omgeving van houtwallen lager ligt dan in het midden van 

cultuurgebieden. Wel heeft men vastgesteld, dat tal van insecten – waaronder ook 

schadelijke – houtwallen gebruiken als overwinterplaats.  

 

Het nadeel niet zo groot als het lijkt. Diezelfde schadelijke dieren zochten bij het 

ontbreken van een houtsingel toch de randen van het cultuurgebied op. Toch hebben 

ook wel gevallen aangetoond dat er duidelijke verwantschap is van een parasiet met 

een houtwal. Zo laat de zwarte bonenluis zijn eieren graag overwinteren op 

kardinaalsmuts en Gelderse roos. Parasieten van meidoorn willen nogal eens graag 

overstappen op vruchtbomen. Luizen van de Italiaanse populier en wegedoorn 

schijnen ook schade op te leveren aan diverse gewassen. In voorkomende gevallen zou 

men kunnen volstaan met die speciale gewassen uit de houtwal te verwijderen. 

Houtwallen waarin een goed biologisch evenwicht heerst, hebben een grote 

ecologische betekenis. Ter verduidelijking: ecologie is de wetenschap die zich 

bezighoudt met de verhoudingen van planten en dieren tot hun omgeving en hun 

verhouding onderling. Voor diverse planten en diersoorten kunnen houtwallen een 

waardevolle rol spelen. Zo kunnen we in Twente nog de rapunzel, geelster, 

muskuskruid, zevenster en mispel in houtwallen aantreffen. Ditzelfde geldt ook voor 

diverse, vooral lagere dieren zoals de kleine slakkensoorten. In het voorgaande is 

steeds gewezen op de grote waarden van in goede staat zijnde houtwallen. Dit houdt 

in dat zo'n wal ook een zeker onderhoud vergt. In het verleden was een wal een deel 

van het boerenbedrijf en het gebruik dat men daarvan maakte was tegelijkertijd het 

onderhoud. Voorheen teelde men het hakhout voor brandhout. Het geriefhout werd 

gebruikt voor de stelen van gereedschappen, berkerijs voor bezems, wilgenhout voor 

klompen, dat men om de zeven jaar kapte. Enkele 'spaartelgen' – meest eiken – liet 
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men staan. Zo'n kaalslag vond op betrekkelijk kleine schaal plaats zodat men in een 

aantal jaren het hele bedrijf rond was en er dus een regelmatige aanvoer van 

gebruikshout bleef. Voorheen vond er ook regelmatig een zekere bemesting plaats 

doordat men de greppels van tijd tot tijd uitdiepte en de modder op de wal wierp. De 

houtwal vervult een belangrijke rol in het Twentse landschap. Ir. A.W.H. van 

Weelderen gaf in zijn 'Heggen, houtwallen en windschermen' een uitstekend overzicht.  

 

Er zijn fietsroutes en wandelroutes; door het volgen van deze routes kan men nog 

tientallen mooie, oude huizen en schuren zien, kennismaken met echte Twentenaren 

bij het erve Brooks. Het erve Brooks huisvest een restaurant en museum in een heel 

groot lös hoes tussen Markelo en Lochem. En vooral ook met de schoonheid van het 

verborgen Twente, met zijn labyrint van wegen met de eigenaardige sprookjessfeer die 

vooral in de avond en in heldere maannachten zo sterk is. Want deze raad zou ik 

willen meegeven: als u Twente overdag hebt gezien, ga dan alleen of met z'n tweeën 

wandelen in de nacht. In een heldere zomernacht, wanneer het nog lang licht is of in 

een heldere winternacht als de sneeuw op de velden, de essen en de heuvels ligt. 

Wandel door de bossen bomen en vergeet niet naar de oude boerderijen te kijken, zij 

liggen verzonken tussen de bomen te dromen. Voor een enkel raam brandt een 

lampje. Oud leven dreigt heen te gaan of een nieuw leven overschrijdt de drempel.  

 

De levende have, die samen met 'de goede boer met vrouw en kinderen, knechten en 

meiden' in huis onderdak vond, omvatte volgens Sloet: 'paarden, varkens, koeijen, 

katten, kippen, eenden en zijn onvriendelijke bulhond.’ Voor kat, hond, kippen en 

eenden waren niet of nauwelijks bouwkundige voorzieningen nodig. Het grote vee 

vond zijn plaats in de afkubbingen. Rechts van de niendeur geeft een kleinere deur 

toegang tot de paardenstal, links tot de koestal. De grote niendeur, die toegang geeft 

tot de deel heeft twee vleugels die op ongelijke hoogte in boven en benedendeuren 

verdeeld zijn, zodat het geheel uit vier deuren van verschillende grootte bestaat. In een 

der benedendeuren is het boogvormige ‘hoondergat’ uitgezaagd, waardoor de haan en 

de kippen in de lange zomerdagen het huis voor zonsopgang kunnen verlaten. De vier 

deurdelen sluiten allen tegen de stiepel, een paal die boven en beneden in het 

stiepelgat wordt vastgezet. De niendeur is hoog en breed, zodat de oogstwagens 

zonder bezwaar naar binnen gereden kunnen worden. Men neemt daarvoor de stiepel 

weg en zet alle deuren wijd open. Dit gebeurt ook wanneer de bruid met haar buren 

en familie met haar uitzet in volle vaart de deel op wordt gereden en opnieuw wanneer 

– langzaam en plechtig – de dodenwagen met een overleden bewoner en de in 

regenkleding gehulde vrouwen der naaste familie het huis verlaat. 

 

Terwijl ook van het onderschoer zijdeuren naar deze beide afkubbingen leiden.  

 

Op de deel staande, met het gezicht naar den haard gekeerd, ziet men links den 

koestal, een bergruimte met ingebouwde bedstede, een melkkamer met spinde of 

muurkastje en de wasschehook ofwel washok. 

 

De koestal heeft aan de zijkant reppels of vessels, die beneden zijn bevestigd in gaten 

van den zul of staldorpsel (drempel), het groondhoalt en boven in de stekriege waarop 

ook de slieten (palen) van de hilde (zolder) aan de voorzijde rusten, de slieten liggen 

aan de achterkant op de afdekplaat. De koeien werden met kettingen vastgelegd aan 

de reppels. De reppels staan in dezelfde lijn als de posten van het veerkante werk. 
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Boven den stal, onder den eigenlijke zolder is de hiêl of hilde voor de opberging van 

stro. De washoek is niet door een muur of schot van de woonruimte gescheiden. 

Rechts zijn een hok voor varkens, een kalverstal, een weefkamer, een bedstede met 

kast en weer een open ruimte: 'n hook, vanwaar een deur leidt naar de aangebouwde 

bovenkamer. Wanneer de koeien op onverklaarbare wijze los van de ketting en reppel 

in de stal stonden, achtte men dit een zeker bewijs dat het spookte in huis. Achter de 

reppel en posten, waar de koeien staan, is de vloer zoveel lager als de lemen deel dat 

de beesten tot aan hun knieën achter de deel staan en gemakkelijk van de deel, 

waarop hen het voer wordt voorgelegd, kunnen eten. Men ziet hun koppen tussen de 

reppels het hele huis doorkijken. Zij zijn stomme getuigen van al wat er voorvalt in het 

gezin van de boer. Achter hen zaten ’s nachts de kippen op stok. Oude bijenkorven 

deden geregeld als legnesten dienst. Aan de andere zijde van de deel, tegenover de 

koeien wordt boven de ruif de kop van het paard zichtbaar wanneer het bezig is zijn 

maaltijd te verorberen. Achter laag opgetrokken schotten hoort men het knorren van 

de varkens. In dergelijke hokken zijn ook de kalveren gestald. Op de ruime deel werd 

de rogge gedorst, de oogstwagen werden er binnen gereden en alle werkzaamheden die 

onder dak konden of moesten gebeuren werden er verricht. De deel was ook voor grote 

bijeenkomsten, voor bruiloften en grooven, welkomsten en feestmalen werd zij 

gebruikt. In later tijd ook wel voor de holtinks, die oorspronkelijk in de open lucht 

werden gehouden. De keuken, aan het boveneind van het hoes, eigenlijk slechts een 

voortzetting van de deel, is even breed als de deel. In dezelfde lijn waarin de posten en 

de reppels staan is de keuken ter zijde door houten beschotten of gemetselde 

muurtjes afgekleed, waarin zich enige deuren en openingen van de bedsteden 

bevinden. Deze afscheiding van de afkubbingen wordt in de keuken alleen naast de 

bovendeur onderbroken voor de washoek die onder het laagneerhangend deel van het 

dak ligt en aan de voorzijde open is. Men ziet hier emmers, ‘leupens’ (een houten 

vaatje waarin gemolken werd of waarin het beslag werd bereid), de boterkarn, het 

lepelrek, een aantal bonte schotels en een paar droogdoeken en handdoeken. De 

melkkelder of melkkamer naast de washoek is wel afgeschoten van de keuken en door 

een deur gesloten, meestal worden hier ook het brood, de eieren en andere eetwaren 

opgeborgen. Aan deze zijde is gewoonlijk de glazenkast waarin de versierde 

bruidegomspijp, de kraantjeskan, de tinnen napjes voor boerenjongens en andere 

pronkstukken. Onder deze kast is een klein broodspeendeken ofwel broodspinde 

(broodkast) met houten deurtjes en erboven ligt op een houten rek een oud 

jachtgeweer. Meubels waren er weinig, men kon zonder bezwaar een paard door de 

keuken en rondom de haard leiden. Dat gebeurde als men het kerstblok, een zware, 

oude knoteik – aan een ijzeren ketting bevestigd – door het paard tot in de rake 

(vuurkuil van de open haard) liet slepen. De ronde klaptafel rustte op een drievoet, 

waarin naam en huwelijksdatum van het boerenechtpaar waren ingesneden. Het 

plankje dat de drie poten verbond, heette de kattenstool, de kat had hier haar 

zitplaats. Bovendien had men nog een smalle slagtafel, soms zolang dat zij voor een 

groot gezelschap bij de maaltijd kon dienst doen. Zij kon tegen de wand, waaraan zij 

met een van de smalle einde door scharnieren was bevestigd, worden opgeslagen en 

rustte wanneer men ze neerliet, aan het andere einde op één poot. Alles in huis was 

voor dagelijks, praktisch gebruik bestemd. Het enige voorwerp dat enkel tot versiering 

dient is de letterlap, door de vrouw of dochters gemaakt en achter glas in een lijst 

geplaatst. De schotels, in de goede oude tijd van Delfts aardewerk, die op de 

schöttelri-j (richel voor borden aan de muur en in de lösse hoezen een rekje voor de 

schotels in de washoek) pronkten, konden immers ook voor praktisch gebruik worden 



 157

bestemd, net als enkele blinkend gepoetste ketels en het tinnen huisgerei. Met 

uitzondering van de kat en de hond mogen er geen dieren in de keuken komen. Een 

zindelijke boerin rekent het de kippen als een brutaliteit aan, als zij hier na de 

maaltijd naar kruimels komen zoeken. Wanneer de slachttijd voorbij is brachten de 

anders zo zuinige mensen allerlei vleesspijzen op tafel. Men meent dat dit een 

overblijfsel is van de offermalen van de oude Germanen. Ook uit het meel uit de 

graanoogst gebakken feestgerechten ontbraken niet. Wij zien ze nog tegenwoordig in 

allerlei vormen, zoals Sinterklaasjes of de versierde nieuwjaarskoeken. Met het 

roggebrood dat op het platteland en ook voor de meeste stedelingen een eeuw geleden 

de enige broodsoort voor dagelijks gebruik was, werd nu ook stoete of wegge 

(wittebrood) op tafel gezet. Op Sint Thomas, de kortste dag van het jaar, werd dit 

Midwinterbrood gebakken in de oven van het bakhuis. Die dag heet daarom in de 

volksmond ‘Stoetenthooms’ (brood van St. Thomas). Voor andere feestdagen werd ook 

wel wittebrood gebakken maar daarop mocht men toch niet al te vast rekenen. Want 

zo zegt een oude spreuk: 

 

Middeweenter bakt alleman, Poaschen wee kan en Pinksteren de rieke man. Wanneer 

de besmooder hoog boven de stoppelvelden de kraanvogels in grote troepen naar 

zuidelijke streken zag trekken, sprak ze tot haar kleindochters: ‘Kiek deerns, door trekt 

ze hen met ow vesperbrood!’ 

 

Bij de meeste boeren was in de lente de voorraad rogge zo geslonken, dat men geen 

roggebloem voor de stoete meer durfde uitziften. De nog aanwezige hoeveelheid meel 

moest immers genoeg zijn tot de volgende oogst. 

 

 

 
Kerstnacht 
 
Kerstnacht, - het woord is als een lafenis 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 
stralen der sterren - op de landen is 
het weerloos stil, een ongerept verwachten. 
 
Kerstnacht, - het eenzaam zwerven der gedachten 
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken 
verlangen naar het helder zingen in de nacht en 
het opgaan van de ster, een lichtend teeken. 
 
Kerstnacht, - het sneeuwt op uw geschonden aarde, 
dun en verstuivend dekt een huivering 
van ijle val, een lichte zuivering 
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.                      

 
 
Ida Gerhardt 
                                    

 

Voor de huisvrouw was de Midwinter een drukke tijd. Het feest werd te midden van 

het gezin gevierd en zij was van dat gezin het middelpunt. De talrijke voorbereidingen 

voor de viering waren veel werk. Het begon met de slacht die voor vele maanden, maar 

vooral voor de feestdagen het gezin van vlees en vet moest voorzien. Metworst (worst 
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met gemalen varkensvlees gevuld), zoerworst (zure worst), buulkesbrood (bloedworst 

gekookt in katoenen builtjes), balkenbrij (gerecht van meel met vleesnat), hoofdkaas 

(fijngehakt vlees uit de kop van een varken), swienseurkes (varkensoortjes) en rolpens 

(opgerold stuk pens met vlees gevuld) moesten bereid worden. Dat gebeurde in een 

vrolijke, opgewekte stemming waarbij de traditionele grappen niet vergeten werden. 

Een domme jongen werd van de ene noaber naar de andere gestuurd om het 

rollenpatroon te lenen. Als later de nieuwjaarskoeken gebakken werden, zocht men 

onder de familieleden een slachtoffer uit, aan wie een koek werd gepresenteerd waarin 

een linnen lap was gebakken. De boer moest de noabers die, als het beest was 

geslacht, kwamen ‘vetpriezen’ op een borrel trakteren. De huisvrouw nodigde hen, 

wanneer het vet was ingesmolten, op de ‘stipvisite’. Wie zij in het bijzonder 

begunstigen wilde, zond zij een ‘pothärs’ (pothest) als proeve van haar kookkunst. Een 

goede pothest omvat bloedworst, leverworst, metworst, een stuk vlees voor de soep en 

een braadstuk, in elke buurtschap weer anders. Zwervers en landlopers kwamen om 

‘un stuksken van ’t geslacht’ voor de feestdagen vragen. Als de slacht is ingemaakt en 

de stoete gebakken is wacht de vrouw nog de taak het huis te schrobben, boenen en 

wrijven. Versieringen van hulst en dennengroen waren vroeger niet gebruikelijk, dat is 

poëzie van later dagen. Veel eerder reeds begint de feesttijd. Sinterklaas is de eerste 

wiens verschijning er op wijst dat de Midwinter op handen is. Vroeger bracht hij 

alleen aan de kleintjes Sinterklaasjes, noten, appelen en andere eenvoudige 

versnaperingen. Ook zagen zij hem niet zo statig verschijnen in lange rode mantel en 

Bisschopsmijter. De enkele keren dat hij werkelijk in levenden lijve optrad, was het 

als een slordig vermomde gestalte in een ‘krang aangetrokken’ (binnenste buiten) jas 

en gehuld in een wit laken. Men sprak over hem van ‘den keerl dee vanoavend wil 

kommen.’ Deze meer heidense dan christelijke kindervriend zal van oorsprong wel één 

van de spookverschijningen zijn die door de bozem (schoorsteen) kwam. Deze 

bozemkeerl is in zijn betere dagen waarschijnlijk een heidense god geweest, die later 

door het christendom werd overwonnen en nu diep vernedert tussen die god en de 

christelijke heilige: Sint Nicolaas staat. Welke laatste toch nog enkele trekken met 

hem gemeen heeft en in zijn plattelandse gedaante nog sterk aan hem herinnert. Wij 

lezen dat volgens het geloof van onze heidense voorouders hun hoofdgod Wodan –  

ook een god van de storm genoemd – op zijn achthoevig ros omwuifd door een donkere 

mantel, in snelle vaart door het luchtruim reeds. Sterk herinnert dit aan de zo 

gevreesde spookverschijning van de Wilde Jacht ofwel de Hubertus Jacht ofwel 

Kieuwkesjacht (kieuwke is kievit). Hoog boven de hoofden van de mensen trok de 

Hubertus Jacht door de lucht. Het was het eigenaardige roepen, piepen en krassen 

van een troep trekvogels, die in het donker hun tocht naar het warme zuiden 

vervolgden. De vogels trokken met groot rumoer door de lucht en maakten de honden 

razend die zich los rukten van hun kettingen en blaffend de vogels volgden.  

 

Een boer uit Deurningen vertelde: 

 
Het was ’n growlik gedruusch net of der nen storm duur de locht roasden en 
doortusschen duur iederkeer ’n gekef, alduur kef, kef kef, net as nen hoond dut dee nen 
hazen hef op-e-jach en i-j konnen dudelik heuren, dat et hooge duur de locht trok. ’t 
Growwelden mi-j der vuur. ’t Aait teggen de hooge feestdage, Middeweenter of 
Poaschen, da-j de Hubertus Jacht heurden trekken. Dat koomp: et hef nen jäger ewest, 
dee zölfs op de Hoogtieden van et jaor en op zundage et jagen neet hef willen  loaten. 
Now mot ‘e vuur ziene straf tot an ’n jongsten dag jagen 
 
Hij had ze enige malen in kort op elkaar volgende nachten gehoord in zijn jeugd. In 
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Aamsveen vertelden de mensen over het gekef en gedruis in de lucht: ‘Door trekt de 

Seduumpkes.’ Ook in Westfaalse sagen wordt verteld over ‘Zupdümken’ of de eeuwige 

voerman die het sterrenbeeld Wagen bestuurt. Hij zit op het middelste van de drie 

paarden (van de drie voorste sterren). Tot middernacht rijdt hij berg op, dan ‘zupt he 

terugge’ (draait hij om), daarom heet hij Zupdümpken. Volgens oudheidkundigen 

moet men in de spookverschijningen van de wilde jacht het heir der doden zien, dat 

onder aanvoering van de stormgod Wodan in de Midwintertijd over de aarde vliegt. De 

Midwintertijd, waar dan immers aan de gestorvenen en aan de god offers gebracht 

werden. Aan de stoet vloog een grote uil vooraf die op een hoorn blies. Net als het 

roepen van de uil kondigt ‘et göllen (huilen) van de hond aan, dat er weldra iemand 

zal sterven. In de Midwintertijd moest men ’s avonds alle deuren en ingangen van het 

huis goed gesloten houden anders komt die hond naar binnen. Wanneer hij naar 

binnen komt ligt hij het hele jaar voor het vuur, zonder te eten. Wanneer de stoet het 

volgende jaar weer voorbij komt verdwijnt de hond. Onze middeleeuwse voorouders 

hebben zich steeds door een heir van boze machten bedreigd gevoeld. Vooral moest 

men zich voor die bovennatuurlijke invloeden trachten te beveiligen in de 

Midwintertijd. Wanneer de zon op de laagste stand was gedaald en dan, weer rijzende, 

een nieuw tijdperk opende. Opdat geen verderfelijke invloeden over dat nieuwe 

tijdperk macht zouden verwerven. Onze voorouders hebben door rumoer en lawaai de 

kwade geesten proberen af te schrikken. Dit zou dan de oorsprong zijn van het 

Midwinterblazen, het klokkenluiden in de kerstnacht, het nieuwjaarsschieten en het 

schreeuwen bij het nieuwjaar wensen. Meestal was het niet één klok, maar alledrie 

klokken die te samen uit de oude toren hun kerstlied zongen. Dit gebruik was nog 

honderd jaar geleden bekend in Borne, Denekamp en Markelo. Vooral in Eibergen en 

Neede maakte men het te erg. De jongelui klommen in de toren. Zij luidden met de 

kleine klok, beierden met de middelste door de klepel met een touw te trekken en 

joegen in de grote klok de klepel met de hand heen en weer. Op kerstavond hielden zij 

dit wel tot twaalf uur vol en begonnen al weer om vier uur in de morgen en op 

kerstdag werd het nog enige malen herhaald. Als gevolg moesten iedere keer na de 

feestdagen ‘klepels, seilen en worgels’ gerepareerd worden. Soms waren de klokken 

ernstig beschadigd. 

 

Dat men in de midwintertijd niet mocht spinnen is een oud maar nog niet vergeten 

voorschrift. Men weet in Markelo nog dat lang geleden op een kerstavond de meid op 

een boerenerve tegen de huisvrouw zei, dat het toch niet de moeite waard was, het 

nog gereedliggende restje vlas de kerstdagen over te laten liggen, ze wilde het nog 

afspinnen. De vrouw liet haar begaan. Toen het wieltje ijverig snorde, kwam een groot 

varken de niendeur inlopen, recht op de spinster af en gooide het wiel en het meisje 

omver. Sinds dien heeft dat meisje nooit meer gewaagd op ‘hillige oavend’ te spinnen. 

In Markelo woonde een boer die aan de voet van de Kattenberg of de Kraaienberg 

woonde. In de kerstnacht stond hij op van zijn bed en ging in zijn appelboomgaard, en 

bond om elke boom een stroozeel (uit stro gedraaid koord). Dat deed hij omdat de 

bomen dan beter vrucht droegen. Het ombinden met stro blijkt dus een handeling te 

zijn, zoals ze er meer in de kersttijd voorkwamen, waardoor men invloed meende te 

kunnen uitoefenen op de oogst of de gebeurtenissen van het komende jaar. In Markelo 

was het ook op een boerenerve gewoon dat men op kerstavond de tafel onder het slop 

(zoldergat) op de deel te plaatsen, voor men ging slapen. Op de tafel legde men een 

nieuwe bezem die uit berkenrijs moest zijn gebonden en nog niet gebruikt mocht zijn. 

Het eerste wat men op kerstmorgen deed, was naar de deel gaan om te zien wat er 
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gedurende de nacht op de tafel was gevallen, want ‘van alle zoad dat der et joar duur 

op ’t erve verbouwd zol wodden, kon men der dan op veenden.’ Men verheugde zich 

wanneer er veel roggekorrels bij waren, dan werd het een goed jaar voor de 

roggebouw. Men kende dit gebruik ook in Buurse. Daar echter had men steeds gezegd 

dat het heksenfamilies waren, die boerengezinnen die de tafel in de kerstnacht onder 

het slob plaatsten. In plaats van een tafel gebruikte men ook wel een wan. De nieuwe 

uit berkerijs gebonden bezem was ook hier onmisbaar. Men zag in vroeger tijd tegen 

de kerstdagen menig boerenmeisje met een ‘knuppeldeuksken’ in de hand vrolijk 

langs de moeilijk begaanbare zandwegen stappen op weg naar haar ouderlijk huis, 

‘hen kooken’. Wanneer het boerenmeisje ‘hen kooken gaot’ betekent het dat ze een 

bezoek gaat brengen aan het ouderlijk huis tussen Kerst en Driekoningen. Het meisje, 

dat in den vreemde moest dienen had vaak heimwee naar haar ouders huis. In het 

knuppeldeuksken had zij ‘nen metworst, nen stoeten en nen toeten met koffieboonen’, 

alle kerstgeschenken van de huisvrouw voor wie zij werkte aan haar ouders. Dat het 

koekenbakken op Midwinter een gekerstend gebruik is, blijkt uit de christelijke 

spreuken, soms zijn afbeeldingen van bijbelse verhalen op de oude ijzers aangebracht. 

De wijze van bakken tussen twee samengeknepen ijzeren bladen aan een lange steel 

bevestigd, maakt deze ijzers bijzonder geschikt voor het open haard vuur. En wijst 

misschien nog terug naar de primitieve wijze van bakken tussen twee verhitte stenen 

in de warme as van de haard. Aan dit laatste herinnert ook nog het Twentse 

spreekwoord: ’n ieder krabt de assche op zien’n kook’n.’ Men zegt dat as in vroeger 

tijden zorgvuldig werd verzameld, daar zij over de akker gestrooid de vruchtbaarheid 

zou verhogen. Wanneer het kerstblok brandt is ‘hillige oavend’ aangebroken. Het is 

het tijdstip waarop alles wat tussen Sint Nicolaas en Driekoningen heilig, plechtig, 

geheimzinnig en feestelijk is zijn hoogtepunt bereikt. Uit oude Twentse spreuken 

wordt ons duidelijk hoe dan het christelijk geloof over alle oude voorstellingen de 

heerschappij voerde. Het koude water in de bronnen en beken wordt tintelende wijn. 

Heel de schepping voelt dat een heilig uur is aangebroken. Rustig ligt het vee in de 

stallen en het slaapt niet. De koeien, de paarden en de varkens staan eerbiedig op als 

middernacht komt. Zelfs de kippen houden de koppen dan niet meer onder de 

vleugels en in opgerichte houding zitten ze achter het vee op hun stokken. Op 

sommige boerenerven was het de gewoonte van de huisvader aan elk beest op zijn 

beurt een stuk brood te brengen. Het boerenvrouwtje uit Markelo, dat erg 

nieuwsgierig was, zette zich bij de put neer om met eigen ogen te zien hoe dat ging, 

wanneer te middernacht het water wijn werd. De volgende morgen zag men haar daar 

nog zitten, op dezelfde plek, maar ze leefde niet meer. Op deze ene dag droeg men, ook 

binnenshuis, de hele dag schoenen. Terwijl men op gewone zondagen met blank 

geschuurde klompen naar de kerk ging. Behalve naar de kerk ging men op deze dag 

niet uit, het gezin bleef onder elkaar. Men vond zelfs, dat het niet te pas kwam bij de 

buren een praatje te maken. De kinderen mochten niet druk spelen en men trachtte 

hen met verhalen vertellen bezig te houden. H.W. van de Heuvel, die in het jaar 1909 

zijn ‘Volksgeloof en Volksleven’ een van de eerste Nederlandse boeken over 

Volkenkunde uitgaf, noemt de Midwintertijd ‘De Dertien Nachten. Twaalf Nachten, 

waarbij dan blijkbaar kerstavond niet is inbegrepen, is in Holland, met name in 

Amsterdam bekend. Twaalfde Nacht is ook de naam door Shakespeare in één van zijn 

toneelstukken aan het Driekoningenfeest gegeven. Reeds op Sint Stefanus: 26 

december heerst een andere geest. Sunte Steffen heet deze dag in Twente. Maar de 

volksmond laat aan de naam Steffen gewoonlijk een woord voorafgaan, dat duidt op 

het grote drankmisbruik waaraan onze voorvaderen zich schuldig maakten. Ruw 
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waren de zeden, even ruw als de naam ‘Zoepsteffen’. Niet zelden eindigde deze dag, die 

in opgewonden stemming en grote luidruchtigheid doorgebracht werd, met een 

vechtpartij. In de omgeving van Enter vooral bleef het ‘Sunte Steffensriën’ nog lang in 

zwang. Daarbij was het er echter niet om te doen de paarden hard te laten draven. De 

boerenzoons maakten op Sunte Steffens reeds vroeg in de morgen een rondrit waarbij 

alle familieleden bezocht werden. De ruiter werd natuurlijk getrakteerd met het gevolg 

dat menige Sunte Steffen ruiter op zijn terugtocht een zandruiter werd. In Markelo 

vierde men op deze dag een soort Stoetenfeest. De jonge mannen uit het dorp en de 

omtrek kwamen ’s middags bij de bakker samen. Ieder legde wat geld in de 

gezamenlijke kas en voor het geld werd stoete gekocht. Het moeten ronde, platte 

broden geweest zijn. De winnaars van behendigheidspelen, dobbelspel of 

weddenschappen werden vervolgens met zo’n brood beloond. Het ging erom wie één of 

meer stoeten met een enkele snede kon doorsnijden of een brood kon werpen door een 

luik dat hoog in een huis openstond. Van de viering van Allerkinderendag op 28 

december herinnert men zich in Twente, voor zover mij bekend is, niets. Oudejaar was 

de dag waarop men bijna in ieder gezin Nieuwjaarskoeken en later oliebollen bakte. 

Men onderscheidt deze koeken in zeer dunne, uit beslag gebakken 

‘iezerbakkenkookens’ en in wat steviger uit deeg gebakken ‘kniepkeukskes’. Beide 

soorten worden in dezelfde koekenijzers gebakken. In sommige families werd op 

oudejaarsdag geen middagpot gekookt. ’s Avonds kreeg men vlees en spek en na het 

avondeten komt de tafel vol te staan met alle mogelijke drank en foezel (goedkope 

jenever) en ook nog krentenstoete. Te middernacht, wanneer de torenklok haar twaalf 

zware slagen doet horen, slaat plotseling de bespiegelende en gemoedelijke stemming 

om. Geweren, pistolen en later carbidbussen knallen, luide heil - en zegenwensen 

weerklinken. Te Wierden heft de nachtwacht zijn nieuwjaarslied aan te midden van 

een grote stoet volgelingen die allen van harte meezingen. Na een korte nachtrust 

breekt de nieuwjaarsmorgen aan. Deze eerste dag van het jaar is, net als Sunte 

Steffen berucht geworden om het drankmisbruik dat bij de feestviering plaats had. Bij 

de boeren was het gebruikelijk dat de jongelui uit de hele noaberschap gezamenlijk 

heil en zegen kwamen wensen. Uit een groep van vijftien boerenerven kon een troep 

jong volk van wel vijftig personen plotseling met veel lawaai de ‘boavenduur’ komen 

binnenvallen. Gewoonlijk hing er op deze dag een grote pot erwtensoep aan het ‘hoal’ 

boven het open vuur. In de steden werden de vrouwen verrast met een stroom van 

gedrukte nieuwjaarswensen op rijm. Hun tegenwens ging vergezeld van een 

muntstukje. Ook de kinderen, die heil en zegen kwamen wensen ontvingen als 

beloning een muntje. Voor ons mensen van de nieuwe tijd sluit 1 januari het tijdperk 

van de winterfeesten af. Vroeger was Driekoningen nog een dag met een eigen wijze 

van viering. Zo was er een kinderspel waarbij één van de kinderen tot koning werd 

aangewezen. Midden op de tafel was een hoop meel gelegd waarin een boon was 

verborgen. De kinderen zaten er in een kring omheen elk met een stokje in de hand. 

Om de beurt mocht elk van hen met zijn stokje een kleine hoeveelheid mee naar zich 

toe halen. Wie daarin de boon aantrof was koning. Er werd hierbij natuurlijk een 

versje gezongen. Het begin luidde: 

 
Scheer ape, scheer pape, scheer akkerman, 
Scheer allens, wat hee kriegen kan. 
 
Ook wel werd op Driekoningen een tinnen lepel opgeofferd om een blik in de toekomst 

te kunnen werpen. Men liet het gesmolten metaal van de lepel in wit zand uitlopen. 

Uit de figuren (soms op letters gelijkend) die daarbij ontstonden, voorspelde men de 
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toekomst. Volgens een oud volksgeloof waren de drie koningen op deze dag van het 

jaar steeds nog weer op reis naar Betlehem. Een boer vertelde uit eigen ervaring:  

 

Aleerdaags in de weentertied leuten de boeren dee dan vuur eere peerde joo gin werk 

hadden, zik geern as vrachtveurders broeken. 

 

Met deze dag eindigt de Midwintertijd. Na Hillige Dree kon men zijn Nieuwjaarswensen 

niet meer aanbieden. De midwinterhoorn werd in de put gehangen en bleef daar tot 

een nieuw advent aanbrak. Men mag niet verzuimen alle met kerstmis aangebrachte 

versieringen van dennengroen en kaarsen op deze dag te verwijderen. Laat men ze tot 

na Driekoningen hangen dan kan hieruit onheil volgen. Het begint nu merkbaar te 

worden dat de dagen lengen. ‘Iederen dag’, zo zegt men in Enter, ‘wo’dt noa Hilllige 

Dree nen hanentrad langer.’ 

 

 

Aangebrand 
 
Aagt Morsebel nam kleine Piet 
in kost, en als het kind, te middag aangezeten, 
haar soms zijn walging merken liet, 
de vieze bijsmaak van heur knoeisels werd geweten 
aan kaarsvet, roet, noch snuif; ’t was altoos: ‘Lekkertand, 
wat zou het zijn, als aangebrand?’ 
 Nu kwam er eens een schotelvol groen eten 
te voorschijn, die kok Aagt spinazie had geheten. 
Hiervan kreeg kleine Piet zijn deel op ’t bord gesmakt; 
hij roert erin; hij vindt twee achterpoten 
van de arme kikvors, onder ’t warmoes kort gehakt, 
en legt met de ogen half gesloten 
zijn eetvork neer terwijl hij vraagt: 
‘Heeft aangebrand ook voetjes, moeder Aagt?’ 
 
 
 A.C.W. Staring 
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'n Boksenreem anhalen geet nog, em inleaveren wördt slimmer 

 

‘Daor wöd ok klopt’, zee de doove snieder, ‘dow zien halve 

hoes in meka völ’ 

 

 

 

 

 

DE ENTERSE TAAL 
 

 
 

 

 

Heeft u wel eens nagedacht over de noodzaak en functie van de Nederlandse taal? Het 

antwoord ligt voor de hand: communicatie. Zonder die Nederlandse taal zijn wij niet in 

staat met elkaar te communiceren... of toch wel? Leer kinderen Engels en ze verstaan 

Engels. Toch leren wij onze kinderen de Nederlandse taal, alhoewel de radius van de 

taal uit het ministaatje Nederland zeer beperkt is. En de laatste decennia worden in 

de Nederlandse taal heel veel Engelse woorden gebruikt, zelfs voor woorden waar het 

Nederlands in voorziet. Taal houdt ons bezig, we kunnen niet zonder en we slaan 

elkaar ermee om de oren. Taal is erbij horen, functioneren, begrijpen, misverstaan, 

oorlog, liefde, kortom: het leven. Al het boven genoemde geldt ook voor de Enterse 

taal. 

 

Al in de twaalfde eeuw wordt er geschreven over Enter. Dit betekent dat de marke 

eeuwen heeft bestaan. Dat is waarschijnlijk de verklaring waarom de streek zo rijk is 

aan volksverhalen. Sommige verhalen gaan zelfs terug naar de voorchristelijke tijd. 

Middeleeuwse christenen geloofden dat het Hebreeuws van het Oude Testament de 

taal was van het Paradijs (Eden, lustoord) en de Babylonische spraakverwarring een 

vergelding van god. Het Paradijs bleek niets meer dan een mooi verhaal en de 

spraakverwarring is met Pinksteren tenietgedaan. Is er een oertaal geweest? De Britse 

oriëntalist Sir William Jones probeerde in de achttiende eeuw aan te tonen dat de 

talen in Europa een zelfde oorsprong hebben. Na vele onderzoeken heeft men 

inderdaad aan kunnen tonen, dat er een oertaal heeft bestaan waar alle Indo-

Europese talen van afstammen.  

 

Waar die Indo-europese oertaal is ontstaan is niet met zekerheid te zeggen. Wel kan 

gezegd worden dat uit de benamingen van plantenwereld en dierenwereld blijkt dat dit 

volk in de koudere landstreken leefde. Hun woordenschat bevat woorden voor sneeuw 

en vrieskou en voor bomen, planten en dieren die alleen in de noordelijke streken 

voorkomen. Taalwetenschappers plaatsen de sprekers van de Indo-europese taal 

ergens tussen de bergketens van de Karpaten en de Oeral. En dan komt er een 
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moment waarop de sprekers van deze oertaal zich gaan verspreiden. Het moment 

waarop dit gebeurde is niet te bepalen, waarschijnlijk zo'n vijfduizend jaar geleden. 

Eén van de groepen trekt weg om de Zwarte Zee en vestigt zich in Klein-Azië. Een 

tweede groep trok naar Chinees-Toerkestan. De groepen die richting westen trokken 

splitsten zich al snel op in allerlei subgroepen zoals: de Italianen, de Kelten (Galliërs), 

de Slaven, de Balten en de Germanen. De Kelten waren Galliërs die in het noorden en 

westen van Gallië woonden. Ze noemden zich in hun eigen taal Kelten. Deze laatste 

groep trok in noordelijke richting en sprak wat wij nu het Oergermaans noemen. Van 

deze taal is nagenoeg niets bekend. De Oergermanen kenden geen schrift en stonden 

bij hun tijdgenoten de Grieken en Romeinen bekend als primitieve barbaren. 

 

Als al gesproken kan worden van een geboorteplaats van een taal, dan is die van het 

Germaans – waarschijnlijk – Zuid-Scandinavië. Vanuit dit gebied trokken ze naar het 

noorden, waar ze in aanraking kwamen met de Lappen. En naar het zuiden waar ze 

stuitten op de Kelten (Galliers) langs de Rijn en Romeinse garnizoenen, die gelegen 

waren aan de Donau. Van een gemeenschappelijke Germaanse taal was toen al geen 

sprake meer. De regionale varianten groeiden uit naar drie afzonderlijke taaltakken: 

het Oostgermaans of Gotisch, het Oudnoors (Scandinavië) en het Westgermaans 

(gebied tussen Elbe en Noordzee). Belangrijke afstammelingen van dat Westgermaans 

zijn: Fries, Nederlands, Duits en Nedersaksisch. De talen van het noorden: 

Oudsaksisch, Oudfries, Nederfrankisch en Engels bleven veel op elkaar lijken. De taal 

van de volken die naar het zuiden trokken onderging een fundamentele verandering. 

In de hooggelegen streken in het zuiden ontstond het hoogduits, terwijl in de 

noordelijke vlakten Nederduits (platduits) werd gesproken. Het Nederduits is de taal 

van de Saksen, de Friezen en de Franken. Ze leefden in het gebied van de 

benedenloop van de Rijn en in Vlaanderen. Uit het Nederfrankisch is het Nederlands 

ontstaan. De Twentse taal is één van de vele Nedersaksische talen. Het is een 

afzonderlijke en oorspronkelijke Nedersaksische taal. Niet een verbasterde 

Nederlandse of Duitse taal. 

 

Al meer dan dertig jaar worden er kerkdiensten in de Twentse taal gehouden, zoals in 

de Samen op Weg gemeente in Borne. En nog altijd blijkt daar grote belangstelling 

voor te bestaan. Het Twents blijkt te werken als een arm om je schouder. Het biedt 

openingen voor een gesprek, het openingszinnetje 'good te pas?' geeft enkel en alleen 

al basis van vertrouwen. Voor mensen die hun hele leven Twents hebben gesproken is 

dat vertrouwt, afstanden worden weggenomen. De Nederlandse taal wordt meer gezien 

als de taal van het gezag.  

 

Niet al te lang wil ik stilstaan bij nog een functie, het behoud van het 

cultuurhistorisch erfgoed. Het is evident dat een taal basis is voor de cultuur van een 

bepaalde streek of een land. In de taal drukt men zich uit. En het Enters heeft 

prachtige uitdrukkingen, is rijk aan woorden en klanken. Naast de klanken in het 

Nederlands kent het Enters de oa, öa, ö en de es klanken. Als het Enters verloren zou 

gaan onthouden wij onze kinderen een taal rijk van woorden, klanken en gezegden. 

En dat is zonde(r), in de letterlijke betekenis van het woord. 

 

Tijdens de derde en vierde eeuw na Chr. – toen het Romeinse Imperium steeds meer 

verzwakte – stroomde in het oosten van Nederland het Germaanse Saksenvolk binnen. 

Vooral uit het Munsterland zullen zij gekomen zijn, vrij zeker ook uit meer noordelijke 
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gebieden. Hoe dat precies ging met die binnenstromende Saksen en met de mensen 

die door hen overweldigd werden, daarvan weten wij weinig. Nagge schrijft over de 

Salij die verdreven werden en dat alleen het volk van Oldenzaal is gebleven. Van de 

Saksen – uit die eerste tijden dat ze zich in Twente vestigden – zijn ook geen 

grafvelden gevonden. Wij tasten hier volkomen in het duister. Aan de Saksen heeft 

Twente zijn streektalen te danken. Deze streektalen zijn de laatste tijd grondig 

bestudeerd en dat is gelukkig, omdat de oude volkstaal steeds meer verdrongen wordt 

door het algemeen beschaafd Nederlands. Tot in het midden van de twintigste eeuw 

werd er net als elders in het Duitse graafschap in de kerken in het Nederlands 

gepreekt. Tijdens een vakantie in het jaar 1969 in Albringhausen – zondags naar de 

kerk in Wanne Eikel – werd er in de Nederlandse taal gepreekt. 

 

In de jaren vijftig is men begonnen regels op te stellen voor de spelling van de Oost-

Nederlandse streektalen. Eerst heel groot aangepakt, zoekend naar een algemene 

spelling welke overal in Oost-Nederland gebruikt zou worden. Dat was te groot 

aangepakt en is er niet van gekomen. Het heeft daarna nog een hele tijd geduurd tot 

er in de taalkundig samenhangende kwartieren goed overleg van de grond kwam. Doel 

was om met elkaar eens te worden over een hanteerbare schrijfwijze voor zulke kleine 

streektaalgebieden als Salland of Twente. Voor Twente is het werk van het Van Deinse 

instituut in Enschede van groot belang geweest. Ko van Deinse, de man van 'er ligt 

tussen Dinkel en Regge een land', waarvan hij de tekst gemaakt heeft. Daarbij 

bediende hij zich van een bestaande melodie, namelijk die van het Duitse studenten- 

en drinklied Ergo bibamus. De tekst van dit lied is van niemand anders dan van 

Goethe. De melodie is gecomponeerd door Max Eberwein, in het jaar 1775 geboren in 

Weimar, de plaats waar Goethe het grootste gedeelte van zijn leven heeft 

doorgebracht. Onder de liederen die hij toonzette is Ergo bibamus als studentenlied 

bekend geworden. Dat deze compositie ooit nog een andere functie zou krijgen kon 

Eberwein vanzelfsprekend niet vermoeden. 

 

De wereld is zo rijk aan vormen en klanken dat elke streek zijn eigen gezicht en geluid 

kan bewaren en ontwikkelen. Helaas zagen we dat – vooral in de tweede helft van de 

twintigste eeuw – een kleinburgerlijk conformisme alle oneffenheden uit het culturele 

landschap wegvaagt. De Twentse taal heeft kwantitatief en kwalitatief een enorme 

klap gehad. 'Netjes praatn hoor', werd gepropageerd. Door het onderwijs 

geïndoctrineerde generatie ouders die het Twents niet meer correct en het Nederlands 

nog steeds niet correct kan spreken, verkondigden deze mening. En dit alles gebeurde 

met een hardnekkigheid die slechts geëvenaard werd door de domheid van de gegeven 

argumenten. 

 

Er zijn mensen die uitgaande van de culturele eigenwaarden van de streek, de 

toekomst in willen. Regionalisten noemen we die. Schrijvers die de koelanden, de 

Regge, de belten, de boerderijen in al hun verhalen laten terugkomen. Ze verzamelen 

fragmenten uit de werkelijkheid en houden zich niet bezig met de vraag of de 

schrijverij in de streektaal literatuur of kunst is. Het cultiveren van de aan een streek 

eigen taal, zeden, gewoonten en gebruiken, heet regionalisme. 

 

De eersten die ik leerde kennen waren: Lex Meuris (Graads van 'n Wegwiezer), Harm 

Agteresch (Harm oet Riessen) en Herman Schönfeld Wichers (Belcampo). Later las ik 

de verhalen en gedichten van J.W.M. Gigengack, Cato Elderink, G.B. Vloedbeld, 
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Johanna van Buren, André Hottenhuis, Herman Finkers, Jannes Slot, Karel Olthuis 

en G.J. Kraa, om er maar eens een paar te noemen.  

 

Herman Schönfeld Wichers (1902-1990), alias Belcampo, bracht zijn jeugd door in 

Rijssen, dat menigkeer het decor vormt voor zijn verhalen. Hij studeerde rechten en 

medicijnen, was huisarts in Bathmen en vanaf het jaar 1953 tot aan zijn pensionering 

studentenarts in Groningen. Hij debuteerde als schrijver in het jaar 1923.  

 

Een paar aardige stukjes uit ‘Het grote gebeuren’ wil ik u niet onthouden: 

 

Een brede gordel van heide en veen hield elk wereldberoerends buiten, nooit plofte een 

bom, nooit stak een bajonet binnen Rijssens grenzen, nooit had een tijdelijke en dus 

valse leuze op Rijssenaren vat. Wel waren er wallen, maar voor de Tachtigjarige oorlog 

begon, had men die al weer gesloopt. ‘Tachenteg joar, dat doert oons vuls te lange’, zal 

wel één van de raadsleden gezegd hebben, ‘doar doore vie neer an met, allo jongs, dale 

met ’t spil. De stadsreggen ku’w der neet mèèr met verspölln.’ Stadsrechten hadden ze, 

maar de stallen bleven in de huizen, de mesthopen bleven aan de voordeur, koeien en 

varkens bleven zich in de straten bewegen en droegen op hun wijze tot het plaveisel bij, 

ook al kwam er in ’t laatst een grote fabriek. En met zulke dingen kan zo’n stadje in de 

wereld nooit wat worden, evenmin als een mens, die geen afstand wil doen van zijn 

plaatselijk accent. Maar voor zichzelf was Rijssen alles, Rijssen was bijna een autarkie 

(stelsel dat invoer vanuit het buitenland overbodig maakt). Er was hout en leem voor 

huizen, er werd gesponnen en geweven, er waren akkers en weiden, er was turf. Alleen 

moest er eenmaal in de dertig jaar een molensteen uit Bentheim komen. En wat er 

woonde was een streng besloten kring. Nakomelingen van hen, die zich elders hadden 

gevestigd werden nog in vele generaties aangewezen. Rijssenaren, die naar elders 

waren vertrokken, werden nog geslachtenlang bepraat. De Regge was vanouds een 

bevaarbare rivier maar geen Rijssenaar bevoer haar ooit, de scheepvaart was 

uitsluitend in handen van de Entersen. Aan de Engelse oorlogen, die oorspronkelijk op 

zee uitgevochten werden, nam dan ook nooit een Rijssenaar deel. 

  

En: 

 

In de straat zag ik Skoapnjanwilm. Hij werd weggeleid door een wezen, geheel gekleed 

met schubben en baarden, onder elke schub kwam een baard uit. Zijn ogen zaten boven 

op de schubben, heel gek. Ik liep een eindje met hem mee en hoorde hoe Skoapnjanwilm 

het gedrocht aan ’t bekeren was. Eens terwijl hij turf groef in ’t Markelose veen, sloeg 

vlak naast hem de bliksem op een rikpaaltje en van die dag dateerde zijn onafgebroken 

bekerings- en vermaningswerk. Overal om zich heen ontdekte hij zonde en 

onverschilligheid jegens God. Zijn huisgenoten maakte hij daarmee het leven tot een hel. 

‘Doar is mèèr éne liefde, hoorde ik hem zeggen in zijn met kanseltaal doorregen 

Rijssens, een vinger tot het monster, dat hem aan een touw hield, opgeheven, dat is de 

liefde Gods, die ons beskarmt in alle eeuwigheid. Die liefde te verkriegen, doar motten 

wie op oet wèzen!’ Zijn geleider reageerde met een zonderling beweeg, alsof hij onder 

de schubben op al zijn baarden kauwde. 

 

En: 

 

Op weg naar ’t Volkspark, bij de laatste huizen van ’t Hangerad, hoorde ik tot mijn 
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grote verrassing geweeklaag. Voorzichtig sloop ik nader, het waren engelen. Drie zaten 

schijnbaar dodelijk vermoeid op een boerenwagen uit te rusten, twee andere kwamen 

juist uit een huis dat ze doorzocht schenen te hebben. ‘Weer niets?’ vroeg een van de 

drie. Een troosteloos gebaar was het enige antwoord. Ik kreeg sterk de indruk dat zij 

bezig waren de huizen systematisch af te zoeken en besloot er argeloos langs te 

wandelen, van engelen had ik geen enkel kwaad te duchten. Zodra ze mij in ’t oog 

kregen begonnen ze hevig met elkaar te confereren. Enkele heftige uitroepen kon ik 

verstaan. ‘Doe ’t niet! ’t Mag niet! ‘k Doe ’t toch!’ Opeen maakte de oudste zich van het 

troepje los, kwam regelrecht op mij af en vroeg beleefd: ‘Mag ik u eens vragen, hebt u 

hier misschien ook nog ergens een mens ontmoet?’ 

 

Vanwege het absurde, grillige karakter van zijn verhalen rekent men hem tot het 

surrealisme, wat bijzonder mag heten want die stroming is vrijwel zonder weerklank 

gebleven in de Nederlandse literatuur, althans wat het proza betreft. Ook al kreeg 

Belcampo niet de hoogste literaire eer, critici vergeleken zijn verhalen wel met de 

belangrijkste auteurs uit de wereldgeschiedenis: Franz Kafka, Gustav Meyrink en 

E.T.A. Hoffmann. Belcampo is in zijn verhalen de erfgenaam van die vertellers die ooit 

in van de wereld afgesloten dorpen de winteravonden bekortten door elkaar verhalen 

op te dissen over raadselachtige gebeurtenissen die zich in een ver verleden in hun 

streken hadden afgespeeld. Hij leidt u argeloos langs heg en steg, tot u ineens merkt 

dat u in een vreemd gebied bent terecht gekomen en u niet zeker weet of u droomt. De 

beste van Belcampo’s verhalen zinspelen op oeroude angsten die in ons liggen te 

slapen maar die hun kop opsteken in het donker, wanneer we het leven niet meer in 

de hand hebben, wanneer iets onze plannen dwarsboomt en de dag ongewis is. 

 

En niet te vergeten Aar van de Werfhorst (1907-1993). Hij werd net al even genoemd. 

Het is een pseudoniem van de in Gronau geboren Pieter Gerhardus Jansen. In het 

jaar 1923 vestigde de familie Jansen zich in Vriezenveen, zijn vader werd portier bij 

Jansen & Tilanus. Hijzelf volgde de kweekschool maar werd liever journalist. Hij 

vestigde zich steeds in een andere omgeving. Zo kwam het boek De Winterkraaien tot 

stand na onderduikperiodes in Mariënberg en Sibculo. Winterkraaien zijn zeven 

turfstekers. Ze werden zo genoemd omdat ze elk jaar terugkwamen in de herfst als de 

turf al uit het veld was gehaald. Ze staken dan van het veen de bovenste, onbruikbare 

laag af, zo de bruine brand vrijmakend die eronder zat. Ze trokken de zware, vochtige 

bonken uit het veld. Ze komen allen om het leven als ze bij slecht weer de vaart 

oversteken in een bootje en het bootje kapseist. De roman gaat vervolgens verder over 

hun vrouwen en nabestaanden en is streekgebonden; de roman werd voltooid op 23 

juni 1942. In iedere roman van Van de Werfhorst kan men zich helemaal verliezen, 

men vergeet de wereld rondom en het totale wereldbeeld wordt herzien. Er staan 

beschrijvingen van het Overijssels kanaal, IJssel, Vecht en Regge, de molens, de 

dijken, de essen en de marke. Hij schreef zijn eerste roman Jennechien toen hij 

achttien jaar was. Het werd als feuilleton in de Overijsselse Courant gepubliceerd. In 

het jaar 1932 werden de afleveringen door Kluwer in Deventer uitgegeven als roman. 

De natuur wordt door Van de Werfhorst met een groot beeldend vermogen 

beschreven. 

 

Een citaat uit Jennechien: 

 

In den nacht werd de wind wakker. Soms zuchtte hij over de rogge en drukte tegen de 
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molen, dat deze steunde. Hij waarde door tegen de bloesems en liet het sneeuwen. De 

nacht werd bang en donker. Ach, de Meiwind, die in den nacht wakker werd, maakte 

de aarde bang van vreugde. Ach, de losse Meiwind minde de aarde en zij minde hem. 's 

Morgens blies overal de wind. De zilverpeppels vingen hem, de kastanjes voelden hem, 

de beuken wiegden op z'n maat en door de donkere eiken ging hij vrij en ongehinderd. 

En alle geuren mengde hij. Den reuk der muurbloemen met den amandelreuk der 

kersen. De sterke seringengeur met den zoeten appelreuk. In het gras, de bloemen 

bewoog hij en liet hun meel stuiven. In de rogge blies hij lang en diep. De berken 

ruischten, de wind boog ze, en woelde in hun losse haren. Langs alle lage ruiten van de 

huizen zong hij en maakte de jonge menschen wakker en vele ouden herdachten en 

voelden spijt om voorbije vreugde. Ach, de losse Meiwind! 

 

De Groote Stille Knecht uit de gelijknamige roman heeft echt bestaan. Het verhaal is 

in prachtige stijl geschreven, de inhoud is meeslepend, het einde maakt je een beetje 

melancholiek. Men raakt spelenderwijs op de hoogte van een volkomen onbekend stuk 

regionale markegeschiedenis. 

 

Er zijn vele grootheden uit de wereld van muziek, tv, literatuur, toneel, cabaret en film 

in Twente geboren en opgegroeid; niemand van hen kan zijn geboortestreek vergeten. 

Ik wil u kennis laten maken met de blueszanger Hans Theessink uit Enschede. Hij 

woont tegenwoordig in Wenen, evenals Gertie, de zangeres van Teach In uit Enschedé. 

De blueszanger trekt vanuit Wenen de hele wereld over. Hij is een grote in de wereld 

van de blues en is in het buitenland meer bekend dan in Nederland. Meer dan 

tweehonderd optredens per jaar, van Amerika tot Australië, van Canada tot Nieuw-

Zeeland. Een blanke Tukker, die volledig is geaccepteerd in de zwarte Amerikaanse 

bluesgemeenschap. Zijn moeder zei altijd: 'Zing 's wa'k verstoan kan’. Zo kwam hij op 

het nummer: Antoon met 'n bok. Zestien coupletten op de melodie van het Twentse 

volkslied, succes verzekert op verjaardagen en bruiloften. Hans heeft het nummer ooit 

opgenomen omdat zijn moeder niet veel ophad met de Engelstalige liedjes die hij zong. 

 

Antoon met 'n bok, den wol 'ns riejen leer'n. 

Toen had e nog geen helm, toen kon e dat neet leren. 

Toen nam zien mo 'n pispot, dee dat Antoon op 'n kop. 

Pispot op 'n kop, is dat geen mooie riejerieje… is dat dan geen mooie riejerieje? 

 

Het lied wordt steeds doller want Antoon heeft steeds meer attributen nodig om te 

kunnen rijden. Een citaat uit de Encyclopedie van de Blues:  

 

Hans Theessink: de grote in de wereld van de bluesmuziek. Hans Theessink is met 

zekerheid één van de grote hedendaagse bluesmensen. Voor een Europeaan heeft zijn 

muziek een unieke status bereikt. 

 

Men kan het regionalisme, zoals dat in Twente vooral werd aangehangen, een vrucht 

van de romantiek noemen. In plaats van aan het algemene, gaf het aandacht aan het 

bijzondere, het specifieke. Arnold Rakers uit Hesepe bij Nordhorn werd de 

prominentste verwoorder van dit romantische regionalisme in de Nedersaksiche 

genoemde gebieden aan deze en gene zijde van de grens. In het kort komt het erop 

neer dat het regionalisme een zaak is van het hoofd èn van het hart. Men moest de 

regio niet slechts zien als een studieobject, echter in – en als het ware – vanuit die 
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streek leven. De streektaal nam voor hem bij dit alles de belangrijkste plaats in. 

 

Adriaan Buter had in het jaar 1950 het begrip ruimer geïnterpreteerd. Een verwijzing 

naar de van oudsher typerende cultuur van een streek vinden we in zijn brochure 

'Twente in beweging' van het jaar 1959, waar hij stelt: 

 

Wanneer wij de eigen aard der gewesten willen beschermen, beschermen wij de 

vaderlandse cultuur die geen eenheidsworst is, die is opgebouwd uit de gewestelijke 

eigenwaarden. Het zijn deze waarden, die diep in onze volksziel verankerd liggen. Taal, 

volkskarakter, landschap, architectuur, zeden en gewoonten! Het zijn zaken die in 

verschillende gewestelijke aspecten het begrip 'vaderland' levend maken. 

 

Het liedje 'Stille meer' van Herman Roosink is zo’n lief liedje, ook omdat het in taal 

van mijn dorp is geschreven. Het liedje wordt gezongen door Harm Agteresch (Harm 

oet Riessen) o.a. op de lp. Loat mie méér joekelul'n...  

 

Refrein van 'Stille meer': 

 

Stille meer min tuutje, was ter toch gebuurd 

Treuntjes oaver 't snuutje, kleedje kets eskuurd 

Komt méér ééwn bie moo op 'n skoot 

De treuntjes vot! Kiek zo woj groot. 

 

In het jaar 1959 kwam het Woordenboek van het Rijssens dialect uit, geschreven door 

mr. Karel Diederik Schönfeld Wichers. Het werk bevatte, naast een groot aantal 

woorden, ook schetsen in het 'Riessens'. In het jaar 1979 kwam het grote 

Woordendenboek Nederlands-Twents uit, gevolgd door Twents-Nederlands in het jaar 

1983. In het jaar 2001 volgde een aanvulling: Wat (nog) niet in Dijkhuis staat van A.L. 

Hottenhuis. Met deze drie werken kreeg Twente eindelijk volwaardige woordenboeken 

waar ook diegenen die niet bekend waren met de Twentse taal mee uit de voeten 

kunnen. In de woordenboeken staan naast een uitgebreide grammatica, verhalen, 

reisverslagen, gedichten en vertalingen. 

 

Schönfeld Wichers hield er een merkwaardige theorie op na. Hij beweerde dat het 

'Riessens' het echte, oude Twents was en dat in de rest van Twente de streektaal was 

verbasterd. De excentrieke schrijver vond dat de 'schriefwieze' van het Twents zo dicht 

mogelijk de uitspraak moest benaderen. Hij gebruikte daartoe een stringent fonetische 

(nauwkeurig volgens de spraakklanken) spelwijze. Dit om mensen die de streektaal – 

'ne Sproake van Skeppensweage' – tot hulp te zijn. Tijdens de voorbereiding van zijn 

woordenboek begon hij over spellingsproblemen na te denken. Hij meende de sleutel 

daartoe gevonden te hebben door het weglaten van de stomme 'e' overal waar die in 

het 'Riessens' niet gesproken werd. Overal waar tussen medeklinkers niet meer lucht 

gegeven werd dan nodig was voor de uitspraak, werd er geen 'e' geschreven. De 

woorden werden daardoor korter en overzichtelijker en de uitspraak bleek 

ondubbelzinnig 'Riessens'. 

 

Gerrit Waanders, je hebt niet vergeefs geleefd. Je hebt veel voor Enter betekend. Je was 

altijd zo'n stille in den lande! 
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Dat zei de oude dorpsdokter Veldhuizen van Zanten tot de Enterse dichter Gerrit 

Waanders op diens sterfbed. In het jaar 1936 stierf Gerrit Waanders – 53 jaar oud – 

juist toen hij erkenning kreeg (die hij trouwens nooit had gezocht) als een dichter van 

formaat. Een natuurtalent waarvan in het jaar 1934 een bundel verscheen bij 

Callenbach in Nijkerk. Deze was getiteld: 'Mijn belijden', genoemd naar één van de 

gedichten uit die bundel. Dat gedicht uit zijn eigen boekje werd hem door zijn nichtje 

Gerridina Waanders voorgelezen toen hij stierf. De Enterse dichter was timmerman. 

Hij was lichamelijk niet sterk. Zijn vader was aannemer en, zoals dat vroeger ging, 

namen de zoons het bedrijf over. Gerrit Waanders is nooit getrouwd geweest. Hij was 

erg bescheiden, drong zich nooit op. Had ook nooit behoefte aan adverteren. Zijn 

vriend, de Deventer leraar J.A. Rispens, heeft hem pas na veel moeite zover gekregen 

dat hij een bundel gedichten naar Callenbach stuurde. In 'Onze Overijsselse religieuze 

poëzie' wordt opgemerkt: 

 

Merkwaardig onbekend bleef tot dusver de faam sluimeren van een toch wel bij uitstek 

begenadigd, need'rig geloovig dichter namelijk Gerrit Waanders geboren te Enter in het 

jaar 1884, daar overleden in het jaar 1936. Hij was van beroep een simpel 

boerentimmerman, later boekhandelaar. 

 

Een 'In Memoriam' tekende hem als een uiterst bescheiden christen van weinig 

woorden met een welgefundeerd geloof, iemand die een bijzonder aantrekkelijke sfeer 

omgaf. In het jaar 1934 wisten enige vrienden van hem een keur van zijn gedichten te 

verzorgen. In de in het jaar 1940 uitgegeven jubileumopstellen voor prof. De Vooys 

wordt waarderend geschreven over het leven van Waanders in 'Een dichter uit Twente' 

door de eerdergenoemde Deventer leraar Rispens. Gerrit Waanders hield van eenvoud 

en droeg graag klompen. Lange tijd was hij organist van de hervormde kerk in Enter. 

Hij was een zeer gelovig mens en had er geen moeite mee om afscheid te nemen van 

dit leven. Want in het jaar 1936 maakte een longontsteking van zijn ziekbed een 

sterfbed. Hij leefde meer voor een andere wereld. Waanders las veel, ook in die tijd –  

de langste van zijn leven – toen hij timmerman was. Hij las allerlei boeken en dat was 

zijn leven, hij had een boekenkast vol. Als zijn vriend Rispens uit Deventer kwam, 

werd Waanders van zijn werk gehaald. Soms uit Elsen waar hij bezig was met een 

huis of een boerenschuur. Ze zaten dan beiden de hele dag tussen de boeken, lazen of 

spraken met elkaar. Hij bestelde in die tijd ook de boeken voor de zondagsschool en zo 

is zijn boekhandel ontstaan, aan de Dorpsstraat in Enter waar nu (in elk geval in mijn 

tijd) zijn naam nog staat. De dichter hield zo van die zaak of nog meer van de boeken 

en was er zo mee bezig dat hij 's nachts soms opstond omdat hij dacht dat de 

winkelbel ging. Geregeld lag hij op bed, de handen achter zijn hoofd en staarde voor 

zich uit. Hij voelde dan de drang om te schrijven en zo ontstond ook een gedicht over 

de twee linden voor de hervormde kerk in Enter: 

 

 

'k Heb u lief, eerwaarde linden, 

trouwe wachters, hechte vrienden 

voor den dorpel van Gods huis 

gij trotseert het stormgebruis! 

en uw groet van liefd' en vrede 

geeft gij aan den wand'laar mede 

in der avond windgesuis... 
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De historie veler jaren 

vreugde, blijdschap, droef ervaren, 

leven, sterven, komen, gaan, 

mag ik uit uw stem verstaan, 

memorandum van 't verleden, 

vademecum van het heden, 

profetie... ik hoor u aan... 

 

O, hoe vele vele keeren, 

zaagt gij op den dag des Heeren 

de gemeente saam vergaart 

om des Heeren woord geschaard 

loven, prijzen, bidden, zingen, 

dankend voor de zegeningen 

in Gods Zoon geopenbaard. 

'k Heb u lief als oude vrinden 

spelend met de najaarswinden 

of in 't winterkleed gehuld 

dat haar taak getrouw vervult, 

'k heb u lief, als knop en blaren, 

tak en twijg ons openbaren 

dat gij blij herleven zult. 

'k Heb u lief, eerwaarde linden, 

trouwe wachters, oude vrinden, 

spreidt uw schaduw overal; 

en sta vast, sta hecht, sta pal. 

Beeld van die ons heeft geschapen,  

Die niet sluim'ren zal noch slapen, 

Ons getrouw behoeden zal. 

 

 

Hij zat soms de hele dag voor zich uit te staren, te filosoferen. Dan kwam er zo'n mooi 

gedicht uit zijn pen als: 

 

 

Zoals een lichte zomerdag 

Op eenmaal soms beneveld wordt, 

En midden in den rijken oogst 

Zijn droeve tranen stort, 

Zoo kan de blij' herdenkingsvreugd 

Zich vaak verliezen in de smart 

Die met de vreugde samenwoont 

In 't jub'lend, klagend mensenhart. 

 

 

Gerrit Waanders schreef niet alleen religieuze gedichten. De natuur en het boerenland 

om Enter inspireerden hem ook tot menig prachtvers. Ook bezong hij leeuwerik en 

nachtegaal: 
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Plots - daar hupp'len 

d'eerste drupp'len 

van den zoeten zangenval, 

als een rijke meienregen 

langs de wegen 

van de breede, bleeke bergen tot het 

diepe, donk're dal. 

 

Dan, de zachte 

weemoedsklachte 

teer beëchood en herhaald 

zwellend tot een liederluister 

die het duister 

van de lauwe, blauwe nachten 

als met  hemelglans omstraalt. 

 

 

Toen Gerrit Waanders ziek werd, wist hij van zichzelf dat hij zou sterven. Ook al 

zeiden dokters en verpleegster dat hij weer beter zou worden. Men dacht dat hij 

zwaarmoedig was en geen lust meer in het leven had. Dat was niet zo, hij wist 

eenvoudig dat het afgelopen was. Hij wilde geen bloemen op zijn graf, wel een 

treurwilg. Dat heeft men echter niet gedaan omdat de wortels de grafsteen kapot 

zouden maken. 
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De boern miegt zo fien neet (ze zijn niet zo fijn van 

gevoel) 

 

As ’n foezel zeenkt komt de weurde boavendrieven 

 

 

 

 

 

RIVIER REECHEN 

 
 

 

 
 

De Regge, nu – zomer en winter – een nietig stroompje in het landschap. Vroeger was 

dat wel anders. Toen was het één van de slagaderen van de economie van het land 

achter de IJssel. Een rivier evenwel met een zeer labiel karakter. 's Zomers een slootje 

met een soms totaal uitgedroogde bedding. Door de slechte afwatering trad de rivier 

gemakkelijk buiten haar oevers. Hoewel deze rivier niet zo breed en somtijds bijna 

droog, veranderd zij des winters de omliggende landstreek in een groot meer. In de 

winter een onafzienbare plas waarvan de oevers af en toe één kilometer uit elkaar 

lagen. 

 

Zo karakteriseert Van der Aa's woordenboek de Regge. Rondom bloeien velden 

purperen papavers, een middagbriesje stoeit door de geel wordende rogge, de 

maagdelijke boekweit rijst als een kloostermuur aan de horizon omhoog. Het stille 

dorp wringt zich in bochten en trekt zich terug in een parelachtige nevel van 

berkenbosjes, kruipt tussen kleurrijke heuvels weg en raakt met haar krachteloze 

armen in een wildernis van hop verward. Als een afgeslagen hoofd rolt een oranje zon 

langs de hemel, in de kloven van de wolken gloeit een mild licht en de vaandels van de 

zonsondergang wapperen er boven uit. De roze geworden Regge bruist en trekt de 

schuimende lussen van zijn stroomversnellingen dicht. Op de golven dobbert een  

majestueuze maan.  

 

De Regge was een grillige regenrivier, op sommige plaatsen buitengewoon bochtig met 

op het ene moment veel te weinig water en op het andere moment veel te veel. Staring 

en Stieltjes vermelden dat er meerdere malen hoge vloeden zijn geweest. In Rijssen 

had men met een groef in een put het niveau aangegeven van de hoogste waterstand 

in het jaar 1784. De hoge vloed van het jaar 1845 bleef daar drie centimeter onder. 

Behalve dat de Regge grillig was door haar bochten en waterniveaus, was ze dat ook in 

het verval van haar bedding, dat wil zeggen dat er gedeelten inzitten met een redelijk 

verval. Daartussen waren ook lange schouders met nauwelijks enig verval. In droge 
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maanden augustus tot september van het jaar 1847 openbaarden zich deze schouders 

als lange droge plekken met hier en daar een paar smalle en ondiepe geultjes en 

daartussen geheel stilstaande gedeelten. In die maanden was de wateropbrengst van 

de Regge zo gering dat de stuwen van Schuilenburg na elf dagen stuwen het waterpeil 

met een halve meter hadden kunnen verhogen.  

 

Oudtijds kwam zij onder de naam van Reggla voor. Er is zelfs verondersteld dat het 

woord Regge is afgeleid van het Latijnse woord rigare: overstromen. Op de kaarten van 

kapitein Hottinger van Noord en Oost-Nederland van de jaren 1773 tot 1794 wordt de 

rivier De Rechen genoemd. Het is immers een regenrivier. De rivier begint haar 

huidige loop in Westerflier, ten zuidwesten van Diepenheim. Ten noorden van de 

watermolen stroomt de Molenbeek in de Regge. De Regge gaat via een grondduiker 

onder het kanaal door. Stroomt via Zeldam en Het Katteler langs Enter, het erve Exoo, 

Rijssen, Nijverdal, Hellendoorn, Vilsteren en Ommen. Dan stroomt zij als Beneden-

Regge, achter Ommen – naast de autoweg naar Raalte – in de Vecht.  

 

Voordat de Regge werd afgedamd was de loop van de rivier anders. Het 

bovenstroomgebied van de Regge was toen de Schipbeek. 

 

Aldus verklaart een medewerker van het waterschap de Regge per telefoon 

desgevraagd over de rivier. Op de Hottingerkaart van Noord en Oost Nederland (1773-

1794) staat De Rechen als een zelfstandige rivier en is de Schipbeek voor een deel een 

bovenloop van de Regge. Deze komt in het Stockumer Vlier in de Regge. De oorsprong 

van de rivier de Regge ligt op Duits grondgebied, daar wordt ze de Aa genoemd en 

begint haar loop ten zuiden van Ahaus (Ahaus: Haus an der Aa). De Regge, vanaf de 

Duitse grens tot Westerflier, wordt inofficieel ook wel de Buurserbeek genoemd. De 

Aa/Buurserbeek/Regge stroomt langs Alstätte en het grensdorp Buurse via 

Haaksbergen naar Diepenheim. De benedenloop van de Regge, waarin de 

Buurserbeek tegenwoordig uitmondt, heette vroeger Hunnepe (Hunenwater). 

 

Een ander verhaal is dat de bovenloop van de Regge de Berkel geweest. De 

Regge/Berkel moet dan vanuit Duitsland gelopen hebben langs de watermolen 

Vaarwerk bij Olden-Eibergen, via de bovenloop van de Bolksbeek, de Koningsbeek en 

langs het Westerflier naar Borculo. De Regge ontspringt dan in de Baumbergen bij 

Billerbeck, niet ver van Munster en stroomt langs Coesfeld, Stadlohn, Vreden, 

Eibergen langs Westerflier. Dit blijkt uit de goederenlijst van graaf van Dahle uit het 

jaar 1188. De graaf van Dahle had het recht om zwanen te jagen (zwanendrift) vanaf 

de molen Vaarwerk tot het Westerflier en van het Westerflier, stroomopwaarts en 

stroomafwaarts naar Goor en Lochem, zover de marke Stokkum zich uitstrekte. Het 

water van de Regge stroomde niet, zoals tegenwoordig naar Borculo, maar langs de 

Wenninkmolen via Gelselaar naar het Westerflier. Daar werden de broeklanden van 

Stokkum, Gelselaar en Markelo onder water gezet, waarna het water afvloeide naar 

Goor en Lochem. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de aanwezigheid 

langs deze route van liefst vier plaatsen waar vroeger watermolens hebben gestaan, 

een teken dat hier vroeger veel water langs stroomde. De Regge dreef in voorgaande 

eeuwen onder meer de volgende watermolens aan: de Abdijmolen in Vreden, de 

Mallemse Molen bij Eibergen, de Nieuwe Molen te Haarlo, de watermolen in Borculo, 

de watermolen te Lochem en de Zutphense watermolens. Bovendien is het bovenste 

deel van de Bolksbeek erg oud, de Wenninkmolen wordt al in het jaar 1188 vermeld 
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op de goederenlijst van de graaf van Dahle. De huidige Berkel moet later ontstaan zijn 

als een doorgraving door een zandrug bij de Oosterkamp. Om het water te beletten de 

laagte bij Gelselaar in te stromen, is toen de Avinksluis gebouwd. 

 

Broeken of broeklanden waren op veel plaatsen in Twente te vinden. Deze gebieden 

stonden door een gebrekkige afwatering ’s winters maandenlang onder water. Doordat 

’s zomers het water snel verdampte, waren deze gebieden in de rest van het jaar 

droog, op ondiepe poelen na. Deze broeken waren in gebruik als weilanden en 

hooilanden. In vele broeken waren hoge delen te vinden die ’s winters niet onder water 

liepen en waarop boerderijen stonden. Deze zogenaamde horsten waren te vinden 

tussen Almelo en Goor. Zoals overal op de zandgronden had men hier ook een 

gemengd bedrijf met veeteelt en akkerbouw. De droge horst zelf werd gebruikt voor 

akkerbouw en de lage omgeving als weidegebied. In de historische geografie wordt zo’n 

landschap aangeduid met kampnederzettingen. De boeren die hier woonden 

gebruikten bij hoog water een boot voor het vervoer van mensen, mest en soms van 

een koe. In de broeklanden tussen Almelo en Goor werd een klein type zomp gebruikt. 

Het vervoer vond plaats op riviertjes als Vecht, Regge, Schipbeek, Berkel en ook op de 

Oude IJssel. Marktsteden waarop dit vervoer zich richtte waren Zwolle, Deventer, 

Zutphen en Doesburg. Plaatselijk bestond de handel uit de verkoop door de boeren 

van graan, hout en andere producten. Met het hiermee verkregen geld konden ze hun 

pacht betalen en bij de handwerkslieden in het nabij gelegen dorp in hun behoeften 

voorzien. Wat in de streek niet kon worden gemaakt werd aangevoerd uit Holland. Op 

deze kleine riviertjes werden kleine schepen gebruikt die meestal werden getrokken of 

geboomd. Doordat de lijnpaden ontbraken werden deze scheepjes getrokken door 

mensen. De afmetingen van de schepen waren berekend op wat één man nog 

stroomopwaarts kon trekken. Om de weerstand te verlagen hadden deze vaartuigen 

mooie, lichtgebogen lijnen die achter spits uitliepen. Om bij laag water nog te kunnen 

varen waren deze scheepjes lichtgebouwd met een recht vlak en opgebogen 

vlakeinden. Het gewicht werd verminderd met een laag middenschip bij een hoog 

voorschip en een hoog achterschip. Het lage middenschip werd opgehoogd met een los 

en licht boeisel. 

 

Wat de waarheid is van het ontstaan van de Regge weet ik nog steeds niet. De huidige 

landkaart vermeldt dat de Buurserbeek vanaf Diepenheim Schipbeek wordt genoemd. 

En dat de Regge niet officieel Buurserbeek wordt genoemd, volgens de oude boeken 

van het waterschap. Zeker is dat het kanaal vanaf het klooster Ter Hunnepe 

(Hunenwater) naar Westerflier Schipbeek heet. Het archief vermeldt de naam Regge, 

bij het klooster werd in de Regge immers een dam gemaakt om het kanaal De 

Schipbeek van water te voorzien. Ik heb in de zomer van 2003 gezocht en een slootje 

gezien vlak bij kasteel Westerflier. Op een tekening op bladzijde 288 van 

Geschiedkundige Aanteekeningen op de Haavezathen van Twente van mr. G.J. ter 

Kuile staat dat naast Huis Westerflier de Schipbeek loopt en achter het Huis de rivier 

de Regge. De vroegere loop van de Berkel was via Gelselaar langs het Westerflier, waar 

het de broeklanden van Stokkum, Gelselaar en Markelo onder water zette, waarna het 

water afvloeide naar Goor. Volgens mij wordt de oude Berkel ook Regge genoemd. 

Kunt u het nog volgen? 

 

Zeker is dat de Schipbeek in het midden van de veertiende eeuw is gegraven. In de 

oudste stadsrekeningen van Deventer, de zogenaamde 'cameraarsrekeningen', staan 
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een groot aantal posten die betrekking hebben op het graven van een watergang van 

boven het klooster Ter Hunnepe in Colmschate naar Deventer. Daardoor kon het 

water in de stadsgrachten verhoogd worden, daarbij de grachten van de burcht 

Arkelstein gevuld. Gelijktijdig met het graven werd er ook gewerkt aan vestingwerken. 

Bij dat klooster liepen twee beken, de Hunneper Aa en de Marckelse (Maarckelse) 

Beek. Deze laatste is gegraven in het moerassig gebied tussen Markelo en 

Diepenheim.  

 

Een landkaart van de provincie Overijssel van het jaar 1650 en het boek over de 

marke Stokkum brengen uitkomst over de vroegere loop van de rivier. De Regge komt 

vanuit het oosten over de Duitse grens als Buurserbeek ons land binnen. Er is een 

aftakking tussen kasteel Peckedam (het kasteel is afgebroken en lag voor kasteel 

Nijenhuis) en kasteel Nijenhuis (Diepenheim), de aftakking wordt verder Schipbeek 

genoemd. De Regge zelf gaat omhoog langs kasteel Weldam en stroomt via Zeldam 

naar Kattelaar. Er zijn nog twee aftakkingen te zien: er is een aftakking bij het begin 

van Stokkum en bij Westerflier bij het punt genaamd 'n ziel' (stuw). Beide aftakkingen 

komen onafhankelijk bij Goor respectievelijk bij huis Scherpenzeel en de hoferven 

weer in de Regge. 

 

De Berkel stroomde op de kaart slechts op enkele kilometers lager van de Regge. In 

het historisch overzicht wordt herhaaldelijk ingespeeld op de vroegere bestaande 

situatie, waarbij de Schipbeek in verbinding stond met de Regge en waarbij de 

Diepenheimse molen ten nauwste betrokken was. Door de latere verbeteringswerken – 

waarbij de Schipbeek een volledig eigen gesloten stroomgebied werd – zou ook de 

Diepenheimse watermolen verstoken blijven van wateraanvoer, waardoor deze niet 

meer zou kunnen functioneren. Ter handhaving van de vroeger verkregen 

molenrechten is daarom bij waterschapsreglement de verplichting tot watertoevoer via 

de Molenbeek vastgelegd. 

 

Het is in het algemeen erg moeilijk iets te weten te komen van het gewone leven voor 

het jaar 1800, dit werd door niemand beschreven. Alleen bij bijzondere gelegenheden 

en conflicten werd dit uitvoerig weergegeven. De oudste berichten over het varen zelf 

op de Regge komen tot ons van zo’n conflict. En wel tussen de schippers en de Heer 

van het Huis Schuilenburg aan de Regge (bij Hellendoorn). Bij dit kasteel waren twee 

watermolens gelegen aan een zijtak van de Regge. Om het water voor deze molens op 

te stuwen lag in de Regge een grote stuw: een schut. Deze stuw gaf conflicten met de 

passerende schippers en met de boeren die bovenstrooms aan de Regge woonden. 

Door het opstuwen van het water liepen 's zomers bij stortregens de weidegronden en 

de groengronden langs de Regge onder water en werden de hooioogsten van de 

marken Noetsele, Notter en Rijssen bedreigt. En als de schippers wilden passeren 

moest de schut worden opengezet, zodat het water met grote snelheid door de opening 

wegliep. Het kon daarna vele uren duren voordat het water het peil had bereikt om te 

kunnen malen, in die uren kon de molenaar niet malen. Er moet al vroeg op deze 

plaats een schut zijn geweest waardoor 'schepe offte potte' passeerden. Op 5 december 

1471 legde Herman Kloppman, 'rychter toe Hellendoorn', vast dat een viertal oude 

getuigen tegen hem hadden verklaard, dat volgens hun herinnering en de herinnering 

van anderen, de Heer van Schuilenburg 'mede stouwede wat water up de molen, als 

sijn voervaders altijt ghedaen hadden.’ 
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Dit beroep op het verleden moest het recht vastleggen van de Heer van Schuilenburg 

om daar molens en een schut te hebben. Symon van der Schulenborch had niet alleen 

omstreeks het jaar 1400 dit huis Ter Molen (zo werd De Schuilenburg daarvoor 

genoemd) herbouwd, ook de molens en de schut (op een boogschot stroomafwaarts 

van de oude) opnieuw opgetrokken. Verder werd verklaard dat: 

 

Deselve Meijer gheert' molenaar was geweest op de molen, en wan dan daer schepe 

offte potte quamen, de dat water op offte neder wolden, de liet men doer en de 

schuttede dan weder toe. Men moest dan wel wachten tot dattet off was ghemaelen. 

 

Hieruit kunnen we concluderen dat de schippers moesten wachten tot het avond 

geworden was, voordat de schut geopend werd. Als het langere tijd weinig geregend en 

er weinig toevoer van water was, moesten ze dagen wachten voordat de schut geopend 

werd. Immers, het zou dan veel langer duren dan een nacht, voordat het water weer 

het vereiste peil had. Dit wachten veroorzaakte veel wrevel bij de schippers en 

handelaren en deze wrevel kwam meer dan eens tot uitbarsting. In het archief van het 

kasteel Rechteren zijn enige getuigenverklaringen uit het jaar 1555 te vinden, waarin 

Everwijn Funcke, schout van Hellendoorn, dergelijke uitbarstingen heeft vastgelegd. 

Zo verklaarde een zekere Tijmen Henricks: 

 

Dat de potluden, wanneer daer een offte twee vuer plegen tkome dije mosten daer 

bijwijlen eene dach offte twee blijven liggen, eer men hem, doer dat vorsch. Stal liet 

varen ome off daer meer Scepe achter were, dat sie alsdan tsamen daer doer voere en 

so genge Sie tot den Muller ende beeden em dat Stal (aalstal) op doen wolde, en oeck 

hef hie wal hoeren seggen, dat die potluden den muller die dat beveel van dat vorsch 

Stal hadde vake een drinckpenninck solde hebben gegeven, ome dat hie dat vorsch. 

Stal soude opdoen dat sie daer mochten varen dat nijet lange drossten wachten nae 

(op) andere Scepe die noch kome solde, dat die kornemulder ende die bevelhebber van 

dat Huijs ter Mollen mijt den eckmolder daer vake ome keeve dat hie dat Stal so 

gerijnge opgedaen hadde en die potluden dorste oer handt nijet an den Stal Slaen buete 

dengenne dat die Stal verwarde. 

 

Mulder Evert Geersen verklaarde dat vele jaren daarvoor:  

 

De schippers als dije staue wort gemaeckt (reparatie), hadden overgeschutted und 

steecke dije schutte van de koernmolen (op de Molenbeek naast de Regge) geweldelick 

tho, und lege aldaer met groete getallen, wall dartich off vertick streck, alsoe dat hije 

dije ganse nacht vermijts (ge)vaer sijnes lijven in de Moelen most blijve und hebben em 

tot meirmall dije schutten an de kornmolen moetwijllichlick ingestot (vernield). 

 

Ook hadden de schippers bij die gelegenheid Thies de rentmeester achtervolgd en hem 

bijna de brug afgeworpen, als hij niet op tijd was gered.  

 

Ook bij andere gelegenheden hadden dije schippers dije schutte geweldelijck opgeruckt 

und met sich int Schip genaemen westho Eelen oft daer omtrent over op een oeirt 

verborgen, dije schutboemen inde stroem geworpen (...) seggende neffensde sije en 

achten nijet op verboth noch geboth van schulten noch van Drosten. Een andere 

gewoonte was, dat dije schippers dije met oerren scheppen vermijts die clijnheit des 

waters bij wijlen nijet en konne vaeren over een plaetze inde selven stroom genoemet 
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den Stobben benevens der Nijenbruggen, comen sij bij nachtslapendertijt und en rucke 

dije schutten un laten dat water afloepe alsoe dat dije moelen bij sulcken gevallen 

motten stijll staen dat men den gemeijne man neijt en kan verhelpen tot sijner noetdroft 

tho maelen. 

 

In het jaar 1550 is het tot een regeling gekomen. Bovenstaande getuigenverklaringen 

hebben kennelijk betrekking op de periode daarvoor. Op 20 juni tekenden Johan van 

den Boetseler – als leenman en eigenaar van de schut en de molen – en jonker 

Henrich van Tijll, burgemeester van Zwolle een verdrag. In dit verdrag werd het 

volgende geregeld:  

 

In der eijrsten is versprochem dat die schutenfoerers van Almeloe oer handelingen also 

sullen anleggen dat se int uthuarent van Almeloe nae der Mollen sollen kommen vaeren 

de meth sees edder soeven schueten leick und dat gelick tmogen doervaeren und 

datselve overleggen datse aldaer kommen op enen hilligen avent umb des hilligen 

dages gelick te mogen doervaeren, die dach er toch niet gemalen werd. Dije schippers 

als ze met oeren schuten kommen van boeven, sollen se freundlich ter Mollen an den 

huese datsolve versoecken und joncker Johan van den Boetzeler sall desolven alstan 

dorlaten. 

 

Ten derde, als de schippers op een werkdag zouden komen en ze moesten een dag 

wachten, dan zoude ze daarin 'gutwillich wesen’. Bij laag water zouden de schippers, 

als het nodig mocht zijn, hun schuiten lichten (gedeeltelijk uitladen) om zo de schut te 

kunnen passeren. Dan zou de molenaar 'noch ut frundtschap eijn verdell vijrs dat 

water gunnen’. Dat wil zeggen, dat de schippers nagestroomd zouden worden om de 

ondiepten te kunnen passeren. En wanneer de schippers van Almelo zouden klagen 

dat ze bij laag water vanaf Eelen de schut niet meer konden bereiken, ook dan zouden 

de schutten worden geopend, opdat deze schippers over de ondiepten de schut 

zouden kunnen bereiken. Het verdrag van het jaar 1550 heeft echter niet veel 

geholpen. In april 1565 klaagde Johan van den Boetseler tegen de stadhouder, graaf 

Van Aremberg, dat de schippers 'denselven verdrach nijet willen naekomen'. Zijn 

klacht betref het feit dat de 'potschuvers' en schippers 's nachts de schutten en ook 

zijn aalstal openbraken waardoor zijn 'visscherije geheell bedorven was’, de molens de 

volgende dag niet konden malen en de schade aan de schut hersteld moest worden. 

 

Mr. B.W.A.E. Sloet tot Olddhuis, jaarboekje voor de provincie Overijssel voor het jaar 

1838. 

 

Het moge al aan sommigen eene kluchtege zaak toeschijnen, dat de schippers op deze 

stroompjes met de spade in de hand in hunne schuiten, stroom op en stroom af, 

gestadig worstelen; terwijl zij hier en daar uit hunne vaartuigen in de rivier stappen om 

eenen dam van aarde op te werpen, die het water schutten moet, dat langzaam om hun 

voeten komt sijpelen, waarna zij met het grootste geduld in bijgelegen herbergen 

hunnen intrek nemen, tot tijd en wijle dat het water genoegzaam opgeloopen zal zijn, 

om hunne natuurlijke schutsluis door te steken, welk bedrijf van afstand tot afstand 

herhaald wordt; - men moge wrevelig worden over eene handelwijze welke het 

vaarwater meer en meer bederven moet, - wij echter zien in deze onvermoeide poging 

om te varen waar geen water is, eenen geest van volharding, welke alleszins verdiende, 

om tegemoet gekomen te worden. Hoe gaarne zouden wij aan deze nijvere lieden een 
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goed vaarwater gunnen. 

 

Dat het rond het jaar 1550 niet eenvoudig was voor de schippers om op de Regge te 

varen, blijkt ook uit een 'kondschap' van de scholtus (burgemeester) van Hellendoorn. 

Hij was in 'den jare 1547' de magistraat van Deventer. Daarin wordt melding gemaakt 

van het feit dat: 

 

Vermids de scheepjes, door de Aa of Regge op en nederwaarts voorhenen hadden 

gevaren, de regenten der stad Deventer, tot bewaring hunner privilegiën en markten, de 

voors, Aa of Regge op diverse tijden en plaatsen om zulken vaart te verhinderen 

toegepaald hadden en ook enige scheepjes verbrand. 

 

Almelo verkreeg nog in de middeleeuwen een goed bevaarbare verbinding met de 

Regge. We weten dit dankzij een brief uit het jaar 1476 waarin Otto van Rechteren, 

Heer van Almelo, zich beklaagde bij de bisschop over de boer van het erve Beverdam, 

ten zuiden van Wierden. Deze had de dijken van de door Otto gegraven Nieuwe 

Graven vernield. Hieruit blijkt dat de graaf kort daarvoor een kanaal had gegraven van 

Almelo naar de Wierdense Aa bij Ypelo, dus dwars door de moerassen en ondiepten 

van het Wendelgoor. De Oude Schipvaart liep daarvoor ten noorden van de weg 

Wierden-Almelo naar de Wierdense Aa. 

 

Van de Reggescheepvaart geeft de volkstelling het volgende beeld. Er woonden in het 

jaar 1795 in Enter drieëntachtig schipper/gezinshoofden, in Almelo: veertien, in 

Rijssen: drie, in Hellendoorn: drie, in Eewlen en Rhaan: twee, in Egede: één, in 

Lemele: één, in Archem: één, in buurtschap Meer (bij Den Ham): twee en op de 

Deldener Esch: twee. Behalve over een volkstelling beschikken we voor het jaar 1795 

ook over een tollijst van Schuilenburg van 19 maart tot en met 15 juni. Deze tollijst 

levert ons tweehonderdachttien schippersnamen: honderdzestien uit Enter, 

eenendertig uit Dalfsen, vijfentwintig uit Zwolle, zestien uit Almelo, zes van de 

Sallandse Weteringen, drie uit Ommen en nog negen uit andere plaatsen. De 

tolwachter heeft vrijwel alle namen opgeschreven van de passerende schippers die 

geen tol hebben betaald, vermoedelijk vanwege de militaire aard van de transporten. 

Er passeerden in totaal 861 schippers. Dit verkeer was tot voordeel van een Franse 

legereenheid in Twente onder leiding van kolonel Grand-Jean. Zij hadden hier in 

januari 1795 een Engelse-Hessische-Hannoverse legereenheid over de grens gejaagd. 

Deze troepen van de Engels-Hannoverse koning hadden tevergeefs getracht 

stadhouder Willem V te helpen bij het tegenhouden van de Franse troepen. De vracht 

bestond uit hooi, haver, ammunitie, brood en Fransen. 

 

Op 4 april 1795 zeilden twaalf zompen met Engelse krijgsgevangenen naar Almelo. Op 

basis van deze telling betaalde later de schout van Dalfsen het totale tolgeld aan de 

graaf Van Rechteren (Heer van Almelo), de toenmalige eigenaar van de Schuilenburger 

molen. Door de volkstelling en de schipperslijst uit het tolregister te combineren, 

kunnen we ons een goed beeld vormen van het aantal schippers en de plaatsen waar 

ze woonden. In Enter woonden toen drieëntachtig schippers-gezinshoofden. In de 

tollijst komen honderdzestien schippersnamen voor uit Enter. Daaruit moet worden 

geconcludeerd dat er meer zompen in één gezin waren. Van de drieëntachtig 

schippersgezinshoofden van Enter komen er vijfenvijftig voor op de tollijst. De andere 

achtentwintig niet, ze zeilden waarschijnlijk met militaire goederen. Men zou hieruit 
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kunnen concluderen dat de Enterse gezinshoofden de neiging hadden wanneer ze wat 

ouder waren het varen over te laten aan hun zonen. Dan vergeten we echter dat dit 

uitzonderlijke transporten waren, waarvoor geen moeizame acquisitie (klantenwerving) 

nodig was. Vrachten lagen voor het opscheppen, er was grof geld te verdienen. Juist 

dit punt maakt dat we voorzichtig moeten zijn met de gegevens van de tollijst. Ook de 

buurman – geen schipper – zal de neiging hebben voelen opkomen om voor een reis 

een zomp te huren. Voor Enter komen we op deze manier duidelijk op een te groot 

aantal schippers. In het jaar 1820 bedroeg het aantal zompen in Enter 

honderdeenenwtintig, terwijl de combinatie van de volkstelling en tollijst ruim 

honderdveertig zompen zou opleveren. In het aantal malen dat dezelfde schipper met 

een militaire lading in deze periode genoemd wordt, zit een grote spreiding. De boom 

ging voor deze militaire transporten honderdvierennegentig maal open om individuele 

en groepen door te laten. De schippers zeilden meestal in konvooien van twee tot 

veertien zompen. Dat niettemin een aantal gezinshoofden bijzondere transporten 

overliet aan hun zoons is begrijpelijk want het schippersleven was zwaar. In het 

koude en natte jaargetijde moesten ze de gehele dag bomen of trekken, onbeschermd 

tegen weer en wind en zonder regenkleding. En kwamen ze thuis van de zware reis, 

dan wachtte hun het zware werk van het plaggenmaaien. 

 

Het totale oppervlak aan water in Twente was vroeger 

honderdeenendertigduizendachthonderd (131.800) hectare, in het jaar 1950 was dat 

nog honderdveertienduizend (114.000) hectare. Zo ingewikkeld kan het met het 

verloop van de beken liggen. En toch speelden de Regge een rol in de kleine 

scheepvaart. Van de vroegste scheepvaart op de rivieren in Oost-Nederland weten wij 

weinig. Gegevens erover zijn slecht fragmentarisch tot ons gekomen. Uit de eerste 

helft van de veertiende eeuw komen berichten waaruit we mogen concluderen dat er 

al vrij geregeld werd gevaren. Omstreeks het jaar 1400 beveiligde de bisschop van 

Utrecht samen met de steden Kampen, Deventer en Zwolle de vaarwegen. Ook werd 

het aanleggen van wegen en het bouwen van verdedigingswerken ter hand genomen. 

Twente werd toen voor het eerst ontsloten. Dat de rivieren reeds voor vier eeuwen 

terug voor het varen met schuiten gebruikt werden blijkt uit een brief door Frederik 

van Blankenheim in het jaar 1404. Hij was de éénenvijftigste bisschop van Utrecht. 

De brief aan die (bisschop) van Zwolle gegeven, in welke wij lezen. 

 

Dat alle hoer Borghere, die nu of hier namaals om oer neringe myt potten varen in die 

Vechte ende in die Regde, vrij soelen heen varen. 

 

Er wordt gevraagd om tolvrije doorvaart voor alle burgers van Zwolle – die nu of later – 

voor hun brood met potten in de Vecht en de Regge varen. Het eerste bericht over de 

scheepvaart op de Regge is te vinden in de rekeningen van de drost van Twente over 

de jaren 1336-1339. Onder 'pago di Risnen' (Rijssen) staat onder meer: 'Item de 12 

navibus dictis poet', eveneens wat betreft twaalf schepen genoemd pot. Pot is het oude 

woord voor een scheepje waarmee werd gevaren in het veen. De eerste berichten over 

het varen zelf komen uit de zesde eeuw. Er deden zich opnieuw conflicten voor 

rondom de schut van Schuilenburg bij Hellendoorn. In de zeventiende eeuw kende de 

scheepvaart reeds een behoorlijke omvang. De scheepvaart op de Schipbeek begon na 

de voltooiing van deze beek in het jaar 1663 te bloeien, die op de Berkel was in 

opkomst. Uit stukken uit het jaar 1674 blijkt dat er toen op de Regge al ruim zestig 

schippers zeilden. Ook was er een levendige scheepvaart op de Loolee en haar 
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zijtakken.  

 

Hoewel de rivier de Regge niet zeer breed, en soms bijna droog is, verandert zij in de 

winter de omliggende landstreek in een groot meer. Over het feit dat zij ‘des winters in 

een groot meer verandert', kan ook in het jaar 1884 in Enter nog meegepraat worden. 

 

Een krant berichtte: 

 

Twee schippers Jan Hiltjesdam en Zoon te Enter liggende hadden tijdens de stormen 

der vorige week het ongeluk dat hun sompschuit lossloeg tengevolge waarvan zij zonder 

boomen, stokken of hagen op den dobberende schuit zijnde door den hevigen storm 

tegen de stroom op langzamerhand naar Wierden afdreven. Men kent den uitgestrekten 

waterplas! Eenzaam, zonder hulp, zonder voedsel zwalkten zij op het onstuimige 

watervlak, door niemand opgemerkt! Zoo zijn ze twee dagen en twee nachten druipnat 

in een half vol water geraakten schuit rond blijven dobberen. Eindelijk door een nieuwe 

stormwind voortgezweept, dreef de schuit nabij de Fabriek te Wierden. Toen was hun 

lijden uit. Want nauwelijks had onze hulpvaardige Burgemeester iets vernomen van den 

nood of hij neemt ijlings voedsel en kleeding mede en roeit de verkleumde en 

verhongerde schippers tegemoet en redt hun uit hunnen benarden toestand. 

 

Er wordt veel geklaagd, op 15 april 1891 wordt nog geschreven:  

 

Mocht het toch eens spoedig zoover komen dat we van het water ontslagen werden. 

Geen wonder want bijna alle weilanden staan nog geheel of gedeeltelijk onder water, 

zoowel die bij Enter als te Ypelo en Enterbroek. Voor de landbouwers is het ten zeerste 

te hopen dat het weer spoedig gunstiger wordt, want blijft het nog eenigen tijd zooals 

het nu is, dan is alle hoop op een middelmatigen hooioogst vervlogen en zal menigeen 

daardoor genoodzaakt zijn om vee hetzij gedeeltelijk of geheel te verkoopen. 

 

De enige reden waarom men bij het vervoer van goederen geen gebruik maakte van de 

landwegen, was de slechte toestand daarvan. Tot het jaar 1850 lag het dus voor de 

hand desnoods gebruikt te blijven maken van de zompen als vervoermiddel. De winter 

van 1844-1845 was zo streng dat op 20 augustus 1845 nog een bevroren laag van 

dertig centimeter werd aangetroffen onder zand en veen. De winter telde niet minder 

dan vierentachtig vorstdagen en de scheepvaart lag bijna vier maanden stil: van 1 

december 1844 tot 1 april 1845. In zijn Kroniek van De Lutte besteedt ook pastoor 

Geerdink aandacht aan de strenge winter. Midden maart vroor het in Leeuwarden nog  

achttien graden en in Groningen daalde de temperatuur 's nachts zelfs tot 

eenentwintig graden. De rivieren waren allen dichtgevroren. Men reed met karren over 

het ijs in plaats van over de bruggen en ook de Zuiderzee was een grote ijsvlakte en de 

eilanden Urk en Schokland waren alleen te voet of met sleden bereikbaar. 

 

Tolheffing is iets waar reizigers door de eeuwen heen meer geconfronteerd werden. De 

landheer verleende het tolrecht aan steden als tegenprestatie wegens aan hem 

geleverde diensten. Later had de tolheffing tot doel de investeringen terug te verdienen 

die tot voordeel van de reiziger waren gedaan. Ook Enter heeft de nodige tollen 

gekend. De laatste tol, bij de ophaalbrug over de Regge – bij  boer Exoo – is pas in de 

Tweede Wereldoorlog opgeheven. In het archief van de gemeente Goor vinden we vanaf 

het midden van de zeventiende eeuw gegevens over verpachting van de tol te Enter. 
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Het blijkt dat de stad Goor bezitter en verpachter is van deze tol, ook wel 

koningsaccijns genoemd. Hoe de stad Goor aan dit recht komt is niet duidelijk. Wel 

behoorde het erve Effinck in Rectum bij de hof van Goor. Er zijn echter geen 

aanwijzingen dat er connecties waren. De tol was gelegen aan het erve Hobelinck, aan 

de weg van Delden naar Rijssen, aan de Stationsweg in Enter. De eerste pachters van 

de tol zijn Hendik Geele en Geert Borgerinck die in het jaar 1685 voor acht jaar de tol 

pachten van veertien gulden per jaar.  

 

Vooral de laad- en losplaats voor de Enterse zompen bij de schippersherberg 

Binnengaaits is een geliefd jachtterrein voor de Enterse tolgaarders. Dit duidt al aan 

dat de tol niet alleen aan het Hobelinck geheven wordt maar op vele plaatsen in Enter. 

Van een zomp die geen eigendom is van een Enterse ingezetene kan op de Regge – op 

Enters grondgebied – de tol worden geëist. Veel zogenaamde hessenwagens (twee- en 

vierwielige huifkarren) komen vanuit het Munsterland en de omgeving van Hannover 

vracht laden bij Binnengaaits. Het tolgeld voor deze wagens is erg hoog. Liefst elf 

stuivers moeten ze betalen. De voerlui van deze hessenwagens zijn mannen die niet 

bang zijn uitgevallen. Op hun lange tocht door niet ongevaarlijke streken hebben ze 

meermalen te maken met rovers die het voorzien hebben op hun vracht. Het zijn deze 

lieden die omstreeks het jaar 1758 weigeren nog langer tol te betalen. De pachter 

klaagt bij de stad Goor over de weigering van de Hannoverianen en de Munstersen om 

de tol te betalen. De pachter dient het probleem zelf op te lossen omdat er geen 

rechtsmiddelen zijn om het probleem op te lossen. De pachter blijkt het probleem niet 

te kunnen oplossen. Een aantal jaren klaagt hij al weer bij de stad Goor. Het 

probleem lost zich later min of meer vanzelf op. Als in het jaar 1774 de Twickelervaart 

van Enter naar Delden klaar is, komen de hessenwagens niet meer bij Binnengaaits, 

ze laden bij Carelshaven te Delden hun vracht op. Alleen als de waterstand van de 

Regge zo laag is dat bij Exoo de goederen geladen moeten worden, komen de wagens 

nog daar naar toe. Binnengaaits was de herberg aan de heir(heer)weg Deventer-

Hengelo. Tegenover Binnengaaits lag het de havezate 't Katteler. 

 

Naast de koningswegen (heerwegen) waren er hessenwegen door Twente. De Hessen 

waren een paarden- en handelsvolk. Ze trokken met hun enorme wagens door 

modder, zand en heide. Ze verkochten textiel, koper- en aardewerk en zwartsel. Het 

doel was de kopers in het westen te bereiken. 

 

Hessenvoerman, brengt g’uw waren 

op uw kar, zo zwaar belaân, 

naar het pakhuis van den koopman 

na veel dagen reizen aan. 

 
De Hessen waren ruig, zwijgzaam, vriendelijk en goedlachs. De herbergiers van Enter 

zagen hen graag komen. Ze brachten vertier en omzet in de herbergen. Een stuiver 

voor een overnachting van de voerman en een stuiver voor het paard. Soms hadden ze 

wel twintig paarden voor één wagen gespannen. De Hessen bleven nooit lang. In hun 

lichtblauwe jas met witte knopen, met de slappe hoed met brede rand over de ogen 

getrokken, de broekspijpen in de laarzen waren ze eendagsreizigers. Bij het eerste 

licht van de volgende dag spanden ze hun paarden voor de hun wagens. Ze groeten 

met het klappen van de zweep, het kraken van de wielen, het lawaai van de wielen op 

de keien en het rinkelen van de bellen aan de met koper beslagen hamen. Er zijn nog 

steeds hessenwegen in Twente. De Hessen hadden buiten de dorpen en 
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buurtschappen het ‘recht van de weg’. Ze zochten hun eigen weg over de heide en het 

veen. De hessenwegen werden de lange afstandverbindingen. Kooplieden, soldaten en 

arbeiders zijn over de hessenwegen gegaan en ook de postwagens maakten er gebruik 

van. 

 

Door de opkomende nijverheid werd de behoefte steeds groter om goederen over water 

te vervoeren, in plaats van over de dikwijls erbarmelijk slechte zandwegen. Tussen de 

jaren 1772-1775 liet Carel George, graaf van Wassenaar Obdam, Heer van Twickel 

een vaart graven. Deze Twickelervaart was elf kilometer lang, had twee grote 

schutsluizen met twee puntdeuren en telde meer dan twintig zware bruggen en 

vonders. Hij begon vanuit de Regge, ten oosten van Enter en eindigde ten oosten van 

Delden aan de postweg naar Hengelo. Daar was een flinke kolk met een groot 

magazijn waarin de goederen droog en veilig konden worden opgeslagen. In het jaar 

1775 was het werk voltooid en konden de Enterse zompen voortaan Delden bereiken. 

Aan het einde van de vaart werd een haven met een kraan gecreëerd en er verrees een 

schippersherberg die werd vernoemd naar de initiator: Carelshaven. Nu is het een 

luxueus hotel. In het jaar 1770 had Carel George daar in de onmiddellijke nabijheid al 

een houtzagerij laten bouwen. De gehele operatie zou zo'n zestigduizend gulden 

kosten, die hij uit eigen zak betaalde. Carel George vervulde vele officiële functies, 

zowel in het binnenland als in het buitenland. Om er een paar te noemen: lid van de 

Staten van Friesland, later van Holland en Overijssel, gecommitteerde der Staten-

Generaal, lid van de Raad van State, grietman van Franekeradeel, Raad der 

Admiraliteit van Friesland, dijkgraaf van de Vijfdeelsdijken in Friesland, voorzitter van 

de Raad van State, tijdens de Bataafse republiek provisioneel representant van het 

volk van Overijssel en last but not least, gezant naar Wenen. 

 

De sluiskolken waren vrij groot zodat per keer meerdere zompen geschut konden 

worden. De pachter van de zielen (stuwen) en schutten kwam langs om een dubbeltje 

sluizengeld te innen en verkocht tegelijkertijd een borrel. De borrel kostte vijf cent. De 

pachter pachtte de schutten en zielen voor ongeveer honderd gulden per jaar. 

Wanneer de trein met zompen voorbij was, was hij de man die erop lette dat de 

schutten goed gesloten werden. Soms moest men wachten op water als er zompen 

vast zaten. Bij het afvaren ontstond soms bij een schut (dam) of ziel een lastige 

situatie. Als een schut werd losgetrokken, dan stortte het water zich door de nauwe 

opening en werden de voorste zompen met een grote snelheid meegesleurd. O wee, als 

er een zomp vastraakte. Dan botsten de anderen tegen hem op. Een gedeelte van de 

lading kon over boord slaan en de achterste zompen konden droog liggen. Het is 

begrijpelijk dat een schipper onder dergelijke omstandigheden aan boord wilde blijven, 

en niemand was bereid zijn zomp te verlaten om het schut open te trekken.  

 

Men is misschien geneigd te denken dat een schipper dan altijd zijn zomp kon 

afmeren. Het water stroomde zo snel weg dat het gevaar bestond dat de zomp aan de 

grond zou lopen, scheef zou gaan hangen en een deel van de lading overboord viel. 

Het kwam dan ook wel eens voor dat men urenlang moest wachten tot iemand bereid 

was om zijn zomp in de steek te laten. Toch waren er meestal knechten aan boord die 

de schutten opentrokken. De schippers voeren dan ook graag vooraan zodat ze er dan 

zeker van konden zijn dat ze voldoende water onder het vlak zouden houden. Toch ze 

hadden het niet altijd voor het kiezen. Er werd door de schippers op de Vecht vrij veel 

gesmokkeld. Mannus Steen vertelde dat men vrij was zodra men de brug van Ommen 
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was gepasseerd. Dit betekent dat de commiezen ten westen van deze brug geen 

opsporingsbevoegdheden hadden. Zuidelijk van Ommen viel deze grens samen met de 

Regge. 

 

De gebroeders De Goede, groothandel in grutterswaren in de Nieuwstraat in Zwolle, 

verzonden hun waren door een groot deel van Overijssel per schip. Ze hadden 

daarvoor een vaste schipper in dienst, Van Elburg uit Zwolle. De gebroeders De Goede 

lieten omstreeks het jaar 1900, vermoedelijk bij Middendorp in Dedemsvaart, een 

ijzeren zomp bouwen met de houten zomp van schipper Van Elburg uit Ommen als 

voorbeeld. Deze ijzeren zomp was volgens meerdere informanten de enige ijzeren zomp 

die ooit is gebouwd. Hiermee voer hij naar Dalfsen, Ommen, Gramsbergen, 

Hardenberg en Nordhorn. Ook is hij eens met deze zomp door Kups-Gaait bij het erve 

Exoo gesignaleerd: 'Kiek, doar hè'j 'nen blikk'n doômie ok met zien iezene schuute'. 

 

In  het jaar 1751 liet de Deventer burger Borgerinck (eigenaar van Huis Catteler) de 

Deldenerdijk, de verbindingsweg tussen Rijssen en Delden verbeteren. Naast de 

boerderij, genaamd Binnengaaits, staat aan de overkant van de weg een grote schuur 

met een 'doorreed' (grote dubbele deuren op beide einden). Op deze schuur zijn de 

ankers te vinden met het jaartal 1751. Tussen deze schuur en de Regge was een 

havenkolk. De huidige boerderij zelf is niet zo oud. Binnengaaits was een bekende 

uitspanning waar bijvoorbeeld van alle kanten schaatsers naartoe reden voor plezier 

en een drankje. Voor de aanleg van het Twente-Rijnkanaal in het jaar 1934 zette de 

Regge 's winters de hele omgeving onder water zodat een grote ijsvlakte kon ontstaan. 

De boerderij ligt dicht bij de autosnelweg A 1 naar Twente en wel aan de zuidelijke 

kant. Het erve Koerdam ligt op de plaats waar de Hagmolenbeek uitstroomt in de 

Regge, schuin tegenover Binnengaaits. Dat deze boerderij een overslagfunctie had is 

bekend uit enige acten uit de achttiende eeuw. Hierbij is sprake van een kraan voor 

het overladen van goederen. Tegenwoordig is de plaats van de kraan nog bekend: 'n 

kraan'nbelt. Daar was vanuit de Hagmolenbeek een sloot gegraven die vlak lang de 

kraan liep. In het jaar 1856 is daar een nieuwe boerderij gebouwd. In het midden van 

de achttiende eeuw werd de Regge stroomopwaarts steeds slechter bevaarbaar. De 

rivier verzande steeds meer. Het kwam steeds vaker voor dat de schippers de vaste 

laad- en losplaats bij Koerdam niet kunnen bereiken. Ze laden en lossen dan bij de 

havezate Het Catteler. 

 

De eigenaar van Het Catteler, Borgerinck, secretaris van de gemeente Deventer, 

speelde op deze situatie in. De schippersherberg Binnengaaits, waarvan hij ook 

eigenaar was, werd uitgebreid en er werd een schuur gebouwd voor opslag van 

goederen. Er kwam een kraan voor het inladen en het uitladen van goederen en er 

kwam een klein haventje waar de schippers hun zompen afmeerden. Ook bouwde hij 

een nieuwe ophaalbrug over de Regge bij Binnengaaits. Het markebestuur van Enter 

zagen al deze activiteiten welwillend aan. Als Borgerinck echter tol gaat heffen op de 

brug gaat het markebestuur de zaak eens onderzoeken. Het bleek al snel dat 

Borgerinck bij al deze activiteiten ook markegrond in bezit heeft genomen. Bovendien 

bleek dat het ene eind van de nieuwe brug ook op de markegrond lag. Er ontstond een 

flink meningsverschil en uiteindelijk werd er een compromis gesloten. Borgerinck mag 

wel een stuiver tol heffen op de brug, echter niet van Enterse ingezetenen. Als de 

familie Borgerinck is overleden en Het Catteler in verval raakt, verdwijnt ook de tol. In 

het jaar 1875 krijgt de bewoner van Binnengaaits, F.W. Nieuwenhuis, van de 
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gemeente vijf gulden per jaar voor het ophalen en sluiten van de brug. 

 

Over de Coehorstervoorde lezen we reeds in de vijftiende eeuw. Het is een zeer oude 

doorgang door de Regge in de onmiddellijke buurt van het oude erve Ter Keurst. 

Eeuwenlang is die alleen als voorde ofwel een doorwaadbare plaats bekend geweest. 

Toch heeft er zoals op meer plaatsen langs de Regge heel vroeger ook een brug 

gelegen. In de oude markeboeken van Enter lezen we dat op 12 augustus 1651 door 

het markebestuur van Enter een verbintenis is aangegaan met jonker Conders. De 

overeenkomst houdt in dat Conders tegen genot van ‘brugh-veir(veer)- en weggelt’ 

verplicht is de brug over de Keurstervoort goed te onderhouden. Het eerste deel van de 

overeenkomst, het innen van de tolgelden geeft geen problemen. Als er echter 

onderhoud aan de brug gepleegd moet worden geeft Conders niet thuis. Na een aantal 

aanmaningen aan Conders zegt het markebestuur de overeenkomst op. De brug wordt 

op kosten van de marke hersteld en de kosten probeert men op Conders te verhalen. 

Er moet dus een nieuwe collecteur van het bruggeld komen. Derk ter Keurst van het 

nabijgelegen erve is bereid deze klus op zich te nemen. Hij pacht het recht op 

tolheffing van de marke Enter. Enkele generaties is de pacht binnen de familie Ter 

Keurst geweest. Als in het jaar 1732 de marke Enter het recht op tolheffing voor een 

hoger bedrag kan verpachten aan een ander, probeert Derk ter Keurst te verhinderen 

dat deze persoon deze functie kan uitoefenen. De twist loopt hoog op en uiteindelijk 

moet het Hoogheerlijke Adellijke Landdrostengericht van Twente uitspraak doen over 

de kwestie. Het gericht verbiedt Ter Keurst nog langer de inning van de tolgelden te 

beletten op straffe van een flinke geldboete. Dat helpt en voorlopig kan de nieuwe 

tolgaarder ongestoord zijn werk doen. In het jaar 1741 is Ter Keurst alle goede 

voornemens weer vergeten. Het markebestuur roept nu het Ridderschap en Steden 

van Overijssel erbij. Het provinciaal bestuur wordt gevraagd een akte af te geven 

waarin duidelijk staat dat Ter Keurst geen recht meer heeft op de pacht. Dat helpt 

blijkbaar wel want later lezen we niet meer dat hij nog problemen maakt. De brug over 

de Keurstervoort is inmiddels verdwenen. Het onderhoud kost zoveel geld dat de 

marke Enter er weer een voorde (doorwaadplaats) van heeft gemaakt. Vanaf dat 

moment treffen we een veerman aan bij de Keurstervoort (voorde). Als in het midden 

van de negentiende eeuw de marke Enter wordt opgeheven komt de veerman in dienst 

van de gemeente Wierden. Het jaarsalaris van de veerman is zestig gulden. In het jaar 

1841 laat de gemeente een huisje bouwen voor de veerman. Overigens levert de 

familie Ter Keurst dan weer vele jaren de veerman. In het jaar 1859 valt het doek voor 

de Keurstervoort en zit de veerman zonder werk. In dat jaar wordt er na tweehonderd 

jaar weer een brug gebouwd over de Regge. 

 

De tol Deense Ossen aan de Rijssenseweg: hoewel zeer oud is dit een tol geweest waar 

zeer weinig gegevens over zijn. Alleen de oude markeboeken van Enter bevatten een 

paar verwijzingen. Op de vergadering van het markebestuur van 8 augustus 1699 

wordt opgemerkt dat Jan Jacobsen en Cornelis Weterinc nog de in het jaar 1698 

ontvangen tollen moeten afdragen. In het jaar 1712 wordt het weggeld van de Deense 

Ossen voor vierentwintig gulden per jaar verpacht aan Gerrit Jacobsen. De pacht 

geldt voor zes jaar. Waar deze tol gevestigd was is zelfs niet met zekerheid te zeggen. 

Bijna zeker is dat de tol is gevestigd bij de overgang over de Elsgraven op de huidige 

Rijssenseweg. De bocht in de weg daar ter plaatse heet in de volksmond de 

Ossenbocht. Er zijn Entersen die deze naam anders verklaren. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog werd het Enterveen ontgonnen. Dit reeds afgegraven veengebied werd 
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toen diep omgeploegd waarbij men ossen gebruikte. Deze ossen werd 's avonds na het 

werk ondergebracht in een keet die in de desbetreffende bocht stond. Hoe het ook zij, 

na het jaar 1712 vinden we nergens meer een verwijzing naar deze tol. 

 

De beek de Elsgraven is gegraven omstreeks het jaar 1650 om turf uit het Enterveen 

af te voeren en om dat gebied te ontwateren. Een gevolg hiervan was dat zo rond het 

jaar 1700 de oostkant van de Rijssense stuwwal zo droog werd dat in het gebied tot de 

Hamberg zandverstuivingen ontstonden. In mijn jeugd  (1953) was er op de Hamberg 

nog een zandverstuiving en heide. Tijdens de eerste maand op de kleuterschool 

mochten we van juffrouw Morsink spelen in de zandverstuiving op de Hamberg. Toen 

ik groter was en er alleen heen mocht was alle heide en zand verdwenen en had men 

de gronden verkaveld en er een asfaltweg gemaakt. Enter en Elsen werden in het jaar 

1811 bij Rijssen gevoegd. Na zeven jaar, bij de gemeentelijke herindeling van het jaar 

1818 werden ze bij Wierden gevoegd. 

 

De provincie heeft in het midden van de zeventiende eeuw het plan opgevat om een 

'kunstweg' aan te leggen van Ommen naar Goor. Na het nodige gekrakeel over het te 

volgen tracé komt deze weg in het jaar 1859 klaar. In Enter loopt deze weg van de 

steenbakkerij van Rohaan, de huidige Rijssenseweg volgend, over de Dorpsstraat 

richting Goor. In de bebouwde kom van Enter is deze weg met klinkers verhard en 

zodoende de eerste verharde weg ter plaatse. De gemeente Wierden heeft aan het 

project vierduizendzeshonderd gulden moeten bijdragen en wil daarvan wel iets 

terugzien. De gemeenteraad besluit om op deze weg, waar zij Enter binnenkomt, tol te 

gaan heffen. Het tolhuis komt bij de brug over de Elsgraven waar vroeger de tol 

Deense Ossen gevestigd was. Tegenwoordig woont er de familie Nijhof en is een grote 

Enterse klomp te bezichtigen. Braamhaar woonde in het tolhuis aan de Rijssenseweg, 

zo vermeldt de webside www.Enternaren.nl. De steen- en pannenfabriek van Rohaan – 

die net aan de Enterse kant van het tolhuis gelegen is – wordt behoorlijk gedupeerd 

door de oprichting van de tol. Karren van deze fabriek pendelen voortdurend heen en 

weer tussen de fabriek en de kleigaten in Rijssen, waar de leem gewonnen wordt. Voor 

dit vervoer wordt een compromis gevonden. Alleen op de heenweg – als ze leeg zijn – 

moet men betalen. Als de karren beladen terugkomen wordt er geen tol geheven. 

Desondanks werd de tol een flinke kostenpost voor Rohaan waar hij niet blij mee was. 

In het jaar 1889 stopte de gemeente Wierden met de tolheffing en het tolhuis verloor 

zijn functie. 

 

De boerderij van de familie Busger op Vollenbroek: Exoo (eik op hoogte). Hoewel 

geheel verbouwd is de boerderij nog erg karakteristiek met een rietgedekt dak en 

voorzien van een wolfsend (hellende voor- en achtergevel). Dit erve wordt al bewoond 

sinds het jaar 1475. Ook het stiepelteken en het gevelteken ontbreken niet. Het 

bijgebouw is uitgevoerd met een eiken topgevel. Op deze plek werden in vorige eeuwen 

bij laag water de Enterse zompen uitgeladen en ingeladen. Voorbij de boerderij staat 

meteen rechts van de weg het tolhuis. Toen Enter in het jaar 1818 bij de gemeente 

Wierden werd gevoegd werd meer aandacht besteed aan een goede wegverbinding 

tussen beide plaatsen. In het jaar 1857 kwam de weg gereed en twee jaar later werd 

een nieuwe ophaalbrug gebouwd. De gemeente wilde echter de investering 

terugverdienen en ging tol heffen. De tarieven waren in het jaar 1870: 

 

• rij - of voertuigen met 4 wielen                    10 cent 
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• rij - of voertuigen met 2 wielen                      8 cent 

• een paard                                                      5 cent 

• een koe                                                          1 cent 

• een schaap                                                    1 cent 

• een kudde schapen van meer dan 50 stuks  50 cent 

 

De familie Stegeman, die aan het begin van de twintigste eeuw het tolhuis bewoonde, 

heeft als bijnaam nog steeds 'n Tol'. De laatste tolgaarder sinds het jaar 1928 is A. 

Poorte. In mei 1940 werd de ophaalbrug opgeblazen door Nederlandse soldaten om de 

Duitse opmars te vertragen. Hierbij wordt ook het tolhuis zwaar beschadigd. De tol die 

inmiddels één van de laatste was in Twente is toen opgeheven. Het is dan één van de 

laatste tollen in Overijssel. De huidige vaste brug dateert dus van na de oorlog. 

 

De Leyerweerddijk komt al voor op de militaire topografische kaart van het jaar 1848. 

De dijk had – naast de functie van verbindingsweg – een taak bij hoge waterstanden 

het water te keren dat anders de Leyerweerdslanden in zou stromen. Dit gebied was 

vroeger erg nat en draagt nog steeds de veldnaam Waterhoek. Veel van deze wat hoger 

liggende wegen in deze streek kregen het achtervoegsel dijk in plaats van weg. De 

Leyerweerdsdijk was in het verleden de belangrijkste verbinding tussen Rijssen en 

Enter en onderdeel van de Zwolse Weg. Plaatselijk komen we de namen Zomerdijk en 

Winterdijk tegen. Het gaat hier niet om waterkeringen, de naam Zomerdijk betekent 

dat deze weg alleen in de zomer begaanbaar was en de Winterdijk het alternatief in de 

winter en natte tijden. 

 

Toen men in de gaten kreeg dat elk voorjaar en elk najaar als het veel regende het 

water dichterbij kwam, heeft men een dijk aangelegd. We kennen in Twente twee 

soorten 'dieken'. De meest voorkomende is de 'diek' als weg. De eerste bedoeling van 

die aanleg is vervoer en als het hier om een gunstige waterkering gaat is dat mooi 

meegenomen. Deze dijken waren tot in de twintigste eeuw verhoogde zandbanen. Dat 

vergde veel onderhoud zoals de Bandijk bij Goor dat eeuwenlang deed. De andere 

vorm van 'dieken' wordt niet meer beoefend. Het is het afdammen tot voordeel van de 

vlasverwerking. In het jaar 1993 is een door kanalisatie in het verleden afgesneden 

Reggearm weer uitgebaggerd. Hierdoor krijgen de hier oorspronkelijk voorkomende 

diersoorten zoals de groene- en de bruine kikker, de kleine salamander en de 

kamsalamander en mogelijk de boomkikker weer kans. Dichter bij de Regge komt de 

stapsteen Leyerweerd binnen natuurontwikkeling. Zo'n stapsteen is een betrekkelijk 

klein gebied van één tot enkele hectaren groot dat door het rijk wordt aangekocht. 

Langs de Regge komen meer van deze stapstenen, zodat op termijn vanuit deze 

gebieden de natuur zich overal langs de Regge kan herstellen. Dit worden 

natuurgebiedjes waar de oorspronkelijk natuur weer tot ontwikkeling wordt gebracht. 

Het zijn bovendien rustgebieden van waaruit trekkende dieren hun uitvalsbasis 

hebben. 

 

Hier, dicht bij de Regge, ten noorden van Enter heeft het Huis Het Leyerweerd 

gestaan. Door dit gebied liep het beekje de Lee. De naam Leyerweerd is afgeleid van de 

naam de Lee en het woord waard. Een waard (dialect weerd) is een regelmatig 

overstromende strook grasland langs een rivier of beek. Dit woord kennen we nog in 

het woord uiterwaarde. Het Leyerweerd is dus gelegen in de weerd van de Lee en de 

Regge. De naam Leyerweerd komt voor het eerst voor in het schattingregister van het 
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jaar 1475, in de buurtschap Enther is dan sprake van Ledenweert. 

 

Als Enter in het jaar 1818 bij de gemeente Wierden wordt gevoegd is van een goede 

verbinding tussen de beide dorpen geen sprake. De Regge is een obstakel tussen beide 

buurdorpen. Bruggen waren er niet en met een voertuig kan men alleen via Rijssen 

Wierden bereiken, tenzij de bedding van de Regge nagenoeg droog ligt. Vanaf het begin 

heeft dit tot gevolg gehad dat de verstandhouding van Enter met haar 'overzeese' 

buurdorp niet goed was. En de Entersen moeten wel naar Wierden. Voor aangiften 

van geboorten, huwelijk en overlijden moet men op de secretarie van de gemeente zijn 

en die is in Wierden in het huis van burgemeester W. Jalink. De Wierdenaren vinden 

het prima zo. In het jaar 1841 is het de beurt aan Enter om te lachen. Er komt een 

nieuwe burgemeester: J.W. Putman Cramer, en deze resideert op Het Leyerweerd, dat 

net voor de Regge op Enters grondgebied staat. Nu moeten de Wierdenaren met een 

bootje over de Regge gezet worden om de gemeentesecretarie te bereiken. Ook op 

geregelde tijden wordt in Enter in een horecagelegenheid door de gemeente zitting 

gehouden voor de aangiften. Als het jaargetijde erg nat is, kun je Het Leyerweerd te 

voet niet eens bereiken. Op een donkere avond verdrinkt er zelfs een meisje dat dient 

op het huis. In het donker is ze de weg kwijt geraakt en in het water gevallen. Al deze 

verwikkelingen hebben de gemeenteraad er wel van doordrongen dat er een betere 

verbinding met Enter moet komen. Die betere weg komt er ook in het jaar 1857. Om 

de zaak compleet te maken bouwt de gemeente in het jaar 1859 een ophaalbrug over 

de Regge bij het erve Exoo. Bij deze nieuwe brug wordt een huisje neergezet voor de 

tolgaarder die ook de brug moet bedienen.  

 

Op 4 juni 1836 schreef Freijs, agent van de Nederlandse Handelmaatschappij te 

Nijverdal aan zijn directie:  

 

Zal nu een zomp met 2000 stuks calicots (fijne katoen), dan moet alvorens op 5 minuten 

afstands vandaar een dam midden door de rivier gelegen worden, dat voor 8 à 10 man 

eenen dag arbeids oplevert, in dat geval moet het water daardoor een en een half 

etmaal opgehouden worden, waardoor het drie à vier voet rijst, waarop de zompen 

genoeg hebben om van wal te komen en af te varen, daarop wordt de dam 

doorgestoken en met het voortstuwende water kunnen zij hunne reis voor eenige uren 

voortzetten. Over de ondiepten gaan de schippers in het water staan, ligten hunne 

zompen met de rug op en trappen het zand onder de zomp weg en trekken dezelve een 

eind voort. Op eenige uren afstands vinden zij eene soort van waterkeering te 

Schuilenburg waar vroeger de passage naar Zwolle was; door veroudering is deze hun 

echter ook niet steeds ten dienste en loopt voor hen het water te vroeg af; verder komen 

zij te Ommen aan eene zandplaat, alwaar opnieuw door een dam het water 

opgehouden moet worden om op de Vecht te komen, welke voor hen even ongunstig is 

en dezelfde manouvre moet herhaald worden en zulk eene reis wordt thans door de 

schippers voor f 8 volbracht. Bij het doorsteken der dammen blijft het zand in de 

bedding dier rivier liggen, waardoor de toestand van hetzelve meer en meer verergert.  

 

Een andere beschrijving gaf W.C.H. Staring, zoon van de bekende dichter Staring. De 

dichter woonde in het kasteel De Wildenborch, gelegen aan de weg Lochem-Vorden. 

Zoon Staring hield een voordracht in het jaar 1847. Een fragment: 

 

Bevaarbaar! Verplaats u thans een in den zomer bij schaarste van water, en wendt 
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uwe blikken naar het riviertje de Regge, daar waar dit den voet van den Lemeler berg 

bespoeld. Van den vroegen morgen tot den laten avond, op eenen langen zomerschen 

dag, heeft een tiental mannen gezwoegd en gezweet, om dwars door het riviertje, eenen 

dam op te werpen. Eindelijk is die gereed; het opgestuwde water verzamelt zich 

langzamerhand daarachter en heft een tiental zompen op, het eigendom der lieden 

welke zich daar zo dapper geweerd hebben. Eenige uren, een dag welligt, moet er 

verlopen voor dat het vereischte peil wordt bereikt. Nu plotseling den dam doorgestoken; 

het water schiet met kracht nederwaarts en sleurt de kleine vloot met zich mede, terwijl 

de schippers alle krachten inspannen, om door boomen den gang der scheepjes ter 

verhaaste. Alles gaat goed, tot een anderhalf uur verder, daar is het water aan zijnen 

last ontsnapt, de zoo zuur gewonnen droppelen zijn verbruikt en de vloot ligt weder op 

het droge. Over ondiepten gaan de schippers in het water staan, ligten hunnen schuiten 

met den rug op, schoppen en trappen het zand onder de zomp weg en trekken de schuit 

een eind voort. 

 

In het jaar 1848 schreven Staring en Stieltjes:  

 

Bij laag water namelijk, vereenigen zich een aantal zompen tot eene vloot en de 

schippers brengen eenen dam van groen hout en zand door de rivier om hierdoor den 

waterspiegel op te stuwen. De specie wordt daarvoor uit de hooge oevers genomen, en 

daar de dammen niet weder afgegraven, maar eenvoudig doorgestoken worden, en de 

stroom die dan verder op moet ruimen, spreekt het wel vanzelve, dat hierdoor 

aanmerkelijke verzandingen ontstaan, die de afwatering en scheepvaart zeer 

belemmeren. De dammen worden meestal nagenoeg op dezelfde plaatsen gelegd, en 

sommige landeigenaren sluiten een soort verdrag met de schippers, waarbij de plaats 

voor de dam en de noodige specie, alsook het doorsteken van de dam in gemeen overleg 

aangewezen en geregeld wordt. 

 

Een andere beschrijving zegt dat deze dammen één el (1 meter) hoog waren en aan de 

basis twee à drie meter breed waren. De lengte vanaf de oever is vijfentwintig à dertig 

el met specie van helmich (rietgras) en heizoden. Deze dammen staan twee à drie 

dagen en worden dan doorgestoken. 

 

Er zaten er nu vier bij elkander. Door de schippers worden dezelve gemaakt en na 

gebruik opgeruimd. De gemaakte afdamming was sedert veertien dagen weggeruimd en 

geene andere gemaakt. Tot het leggen van de zandstuwdammen wordt geene permissie 

gevraagd aan het Gemeente bestuur. De schippers doen zoiets op eigen gezag en 

voorkennis en bederven alzoo het vaarwater als makende de stroom ondiep. 

 

Omdat de zoden werden weggehaald uit de oevers spoelde bij hoog water het zand 

gemakkelijk in de bedding van de rivier. 

 

In het jaar 1766 komt een melding uit Hellendoorn over het dammen van de schippers 

beneden de Schuilenburg op de Stope, de Sandberg en 't Ortland. Op 16 oktober 1766 

was daar een holtink waar de verwalter (plaatsvervangende markenrichter) 

rapporteerde over 'schippers die de marke schade hebben berokkend’. Deze schade 

blijkt een gat in de mors (broekland) te zijn. De marke verbood het 'dijken en stouwen' 

van de schippers op boete van vier dukaten. Uit het feit dat dit probleem hier voor het 

eerst in het markeboek van deze marke voorkomt, zou opgemaakt kunnen worden dat 
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het dammen wel iets nieuws was. Een ander argument dat het dammen in deze tijd 

moet zijn ontstaan is te vinden in de resoluties van Ridderschap en Steden van 18 

november 1717, 25 augustus 1718 en 16 oktober 1719. Deze houden in een 

beslissing op de rekesten der 'gemene schipperen van het stedeke Almelo en het dorp 

Enter over de Hoofden, die door de Heer generaal Palland aan de ene kant en de Heer 

van Muyden, Burgemeester van de stad Zwolle aan de andere kant in de Regge waren 

gelegd’. Dit was vermoedelijk op dezelfde plaats in de Archemer Meente waar later de 

schippers damden. Over dit dammen wordt in deze resoluties niet gesproken. De 

hoofden of aalstallen moesten worden verwijderd tot voordeel van de scheepvaart. 

Voor het jaar 1772 komt het dammen niet voor in de resoluties van de Ridderschap en 

Steden.  

 

Op 12 maart 1772 vaardigden de Staten van Overijssel voor het eerst een verbod uit 

op het dammen. 

 

Zoals wij wel uijtdrukkelijk verbieden bij deezen, dat voortaan niemend eenig Zand zal 

moogen weg haalen van of weggraven onder de Wal en Oevers van de Landen aan de 

Vegt geleegen. 

 

De boete bedroeg twintig goudguldens waarvan een derde naar de aanbrenger zou 

gaan. In het gemeentearchief van Zwolle berusten enige processen-verbaal 

vermoedelijk uit het jaar 1797. Hierin wordt beschreven hoe 'burger Pallandt tot 

Eerde' de oever aan zijn kant heeft laten bekribben met hout en de schippers heeft 

weten over te halen om het zand voor het dammen uit de andere oever te halen. 

Hierdoor begonnen de lage gronden van de Archemer Meente weg te spoelen en die 

van de baron Pallandt tot Eerde aan te groeien, vooral nadat deze de aangespoelde 

grond met 'twijbosken' (bos: struik) had laten beplanten. De zaak kwam aan het rollen 

na een schermutseling, waarbij de Archemse boeren probeerden een opgeworpen dam 

door te steken. Daarbij waren ze door de baron met stokslagen bedreigd. Het protest 

van de boeren werd kracht bijgezet door Zwolse belanghebbenden want in de 

Archemer Meente (Eerder Achterveld) lagen ook gronden die aan hen toebehoorden en 

die eveneens dreigden af te kalven. 

 

Het dammen door de schippers gebeurde altijd op dezelfde plaatsen, namelijk tussen 

de monding van de Vecht en de Laarbrug, bij het Oortland van Eerde (Archemer 

Meente), bij de Zandbergen te Rhaan, bij de Hellendoornse brug (naar Hulzen), bij 

Boomcate (bij het latere Nijverdal) en bij de Kampjeslanden in Notter (de Kèèmpe). 

Vooral boven het erve Exoo lag de Regge – net als de Almelose Aa – op vele plaatsen 

droog. Dit werd nog verergerd doordat de Almelose watermolens in de zomer stillagen 

om geen water verloren te laten gaan voor de blekerijen. J.J. de Clesheim stelde in het 

jaar 1764 dat de Regge zeven maanden per jaar bevaarbaar was. Vermoedelijk doelde 

hij hier op het gehele traject naar Goor, Almelo en Het Loo. Aa (in andere streektalen 

Ee) betekent water, duidt in elk geval op de nabijheid van water. 

 

Een goed beeld van de bevaarbaarheid van de Regge tegen het einde van de achttiende 

eeuw krijgen we uit een rapport over de Vecht, de Regge en de Schipbeek. Het rapport 

is op 8 juli 1809 uitgebracht door J.E. Wildeman, departementaal ingenieur van de 

Waterstaat. Hij gaf aan dat op diverse plaatsen in de Regge ware verzandingen werden 

aangetroffen die bij laag water in droge tijden zelfs voor ongeladen schuiten 
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nauwelijks te passeren waren. 

 

Het is alleen door vlootsgewijze te varen en elkanderen onderling te adsisteren, dat de 

Enterse schippers (...) hetzelfde voor kleine vragten van 9 à 10 schipponden tot aan de 

Boomkorten, 1.5 uur boven Schuilenburg gelegen passabel maken 

 

De Almelose schippers meden de Regge zelfs en bleven op de Vecht. Ze laadden en 

losten bij Huis Dunnewind aan de monding van de Regge. De rest van het traject werd 

met karren afgelegd. Hij concludeerde verder dat de rivier met uitzondering van de 

monding redelijk goed bevaarbaar was tot Schuilenburg. Boven de stuw aldaar was er 

minder water en ook was er weinig voeding, zodat door het dichtzetten van de stuw 

niet zoveel diepgang gewonnen kon worden. Dat tussen Schuilenburg en Boomcate 

toch redelijk gevaren kon worden was te danken aan een dichte begroeiing van 

waterplanten: 'ruigt', die het water vasthield. Tussen Boomcate en Rijssen lagen weer 

'zeer erge droogtens' die verder varen onmogelijk maakten. De Regge – boven het erve 

Exoo – en ook de Almelose Aa lagen in de zomer op vele plaatsen droog en waren daar 

met gras begroeid.  

 

Als een belangrijke oorzaak daarvan wijst hij aan dat de beken boven Almelo volledig 

waren verwaarloosd. Er zaten vele ondiepe plekken in en de plaatsen die nog water 

hielden waren dicht begroeid met waterplanten. Hierdoor werd het water 

vastgehouden zodat het niet kon afvloeien naar Almelo maar ter plaatse verdampte. 

De zaak werd nog eens verergerd doordat de boeren 's zomers hun vlas te roten legden 

in de beken. Het is dan ook logisch dat hevige regenval daar ter plaatse 

overstromingen gaf. Dat er wateroverlast kwam blijkt uit een rekest (verzoekschrift) 

van 25 augustus 1766 waarin de boermannen van Dulder, Saasveld, Almelo en 

Zenderen aan de Staten vroegen om de graaf van Almelo aan te schrijven en verzoeken 

de sluis open te zetten tot Sint Martinei (11 november). Uit de datum valt af te leiden 

dat de boeren bezig waren met de tweede snit hooi. Deze kon niet drogen als het water 

niet zakte. Wildeman adviseerde dan ook om deze beken op de droge plaatsen uit te 

graven en verder geheel schoon te maken zodat het water goed kon aflopen. Hij 

herinnerde daarbij aan het Placaat van 6 april 1770 bedoeld voor Regering en 

Richteramt Almelo en de Richterambten van Kedingen, Delden, Borne, Oldenzaal, 

Enschede en Ootmarsum, waarin dit verplicht was gesteld. Eén van de ernstigste 

verzandingen in de Regge vormde het Enter Zand tussen Binnengaaits en Goor. Op 5 

november richtte juffrouw Swanida Borgerinck zich tot de drost van Twente met het 

verzoek om de Enter goedsheren aan te schrijven om niet alleen de voorde bij de 

Keurst ten noorden van Enter maar ook het Enter Zand uit te diepen. Dit rekest 

volgde op een rekest van de graaf van  waarin deze vroeg om de Keurstervoorde op te 

laten ruimen. In het verleden had hij al eens aangeboden daar een brug te laten 

bouwen. De schippers passeerden deze voorde door te dammen waardoor de situatie 

steeds erger werd. Een aantal schippers van Enter met 'gezworens' (schutters of 

schuttens) van Enter hadden toen bezwaar gemaakt tegen de bouw van de brug 

omdat ze vreesden dat als het broek onder water zou staan, ze 's nachts wel eens 

tegen de brug op zouden kunnen varen.  

 

Deze en ook andere verzandingen hebben kennelijk aan Goor nogal wat hoofdbrekens 

gekost want in het jaar 1800 liet de Municipaliteit (gemeentelijk bestuur) van Goor 

weten dat: 
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De scheepvaart van Goor tot Deventer en van Goor tot Texso niet bevaarbaar 

onderhouden worden en dat deze, genaamd Regge op differente plaatsen met 

Zandbanken toegeland is waardoor tot grooten naadele van opgemelde Fabrieken 

daardoor toegebracht worden en dat door deze oorzaak het Commercieel zoo van 

buyten als van binnen deezer Republiek voor onze Stadt zeer nadeele gevolgen al reeds 

gehad hebbende en dagelijks nog meer toenemen, terwijl het nove gedeelte van het jaar 

de goederen per as getransporteerd moeten worden. 

 

Omstreeks het jaar 1820 maakten de Enterse schippers een einde aan het probleem 

door bij de boerderij Velten een schut te bouwen. 

 

In het najaar van 1772 speelde zich een ruzie in Enter af. Dit conflict ging tussen de 

richter van Kedingen en de baron J.A. van Hövel. De baron woonde op Het Nijenhuis 

in Diepenheim en was eigenaar van de scheepswerf van Gerhardus Schuytemaker in 

Enter. Elk najaar moest de richter van Kedingen de schouw op de Regge doen. 

Gekeken werd of het onderhoud van de vaarweg, waartoe Enter op het grondgebied 

van de marke verplicht was, naar behoren werd uitgevoerd. Dit was een min of meer 

formele aangelegenheid die voor de echte knelpunten, de verzanding van de Regge 

geen oplossing bood. Het markebestuur van Enter had Gerhardus Schuytemaker dat 

jaar aangewezen om de ingezetenen van Enter te vertegenwoordigen bij die schouw. 

Op 21 november zou dat gebeuren. De richter van Kedingen had Schuytemaker op die 

datum om acht uur 's morgens 'besteld' bij de schippersherberg Binnen-Jan. 

Schuytemaker was om acht uur present en zetelde zich op de bank voor de herberg. 

Hij stak een pijpje op en wachtte de gebeurtenissen af. Wie er kwam opdagen, geen 

richter van Kedingen. Schuytemaker doodde die morgen de tijd met het nuttigen van 

enkele consumpties in de herberg. Rond het middaguur arriveerde eindelijk de richter 

in een open koetsje, vergezeld van twee andere heren. In plaats van naar 

Schuytemaker te gaan draaide de koets de oprit van het herenhuis Het Katteler in. 

Het herenhuis lag tegenover de schippersherberg aan de andere kant van de Regge. 

Schuytemaker wist niet dat de richter hier uitgebreid het middagmaal zou gebruiken. 

Hierna werden onder het genot van een glas wijn nog de nodige volmachten opgesteld, 

zodat de heren de juffers Borgerinck in het conflict met de graaf van konden 

vertegenwoordigen. Onderwijl was Schuytemaker het wachten beu geworden. Moedig 

geworden door de consumpties bij Binnen-Jan stevende hij tegen vijf uur op het 

herenhuis af. Hij vervoegde zich aan de voordeur en vroeg met luide stem de richter 

van Kedingen te spreken. Als je Het Katteler binnenkwam stond je in een hal, het 

voorhuis, waar recht tegenover de ingang een trap van zeven treden voerde naar de 

grote kamer, waar het gezelschap was gezeten. Op het lawaai verscheen de advocaat 

Sweers boven aan de trap en vroeg wat Schuytemaker 'begeerde'. Schuytemaker vroeg 

wanneer de richter nou eindelijk eens de schouw wilde gaan doen en dat hij al vanaf 

acht uur 's morgens zat te duimendraaien. Sweers bracht de boodschap over en kreeg 

van de richter te horen dat hij Schuytemaker pas tegen vijf uur had besteld. Toen 

Sweers dit tegen Schuytemaker vertelde, barstte deze in woede uit en schreeuwde: 

'Dat lög-e.’ Het hele gezelschap had die opmerking prima verstaan. Voor de richter 

dreigde gezichtsverlies tegenover de dames Borgerinck en hij riep – ook met 

stemverheffing – : 'brutale kerel' en 'je hebt geen respect'. Het eind van het lied was 

dat Schuytemaker afdroop en de schouw niet doorging. De richter van Kedingen liet 

het er niet bij zitten, per slot van rekening was hij in het bijzijn van de juffers 
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Borgerinck voor leugenaar uitgemaakt. Voor het stadsgericht in Enschede liet hij 

beëdigde getuigenverklaringen opstellen van de heren Penninck en Sweers. De reden: 

om zodoende tegenover Schuytemaker in een proces sterk te staan. Deze 

rechtsgeleerden waren echter voorzichtig met hun getuigenverklaringen en hadden 

misschien de mening ietwat 'gebruikt' te worden. Hun verklaringen stonden bol van 

de passages als 'niet seker wetende' et cetera. In het daaropvolgende proces liet ook 

Schuytemaker zich bijstaan door een advocaat. Tijdens de rechtszaak bleek onder 

meer dat de richter niet rechtstreeks de boodschap, dat Schuytemaker om vijf uur 

aanwezig moest zijn, had laten bezorgen. Dit had hij via zijn verwalter 

(plaatsvervanger) laten doen. En ook deze bleek dat weer via een ander te hebben 

laten uitvoeren. Reden voor de rechtbank om te veronderstellen dat hier in de 

communicatie wel eens iets misgegaan kon zijn. Blijft over het punt van laster. Uit de 

getuigenverklaringen bleek dat ook de richter zich niet onbetuigd had gelaten daar 

waar het minder vleiende uitlatingen aan het adres van Schuytemaker betrof. Het 

eind van het liedje was dat de zaak werd geseponeerd en Schuytemaker vrijuit ging. 

 

Niemand leed onder de wintervloeden, behalve de reiziger. De wegen waren vrijwel 

onbegaanbaar geworden vanwege de modder. De schipper kon dan goed varen, ook al 

had hij moeite met het volgen van de rivierbedding. De boeren waardeerden deze 

wintervloeden omdat ze een minimum laagje slib achterlieten, dat bijdroeg tot de 

noodzakelijke bemesting. Zomervloeden werden wel gevreesd. Zij waren meestal het 

gevolg van wolkbreuken en slechte afwatering. Ook dan liepen de broeken en 

beekdalen onder water waar overdag de koeien rondliepen. 's Nachts stonden de 

koeien op stal omdat de boer zoveel mogelijk mest wilde verzamelen voor het 

bouwland. Deze zomervloeden vormden vooral een bedreiging voor de hooioogst. In de 

tweede helft van juni werd de eerste snit gemaaid, gekeerd en van het land gehaald en 

op de zolders en in de hooibergen opgeslagen. Eind augustus volgde de tweede snit 

hooi. Een wolkbreuk in deze hooiperioden kon uitgroeien tot een ramp en vereiste 

daarom een onmiddellijke actie om het op het land liggende hooi in veiligheid te 

brengen. Op stokken droeg men de oppers naar hoger gelegen stukken land. Bij de 

wetten tot verbetering van de Regge en de Schipbeek in het jaar 1892 werd dan ook 

gesteld dat zomervloeden voorkomen moesten worden en dat de wintervloeden 

moesten blijven, vanwege geldgebrek en ook vanwege dat jaarlijks laagje slib. Vooral 

na de periode 1501-1597 waarin het oosten van het land dankzij prins Maurits weer 

in staatse handen was gekomen, werd grote activiteit ontwikkeld. De stad Deventer 

heeft in de zestiende en vooral in de zeventiende eeuw veel geld en moeite gestoken in 

de Regge. Op 17 februari en 20 december 1573 werden gelden uitgetrokken om te 

bereiken dat de vaart op de Regge niet gestremd zou worden. 

 

In het jaar 1576 ging vanuit Deventer een verzoek naar Philips ll voor het recht om de 

Regge te schouwen. Een kroon op haar werk zette de stad toen ze op 17 maart 1576 

een octrooi van Philips ll wist los te krijgen om de Regge te verbreden, te verdiepen en 

daarop schouw te houden; vanaf de 'Nije Essche' (nieuwe es), op de grens van 

Diepenheim en de Heerlijkheid Borculo, ter hoogte van de sluizen, enige kilometers 

ten oosten van Westerflier. De schouw gebeurde vanuit een met de stroom 

meedrijvende zomp. Het eerste gedeelte werd geschouwd onder leiding van de Twentse 

dijkgraaf, een heemraad uit Deventer en een heemraad uit Goor of Diepenheim. Het 

tweede gedeelte stond onder leiding van de dijkgraaf van Deventer en twee heemraden 

uit de kerspelen Colmschate, Bathmen en Holten.  
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Op 22 december 1602, 28 december 1610, 9 februari en 1 april 1611, 21 juli 1614, 26 

april en 5 september 1615 werden besluiten genomen om de Regge te verbeteren. Ook 

werden in dezelfde periode plannen ontwikkeld om de Schipbeek verder te graven. 

Deze was in het jaar 1402 gegraven tot het Westerflier en, zoals blijkt uit het octrooi 

van het jaar 1576, gevorderd tot aan de 'Nije Essche'. De nieuw ontwikkelde plannen 

beoogden een verbinding ver naar het oosten, naar Vreden, waar men zou kunnen 

profiteren van de niet geringe hoeveelheid water die de Berkel aanbracht. Om dit 

project uit te voeren benaderde Deventer de stad Vreden met het voorstel de Berkel 

vanaf Rekken via het Mallemse Veen, het Neederflier, de Lochhuizer Laagte en het 

Noordelijker Veld in de Regge te leiden. Omdat de keurvorstelijke raden van het 

bisdom Munster – waartoe het gebied behoorde – aarzelden hun toestemming te 

verlenen en ook de oorlogshandelingen nog altijd voortduurden, gebeurde er 

aanvankelijk jarenlang niets. Toen echter het Twaalfjarig Bestand was ingegaan 

berichtten de burgemeester en de schepenen van de stad Vreden dat ze de plannen 

van het jaar 1600 wilden doorzetten. 

 

Op 23 maart 1611 protesteerden de erfgenamen van Gelselaar, Noordinck, Neede, 

Hoente, Lochuisen en Braemler. Vervolgens vond in juli in Borculo een gesprek plaats 

tussen de stad Deventer en de afgevaardigden van Munster. Kennelijk wist Deventer 

deze heren van het nut van de onderneming te overtuigen want het graven ging 

verder. Aan de onderneming kwam vrij plotseling een einde toen de Staten van 

Gelderland op 13 november 1611 – op hoge toon – lieten weten niet gediend te zijn 

van het gegraaf op hun gebied en verzochten deze inbreuk op hun recht te herstellen. 

Na de Tachtigjarige oorlog ging Borculo over naar Gelre hoewel de gerechtelijke 

procedures die moesten leiden tot de officiële overdracht nog gaande was. 

 

In Rekken is nog steeds een kanaal en achter de leemkuilen van de tichelovens in 

Mallem ligt nog steeds een Schipbekkerdiek. Toen het moeilijk en tenslotte zelfs 

onmogelijk bleek een verbinding tot stand te brengen met de Berkel richtte Deventer 

zijn aandacht op de Regge. Waarschijnlijk kort na of zelfs nog in het jaar 1611 kwam 

de doorgraving gereed van de Nieuwe Es naar de Diepenheimse Molenbeek waardoor 

de Regge een verbinding kreeg met de Markvelderbeek.  

 

Om het hoge water van de Markvelderbeek te kunnen tegenhouden en overstromingen 

in het Stokkumerbroek en omgeving te voorkomen werd in het nieuw gegraven 

gedeelte een sluis gebouwd, de Oude Sluis. Ook werd de nieuwe beek voorzien van 

hoge wallen. Als extra veiligheidsmaatregel hadden de boeren van Gelselaar en 

Stokkum volgens hun eigen zeggen het recht elk jaar over Sint Peter (25 maart) achter 

de sluis ook nog een dam op te werpen. 

 

In het jaar 1630 vond een opmerkelijk incident plaats, woedende boeren uit 

Diepenheim en Goor vernielden de Oude Sluis en haalden de dam ervoor weg. 

Zodoende vloeide het hoge water van de Markvelderbeek niet meer af naar hun landen 

maar zette het Gelselaarsebroek en het Stokkumerbroek onder water. Dit was wel 

goed voor de Diepenheimse- en Goorse boeren maar onrechtvaardig tegenover de 

boeren van Gelselaar en Stokkum. Want voor het jaar 1611 toen de doorgraving 

tussen Markvelderbeek en Regge er nog niet was bestond die mogelijkheid er niet en 

zou al dat water toch naar de broeklanden van Diepenheim en Goor zijn afgevloeid. 
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Rechtvaardig zou zijn dat de oude toestand werd hersteld zodat alleen het water dat 

nog over de oude zandrug zou stromen, zou afvloeien naar Gelselaar en Stokkum en 

dat het andere water door de Molenbeek zou stromen naar het Diepenheimer Broek 

en Goor. Hiertoe werd ook besloten, op 17 augustus 1631 werd er een overeenkomst 

gesloten tussen Deventer, Goor, Diepenheim en Stokkum waarbij werd bepaald dat 

door de stad Deventer 'boven die (oude) sluijse aldaar liggende, zal moogen worden 

gemaakt een overval omtrent de leussenkamp daer (...) en dat so hooge als die olde 

grond voor dat graven is geweest.’ Deze Nieuwe Sluis mocht pas worden geopend, 

'wanneer het water daar over komt te loopen’. Een gevoelig punt was de bediening van 

de ziel (sluis) in de houw (dam) bij het Westerflier. De Heeuwbeek liep daar door de 

lage gronden van Diepenheim naar Goor. Om het land tegen overstromingen vanuit de 

hoger gelegen Schipbeek te beschermen was de sluis op slot en de sleutel werd 

bewaard door de burgemeester van Diepenheim. Alleen met zijn toestemming mochten 

de schippers hier door varen. 

 

Op 10 oktober 1648 berichten de burgemeester, schepenen en raad van de stad 

Diepenheim aan die van Deventer dat zij aan hun verzoek om de sluis in de houw te 

openen niet konden voldoen. De reden was daaruit voortvloeiende schade voor hun 

ingezetenen. De schippers en boeren om en nabij Enter verklaarden dat als de Nieuwe 

Sluis twee à drie keer vierentwintig uur had dicht gestaan hun hooilanden onder 

water dreigden te lopen of hadden ondergestaan. En op 12 september 1750 getuigden 

negenenzeventig schippers uit Enter dat het water door de Diepenheimer Molenbeek 

hoogst noodzakelijk was om de vaarbaarheid op de stad Zwolle te waarborgen. Dit was 

gebleken toen in het jaar 1746 de bovenloop van de Regge niet bevaren kon worden.  

 

Hieronder volgt een lijst van Enterse schippers omstreeks het jaar 1750. De namen 

betreffen gezinshoofden behalve de namen gevolgd door de z van zoon. 

 

• Bosman         Arent Jan 

• ten Brinke      Henderijkes, Henderik, Jan z, Lambert 

• Coenderink    Aerrent, Hinderik, Jan, Yannes 

• Esendam       Berent, Gerrit, Jan, Jan B, Jannes 

• Esink            Joost z, Willem 

• Evers            Albert, Derck, Jan z, Jannes, Jannes, Henderik, Yan z 

• Geels            Gerrijt, Jannes 

• Helmijgh      Jeronimus 

• Harmsen      Jan z 

• Hiltjesdam    Berend z, Yan 

• Hommers     Hinderik 

• Kempers      Jan, Jan z 

• Koerdam     Jan  

• Lambers      Gerrit 

• Langenhoff   Klaas 

• Lubbers       Antonij z, Luikes z 

• Mekenkamp Jan 

• Nijland         Gerrit, Gerrit J 

• Olthof        Jan 

• Peeters      Jan 
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• Ter Plegt    Henderik 

• Pluimers    Aerrent, Esse, Jan z 

• Smeik        Derck 

• Ter Stege   Henderik, Jan 

• Volberink  Gerrit 

• Wanders   Gerrit, Jan,Willem 

• ter Weele   Albert en zoon, Hermen z, Jan, Lammert z 

• de Wilde   Arent z, Derck G, Gerrit en zoon, Gerrit G, Gerrit G z,      

                     Hinderick, Hinderick z, Jan, Jannes, Willem 

• Zwiers      Lucas 

 

 

Aan haar graafactiviteiten voegde Deventer omstreeks het jaar 1650 nog de Bolksbeek 

toe. Deze was bedoeld om water op de Schipbeek te brengen en niet om als vaarweg te 

dienen. De Bolksbeek begon bij de Nieuwe Molen op de Berkel en mondde uit in de 

Schipbeek, zeven kilometer ten westen van het Westerflier; de beek heet nu de 

Lindemansbeek. Hiermee kon natuurlijk niet bereikt worden dat het stuk tussen de 

Nieuwe Sluis en deze uitmonding 's zomers niet droog zou liggen. Daarna volgde de 

verbinding met de Regge. Omstreeks het jaar 1663 werd ten zuidwesten van 

Haaksbergen de doorgraving voltooid van de Lankheterbrug naar het westen door de 

rug van de Assinkslanden. Op 25 augustus 1663 kreeg Deventer toestemming van de 

Langeler marke om 'duirt velt tussen Lanckheets Landerijen te graven allene dat de 

Heer Keppel van Odinck daar tegens heeft geprotesteerdt’. Ook zal bij die gelegenheid 

de schutsluis van de Oostendorper molen bij Haaksbergen zijn gemaakt. Zo konden 

de schippers uiteindelijk varen van Deventer tot aan de Haarmolen op de Nederlands-

Duitse grens. 

 

Deze situatie heeft overigens niet zo lang (24 jaar) bestaan want in het jaar 1687 

raakte de sluis van de Oostendorper molen in het ongerede. Omdat Deventer besloot 

haar niet te repareren was sindsdien deze watermolen het eindpunt van de vaarroute 

van de Regge. Ook in de achttiende eeuw ging Deventer onverdroten voort. Vooral 

kreeg veel aandacht in die periode het gedeelte Westerflier-Goor, nu eens aangeduid 

met Almelose beek, dan weer met Diepenheimerbeek of met Potbeek.  

 

Een greep uit de activiteiten: in het jaar 1701 werd de mond van de Potbeek 

verbeterd, de sluis aan de Houw (dam) gerepareerd en de ondiepte bij het Westerflier 

weggegraven. In het jaar 1705 werd de Potbeek uitgediept en kreeg de burgemeester 

Jalink van Goor betaald voor het laten uitgraven in Goor van de vaart naar Almelo. In 

het jaar 1727 werden zandplaten in de Potbeek opgeruimd. In het jaar 1739 bleken de 

Oude Sluis en de Nieuwe Sluis in een slechte toestand te verkeren. Bovendien waren 

ze drie duim te hoog, zodat er teveel water naar de Molenbeek stroomde, ook dit werd 

verholpen. Al deze moeite om te kunnen varen! Er zijn jaren geweest dat Deventer 

meer dan drieduizend ‘goltguldens’ besteedde aan de Regge. Zeker, de wegen waren 

slecht en de vrachtkosten over de weg erg hoog. Bij al deze moeite kon men echter 

drie à vier maanden per jaar profiteren van deze verder wel gemakkelijke wijze van 

vervoer. Want meer dan seizoenvaart is het nooit geweest. Vandaar dat Zwolle het 

plan van Lindeman van het jaar 1746 om het gehele jaar te kunnen varen een 'opus 

desperatum' noemde: een wanhoopswerk. Als vergoeding voor de onkosten die 

Deventer zich getroost had moesten de schippers op de Regge tol betalen. Deze tol 
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bedroeg voor iedere zomp vier stuivers. Van alle hout, komend van de Regge, moest 

voor ieder stuk (stammen of kanthouten) tien stuivers worden betaald en voor het 

tophout (krommers) per vier stuks tien stuivers. Op voorstel van Lindeman werd dit in 

het jaar 1744 verhoogd tot zes stuivers per zomp en tot vier stuivers voor ieder stuk 

kromhout. 

 

Langs de Reggeroute lagen verschillende factorijen (overslagplaatsen). Daar werden de 

goederen, die over land tot daar waren aangevoerd, in zompen werden overgeladen 

voor verder transport en omgekeerd. De overslag aan het einde van de Reggeroute was 

de schippersherberg De Broam bij Buurse. De overslagplaats heeft overigens slechts 

gedurende vierentwintig jaar gefunctioneerd als overslaghaven. Er was nog een verder 

gelegen overslagplaats, dicht bij de Haarmolen (bij Buurse), bij boerderij De 

Niengraven. Het hout werd hier aangevoerd uit het Munsterse en in vlotten over de 

Regge verder vervoerd. 

 

Toen de Oostendorper molen in het ongerede (letterlijk: zoek raken) raakte vond 

sindsdien het overladen van het hout plaats in de molenkolk. De reden was dat de 

gemeente Deventer besloot haar niet te repareren. Veel andere waren gingen sedert 

dien per as naar Zeldam om vandaar naar Zwolle te worden verscheept. Een ander 

overslagpunt was de Markvelder watermolen. Westelijk van de brug in de binnenweg 

van Diepenheim naar Gelselaar en Borculo op de Schipbekerhuizen zijn vroeger twee 

havenkolken geweest. Dat punt bij de 'Nije Essche' is vermoedelijk tijdenlang het 

eindpunt van de Schipbeek geweest.  

 

Op erve Berendsen is een kasboek bewaard gebleven uit de jaren 1712 tot 1719. 

Hieruit blijkt dat men met de zompen in die jaren boter, kaas, zout, azijn, olie, haring, 

stokvis, siroop, brandewijn, lijnzaad en hennepzaad, traan, teer en papier uit 

Deventer haalde en op de Schipbekerhuizen overladen door kooplieden en 

vrachtrijders om ze per as verder te transporteren naar plaatsen even over de grens 

zoals: Altstätte, Wessum, Ahaus en Lünten maar ook verder Westfalen in naar 

Legden, Osterwick, Laer, Eggerode, Horsmar, Heek en Nienborg. Op hun tocht naar 

de Schipbekerhuizen namen deze vrachtrijders linnen en schinken (hammen) mee. 

 

Op 15 oktober 1642 klaagde de stad Zwolle dat 'de op en afgane schepen van ende 

nae onse Stadt de Schuttinge bij die Schuilenborch moeten passeren, aldaer 

terplaetsen tot groot nadeel in de commercie, telkens opgeholden ende bouwen 

ordinaris voir die doirtocht buiten die vriedaghen belastet worden.’ Deventer handelde 

wel zeer in strijd met het in het jaar 1404 door de bisschop van Utrecht aan Zwolle 

gegeven recht van tolvrije vaart op de Regge.  

 

Een arrest van 11 februari 1765 van het scholtengerigt Hellendoorn geeft ons een idee 

van wat onder die vrije dagen verstaan moet worden. Elke woensdagavond en 

zaterdagavond en de nacht daaropvolgend hadden de schippers het recht om de haak 

op te eisen, zelf de planken uit het schuttengat te halen en zonder betaling van de 

schuttentol van drie stuivers door te varen. De rechtszaak betrof een geding tussen de 

mulder van de Schuilenburch en twaalf Enterse en vijf Almelose schippers, die op 

donderdagmorgen 26 juli 1764 tussen vier en vijf uur zelf de roede uit het schuttengat 

hadden getrokken en zonder betaling van tol waren doorgevaren. Het scholtengerigt 

stelde de mulder in het gelijk want in die maand was de zon al om vier uur opgegaan 
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en dus was de nacht voorbij. In een stuk uit diezelfde periode waarin de instelling van 

dit protocol is vastgelegd dat de schippers het recht hadden om op twee dagen in de 

week de haak op te eisen, staat aangegeven dat dit recht in de maanden mei, juni, juli 

en augustus om acht uur 's avonds inging, in de maanden maart, april, september en 

oktober om zes uur en in de maanden november, december, januari en februari om 

vier uur in de middag, 'de uiren moeten gereckent worden nae de klocke van den 

Hospes in de herberge op den Schuilenborg.’ In een ander handschrift is er aan 

toegevoegd dat dit recht gold tot een uur na zonsopgang. Kennelijk was geen der 

partijen van het scholtengerigt op de hoogte van deze laatste bepaling. 

 

In de achttiende eeuw werd van overheidswege steeds vaker ernst gemaakt met het 

verwijderen van obstakels in de vaarwegen. Daaruit blijkt dat de scheepvaart op de 

Regge gaandeweg belangrijker werd. Gegevens over dit aspect leveren de resoluties 

van de Ridderschap en Steden (Staten) van Overijssel. Deze hadden in de eerste helft 

van de achttiende eeuw uitsluitend betrekking op aalstallen of dichtzetten van de 

schutten. Aalstallen zijn netten, die de gehele opening van de rivier afzetten. De 

volwassen aal die in augustus geslachtsrijp is en naar zee trekt, wordt er door 

tegengehouden en komt grotendeels terecht in de daarbij opgestelde fuiken. Er zijn 

resoluties over aalstallen in de jaren 1689, 1717, 1719, 1722, 1726, 1730, 1749, 

1751, 1775 en 1776.  

 

Op 17 maart 1751 werden de klachten van de schippers door baron van Heerdt, Heer 

van Eversberg, nader toegelicht. 

 

Op de rivier de Aa (Almelose Aa) en de Regge van boven Wierden tot Hellendoorn 

bevonden zich over een afstand van 3 uiren 22 aalstallen. De rivier werd hier 

gewoonlijk omgeven door lage landen, zodat deze met gemeen of matig hoog water 

datelijk wijd en breet geïnundeert (onder water gezet) wierden. De eigenaars van deze 

aalstallen maakten ter weerszijden van de rivier tuynen (van takken gevlochten 

hekwerken) die sodanig met ruyt (roet, is spurrie) en hout beset sijn en toegedreven sijn, 

dat geen water daardoor kan passeeren, sodanig het overstromende water weten te 

dwingen, dat absoluut door hare stallen moet lopen, waardoor dan het stroomwater 

boven en in de stal wel een voet en nog meer hoger staat als beneden de stal en seer 

diepe kolken door de sterke stroom en verval beneden die stallen veroorsaakt, dewelke 

bij het tegenswoordige seer laag water op de meeste plaatsen met geen lange 

schipboom gegrondet of gepeijlt worden, hetwelk bij contrariewind (contrarie: 

tegenwerken) de opvaart en de doorvaart der schuijten seer moeilijck maakt, hebbende 

bovendien ook bevonden, dat beneden die uitgedrevene Sand uijt die kolken zij, vermits 

de stroom van het water daar verspreid en niet so sterk meer is, dus toelanden. Voorts 

is mij (baron van Heerdt) gebleeken, dat niet alleen bij natte jaaren, maar ook des 

somers door sware Donderschoeren (onweer) en Stortregens alle de Hooij- en 

Weijdelanden omtrent deze Rivier geleegen, geheel en al onder 't water leggen en 

geïnundeert zijn, waar door het Gras verderft en de Ingeseetenen zelfs haar Vee niet 

kunnen ter weijde drijven, vermits die Aalstallen die nauwelijks 11 of 12 voet wijd zijn, 

den afloop van het water benauwen en beletten. 

 

Dankzij dit rapport van de Heer van Eversberg zijn ons ook de eigenaars van de 

tweeëntwintig stallen bekend.  
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Ik noem de eigenaren uit Enter en Rijssen: Barvede, Selhorst, Ypelo, Assing, 

Keppelink, Exsoo, Keppelink Timmerman en de Heer van het Oosterhof. Vanwege 'het 

interesse van 't gemeen en het favoriseren (begunstigen) van den koophandel boven 

dat van eenige particulieren' besloten de Staten in het jaar 1751 om alle aalstallen te 

laten opruimen, te meer omdat de rivier de Aa door meer als honderdvijftig schuiten 

bevaren werd, tot voordeel van de transporten van koopmanschappen uit en naar 

Munsterland en Twente. 

 

Omstreeks het jaar 1812 begonnen voor Twente de ontwikkelingen die haar karakter 

zou gaan veranderen. Toen kwam het goedkope graan uit de Oekraïne op de markt, 

waardoor de Twentse roggehandel grotendeels instortte. In de jaren dertig begon met 

snelspoel, weefscholen, kettingsterken en de bemoeienis van de Nederlandsche 

Handelmaatschappij een snelle groei van de katoenindustrie. 

 

De komst van de verharde wegen met zijn vele vrachtrijders maakte snelle levertijden 

mogelijk, maar brak het vervoersmonopolie van de schipperij. Tot een industrialisatie 

in de zin van fabrieken met stoommachines kwam het nog niet. Daarvoor bleef het 

vervoer van de steenkolen en de grondstoffen veel te duur. Vooral na de komst van de 

spoorwegen in het jaar 1865 begonnen de fabrikanten vele fabrieken met 

stoommachines te bouwen en de thuiswevers werden fabriekswevers. De schuitevaart 

had aan deze ontwikkelingen geen deel. Integendeel, ze kwijnde weg en moest zich 

tevredenstellen met de kruimels. 

 

Op 16 augustus 1816 gaf de burgemeester van Almelo te kennen: 

 

Onder de middelen van redres (herstel) moeten wij voornamelijk brengen de verbetering 

van de vaarten naa Zwolle en Deventer, waarlangs onze goederen af- en aangevoerd 

worden, die zich in zulk eenen verwaarloosden toestand bevinden, dat men des 

zoomers meestal genoodzaakt is de goederen per as te transporteren. En de vier 

blekerijen in Almelo zijn – op de Haarlemse Blekerijen na – de voornaamste in ons land, 

ze hebben een groot gedeelte van het bleekseizoen gebrek aan water. Door gebrek aan 

transport de granenhandel ook verhindert en kostbaar wordt. 

 

Al eerder zijn dergelijke klachten geuit bijvoorbeeld in antwoorden op de enquête 

Goldberg in het jaar 1800. Borne drong er daarin op aan 'dat de vanouds bekende 

Schuitevaart wierd opgeruymt en in Dezelve Sluysen geplaatst wierden.’ Enschede 

antwoordde: 

 

Zoo men een vaart en riviertjen van hier tot Carelshaven konden graven, hetgeen egters 

niet onmogelijk is, dit zoude de vragten op de goederen aanmerkelijk verminderen. Het 

transport twelx na het binnenste gedeelte der Republiek 3 Uuren gaans per As moet 

geschieden namelijk tot Carelshaven en dan nog de verregaande misbruiken die er bij 

de schuitevoerders vandaar tot Zwol in zwang zijn door het na willekeur stellen van de 

Vragtloonen zijnde aldaar bij Carelshaven, waar maar alles aan de willekeur der 

Schippers overgelaten die zij met malkanderen vereenigen en een monopolie naar hun 

believen daarvan formeeren. Middelen van redres: deselven resulteren direct uit het 

voorgaande artikel en daarboven het in orde brengen der Vaart van Carelshaven na 

Zwol moetende in droge tijden veeltijds de goederen per As 8 uuren ver getransporteerd 

worden' (d.w.z. naar Boomcate). 
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Ondanks alle klachten is het wel zeker dat de uitvoer van Twente – textiel en 

agrarisch – met het schip werd vervoerd. Dit moet worden geconcludeerd uit de 

resultaten van de enquête en de reis van Goldberg. 

 

Haxbergen: per As tot aan ’t water (2x), Jan Hendrik Nieuwenhuis en Zn. te Oldenzaal: 

'nae Deventer per wagens en nae Zwol per wagens en voor 't grootste gedeelte met 

schuiten. 

Hengelo: per As 's winters fl uur (Carelshaven), veeltijds 3 uur (Exoo) of in de Zomer tot 

Zwoll of 5/6 van 't Jaar per As 4 à 6 uur (Exoo of Boomcate) van hier en per schuit na 

Zwol. 

J.B. Blijdestein, Enschede's grootste fabriqueur: Per as tot Carelshaven, Rijssen etc.  

Naar er veel of weinig water is en verders met de schuiten tot Zwol. Bij grote droogte 6 à 

8 uuren (Exoo of Boomcate); anders 3 uuren (Carelshaven). 

 

Uit de klachten zelf valt af te leiden dat in het vaarseizoen (november tot juni) de 

schuitevaart vrijwel zonder problemen was. De klachten hebben betrekking op de 

droge periode en op het vervoer waar haast bij was. De afvoer van de rogge eiste een 

groot deel van de scheepsruimte. Met de andere landbouwproducten en het hout zal 

het agrarisch deel van het vervoer zeker de meerderheid hebben uitgemaakt van het 

vervoersaanbod.  

 

Wat de rogge betreft, die wordt geoogst in de zomer. Zodat de boer of de koopman een 

paar maanden had om ze naar de schippersherberg te brengen en ze daar op te slaan, 

tot in november het vaarseizoen begon. Het agrarisch deel van het vervoer paste zich 

moeiteloos in het seizoenkarakter van de schuitevaart. De klachten kwamen dan ook 

steevast van het niet-agrarisch deel van de verladers. Het seizoenkarakter van de 

scheepvaart stelde de fabriqueurs voor problemen. Er kon vrij gemakkelijk gevaren 

worden in de herfst en voorjaar. Er kon niet gevaren worden als het vroor en slechts 

moeizaam in de zomer. De fabriqueurs waren dus genoodzaakt om voor de zomer en 

de vorstperiode voorraden aan te leggen om deze vervoersarme perioden te 

overbruggen.  

 

Een vrachtlijst uit het jaar 1827 geeft weer hoe in korte tijd de omvang van het 

vervoer is toegenomen.  

 

Werd in het jaar 1819 nog gezegd, dat de transporten van de handel en de grove 

fabrijken van deze Stadt (Enschede) eenige duizenden Schipponden bedroegen en de 

toevoer van brandspeciën uit het Pruisische op twee à drie duizend wagenvragten 

berekend is (1827), is het aandeel van de grove fabrijken al vijftienhonderd ton in 

plaats van driehonderd à vierhonderd ton. 

 

De doorvoerhandel naar Munsterland werd al op achttienhonderd ton geraamd. Voor 

deze algemene toename zijn geen duidelijke oorzaken te noemen. Wel is een 

verbetering en verfijning van het product tot stand gebracht doordat men van 

handspintoestellen is overgegaan op grotere handspinmachines. 

 

Een aantal factoren dat de welvaart van Twente sterk zouden bevorderen stonden voor 

de deur. Eveneens interessant is de raming van de brugwachter van het aantal 
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zompen dat per jaar de Nieuwe Brug passeerde. De honderdzestig zompen die hij 

noemde, waren wellicht als volgt samengesteld:  honderdvijfentwintig uit Enter, 

twintig uit Almelo, tien uit andere plaatsen langs de Regge en enige van de Vecht. Het 

merkwaardige is, dat hij de schippers uit Zwolle en Dalfsen nauwelijks meetelde. In 

het jaar 1795 waren dit er drieënvijftig volgens de tollijsten en tweeënzeventig als we 

de niet genoemde namen van de volkstelling daarbij tellen. 

 

Het hoge inkomen dankten de schippers aan hun monopoliepositie. Vervoer per as 

over zandwegen was veel duurder. In het jaar 1800 klaagde de stad Enschede over de 

'willekeur der Schippers die de vrachtlonen naar believen daarvan formeeren’. 

Onderdeel van het plan van het jaar 1798 tot bevaarbaarmaking van de Regge was het 

reglementeren van de vrachtprijzen. Het was een soort wilde vaart. De schippers 

trachtten duidelijk de vrachtenmarkt naar hun hand te zetten. In het jaar 1827 werd 

de kentering zichtbaar, de vrachtprijs was gedaald tot twaalf stuivers per schippond. 

In het jaar 1836 berekende de agent van de Nederlandsche Handelmaatschappij acht 

gulden voor een reis en 's winters tien gulden. Dit betekende voor een zomp van 

veertig schippond een vrachtloon van twintig cent per schippond. Het jaarinkomen 

van de schippers werd op die manier teruggebracht tot ongeveer honderd gulden en ze 

moesten voortaan hard werken om meer te verdienen. Freijs, in het jaar 1836 agent 

van de N.H.M. (Nederlandse Handelmaatschappij) te Nijverdal, schreef op 4 juni van 

dat jaar dat de schippers drie reizen per maand maakten. Als we bedenken dat Enter 

toen nog zeker honderd schippers moet hebben gekend moet het vrachtaanbod toch 

behoorlijk zijn gestegen. Alleen konden de schippers de prijs niet meer dicteren.  
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De mode verslit meer kleer as de leu 

 

Zeg niks good oaver oezölf, de leu geleuft oe nich 

 

 

 

 

 

DE ENTERSE SCHIPPERIJ 
 
 

 

 
 

Vroeger was Enter nauwelijks meer dan een lange Dorpsstraat. Deze lag als een 

langgerekt lint tussen de hoge gronden van de es en de lage gronden bij de Regge. De 

lage gronden werden gebruikt als gemeenschappelijke weide. Bij de markeverdeling 

van het jaar 1857 werden deze weidegebieden verdeeld, uitgezonderd de Veurmors. 

Deze Mors strekte zich uit ten oosten van de Dorpsstraat over een groot deel van de 

lengte hiervan waarbij de kern achter de hervormde kerk lag. Door de Mors liepen 

tussen de Regge en het dorp een paar brede sloten: de Entergraven en de Lee (spreek 

uit: Lieje). Daar was de haven van het dorp. De grond daaromheen noemde men de 

'waarf'. Deze waarf lag voor het jaar 1900 vol met boomstammen: eikenhout van de 

plaatselijke houthandelaren en klomphout van de klompenmakers. 

 

Voor het jaar 1900 sprak men ook wel van de Groote Waarf en de Kleine Waarf. De 

Kleine Waarf was dan de laatste scheepswerf die Enter bezat. Er was een 

Schuitemakerswerf, een Koolewerf en een Meisterwerf aan de Lee. In het dorp 

woonden voor de komst van de moderne tijd meest kleine boeren met een stuk grond 

en één of meer koeien. Hierbij moet gezegd worden dat het zuideinde armer was dan 

het noordeinde. Vooral rond de hervormde kerk woonden veel schippers. 's Zomers 

was het land droog en waren de wegen zandig en 's winters was het geregeld hoog 

water. Vanaf de achterkant van de huizen langs de oostelijke kant van de straat 

strekte zich dan een onafzienbare watervlakte uit: richting Goor, richting Bornerbroek 

en richting Wierden. In het Enterbroek gebruikten de boeren dan een bootje van zeven 
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meter lengte. Hierin kon men zelfs een koe vervoeren. Het leek veel op het 

Vriezenveense turfschuitje. Hiermee voeren de boeren naar het dorp, het scheepje 

werd getrokken aan een lijn door één man. In Enter zelf werden deze bootjes ook 

gebruikt om goederen vanaf de Waarf door allerlei geulen aan de oostkant van de 

Dorpsstraat naar plaatsen van bestemming te varen. Ook de boeren in de broeken 

tussen Almelo en het erve Exoo gebruikten zo'n bootje, om mest te varen en om naar 

de kerk te gaan. 

 

Enter is eeuwenlang een dorp geweest met een naar verhouding bijzonder groot aantal 

schippers. Bij de vraag waarom nou juist Enter een schippersdorp werd en niet een 

andere plaats, kan worden gewezen op de locatie van Enter. Immers Almelo en Goor 

waren ongeveer vijf maanden van het jaar per schip niet bereikbaar. Dan had de 

Almelose Aa weinig water en lag ze op meerdere plaatsen droog. Ook de Regge bij Goor 

leed aan dit euvel. Bij het erve Exoo was dan de plaats waar werd overgeladen. Op de 

Hottingerkaart van ca.1785 staat bij Exoo: 'landingsplaats der Enterse Scheepen’. De 

Lee komt op deze kaart niet voor.  

 

In de zomermaanden waren schippers in Almelo en Goor tot nietsdoen gedoemd. Dit 

gold te meer omdat verreweg de meeste vracht uit Twente zelf kwam. Gevoegd bij het 

feit dat de gronden rondom Enter juist bijzonder onvruchtbaar waren, was het dus 

niet meer dan logisch dat in Enter – dat het grootste deel van het jaar wel per schip 

bereikbaar was – de grootste concentratie schippers ontstond. Ook is het een normaal 

verschijnsel dat in de plaats met de meeste afnemers zich de bouwers vestigen. De 

scheepsbouwers in Enter voorzagen de schippers aan Berkel, Schipbeek, Regge, Vecht 

en Zwarte Water van schepen. 

 

De Enterse schipperij is oud. Het eerste bericht over het Enterse aandeel in de 

scheepvaart op de Regge dateert uit het jaar 1631. En begin van het jaar 1633 was er 

sprake van vele vlotten en schuiten met kromhout die door Hendrick Lorssinck, 

burgemeester van Delden en Wessel Te Oever, burgemeester van Goor naar Zwolle 

werden gestuurd. Hierbij waren betrokken Herman to Nijenhuis, Johan Dickstert en 

Dirck Lammers uit Enter en Hendrik Huiskes ‘opt Seldam’. 

 

In het jaar 1674 had Enter ruim veertig schippers, te weten: 

 

Berent Albers            Jan Borgers                    Harmen Lamberts 

Derck Albers             Gerrit Brinck                  Wolter Langenhoff 

Berent Arents            Jan Brinck                     Luijcken Lubbers 

Berent Berents          Jan Coepper                   Hinderick Lucas 

Hendrijck Berents     Toonis Coenderick          Hinderick Mullers 

Jan Berents               Engbert Constapels       Jan te Hermsel 

Roelof Berents            Berent Esink                 Jan Peters Mullers 

Tonnis Berents           Jan ter Horst                 Jan Peters 

… Berntsman             Meewes Joest                 Wessel Peters 

Gerrit Borgers             Arent Kempers               Arent ter Pleght 

Harman Borgers         Hendrijck ten Koedijck   Jan Smyenck 

Tonnis Smeenk           Derk Swiers                   Jan Wolters 

Hendrijck ten Spoelde Hendrik Roeters             Derk Wolters 

Wolter Swemmen        Jan de Wilde                  Joost  
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Omstreeks het jaar 1750 kende Enter ongeveer zeventig schippers. Er zeilden toen – 

volgens een opgave van de baron van Heerdt tot Eversberg – honderdvijftig zompen op 

de Regge. In werkelijkheid waarschijnlijk honderddertig. De enorme omvang van het 

vervoer van Zwolle op Twente en het aandeel van Enter daarin wordt duidelijk in het 

jaar 1795. Volgens de volkstelling telde Enter toen drieëntachtig 

schippers/gezinshoofden. Uit de tollijst van Schuilenburg van dat jaar blijkt dat er 

vijfentwintig schippers uit Zwolle, eenendertig uit Dalfsen, achttien uit Almelo en 

tenminste honderdzestien uit Enter heen en weer zeilden. In het jaar 1820 waren er in 

Enter honderdeenentwingtig zompen, waarvoor lastgeld werd betaald. Het is 

interessant na te gaan, welk deelde schippers hebben uitgemaakt van Enters totale 

bevolking.  

 

Deze bedroeg volgens: 

 

- het vuurstedenregister van 1675:   71 families, 41 schippers 

- het hoofdgeldenregister van 1675:  77 families 

- het vuurstedenregister van  1682:  94 families 

- het vuurstedenregister van  1706: 160 families 

- het verpondingsregister van 1712: 195 families 

- de volkstelling van 1748: 216 families,   70 schippers 

- de volkstelling van1795 : 297 families, 116 schippers 

 

 

Op het eerste gezicht zou men kunnen concluderen, dat in het jaar 1675 drieënvijftig 

procent van de families een zomp had, in het jaar 1748: dertig procent en in 1795: 

negenendertig procent. In het jaar 1795 waren er drieëntachtig 

schippers/gezinshoofden en tenminste honderdzestien schippers of zompen. Dat wil 

zeggen dat er per schippersfamilie zeker 1.4 zomp aanwezig was. Als we deze 

verhouding aanhouden voor de jaren 1675 en 1748, dan komen we voor het jaar 1675 

op negenentwintig schippersfamilies en dus op negenendertig procent die een zomp 

had, voor het jaar 1748 op vijftig schippersfamilies en dus drieëntwintig procent en 

voor het jaar 1795 op drieëntachtig schippersfamilies en dus achtentwintig procent. 

 

De schippers verdienden goed. Volgens een schatting van het jaar 1827 maakten ze 

gemiddeld twaalf reizen per jaar. Bij een gemiddelde vracht van veertig schippond en 

een vrachtloon van vijftien stuivers per schippond verdienden ze driehonderdzestig 

gulden per jaar, nog afgezien van de terugvracht. Dit was minstens het dubbele van 

dat van een wever in Lonneker in het jaar 1819. Daar moest wel het een en ander van 

worden afgetrokken. Als niet een jongere broer of zoon knecht was, dan moest er een 

worden ingehuurd en deze kostte zo’n vijfenzeventig gulden per jaar plus kost en 

inwoning. Aan patentgeld moest vijftien gulden per jaar worden betaald en aan 

lastgeld vijf gulden per ton. Afgezien van reparatie zal het onderhoud niet meer 

hebben gekost dan een ton teer ad drie gulden en wat werk. Zo blijft er 

tweehonderddertig gulden over. Meer zullen de herbergen gekost hebben, niet aan de 

overnachtingen zelf in het hooi op de hielde, maar aan het eten en vooral drank. 

Hierbij zal vermoedelijk de schipper ook de drank van de knecht hebben betaald. 
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Wat hebben de schippers met het geld dat ze verdienden gedaan? Men moet 

concluderen: uitgegeven aan eten en drank in de schippersherbergen, geïnvesteerd in 

hun huizen en het schip (af) betaald. Tevens hebben ze een schutssluis gebouwd bij 

Velten aan de monding van de Potlee. Toen omstreeks het jaar 1830 hun 

monopoliepositie werd aangetast door de karren op de verharde wegen werd Enter een 

arm schippersdorp. Dat wil zeggen: het was al een arm dorp, waarbij de schippers een 

gunstige uitzondering vormden. Toen hun verdiensten sterk minderden, verarmde het 

dorp verder. De schippers werkten op hun boerderijen en deden om de drie weken een 

vracht naar Zwolle. Sommige schippers gingen ook 's zomers bij laag water varen van 

alle werk en geploeter van dien. Hun verdienste ging op aan de consumptiegoederen 

van die tijd: meubels en het kleine glaasje. De schippers uit Enter, enkelen 

uitgezonderd, deden niet aan kapitaalvorming. Dit laatste wordt bevestigd door het 

register op de duizendste penning van het jaar 1750. In het register worden de 

schippers allen op een vermogen van minder dan vijfhonderd Carolisguldens geschat 

terwijl diverse boeren op duizend gulden of zelfs vijftienhonderd gulden worden 

geraamd. 

 

De zompen maten in het jaar 1771 dertig schippond. In het jaar 1815 waren de 

zompen van de Enterse schippers nog dertig schippond. In het jaar 1851 hadden 

volgens de gemeenteverslagen de Enterse schippers in totaal ongeveer tachtig zompen 

van twaalf ton of vijftig schippond. De zompen van twaalf ton hadden een vooronder. 

 

De kleine schuitjes van zes en acht ton waren open en zonder vooronder. De 

schippers overnachtten meestal in herbergen: boerderijen langs de Regge en de Vecht. 

Dit moeten de Enterse schippers hebben gedaan tot na de komst van het Overijssels 

kanaal in het jaar 1855. De Enterse schippers zeilden vooral op de route Zwolle-

Twente. Dat hield in dat ze geregeld laadden in de molenkolk van Almelo. Deze was 

acht maanden per jaar te bereiken. Ze gingen ook veel naar de havezathe Het Loo 

(huize Almelo). Daarvoor passeerden ze de Schuttenkolk, een schutssluis in Almelo 

met een lengte van honderd meter. Ook waren ze te vinden in de havenplaatsen van 

Zuidoost-Twente, zoals Zeldam, Goor, Binnengaaits en Carelshaven en bij laag water 

het erve Exoo en Boomcate. Ook was er een aantal schippers dat zich had 

gespecialiseerd op de vaart naar Deventer, anderen zeilden op Friesland. 

 

Dat deze handelsroute oud is, blijkt uit het feit dat in het jaar 1717 een zoon van een 

Hellendoornse schipper trouwde met een meisje uit Sneek. In Zwolle kregen de 

schippers hun vracht van de factooreigenaren en kooplieden. Als ze geen vracht 

konden krijgen gingen ze leeg terug. In Twente moesten ze hun vracht bemachtigen bij 

graanhandelaren, bij de fabriqueurs, kooplieden en de factoors van de transitohandel. 

Robert Campbell werkte zoveel mogelijk met vaste schippers. 

 

Er werd vroeger in de handel meestal met vaste relaties gewerkt. Enschede's antwoord 

op de enquête Goldberg in het jaar 1800 laat zien, dat de Enterse schippers in 

Carelshaven op vracht lagen te wachten en onderlinge prijsafspraken maakten. In het 

jaar 1798 hadden de fabriqueurs zelfs een poging ondernomen om de vrachtprijzen te 

reglementeren. Een proces uit het jaar 1726 leert ons dat de schippers ook veel te voet 

op pad gingen en in Enschede bij alle in aanmerking komende kooplieden en 

handelaren om vracht vroegen. In het jaar 1795 deed een derde van de gezinshoofden 

niet mee aan de militaire transporten. 
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Het feit dat de Enterse schippers in Carelshaven een gesloten front vormden om 

hogere vrachtprijzen af te dwingen, doet vermoeden dat zij zich opstelden als een 

gesloten groep. Men zou dit ook hieruit kunnen afleiden, dat ze bij laag water wel 

gingen dammen terwijl de Almelose schippers hun vracht bij Dunnewind over laden. 

Ze zeilden óók samen met de Almelose schippers. 

 

Omstreeks het jaar 1850 zeilden er nog steeds Enterse schippers met de relatief kleine 

zompen van acht ton. Optreden als een gesloten groep gaat normaal gesproken 

gepaard met een eigendunkelijk (eigenmachtig, zonder rekening te houden met) 

optreden. Dit vinden we terug in het verschijnsel dat een groepje schippers weigerden 

lastgeld te betalen.  

 

Op 14 november 1820 werden zes schippers door de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Almelo veroordeeld tot tweehonderd gulden boete, ze hadden hun lastgeld niet 

betaald. Men wilde kennelijk een voorbeeld stellen, maar het hielp weinig. Op 30 

november 1824 werden opnieuw zes schippers veroordeeld. 

 

Een aardig voorbeeld van de houding van de Enterse schippers vinden we in een brief. 

Deze werd in juni 1861 geschreven door de directeur van de Goorse Stoom, W.H. 

Nieuwenhuis, aan Ter Horst in Rijssen. Hij schreef hoe hij 's morgens om vier uur 

naar Diepenheim was gegaan en het schut in de Nieuwe Sluis, dat de nacht daarvoor 

door het water vernield was, door een nieuw had laten vervangen. Daardoor kreeg de 

Regge via de Molenbeek nieuw toevoer van water, zelfs zoveel dat even later bij de 

Diepenheimse molen alles op buigen of barsten stond. Nieuwenhuis kon hier niet 

eigenmachtig ingrijpen en haalde er de Diepenheimse veldwachter bij. Thuis gekomen 

deed hij verslag aan zijn vriend Ter Horst en liet hem weten dat er nu genoeg water 

was voor de schippers om naar Goor te komen, zelfs wel met vier hoed kolen (hoed is 

een oude inhoudsmaat van verschillende grootten, ongeveer 10 hl). Hij wist wel dat ze 

het liever niet zouden doen, dan moest Ter Horst ze eens flink de wacht aanzeggen:  

 

Laat de schippers ten uwent niet lossen, geef ze geen hulp, die stinkers, 'k zal ze 

vinden. Dat volk wil, als er niet veel water is, geen moeite doen, maar ze denken, het 

zal gaan als vroeger. Dis is mis, zij krijgen geen vrachtloon, voordat de kolen hier 

accoord gemeten zijn. Heb Visscher nog heden geschreven over het water en dat mijn 

residentie (buitenverblijf) Goor was, dat hij nooit de schippers tot Rijssen mogt vragt 

geven en bijgeval het tegen liep mij de vracht niet eerder aantrok als hier ter plaatse. 

Als men bij de schippers niet toont de baas te zijn, wordt men levendig gevild. Indien 

Uwed. Schippers ziet lossen, wees zo goed te zeggen zij onnoodig werk thans doenn, 

dat ik een kraan los heb gedaan, opdat zij met een goede vracht zich kunnen overtuigen 

van mijne gezondheid. 

 

Helemaal bont maakten de schippers het in de schippersherberg Carelshaven – 

gebouwd in het jaar 1774 – kende het achtereenvolgens de volgende pachters: 

Nicolaas Böhmer, Frans Collet en Schoenmaker. Op Sint Maarten 1827 kwam 

Schoenmaker als pachter op de herberg. Hij bleek niet opgewassen tegen het 

losbandige schippersvolk dat zich van messen bediende om Schoenmaker zo bang te 

maken dat deze wegkroop in zijn bedstee. 's Morgens kon hij dan vele lege flessen en 

verdere schade in ogenschouw nemen. De gasten waren vertrokken zonder een cent te 
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betalen. Na tien jaar kon Schoenmaker de pacht van veertig gulden niet meer 

opbrengen. Willem Kluvers, een molenaarszoon uit Borculo, die gewend was om met 

twee zakken graan onder de armen de trap op te lopen, verving hem. Hij wist van 

begin af aan de orde te herstellen. Sindsdien is het geslacht Kluvers op Carelshaven 

gebleven. In hun vrijgevochtenheid verschilden de schippers sterk van de 

boerenbevolking in hun omgeving. Het werk van de boer was zwaar, langdurig en 

eentonig. Er was weinig variatie in het maaien van plaggen en het rijden van schollen 

of mest. Zijn leven bestond uit weinig  meer dan werken en slapen. Bovendien 

verlieten boeren een paar keer per jaar de marke. De schippers konden zich geregeld 

aan dit eentonige leven onttrekken, ook al was hun werk zwaar. Ze wisten om te gaan 

met de kooplieden en factoors en hen door gezamenlijk optreden een hoge vrachtprijs 

af te dwingen. Ook beschikten ze over vrij veel geld, ook al investeerden ze dat niet in 

hun boerderij. De veetelling van het jaar 1800 leert ons, dat de schippers over het 

algemeen twee of drie koeien hadden en nooit jongvee. Voor meer vee was geen tijd. Is 

het een wonder dat ze zelfverzekerd waren, ondernemender (ze gingen als schipper de 

handel in) en meestal brutaler dan de boeren in hun omgeving. In ruzies met de 

watermulder van Schuilenburg of met boeren waren ze driest (onbesuisd, 

onbeschaamd) omdat ze zich gesteund wisten door de kooplieden en door de stad 

Zwolle. Ook kenden ze een grote saamhorigheid. Niet alleen omdat de omgeving soms 

vijandig was, vooral omdat ze alleen in konvooien bij het dammen hun bestemming 

konden bereiken. En ook de gezellige avonden in hun herbergen langs de Regge. Enter 

gold nog lang als een gesloten dorp. 

 

Een andere opmerkelijke zaak is, dat de families in Enter met een schippersnaam 

voor het merendeel gereformeerd zijn. Dit maakt het vrijwel zeker dat bij de 

Afscheiding in het jaar 1834 het merendeel van de schippers is meegegaan. Slicher 

van Bath vond dat de Afscheiding vooral sterk was in die gemeenten waar het de 

boeren slecht ging, zoals in Ommen en Hellendoorn. Ook de Enterse schippers ging 

het toen slecht. Door de komst van de verharde weg Zwolle-Almelo in het jaar 1834 

zakte hun verdienste van vijftien stuivers per schippond naar vier stuivers. Het gevolg 

was dat ze in plaats van twaalf reizen per jaar er nu drie per maand moesten maken 

om toch voldoende te verdienen. Als mensen zo worden getroffen door de slagen van 

het leven, dan worden hun ogen heel scherp. Zo konden ook de Enterse schippers 

kennelijk de oppervlakkige prediking van de toenmalige staatskerk niet meer 

verdragen. Hier zien we ineens een heel ander aspect van het karakter van de Enterse 

schippers. 

 

De schipperij verloor haar monopoliepositie door de opkomst van het vervoer per  kar. 

De Nieuwste Tijd, ingeluid door de industriële revolutie in Engeland en de Franse 

revolutie op het vasteland van Europa, maakten een eind aan de gezapigheid van een 

agrarische en feodale maatschappij. In plaats van dat alles bij het oude bleef, kwam er 

vooral op economisch gebied een doelbewust beleid. De eerste doelstelling van dit 

beleid was het verbeteren van het vervoer door de aanleg van verharde wegen. De 

schipperij miste de boot en was niet opgewassen tegen de eisen die de negentiende 

eeuw aan haar stelde. Men deed bewust aan kapitaalvorming, iets was de Enterse 

schippers nooit hadden gedaan en wat zich toen wreekte, want ze beschikten niet over 

financiële reserves. Het vrachtloon daalde rond het jaar 1830 van vijftien stuivers per 

schippond naar vier stuivers per schippond. Kon een schipper voordien met een 

beperkt aantal reizen een bijzonder goed inkomen hebben, nadien moest hij hard 
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werken en meer reizen maken om nog een redelijke verdienste te hebben. In het jaar 

1836 werd bericht dat de schippers drie reizen per maand maakten. Vracht was er 

nog in overvloed, de verdiensten waren gering. 

 

In de loop van de negentiende eeuw werd de schipperij door nieuwe slagen getroffen. 

De bevaarbaarmaking van de Regge ging niet door ten gunste van de aanleg van de 

Overijsselse kanalen, precies op de door de schipperij gebruikte routes. In het jaar 

1855 namen de beurtschepen op Amsterdam en Rotterdam een groot deel van de 

vracht over. Er werd nauwelijks nog overgeladen in Zwolle, zodat het stil werd op de 

Dijk. Er zal waarschijnlijk nog vrij veel vracht zijn geweest naar Carelshaven, in het 

jaar 1865 viel ook dit stil door de komst van de spoorwegen. Tot het jaar 1880 zeilden 

er nog velen steenkolen en grondstoffen naar Goor en Rijssen voor de firma ter Horst 

en voor de Salomonsons in Nijverdal. Na het jaar 1870 werd er niet meer gebeden voor 

handel en scheepvaart. In de loop der jaren nam het aantal zompen af. In het jaar 

1848 werd er gesproken van een honderdtal. In het jaar 1851 vermeldden de 

Gemeenteverslagen, dat er in Enter tachtig zompen waren van acht ton. Volgens Jans 

ten Berge waren er in zijn jeugd omstreeks het jaar 1860 tweeënzestig zompen. 

 

Aan het eind van de negentiende eeuw waren er nog zestien schippers: 

 

- Jans ten Berge: Robbesaks Jensken,  klompen 

- J. ten Brinke: Weeln-Jan 

- R. ten Brinke: Weeln-Rolf 

- K. ten Brinke: Weeln-Kloas 

- Jans Esendam: Plasjenten-Jensken 

- Jan Esin: de Kos,  ging naar Nijverdal 

- Jan Lammers 

- B.J. Nijland: Hostik-Bentjan, houtskool 

- H. Pluimers: Pluumers-Hendrik, eikenhout 

- J. ter Steege:  Stiêns-Jehan  

- G. Velten: Diek'n-Gaie, klompen 

- G.J. Waanders: Knibbel-Getjan, beurtvaart 

- Klaas ter Weele: Loaver-Kloas 

- Jan ter Weele: Pruuss'n-Jan, eikenhout 

- Jan de Wilde: Jan Lups 

- Jans de Wilde: Jèènt'n-Jans 

 

De basis van het vervoer bestond uit de afvoer van lokale producten als eikenhout, 

houtskool, klompen, jutezakken uit Rijssen en hammen. De aanvoer van lokale 

benodigdheden als klomphout, veel riet, suikerbieten, dakpannen en zo meer. Dit is 

dus de handel en vervoer van een aantal traditionele producten. 

 

De schippers hebben geen enkel aandeel meer in het grote industriële vervoer van 

Twente, zelfs niet meer in het vervoer van granen. De belangrijkste bron van vervoer 

was wellicht het vervoer van eikenhout. Oale Veejs ter Weele kocht in Albergen bij de 

boeren en de rentmeesters grote dikke eiken en kromhout. Zijn zoon Jan ter Weele 

ofwel Pruuss'n-Jan kocht ook hout, niet uit het Morgenland (bij Albergen), maar over 

de grens in het Achterland ofwel Pruisen. Ze trokken daar lopend rond. Zoons van de 

Oale Veejs waren de Veejskèèrls. Veejs-Derk was boer en Veejs-Ab was vrachtboer. Hij 
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vervoerde klomphout en andere zaken over de weg. In de goede tijd voor het jaar 1890 

stelde de Oale Veejs hele houtvlotten samen van wel vijfentwintig zompen, die geladen 

met eikenstammen naar de Lemmer zeilden. Daar werden ze op de houtmarkt 

verkocht, meestal aan Loos in Blokzijl. De Schipper was een welgesteld man: hij bezat 

toen twee grote boerderijen in Friesland. In de nazomer lag de hele 'waarf' vol met zijn 

eikenstammen en zijn kromhout. Een andere handelaar in eikenhout was Pluumers-

Hendrik op het noordeinde. Hij leverde voornamelijk aan Ter Horst, een 

houthandelaar in Sneek. Ook verkocht hij allerlei kromhout aan werfjes in Friesland, 

ook aan Van der Zee in Joure. Na 1890 begon de omvang van de houthandel af te 

nemen. Er voeren toen geen houtvlotten meer. Wel zeilden er nog enkele schippers 

voor Schippers-oom, waaronder Stiêns-Jehan ter Steege, die oom tegen hem moest 

zeggen. Toen in het jaar 1904 het Noorse hout op de markt kwam, stortte hun handel 

in. Dit hout kon veel goedkoper zijn, omdat de Noorse kroon maar veertig cent waard 

was. De Schipper, die veel hout op de 'waarf' had liggen, was toen in een klap zijn 

handel kwijt. Pluumers-Hendrik voer nog door met zwaar eikenhout, dikke stammen 

uit de omgeving van Denekamp, die ze ophaalden via het Almelo-Nordhorn kanaal. Dit 

hout werd gebruikt voor zwaarden en roeren. 

 

De stammen werden als volgt geladen: aan één kant werd het boeisel afgenomen. Van 

wal tot in de zomp werden een paar strijken gelegd: lichte, rechte stammetjes. De 

zomp werd hiervoor goed vastgelegd. Dan rolde men de eerste stam op de strijkers. Dit 

rollen gebeurde met een kanthaak. De punt van de haak werd in de stam gedrukt en 

met een korte paal vormde het geheel een behoorlijke hefboom om de stam te rollen. 

Het was de kunst om de stam goed in bedwang te houden. Met touwen werd hij 

tegengehouden als hij naar beneden de zomp in ging rollen. Men was erg voorzichtig 

met de zomp. Als de zomp dieper lag werd het boeisel weer op zijn plaats gelegd en de 

rest van de stammen werd aan boord gemanoeuvreerd. Pluumers-Hendrik haalde bij 

het laden van de stammen het boeisel er niet af. Wel waren ook zij erg voorzichtig bij 

het laden. Zompen die veel voor de houtvaart werden gebruikt hadden een dikkere 

randgarde. Bij opgeboeide zompen hoefde men niet ze voorzichtig te zijn.  

 

In het voorjaar werd op een reis onder de klompen een vracht hammen meegenomen. 

Deze hammen werden verkocht en uitgevent in Sneek, Bolsward, Harlingen, Franeker 

en Leeuwarden. Elk jaar werden de varkens gemest en in november geslacht. Beide 

dikke achterbillen werden als hammen verkocht. De schippers zwierven rond in de 

omgeving van Denekamp en Emmelkamp om ze op te kopen. In Enter kochten de 

slagers Spekbats en Spekdieks de hammen op. Ook zij organiseerden transporten van 

hammen naar handelaren in Friesland en Groningen met een zomp. 

 

Een andere bron van vervoer waren jutezakken, die de firma Ter Horst in Rijssen 

verkocht aan meelfabrieken en zaadhandelaren in Groningen. Deze firma heeft steeds 

veel bemoeienis met de scheepvaart gehad. In het jaar 1839 heeft zij een kanaal 

vanuit de Regge naar Rijssen laten graven. In het jaar 1846 had ze zelfs eigen zompen 

met daarop zetschippers. Geregeld gingen de schippers met een lading nieuwe zakken 

via de Drentse kanalen naar Groningen, Slochteren, Foxhol. Daar kwamen ze vaste 

bruggen tegen zodat de jonge Jans Esendam met een takel een boom in moest 

klimmen, die schuin over het water hing. De mast kon vanwege de lading niet 

gestreken worden zodat hij er rechtop uit gehesen moest worden. Ook werd houtskool 

verscheept naar Groningen, naar de jeneverfabrieken in Hoogezand en Sappemeer. 
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Daar diende ze om jenever te zuiveren en er brandewijn van te maken. Deze houtskool 

werd gebrand op het Zeldam en ook in Wegdam en Hengevelde. Dit was de 

eigenhandel van schipper Nijland. Bij Huis Nijenhuis in Diepenheim was een 

'koolengoarn', waar boeren van Wegdam hun houtskool brachten. Ook brachten deze 

boeren het wel eens rechtstreeks naar de Lee in Enter. Later ging deze handel over 

naar Lobstein, een advocaat in Goor. Voor hem voer Esendam de houtskool naar 

Hoogezand. Nijland heeft aan deze eigenhandel goed verdiend: 'Ie kon d'r neet ha'd 

teeng wark'n,' zei hij. En in Enter zal men niet snel overdrijven… integendeel. Vanuit 

Groningen bestond de terugvracht van Nijland uit granen bijvoorbeeld haver en gerst 

voor stalhouderijen in Delden en Hengelo. Ook is hij wel eens met een vrachtje turf 

teruggekomen. Esendam kwam dan meestal terug met een vracht suikerbieten of pulp 

van de suikerfabriek in Lemelerveld als veevoer. Uit Friesland bracht Ten Berge 

kabinetten als terugvracht mee die hij verkocht aan Jochems in Rijssen. Ook bracht 

hij kazen, erwten, bonen, haver en gruttenmeel mee van Wouda in Sneek. De 

schippers die niet met eigen handel zeilden kwamen terug met Makkumer of 

Bolswarder dakpannen, of met aardewerk uit Zuidwest Friesland. Deze dakpannen 

werden meestal naar Almelo gebracht. Of ze namen uit Staphorst klomphout mee als 

vracht of als eigen handel riet uit Schutsloot. Er werd door de schippers veel riet 

gevaren. Er werd wel eens onderscheid gemaakt tussen vrachtschippers en schippers 

die met eigenhandel zeilden. Ook namen de vrachtschippers eigenhandel mee als ze 

het konden betalen. 

 

Ze zeilden over de Regge, het Overijssels kanaal of de Vecht, het Zwarte Water, de 

Arembergergracht via Ronduite, Kalenberg, Ossenzijl en het Tjeukermeer naar 

Friesland. Ze vermeden echter het kanaal liever vanwege de bruggelden en de 

sluisgelden. Voor een half oortje (oud muntstuk: halve stuiver) jenever of enig geld 

zette de sluiswachter van Hancate de stuw open zodat ze over de Vecht konden varen. 

Als het mooi weer was, zeilden ze van Zwartsluis over de Zuiderzee naar de Lemmer. 

Deze route werd in een kleine week afgelegd. Eenmaal voer Ter Steege in drie dagen 

naar Hoogezand: de eerste dag naar Hasselt en de tweede dag naar Assen. Het kon 

dus nog sneller. De zomp was een snelle zeiler. In Friesland en vooral op de meren 

daar kwam hij tot zijn recht. Op ondiep water waren zompen sneller dan tjalken. Zo 

gauw er echter wat golven kwamen moest de zomp het laten afweten, de zwaardere 

tjalk zette dan beter door. Zo vertelde G.J. ten Berge, de bakker, eens vol trots van 

een zeiltocht op de IJssel. Vanaf Kampen voer hij met een gunstige wind naar Zwolle 

tegelijk met een stoomboot. De zomp van Ten Berge was eerder bij Katerveer. Kups-

Gaait vertelde het verhaal dat ze eens vlak voor Pinksteren nog in Friesland waren. In 

de nacht van vrijdag op zaterdag merkte hij dat er een harde noordwester was gaan 

waaien. In één dag zeilden ze toen naar Enter. Het liep ook wel eens niet zo goed af. 

Zo ging Pluumers-Hendrik eens, na een rif gestoken te hebben, van Kampen over de 

Zuiderzee naar de Lemmer, terwijl de andere schepen bleven liggen. Door de korte 

golfslag verloren ze een zwaard en kwamen tenslotte halfvol water aan in Blokzijl. 

 

's Winters vroor men wel eens in op een plaats wanneer men onderweg was.  

Pluumers-Hendrik lag eens ingevroren in Sneek. Toen is Kups-Gaait op de schaats 

naar Enter gereden. Ook de Ten Berge's hebben dit eens gedaan toen hun zomp 

ingevroren lag in Ossenzijl. Ze hebben hun zomp in de steek gelaten en zijn naar 

Enter gegaan. Bij terugkomst werd er niets vermist. De tocht op de Regge tegen de 

stroom in was zwaar. Weeln-Jan liet altijd zijn zoon Albert (Pluumers-Ab) naar 
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Hangcate komen om hem te helpen naar Enter te varen. De stroomsnelheden in de 

brugopeningen waren te groot voor hem om alleen op de schipboom daar doorheen te 

varen. Sopers schreef dat de zomp van Jans ten Berge het grootst mogelijke type was 

dat de Regge nog kon bevaren. Dit slaat op de eigenschap dat één man nog in staat 

was om de zomp tegen de stroom in de Regge op te trekken. Hendrik ter Steege die als 

jongeman vaak de vierentwintig tonner van zijn vader de Regge op heeft getrokken zei 

hiervan: 'Ie kunt er wel vul mee lâan, mar 't is wel een armood, dat trekk'n.' 

 

Nog moeilijker werd het als de oevers overstroomd waren. De Regge was dan op 

sommige plaatsen meer dan een kilometer breed. De bedding was dan moeilijk te 

volgen. Over de Kromme Rakken, een bijzonder bochtig stuk ten noorden van 

Schuilenburg van twee kilometer lengte, deden de schippers dan een dag. De 

schippers damden niet meer. Ze wachten liever bij Boomcate (Nijverdal) op een bui 

regen. ‘Het waren van die boeren kereltjes, die met de klompen aan tegen een plank 

op aan boord kropen, van die poep'n (Duits scheldwoord), maar schipperen, dat 

konden ze.’ Dit zei Kesimaat uit Daarlerveen over de Enterse schippers. Inderdaad, 

dat schipperen, dat omgaan met het schip, het precies brengen waar het zijn moest, 

dat konden ze. Dat hadden ze geleerd op de grillige Regge. Hier zijn ze de kunst 

meester geworden om met zeilen of bij het bomen net buiten de stroomdraad te blijven 

en toch voldoende diepgang te houden om zo snel mogelijk de Regge op te komen. Of 

door met een net niet bezeild rak (recht stuk water) met de vaarboom erbij het toch te 

halen.  

 

Dirk van Egmond die altijd bij de brug in Nijverdal heeft gewoond, vertelde: 

 

Zaterdags kwam de schipper Ten Brinke (Weeln-Jan) met een lege zomp de Regge 

afzetten om bij Hancate een borreltje te drinken. 'Sundaangs bie die wieve kõ'j nog gin 

borrel krieg'n.'  

 

Even voorbij de bocht bij Boomcate blies hij op de hoorn. Niet eerder want Te Kiefte, 

de brugwachter, was doof. Dan draaide hij de kop van de zomp de wal in, het 

achterschip zwaaide rond, en met de kop op de stroom hield hij, vanuit de bollestal 

met de schipboom de zomp op zijn plaats. Als Te Kiefte de brug omhoog had gedraaid, 

dan liet hij zijn zomp achterste voren, met de kop op de stroom, met roer en boom 

tegenhoudend, door de brug zakken. Hetzelfde gebeurde bij de spoorbrug. Als het erop 

aan kwam wie het snelst de Regge opkwam dan won Ten Brinke het wel van Ten 

Berge 

 

Hier moet toch een enkel woord gezegd worden over Jans ten Berge. Geboren 

omstreeks het jaar 1850, ging hij als jongeman samen met zijn vriend Ter Steege 

vrijen op het Zeldam, maar de vader van het meisje was ertegen. Toen liet hij in de 

jaren na het jaar 1870 een zomp bouwen, ongeveer tegelijk met de vierentwintig 

tonner die Ter Steege cadeau kreeg van zijn oom Ter Weele, bij zijn trouwen met het 

meisje uit Zeldam. Ter Steege is altijd voor zijn oom blijven varen. Jans voer eerst met 

zijn broer Gertjan, die werd geboren in het jaar 1859. Deze werd echter op 

zesentwintig jarige leeftijd bakker. Daarna bleef Jans alleen rondzwerven. Hij voer veel 

met klompen naar Friesland en kwam terug met kabinetten, die hij verkocht voor 

vijfendertig gulden, compleet met blauwe vazen. Ook maakte hij jaarlijks een reis naar 

Amsterdam met klompen. Later lag hij veel met turf in Nijverdal dat hij daar verkocht. 
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Ook was hij wel eens platzak en werd er dan door Kobus van Egmond weer bovenop 

geholpen. De vrouw van Ter Steege verbouwde aardappelen voor hem. Hij kreeg veel 

groente van de vrouw van Van Egmond. Jans was een erg propere schipper. Elke 

morgen stond hij om drie uur op om de dauw van zijn zomp te spoelen. Gebeurde dat 

niet, dan gaf de dauw bij het opdrogen kringen. Elke veertien dagen werd zijn 

scheepje schoongemaakt. Zijn 'bargerieje' was brandschoon. Zijn geestigheid was 

alom bekend. Eens lag hij ingevroren in Dalfsen. 's Avonds kwam hij toen het café in 

en bestelde een borrel. Daarna zakte hij achter de kachel in slaap. Toen hij tegen 

sluitingstijd gewekt werd was zijn reactie: 'Zo geet de tied met proat'n hen.’ Eens zat 

het scheerhoutje of het vleugelhekje van zijn vleugel vast en de knecht van Van 

Egmond: Toens Heerschop, liet zich in de mast ophijsen. Toen hij in de top was 

aangekomen maakte Jans het zeilval vast en zei: 'Ik goa eers effen een biertje 

bestell'n. Na twintig minuten werd Toens uit zijn benarde positie verlost. Jans had 

ook een jachtgeweer. Op de vraag hoe hij wilde en tamme eenden uit elkaar hield, 

antwoordde hij: 'Alles wat van miej vot vlög, is wild… en dee scheet ik.’ In de jaren 

twintig werd het varen minder. Jans was toen al ruim zeventig jaar oud. In de jaren 

dertig ging hij nog met zijn broer en vrienden elk jaar als uitstapje naar Friesland. Na 

een ongeluk, waarbij Derk ter Weele het leven liet, stopte hij ermee. Jans overleed in 

het jaar 1940. Wat we van zompen weten, weten we voornamelijk van zijn schip. Ook 

de meeste afbeeldingen van zompen zijn van de zijne.  

 

Enter is lang een arm dorp gebleven. De grond was slecht, zodat de boeren druk bezig 

waren met plaggen en mest. Een aantal trok weg naar Hengelo en Nijverdal, dat waren 

er echter niet veel. Naar een fabriek gaan werd als een schande beschouwt: 'Ie woll'n 

geerne vriej wèèn.' Hoe sterk die vrijheidsdrang was kan men hieruit afleiden, dat men 

na het jaar 1870 zompen liet bouwen voor meer dan tweeduizend gulden. Een bedrag 

waarvoor men ook een behoorlijke boerderij kon kopen. Omdat ze het geld niet 

hadden, gingen ze klompen maken. Enkelen gingen met de 'benne' op de rug de 

handel in. Als men zoekt naar een bepaald geesteskenmerk in de Enterse bevolking, 

achtergelaten door de schipperij, dan is dat zeker dit individualisme. Daarnaast is het 

gevoel van eigenwaarde van de Entersen sterk ontwikkeld en vooral bij de nazaten van 

de schippers, in het algemeen meer dan bij de bevolking in de omgeving. Ook bestaat 

bij hen een sterke neiging 'um oe te betrekk'n': goedmoedige pogingen om je erin te 

laten lopen. Dit vindt men vooral bij de oude schippersgeslachten. Misschien heeft 

deze laatste karaktertrek van de Entersen hen minder geliefd gemaakt bij de overige 

bevolking. 

 

Er waren veel klompenmakers, ook al leverde dat geen vetpot op. De ongetrouwde 

klompenmakerknechts gingen 's zomers hooi maaien in Friesland en Holland. Ze 

liepen er heen. Ze konden daar meer verdienen dan in Enter. Later gingen ze 's 

zomers graven voor het waterschap. Enter is lang een arm dorp geweest. Na het jaar 

1905 was het ook armoe bij de vrachtschippers. Ze deden nog wel vrachtjes, 

bijvoorbeeld gezaagd hout en riet maar 'ie verdeen'n zowat niks.’ Geleidelijk hielden ze 

ermee op. Gebrek werd er echter niet geleden. Ieder had een stuk grond waarop men 

aardappelen en groente verbouwde en een koe om op de Veurmors te weiden. Het 

leven was sober, er was weinig geld. Plaatselijke en rondtrekkende winkeliers poften 

wel, tegen een zekere meerprijs. Er was een sterke gemeenschapszin. 'Vroeger was 

men zo gelukkig in het dorp. Iedereen hielp elkaar. Er was geen behoefte aan meer en 

men vertrouwde elkaar volkomen', aldus Albert ter Steege. Misschien vinden we hier 
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de oorzaak, dat de schippers niet aan kapitaalvorming hebben gedaan. Een gesloten 

dorp – en dat was Enter zeker – heeft toch ook wel zijn voordelen. 

 

Enter, een dorp van zompen en schippers. Tot ver in de negentiende eeuw werd er 

gevaren op de smalle, ondiepe binnenwateren. Op de Loo Lee, de Schipbeek, de Regge, 

de Markgraven, de Berkel en de Vecht komt nu geen scheepvaart meer voor. 

Eeuwenlang zijn ze echter belangrijke vaarwegen geweest. Ouderen weten een dubbele 

bomenrij aan te wijzen, waartussen vroeger de vaart naar de Regge liep. Eén van de 

zompschippers die 'meetrok' met Thomas Ainsworth, was Jan ten Brinke, geboren in 

het jaar 1764, getrouwd met Trientjen Vellenar. Deze Jan ten Brinke is ook genoemd 

in het hoofdstuk over de Franse tijd, waarin hij een lot moest trekken als 'marin': 

zeevarende. Hij had een zoon: Gerrit, geboren in het jaar 1801, die allicht de 

weefschool in Enter (bij de rooms-katholieke kerk) bezocht heeft. Want hij vestigt zich 

in Hellendoorn, om daar in de fabriek van Thomas Ainsworth te gaan werken. Gerrit 

huwt er in het jaar 1845 met Johanna Leyerweert, ze vestigen zich in wijk B, nummer 

204. Die wijk werd in het jaar 1836 omgedoopt tot Nijverdal. Als er in het jaar 1836 

een zoon geboren wordt, noemen ze hem niet, zoals de traditie die voorschrijft, naar 

opa Jan. Ze zijn zo onder de indruk van Ainsworth dat ze diens voornaam kiezen, 

hoewel Thomas Ainsworth al overleden was in het jaar 1841. 

 

De zomp, een scheepstype met een platte bodem kon een vracht tussen de drie en 

twintig ton vervoeren. Ze werd voortgeboomd of vanaf de oever met een spriet 

voortgeduwd. In latere tijden, toen ze van hoge masten werden voorzien zeilde men er 

ook mee. Af en toe springt het primitieve karakter van de scheepvaart op de kleine 

beekjes duidelijk in het oog. Zo worden de schippers uit Enter in het jaar 1777 

verzocht om het hek, hangende op de grens van Diepenheim en Goor, dwars over de 

Molenbeek weer te sluiten nadat zij dit gepasseerd zijn. De reden: het vee van 

bezitters uit de beide plaatsen kan anders heen en weer lopen. 

 

Twente had reeds in de vijftiende eeuw een door zompenschippers onderhouden 

vaarverbinding met Zwolle. Door de opkomst van de industrie groeide de behoefte aan 

vervoersmogelijkheden gedurende het hele jaar. Met boerenkarren was daar moeilijk 

in te voorzien, daar de wegen toen uitermate slecht waren. Daarom werd een begin 

gemaakt met het verharden van die wegen. Dat zou de ondergang van de scheepvaart 

op de kleine rivieren inluiden. De vrachtprijzen kelderden, daalden tot een kwart van 

de oorspronkelijke. Nog bleven de zompen varen. De genadeslag werd toegediend toen 

in het midden van de negentiende eeuw het kanaal van Almelo naar Zwolle gereed 

kwam.  

 

De zompen bleken toen te klein om te kunnen concurreren met de grote schepen die 

van deze nieuwe waterweg gebruik konden maken. Vroeger zeilden er honderden 

zompen in Oost-Nederland over de rivieren om de mensen te voorzien van de 

noodzakelijke levensbehoeften. Geregeld was het vervoer over landwegen heel moeilijk 

of onmogelijk. De zomp was functioneel afgestemd op de eisen dien men er aan stelde. 

Als er niet gezeild kon worden moest een man de schuit kunnen slepen. Het moest 

gemakkelijk wendbaar zijn op de bochtige rivieren, weinig diepgang hebben, dus 

voorzien van een platte bodem. De constructie moet sterk zijn en de schuit moest toch 

een behoorlijk laadvermogen hebben. 
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De zompen werden allemaal in Enter gebouwd: op een drietal scheepswerven. Een 

werf bestond uit niet meer dan een grasveldje met een 'timmerhuisje'. Volgens het 

gemeenteverslag van het jaar 1894 was er toen nog één over, inmiddels is ook dit 

huisje verdwenen. Twee ervan werden beheerd door de Schuitemakers, van één is 

bekend dat de eigenaar de Heer van Huis Nijenhuis (Heer van Kedingen) in 

Diepenheim was. De werven hebben door de eeuwen heen duizenden zompen 

gebouwd. De derde was in handen van Ten Berge. Alleen al in het jaar 1795 waren er 

circa tweehonderd zompen in Enter. Men bouwde ongeveer drie maanden lang aan 

een zomp die bijna evenveel kostte als een huis. 

 

De zomp vervoerde, zoals al eerder vermeld, meestal vrachten naar Friesland en 

Groningen. Soms ging de schipper ook de hele Zuiderzee over naar Amsterdam. Jans 

ten Berge, de laatste zompschipper, vervoerde bijvoorbeeld met zijn schuit meestal 

klompen, vierduizend paar per reis, ook wel eiken balken voor scheepshout en 

molenassen. Op de terugweg nam de schipper houten kasten of Friese staartklokken 

meer. De Friese kasten, ook wel kabinetten genoemd, werden tot het einde van de 

negentiende eeuw door Overijsselse boeren gekocht voor hun dochters die gingen 

trouwen. Verder gingen er kaas, meel en haver mee naar het Reggegebied. Uit Goor 

werd wel eens houtskool meegenomen. Andere schippers vervoerden dakpannen uit 

Friesland. Weer anderen brachten jutezakken naar Groningen en brachten 

suikerbieten mee terug. Uit Vroomshoop nam men turf en rogge mee. In het voorjaar 

werden er gerookte en gezouten hammen verkocht in Leeuwarden. 

 

Merkwaardig is het dat uit bekende schippersplaatsen Dalfsen en Enter althans 

volgens de 'Aanteickeninge'. Daarentegen worden zij wel genoemd in twee andere 

documenten uit de periode 1673 tot 1674, een 'Reeckeninge' en een 'Annotatie', 

waarin vermeld staan welke schippers bij de aftocht van de Munsterse troepen 

ammunitie (schietvoorraad) vanuit Zwolle naar Almelo, Goor en de Oostendorper 

molen bij Haaksbergen hebben gebracht. Uit de 'Annotatie' blijkt dat Enter tenminste 

vierentwintig schippers had. In de overnachtingregisters zijn de namen van achttien 

Enterse schippers gevonden. Wat opvalt in de 'Aanteickeninge' is, dat de schippers 

gewoonlijk in kleine konvooien zeilden, met drie of vier tegelijk. Op 12 mei 1674 

kwamen zes schippers uit Enter tegelijk in Zwolle aan. 

 

In het jaar 1795 woonden er in Enter zeventien kooplieden, waarvan er vijf uit een 

schippersgeslacht stamden. Vier van hen komen niet voor op de tollijst, de naam Jan 

Volberink wel. Aan het einde van de negentiende eeuw waren er in Enter nog zestien 

schippers, waarvan er vijf zelf koopman waren in eikenhout, klompen en houtskool. In 

het jaar 1809 werden klompen – gemaakt in de omgeving van Almelo – verkocht in 

Friesland. We mogen hieruit wel concluderen dat er in Enter altijd wel een paar 

schippers zijn geweest, die de overstap naar koopman hadden gewaagd of beide 

beroepen combineerden. Alle andere Enterse schippers waren vrachtschipper. Ze 

zeilden in opdracht: de vrachtvaarders van Twente. 

 

Op de Loolee en haar zijtakken hebben eenmansschuiten gevaren, waarschijnlijk door 

een groot aantal schippers, die woonden in Vriezenveen, Geesteren en Almelo. 

Daarnaast weten we dat er tweemansschuiten werden gebruikt door de schippers. De 

zompen leken erg op elkaar, de Berkelse waren iets groter. De zompen op de Regge 

hadden wel een vooronder, daarin werd niet geslapen. Het was meer een gelegenheid 
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om te schuilen. De schippers konden er binnenkomen door een deurtje in de 

achterkant. De Regge had een 'lienepad'. Ook waren er veel minder bruggen en 

vonders dan op de Berkel, er kon dus meer worden gezeild. De zompen zijn veel 

kleiner dan de tjalken, twaalf meter tegenover ruim twintig meter. Onder dubbele 

zompen verstond men opgeboeide zompen met luiken, groter dan vierentwintig ton. 

Uit de Gemeenteverslagen van Dalfsen over de jaren 1851-1868 kunnen we afleiden, 

dat de gemiddelde grootte van de gedekte zompen achtentwintig ton was. Ze zijn 

vermoedelijk gebouwd door pramenbouwers uit Zwartsluis. De dubbele zompen 

hadden meestal bij de voorsteven boven de berghouten 'kluuzeborden' met 

'berestanders'. Nog groter waren de beurtschepen of wel carveelschepen van het 

Zwolse veer die eind negentiende eeuw ook zompen werden genoemd, het waren geen 

zompen vanwege hun buitengewoon zware bouw.  

 

Boterzompen werden in de negentiende eeuw gebruikt om boter van de IJssel en 

West-Overijssel naar Holland te varen. Het eerst hoorden wij dit van H.D. Korteling te 

Deventer. Daar was eind twintigste eeuw een boterhandelaar, Van Egmond. Deze 

zeilde met alle waar via de Ketel (tegenwoordig is er nog de Ketelbrug over de dijk naar 

Emmeloord) naar Amsterdam. Toen... eenmaal werd hij bij vliegend stormweer over de 

dijk geslagen, zodat zijn zomp in het weiland stond. Als zo'n zomp regelrecht de 

Zuiderzee overstak, dan werden daar zware eisen aan gesteld. Wat voor type zompen 

het waren, heb ik niet kunnen achterhalen. 

 

 

Een verhaal over een boterzomp! 

 

Een boterzomp voer af van de Ketel. Er was behalve de knecht nog een passagier aan 

boord. Onderweg werden ze overvallen door slecht weer. Er werd zeil geminderd, het 

weer liet zich zo slecht aanzien, dat ze het ergste moesten vrezen. Als het dan toch 

moest gebeuren, kon men net zo goed het wachten op de dood bekorten met een 

spelletje kaart in het vooronder. De schipper bleef aan het roer. Bij het kaarten werden 

de kastjes in de zijden gebruikt als tafel, zo scheef lag de zomp. Ondertussen at men 

ook een boterham. Het is allemaal goed afgelopen, anders had dit verhaal niet 

naverteld kunnen worden. 

 

In de achttiende eeuw is een aantal Enterse schippers in processen verwikkeld 

geraakt of heeft rekesten ingediend. Vier van deze kwesties zullen hier kort worden 

weergegeven. Merkwaardig genoeg betrof het in alle gevallen schippers met de 

achternaam De Wilde. Op 18 september 1726 werd voor het stadsgericht van 

Enschede tegen Gerrit de Wilde een proces aangespannen door de koopman Hinderik 

Nijhof. Deze had met schipper De Wilde afgesproken dat hij voor hem drie kisten 

waarvan twee gevuld met eieren zou afleveren in Zwolle op Pinkstermaandag. Nijhof 

zou ze dan verder verschepen naar Amsterdam waar hij de eieren wilde verkopen. 

Toen Nijhof op Pinkstermaandag in Zwolle wachtte kwam De Wilde niet opdagen. Pas 

zaterdag daaraanvolgend kwamen de kisten in Zwolle aan. Toen Nijhof de eieren in 

Amsterdam aan de man wilde brengen bleek het merendeel bedorven te zijn. In dit 

proces wilde Nijhof een schadevergoeding vorderen op schipper De Wilde. Dit proces 

levert enkele interessante gegevens over de schipperspraktijk in die dagen. Het blijkt 

dat ook de Coerdam bij de monding van de Hagmolenbeek een overslagplaats was. De 

Wilde gaf hieraan de voorkeur boven De Keurst, omdat zich er een kraan bevond en 
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een 'behuijsinge'. Een ander interessant gegeven is dat: 

 

Dit Ed. Gerichte en specialijk de assessoren als alhier woonachtig seer wel bekent is, 

dat de schuijtevoerders, waaronder mede de gearresteerde De Wilde, woonachtig te 

Enter hier ter stede dagelijx om vrachten sijn loopende, ende die selve bij deze en gene 

sijn besolliciterende, om daar vragtloon aan te verdienen. 

 

De Enterse schippers liepen alle Twentse steden af op zoek naar vrachten voor hun 

zompen. De Wilde wandelde met een stevige koeze (wandelstok uit een stuk eikenhout 

of rozenhout) in de hand naar Enschede, waar hij Hendrik Nijhof, een oude 

zakenrelatie bezocht. De deal over de eieren werd gesloten en Nijhof zou zorgen dat de 

eieren per kar naar Enter vervoerd werden. De Wilde kreeg nog een paar vrachten en 

vertrok na de middag tevreden naar Enter. Aan de Regge in de schippersherberg van 

Jan Koerdam dronk hij nog een kan bier. Er werd gesproken over het extreem warme 

weer voor de tijd van het jaar en dat de zompen niet meer bij de laad- en losplaats bij 

Koerdam komen vanwege de lage waterstand. De zompen kwamen niet verder dan het 

herenhuis Het Katteler. Dat is knap lastig want daar is geen kraan zoals bij Koerdam 

om daarmee de goederen in te laden. Ook is er geen opslagplaats voor de goederen. De 

andere dag liet Nijhof de kisten naar Enter brengen en vertrok zelf naar Zwolle. De 

voerlui reden met de kisten naar de gebruikelijke laad- en losplaats bij Koerdam en 

zetten de kisten daar in de schuur. Als ze weg willen rijden waarschuwt Jan Koerdam 

hen dat ze de kisten beter naar de tijdelijke opslagplaats bij het herenhuis kunnen 

brengen. De voerlui zeggen dat ze daar geen opdracht voor hebben en vertrekken. De 

Wilde wachtte bij Binnen-Marie (Binnengaaits) tegenover het herenhuis, intussen op 

de goederen die niet komen. Pinkstermaandag ging hij eens poolshoogte nemen bij 

Koerdam en ontdekte daar de drie kisten. Op eigen initiatief laat hij ze dinsdag naar 

de laadplaats bij het herenhuis vervoeren en op woensdag vertrekt hij naar Zwolle. 

Koopman Nijhof probeerde op allerlei manieren De Wilde aansprakelijk te stellen voor 

de schade. De advocaat van De Wilde, de procureur Hoedemaker heeft met deze zaak 

weinig moeite. De Wilde heeft de goederen nooit in Enter in ontvangst genomen, aldus 

de advocaat. Een getuigenis van Jan Koerdam bevestigt dat. Dat De Wilde de kisten 

op eigen initiatief naar Het Katteler heeft laten brengen is slechts gebeurd om schade 

voor koopman Nijhof te voorkomen. Het lijkt de advocaat aannemelijker dat de periode 

van zes tot acht weken die Nijhof nodig heeft om zijn partij eieren te verzamelen geleid 

heeft tot het bederf bij die hitte. De rechtbank deelde de visie van de advocaat van De 

Wilde en achtte Nijhof zelf schuldig aan het bederf van de eieren. 

 

Op 19 november 1734 diende Gerrit Hendrik de Wilde een rekest in bij Ridderschap 

en Steden, waarin hij een beroep deed op dit college in zijn conflict met de commies 

Van Beest op de Schuilenburg, die op 15 februari van dat jaar 'met geweld aan sijn 

knegt heeft ontnomen een schuite daarin agt eiken palen en de gemelte palen ook 

heeft verkogt alles op sijn eigen autoriteit en sonder gerichte uti sub A: et B’. En dat 

terwijl de stammen vergezeld waren van een geldig paspoort. Dit laatste heeft 

betrekking op de belastingen die in Overijssel werden geheven door de Admiraliteit 

van West-Friesland en het Noorderkwartier. Deze betroffen een belasting op de uitvoer 

naar het Munsterland en de zogenaamde binnenlandse paspoorten. Elke vracht moest 

vergezeld zijn van een paspoort: een brief die de vracht en haar waarde beschreef, 

ondertekend door de commies uit het gebied van herkomst. Dat paspoort kostte een 

schelling of zes stuivers en twaalf stuivers schrijfgeld. Op elke plaats waar de vracht 
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passeerde en waar een commies zetelde, diende men het paspoort te tonen en de 

commies twee stuivers te betalen. Deze bedragen waren niet bestemd voor de 

admiraliteit, maar voor de commies zelf. Om de handel op het buitenland efficiënt te 

kunnen controleren diende men dus de gehele handel te controleren. Zo werd de wijze 

van belastingheffing een systeem in zichzelf, meer voor het voordeel van de commies 

dan voor de Admiraliteit. Van paspoorten waren vrijgesteld de goederen die met de 

gereglementeerde veren vervoerd werden, zoals het Zwolse veer op Amsterdam. In 

Overijssel zetelde in de volgende plaatsen een commies: Almelo, Blokzijl, de Braam, 

Delden, Deventer (3x), Enschede, Genemuiden (later Steenwijk), Goor, Hardenberg, 

Hasselt, Kampen, Oldenzaal, Ootmarsum, Schuilenburg, Zwartsluis, Zwolle (4x), plus 

vier roulerende. Voor elke vracht, hoe klein ook, moest steeds hetzelfde bedrag worden 

betaald. Dit bedrag betrof minstens het dagloon van een wever. Is het een wonder dat 

de bevolking trachtte onder deze belasting uit te komen door hun kleine vrachten 

langs de commiezen (rijks- of gemeenteambtenaar van bepaalde rang) te smokkelen. 

 

In de Memorie van Solutien van het jaar 1733 klaagden de commiezen over de slijkerij 

(het slijk der aarde, fig. geld). Zo waren onder de eieren – die waren vrijgesteld – 

hammen, worsten en linnen aangetroffen. Ook werden kleine vrachten langs 

sluipwegen vervoerd. Aan de andere kant waren de commiezen vrij fel in het 

bestrijden van deze slijkerij. Te meer omdat de opbrengsten van de in beslag genomen 

goederen in hun zakken vloeiden. 

 

Op 23 mei 1745 diende voor het Gericht van het Ambt Enschede het proces van 

Jannes Perig tegen schipper Derk de Wilde. Die had in mei 1741 aangenomen voor 

Jannes en Hendrik Perig een 'quantiteit boekweite', afkomstig van Frederik ter Weme 

uit Eibergen, naar Zwolle te vervoeren. Toen de boekweit bij het erve Exoo werd 

afgeleverd, kwam Hendrik Perig met Derk de Wilde overeen dat deze de hoeveelheid 

boekweit snel naar Zwolle zou vervoeren, omdat op het door Ter Weme genomen 

paspoort nog slechts drie dagen restten. Schipper de Wilde liet de boekweit geruime 

tijd in de 'schoppe' liggen. Wel had hij nog geprobeerd deze vracht met een andere 

schipper naar Zwolle mee te geven. Op 24 augustus 1741 gebeurde het 

onvermijdelijke: commies W. van Beest van de Schuilenburg nam de boekweit in 

beslag. Om deze vracht vrij te krijgen heeft Jannes Perig toen vijfendertig gulden 

moeten betalen. Ook ontbraken er nog acht zakken met daarin dertig schepel 

boekweit. Derk de Wilde bleef echter weigeren de schade te vergoeden. Op 21 oktober 

1742 was er een bijeenkomst op het Zeldam in tegenwoordigheid van de Zwollenaar 

Herman Stenvers, waarbij Derk de Wilde zijn schuld toegaf. Hij betaalde echter niet, 

zodat Jannes Perig hem voor het gerecht sleepte. 

 

Op 25 juli 1793 en 16 juli 1794 speelde voor het Gericht van Kedingen een vordering 

van schipper Jannes de Wilde op Harmen Nijhuis. Deze was echtgenoot van de 

weduwe van koopman Jan Geelen. Jannes de Wilde had voor Geelen veel vrachten 

van en naar Hasselt vervoerd, daarvoor geen betaling ontvangen. Om toch aan zijn 

geld te komen, had hij op 20 juli 1793 een vracht van Harmen Nijhuis in beslag laten 

nemen door de scholtus (burgemeester) van Rijssen. Dit betrof twee vaten en twee 

kisten uit de zomp van Hendrik ter Steege Jan Harmenszoon, die met de zomp in de 

Regge bij het erve Exoo lag. Erg interessant is de lijst van vrachten, die Jannes de 

Wilde in de jaren 1789-1791 voor Jan Geelen heeft vervoerd. Jan Geelen was 

kennelijk een koopman gespecialiseerd in eieren en kippen waarbij hij andere waren 
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als koffie en rijst niet schuwde. Jannes de Wilde was kennelijk zijn vaste schipper die 

ook gedeeltelijk als zijn zaakwaarnemer optrad. Hun relatie was blijkbaar zo goed dat 

De Wilde het aandurfde om schulden van jaren te laten staan, dit wreekte zich toen 

Jan Geelen overleed. 

 

 

Ick Jannes De Wilde gebragt voor Jan Geelen 

1789 

 

In deze meerd (maart) gebragt 80 Caasen 

is 12 pond zwaars Vragt                                                     / 6 - ,, - ,, 

en hyer op verschooten                                                      /  1 - 2 -  ,,  

en 3 en een half hoondert Couwen                        Vragt    /  ,, - 8 -  ,, 

nog metgebragt 2 Eijer Couwen                             Vragt   /  ,, - 8 -  ,, 

nog metgebragt 9 Eijer Couwen                            Vragt   /   1 - 16 - ,, 

en 1 Cysten 2 pond zwaars                                  Vragt   /   1 - ,, -   ,, 

en van Vorschotten       /   ,, - 18 - ,, 

          - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

is te saamen                                                                    /  12 - 13 - ,, 

 

 

 

Couwe is Enters voor kooi, dat wil zeggen een gesloten wilgenmand. 

 

 

Aan boord van de zomp had men een roggebrood en een stuk spek. Ook werden wat 

bruine bonen en een zakje boekweitmeel voor pannenkoeken meegenomen. Onderweg 

werd brood (boterhammen werden bruggen genoemd) gekocht. In de punt van het 

vooronder stond een vuurpot. Dit was een soort gietijzeren kookpot waarin men met 

wat hout of turf een aardig vuur kon maken en daarop koken. Daarboven was een 

soort houten schoorsteenmantel die de rook afving en naar de vierkante houten 

schoorsteen op het dek leidde. Lucht kreeg men in het vooronder door het luik open te 

laten. Ook was er in de achterwand een deurtje. In de zomp van Jans ten Berge kon 

het middenstuk uit deze achterwand met een paar warteltjes worden losgemaakt. Men 

kon deze schoorsteen afdekken met een luikje. Als men ging slapen dan werd er voor 

lucht gezorgd door het luikje iets open te laten staan door er een klomp onder te 

zetten. Eens is hierbij een ernstig ongeluk gebeurd. Op een zondagmorgen bleef het 

erg lang stil in het vooronder van de zomp van Ter Weele. Zij lagen met een paar 

andere schippers uit Enter in Leeuwarden. Zij hadden mogelijk vanwege de koude de 

schoorsteen afgedekt en het luik dichtgelaten. Toen men in het vooronder ging kijken 

bleek de één door verstikking bewusteloos te zijn en de ander overleden, de overledene 

was negentien jaar oud. 

 

Bij de vuurpot hoorde een vuurketting of vuurzaag, waarmee de potten op de goede 

hoogte boven het vuur gehangen werden. Behalve een etenspot en de waterketel was 

er ook een soort rooster waarop de koekenpan gezet kon worden. Verder was er een 

kommaliewant (kommalie is eetgerei aan boord) zoals: de koffiepot, tinnen borden en 

lepels, ijzeren vorken en messen. Deze waren achter een leertje gestoken. Tegen de 

achterkant was de slaapbank met de 'bargerieje'. Dit was de bundel van strozak en 
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dekens. Eromheen zat een blauwgeruite katoenen doek. Het geheel hing aan een paar 

haken in de achterwand. De slaapbank kon met een paar losse planken breder 

worden gemaakt, zodat er wel twee tot drie mensen kon slapen. Andere schippers 

hadden een kooi. Het achterste gedeelte van de slaapbank was vast, het voorste 

gedeelte was normaal opgeklapt. Daarachter lag dan het beddengoed. Men zat op een 

losse zitbank met de rug tegen de kooi. Ging men slapen, dan werd de rugleuning 

naar voren geklapt en het beddengoed uitgespreid. In sommige zompen had men een 

hooikist. Dit was een lange kist die dwarsscheeps was opgesteld tussen ruim en 

bollestal. Bij het turfschuitje van Vriezenveen en de Berkelzomp was een schipkist, 

daarin sliep de knecht. Aan de voorkant zat een schuifje voor de ventilatie. Men kende 

geen oliekleding. De schippers droegen 's winters een klapbroek, een vest met twee 

rijen knoopjes en een zwart fluwelen jasje. 's Zomers droeg men een boezeroen en een 

rood of blauw baaien gestreepte onderbroek, en steeds met de pet op en de klompen 

aan. Als men nat was geworden van de regen dan droogde dat wel of men kroop met 

de natte kleren in bed, dat broeide wel. 

 

Wanneer de zomp volgeladen was kon men vertrekken. Het water zat dan ongeveer 

een halve meter beneden de rand van het boeisel. De lading werd afgedekt met 

dekkleden: één voor de mast en één achter de mast. Ze werden op hun plaats 

gehouden door ze vast te binden aan ringen aan de buitenkant van het boeisel. Als de 

schipper granen of ander droog goed laadde, dan werden eerst de kleden in het schip 

gelegd, daarin werd de lading gestort en de einden van de kleden werden weer bij 

elkaar genomen. Het regenwater liep dan zonder de lading te raken langs de kleden 

onder de buikdenning. Men voer normaal gesproken met zijn tweeën: de schipper en 

een ongetrouwde knecht, vaak een jongen. Albert ter Steege kwam al op negenjarige 

leeftijd op de zomp van zijn vader. Later toen de verdiensten geringer werden, voer 

men alleen. Men voer af bij boer Exoo, waar de vrouw van Stegeman de brug 

bediende. Stegeman was ook visser, eenmaal per week voer hij met zijn punter vol 

paling naar Kampen en Zwolle. De schippers kwamen niet zoveel meer in Zwolle en 

begonnen te vissen op de Regge. De schippers visten met een blinkert of het 

'leppelken', dat achter de varende zomp in het water hing, of met koggelbonen. Deze 

leken veel op kapucijners. In het water begonnen ze te bruisen en de vis werd 

verdoofd. Ze konden de dikste zo uit het water pakken. Er was voor de vervuiling van 

de Regge in de rivier veel vis te vinden. Legio zijn de verhalen over het gemak, 

waarmee men deze kon vangen. Esendam vertelde dat ze tenslotte de vis niet meer 

lusten. 

 

In de zomer werden de schepen voor een week of drie op de wal getrokken. Men 

gebruikte hiervoor geen scheepshelling. Nee, dit was de aanleiding tot een feest. De 

schipper nodigde familie en buren uit en om een uur of twee kwamen deze op de 

Veurmors. Er werd een borrel geschonken. Na een uur gezelligheid werden de touwen 

aan de zomp bevestigd en onder luide aanmoedigingen werd deze door zo'n dertig man 

op de wal getrokken. Dit op de wal trekken gebeurde meestal langsscheeps waarbij 

onder het voorschip rollen werden gelegd. Het gebeurde ook wel dwarsscheeps over 

schuin van de oever in het water gelegde palen. Eenmaal op de wal werd de zomp op 

de kop gelegd, afgekrabd, gebreeuwd en geteerd. Bij het teren werd de bruine Zweedse 

teer er niet opgeverfd, maar met een zachte kwast erin gewreven. Dan glom het schip 

als moeders meubels. Een zomp werd van binnen en buiten geteerd en alle 

onderdelen aan alle kanten. Dit kostte een vol vat van honderd liter. Zeilen en masten 
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werden betrokken uit Zwolle, Zwartsluis of Hasselt. Omstreeks het jaar 1900 zetten 

Hendrik Lups de Wilde en zijn zoon Luuks Lups nog nieuwe planken in de zompen. 

Later ging men op de helling bij Kesimaat of Tellegenhof in Daarlerveen. Jans deed het 

teren jarenlang alleen, door met een touw uit de mast de zomp erg scheef te trekken, 

zo kon hij ook het vlak teren. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog was er van al die zompen niet veel meer over dan een 

klein aantal restanten. Het schip van Jans ten Berge werd ondergebracht in het 

openluchtmuseum te Arnhem waar tijdens de oorlog een granaat het schip 

versplinterde. Van deze 'Recht door Zee' zijn de restanten tegenwoordig opgeslagen in 

het museum in Enter. Sinds 26 april 1986 ligt in Rijssen een replica van de Enterse 

zomp, de 'Regt door Zee.’ Het schip ligt in de haven bij de pelmolen, aan het riviertje 

de Regge. Toen de replica van de Regt door Zee in het jaar 1986 te water was gelaten, 

werd erop aangedrongen om ergens in de Regge een overtoom te realiseren. Hoewel er 

iedere keer weer een andere reden was om niet aan een overtoom te beginnen, bood 

de nieuw te bouwen stuw in de Regge een mogelijkheid die niet weer in de ijskast 

ging. 

 

De overtoom werd met verschillende namen aangeduid, men sprak ook van een 

overhaal, een overdracht en een windas. Een overtoom heeft twee hellende vlakken, 

aangelegd op een dam, dijk of kade, die twee wateren van verschillend peil scheidt. 

Waarover met behulp van een windas met een touw of ketting, vaartuigen van het ene 

in het andere water worden getrokken. Vroeger kwamen overtomen veel voor, later 

werden zij bijna allemaal vervangen door schutssluizen. 

 

De Stichting Enterse Zomp, met bestuursleden uit Nijverdal, Rijssen en Enter 

besloten geld in te zamelen om een nieuwe zomp te bouwen. G.J. Schutten (auteur 

van 'Varen waar geen water is’ en ‘Verdwenen Schepen’) zorgde voor de 

bouwtekeningen, de firma Wildeboer uit Giethoorn (bouwer van honderden 

Giethoornse punters) bouwde de zomp. Een groep vrijwilligers heeft er sindsdien voor 

gezorgd dat de zomp dagelijks de Regge kan bevaren. Jammer genoeg was het 

actieradius beperkt, vanaf het erve Exoo – daar waar de weg tussen Enter en Wierden 

de Regge snijdt – tot Zuna, waar een stuw de Regge afsluit, kan de zomp varen. Een 

afstand van ongeveer zeven kilometer. Er zitten vier vaste bruggen in het traject. Met 

de gestreken mast kan de zomp er onderdoor. De stuw voor het erve Exoo – in niet al 

te beste staat verkerend – was aan vervanging toe. Met de 'Stichting Enterse Zomp' 

werd bekeken of er een mogelijkheid zou kunnen zijn bij vervanging deze stuw te 

passeren met de zomp, om richting Enter te varen. In het jaar 2003 was het alleen 

nog maar bij onderzoek gebleven. In het jaar 1987 maakten tekenaars van 

Waterschap Regge en Dinkel een concept van een schutssluis, gevormd door twee 

stuwkleppen en een omloopriool. Toen de nieuwbouw van de stuw van de urgentielijst 

werd afgevoerd verdween daarmee ook het sluizenplan. 
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De jeugd van vandaag is neet van gister 

 

Van vol zeek wean wo-j gennen goden dokter 

 

 

 

 

 

DE SCHUITEMAKERS 
 
 

 

 

 

De oudste berichten over scheepsbouw in Enter betreffen bijlbrieven uit de jaren 

1751, 1754 en 1755 uit het Rechterlijk Archief van het Richtambt Kedingen. 

Schippers uit Zwolle kochten van Gerhardus Schuitemaker uit Enter zompen, en 

konden op dat moment nog niet betalen. Er was sprake van een 'een nieuwe Schuite 

met schipkiste, twee swaarden, zeil en touwen' en dat voor een 'somma van hondert 

en dertig carolis guldens.’ Uit dezelfde tijd stammen de eerste berichten over 

schippers van Enter uit het markeboek, namelijk de acties van Anthoni Borgerinck 

rondom Binnengaaits in het jaar 1751. In 1759 heeft Gerhardus Schuitemaker een 

'timmerwerf en een huisien gezet op de gemene grond’ zonder voorkennis van de 

markerichter. 

 

In het jaar 1777 heeft Jan ten Berge een werf aangelegd ten nadele van Gerrit 

Branders en Jan Olthof. De werf moest worden afgebroken en op een andere plaats 

herbouwd. Vermoedelijk is de scheepsbouw in Enter veel ouder. In het materiaal dat 

Berkenvelder heeft verzameld voor een monografie over de scheepsbouw in Zwolle in 

de zestiende en zeventiende eeuw, komt een familie Schuitemaker voor, die in de 

zestiende eeuw potten bouwde voor meestal Zwolse en Meppelse schippers. Zij 

leverden echter nooit aan schippers uit Twente. Daarom moeten we veronderstellen 

dat al in de zestiende eeuw in Twente schuiten werden gebouwd, vermoedelijk in 

Enter. 

 

Ruim een eeuw later – in het jaar 1694 – woonden er in Enter een Timmer Tonnis, 
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getuige het zoutregister van dat jaar. Enige jaren later werd Timmer Tonnis in het 

kerkelijk archief aangetekend als Schuijtemaker. Dominee Marcelli, de eerste 

predikant van Enter, schreef alle geboorten, huwelijken, geldtransacties en 

kerkeraadsnotulen in de perkamenten folianten. Hij legt in het jaar 1712 vast dat Jan 

Teunissen de achternaam Schuytemaker heeft. In de volkstelling van het jaar 1748 

komen drie gezinshoofden Schuitemaker voor, Gerrit, Gradus en Gerhardus. In het 

jaar 1795 kwamen er in Enter negen timmerlieden voor, waarvan drie Schuitemakers: 

Lucas, Jan Berend en Gradus en een Jan ten Barge. Ook woonden er toen twee 

smeden, waaronder Hendrikus Drosten. 

 

In het jaar 1689, zo blijkt uit een koopakte van een woonhuis was er al sprake van 

'wilen Mr. Tonnis Gerritsen Timmerman':  

 

De dato den 15 novemb. 1689 vast en bundig verkocht hebben, aen wilen Mr. Tonnis 

Gerritsen Timmerman haer huys en hoff staende en gelegen binnen Enter, aldernaast 

de schoolmr (Prakken). Met die eene syde, en de ander syde naast Jan de Wilde, die de 

wederhelffte daer van toekompt, en albereyts affgepaalt is synde beregtigt met een 

halve Enter uytdrift, en sulcx voor eene somma van 280 Car.Gl. 

 

Uit de rest van de akte blijkt dat het huis nu op naam komt van zijn zoon Jan 

Tonnissen Timmerman. Deze Jan Tonnissen kreeg van de marke Enter al in het jaar 

1682 de opdracht hekken te maken bij de molen. Timmertönnis was de stamvader 

van de vele Schuitemakers, die ooit twee werven hadden. De Schuitemakers nu 

breidden zich sterk uit. Alles wat tegenwoordig in Enter Schuitemaker heet stamt af 

van deze ene voorvader Tonnis Gerritsen. En nog steeds woont een Timmer op de 

aloude plek: Timmerjehan. Hij woont nog 'aldernaast de schoolmeester met die eene 

syde.’ Het huis van het schoolhoofd Prakken werd later verkocht aan garagehouder 

Ten Dam, terwijl aan de andere zijde jarenlang een De Wilde woonde. In mijn jeugd 

woonde juffrouw Prakken er en ernaast was de bibliotheek. 

 

Vanaf de middeleeuwen zeilden de zompen op de Regge. Met velen, soms waren er 

alleen al in Enter meer dan honderd zompen in gebruik. Het bouwen van een zomp, 

zeker toen men nog niet over modern gereedschap beschikte, is geen kleinigheid. Het 

vereiste groot vakmanschap. Het monopolie daarvan was in Enterse handen. Zompen 

werden, of het nu voor eigenaren aan de Vecht, de Berkel, de Schipbeek of de Regge 

was, altijd in Enter gebouwd.  

 

In de Gemeenteverslagen van het jaar 1866 wordt vermeld: 

 

Alleen worden hier van tijd tot tijd zoogenaamde zompschuiten gebouwd die een inhoud 

hebben van 12, 14 en 16 tonnen, in het jaar 1866 is slechts een gebouwd die een 

grootte had van 18 tonnen. 

 

In het jaar 1881:  

 

Van tijd tot tijd worden hier zoogenaamde zompen gebouwd, die een inhoud hebben 

van 14 tot 18 tonnen. 

 

In het jaar 1894: 
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Een scheepstimmerwerf te Enter is alleen tot reparatie der aldaar behorende zompen. 

Nieuwe schepen worden hier niet meer gebouwd. 

 

Uit een interview uit de jaren dertig van de twintigste eeuw weten we dat er drie 

scheepswerven zijn geweest, de Schutemakerswaarf, de Koolewaarf ofwel de werf van 

Ten Berge en de Meisterwaarf. De Meisterwaarf was van een Schuitemaker, die in de 

eerste helft van de twintigste eeuw in trouwde bij de Grevinks, die in de achttiende 

eeuw de schoolmeesters van Enter hebben geleverd en die woonden in het 

'Meistershoes'. Koolndieks (Ten Berge) vertelde dat zijn grootvader zompen had 

gebouwd. Toen de zompenbouw afliep ging hij kanten (kanthouwen, hout zo houwen 

(slaan) dat er effen kanten ontstaan) in Duitsland. Meer was er in de familie niet van 

bekend. Een nazaat van de Schuitenmakers deelde mee, dat zijn grootvader geregeld 

langs de nieuwbouw (van huizen) liep, om te zien hoe men deze bouwde. Hij moest 

immers omzien naar een andere broodwinning. 

 

Deze werven hebben aan de Lee gelegen. De loop van de Lee is in de weilanden nog te 

volgen. Aan de Oude Pastoriestraat stonden twee huisjes tegen elkaar. Hier hebben 

twee scheepsmakers gewoond. De grootvader van Koolndieks woonde in het meest 

noordelijke huisje. Jan ten Brinke herinnerde zich één werf: de Meisterwaarf van 

Schuitemaker. De andere waren in zijn jeugd – omstreeks het jaar 1900 – allang 

verdwenen. 

 

De gewone Reggezomp was omstreeks het jaar 1800 negen meter negentig à tien 

meter tachtig meter lang en twee meter tien meter breed. De grootste soort kan vijf à 

zes ton laden, men ging normaal gesproken niet verder dan dertig schippond, is 

vierenhalve ton. In een aantal beschouwingen uit die tijd wordt uitgegaan van dertig 

schippond. In het jaar 1846 tekende Staring aan, dat de zompen in Enter vijftig 

schippond konden laden. Dat wil dus zeggen, dat inmiddels de Enterse schippers 

grotere zompen waren gaan gebruiken. De zompen van de Almelose schippers waren 

groter dan die van de Enterse schippers. De reden is misschien, dat de Almelose 

schippers buiten het vaarseizoen toch niet konden varen vanwege het droogliggen van 

de Almelose Aa. Ze bleven dan volgens Wildeman in dieper water. Dit doet vermoeden, 

dat de Almelose schippers daarom wat minder handige, maar wel grotere schepen 

gebruikten.  

 

Iets soortgelijks treffen we aan omstreeks het jaar 1850. De Enterse schippers 

gebruiken in het jaar 1846 zompen van vier lasten haver à acht schippond, dus vijftig 

schippond. In het jaar 1851 gebruiken de Almelose schippers zompen van twaalf ton. 

In dat jaar gebruikten de Enterse schippers nog steeds zompen van acht ton. De 

tendens dat de Almelose schippers grotere zompen gebruikten, is dus blijven bestaan. 

Diepenheim zelf had één schipper: J.A. Heijsink: 'Doch bij wintertijde kan men 

ongeveer in een Schuyte of Sompe een Last laden', dus twee ton. Hieruit blijkt dat er 

in die tijd tenminste twee soorten zompen waren. De grootste was dertig à vijftig 

schippond, deze werden op de Regge gebruikt. Dit varieerde echter nogal, de zompen 

van de Enterse schippers waren dertig schippond, die van Almelo vijftig, die van 

Dalfsen tweeënhalve last of vijf ton, die van Ommen vijf last of tien ton. Op de IJssel 

werden zompen van twee à vijf last bij laag water als lichter gebruikt. Een lichter is 

een schuit waarin de lading uit grotere schepen wordt overgeladen. Daarnaast was er 
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een kleinere soort van twee ton (1 last), deze werd gebruikt in Vriezenveen en door de 

schipper in Diepenheim. Geconcludeerd kan worden dat er dan kennelijk 

éénmansschuiten en tweemansschuiten zijn geweest.  

 

G.K. van Hogendorp schreef in het jaar 1820: 

 

De scheepjes laden slechts eenige weinige lasten en hebben geen slaapplaats, zoodat 

de schippers van herberg tot herberg varen om een nachtleger te vinden. 

 

De zompen hadden dus geen vooronder zoals later de Berkelzompen. De zompen op 

de Berkel en Regge werden allen in Enter gebouwd, zodat het voor de hand ligt om 

aan te nemen, dat de oude Reggezomp identiek was met de oude Berkelzomp. Men 

kan nu de oude Reggezomp reconstrueren door in de gegeven tekening van de 

Berkelzomp het vooronder weg te laten, het boeisel voor min of meer recht door te 

trekken en het tuig groter te maken.  

 

Een argument hiervoor is te vinden op een prent van de Koninklijke Stoomweverij te 

Nijverdal uit het jaar 1854, waar ook een scheepje staat. Duidelijk is de zomp te 

onderscheiden met vooroverhangende voorsteven en zonder vooronder. Het profiel 

duidt aan dat de boeisels smal waren. Verder bestaat er een bijlbrief uit het jaar 1755 

waarin staat, dat Gerhardus Schuytemaker te Enter aan Herman Ridders, schipper te 

Zwolle, een schipschuit heeft geleverd. 

 

Het betreft een nieuwe Schuite met schipkiste, twee zwaarden, zeil en touwen en dat 

voor een summa van honderd en dertig car. Gulden. 

 

Zo kunnen we ons een beeld vormen van de oude Reggezomp. De graaf Van 

Hogendorp sprak van herbergen langs de Regge. Dit kunnen niet anders geweest zijn 

dan de boerderijen langs de rivier, zoals we dit verschijnsel ook zijn tegengekomen bij 

Berkel en Schipbeek. De schippers sliepen op de hielde (lage zolder), kregen een 

warme hap tegen betaling en konden zoveel borrels kopen als ze wilden. Bij het 

dammen wachtten de schippers – 'zoo mogelijk in een nabij zijnde herberg bij een 

smakelijk pijpje en een glaasje jenever' – tot het water hoog genoeg was gestegen. 

 

In het jaar 1825 werd de volgende beschrijving gegeven van een zomp die toen in het 

westen van Overijssel vrij algemeen werd gebruikt:  

 

Zompen zijn opene, platboomde vaartuigen, op beide einden scherp en opgebrand of 

openstaande, van zeilen, boeiplanken, zwaarden en een roer voorzien, welke zeer snel 

zeilen en hier veel op de binnenwateren, ingezonderheid op de rivier de Vecht worden 

gebruikt. 

 

Hier worden niet de oude zompen van dertig à vijftig schippond – en hun relatief 

smalle boeisel beschreven – maar de latere ‘lösse’ zompen van ongeveer twaalf ton. 

Blijkbaar hadden deze toen al hun voorgangers verdrongen. Uit de antwoorden van 

het jaar 1815 blijkt dat de overgang kennelijk al aan de gang is, de schippers van 

Dalfsen hebben nog niet en de schippers van Ommen al wel de grotere zompen 

aangeschaft. Met dit nieuwe scheepstype werd ook op de Zuiderzee gezeild, getuige 

een opmerking van Van Loon uit het jaar 1824: 
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Die gaat over een Overijsselsche sjomp, als die van Lemmer naar Schokland laveert. 

 

We moeten dus concluderen dat de Enterse scheepmakers op bestelling van schippers 

in Ommen en andere plaatsen langs de Vecht en het Zwarte Water een nieuw 

scheepstype hebben ontwikkeld en gebouwd. Dit moet gebeurd zijn vlak na of zelfs al 

in de Franse tijd. 

 

Het nieuwe scheepstype, later genoemd de lösse zomp, is ontwikkeld uit het oude, 

door het vlak voor en achter scherper te maken en de zijden meer naar buiten te 

buigen. Ook werd het scheepje voor en achter hoger gemaakt waardoor het boeisel 

breder werd en het scheepje meer kon laden. Voorin kwam een los vooronder. De 

belangrijkste ontwikkeling was echter dat het nieuwe type een uitgesproken zeiler 

was. Het kreeg een groot zeiltuig met een sprietzeil en een fok. Het oude type had 

waarschijnlijk slechts één zeil dat niet zo groot was. In het jaar 1851 blijken de 

Almelose schippers dit nieuwe type ook al te gebruiken. In het jaar 1864 gebruiken de 

Enterse schippers deze ook, volgens de Gemeenteverslagen van dat jaar. In de 

Gemeenteverslagen van Dalfsen vinden we in het jaar 1842: 

 

De scheepvaart bepaalt zich tot zeilzompschuiten en dewijl op de rivier de Vecht geen 

voldoende verdiensten zijn, varen de schippers naar Groningen, Vriesland en den 

IJssel. 

 

Door de komst van de verharde wegen nam het vrachtaanbod voor de schippers af en 

moesten ze in andere streken vracht zoeken. 

 

In het jaar 1851 waren er in Dalfsen 21 opene zompschuiten, die gezamenlijk 

driehonderdvijfentwintig ton laadden, dus gemiddeld vijftien en een halve ton en 14 

overdekte zompschuiten (...) hebbende 392 ton inhoud, dus gemiddeld achtentwintig 

ton. 

 

In het jaar 1851 moeten deze opgeboeide zompen al vele jaren in gebruik zijn geweest. 

Uit dit laatste blijkt dat de Enterse scheepsbouwers op bestelling van schippers op de 

Vecht opnieuw een nieuw scheepstype hebben ontwikkeld en gebouwd. De 

ontwikkeling bestond hieruit dat de losse boeisels werden vervangen door vaste. 

Tussen de krommers kwamen ophangers om het vaste boeisel goed te bevestigen. Ook 

werden deze opgeboeide zompen groter gebouwd, tot dertig ton toe. Vele van deze 

opgeboeide zompen waren van luiken voorzien waarmee het laadruim kon worden 

afgedekt: overdekte zompschuiten. 

 

In het jaar 1923 vertelde Jans ten Berge – de laatste Enterse schipper – aan advocaat 

Sopers hoe de zompen gebouwd werden. Het korte verhaal toont aan dat de 

bouwmethode niet verschilde van de in ons land algemeen in gebruik zijnde 

methodieken. Het ijzerbeslag werd vervaardigd door smid Hendrik Drosten en later 

door Rutenfrans. Op zo'n scheepswerf in Enter hebben waarschijnlijk behalve de baas 

twee tot drie knechts gewerkt. Volgens een contract uit het jaar 1816 deed men drie 

en een halve maand over de bouw van een zomp. De knechts namen vermoedelijk 

allen hun eigen gereedschap mee. De reden: het scherp houden van zagen, beitels en 

schaven was belangrijk en moest allemaal zelf worden gedaan. En als de zomp klaar 
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was deelden zij in de vreugde en kregen zij hun vlotbier. 

 

De Enterse scheepsbouwers hebben verschillende scheepstypen gebouwd. De oudste 

die we zijn tegengekomen is de Berkelzomp. Voor een Berkelzomp werd omstreeks het 

jaar 1850 vijfhonderd gulden gevraagd. In het jaar 1816 betaalde een Almelose 

schipper voor 'een nieuwe schuit zoals hier wordt bevaren, van ordinaire wijdte en 

lang in den Bodem veertig voeten' tweehonderdvijfentachtig gulden plus drie gulden 

schaafgeld en een gulden vijftig vlotbier. Van deze soort bestond in vroeger eeuwen 

een eenmansversie van twee ton. Tot in de negentiende eeuw werd op de Sallandse 

weteringen een eenmanszomp gebruikt van zeven en een halve meter lengte en een 

laadvermogen van vier ton, dus veel zwaarder. Tussen de jaren 1815 en 1825 vond 

aan de Vecht de overgang plaats naar zompen van veertien ton. Deze zompen werden 

later lösse zompen genoemd. In het jaar 1851 bleken ook de Almelose schippers deze 

grote zompen te gebruiken. 

 

In de jaren zestig volgden ook de Enterse schippers. Deze zompen hadden dezelfde 

afmetingen in het vlak. Echter, de vlakdelen en de zijboorden bestonden uit één 

lengte. Dit was nodig om het schip de nodige sterkte en stijfheid te geven. De vaste 

onderbouw was in het midden twee voet hoog. Als de boorden waren gebrand en op 

hun plaats gebracht, deden de Enterse scheepsbouwers iets wat uniek moet zijn 

geweest in Nederland. Spoers schreef:  

 

Teneinde de definitieve gewenschte breedte en de zwei, die vlak en boorden met elkaar 

moesten maken te verkrijgen, werden de boorden iets naar buiten uitgedrukt. De bocht 

werd iets zwaarder en daardoor kwamen de stevens iets naar binnen. De voorsteven 

krijgt zijn achterover staande positie en tilde het vlak iets op. Daardoor kreeg men de 

typische rijzing van de vlakplank ter plaatse. 

 

Dit moet een heel gedoe zijn geweest. Met schoren en stempels werden de zijden uit 

elkaar gedrukt. De naad tussen het vlak en zijden moest opnieuw passend worden 

gemaakt. De stevens werden van stand veranderd en opnieuw vastgezet. De planken 

werden opnieuw passend gemaakt in de steven. Als na veel controleren en passen de 

scheepsmaker tevreden was, kon men de krommers maken en op hun plaats brengen. 

Dat dit inderdaad zo gebeurd is, blijkt uit het feit dat de voorsteven niet meer voorover 

staat, maar achterover. Doordat de boeisels zo breed en zo lang waren werd het gehele 

schip erg licht. Ook de scheepshuid was naar verhouding dun: één duims eikenhout 

in plaats van twee duims. De diepgang was leeg ongeveer vierentwintig centimeter. 

Oud-schipper Muusee uit Arnhem grapte:  

 

Als de zompschipper door gebrek aan water niet verder kon varen, dan liep hij naar 

voren, deed een plas en dan kon hij wel verder. 

 

Deze zompen waren bijzonder duur. Jans ten Berge betaalde voor zijn zeventien 

tonner drieëntwintighonderd gulden. Van Laar noemde een prijs van tweeduizend 

gulden, terwijl de turfpraam van honderd ton uit die tijd vijfduizend kostte. Deze prijs 

zal vermoedelijk zijn veroorzaakt doordat planken nodig waren van een buitengewone 

lengte: veertien meter. Ook de randgarden waren uit een stuk. Een extra verstijving 

van de toch al zo lage vaste onderbouw werd verkregen door de planken van de zijden 

op elkaar te bevestigen met kantspijkers, die ook wel 'stoanägels' genoemd werden.  
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Nog een ander type waren de opgeboeide zompen. In het jaar 1851 waren er volgens 

de Gemeenteverslagen van Dalfsen veertien overdekte zompen van bijna dertig ton. 

Oude schippers hebben verzekerd, dat aan de Vecht opgeboeide zompen werden 

gebruikt van vierentwintig ton en groter. Een aantal exemplaren hadden luiken. Ook 

deze werden in Enter gebouwd. Hier waren de losse boeisels vervangen door een vaste 

bovenbouw. De vierentwintig tonner van schipper Ter Steege kostte omstreeks het 

jaar 1875 vierentwintighonderd gulden. Er zat veel meer eikenhout aan dan bij een 

lösse zomp. Dat zo'n opgeboeide zomp niet veel duurder was dan een lösse zomp komt 

waarschijnlijk doordat hier niet zulke lange delen nodig waren om de nodige sterkte 

en stijfheid te krijgen. Tenslotte werden er ook nog kleine schuitjes gebouwd. 

Daaronder waren de Vriezenveense turfschuitjes met een lengte van acht en een halve 

meter en een laadvermogen van drie ton. Deze werden gebouwd op de manier van de 

lösse zompen. Ze kostten nieuw ongeveer tweehonderdvijftig gulden. Daarnaast 

werden ook nog schuitjes gebouwd. Die werden in de broeken tussen Almelo en Enter, 

in het Enterboek en in Enter zelf gebruikt voor de kerkgang, vervoer van mest en 

andere zaken, deze waren ruim zes meter lang. Ze werden door een man 

voortgetrokken aan een lijn. 

 

Wat we weten van zompen, weten we voornamelijk van de lösse zomp van Jans ten 

Berge. Deze zomp is omstreeks het jaar 1875 gebouwd in Enter. Hij was lang twaalf 

meter twintig en twee meter vijfenzestig breed en had een laadvermogen van zeventien 

ton. De zeilen van een zomp waren hoog en smal. Was het zeil bij de Berkelzomp een 

hulpmiddel, hier was er alles aan gedaan om er maximaal profijt van te hebben. De 

zeilen waren eerst van linnen. De Enterse schippers kochten deze in Deventer. Later 

kwamen er katoenen zeilen. Deze waren relatief vlak, zodat men er hoog mee aan de 

wind kon liggen. Hierdoor konden op de Regge nog rakken (rechte stukken water) 

bezeild worden, waar bij een bollere snit (vorm) van het zeil de zomp nog getrokken 

zou moeten worden. Ook de grotere zwaarden hielpen hierbij mee. Ook konden de 

zompen met hun scherpe einden en hun voor en achter opgetrokken vlak gemakkelijk 

draaien, waardoor ze bij het laveren gemakkelijk door de wind gingen. Het bakhouden 

van de fok, zoals dat bij tjalken nodig was, hoefde hier niet. Het grootzeil was een 

smal en hoog sprietzeil met een erg lange spriet. Deze spriet werd in de nok van het 

zeil ingepikt, daar vastgebonden en met het zeil mee omhooggehesen. Het zeil hing 

aan een zelfde ijzeren ring met zusterhaken als bij de Berkelzomp. Om het zeil bij 

zachte wind goed te spreiden, werd in het achterluik een stutter gezet. Stutter is het 

Enterse woord voor giek. De schoot liep door twee blokken aan de achteronderhoek 

van het zeil en een dubbel blok in het schip, zodat dit grote zeil goed aangetrokken 

kon worden. De blokken bij een zomp waren vijftien centimeter groot. Dit lijkt groot, 

dit moest wel omdat bij te kleine blokken het touw teveel gewrongen werd en het 

trekken eraan te veel inspanning zou gaan kosten. Voor de mast werd aan het de stag 

een grote stagfok gevoerd. Boven op de mast stond de trommelstok, een kegelvormig 

opgerold stuk blik, dat op de mast werd geschoven. Daarop zat een pen waar omheen 

het scheerhoutje kon draaien. Dit werd gesmeerd met een spekzwoerd. Aan dit 

scheerhoutje zat een wimpel. Deze wimpel was, als hij nieuw was zeker vier meter 

lang, hij sleet vrij snel weg. Jans ten Berge had op zijn reizen in Friesland een 

mastwortel gekocht, die bij feestelijke gelegenheden boven op de mast werd gezet. Bij 

mooi weer glinsterde het verguldsel in de zon.  
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Wanneer de zeilen niet gebruikt werden, werden ze afgeslagen, opgedoekt en in een 

stuk goed geteerd zeildoek weggeborgen onder de baramatties. De baramatties waren 

de planken met dwarsklampjes erop, die dienden als een soort trapje van de mastdoft 

naar de plecht. De Enterse zomp was een smal scheepje met een groot tuig. Bij harde 

wind zou hij snel omslaan. 'Zo ràànk as ne kruuwaang', aldus Derk van Haarst uit de 

Lichtmis. Een gijp kon hij zonder lading niet verdragen. Daarom moest bij harde wind 

effectief het zeil kunnen worden verminderd. Dit deed men door de nok van het 

grootzeil tegen het voorluik te binden. Hierbij liet men het zeil zakken. De grote spriet 

werd dan vervangen door een kleine: de fokkeboom. Op deze wijze kon het scheepje al 

heel wat wind verdragen. Ook kon men het zeil onderaan oprollen en dit vastbinden, 

men noemt dit het steken van een rif. Het grootzeil had twee riffen en de fok één. Bij 

dit reven liet men normaal het zeil niet zakken. Werd de wind nog harder, dan bond 

de schipper de fok achter de mast. Omdat die flap toch meestal bij de mast gebonden 

was, liet Jans ten Berge hem eraf halen. Het tuig was daardoor gemakkelijk te 

bedienen. 

 

De opgeboeide zomp (twintig ton) van Van Egmond in Nijverdal – die oorspronkelijk 

eigendom was van Ter Weele in Enter – had luiken van vooronder tot bollestal. Er was 

echter geen gangboord, zodat de luiken opzij op een richel lagen. Deze luiken waren 

allemaal genummerd, vooraan te beginnen en voorzien van een R of L naarmate ze 

aan stuurboord of aan bakboord lagen. De zomp van Baarslag had een voordek tot 

achter de mast en gangboorden, die zo smal waren dat men er niet in kon lopen. De 

den of rieswaring was een paar centimeter hoog. Voor de mast lag in het voordek het 

kistluik. Dit luik was bedoeld om het onderste deel van de mast door te laten, als de 

mast in de mastkoker achterover werd gestreken. Hier was echter dit luik groot 

uitgevallen waardoor hier kleine goederen in de kisten konden worden opgeborgen. 

Deze luiken hielden het regenwater gedeeltelijk tegen. Om de lading tegen nat worden 

te beveiligen moesten er dekkleden over de luiken worden gelegd. De zomp van 

Baarslag had een gewoon gaffeltuig met een kromme gaffel en bakstagen. De 

bakstagen dienden meer om de waren uit het ruim te kunnen takelen dat om de mast 

te steunen. Aan de voet van de mast was een zwaar gewicht bevestigd om het strijken 

en overeind zetten van de mast te vergemakkelijken. Bij bovenlast gebruikte hij een 

grote fok achter de mast. 

 

De Enterse zomp was een scheepje bedoeld om op de Regge en de Vecht te zeilen. 

Daardoor is een scheepstype ontstaan, dat in Nederland wat betreft zeileigenschappen 

zijn weerga niet heeft gekend. Het lag vanwege zijn scherpe vorm al bij weinig wind op 

maximumsnelheid, tussen boeggolf en hekgolf was één golfdal en het kon vanwege 

zijn vlakke zeilen hoger aan de wind liggen dan enig ander schip uit die tijd. Het vlak 

was overdwars iets bol, ook dit is gunstig voor de snelheid. Zompen mochten in het 

algemeen niet meedoen aan zeilwedstrijden voor beroepsvaartuigen in Friesland. Jans 

ten Berge heeft eens meegedaan aan een wedstrijd, waarin hij tweede werd omdat een 

ander schip hem afdekte. Een misschien sterk verhaal hoorde Kesimaat van een 

andere Enterse schipper. Er deed in een wedstrijd in Friesland een zomp mee, die zijn 

tegenstanders halverwege de terugweg al weer tegenkwam. Als dit een vrij smalle 

vaart in de wind is geweest is dit niet eens onmogelijk. Op de Regge werd veel 

geboomd en getrokken, meestal was er geen lijnpad. De treklijn liep door het rak in de 

top van de mast naar het achterschip. De treklijn was vijftig vaâm (90 meter) lang en 

één centimeter dik.  
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Om te bomen gebruikte men schipbomen of vaarbomen van vijf meter lengte. Aan de 

bovenkant waren ze voorzien van een dwarshoutje en aan de onderkant, net als bij de 

andere zompen, van een ijzeren gaffel: 'de flinte'. Deze gaf goed houvast in de zandige 

bodem. Buiten het gebruik werd hij met het dwarshoutje in een lus achter aan het 

boeisel meegesleept. Ook werd hij wel hangend in een lus achter het zwaard op de 

randgarde gelegd. De Enterse schippers gebruikten een anker. Buiten gebruik lag dit 

op de boeg, dat wil zeggen op de voorplecht. De stok van het anker was dan door een 

ring gestoken aan de voorsteven. Het ankertouw was twintig meter lang en werd 

vastgemaakt aan de mastdoft. Om het scheepje op stroom tegen de wal te meren 

gebruikte men een ijzeren pin, de stikke, die met een ketting vastzat aan een pen door 

de voorsteven. Er waren twee houten trekpompen aan boord. Deze bestonden uit een 

wilgen- of populierenhouten pijp. Onderin zat een houten prop met een klep, het 

pompemmertje. Het werd vastgezet met handkracht en met kaarsenvet. De zuiger was 

een stok met boven aan een kruk en onderaan een rond houten plankje. Op dit 

plankje zaten een paar leertjes. Bij het naar beneden duwen van de zuiger wipten deze 

op en bij het naar boven trekken sloten ze de opening goed af. Dit soort pompen 

waren in de negentiende eeuw algemeen gebruikelijk en werden gemaakt door de 

blokkenmakers. Later werden ze verdrongen door koperen slagpompen. Deze pompen 

stonden vlak achter de mastdoft in het ruim. Daar lag over de volle breedte van het 

vlak het hoosgat. Dit werd afgedekt met twee planken op voetjes. De pompen stonden 

in een gat in deze planken. Men pompte staande op de mastdoft met de pomp tussen 

de knieën. Bij het naar boven trekken stroomde het water via het uitstroomleertje over 

boord. Ook was er een hoosvat, een grote peppelhouten schep. 

 

Er is tegenwoordig in Enter weinig meer dat aan de scheepsvaart herinnert, alleen het 

zompenmuseum houdt de herinnering levend. Bijna vijftig jaar lang moest de Regge 

het stellen zonder zomp terwijl er voordien soms honderden te vinden waren. Vlak 

voor de Tweede Wereldoorlog was de laatste zomp naar Arnhem gebracht, naar het 

openluchtmuseum. Daar maakte een bombardement een einde aan de 'Regt door Zee’. 
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Eerst kuieren dan pas houwen 

 

Vroger kreaien de haans, zear doven Jans, no doot ze 

allenig nog ’n bek los 

 
 

 

 

AANGAANDE DE REGGE 
 
 

 

 
 

In Diepenheim werd in het jaar 1402 aansluitend op de Regge een kanaal gegraven 

dat Schipbeek werd genoemd. Er werd een dam in de Regge gemaakt om het kanaal 

van water te voorzien. De Schipbeek mondde uit bij Deventer in de IJssel. De reden 

was om het veengebied bij Bathmen te kunnen exploiteren. Ook was het kanaal een 

verbinding met de versterkte huizen De Arkelstein, ten oosten van Bathmen en De 

Waardenborch bij Holten. De nieuw gegraven beek diende ook de stadswatermolens 

aan te drijven. Rond het jaar 1400 werd een verbinding gegraven tussen de Regge en 

de Maarkelse (Markelose) Beek.  

 

De stad Zwolle heeft geprobeerd het leggen van een verbinding tussen de Regge en de 

Maarkelse Beek te verhinderen, het was tevergeefs. Deventer zat nogal eens in 

Zwolle's vaarwater. In het jaar 1547 schreef de schout van Hellendoorn een brief aan 

het stadsbestuur van Deventer waarin hij meedeelde dat hij op verschillende plaatsen 

palen in de Regge had laten heien om het scheepvaartverkeer op Zwolle te beletten. 

En dat hij eveneens op hun verzoek enkele scheepjes had laten verbranden. 

 

Wat Deventer wilde in het jaar 1399 en in het jaar 1402 voltooide was het graven van 

een kanaal van het klooster Ter Hunnepe naar het Westerflier. Het doel was het 

maken van een dam in de Regge zodoende het water naar het westen doen afstromen 

via het gegraven kanaal (de Schipbeek) naar Deventer. De doorgraving bij Borculo is 

in de eerste instantie waarschijnlijk bedoeld om de grachten van de burcht bij Borculo 
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van water te voorzien. Op 24 oktober 1402 reden Hildebrand ter Bruggen en de jonge 

Lubbert Budel naar de plaats waar Bertold van Bakerweerd bezig was 'dat water van 

der regde in die graft te leedene.’ Op deze manier werd de scheepvaartweg van Zwolle 

naar de Achterhoek bij Diepenheim afgesneden. Vervelender nog was dat de Regge 

hierdoor veel water verloor, wat eveneens nadelig was voor de scheepvaart naar 

Zwolle. En als Deventer in die dam een doorvaart zou maken van de Schipbeek naar 

de Regge had Zwolle er ook nog een concurrent bij op de vaart naar Twente. Geen 

wonder dat Zwolle weigerde om mee te werken aan het graven van de doorgang en de 

houtwal, ook nadat op 7 oktober 1402 de bisschop Zwolle per brief opdroeg 'geen 

hinder noch wederstoet te geven want de graft was voer tghemene land.’ Zwolle wist 

zelfs te voorkomen dat Dalfsen, Ommen en Hardenberg zouden meewerken aan het 

graven van de beek. Het werk werd uiteindelijk geheel op kosten van de stad Deventer 

uitgevoerd. Ondanks de tegenwerking van Zwolle wist Deventer in het jaar 1402 de 

Maarkelse beek te voltooien en kreeg Almelo in het jaar 1476 een goed bevaarbare 

betere verbinding met de Regge via de Nieuwe Graven. 

 

De haven van Almelo was de belangrijkste voor Noord-Twente en Carelshaven voor 

Zuid-Twente. Een duidelijk teken van het belang dat de toenmalige scheepvaart al 

inhield voor deze streek. Graaf Otto van Rechteren legde hiermee een goede basis voor 

de marktfunctie en de doorvoerfunctie van Almelo. De haven van Almelo was een 

molenkolk, dichtbij het stadhuis, nu het plein achter Vroom en Dreesman (V&D) en 

sociale dienst. Bij de kolk stond een kraan. De schippers konden verder varen naar de 

Demmer en het Loo via de Schuttenkolk. Dit was een schutsluis met twee valschutten 

en een schutkolk van honderd meter lengte. In de zomermaanden was Almelo meestal 

niet te bereiken zodat de schippers moesten overladen bij Dunnewind (aan de Vecht 

bij Ommen) of Schuilenburg, een dorp in de buurt van Hellendoorn. Als in de 

zomermaanden Carelshaven niet kon worden bereikt laadden de schippers over bij het 

erve Exoo of bij Boomcate.  

 

Omstreeks het jaar 1470 werd door Leonardo da Vinci een type schutsluis, bestaande 

uit twee paar sluisdeuren met een schutkolk ertussen, ontwikkeld. In Noord-Italië 

werd met deze sluis geëxperimenteerd. Na goede resultaten werd de sluis in 

Diepenheim aangeschaft omdat hij nodig was vanwege de hoge ligging van de Regge 

ten opzichte van de lage landen rondom Diepenheim. In de negentiende eeuw lag bij 

het Westerflier een sluis met drie paar deuren en twee sluiskolken ertussen om dit 

grote niveauverschil te overbruggen.  

 

Uit het jaar 1633 dateert een bericht dat de sluis bij het Westerflier door huislieden 

van Stokkum was vernield. De verbinding Deventer - Twente was tot stand gebracht 

door een beek te graven bij het Westerflier naar Goor: de Potbeek of Heeuwbeek, ook 

wel Boven-Regge genoemd. Daarbij was er in de heeuw (dam) – die daar in het jaar 

1402 was gelegd om de Regge naar Deventer af te leiden – een sluis gebouwd. 

Hierdoor konden de schippers van Almelo naar Deventer varen. Om ongewenst 

overstromingen te voorkomen was de Houwsluis continu gesloten. De sleutels werden 

bewaard door de burgemeester van Diepenheim. Alleen met zijn toestemming liet de 

sluiswachter zompen door. Door al dat gegraaf was waterstaatkundig een vrij 

ingewikkelde situatie ontstaan. Het water voor dit gebied kwam van de 

Markvelderbeek.  
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Na het jaar 1663 kwam ook het water van de Regge daarbij. Voorbij Markvelde splitste 

zich de rivier in tweeën, een straamp, zeggen de Entersen. De zuidelijk tak was het 

nieuw gegraven deel met daarin de Oude Sluis. Was deze Oude Sluis gesloten, dan 

stroomde het water af via de noordelijk tak: de Diepenheimse Molenbeek. Deze drijft 

de Diepenheimer watermolen en stroomt dan naar Goor via het Diepenheimer Broek, 

een flink eind ten oosten van Diepenheim zelf. Daarnaast was er ook nog de gegraven 

Potbeek van het Westerflier naar Goor. Tezamen met de zuidelijke tak (de Regge) en de 

noordelijke tak (de Molenbeek) vormt deze rivier een soort bekendriehoek. Deze 

Potbeek door Diepenheim zelf heeft geen voeding van water, want haar 

afwateringsgebied is erg klein. Ook ligt ze veel lager dan de Regge, zodat de sluis bij 

het Westerflier uit drie paar deuren en twee sluiskolken bestond. Toen de doorgraving 

van de Regge naar de Markvelderbeek nog niet bestond, was er voor de boeren van 

Stokkum en Markelo weinig gevaar voor zomervloeden. De boeren van Diepenheim 

kregen toen in het Diepenheimer Broek aan de Molenbeek wel de volle laag. De 

problemen ontstonden wanneer de Oude Sluis openging voor de scheepvaart. Als hij 

werd geopend begon het bovenpand snel door de nauwe opening leeg te stromen. De 

schippers moesten maar zien hoe ze hun scheepjes veilig door de nauwe opening 

kregen. 

 

Zolang de sluis openstond bleef het water doorstromen. Dit was wel gunstig voor de 

schippers, want de eerste kilometers beneden deze sluis waren nogal ondiep. Om deze 

ondiepten te kunnen passeren hadden de schippers deze golf water hard nodig. Er 

kwam dus een lange golf de Regge afzetten die bovendien het Stokkumerbroek onder 

water zette. Zo kregen de Stokkumer boeren door de scheepvaart in de zomer 

kunstmatige zomervloeden. Vandaar dat de Stokkumer boeren van af het begin af aan 

hebben getracht deze kunstmatige zomervloeden te voorkomen. Ze eisten dan ook het 

recht op om van 25 maart tot 21 november een dam voor de Oude Sluis en later de 

Nieuwe Sluis te mogen leggen. Ze ontleenden dit recht vermoedelijk aan een 

mondelinge afspraak met Deventer. Deventer zelf heeft deze afspraak nooit formeel 

erkend. Op 11 juli 1621 heeft de stad dit 'dijken' verboden. Op 18 maart 1628 

klaagden de erfgenamen van Stokkum dat hun meiers (pachtboeren) door de drost 

van Haaksbergen voor het leggen van een dam waren beboet. De erfgenamen kregen 

van Deventer te horen 'dat deselve die damminge niet zullen mogen doen als met 

voorgaande kennis van de Drost van Haxbergen en de Magistraat van Deventer.’ 

 

De Stokkumer boeren legden echter elk voorjaar de dam. Deventer legde er zich bij 

neer, waarschijnlijk omdat de Diepenheimer watermolen het recht had om ook in de 

zomer te malen. Terwijl er toch vele andere watermolens waren, die, om de 

zomervloeden te voorkomen, 's zomers het water niet mochten opstuwen. De 

Diepenheimer molen was het eigendom van de stad Deventer. Een andere 

mogelijkheid is, dat de stad Zwolle niet zou toestaan dat 's zomers het water van de 

Regge naar Deventer zou afvloeien, omdat de bovenloop van de Regge dan vrijwel 

droog zou komen te staan. Vermoedelijk is de werkelijk reden wel een heel praktische 

zijn geweest, er werd bijna in die maanden april tot en met november niet gevaren. 

Immers de vracht bestond uit rogge, hout en andere agrarische producten, die in de 

herfst naar de verschepingspunten werden gebracht, om in november en in de 

wintermaanden te worden vervoerd. 

 

In het jaar 1619 was er een zware delegatie uit Deventer in Vreden om te spreken over 
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de aanleg van een verbinding tussen de Berkel en de Regge. Waarschijnlijk is altijd al 

water van de Berkel naar de Regge afgevloeid, en nu wilde men dit afvloeien in voor 

Deventer bruikbare banen leiden. Op deze manier is de Bolksbeek ontstaan. In het 

jaar 1652 spreekt Johan Borgerinck met de beruchte bisschop van Munster, 

Christoph Bernhardt von Galen, over de bevaarbaarmaking van de Regge tot aan 

Ahaus. 

 

Er bestaan een aantal documenten die enig statistisch inzicht geven in de toestand 

van de schipperij in het jaar 1674. Het eerste is de 'Aenteickeninge van de inkomende 

passagiers', dat zich bevindt in het stadsarchief te Zwolle en dat uitvoerig is 

beschreven door F.C. Berkenvelder. Van oktober 1673 tot de aftocht van de 

Munsterse troepen in mei 1674 is hierin nauwgezet aantekening gehouden van alle 

personen die in Zwolle overnacht hebben. De Franse en Munsterse troepen hadden 

zich in het jaar 1672 zonder veel tegenstand meester kunnen maken van de stad. Dit 

had openlijke wrevel opgewekt van de burgerij. Hierdoor gealarmeerd wilde de bezetter 

op de hoogte blijven van datgene wat zich in Zwolle afspeelde en met name welke 

contacten er werden gelegd. Daarom moest er een aantekening worden gehouden van 

alle personen die in Zwolle overnachtten en waar ze overnachtten. Op die lijsten 

komen veel schippers voor. Zo beschikken we over een overzicht van de inlandse 

scheepsbewegingen in de periode 1673 tot en met mei 1674. 

 

Over de eeuw die ligt tussen de jaren 1650 en 1740 horen we bijna niets. Het lijkt er 

echter op dat dit komt omdat Deventer terrein prijs heeft moeten geven. In het jaar  

1672 had de stad zich, net als Zwolle, zich op weinig verheffende wijze aan de 

Munsterse troepen overgegeven. Tijdens de daarop volgende bezetting heeft de stad 

vrij zwaar geleden. Als in het jaar 1687 blijkt dat de Oostendorper Sluis bij 

Haaksbergen in slechte staat verkeert, besluit het stadsbestuur om deze dan maar af 

te schrijven. Daarmee werd ook het achterliggende scheepvaartverkeer opgegeven. Op 

tal van plaatsen in het archief vinden wij bewijzen van het slechte onderhoud van de 

rivier. In het jaar 1621 krijgt de schout van Bathmen van de drost van Salland een 

brandbrief waarin staat dat hij zijn baan verliest als hij niet onmiddellijk de in de 

Regge gelegde dam laat verwijderen. Bovendien draagt de drost hem op er voor te 

zorgen dat de rivier in zijn ambtsgebied voortaan behoorlijk onderhouden wordt.  

 

Op 5 september 1647 stuurde dijkgraaf Johan Sticke een brief aan de schout van 

Bathmen betreffende het onderhoud van de rivier. De huislieden van Zuidloo en 

Dortherhoek werden geacht dat werk te verrichten, ze lieten allemaal verstek gaan. 

Alleen de boeren die op een of andere wijze afhankelijk waren van het stadsbestuur 

durfden niet weg te blijven. 

 

Ook Deventer getroostte zich rond het midden van de achttiende eeuw veel moeite om 

ook buiten het eigenlijke vaarseizoen vanuit het achterland per schip bereikbaar te 

zijn. Dat was in de periode dat Hendrik Lindeman het beheer over de Schipbeek en 

Regge voerde. In het begin van het jaar 1744 was door een zware overstroming van de 

IJssel en de Schipbeek de Snippelingsdijk doorgebroken. Buiten de Brinkpoort en de 

Bergpoort waren grote kolken uitgespoeld. De stad Deventer was hierdoor geïsoleerd 

geraakt en het vrachtvervoer was stil komen te liggen. In minder dan veertien dagen 

wist Lindeman deze situatie te klaren. Aansluitend daarop kreeg hij het beheer over 

de rivier. Hij was inderdaad een bijzonder voortvarende ondernemende man. Hendrik 
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Lindeman was een Deventer vaandrig/koopman, die van de stad Deventer het beheer 

over de Regge en de Schipbeek opgedragen kreeg. Hij was bovendien pachter van bijna 

alle zaagmolens in Deventer en daardoor belanghebbende bij een ongestoorde aanvoer 

van water en hout via de Regge en de Schipbeek. Lindeman was een zeer 

daadkrachtige persoon die confrontaties niet uit de weg ging. Lezend in de oude 

archieven krijgt men de indruk dat hij continue in de clinch lag met verschillende 

partijen. Het kan echter niet ontkend worden dat hij zeer veel tot stand heeft 

gebracht. Met name met de Stokkumer boeren kwam Lindeman geregeld in conflict. 

Dat kwam omdat Lindeman in de periode 1745-1755 de waterstand zo regelde dat de 

Regge en de Schipbeek bevaarbaar bleven. De koeien van de boeren liepen daardoor 

'tot de balg’ in het water en het hooi verrotte. 

 

Rond het jaar 1750 wordt vermeld dat de Heer Richter van het Westerflier altijd tegen 

het bevaarbaar maken van de Regge is geweest. Hij heeft daarvoor zijn stroman 

Hendrik Houwboer gebruikt, door hem samen met de boeren van Stokkum tegen de 

werken van de Deventer burger Lindeman aan de Regge op te laten zetten. Lindeman 

hield zich echter niet alleen met de Regge bezig. Hij had – vanaf het jaar 1745 tot zijn 

dood in het jaar 1758 – de stadswatermolens in pacht. Deze omvatten een zaagmolen, 

een ijzermolen of kopermolen, een loodwitmolen en een volmolen. Tussen de jaren 

1745-1749 herbouwde hij deze molens. Op de stadsweide liet hij bovendien een 

windkorenmolen bouwen, later bouwde hij een ijzermolen. Deze heeft tot in de 

twintigste eeuw bestaan. Ook wist hij de hoferve van Markelo in handen te krijgen, 

waardoor hij erfmarkerichter van de marke Markelo werd. Misschien is dat de reden 

dat alleen de Stokkumer marke protesteerde toen door zijn activiteiten in het jaar 

1746 het Stokkummer Broek en Markeler Broek diverse malen onder water kwamen 

te staan. Hij bracht op een bepaald moment, voor eigen rekening, zonder toestemming 

van het markebestuur een groot stuk broekgrond in het Stokkumerbroek nabij de 

Roosdom in cultuur. Ook was hij eigenaar van enkele boerderijen. 

 

Als Hendrik Lindeman vanaf het jaar 1745 begint met het herstel van de Regge, laaien 

de conflicten weer op. Lindeman wil opnieuw een dam in de Regge maken, of dit ooit 

gebeurd is vermelden de boeken niet. Twee jaar tevoren al had het stadsbestuur van 

Deventer in een resolutie de molenaar van de Diepenheimer watermolen gelast om in 

geen geval toe te staan dat hout over de sluis aldaar door de rivier naar Zwolle 

afgevoerd zou worden. De werken, ondernomen door Hendrik Lindeman, zorgden voor 

een extra dimensie in dit conflict. Aan het einde van het jaar  1746 'betrapte' 

Lindeman honderddrieenzestig man die in dienst van Zwolle aan de Regge werkten. 

Het conflict liep hoog op en toen men in de Staten van Overijssel er niet uit kwam 

werd bemiddeling van stadhouder Willem 1V ingeroepen. Deze benoemde een 

waarnemer, Ernst baron van Keppel tot den Dingshov, en in de jaren 1750 en 1751 

werd er op neutraal terrein door hem bemiddeld. Erg succesvol was de 

bemiddelingspoging niet want in de jaren 1764, 1767, 1770, 1784 en 1789 waren er 

weer sprake van incidenten. Gingen de Deventer stadsbesturen ondanks alle 

onenigheid en verschil van mening met de Zwolse regenten nog wel als 'Heeren' om, 

tegenover het stadje Diepenheim meende men zich veel meer te kunnen permitteren. 

In het jaar 1644 had Deventer van dit stadje voor een bedrag van driehonderdvijftig 

gulden en twintig stuivers de tolvrijdom gekocht. Toen Diepenheim ondanks deze 

overeenkomst in het midden van de achttiende eeuw toch tol ging heffen sloeg het 

stadsbestuur van Deventer een heel hoge toon aan. Het kwam tot een proces dat 
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Diepenheim verloor. 

 

Mensen waar Deventer ook heel wat mee te stellen had, waren de boeren van 

Stokkum. Inzet van de ruzies was een dam bij de Nieuwe Sluis. Het was een zaak van 

levensbelang voor de scheepvaart van Deventer dat het water van de Regge het hele 

jaar door ongestoord naar het westen kon stromen. In de archiefstukken vinden we al 

in het jaar 1620 de bewijzen van dit conflict. Zwolle nu beweerde dat Deventer nooit 

het recht had om zonder toestemming van de markenrichter en de gezworenen van 

Stokkum de deur van de sluis te openen. In ieder geval mocht dat niet gebeuren voor 

het feest van 'Martinus Oude Stijl' (21 november) en na 25 maart. Indien de 

scheepvaart alleen deze drie maanden voor Deventer zou openstaan, zou de stad er 

weinig aan hebben. In de overeenkomst die Hendrik Lindeman met het stadsbestuur 

van Deventer sloot stond dan dat hij de sleutel van de Nieuwe Sluis zou krijgen.  

 

Deze overeenkomst was op dit punt voor meerdere uitleg vatbaar. Het zou immers aan 

Lindeman vrijstaan om ook buiten die periode de Nieuwe Sluis open te zetten als er in 

de Regge niet genoeg water was. Hij diende ervoor te zorgen dat de hooilanden en 

broeken van de Stokkumers niet onder water kwamen te staan. Tijdens het grote 

'verschil' (ruzie) van rond het jaar 1750 probeerden zowel Deventer als Zwolle door de 

boeren van Stokkum verklaringen te laten afleggen die voor ieder van hen gunstig 

waren. Volgens Lindeman waren de Zwolse burgemeesters Verhoeff, Schrijverius en 

Van Marle samen met secretaris Golts aan het intrigeren om plaatselijke notabelen 

tegen de openstelling van de Nieuwe Sluis op te zetten. Dit had tot gevolg dat de 

boeren zich gingen beklagen bij de Heer van Borculo, die op zijn beurt weer een 

schrijven tot de Staten van Overijssel richtte. Deventer van zijn kant liet de 

ingezetenen verklaringen afleggen dat het openzetten van de Nieuwe Sluis voor hen 

helemaal geen nadeel had sinds Lindeman de Regge had laten verbeteren. Achter de 

spontaniteit van dit soort verklaringen kan men vraagtekens zetten. Zwolle ging rond 

'mit alle groote beloften en presentatien.’ Deventer van zijn kant was de grootste 

eigenaar van landbouwgronden in Stokkum. Verklaringen waren van stadswege al 

opgesteld door Van Suchtelen en Lindeman. De boeren hoefden alleen nog te 

ondertekenen. In het voorjaar van 1746 echter kwam het tot strubbelingen. Op 18 

maart verwijderde Lindeman de deuren uit de Nieuwe Sluis. Op 22 en 27 maart liet 

hij de huislieden van Stokkum bij kerkespraak (wereldlijke mededelingen, door de 

koster na afloop van de kerkdienst gemeld op het kerkplein) weten, dat er na het 

wegnemen van de deuren niets meer in de beek mocht worden opgeworpen, dus ook 

geen dammen. Op 3 mei werd door de boeren van Stokkum een slot gehangen aan de 

Nieuwe Sluis, kennelijk waren de deuren er weer ingehangen. Het slot werd er op 

bevel van Lindeman afgeslagen. Op 23 juni moest Lindeman een dam uit de beek 

verwijderen, dit was de tijd van de eerste snit hooi. 

 

Ook rond de Heeuwsluis kwam het tot soortgelijke taferelen. De burgemeester van 

Diepenheim hield gewoontegetrouw en volgens zijn recht de sluis op slot. De dijkgraaf 

van Deventer liet de sloten er echter af slaan. In die zomer stond het Stokkumerbroek 

geregeld onder water. Op 25 oktober 1746 werden op een holtink van de Stokkumer 

marke vele klachten geuit. De broeklanden waren meestentijds onder water geweest 

en er was grote schade. De marke verzocht de stad Deventer dan ook Lindeman te 

corrigeren. Op 2 juli had de stad Goor al in een brief aan Zwolle geschreven dat de 

Regge van Enter tot Goor nauwelijks bevaarbaar was. Ook was er te weinig water om 
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branden te kunnen blussen. De oorzaak was het voortdurend open staan van de 

Nieuwe Sluis. De brief eindigde met de vraag of Zwolle daar iets tegen kon doen. Op 

14 juli hadden de boeren van Gelselaar eveneens geprotesteerd tegen het opengaan 

van de Nieuwe Sluis. De hier toch vrij hoge oevers waren kennelijk niet hoog genoeg. 

Op 12 september 1750 verklaarden negenenzeventig schippers uit Enter en twintig 

schippers uit Almelo, dat ze in de zomer van 1746 onvoldoende water hadden om naar 

Goor te varen, omdat de Nieuwe Sluis zo vaak openstond. 

 

Zwolle heeft er op een wat merkwaardige manier ingespeeld. Op 4 juli 1746 kocht ze 

een stuk grond vlakbij de Nieuwe Sluis: het Leusinkkamp. Ze heeft daar blijkbaar 

graafwerkzaamheden laten verrichten, want van 6 tot 11 september werden in Wijhe 

besprekingen gevoerd over dit graafwerk. Op 20 november volgde een vergadering van 

de Ridderschap en Steden van Overijssel waar het rekest van de marke Stokkum 

behandeld werd. Op 2 december gaf Zwolle herhaalde malen te kennen het geschil te 

willen bijleggen. Ironisch genoeg werd diezelfde dag gemeld, dat Zwolle bij de Nieuwe 

Sluis aan het graven was. Lindeman ging op 3 december kijken en vond 

honderddrieenzestig man aan het werk onder leiding van Claas Kappers, 

burgemeester van Diepenheim en Hendrik Roelofsen, 'dien befaamden Houwboer’. Uit 

de stukken blijkt dat Deventer aan Zwolle verweet in de Regge een pakwerk (dam) te 

hebben gelegd. Zwolle van haar kant beklaagde zich erover dat er in de Diepenheimer 

Molenbeek een verzanding van achthonderd schreden lengte was komen te liggen en 

dat ze die hadden uitgegraven. Ook hadden ze volgens hun zeggen een rij palen 

verwijderd die op een voet afstand van elkaar dwars over de Molenbeek waren 

ingeslagen. Het water van de Regge kon daardoor nu weer vrij afstromen naar Goor.  

 

Van 15 tot 19 december vond een extra-ordinaris Landdag plaats van de Ridderschap 

en Steden. Zwolle gaf daar duidelijk te kennen, dat ze tussenbeide was gekomen 

vanwege haar grote negotie (handel) te water op Twente, Borculo en Munsterland. Ze 

beschuldigde Deventer ervan pogingen ondernomen te hebben om waren, bestemd 

voor Zwolle, tegen te houden en naar Deventer te leiden. Zo ontdekten de 

stadstimmerlieden van Zwolle op 17 december naast de Diepenheimer molen de 

houten beschoeiing van een oude schutkolk. Op 13 december was daar een hek 

aangetroffen dat het overslepen van houtvlotten moest beletten. Deventer erkende dit. 

In 1731 had ze daar een rij palen in de grond laten slaan met balken bevestigd met 

'ijzeren bolten'. Het conflict sleepte zich nog enige tijd voort in diplomatieke sferen. Na 

een aantal jaren stierf het tenslotte een zachte dood. Zeker nadat Lindeman op 5 juli 

1755 het beheer over de Regge aan de stad had teruggeven waren de scherpste 

kantjes van het conflict toch wel afgeslepen. Dat was maar goed ook want een effectief 

centraal gezag was er niet. Het enige dat de Ridderschap en Steden van Overijssel 

konden doen was 'die beide Steden op het ernstigst en vriendelijkst te verzoeken om 

haare geschillen in der minne bij te leggen.’ 

 

Er bestaat een conceptovereenkomst tussen beide steden van 13 juli 1751. Daarin 

deden de 'Heeren Mediateurs' het voorstel om Deventer en haar sluiswachter van de 

Nieuwe Sluis toe te staan om 'bij het doorlaten der Schuyten, so die tot verder 

transport soo verre mogten nodig hebben, aan dezelve het water soude kunnen en 

moeten laten volgen ' (dus nastromen),  waarbij Deventer ter bescherming van het 

Stokkumerbroek net beneden het Westerflier een nieuwe sluis zou bouwen. Deze reële 

oplossing kwam er echter niet. Men bleef compromissen zoeken waarin alles zo veel 
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mogelijk moest blijven zoals het was. Tenslotte kwam men tot een soort afspraak: er 

mocht geen dam voor de sluis en de sluis mocht even open om de zompen door te 

laten. Dit laatste kon echter onmogelijk een blijvende oplossing garanderen omdat het 

nu eenmaal een vereiste was dat de schepen nagestroomd werden. Het is hier niet de 

bedoeling dit conflict in zijn geheel uit de doeken te doen. Wel heeft het ons de 

gelegenheid gegeven een beeld te vormen van de scheepvaart op de Regge in die 

dagen. De berichten na het jaar 1746 leveren niet zoveel gegevens meer op. Toch moet 

er nog steeds veel zijn gevaren. Lindeman beweerde dat er per dag twintig à dertig 

zompen in de stad aankwamen. Ook kwamen zoveel houtvlotten aan dat de drukte op 

de Deventer houtmarkt spreekwoordelijk bleef. Nadat uiteindelijk Lindeman's 

pogingen om het hele jaar door de scheepvaart op de Regge mogelijk te maken mislukt 

waren, is het met de scheepvaart op de Regge alleen nog bergafwaarts gegaan. Er 

werd alleen gevaren in de periode november tot maart. De aftakeling van de rivier 

begon al snel na Lindeman zich af te tekenen. Blijkbaar had de stad Deventer na alle 

problemen rond Lindeman haar buik vol van de Regge. 

 

Aan de toch zo kwetsbare verbinding met Twente via het Westerflier lijkt dit het eerste 

te merken. Deze verbinding tussen de Maarkelse beek en de Regge bleek al in het jaar 

1768 niet zo best meer. Op 10 augustus van dat jaar hadden een groep Enterse 

schippers met veel kosten en moeite hout uit de Schipbeek in Goor gekregen. Ze 

besloten om dit nooit meer buiten het seizoen te doen. Deze weg was te lastig en te 

duur. Door de sluis bij het Westerflier konden tegelijk één Enterse zomp en twee 

boomstammen, en dat alleen nog bij hoog water. De Diepenheimse molenbeek leek 

hen dan ook beter voortaan. 

 

Was nu na het vertrek van Hendrik Lindeman in het jaar 1755 het leed geleden voor 

de Stokkumers? Geenszins. Steven ter Raa, de sluiswachter van de Nieuwe Sluis bleef 

voor moeilijkheden zorgen. Hij kon trouwens ook niet anders wilde hij zijn werk goed 

doen. Op 14 november 1755 werd hij door de drost van Diepenheim en Haaksbergen 

gearresteerd en veroordeeld tot een boete van tweehonderd zilveren ducatons. Hij had 

in juli 1754 en 1755 de Nieuwe Sluis geopend, waardoor het Stokkumerbroek weer 

eens onder water kwam te staan. Op 14 november volgde een zoveelste klacht van de 

Stokkumers, ze hadden hun hooi weer niet droog kunnen krijgen. Ook volgde er in 

het jaar 1756 een brief van de drost aan de Ridderschap en Steden, waarin hij nog 

weer aandrong op de bestaande regeling, dat de dam achter de sluis weg moest en de 

sluis even open mocht. Aan de praktische noodzaak van het nastromen dachten de 

heren bestuurders niet. Het is merkwaardig dat in dit conflict de Oude Sluis geen rol 

speelde. Deze lag tweeënhalve kilometer stroomafwaarts van de Nieuwe Sluis. 

 

Het laatste geschil betreft een controverse tussen Deventer en Zutphen. In het jaar 

1777 werden er enkele palen geslagen onder de Bolksbrug aan de grens van de 

Heerlijkheid Borculo, om te voorkomen dat er zompen van de bovenloop van de Berkel 

naar Deventer konden varen. Het stadsbestuur van Deventer beklaagde zich daarover 

bij de domeinraad van stadhouder Willem V, zonder positieve gevolgen. 

 

In het jaar 1780 constateert Peterszen dat de schippers terecht klagen over de 

bevaarbaarheid van een gegraven vaart tussen Goor en Diepenheim. Dat de Regge zo 

slecht onderhouden werd had vele oorzaken. Niet alleen was de controle op het 

onderhoud moeilijk, wat uiteraard verwaarlozing in de hand werkte. Een heel 
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belangrijke reden was dat er krachten aanwezig waren die er geen enkel belang bij 

hadden bij goed onderhoud van de Regge. 

 

In een rapport dat in het jaar 1793 werd uitgebracht staat dat ter hoogte van de 

marke Markelo drie grote en zware keistenen in de rivier zijn geraakt, welke groot 

nadeel aan de scheepvaart veroorzaken. Het is voor de opsteller van het rapport 

duidelijk dat deze stenen door zwaar beladen zompen klaarblijkelijk over boord 

gegooid zijn. De eigenaren van het aangrenzende stuk land treft uiteraard geen enkele 

blaam. Daarom hebben de dijkgraaf en de heemraden aan de arbeiders een ton bier 

toegezegd. 

 

In een brief aan het stadsbestuur klaagde de Heer van Westerflier in het jaar 1783 

over al het zand in de rivier. Het zand was afkomstig uit de buurtschap Buurse 

'alwaer de rivier door zandduinen loopt'. Om dit euvel te verhelpen werd tien jaar later 

in een rapport voorgesteld de Regge om te leggen. In plaats van door Buurse zou ze 

van het Laakmors tot de boer Hermeule kunnen lopen, waar ze weer in de huidige 

bedding zou kunnen komen. Behalve dat de Regge op deze wijze ook water uit het 

Haaksberger Veen zou krijgen, zou ze ook beter bevaarbaar worden omdat het losse 

zand van de oevers uit Buurse niet langer in de Regge terecht zou komen.  

 

Waar mogelijk probeerden de boeren zich aan het onderhoud van de Regge te 

onttrekken. Uit het voorafgaande blijkt dat wij ons door de gedurig slechte toestand 

van het onderhoud van de rivier van de scheepvaart geen al te grote voorstelling 

moeten maken. Hendrik Lindeman, de achttiende eeuwse  ondernemer uit Deventer, 

wil ons anders doen geloven, hij had er echter belang bij om de zaak gunstig voor te 

stellen. Nog steeds zouden al die kleine stadjes en dorpen uit Twente en het gehele 

prinsbisdom Munster handel op Deventer drijven. Het is echter verstandig om 

tegenover de gekleurde opvattingen van Lindeman de nuchtere feiten te stellen. Bij 

een enquête in de Bataafse tijd (Franse tijd) geeft het gemeentebestuur van Deventer 

op, dat de zompen op de Regge zevenduizend kilo konden vervoeren. Dit lijkt veel, de 

schepen op de IJssel konden echter 'bij ordinair water' tachtigduizend kilo 

transporteren.  

 

Grootscheepser nog dan door Antoni Borgerinck bij Het Catteler, pakte de Heer van 

Twickel: Carel George, graaf van Wassenaar Obdam, de zaken aan. Hij wendde zich 

tot de erfgenamen van de grote boermarke van Delden met het verzoek om hem toe te 

staan een kanaal te graven door de marke 'tot algemeen nut en voordeel van alle 

ingezetenen en vermeerdering van koophandel en neering.’ Hij bood aan 'zulks te doen 

op des ondergeschrevenen eijgen en prievative kosten en met zoodanige vonders of 

bruggen te leggen en ten eeuwigen dage te onderhouden.’ Op 20 september 1771 

vroeg hij de marke Enter om toestemming om het kanaal door haar gebied naar de 

Regge te graven. De marken gaven hun toestemming. L. Penninck, de gevolmachtigde 

van de juffers Swanida en Gerhardina Borgerinck, maakte bezwaar. 'Onder protest 

van prejuditie (schade, nadeel, prejudicieel: geschil dat opgelost moet worden voordat 

de hoofdzaak berecht kan worden, geprejudicieerd: op een oordeel vooruitlopen) en 

reserve van het regt van zijn principalinnen (opdrachtgevers, bazen)’. Hiermee begon 

de laatste ridderkrijg van Nederland.  

 

Op 18 oktober hadden de juffers de scholtus (burgemeester) van Rijssen al 



 239

aangeschreven zich te vervoegen bij de markerichter van Enter, de baron van Ittersum 

tot den Oosterhof, om 'Zijn Hoog Wel Geb Gestrenge te insinueren (bedekte 

toespelingen maken) dat een ‘approbatie (goedkeuring) off inhovise arrestatie 

(vaststelling) van de Holtinks resolutie ten eenenmale onwettig en wederrechtelijk in 

den gepasseerden jaare genomen was.’ Op 18 april 1772 lieten zij graaf Carel weten: 

 

Dat oversulks de Insinuanten niet hebben willen afsien de Geïnsinueerden bij dezen 

kennis te geven, dat sij het graven van deze vaart of Gragt niet kunnen of willen 

toestaan, maar dat sij hetselve metter daad sullen beletten en dat sij dientengevolge 

heden morgen als het uitgegraven zand of aerde ook wederom doen inlijken. 

 

De graaf nam de uitdaging aan en liet eveneens de scholtus van Rijssen een insinuatie 

en declaratie overbrengen. In diezelfde nacht hadden de juffers inderdaad al het 

uitgegraven zand weer laten insmijten. Op 5 en 6 april waren alle 'klinketten' van de 

sluizen geopend, zodat al het water wegliep. De spannendste tijd was wel het graven 

van het gedeelte bij Huis Het Katteler in de meidagen van het jaar 1772. Het werk 

vond plaats onder leiding van de werkbazen Hiltjesdam, Schuytemaker, Cortekaas en 

ter Plegt. Er werd door honderden arbeiders gegraven. Op 14 mei waren dit er 

vierhonderd, waarvan een groot gedeelte uit Delden en Enter. De moed werd er 

ingehouden met 'overgehaalde wateren en moutdranken.’ Dit weten we uit een rapport 

van Everhard Herman Putman, advocaat uit Deventer, die door de graaf was 

ingehuurd om gewelddaden te voorkomen. Besloten werd om 'eenige manschappen' te 

plaatsen in de Hulse bossen voor de poort van Het Catteler en door één of twee 

trommels ‘sodanig in het oog te houden dat niets feytelijks sonder tydelijke 

waarschouwinge ondernomen kon worden.’ 

 

Op 15 mei voegden zich honderdvijftig arbeiders uit Goor bij de vierhonderd die al aan 

het werk waren. Putman schreef: 

 

Dat sij sonder eenig geweld en goede ordre het Catteler met slaande trom voorbij 

trokken en sig van geweld onthielden, vorts met genever en bier, leggende bij de kleijne 

tent door ons daags te vooren opgeslagen, beschonken wierden en wel soo gewens er 

groote hoope was om in tijds te sullen gedaan krijgen.  

 

Maandag 18 mei werd de markegrens van Delden bereikt. Uit dit rapport blijkt, dat 

een deel van de arbeiders Entersen waren, zelfs dat drie van de vier werkbazen 

Enterse namen droegen. Het verzet van de dames Borgerinck kan niet meer zijn 

geweest dan het veroorzaken van een aantal incidenten, waarschijnlijk uitgevoerd 

door jonge losbollen die met drank en geld daartoe waren overgehaald. Het werk werd 

er nauwelijks door vertraagd. 

 

Op 17 december 1772 deden de juffers een vredesvoorstel. Ze zouden de 

vijandelijkheden beëindigen wanneer de graaf de vaart niet bij Enter maar bij Het 

Catteler liet uitmonden. De graaf antwoordde onmiddellijk en stelde dat dit vanwege 

de hoogteverschillen niet mogelijk was. De juffers gaven hun verzet nog niet op want 

in de nachten van 11 juni, 22 juni en 4 juli 1773 vonden er weer insmijtingen plaats. 

Pas na het overlijden van Gerhardina liet Swanida Borgerinck op 23 maart 1774 

weten dat ze de vijandelijkheden staakte en dat de graaf 'van nu af aan vrij en 

onbespeert zal gelaten worden de Eijendom en Possessie in gebruik dier verwijde en 
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opgedolven vaart' (...) langs en door de Enter Mors in de Regge vallende.’ De strijd 

werd beëindigd met een rechtsgeding: de graaf eiste een schadevergoeding van ruim 

zevenduizendzeshonderd gulden. De waarnemend drost, de baron van Ittersum tot 

Oosterhof, wees er slechts vijftienhonderd gulden van toe. Hiervan werd achthonderd 

gulden betaald door Swanida Borgerinck en de resterende zevenhonderd gulden door 

Abraham Frederik Rückerfelder, professor aan het Deventer atheneum. Wat de 

motieven van de juffers zijn geweest wordt nergens met zoveel woorden vermeld. Het 

kan haast niet anders geweest zijn dan het verlies van de overslagfunctie van 

Binnengaaits, die hun eigendom was. En wellicht is het ook gezichtsverlies geweest, 

omdat een andere factorij – beter en mooier – de overslagfunctie van hen overnam. 

 

De graaf van Schuilenburg diende een verzoek in om tol te heffen en op 3 april 1776 

kreeg de graaf van de Staten van Overijssel toestemming. Het tarief was anderhalve 

stuiver per schippond (schippond: 300 pond) en voor zompen met hout, turf, steen of 

pannen één stuiver per schippond of een gulden per zomp, voor houtvlotten tien 

stuivers en voor lege zompen drie stuivers. De burgers van Delden waren vrijgesteld. 

Prompt gaven de Enterse schippers zich uit voor burgers van Delden. In een rekest 

(verzoekschrift) van 11 april 1774 gaf de graaf als reden op voor zijn initiatief, dat hij 

steeds getracht had zijn uitgestrekte landerijen te verbeteren 'en zowel de Meijeren 

(pachtboeren) en Bruikers, als derzelver gebruikte Landerijen van beter Conditie te 

maken.’  

 

Daarbij had de Suppliant met Leedwezen ondervonden, hoe wijnig hij in Zijne 

Oogmerken vorderde, doordien de armelijken en bekrompen toestand der Ingezetenen, 

het gebrek aan Commercie en Negotie, de geringheijt der producten en difficulheijt en 

kostbaerheijt van Transporten, vooral ook de afgelegenheijt der Groote Steeden, wier 

Nabijheijt altoos Neering en Welvaert aen 't omliggende plattelandt sigtbaerlijk 

toebrengen. 

 

Wellicht kunnen we graaf Carel beter begrijpen als we bedenken dat hij enige jaren in 

Oxford heeft gestudeerd juist in de periode dat men in Engeland begon met het graven 

van vele kanalen. 

 

We vervolgen het verhaal vijftig jaar later. Naar aanleiding van klachten in het jaar 

1833 over het slechte onderhoud door Deventer aan de Markveldse Sluis antwoordde 

Deventer aan de gouverneur van Overijssel dat de stad geen enkel belang meer had bij 

de Regge en zich dus aan onderhoudswerken onttrok. Men moest erkennen dat een 

plan om de Regge, de Schipbeek en de Almelose Aa te kanaliseren, niet levensvatbaar 

was. In het jaar 1864 werd besloten de commissie die zich bezig hield met het 

bevaarbaar maken van de Schipbeek tussen Diepenheim en Deventer te ontbinden. 

De Diepenheimse watermolen, die op een strategische plek lag omdat men van daaruit 

de scheepvaart van en naar Twente kon controleren, werd verkocht.  

 

Toen Wildeman, departementaal ingenieur van de Waterstaat, in het jaar 1809 zijn 

rapport over de Vecht, de Regge en de Schipbeek uitbracht, gaf hij een nogal mager 

beeld van de scheepvaart op de Regge. 'Weliswaar', schreef hij, ‘de Regge is bevaarbaar 

van de IJssel tot de watermolen bij Haaksbergen.’ 'Maar', voegde hij er aan toe: 'het 

vaarwater werd gevoed met wat de mulder doorliet.' Wanneer bij de Haaksbergse 

molen alleen nog het kleine rad kon draaien, stond de watermolen van Markvelde al 
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geheel stil bij het gebrek aan water. Van 23 maart tot 21 november lag de rivier van de 

Nieuwe Sluis tot de monding van de Bolksbeek droog. Dit was in voorgaande jaren 

ook zo, maar de bloei in die tijd betrof alleen het vaarseizoen en dan was er voldoende 

water. De negentiende eeuw stelde echter meer eisen. Wildeman stelde dan ook voor 

om de Regge te vervangen door een kanaal met stilstaand water. En als inkomsten uit 

de tollen op dit kanaal de kosten niet zouden kunnen dekken, dan zou men 

waterkeringen moeten maken in de rivier zelf. Hij stelde daarbij voor om de Regge met 

stuwen bevaarbaar te maken tot de Duitse grens, kosten vierentachtigduizend gulden. 

 

Desondanks werd er gevaren, echter geklaagd werd er ook. In het jaar 1812 schreef de 

maire van Deventer, N.J. Suchtelen, een brief aan de prefect van het departement van 

de Monden van de IJssel, waarin hij zich beklaagde over het leggen van een dam in de 

rivier even beneden de aftakking van de Molenbeek in Diepenheim. De gevolgen 

zouden rampzalig zijn. Door het stremmen van de verloop van de Regge zouden alle 

fabrieken in Deventer stil komen te liggen en de grachten zouden droogvallen. 

 

In het jaar 1812 klaagde de maire van Diepenheim dat de Nieuwe Sluis zo lek was dat 

hij er een dam voor had moeten laten gooien. Op 2 juni 1816 klaagden Enterse 

schippers eveneens dat de Nieuwe Sluis lekte. De Regge bij Goor kreeg dermate weinig 

water dat ze er niet meer konden varen. Deze klacht werd herhaald op 19 maart 1819 

met dit verschil dat nu de oorzaak werd gezocht in belemmeringen in de Molenbeek. 

De schippers hadden zo weinig water dat ze niet meer naar Goor, Zeldam, 

Binnengaaits of Carelshaven konden varen en moesten lossen bij Boomcate of bij het 

erve Exoo. Ook de sluis bij de Markvelder molen was in zo'n slechte staat, dat de 

molenaar er een dam voor had moeten leggen om geen maalwater te verliezen. Ook de 

Oude Sluis en de Nieuwe Sluis waren niet meer bruikbaar. De klagers stelden dat de 

Regge dikwijls geheel onbevaarbaar was en dit hoe langer hoe meer dreigde te worden. 

De gezondheid van de burgers zou een 'onberekenbaar nadeel' worden toegebracht. 

 

In het jaar 1815 laat de Heer Van der Borch van Verwolde onder Laren de Bolksbeek 

verleggen. Het komt hem beter uit dat deze niet langer tussen Markelo en het 

Westerflier in de Regge uit mond. De Bolksbeek mond dan uit een paar kilometer naar 

het westen, even boven de Wippert. 

 

De schippers hebben overigens in niet geringe mate zelf aan de slechte staat van de 

Regge bijgedragen. Als er geen water genoeg was om te kunnen varen maakten de 

schippers van planken, boomstammen en zoden een dam door de rivier waarmee ze 

het van boven aankomende water opstuwden. De zomp werd vlak voor de dam 

gemanoeuvreerd, vervolgens stak de schipper die dam plotseling door. Het water 

stroomde naar beneden waardoor het vaartuig een stuk met het dan snel stromende 

water kon meedrijven. Wat verderop speelde zich weer hetzelfde verhaal af. Het hoeft 

geen betoog dat niemand zich geroepen voelde om de restanten van de tijdelijke 

dammen die in de rivier waren achtergebleven op te ruimen.  

 

Duidelijk was de gemeenteraad van Deventer, toen ze op 3 november 1836 uitsprak 

dat de stad volstrekt geen belang meer had bij de rivier en dat ze afstand deed van 

haar rechten daarop. Dit gebeurde in een dispuut met de burgemeester van Neede, die 

reparatie eiste van de bruggen over de Schipbeek bij Neede en Hoonte en onderhoud 

van de kadijken. Zo eenvoudig kwam het gemeentebestuur van Deventer niet van zijn 
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verplichtingen af. Ook binnen de stad was verzet gerezen tegen dit voornemen. De 

Raad van de Koophandel van Deventer had de gouverneur van de provincie op 25 

april 1836 een brief geschreven met het verzoek haar kopij (stuk wat naar de drukker 

gaat) te bezorgen van het besluit van de raad van de stad om afstand te doen van het 

beheer van de Regge en de Schipbeek. De Raad van de Koophandel beklaagde zich 

erover, dat de gemeenteraad 'als gewoonlijk niet onze gevoelens heeft geconsulteerd.’ 

Bovendien wendde ze zich tot de gouverneur met een plan tot kanalisatie van de 

Regge. Wat was er inmiddels namelijk gebeurd? In het jaar 1829 had door de komst 

van het kanaal Hattem-Apeldoorn de stad Deventer haar centrumfunctie voor de 

Oost-Veluwe verloren. Deze was nu toegevallen aan Apeldoorn. De Raad van 

Koophandel zag om naar nieuwe markten en vroeg daarom in een rekest aan de 

koning om de bevaarbaarmaking van de Regge en de Schipbeek. Hoe de botsing 

tussen Raad van Koophandel en gemeenteraad zich verder heeft voltrokken, is niet te 

achterhalen. Het resultaat was dat de gemeenteraad het plan tot bevaarbaarmaking 

van de Regge overnam, hiervoor geld ter beschikking stelde en een commissie 

benoemde die het plan trachtte te verwezenlijken. 

 

Toen in juni 1832 de besturen van elf gemeenten langs de Regge en in het zuiden van 

Twente een rekest indienden bij de koning, tot bevaarbaarmaking van de Regge, 

vroegen de Deventernaren op 10 augustus van dat jaar opnieuw bij de koning om de 

Regge beter bevaarbaar te maken. De gemeentebesturen van Goor, Diepenheim, 

Markelo, Wierden, Rijssen, Hellendoorn, Enschede, Lonneker, Hengelo, Stad Delden 

en ambt Delden dienden een rekest bij de koning met het verzoek de Regge en de 

Schipbeek bevaarbaar te maken. Men ontwikkelde een eigen plan dat op 23 juni 1834 

door de burgemeesters van Goor, Diepenheim, Rijssen, Wierden en Hellendoorn aan 

de gouverneur werd aangeboden met het verzoek het te laten beoordelen door de 

ambtenaren van de Waterstaat. Er waren vier  schuttingen gepland. De kosten werden 

geraamd op zeventienduizend gulden en de inkomsten op duizenddriehonderdvijftig 

gulden per jaar. Bij deze plannen was geen rekening gehouden met de toen reeds 

bestaande plannen voor een Overijssels Kanaal. Geheel onafhankelijk van dit plan 

werden binnen Gedeputeerde Staten al soortgelijke plannen gekoesterd, vooral door 

stimulans van jonkheer Van Sandberg. 

 

In het jaar 1829 was op het verzoek van Waterstaat al een proef gestart met een 

stouwsluis. Deze proef vond plaats in de monding van de Regge, een plaats waar door 

schippers veel werd gedamd. In het jaar 1832 werd de proef voortgezet met een 

verbeterd exemplaar. Deze stouwsluis was in feite een verbeterde verzie van de stuw 

bij Schuilenburg. Bovenstrooms gaf zij door het opstuwen van het water een 

behoorlijk grote diepgang. Door periodiek de schutplanken weg te nemen stroomde 

een lange golf water naar beneden en gaf ook daar meer diepgang. Bij hoog water 

werden alle schutplanken eruit genomen. De proefneming had zo'n goed resultaat, dat 

in het jaar 1835 het ministerie van Waterstaat met een eigen plan kwam.  

 

Dit plan bestond uit het behoorlijk opruimen en schoonmaken van de waterleidingen 

die op de Regge loosden, het instellen van een jaarlijkse schouw en het bouwen van 

zeven stuwen in de Regge. Naast deze stuwen zouden kanaaltjes moeten komen met 

gewone schutsluizen opdat bij het schutten zo weinig mogelijk water verloren zou 

gaan.  
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De plaatsen van de stuwen in de Regge waren: 

 

- bij Boomcate 

- boven het Rijssense veer 

- boven het erve Exoo 

- boven Het Katteler 

- tussen Bartels en de Oude Beek 

- beneden de Molenbeek boven Goor 

- boven Diepenheim 

 

Deze stuwen zouden bij hoog water geheel worden gelicht. Bij laag water konden ze 

gesloten blijven want de zompen konden dan passeren door de parallelkanaaltjes met 

schutsluisjes daarin. Het gehele plan sloot aan bij de toenmalige plannen voor het 

Overijssels Kanaal, dit kanaal zou de Regge vijf km ten noorden van Hellendoorn 

snijden. 

 

Inmiddels had de raad van de stad Deventer een commissie ingesteld om deze 

plannen te bevorderen. Ook de Gedeputeerde Staten hadden er hun goedkeuring aan 

gehecht. Het plan werd geraamd op eenenvijftigduizendvierhonderdvierenvijftig gulden 

(f 51.454) en het jaarlijks onderhoud geschat op zeshonderdvijftig gulden. De kosten 

van de kanalisering van de Schipbeek zouden zijn tweeënveertig 

duizenddriehonderdzevenendertig gulden ( f 42.337). Daarbij kwamen nog de gronden 

voor de woningen van de sluiswachters, de woningen zelf en de bruggen voor de 

kanaaltjes. 

 

Deventer schonk veertigduizend gulden, het resterende bedrag wilde men lenen à 

drieënhalf procent per jaar. Men wilde zich inkomsten verschaffen door bij elke sluis 

twintig cent tol te heffen op elke zomp. Ook de betrokken gemeenten wilden jaarlijks 

een bedrag beschikbaar stellen. Toch bleef men in de exploitatie met een tekort zitten. 

Dit tekort zou kunnen worden opgeheven door een bijdrage van de Nederlandsche 

Handelmaatschappij. In het jaarverslag van 1837 van Robert Campbell, agent van 

N.H.M. te Nijverdal (die op 1 januari 1845 burgemeester van Hellendoorn zou worden), 

wordt gemeld dat het provinciale bestuur bij de verschillende belanghebbende 

gemeenten en particulieren informeerde wat ze aan deze zaak zouden kunnen 

bijdragen.  

 

Op 10 oktober was hij op een vergadering in Goor waar hij verklaarde dat de N.H.M. 

vooraf wenste te weten om welke sommen het ging, voordat ze enige toezegging kon 

doen. Op 15 januari 1838 vergaderde men in het raadhuis van Deventer. De 

gouverneur legde uit dat voor het plan honderdtwintigduizeend gulden nodig was. De 

stad Deventer schonk hiervan veertigduizend gulden. Dat men de rest wilde verwerven 

door een naamloze vennootschap op te richten met een kapitaal van tachtigduizend 

gulden. De opbrengsten van de tolgelden werden geschat op zevenduizend gulden. In 

de stukken van de commissie varieert dit van vierduizendtien gulden tot 

zesduizendnegenhonderdveertig gulden per jaar. De zuivere winst zou worden 

verdeeld. Dit leverde een onzekere winst op van tweeënhalf procent. Men wilde 

dertigduizend gulden lenen tegen een vaste drie procent rente. 

 

De directie van de N.M.H. liet hierop weten dat zij ervan uitging dat de provincie zelf 
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de bedragen diende op te brengen. Ze voelde er weinig voor om in dit plan grote 

sommen geld vast te leggen. Ze wilde niet verder gaan dan tienduizend gulden. 

Daarna deelde de gouverneur mee dat men door de weigering van de N.H.M. van het 

verenigd plan moest afzien. Men moest zich beperken tot de kanalisatie van de 

Schipbeek. Op 6 maart 1838 liet Campbell weten dat deze ontwikkeling de directie 

van de N.M.H. had bevreemd. Ook wilde ze graag weten waarom men niet bij het 

ontwerp van 1834 was gebleven. Op 6 april bezocht de Deventer wethouder Van 

Delden Campbell. Ook de gouverneur bleef aandringen.  

 

Toen in mei Campbell gesprekken had gevoerd met zijn directie, zou hij op de 

terugreis een audiëntie hebben bij de gouverneur. Deze bleek verhinderd te zijn. Wel 

was er zijn kabinetschef Van Schreven met wie Campbell een lang gesprek had. Toen 

Campbell meedeelde dat zijn directie niet verder wilde gaan dan vijftienduizend 

gulden, beklaagde Van Schreven zich erover 'dat voor de ondernemingen van 

algemeen belang in deze provincie bij de kapitalisten in Holland zoo weinig 

aanmoediging bestaat.’ 

 

Op 19 juni deed de gouverneur een nieuw voorstel: als dertigduizend gulden ineens 

zo'n bezwaar was, waarom dan niet achthonderd gulden per jaar? De N.M.H. weigerde 

opnieuw. Op 4 juni 1836 had Campbell's voorganger Freijs geadviseerd om de 

plannen tot bevaarbaarmaking  van de Regge te steunen. Deze rekende toen uit dat de 

N.H.M. door de slechte bevaarbaarheid 's zomers een schade van drieduizend gulden 

zou hebben. Campbell was dit niet met hem eens, in het jaar 1837 waren de 

vrachtkosten duizendhonderdachtenzestigenhalve gulden.  

 

In het jaarverslag van Gedeputeerde Staten over het jaar 1838 staat dat de 

gouverneur de zaak voor nadere overwegingen had teruggegeven aan de raad van de 

stad Deventer. In het jaar 1848 werd het plan weer uit de ijskast gehaald toen de 

Provinciale Staten de bevaarbaarmaking van Regge en Schipbeek verbonden met de 

plannen voor een kanaal van Zwolle naar Almelo, Hengelo en de Dinkel. De 

Overijsselse kanalen zijn het gevolg van de inspanningen van de Overijsselaars zelf. 

Onder leiding van hun Gedeputeerde Staten en hun gouverneur hebben de provincie, 

de gemeenten en de kapitaalkrachtige Twentenaren hun gelden toegezegd en tenslotte 

ook geïnvesteerd in deze kanalen. Het initiatief is genomen door Gedeputeerde Staten 

toen zij in het jaar 1830 besloten om door Waterstaat een kanaal van Zwolle naar 

Almelo te laten ontwerpen. In het jaar 1833 werd een ontwerp voorgelegd aan de 

Provinciale Staten van een kanaal dat geschikt was voor zompen en Hoogeveense 

pramen. In die tijd werd er op de Vecht veel gevaren met deze kleine pramen door 

Nordhornse schippers. Gedeputeerde Staten stelden voor om voor de uitvoering 

daarvan gedurende twintig jaar een subsidie van tweeduizend gulden te verlenen. De 

kosten van het project worden geraamd op 

tweehonderdtienduizendvierhonderdtachtig gulden (f 210.480). 

 

De Staten vonden dit te veel. Ingezetenen van Zwolle, Almelo en andere plaatsen lieten 

de zaak niet rusten en brachten een inschrijving van honderdzesentachtigduizend 

gulden tot stand. In het jaar 1836 werd het plan opnieuw in de Staten gebracht, 

aangevuld met een verbinding van Almelo naar de Dinkel bij Singgraven, wat de 

totaalkosten op driehonderdduizend gulden bracht. Deze toevoeging had vermoedelijk 

tot doel de watervoorziening van het kanaal zeker te stellen, ook om dat deel van 
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Twente voor het plan te interesseren. De Staten keurden het plan goed en besloten tot 

een subsidie van tweeduizend gulden per jaar. De gemeentebesturen van Zwolle, Stad 

en Ambt Almelo, Borne, Tubbergen, Enschede, Weerselo, Denekamp en Vriezenveen 

zegden tezamen een subsidie toe van duizendvijfenzeventig gulden per jaar gedurende 

twintig jaar. De inschrijving voor het benodigde kapitaal verliep spoedig en snel werd 

een bedrag van tweehonderdnegenentwintigduizend gulden bereikt.  

 

Toen de regering van het koninkrijk Hannover akkoord ging met het aftappen van 

Dinkelwater kwam in augustus 1838 de koninklijke goedkeuring. In januari 1839 

werd een vereniging van inschrijvers opgericht en men wilde een naamloze 

vennootschap oprichten, dit werd echter afgeraden. Op 20 april 1841 kwamen de 

inschrijvers bijeen in Odeon te Zwolle ter beoordeling van een nieuw ontwerp. De 

gouverneur ontvouwde daar het plan aangevuld met een zijtak naar Hengelo, kosten 

vierhonderdvijfenzeventigduizend gulden. Deze zijtak had vrijwel zeker tot doel om de 

fabrigueurs in Hengelo en Enschede voor het plan te interesseren. De Provinciale 

Staten keurden het goed en koppelden daaraan het plan tot bevaarbaarmaking van 

Regge en Schipbeek. Hiermee kwamen ze tegemoet aan dringende wensen van de stad 

Deventer. De inschrijving slaagde.  

 

De koninklijke goedkeuring werd verkregen maar de aanbesteding mislukte. De 

aannemers wensten een hogere betaling dan in de begroting was voorzien. Toen de 

koning in het jaar 1843 Zwolle bezocht werd zijn steun ingeroepen: er werd een 

rijkssubsidie van dertigduizend gulden toegezegd. Echter de aanbesteding mislukte 

weer. Op 15 juni 1843 besloten de Provinciale Staten om de zaak te laten vervallen. 

 

Al deze plannen betroffen kanalen met een bodembreedte van vier meter, één meter 

diepte en een breedte op de waterlijn van acht meter. De doorvaartopening in de 

sluizen was drie meter vijfenzestig. Deze plannen beoogden niet om de bestaande 

zompvaart te doorbreken. Sterker nog, in januari 1835 protesteerden de kooplieden 

en factoors te Zwolle en de Zwolse veerschippers op Amsterdam tegen deze breedte. Ze 

wilden deze versmald zien tot twee meter zeventig, zodat zelfs geen Hoogeveense 

praam meer kon passeren, maar nog wel de zomp.  

 

De kooplieden en factoors vreesden, dat de kooplieden en fabrijkanten van Almelo en de 

environs van Twenthe hunne goederen vandaar direct uit Holland zouden ontvangen, 

terwijl dan hunne schuiten op hun best deze stad (Zwolle) zullen aandoen maar die 

voorbijgevaren zonder dat deze stad daarvan eenige voordeelens of althans niets 

beduidende zal genieten. Als deze goederen met kleine zompen en vaartuigen gelijk 

thans vervoerd worden, zal zulks alhier een groot vertier verschaffen waardoor alle 

klassen van ingezetenen direct en indirect voordeel genieten. De veerschippers 

betoogden dat de breedte van de geplande sluizen gelijk was aan die van 

Leidschendam, zodat alle schepen en trekschuiten die daardoor konden, rechtstreeks 

van Almelo op Rotterdam zouden kunnen varen. Ook de graanhandel van Almelo op 

Zwolle, welke voor zoo vele schippers een middel van bestaan oplevert zoude geheel 

ophouden want de kooplieden te Almelo zouden alsdan hunne granen, even gelijk 

andere goederen, vandaar naar de beurzen van Amsterdam en Rotterdam inschepen en 

verzenden waardoor daarbij een grootte klasse menschen, die door de verwerking van 

die granen nu de kost gewinnen zouden verarmen een tot de bedelstaf geraken. 
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Ook de gemeente Wierden liet op 20 juli 1836 weten niet gediend te zijn van de 

kanaalplannen:  

 

Omdat het zeer tot nadeel van de gemeente strekt, althans voor het grootste gedeelte 

derzelve, daar het dorp Enter en meest alle buurtschappen daarbij niet alleen volstrekt 

geen belang hebben, maar daar het dorp Enter voor het grootste deel uit schippers 

bestaat, die op de Regge meestal hun brood verdienen, zoude zulks vooral dienen om 

dit dorp, dat reeds armoedig is, in de grootste armoede te dompelen, dewijl dat de 

schipperij niet alleen zoude ophouden, maar de rivier die thans bijna hunne gehele 

gemeente doorloopt en bevoordeeld, daardoor geheel zoude verwaarloosd worden tot 

groot nadeel niet alleen van het dorp Enter maar van de gansche gemeente. 

 

Na de mislukte aanbestedingen in de jaren 1841 en 1843 kwamen de kanaalplannen 

in het jaar 1845 opnieuw ter sprake in de Provinciale Staten. Het waren oude 

plannen, nu met zeven en halve meter bodembreedte en vijf komma drie meter brede 

sluizen, een kanaal voor grote binnenschepen. Met inbegrip van de kanalisatie van 

Regge en Schipbeek werden de kosten geraamd op één miljoen 

tweehonderddrieendertigduizend zevenhonderdachtenvijftig gulden en zevenenzestig 

cent ( f 1.233.758,67). De Staten aarzelden echter omdat er op dat moment werd 

gedacht aan een spoorweg. In het jaar 1844 kwam namelijk de Rijnspoorweg naar 

Arnhem gereed. In het jaar 1845 belegde de gouverneur te Zwolle een vergadering van 

alle Kamers van Koophandel. Daar werd het plan gepresenteerd, om door een 

spoorweg Kampen, Zwolle en Deventer met de Rijnspoorweg te verbinden en door een 

zijtak via Raalte, Nijverdal en Almelo aan te sluiten op de Hannoverse en Pruisische 

spoorwegen. Een ambitieus plan dat tien à twaalf miljoen gulden zou vergen.  

 

Bij Koninklijk Besluit van 12 april 1845 werd concessie verleend op voorwaarde, dat 

binnen acht dagen een waarborg van vijfhonderdduizend gulden in Nederlandse 

effecten zou worden gestort. Dit lukte en voorbereidingen in de vorm van 

waterpassingen werden gestart. Toch is dit spoorwegplan niet gerealiseerd, daardoor 

kregen de kanaalplannen weer een kans. Staring en Stieltjes schreven in het jaar 

1846 over de Oude Sluis: 'Het vroeger bestaande werk diende zowel om bovenwaarts 

water te behouden, als om met het opgestuwde water de zompen naar beneden te 

doen drijven.’ Het lijkt ons toe dat Lindeman met het inschakelen van deze sluis 

zichzelf en de Stokkumers veel ellende had kunnen besparen. Zeker als beide sluizen 

nog waren aangevuld met een derde stuw beneden het Westerflier. 

 

Toen in het jaar 1846 Staring en Stieltjes langs de Regge trokken troffen ze een 

Nieuwe Sluis aan, waarvan niet meer over was dan een paar vervallen landhoofden en 

een gedeelte van de sluisvloer, 'zoodat men genoodzaakt is daar des zomers eene 

kistdam te plaatsen, om het water op de Molenbeek te brengen en te verhoeden, dat 

dit naar de Beneden-Schipbeek afvloeit.’ Dat de sluis er geheel vervallen bij lag, duid 

aan dat Deventer er niets meer aan heeft gedaan. Het steeds uitstellen van de 

reparaties had zijn uitwerking niet gemist. De Oude Sluis was toen al vervangen door 

een vaste brug en de sluizen bij het Westerflier lagen er zeer verwaarloosd bij. De 

vaart op de Regge eindigde met de verbetering van de afwatering die noodzakelijk werd 

na grote overstromingen omstreeks het jaar 1890. Met de komst van het Twente-

Rijnkanaal kwam er definitief een eind aan al die wateroverlast  
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Een verlate echo van deze tijden vinden we nog in het jaar 1851 – toen op 1 augustus 

van dat jaar – G. en H. Salomonson aan hun garenleveranciers schreven: 

 

Wij willen voor half November hier alles binnen hebben en hoewel ons de somerzon nog 

beschijnt, zo waarschuwen wij er nu reeds voor, dat wij de winter niet willen zweten 

van benauwdheid geene materialen genoeg te hebben en over dit punt wil vader G. 

volstrekt letterlijk de orders gevolgd hebben. 

 

Een andere keer:  

 

Ik ga met hoofdpijn in ons magazijn, als ik daar, nu reeds 6 september zijnde, geen 

vaten en weinig balen (garens) zie en gij kent de waters; met één nachtvorst ligt alles 

digt. 

 

Deze uitlating is daarom zo merkwaardig, omdat sinds 1834 ook in de winter de 

verharde weg Zwolle-Almelo kon worden gebruikt. Hier speelde de oude problematiek 

kennelijk toch nog een rol. Het is vooral vader G. die aandrong op deze vroege 

levering. Anderzijds maakt deze uitlating duidelijk, dat ook toen nog het vervoer per 

schip nog steeds de voornaamste rol speelde. 

 

Een actief man was ook de al eerder genoemde J.E. Wildeman, de parlementaal 

ingenieur van de Waterstaat. Op 3 juni 1806 wist hij te bewerkstelligen dat het 

Departementaal Bestuur het bevel gaf dat alle droge plaatsen in de Regge over de volle 

breedte twee spit diep moesten worden uitgegraven. Dit begon bij Almelo en liep door 

naar Goor en Diepenheim, waar de schouw van Deventer op de Schipbeek begon. Ook 

moesten de oevers worden verbeterd. Op 6 januari 1807 leverden de Municipaliteit en 

de Rigter des Landgerigts van Almelo de rekeningen in bij het Departementaal 

Bestuur. In het jaar 1809 maakte Wildeman een rapport over de Vecht, de Regge en 

de Schipbeek waarin hij diverse plannen ontvouwde. Op de Regge wilde hij enkele 

bochten afsnijden en twee stouwsluizen leggen en boven Schuilenburg een aantal 

schutsluisen. Deze sluizen wilde hij aan het boveneinde voorzien van een valschut 

met hoge windas en aan het benedeneinde van één paar puntdeuren, zodat bij het 

schutten niet meer een paar kilometer rivier wegstroomde, maar alleen de inhoud van 

de schutkolk. Bij voldoende water zouden deze sluizen geheel open gezet moeten 

worden. Hij stelde verder dat het voornaamste oogmerk van het bevaarbaarmaken van 

de Regge was het mogelijk maken van een directe communicatie tussen Zwolle en 

Enschede. 

 

Dat zou inhouden het verbeteren van de Vecht. Vervolgens de Regge tot de monding 

van de Almelose Aa of tot aan de Twickelervaart. Terwijl deze vaart zou moeten 

worden verlengd tot Borne en vandaar naar Hengelo en Enschede. Een andere 

mogelijkheid was het gebruik maken van de Almelose Aa, de Loolee en de Bornse 

Beek, die bij genoeg water bevaarbaar was tot Hengelo. Welke van beiden men moest 

kiezen was afhankelijk van de hoogteverschillen in het terrein. Hij dacht ook nog aan 

een derde mogelijkheid, een kanaal van het Loo naar Enschede. Toen koning Lodewijk 

Napoleon onze streken bezocht, beloofde hij aan Enschede een kanaal naar het Loo en 

aan Almelo een kanaal naar Zwolle. Wildeman liet zijn plan tot het beter bevaarbaar 

maken van de Regge vergezeld gaan van een raming van tolopbrengsten. 
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 Daarvoor gaf hij eerst de vervoerskosten aan: 

 

- van Boomcate tot Enschede per as 35 stuivers/schippond 

- bij meer water van het erve Exoo naar Enschede 25   

stuivers/schippond 

- van Katteler naar Enschede 20 stuivers/schippond 

- bij overvloedig water van Carelshaven 15 stuivers/schippond 

 

Omdat de haven bij het erve Exoo en Katteler relatief weinig gebruikt werden, meende 

hij het varen op een gekanaliseerde Regge te kunnen belasten met vijftien stuivers per 

schippond. Honderd zompen, die per jaar tien reizen maakten met gemiddeld twintig 

schippond, zouden dan jaarlijks vijftienduizend gulden inbrengen. Zijn plan begrootte 

hij op tweehonderdvijfenzestigduizend gulden. Deze plannen waren in het jaar 1820 

nog niet opgegeven. De schout van Wierden leverde op 16 oktober van dat jaar een 

plan in bij de gouverneur om de Regge beter bevaarbaar te maken met vier houten 

schuttingen. De gouverneur vroeg het oordeel van de gemeenten langs de Regge. Toen 

de schout rappelleerde, antwoordde de gouverneur met het bericht, 'dat de 

Gemeenten van Almelo, Goor en Ommen zich geenszins met het geprojecteerde plan 

kunnen verenigen' (...) 'terwijl die van Hellendoorn en Rijssen daarentegen wel 

conveniëren (passen, gelegen komen) van de nuttigheid eener meerdere vaarbaarheid, 

doch uit hoofde hunner financiële omstandigheden zich bezwaard vinden eenige 

bijdragen te doen.’ Alleen het gemeentebestuur van Zwolle kon zich geheel en al 

daarin vinden en wilde pro rato (evenredig, naar verhouding) daaraan bijdragen. In 

zijn antwoord maakte de gouverneur duidelijk dat er een plan bestond om een kanaal 

te graven van de Vecht naar Almelo, Borne en Hengelo. Dit heeft meegespeeld toen 

Gedeputeerde Staten op 17 april 1821 niet positief wilden adviseren. 

 

Oldenzaal schreef in het jaar 1800 in haar antwoord op de enquête-Goldberg: 

 

Men mag niet voorbij deze gelegenheid de burger Agent zeer intantelijk (ontvankelijk) te 

verzoeken om dit middel van redres (herstel) alhier te willen in het oog houden, de 

vaard van Zwol strekt zich uit tot twee uur van hier, namelijk het zogenaamde Loo, van 

hier tot het Loo konden gemakkelijk van 's Landswege met grote kosten een Canaal 

gegraven worden, waarmede in oudere tijden al een begin schijnt gemaakt te zijn, 

uitwijzens de al nog merkbare beginselen van die vaard. Dit zoude een vertier naar het 

hierbij liggende Westfalen en de Graafschap Bentheim en een bloei aan deze stad 

aanbrenge, die onberekenbaar was. Deze beginselen betreffen de Schipleide.  

 

In het jaar 1816 had Oldenzaal deze plannen nog niet opgegeven, getuige een verzoek 

ter zake aan de gouverneur. Deze zond het stuk met 'favorabele voordracht' 

(begunstigde) naar de minister van Waterstaat en Publieke Werken. Deze liet een 

waterpassing (terrein opnemen met behulp van een waterpas) uitvoeren, waaruit 

'veele zwarigheden tegen de onderneming' voortkwamen. Er bestaat een kaartje, 

waaruit duidelijk wordt dat er teveel sluizen nodig zouden zijn geweest. In dezelfde tijd 

koesterde ook Ootmarsum plannen voor een kanaal naar het Loo. De Schipleide werd 

na de Tweede Wereldoorlog overdekt, omdat ze werd gebruikt als het riool van 

Oldenzaal. Nu is hiervan vrijwel niets meer terug te vinden, omdat hier het 

recreatiepark 'Het Hulsbeek' is gecreëerd. Aan de Oude Almelose weg was bij de 

Schipleide een boerderij die De Waterka werd genoemd. In het jaar 1819 richtten de 
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schout en de gemeenteraad van Hengelo een rekest (verzoekschrift) aan de koning. In 

het rekest wordt om toestemming voor het graven van een vaart van Carelshaven naar 

Hengelo gevraagd. De graaf Van Hogendorp vond dit zo belangrijk, dat hij het rekest 

in zijn geheel liet afdrukken in een van zijn boeken. 

 

Op 16 februari 1820 nodigde de gouverneur de schout uit om 'hem te berigten over de 

schikkingen met de Heer van Hengelo.’ Echter, op 25 april 1820 wendden het 

Plaatselijk Bestuur van de Stad Almelo. De Raad van het Schoutambt Almelo, de 

Schout van Borne, de Raad van het Schoutambt van Vriezenveen zich eveneens tot de 

koning. In hun rekest legden ze uit dat als de Oelerbeek niet meer zou afvloeien naar 

Almelo; 'het water daaruit voortvloeijend (is) zo onmisbaar voor de onderhavige Rivier 

de Aa en altoos daarin hebbende uitgeloopen.’ Ze stelden dat daardoor de 'Rivier de Aa 

ipso facto vernietigd wierd’. Over de Aa zeiden ze: 'Ze verzekert aan een aantal 

Schippers te Almelo een ordentelijk bestaan; aan haar is Almelo deszelfs aanzienlijk 

Commercie in 't generaal haren gewigtigen korenhandel en hare wijd en zijd bekende 

Bleekerijen verschuldigd.  

 

Als de lezer de kaart bekijkt dan kan hij snel tot de conclusie komen dat de Oelerbeek 

en de Woolderbeek een klein deel van het water van de Almelose Aa aanbrengen. Het 

antwoord van Hengelo liet niet op zich wachten. Op 10 augustus antwoordden ze de 

gouverneur dat met de Goedsheeren en Geërfden der groote Boerenmarke onder 

Delden, de Freule van Wassenaar en de eigenaren der gronden in de nabijheid van 

Hengelo de 'noodige arrangementen' waren gemaakt. Sterker nog, de gronden werden 

gratis ter beschikking gesteld. Uit het Schoutambt Weerselo werden vierhonderd 

gratis dagwerken toegezegd. Nota bene, hetzelfde schoutambt dat daarvoor had 

verklaard dat haar welvaart zo bedreigd zou worden door het doorsnijden van 

Oelerbeek en Woolderbeek. Men betoogde dat het enige water dat verloren kon gaan 

het water was, dat bij het schutten afliep in de richting van de Twickelervaart, de rest 

stroomde verder naar Almelo. Op bladzijde tien van hun antwoord aan de gouverneur 

schreven ze, dat ze hun 'eerbiedig berigt' zouden kunnen besluiten, 'ware het niet, dat 

zij zich genoodzaakt vonden, om den oorsprong, geest en strekking van het gezegde 

antidotale (dotatie: schenking, gift) request (verzoekschrift) in klaarder daglicht te 

stellen.’ 

 

Veertien bladzijden lang wordt vervolgens op krachtige toon uitleg gegeven en daar 

tussendoor met emmers modder gesmeten. Hadden ze hun toon maar gewijzigd. 

Wellicht hadden de Gedeputeerde Staten dan wel de moed gehad om een advies uit te 

brengen. Nu durfden ze niet in dit hete potje te roeren. Almelo kreeg zijn zin, door 

brede ondersteuning van haar contrarekest was de zaak politiek erg moeilijk 

geworden. In zijn verslag over zijn reis door Twente spreekt Gijsbert Karel van 

Hogendorp meerdere malen over plannen om een kanaal te graven vanuit Almelo via 

Borne naar Hengelo. Zelf stelde hij zich op het standpunt, dat beide projecten 

moesten worden uitgevoerd. Verheugd noteerde hij: 

 

Om deze verschillende strekkingen te vereenigen, hebben die van Hengelo sedert 

genegen (geneigd) verklaard, hunne vaart met die van Borne in gemeenschap te 

brengen. Dit is de rechte wijze, om zulke geschillen te vereffenen. 

 

Teleurgesteld schreef hij een aantal bladzijden verder: 
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Van waar zoude men zeggen, kunnen de zwarigheden voortkomen, om zulke algemeen 

nuttige werken uit te voeren? Onkunde, onverstand, persoonlijke belangen, afgunst, 

spannen daartoe zamen, en geven elkaander de hand. 

 

In het rijksarchief in Overijssel te Zwolle bevinden zich een tweetal kaarten met de 

plannen voor dit kanaal Almelo - Borne - Hengelo. 

 

Een momentopname uit 1827: 30 januari 1827 wendde baron Pallandt tot Eerde van 

het Huis Eerde bij Den Ham zich tot de koning met een plan om een kanaal te graven 

van de Vecht via Almelo naar Hengelo. Hij wilde daarin vijf gemetselde sluizen 

opnemen. Interessant is zijn berekening van de opbrengst van de tolgelden. Volgens 

een schatting van de brugwachter van de Nieuwe Brug bij zijn havezate zeilden er op 

dat moment in de Regge honderdzestig zompen, die vijftig schippond konden laden. 

Deze maakten twaalf reizen per jaar, dus per jaar passeerden 

drieduizendzeshonderdentachtig zompen de Nieuwe Brug. Daarnaast reden in de 

zomer van het jaar 1826 veertig karren per dag over deze brug. Het totale 

vrachtvervoer schatte hij op tweehonderd schuitevrachten van vijftig schipponden. Bij 

negen sluizen in de Vecht en vijf naar Hengelo en vijftig cent per sluis levert dit 

veertienduizend gulden per jaar op. De schipper zou dan zonder veel moeite zijn reis 

in twee dagen volbrengen, terwijl hij deze reis nu 'met een geringe vracht en veel 

moeite in acht dagen ten einde brengt.’ Nadere uitwerking door Rijkswaterstaat bracht 

het totaalbedrag voor de sluizen en bruggen op zevenenveertigduizend en honderd 

gulden. Fabriqueurs (kooplieden) in Almelo, Hengelo en Enschede tekenden in voor 

tachtigduizendvijfhonderd gulden tegen vier procent rente en de toezegging, dat elk 

jaar ééntwintigste van het geleende bedrag zou worden terugbetaald. De vaart zou aan 

de bovenmond worden aangesloten op de Dedemsvaart. 

 

Men schatte de toekomstige vrachtvaart op honderdduizend schippond per jaar. Men 

baseerde dit op een opgave van dat jaar. Dit plan heeft in het jaar 1827 de koninklijke 

goedkeuring verkregen met de toezegging dat de koning zelf zou deelnemen in de 

geldlening. Om de een of andere reden bleef het plan in de la liggen en is het tenslotte 

achterhaald door nieuwe plannen. In opdracht van Gedeputeerde Staten hadden 

inmiddels de luitenanten der artillerie Staring en Stieltjes zich gezet aan de 

waterpassingen en opmetingen langs de Overijsselse kanalen. Deze waren van groot 

nut. Eindelijk werden de uitgebreide plannen getoetst aan de realiteit. Met name de 

scheepvaartroute Almelo - Deventer werd daarbij aan een kritisch onderzoek 

onderworpen.  

 

Uit hun boek weten we dat in dit traject meerdere stuwen lagen. Ze vermelden, dat de 

Almelose Aa tweemaal werd opgezet met kleine stuwen met horizontale planken, en 

wel bij De Schutteman en bij Beverdam. Deze stuwen waren in het jaar 1819 gebouwd 

door stad Almelo. Even beneden de monding van de Potlee was de schutsluis van 

Velten te vinden. Deze was gebouwd door de Enterse schippers. In Goor vonden Starin 

en Stieltjes op de oostelijke tak van de Regge twee stouwsluizen, één bij De 

Spechthorst en één bij de fabriek van Thomas Ainsworth. De laatste was daar kort 

ervoor door deze Engelsman gebouwd. In Diepenheim was ook altijd nog de sluis van 

het Westerflier. Was het geen hoog water dan had de schipper ook al deze sluizen 

nodig om het water op te stuwen of om te kunnen nastromen. 
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Over de Almelose Aa schreef in het jaar 1837 de burgemeester van Wierden, 

waaronder Enter ressorteerde, dat de schippers daar ook 'dijken en dammen'. De twee 

'zijlen' of waterkeringen konden de slechte bevaarbaarheid niet opheffen, te meer 

omdat een derde in de nabijheid van de Regge ontbrak. Hij vond dat de Almelose Aa 

wel het gehele jaar bevaarbaar zou kunnen zijn als ze uitgediept, bekaad en van een 

derde waterkering voorzien zou worden. Met een schutting boven Almelo zou ook de 

vaart naar de Demmer, Het Loo en naar Borne in een behoorlijke staat gebracht 

kunnen worden. Ondanks deze nog betrekkelijke recente sluizenaanleg en ondanks 

het optimisme van de Wierdense burgemeester kwamen Staring en Stieltjes tot andere 

bevindingen, als gevolg waarvan de plannen tot bevaarbaarmaking van de Regge en 

Schipbeek sneuvelde. De Potbeek die in droge tijden vrijwel droog lag, zou ook bij de 

aanwezigheid van stuwen droog liggen. Wanneer het niet regende was er geen voeding 

en het water zou verdampen en wegsijpelen. Ook een recente toevoeging betreffende 

de kanalisatie van de Regge werd van tafel geveegd.  

 

's Zomers stond de Diepenheimer molen soms maandenlang stil bij gebrek aan water 

en de Schipbeek lag 's zomers droog van de Nieuwe Sluis tot de monding van de 

Bolksbeek. Het weinige water van de Regge kon niet gelijktijdig de Schipbeek en de 

Potbeek voeden. Een scheepvaartverbinding Deventer - Almelo via het Westerflier zou 

kostbaar en veel tijd kosten: de schippers zouden met hun zompen elf sluizen moeten 

passeren. Bovendien zou de verbinding een paar maanden per jaar niet te gebruiken 

zijn. Staring en Stieltjes stelden daarom voor om Deventer door een kanaal via Raalte 

een aansluiting te geven op het kanaal Zwolle - Almelo. Het water van Almelo en 

Vriezenveen zou moeten dienen om het kanaal bij Almelo te voeden. Om deze reden 

waren ze geen voorstander van een kanalisatie van de Regge. Om een goede voeding 

van het kanaal te garanderen stelden ze voor om bij Ane een stuw in de Vecht te 

leggen en een zijtak van het kanaal even boven deze stuw te laten uitkomen. Door dit 

extra kanaal werden daarbij uitgestrekte venen 'aan de snede gebracht'. Ook de zijtak 

naar Hengelo raadden ze af, omdat hier 's zomers te weinig voeding was. De 

Provinciale Staten namen hun conclusies over. Hiermee kwam een einde aan het 

compromiskarakter van de vorige plannen. Om de tegenstellingen tussen Almelo en 

Enschede/Hengelo te ontwijken en de medewerking te verkrijgen van de rijke 

fabriqueurs aldaar, moest daarin wel een tak naar Hengelo worden gepland. Om de 

rest van Twente te interesseren moest er wel een tak worden gepland naar de Dinkel. 

 

Om de Reggegemeenten en vooral Deventer achter de kanaalplannen te krijgen, 

moesten de plannen tot bevaarbaarmaking van Regge en Schipbeek er wel in 

opgenomen worden. De plannen hebben het uiteindelijk niet gehaald. Ze werden 

vervangen door de plannen die zouden leiden tot de Overijsselse Kanalen. Daarmee 

was het vonnis over de Regge definitief geveld. Na de komst van de verharde weg 

Zutphen - Diepenheim - Goor voltrok de aftakeling zich in een hoog tempo. De winst 

van de studie van Staring en Stieltjes was dat men nu op basis van reële 

mogelijkheden te werk kon gaan. Dat het geen truc van Almelo was dat er geen zijtak 

kwam naar Hengelo. 

 

Vervolgens begon een periode van onderhandelen. Allereerst wilde de Raad van 

Administratie van de Overijsselse Spoorwegmaatschappij het halve miljoen, dat ze als 

waarborg had moeten storten bij de overheid, opnemen tot voordeel van het kanaal. 
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De minister van Binnenlandse Zaken stelde dat deze waarborgsom aan hem was 

vervallen omdat de spoorweg niet was gerealiseerd. De Raad van Administratie ging 

hierover bij de rechter in beroep. Men vond elkaar in een schikking (juridische term, 

ordening of rangschikking) waarbij vierhonderdvijftigduizend gulden werd 

teruggegeven met de bepaling dat ze zouden worden gebruikt voor het kanalenplan, 

zoals dat er nu lag zonder de tak naar de Dinkel. 

 

Op 15 oktober 1850 werd de Overijsselsche Kanalisatiemaatschappij opgericht. 

Haar kapitaal was als volgt opgebouwd: 

 

- f 450.000 Overijsselsche spoorwegmaatschappij: afkomstig van  

                             particulieren 

- f 300.000 provincie Overijssel 

- f  15.000 gemeente Zwolle 

- f  60.000 gemeente Deventer 

- f  34.000 gemeente stad Almelo 

- f  15.000 gemeente ambt Almelo 

- f  12.000 gemeente Vriezenveen 

- f    5.000 gemeente Raalte 

- f 207.500 particulieren 

 

In het jaar 1851 werd er begonnen met graven, in het jaar 1853 bereikte men de 

Regge en in het jaar 1855 werd het kanaal in gebruik genomen. De Almelosche 

Courant meldt: 

 

Heden 12 juni 1855 de plechtige opening van het Kanaal, dat onze stad met alle 

provincies en de zee verbindt. De stad was geheel met vlaggen versierd. Om drie ure 

trokken de schepen met vlaggen en wimpels onder geleide van liedertafels naar de 

haven. 

 

Het kanaal bestond uit vier secties, te weten de sectie Zwolle-Regge, de sectie Regge-

Almelo, de sectie Vroomshoop-Vecht en de sectie Deventer-Dalmsholte. De laatste 

werd in het jaar 1858 voltooid. 

 

In de eerste jaren na de opening waren al alleen zompen in de haven van Almelo te 

vinden. In het jaar 1857 werd een beurtdienst op Amsterdam gestart, die met vijf 

beurtschepen van circa zeventig ton werd onderhouden. In het jaar 1858 kwam daar 

een beurtdienst op Rotterdam bij die met drie schepen werd onderhouden. In het 

jaar 1864 deden tweeduizenddriehonderd schepen de haven van Almelo aan met 

een inhoud van zevenenvijftigduizendtweehonderdtweeenveertig (57.242) ton. In het 

jaar 1865 werd dit tweeduizendzeshonderd schepen met een inhoud van 

achtenzestigduizendnegenhonderdentwee (68.902) ton. Het goederenvervoer bleef op 

dit niveau, ook na de komst van de spoorwegen. Vergeleken met de tijd voor het jaar 

1855 is deze stijging erg groot. Toch bleef het nieuwe kanaal achter bij de andere 

kanalen in Overijssel. Bijvoorbeeld in het jaar 1854 gingen er door de Dedemsvaart 

zesduizendzeshonderdnegenennegentig (6699) schepen en door de Willemsvaart 

achtduizendvierhonderdvierentachtig (8484). Dit betreft de turfvaart met pramen die 

in de negentiende eeuw een bijzonder grote omvang heeft bereikt. In het jaar 1858 

schreef de Raad van Administratie van de Overijsselsche Kanalisatiemaatschappij: 
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De voornaamste handelsproducten die opgevoerd worden, zijn grondstoffen voor de 

Twentsche fabrieken, kolen voor de stoommachines, steenen tot herstelling van de 

straatwegen, huizenbouw enzovoort, bezaagd dennenhout, koloniale producten. In 

afvaart komen meest voor: eikenhout in groote hoeveelheden, veel naar Friesland 

bestemd, zoogenaamd bisjeshout, keijen (van Hunenbedden) uit de heidevelden tot 

wegen, oer voor de ijzergieterijen waarvan er vier in Overijssel bestaan, 

landbouwproducten, katoenen en linnens, eijeren die vele uren ver per wagen naar 

Almelo worden gebragt, houtskolen uit Haaksbergen, klompen enz. Als de uiterste 

grens van het handelsgebied der kanalen kunnen Quackenbrück, Bramsche en 

Fürstenau in Hannover beschouwd worden. Bentheimer steenen worden ook in de 

groote hoeveelheden in de haven van Almelo ingescheept. Het grootste schip dat tot 

nu toe de kanalen bevoer, was 'eene aak van 127 ton, die Ruhrkolen naar Almelo 

bragt.’ Geregelde beurtveren bestaan op Amsterdam, Rotterdam en Groningen. 

Trekschuiten van hout en ijzer varen van Zwolle en Deventer naar Almelo en nu en 

dan tot Gramsbergen, en ook verschillende marktschuiten. 

 

Het valt op, dat naast de 'katoenen en linnens' de agrarische producten in zo ruime 

mate en zo gevarieerd voorkomen. Dit duidt aan dat Twente toen nog een agrarische 

streek was. 

 

Voor Almelo bracht de opening van het kanaal een belangrijke besparing op de 

vrachtkosten. Voor kolen uit het Ruhrgebied betaalden de gebroeders Salomonson in 

het jaar 1853, toen het kanaal gevorderd was tot de Regge, aan vrachtgeld drie gulden 

per mud voor de afstand Duisburg-Zwolle en een gulden tachtig per hoed (20 mud) 

om ze met zompen naar Nijverdal te brengen. In het jaar 1858 betaalde men nog vier 

gulden vijftig per twintig mud om de steenkolen met karren van Almelo naar 

Enschede te brengen. Groot was dan ook de vreugde in Enschede, toen op 17 

augustus 1860 de Spoorwegwet van minister Van Hall werd aangenomen door de 

Eerste Kamer.  

 

De machines stonden stil, de fabrieksarbeiders trokken zingend met vlaggen door de 

straten. 

 

Deze wet hield in dat de aanleg van de spoorwegen door de overheid zou gebeuren en 

de exploitatie door particulieren. In het jaar 1865 kwam de spoorlijn Zutphen - Goor - 

Hengelo - Enschede gereed net als de lijn Almelo - Hengelo - Oldenzaal - Salzbergen 

(bij Rheine). 

 

Voor de komst van de kanalen en spoorwegen waren er in Twente geen 

stoomweverijen en slechts een gering aantal stoomspinnerijen. In het jaar 1830 werd 

in Almelo de eerste geopend en in het jaar 1835 in Enschede in tweede. In het jaar 

1836 werd in Almelo de derde gebouwd en in het jaar 1838 de vierde in Lonneker. Dit 

waren echter allemaal kleine bedrijfjes. In de jaren tussen 1850-1857 werden in 

Enschede zes kleine stoomspinnerijen in gebruik genomen. In enkele van deze 

spinnerijen stond een aantal door een stoommachine aangedreven weeftoestellen. In 

het jaar 1853 openden de gebroeders Salomonson in Nijverdal de eerste stoomweverij. 

De zompen konden via het pas gegraven Overijssels Kanaal en de Regge gemakkelijk 

de fabriek bereiken. In het jaar 1856 volgde de tweede stoomweverij. In het jaar 1858 
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waren er al zes. In het jaar 1861 telde Twente tweeëntwintig stoomweverijen en 

vierendertig in het jaar 1865. De fabriqueurs werden fabrikant en de thuiswevers 

gingen naar de fabriek. 

 

Deze ontwikkelingen zijn dezelfde als die in Engeland honderd jaar daarvoor. Voor de 

industriële revolutie vond daar het vervoer over de weg plaats met grote karren 

getrokken door vier paarden en als er geen weg was met een stoet paarden beladen 

met twee grote manden. Ook de steenkolen voor de huisbrand werden op deze wijze 

vervoerd. Men trachtte zover mogelijk de rivieren op te varen gebruik makend van 

molenstuwen. De bestaande fabrieken werden gedreven met watermolens. Toen de 

hertog van Bridgewater in het jaar 1761 zijn kanaal van Manchester naar het 

mijndistrict over zesenveertig mijlen (75 km) voltooide kwamen de kolen en water bij 

elkaar, al was het met kleine en smalle vaartuigen. In enkele tientallen jaren werd een 

groot deel van Engeland doorsneden door smalle kanalen. Hier ontstond de vroege 

industrie. Toen graaf Carel van Twickel in Oxford studeerde was deze ontwikkeling in 

volle gang. Hij heeft getracht deze over te planten op Twente maar de geschiedenis 

heeft geleerd dat om het probleem van het goedkope massavervoer hier op te lossen er 

veel grootschalige oplossingen nodig waren dan die hij aan kon dragen. Het graven 

van de Twickelervaart en zelfs het plan om de Regge beter bevaarbaar te maken met 

stouwsluizen was buitengewoon nuttig maar kon voor Twente het probleem van het 

goedkope massavervoer niet oplossen. 

 

Ook al lezen we hierover niet, de komst van de kanalen en de beurtdiensten moeten 

de verhoudingen binnen het vervoer grondig hebben gewijzigd. De grote stroom 

vrachtrijders op de weg Almelo - Zwolle moet vrijwel stil zijn gevallen. Alleen binnen 

Twente was er voor hen nog emplooi (gebruik). Zwolle verloor grotendeels zijn functie 

van overslagplaats (factorij). Vele factoors en sjouwerlieden moesten omzien naar 

ander werk. De schippers moesten hun vrachtprijzen aanpassen aan die van de grote 

schepen. Om dit te compenseren gingen ze zelf over op grotere schepen. Hadden 

volgens de Gemeenteverslagen van het jaar 1851 de tachtig Enterse schippers nog 

scheepjes van acht ton, in het jaar 1864 hadden de toen nog ruim veertig schippers 

scheepjes van twaalf ton.  

 

Na het jaar 1855 hadden de beurtvaart op Amsterdam en Rotterdam en de grotere 

schepen die immers goedkoper konden varen een groot deel van het vrachtaanbod 

overgenomen van de zompschippers. Toch is er aanvankelijk nog wel vracht geweest 

naar Zuid-Twente via Carelshaven. De spoorwegen zouden ook hier vanaf het jaar 

1865 een eind aan maken. In het jaar 1873 werd de vaart gesloten omdat de kosten 

van de nodige reparaties bij lange na niet door de opbrengsten konden worden 

goedgemaakt. Omstreeks het jaar 1890 was er voor de Enterse schippers nog slechts 

het vervoer van lokale producten overgebleven zoals hout, klompen, houtskool, 

jutezakken en dergelijke.  

 

De tegenwoordige plannen voor de toekomst zijn erop gericht de natuurwaarden en de 

landschapswaarden te vergroten. In het jaar 2050 moet de Regge niet alleen een rivier 

zijn die een rol vervult in de waterbeheersing, het moet vooral een levende en 

dynamische rivier zijn. De Regge staat bekend als een schone rivier, die rijk is aan 

vele vissoorten. De waterbeheerders van nu willen een stuk van de vroegere dynamiek 

terug. De Regge moet net als vroeger weer meanderen, de harde ingrepen langs de 
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oevers zullen moeten verdwijnen en plaatsmaken voor een afwisselend, aantrekkelijk 

en meer natuurlijk oeverlandschap. Kleine overstromingen kunnen daarbij horen, en 

zullen er gebieden worden gereserveerd waar in extreem natte perioden met dito hoge 

waterstanden, de Regge kan uitlopen. En net als vroeger zal het rivierwater de bodem 

weer gaan uitslijpen en zullen de oevers weer uitgeschuurd worden. Naast de oevers 

moeten in het voorjaar en de vroegzomer weer veelkleurige bloemtapijten gezien 

worden in plaats van het groener-dan-groen zijnde gras van de weilanden. Er zijn 

ontmoetingen met de schitterende gekleurde (groen en blauw) ijsvogel mogelijk. Deze 

visvanger broedt in de steile oevers van de Regge, waarin hij zijn nestgang graaft. In 

de strenge winter van 1962-1963 kwamen praktisch alle ijsvogels om. De ijsvogel 

heeft een gedrongen figuurtje, een korte staart en een lange, grove snavel. Ook komt 

hier de elders in ons land zo zeldzame grote gele kwikstaart voor. 

 

Op 10 juni 1993 werd in de Regge ter hoogte van Zuna tussen Nijverdal en Rijssen 

een overtoom en vistrappen gebouwd, een uniek gegeven in Oost-Nederland. Een 

overtoom is een plaats waar vaartuigen van het ene vaarwater in het andere worden 

gesleept. Alleen in Friesland is nog een verwaarloosde overtoom en in Noord-Holland 

werd in mei 1993 een originele overtoom gerestaureerd opgeleverd. Van oudsher 

moeten er diverse overtomen geweest zijn, getuige de veldnaam Overtoom op de 

Borkeld tussen Holten en Rijssen. 
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Heerlijk doert meesteeds neet laank 

 

Nich hulen en good etten, dan bi-j zo wier better 

 

 

 

 

HEERLIJK ENTER 
 
 

 

 
 

 

Er bestaan allerlei oorkondes uit de veertiende eeuw die aangeven dat er een 

riddermatig geslacht in Enter woonde. 

 

 

5 januari 1304 In het Rijksarchief van Gelderland (Archief Commanderij van Sint 

Jan): 

 

Broeder Arnoldus, commandeur in Arnhem verklaart ten overstaan van de proost van 

Oldensele, van Amelius de Billen, Hermannus de Enther en Wenemarus Bentinck de 

goederen Sybbinck onder Vorstonden gelegen over te dragen aan het Huis van Sint 

Jan te Arnhem. 

 

 

15 juli 1308 In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (Huisarchief Almelo) 

 

Johannes graaf van Benthem, Phylippus proost van de kerk van Aldensul (Oldenzaal), 

Henricus de Almelo, knape, als voogd van zijn minderjarige bloedverwanten Ecbertus 

en Johannes de Almelo, Woltherus de Keppele en Gotfridus de Gore, knapen, 

verklaren dat Albertus, kapelaan te Almelo met toestemming van Ecbertus en 

Johannes voornoemd een perceel land en tienden aan de kerk van Almelo heeft 

overgedragen die hem vroeger door wijlen heer Ecbertus de Almelo, ridder, en zijn 
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oudste zonen Arnoldus en Henricus waren geschonken;  een en ander in 

tegenwoordigheid van Hermannus de Lage, Otto de Welevelde, Bernardus de 

Zebelinge, Rodolfus de Bevervoorde, Arnoldus Grip, ridders, Rodolfus de Peze, 

Everhardus de Bevervoorde, Hermannus de Enthere, Ecbertus Welege, Nicolaus 

Ruthere, Jacobus en zijn broer Fredericus de Thye, knape. 

 

 

31 januari 1323 In het Huisarchief van Almelo: 

 

Johannes de Almelo, knape, verklaart in tegenwoordigheid van Johannes, graaf van 

Benthem, Bernardus de Zebelinge, Everhardus de Bevervorde, ridders, Henricus de. 

Almelo, Otto en zijn broer Bernardus de Welvelde, Rodolfus de Peze, Tidericus de 

Grimberge, Hermannus de Enthere, Ecbertus Welghem, Wolterus de Haslo, 

Johannes de Reve, Bernardus Suederi, Johannes Welghem, Ecbertus Mostart, 

knapen, dat oom Johannes graaf van Benthem, met medewerking van zijn verwanten 

Bernardus de Zebelinge, ridder, Henricus de Almelo, Otto en zijn broer Bernardus de 

Welvelde, Rodolfus de Peze en Thidericus de Grimberghe, tussen hem (Johannes de 

Almelo) en zijn broer Ecbertus een magescheid tot stand heeft gebracht, waarbij hem 

de volgende goederen zijn toegekend die hij van zijn broer Ecbertus in leen zal 

houden; het Huis Ambinc in Elsen, Rolvinc in Wierden etc. etc. 

 

 

21 januari 1333 In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (Huisarchief Almelo): 

 

Ecbertus, heer van Almelo (Engelbert de 11), zijn echtgenote Agnes, zijn kinderen 

Arnoldus, Hadewiches en Konegundis verklaren dat zijn Johannes Voghel de akker 

Richardinc Breden, behorende tot het erve Richardinc (Almelo), voor 18 mark 

Brabantse den hebben verkocht en voor het gerecht van Almelo onder belofte van 

vrijwaring hebben geleverd; dat de levering heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van 

Everhardus de Bevervorde, ridder, zijn zoon Rodolphus, Ecbertus de Grimberghe, 

Ecbertus Henrici de Almelo, Johannes de Molendino, Johannes de Reve en zijn zoon 

Svederus, Arnoldus Grubben, Jacobus de Tija, Thedoricus de Enthere, Johannes de 

Gijfle, Johannes den Welighen, Wichherus Bonen, Goswinus Scap, Ecbertus de 

Gruthere, Johannes de Sluthere, Gripo de Tija, Ecbertus Strodinc, Arnoldus de 

Molendino, Borgmannen van Almelo, Johannes broer van Escikinus, Gerhardus de 

Nienhove, Hermannus de Gruthere en Henricus Schermere, schepenen van Almelo. 

 

 

7 oktober 1339 In het archief Salm-Salm te Anholt (Westfalen) (Archief Vreden) 

 

De thesaurier van de kerk van Aldenzale, in de diocees Traiectum, door de H. stoel 

aangewezen als rechter en conservator van de rechten van proosdes en kapittel van 

Vreden, wijst naar aanleiding van de geënsecreerde (ingebrachte) klacht van 

Hermannus de Enthere, klerk en procurator van de voornoemde abdij, zeven 

boerderijen namelijk Menzinc in Bilrebeke (Billerbeck i.W.), Ruusching of Poppenbeke 

in Havekesbeke (Havixbeck i.W.), Bischopinghove en Markebeke in Rakeslare (Roxel 

i.W.), Hemekinck in Notlon (Nottuln i.W.), Hemekeshove in Sendene en Lindowe in 

Dulmen, die Henricus Schorlerse en zijn moeder Conegundis, burgers van 

Monasterium (Munster i.W.) wederrechtelijk in bezit hadden genomen, aan de abdij 
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Vreden toe. 

 

Er is in die tijd dus een riddermatig geslacht in Enter geweest die onder andere 

borgmannen van Almelo waren. Theodoricus de Enthere wordt genoemd als borgman 

van Huis Almelo op 21 januari 1333 in het koopcontract met betrekking tot de 

verkoop en vrijwaring van een akker, behorende tot het erve Richardinc (Almelo). 

Hermannus de Enthere was klerk en procurator van de abdij van Vreden. Hij wordt 

genoemd in het archiefstuk van 7 oktober 1339 in het archief Salm-Salm te Anholt 

(Vreden) met betrekking tot de toewijzing van zeven boerderijen aan de abdij van 

Vreden. Waar zou het riddermatig geslacht in Enter gewoond hebben?  Het was niet 

de latere havazathe Cattelaar, want die was in 1475 nog een eenvoudige 

boerenwoning. Ook niet het Huis Berghorst waar Jacob van Staverden omstreeks 

1650 een herenhuis bouwde. Het Leyerweerdt waar de burgemeester van Wierden, 

Putman Cramer woonde, is zelfs nooit een havezathe geweest. Na enig speurwerk 

blijken er bij de hervormde kerk veel aanwijzingen terug te vinden over de vroegere 

aanwezigheid van een versterkt edelmanshuis. Voor het jaar 1500 komt daar ter 

plekke een naam De Hardenberch voor (Hardenberch: sterke burcht). Op dezelfde plek 

lag het erve Borchardinc dat ook dezelfde elementen bevat van burcht en sterk. Ook 

vrijwel op dezelfde plek ligt het erve Hermsel dat in de oudste overlevering 

Hermannushus heette. Genoemd naar Hermannus de Enthere? De plek waar later de 

maalderij van de coöperatie werd gebouwd heette De Berg. De gorens daar ter plekke 

heetten de Berggorens. 

 

Nog meer zekerheid krijgen we als blijkt dat aan het erve Hermsel (Hermannushus) 

een grote leenkamer verbonden is geweest. Alle particuliere leenkamers (de 

riddermatige eigenaren gaven goederen in achterleen uit) in Overijssel waren 

verbonden aan adellijke Huizen. Dus een sterke aanwijzing is dat het erve Hermsel in 

vroeger tijden behoorde bij een adellijk huis. Dat Huis zal rond 1400 al in verval zijn 

geweest. Knapen waren adellijke jongemannen die geen stemrecht hadden omdat ze 

de zesentwintig jarige leeftijd nog niet hadden bereikt. In hun plaats werden voogden 

aangesteld, meestal een oom van de minderjarige bloedverwanten.  

 

Ook de kapel, gewijd aan de heilige Anthonis Abt werd in het midden van de 

veertiende eeuw door dit geslacht gebouwd op de plaats waar nu de hervormde kerk 

is. 

 

Oude mensen in Enter wisten omtrent het midden van de vorige eeuw nog te vertellen 

dat er vroeger een kapel in Enter was geweest. Deze kapel moest hebben gestaan op 

Stoffershöfken, nu hoek Werfstraat/Schipperstraat. Streekhistorici hadden al vaak 

melding gemaakt dat er omstreeks het midden van de veertiende eeuw een kapel in 

Enter was gesticht, echter zonder hun bron te vermelden. Gerrit Kraa, oud 

bestuurslid van de Oudheidkamer heeft wat meer helderheid gebracht in deze 

geschiedenis. 

 

In de notulen van de classis Deventer werd in 1636 melding gemaakt van de (in de 

Tachtigjarige Oorlog) verwoeste kapel. Het Katholieke volksdeel van Enter bezocht als 

een soort bedevaart, de verwoeste kapel nog regelmatig. De classis wilde hiertegen 

optreden omdat alle uiterlijke kenmerken van het Katholieke geloof streng verboden 

waren.  



 259

 

Dus er was in elk geval een kapel geweest voor de in 1709 gestichte hervormde kerk. 

Maar waar had die gestaan en wanneer was die gesticht? Uit oude oorkonden uit het 

huisarchief van Huis Almelo valt te lezen dat er tot het midden van de veertiende eeuw 

in Enter een adellijk geslacht is geweest die borgmannen waren van Huis Almelo. In 

geval van oorlog moesten ze militaire bijstand verlenen, hier tegenover genoten ze 

bescherming van de heer van Almelo. Telgen uit dit oude Enterse riddergeslacht 

hadden ook aanzienlijke functies in geestelijke instellingen bekleed. Arnoldo de 

Ennethere wordt in 1134 genoemd en in 1339 is Hermannus de Enthere procurator 

van de proosdij van Vreden. Op de plaats waar later de gebouwen van de coöperatie 

werden gebouwd stond toen dat edelmanshuis. De naam Hardenberch (sterke burcht) 

herinnerde in het jaar 1475 op die plaats hier nog aan. Dit geslacht heeft de kapel 

gesticht want dat een handjevol armlastige  dat toen hebben gedaan is vrijwel 

uitgesloten. Of het in de veertiende eeuw is geweest is niet aan te tonen. De plaats is 

wel zeker, dat was waar nu de hervormde kerk staat, midden op de brink. Maar wat 

was dan de kerk op Stoffershöfken geweest. De overlevering had het wel goed. Maar 

het was niet de oude Sint Teuniskapel die daar gestaan heeft. 

 

Van het midden van de Tachtigjarige oorlog tot aan de Franse tijd was de katholieke 

godsdienst verboden. Maar kort daarvoor was de stemming in overheidskringen al veel 

milder. In 1787 kregen de katholieken van Enter toestemming om een schuurkerk te 

bouwen. Die verrees op de Hoge Brink. 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 werd er in alle 

plaatsen in Nederland onderzocht wie van oudsher de rechtmatige eigenaar was 

geweest van de aanwezige kerken. In Enter was dat aantoonbaar de hervormde kerk 

die in 1709 de kerk op de Brink had gesticht. Omdat de schuurkerk van 1787 een 

bouwval was kregen de katholieken in Enter van de overheid een vervangende kerk. 

Het departement van Waterstaat moest deze regelingen uitvoeren, vandaar dat deze 

kerken Waterstaatskerken genoemd werden. Ze verrezen in heel Nederland, zowel voor 

de katholieken als voor de protestanten. Dit Waterstaatskerkje werd in 1820 gebouwd 

aan de Dorpsstraat op de plaats naast de huidige kerk, die in 1926 werd gesticht. 

  

Wanneer men de horigheid in Overijssel bestudeert merkt men al spoedig dat de 

meeste gegevens betrekking hebben op Twente. Het feit dat daar de oude 

hofverbanden nog tot het jaar 1811 waren blijven voortbestaan, droeg ertoe bij dat de 

opheffing van het hofstelsel de verwikkelingen tenslotte alleen maar groter maakte. 

Over de oorsprong van het grootgrondbezit is weinig bekend. De concentratie van 

grondbezit, dat al in de Frankische periode was begonnen toen de vorsten grote 

stukken gebied bij hun rijk hadden ingelijfd, kwam in Twente later op gang dan elders 

door de langdurige moeilijkheden bij de onderwerping van de Saksen. Nadat 
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omstreeks het jaar 800 de christelijke godsdienst was gaan overheersen, vonden veel 

schenkingen plaats van landerijen aan kloosters, door Frankische vorsten opgericht. 

Toen de bisschop van Utrecht gaandeweg meer invloed in onze gebieden ontwikkeld 

had, kreeg deze de gelegenheid zijn bezittingen uit te breiden. Bij gebrek aan bronnen 

is de wijze waarop de bisschop de goederen verkreeg niet helemaal duidelijk, volgens 

sommigen moet een aanzienlijk deel van de landerijen afkomstig zijn geweest uit het 

koninklijk domein. De vraag naar het ontstaan van de horigheid is niet gemakkelijk te 

beantwoorden omdat de bronnen over de vroegste periode ons niet dan wel heel 

fragmentarisch inlichten. Bovendien had de horigheid reeds veel van haar 

oorspronkelijke vorm verloren op het moment waarop de bronnen wel aanwezig zijn. 

De mening over haar oorsprong is dan ook zeer verdeeld. Zo stelt Fustel de Coulanges 

dat de grondeigenaar van het oogpunt van goed beheer de bevolking tot horigen had 

gemaakt om voor wat betreft zijn domein tot een ‘unité de properieté’ te komen. Von 

Maurer daarentegen neemt aan dat de horigheid een instelling is die al uit de pre-

Germaanse tijd dateert. Dopsch voert de horigheid terug tot het begin van de 

jaartelling, toen in Gallië en in het tegenwoordige Duitsland reeds uitgestrekte 

landgoederen aanwezig waren. De landgoederen die aan één persoon of één familie 

toebehoorden en die door horigen, Dopsch noemt hen ‘coloni’, bewoond en bebouwd 

werden. Waarbij volgens Dopsch de Heer niet alleen eigenaar van de grond was maar 

ook van de horigen. Goffart ziet verband tussen de opkomst van de horigheid en het 

ontbreken van slavenaanvoer gedurende de vroege middeleeuwen. Het gemis aan 

voldoende arbeidskrachten deed de grondeigenaar uitzien naar een andere vorm van 

grondexploitatie. Wat Twente betreft zijn weer anderen van mening dat de Saksen de 

door hen onderworpen bevolking hadden gemaakt tot horigen, door Heeringa ‘liten’ of 

‘laten’ genoemd. Nog weer anderen menen dat de Frankische veroveraars een deel van 

de bevolking horig had gemaakt. Het sterk uiteenlopen van al deze theorieen geeft wel 

aan hoeveel onzekerheid er wel is over het ontstaan van de horigheid in Twente. Het 

ontbreken van bronnen heeft mede tot gevolg dat wij niet weten of de horigheid 

voortkomt uit Frankische invloeden dan wel of zij in deze gebieden reeds vóór de 

onderwerping door de Franken voorkwam. In alle theorieën vinden we evenwel de 

opvatting terug dat het oorspronkelijke karakter van de horigheid onvrijheid was, 

zowel een persoonlijke onvrijheid als onvrijheid in materieel opzicht. De horigen waren 

gebonden aan het goed en mochten dit niet vervreemden of bezwaren. Voorts was er 

een vorm van grondexploitatie in de vroege middeleeuwen, het hofstelsel,  dat, hoewel 

vak in één adem genoemd met de horigheid, toch hiervan onderscheiden moet 

worden. Gaat het er bij de horigheid voornamelijk om dat binnen het 

grootgrondeigendom een groep onvrijen gebonden is aan de grond, bij het hofstelsel 

denken we voornamelijk aan een bepaalde vorm van een zo optimaal mogelijk beheer 

van het complex goederen, dat het domein van de grootgrondeigenaar uitmaakt. 

Tijdens de Karolingische periode kwam, ten gevolge van grote schaarste aan 

geldmiddelen, in het toenmalige economische verkeer sterk de nadruk te liggen op de 

zogenaamde Naturalwirtschaft. De grote vraag naar natuurlijke ruilmiddelen en de 

uitgestrektheid van de landerijen riepen agrarische centra in het leven die het 

bovendien mogelijk maakten een betere controle uit te oefenen op de verplichte 

leveringen van landbouwproducten door de horigen en op hun dienstverrichtingen. 

 

Het opdringen van deze hoven, in de bronnen ook wel ‘curtes’ of ‘curia’ genoemd, 

maakte de onder de hoven ressorterende horigen tot hofhorigen en deed een 

groepering van onvrijen ontstaan bij de lieden die de curtes bebouwden. Het was 
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echter ook weer niet zo dat voortaan alle horigen binnen hofverband leefden. Het 

aantal horigen buiten hofverband bleef, met name in de negende en tiende eeuw 

bijzonder groot. De hoven die hierboven zijn beschreven als agrarische centra ter 

regulering van de verplichte leveringen en de prestaties der hofhorigen, bestonden 

gewoonlijk uit twee delen. Ten eerste was er de casa indominicata of mansus 

indominicatus, het huis van de eigenaar. Of, wat vaker het geval was, van diens 

vertegenwoordiger, de zogeheten maior of villicus, in later tijden meier of scholte 

geheten, met de daarbij behorende landerijen: de saalwere. Ten tweede waren er de 

verschillende hoeven, casae of mansi geheten, bewoond door de horigen. Een 

beschrijving van de structuur van een hof geeft Van Schevichaven: ‘Het bevatte 

verschillende gebouwen en getimmerten, schuren en stallen, bergen, spijker 

(spicarium, een korenschuur), varkenskotten en dergelijke. Daar de hof in alle 

opzichten in eigen behoeften moest voorzien en dus de gehele concentratie van het 

economisch leven op het landgoed lag, konden bakhuis en het brouwhuis niet 

ontbreken en op de grote hoven evenmin de werkplaatsen voor timmerlieden, 

grofsmeden en hoefsmeden. Vaak vond men er ook een molen, door de wind, water, 

dier of mens gedreven. Meestal onderscheidde de hof – met name de kleinere hof – 

zich in niets van de overige boerderijen. Soms kon een hof een defensief karakter 

dragen en was dan versterkt met een wal en een gracht. Resten daarvan kan men nog 

heden zien bij de scholtengoederen Roerdink en het Scholtenhuis onder Winterswijk. 

De verdere ontwikkeling van het hofstelsel is niet helemaal duidelijk. 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 langzaamaan 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 

woning. 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 hofmeyer die toezicht uitoefent op de onder de hof 

vallende horige erven. In de loop der eeuwen worden de pachten omgezet in 

geldbedragen. Tegen het einde van de eerste eeuw was de vorming van het wereldlijk 

gebied van de bisschop in Twente afgerond. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 

1027 en 1054 de hof te Goor met de daarbij behorende horigen, toen een zekere 

Adolphus aan bisschop Bernold de curtis Goor schonk ‘cum omnibus ad eundem 

locum pertinentibus curtilibus, edificiis, mancipiis, goederen die waarschijnlijk 

oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van Goor waren geweest. Het betreft hier 

boeren die erven bewoonden, gelegen in het noord-oostelijk deel van de Graafschap 
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Zutphen, doch van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de Hof Kagelink bij 

Diepenheim. In Overijssel bezat de bisschop in totaal negenentachtig goederen die 

aangeduid worden als hof. Ook onder de Habsburgers en in de republiek bleef deze 

oude toestand voortbestaan. In het jaar 1331 werd het hovenbezit van de bisschop in 

Twente nog uitgebreid met eenentwintig hoven. In dat jaar werden de goederen van de 

graaf Van Dahle, waartoe de eenentwintig hoven behoorden, voornamelijk in de 

omgeving van Enter, Goor, Diepenheim, Borculo, Neede en Eibergen aan de bisschop 

overgedragen. Slechts aan enkele hiervan was de hoffunctie gehecht. In de rekeningen 

van de bisschop over de jaren 1381-1383 treffen we slechts zes hoven aan die de 

volledige hoffunctie uitoefenden, te weten de inning van de naturalia en de 

verschuldigde gelden. Het zijn de hoven te Ootmarsum, Oldenzaal, Delden, Borne, 

Weddehoen en Goor, die zouden uitgroeien tot de zes voornaamste hoven van Twente. 

 

Naast deze omvangrijke bisschoppelijke hoven waren er veel hoven in het bezit van 

geestelijke instellingen. Het Stift te Vreden bezat de hof Bruninc te Usselo. Veel 

goederen waren in het bezit van de Proosdij van Oldenzaal en het Kapittel aldaar. Tot 

het Kapittel van Oldenzaal behoorden in het jaar 1744 nog drie en twintig erven, die 

daaraan hofhorig waren. Het Kapittel van Sint Pieter te Utrecht bezat de hof Espelo, 

waartoe her en der In Twente verspreid liggende goederen behoorden. Waarschijnlijk 

vormden al deze verspreid liggende goederen oorspronkelijk één complex. Bij enkele 

hoven is nog iets van het oude conglomeraat (opeenhoping) bewaard gebleven, met 

name te Ootmarsum, Oldenzaal en Borne, waar de erven vrij dicht aaneen 

gegroepeerd liggen. Tenslotte waren er in Twente nog enkele horige goederen, o.a. 

toebehorend aan de Abdij van Prüm, die voor zover bekend onder geen enkel hof 

ressorteerden. Anderzijds waren er enkele hoven waartoe geen enkel hof behoorde 

zoals de hof te Hengelo, de hof te Lonneker en de hof te Mander. Van veel belang 

waren voorts de horige goederen van de Commanderij van de Duitse Orde (Tempeliers) 

te Ootmarsum. Later gingen deze horige goederen over in het bezit van het Huis 

Ootmarsum. 

 

Tegen het einde van de veertiende eeuw was de aard van deze goederen veranderd en 

waren zij deels in erfpacht uitgegeven, deels in tijns. Slechts achtentwintig erven van 

de Hof te Archem hadden toen nog hun oorspronkelijke karakter van hofhorig goed 

behouden. Een aantal horige goederen behoorde voorts toe aan de Twentse landadel. 

Slechts van een tweetal adellijke huizen weten we wat meer over hun horige goederen, 

te weten Huis Ootmarsum en Huis Singraven te Denekamp. 

 

Het beheer van de bisschoppelijke goederen ging in de late middeleeuwen met veel 

moeilijkheden gepaard. Twente had veel te lijden onder de invallen van de Geldersen 

aan het einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. De steden die het 

zwaar te verduren kregen zochten steun bij hun landheer, de bisschop, maar deze 

was echter niet bij machte hun te steunen. Daarom keken deze steden uit naar een 

andere landsheer en vonden die in Karel V. Op 7 januari 1528 kwamen de gezanten 

van de keizer met de Staten en Ridderschap van Overijssel overeen, dat deze hem als 

Heer zouden huldigen, mits de bisschop daarvoor toestemming gaf. Op 12 februari 

1528 ontsloeg de toenmalige bisschop Hendrik van Beieren de inwoners van Overijssel 

van hun eed en stond hun toe dat zij zich aan de keizer onderwierpen. Hiermee was 

het wereldlijk gezag van de Utrechtse bisschoppen in Overijssel beëindigd.  
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Niet altijd heeft de Ridderschap zich zo laf gedragen. Vele van haar vertegenwoordigers 

hebben met eer in het leger of op de vloot gediend. Op ergerlijke wijze zijn de edelen 

echter tekort geschoten in het beruchte jaar 1672. In mei van dat jaar had de 

bisschop van Munster heel Twente veroverd en het platteland gebrandschat. In die 

grote benauwdheid kwamen de afgevaardigden van Ridderschap en Steden bijeen in 

de kerk van Mastenbroek. In plaats van gezamenlijk één lijn te trekken en te redden 

wat nog te redden viel, maakten de heren onderling ruzie en gingen uiteen zonder iets 

geregeld te hebben. Niet lang daarna werd Deventer ingenomen en spoedig volgden 

ook Zwolle en Kampen. In de volgende maand tekende het College van de Ridderschap 

de beruchte capitulatie. Ze erkenden de bisschop van Munster als 'onze Land-

Vorstlicke Hooge Overheijt' en beloofden zich te zullen afscheiden van de Unie van 

Utrecht.  

 

Professor Blok schreef daarover: ‘Omkoperij en verraad speelden in Overijssel een 

grote rol’. Vele leden van de adel en vele regenten bleken een complot gesmeed te 

hebben en schandelijk hebben zij de provincie aan de vijand overgegeven. Bij het 

beleg van Groningen kreeg Von Galen de naam Bommen Berend. De Munsterse 

troepen werden ingekwartierd en Twente werd bezet. De dominee Putman had 

opnieuw het zekere voor het onzekere genomen en was andermaal naar Deventer 

gevlucht. Deze keer duurde zijn evacuatie echter slechts drie maanden, nu zouden de 

kerkdeuren voor hem gesloten blijven. 'In Augusto wederkeerende tot mijn gemeente 

wort mij het predigen niet toegestaen, eindelijk door de autoriteit van den Heer overste 

Westerhagen is ons toegestaan te predigen in een huis, hebbende daertoe verkooren 

het huis van Jan Cuiper bij de kerkcke.’ 

 

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: erve Effinck, erve Borgerink en erve Ekkering. De 

erven waren eigendom van de proosdij van St. Lebuinus in Deventer. En er waren 

havezaten zoals het landgoed ‘Het Leyerweerd’, waar de burgemeester woonde en 

werkte. In het jaar 1475 was in Rectum de havezathe Effing, later Zendman aan de 

Seinenweg 12. Elk landgoed heeft zo z'n eigen identiteit, bijzondere bewoners en 

vooral zijn eigen geschiedenis. Er waren meer havezaten in Enter, daarvan is eerder 

melding gedaan. Er waren nog erven die niet aan de bewoners toebehoorden. Het erve 

Roeters behoorde niet aan de bewoners maar aan Scheel van Welvelde. Het erve lag op 

de lege plek ten zuiden van de vrachtrijder Ezendam. ‘Willems Evers erve behoorde 

Van der Becke. Willem Evers gebruikte zes scheppel land van erve Eckerinck. Het erve 

Eckerinck behoorde Aele Eckerinck to Deventer. Het erve Oldenhaver behoorde tot het 

klooster in Albergen. Het erve Van Juynck behoorde tot het klooster 't Almeloe. Van 

Smeddinck erve behoorde Bentinck. Van des Borgers erve behoorde Ter Walle. De 

Heer Itterssum tot Oosterhof was de eigenaar van Koeverinck's erve. Van Hubbelinck 

erve 'tobehoerende Herman van Voerst'. 

 

Pal achter de hervormde kerk in Enter stond het erve Borgerink. Hiervan zijn 

gegevens bekent die terugvoeren tot de late middeleeuwen. Al in 1382 komt het voor 
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in de registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht: 'De tienden over dat goed to 

Bargardinc.’ Rond het jaar 1870 kocht Gerrit Hendrik Morsink (Plas-Hendrik) het erve 

Borgerink en begon naast de boerderij een bakkerijtje. De naam Plas komt van de 

naam van het bouwhuis van Het Catteler. De naam Borgerink vinden we ook terug, 

toen de tol bij het Hobelinck werd verpacht aan Borgerinck en Hendrik Geele. De tol 

was gelegen aan de weg naar Delden. Borgerinck was de eigenaar van Het Catteler en 

van beroep secretaris van de gemeente Deventer. Op de plek waar de rooms-

katholieke kerk staat, stond acht eeuwen lang een van de oudste erven van Enter. De 

hofhorige erve Effinck, op de plek waar nu de rooms-katholieke kerk 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 hafreligieuzen buiten kloosterverband. Na de verovering van het oosten van 

Nederland door de Staatse troepen onder leiding van prins Maurits kwamen voor de 

Twentse katholieken tijden van onderdrukking. In deze tijd ontstaat het katholieke 

instituut van het klopjeswezen. Het waren ongehuwde katholieke vrouwen, die zich in 

sterke mate voor de katholieke godsdienst inzetten. Zij zouden de naam 'klopje' 

ontlenen aan het feit dat zij de gelovigen waarschuwden wanneer deze ergens in het 

geheim de godsdienstoefeningen konden bijwonen. Om zo'n dienst aan te kondigen, 

trokken de kloppen door de marke om de katholiek gebleven boeren uit te nodigen 

voor de kerkdienst. De ongetrouwde vrouwen vonden bij verschillende boeren 

onderdak. Tijdens een plechtige kerkdienst werden zij als zodanig aangesteld. De 

pastoor zette hun daarbij een kroontje op het hoofd. Dit bewaarden ze zorgvuldig als 

teken van uitverkiezing en namen de kroon mee in hun graf. Na een plechtige 

aanneming in de kerk werden vrienden en verwanten uitgenodigd op een 

feestmaaltijd, de zogenaamde kloppenbruiloft. De kloppen bereidden de kinderen op 

de eerste Heilige Communie voor. Ze gaven verder naailessen en breilessen, ook baden 

zij voor zieken en stervenden. 

 

Voor het eerst vinden we erve Effinck genoemd in het jaar 1188 onder de bezittingen 

van de graaf van Dahle uit Westfalen. In de veertiende eeuw wordt Effinck bewoond 

door Willem van Laer. In Enter bezit de graaf van Dahle ook de hof te Enter (Oldehof) 

en enige bijbehorende boerderijen, waaronder het Effinck. Tot het jaar 1331 bleef het 

erve in bezit van deze graven. In het laatstgenoemde jaar werd het Twentse bezit van 

deze graven door de bisschop van Utrecht aangekocht. Vanaf dat moment viel het erve 

Effinck onder het hof te Goor, één van de bisschoppelijke hoven in Twente. 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 feitelijke 

beheerders van de horige goederen die ook overgedragen zijn.  
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Goor, het jaar 1248: de verdrijving van de Graaf van Goor door de bisschop van 

Utrecht. Het jaar 1263: het jaar van de stadsrechtverlening. Het laatste kwart van de 

dertiende eeuw met de ophoging van en grachtaanleg om het Schild. En het begin van 

de veertiende eeuw met de oudste gedateerde ingravingen van bewoning op de 

ophogingslagen staan in een logisch verband. De archeologische gegevens wijzen – in 

samenhang met historische gegevens – onmiskenbaar op een gestichte stad, op een 

abrupte aanvang van de stad Goor (volgens plan van de bisschop?). De stad kan niet 

min of meer geleidelijk zijn ontstaan uit een oude nederzetting ter plaatse. De 

aanwezigheid van de oudere borcht of kasteel moet uiteraard wel van grote invloed 

zijn geweest. 

  

Na de Franse overheersing vervielen in het jaar 1813 de Twentse domeinerven ten 

gevolge van het oorlogsrecht aan de Nederlandse overheid. Gedurende de jaren 1825-

1850 zijn de boerderijen in publieke veilingen verkocht, de meeste in het jaar 1829. 

De opbrengst diende om de staatsschuld af te lossen die Nederland had opgelopen bij 

de Franse bezetting.  

 

Meestal is een havezate van oorsprong een grote boerderij geweest. Later gaat die 

boerderij – voorzien van de nodige versterkingen – zó domineren in de omgeving, dat 

de omliggende boeren op de veel kleinere keuter- of catersteden hofhorig worden of 

onder bescherming komen van die boerderij. Weer later zien we dat deze relatie een 

louter financiële keerzijde krijgt, de boeren van de catersteden betalen pacht of huur. 

Daarmee is de edelman verzekerd van vaste inkomsten. Daarnaast weet hij andere 

vormen van inkomsten te verwerven van zijn pachters: pachtkoren, pachtgerst, 

pachtboter en nog een aantal andere natuurproducten. Nog later worden deze 

producten niet meer geleverd maar worden de waarde ervan in geld aan de edelman 

overhandigd. Naast de opbrengsten uit pacht heeft de edelman ook een aandeel in de 

inning van de vele soorten tienden. En typische 'dienst' die de verhouding hereboer-

caterboer lange tijd overduidelijk heeft gekenmerkt is de 'herendienst' geweest. Een 

pachter is verplicht jaarlijks voor zijn pachtheer bepaalde diensten te verrichten. Deze 

diensten kunnen zijn: het schoonmaken van de gracht, het uitmesten van de stallen 

of andere werkzaamheden waaraan een persoonlijke inzet van de pachter verbonden 

is.  

 

Deze diensten zijn in de achttiende eeuw en later geleidelijk aan afgekocht. Men 

voelde zich door deze diensten geknecht. Daarnaast zijn er ook drostendiensten 

geweest die mensonterend werden gevonden. Ook deze drostendiensten konden 

afgekocht worden. De drost kwam uit een adellijke familie en werd benoemd door de 

bisschop. De functie leverde niet alleen status op maar ook inkomsten. De drost 

mocht tweederde deel behouden van de door hem aan de bewoners van de marke 

opgelegde boetes. Hij kreeg ook zijn deel van de boetes die door de richters van de 

steden werden uitgedeeld. In Rijssen werden de drostendiensten afgekocht. Aan een 

nieuwe drost en zijn familie bij diens ambtsaanvaarding werd een stuk veengrond 

buiten de stad 'ten eeuwige dage' geschonken. Al met al wordt het wel duidelijk dat 

burgers en ingezetenen jaarlijks veel geld op tafel moeten leggen om aan hun 

'verplichtingen' te kunnen voldoen. Bedragen, bestemd voor deze diensten, kwamen 

boven op het geld dat nodig was voor de landschatting, de gelden die voor het gewest 

nodig waren.  
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Halbertsma schreef over de Heerendiensten, welke de landlieden hun drosten moesten 

bewijzen. De herendiensten gaven de drosten een dagelijkse gelegenheid tot allerlei 

knevelarijen. De klachten der boeren werd dikwijls met slagen beantwoord. Er zijn 

voorbeelden uit die tijd, dat de drosten met geweld vrouw en kinderen ontvoerden. Ze 

werden  in de kelders van de kastelen opgesloten en werden zo mishandeld, totdat zij 

aan de schreeuwende eis van hun meester voldaan hadden. Recht tegen deze 

mishandelingen bestond er niet. Wat daarvan de naam droeg, was zo partijdig ten 

voordele der drosten ingericht dat het de wonden van de verdrukten grievender 

maakte in plaats van te genezen. Verder verklaard Halbertsma, dat omkoperij en 

afkoperij, die elke rechtsgrond misten, eveneens voorkwamen. 

 

Een deftig buitenhuis duidde men ook wel aan met 'spijker'. Onder een 'spieker' 

(Twents woord voor spijker) verstond men destijds korenopslagplaatsen. Ze werden 

gebouwd in de voorname bisschoppelijke burchten, bij kloosters, kerken en op 

kerkhoven. Het doel was om er het door de pachtboeren af te dragen tiendenkoren 

(pacht in natura) te bewaren. Er werd geregeld door soldaten geplunderd en 

gebrandschat tijdens vele gewapende conflicten, de boeren waren meestal slachtoffer. 

Vrouw en kind, oogst en vee waren een dankbare prooi voor niets ontziende 

gewapende moordenaarsbenden. De boer moest zich noodgedwongen wel verdedigen. 

De korenspiekers kregen een verdedigbaar karakter op de 'curtes' (bisschoppelijke 

hoven) in Oost-Nederland en Westfalen. Geen wonder dat we schietgaten zien in de 

muren van de spiekers. Zo kon de grotere boer op zijn gewaarde erve in de marke 

'have en goed' bij gevaar in veiligheid brengen. 

 

Men kan in Twente onderscheid maken tussen boerenspiekers, kloosterspiekers, 

adellijke spiekers en bisschoppelijke of landsheerlijke spiekers, aldus Herman 

Hagens, een kenner van de zakelijke volkscultuur van Twente. Het is bewezen dat 

omgrachte spiekers weerbaar zijn geweest. Zo kon de boer volgens adellijk voorbeeld 

oorlogs- en vuurvaste spiekertorens bouwen om de zijnen en de waardevolste kleine 

have en goederen in veiligheid kon brengen. Aan de Goorseweg, net buiten Enter is 

nog een boerenspieker, prachtig in oude stijl gerestaureerd. Ook werden spiekers 

rondom een kerk gebouwd als verdediging en opslag van goederen. Tussen de jaren 

1750 en 1800 zijn zes oud-Markveldse boerenerven aan de pachters verkocht. In de 

koopakten staat vermeld: huis, met schuur, schuur en bakhuis. Adriaan Buter wijdde 

in zijn rubriek 'Van eigen erf' (Twentse Courant 1969) ook aandacht aan het 

spiekervraagstuk. Hij stelt vast: 'De eerste van deze twee schuren – in een adem met 

het woonhuis genoemd – zou een graanspieker geweest kunnen zijn. 

 

Van het erve Effinck lezen we in het jaar 1684 voor de eerste keer dat er voor versterf 

en erfwinning honderdvijfentwintig gulden betaald moet worden. De zoon Hennik 

neemt bij die gelegenheid de 'bouwerij' over. In de loop van de achttiende eeuw komt 

het Effinck tot grote welvaart. Bij de volkstelling van het jaar 1748 zien we dat het 

erve Effinck als enige in Enter een scheper in dienst heeft voor een kudde schapen, 

die voedsel vindt op de dan nog ruim voorhanden zijnde heidevelden rondom Enter. 

Het verbod om het erve te splitsen betekende dat het alleen maar groter kon worden. 

In Enter is het Effinck één van de grootste boerderijen ter plaatse. In het jaar 1770 is 

het grondbezit vijftien komma zeven ha, verspreid over zevenentwintig percelen. 

Veldnamen die we in het grondbezit tegenkomen zijn: de Veene Akker, het Hamberg 

Stuk, de Sandakker, de Kromme Akker (die trouwens op de kaart recht is), het 
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Verboomstuk, het Stokstuk, de Kleine Aanwende, de Baanakker, het Lootstuk, het 

Oosterrot, het Leemstuk, het Eerste Raykersstuk, het Tuinstuk, het Hellewit, de 

Veltbrake en het Leemkoelenstuk. Allemaal namen die uit de ontginningsperiode van 

de Enter Es stammen. Aan het einde van de achttiende eeuw kwam het erve Effinck in 

moeilijkheden. Er waren schulden aan pacht en nog te betalen versterf en erfwinning. 

Men nam leningen op bij de provincie maar de situatie werd niet beter. De Franse tijd 

van de jaren 1795 tot 1813 gaf enig uitstel, want vanwege de dan officieel afgeschafte 

horigheid werd de juridische status onduidelijk. Veel financiële verplichtingen werden 

niet meer nagekomen en door de provincie niet meer opgeëist. Na de Franse tijd eiste 

de provincie weer betaling van schulden, die ondertussen waren opgelopen tot ruim 

twaalfhonderd gulden, voor die tijd een gigantisch bedrag. In het jaar 1818 werd het 

erve Effinck door de provincie publiek verkocht. 

 

Voor drieduizendvierhonderdvijfenzeventig gulden (f 3475) werd het erve eigendom 

van de hervormde kerk van Enter, met name ds. G.H. Immink. Na diens dood kwam 

het in het jaar 1848 in handen van L. ten Bruggencate, die er een tabaksfabriekje 

begon. In het jaar 1895 werd het pand met bijbehorende grond voor vijfduizend en 

tweehonderd gulden verkocht aan de rooms-katholieke kerk van Enter. Sinds het jaar 

1820 stond naast het erve Effinck het Waterstaatskerkje, dat na de Franse tijd door 

het rijk aan de katholieken was geschonken. In de jaren twintig van de twintigste 

eeuw werd de boerderij definitief afgebroken en verrijst er de nieuwe katholieke kerk 

met school en zusterhuis. 

 

Als vaste lasten kennen we de dienstgelden, de pachten en uitgangen, de bedegelden, 

de tinsen en de koppels. Als variabele lasten zijn er het versterf, de erfwinning, de 

opvaart en de vrijkoop. Een horige boer had niet de vrije beschikking over zijn erve en 

grond. Een horig erve kon nooit gesplitst worden bij erfopvolging. Kinderen van een 

horige boer mogen niet zomaar van het erve vertrekken. Men moet zich vrijkopen uit 

de horigheid. De normale financiële verplichtingen weken niet zoveel af van een 

gewone pachtboer. Ze moesten pacht en belastingen betalen. Alleen het dienstgeld en 

enkele andere kleine verplichtingen waren specifiek voor een horige. 

 

Omstreeks het jaar 1000 vinden we in Twente naast de edelen een stand van 

onafhankelijke en vrije landbewoners. Ten gevolge van de iedere keer weerkerende 

oorlogen wordt de betekenis van deze groep echter snel minder. Menige vrije 

landbouwer moet zijn heil zoeken bij een Heer die machtiger is dan hij, bij een edele 

die immers altijd beschermder woont dan hijzelf. De edelman zegt hem die 

bescherming toe uiteraard niet voor niets. De landbewoner treedt bij het aanvaarden 

van die bescherming in dienst van de edelman. 

 

In de volgende eeuwen zien we dat de wereldlijke macht der bisschoppen, zoals eerder 

genoemd, van de omstreeks het jaar 700 gestichte Utrechtse bisschopsstoel zich over 

onze streken, die tot het zogenaamde Oversticht behoorden, voortdurend meer en 

verder uitbreidt. Dit betekent niet dat hier rust en welvaart heerste. Integendeel, 

voortdurend was er onrust en krijgsrumoer. De afgunstige graven van Holland en 

Gelre maakten het de Utrechtse bisschoppen steeds weer geducht lastig. De 

bisschoppen hadden ook te kampen met verschillende kasteelheren, die tot vrijwel 

oppermachtige plaatselijke heersers waren uitgegroeid. Ook Goor werd ingenomen 

'daer sij overgrote moetwille bedreven, gelick oock in die gehele Twente. Oldenzaal 
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werd in het jaar 1492 door de Geldersen voor het grootste gedeelte in de as gelegd. 

 

Spinoza: Diegene heeft een ander in zijn macht (...) die hem vrees heeft ingeboezemd of 

die hem zodanig door weldaden aan zich gebonden heeft dat hij liever hem dan zichzelf 

ter wille is. 

 

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. Voorts 

moest hij jaarlijks op de hofdag verschijnen om zijn horigheid te erkennen. Verzuimde 

hij dit gedurende drie achtereenvolgende jaren dan werd hij ‘belmundig’ verklaard. 

Voor zijn huwelijk had hij toestemming nodig van zijn Heer. Bij zijn overlijden had de 

hofheer recht op de helft van het zogeheten versterf, een schatting die de erfgenamen 

moesten betalen uit de nalatenschap. Dit versterf bestond meestal uit de helft van alle 

op zijn hoeve aanwezige viervoeters vee of uit de helft van ‘ale veltvlieghende ende 

veltgaende bestial.’ Verder had de Heer recht op het ongemunte goud en zilver, van 

het spek dat in de wime (schoorsteen) hing, van de opbrengst van het land dat de 

hofhorige van vrije lieden had gepacht en van de opbrengst van het geld dat hij aan 

anderen tegen rente had geleend. De meier of scholte kreeg het beste kleed en 

landbouwgereedschap en ‘ wat tot de rechterhand behoort.’ Bij opvaart, de vergoeding 

verschuldigd als men in horigheidsverband opgenomen wilde worden, bij voorbeeld bij 

huwelijk ontving de meier van de hofhorige een paar laarzen. Zijn erfgenamen waren 

verplicht erfwinning te voldoen, dat wil zeggen dat zij een vergoeding moesten betalen 

voor het aanvaarden van het gebruik van het horige goed. 

 

De groep hofvrijen verkeerde in de gunstigste positie. Zij waren vrij in hun 

huwelijkskeuze. Zij mochten hun goederen doen vererven aan de naaste 

bloedverwanten binnen de kring van hofvrijen. Voorts waren zij vrijgesteld van versterf 

en erfwinning. Daar zij echter tot de echte of hofkring behoorden, moesten zij vrijkoop 

en opvaart voldoen en zorgen voor wederwissel bij uittreding. 

 

De keurmedigen, in Twente ook wel kamerlingen (kamerheren) genoemd waren vrij in 

hun huwelijkskeuze, behalve met een eigen horige. Bij huwelijk behoefden zij geen 

opvaart te voldoen en bij het aanvaarden van het gebruiksrecht van het goed geen 

erfwinning. Bij overlijden van de kamerling moest het beste roerende goed dat op het 

erve aanwezig was ’t sy peert ofte koe, scaep, ketel, pot ofte cleet, so wel van vrouwen 

als van mannen’ aan de hofheer worden afgestaan. Bij vrijkoop moesten ook zij voor 

wederwissel zorgen. Op grond van hun geringe verplichtingen wordt aangenomen dat 

de kamerlingen tot de arbeidersklasse behoorden. Het was een groep horigen van wie 

na hun dood weinig te halen viel. De meeste kamerlingen in Twente behoorden tot de 

hof te Ootmarsum (Duitse Orde, Tempeliers). In het Twentse hofrecht van het jaar 

1546 was een speciaal aanhangsel aan hen gewijd. 

 

De eigenhorigen waren geen beperkingen opgelegd in hun huwelijkskeuze. Bij 

overlijden vervielen alle roerende en onroerende goederen aan de hofheer. In dit 

opzicht verkeerden zij in dezelfde positie als belmundigen. In Twente werden –volgens 
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artikel 22 van het hofrecht van het jaar 1546 – de navolgende goederen door 

eigenhorigen bezeten, De Hof te Lage, Ontsteding te Hardingen, De Maat te 

Breckelenkamp, Hesling te Grastorp, Burcht te Azelo en Wilming te Delden. In de 

Heerlijkheid Bredevoort werden een tweetal goederen door eigenhorigen bezeten, 

Geelink en Mensink te Kotten. Bij deze goederen verviel slechts de helft van het gerede 

goed bij versterf aan de hofheer en wel ‘tot den lepel toe’. 

 

Alle horigen, ongeacht hun klasse vormden binnen de curtis een speciale rechtskring, 

de ‘echte’ geheten. De rechtskring impliceerde (omvatten, inhouden) een toestand van 

gebondenheid, die de Heer noch de horige eenzijdig kon verbreken. Waarschijnlijk was 

het aanvankelijk zo dat de rechtspositie van de horigen niet of slecht gebrekkig was 

geregeld. Langzamerhand ontstonden er tal van rechtskracht bezittende gebruiken en 

gewoonten. De hofrechten die in de loop van de tijden in rechtshistorische literatuur 

bijzondere aandacht kregen en die daar hebben bijgedragen tot de opvatting dat 

hofstelsel en horigheid steeds onverbrekelijk zouden samengaan. Deze aanvankelijk 

ongeschreven hofrechten werden in latere tijden opgeschreven, al is het moeilijk na te 

gaan wanneer dit heeft plaats gehad. Massink beweert dat zulk een optekening plaats 

vond zodra de Heer aanmerkelijk meer horigen kreeg en de behoefte voelde om de 

verhouding met hen op schrift te stellen. Slicher van Bath dateert de geschreven 

hofrechten evenwel in een vrij laat stadium van het hofstelsel. Hierin sluit hij aan bij 

Lohmeyer, die opmerkt dat in Westfalen het bekende Lohnse hofrecht pas is 

opgetekent toen men al niet niet meer op de hoogte was van de eigenlijke inhoud van 

de betreffende rechtsregels. In Twente zijn de rechten van de bisschoppelijke hoven 

pas in het jaar 1546 opgetekend. 

Het hofrecht van het jaar 1546 heeft in Twente tot het einde van de horigheid 

onveranderd gegolden. Na de afzwering van Philips ll door de Verenigde Provinciën 

vielen de domeingoederen in Twente toe aan de provincie Overijssel, die deze goederen 

tot het einde van de achttiende eeuw (1798) in eigendom bezat. De omvang van het 

goederencomplex was inmiddels sterk achteruit gegaan, een gevolg van het 

‘verduisteren’ van diverse goederen. De onroerende goederen van de provincie waren 

in de zeventiende en achttiende eeuw samengesteld uit: 

 

- het oude domein van de landsheer, dat wil zeggen de tafel- of 

     kamergoederen; 

- een deel van de tijdens de Opstand in beslag genomen 

     geestelijke goederen. 

 

Daarnaast bevond zich een aantal goederen, welke geheel bestonden uit voormalige 

geestelijke goederen, in handen van de Ridderschap van Overijssel. Op 19 november 

1663 werden tussen de Staten van Overijssel en de Ridderschap de in beslaggenomen 

geestelijke goederen verdeeld. Aan de Ridderschap werd toegewezen: 

 

Erfelyk voor zig en hunne nakomelingen, de adelicke goederen, alsmede de Stiften van 

der Hunnepe, Werseloe ende Swartwater, beneffens de uytgifte ofte redemptie 

(redemtorist is een lid van de congregatie van de Heilige Verlosser) penningen uyt de 

goederen behoort hebbende tot de Commandeurye van Oetmarsen, voorts de cloesteren 

van Oldenseel en Almelo, item de Proobsdye van Oldenseel, gelyck ook het Capittel van 

Oldenseel, ende eyndelyck alle de Vicaryen van Oldenseel, ende tot de voorschreven 

andere Corpora (altaardoek onder de miskelk) gehorende, met alle de goederen, regten 
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en geregtigheden daar toe betrekkelyk. 

 

Deze overeenkomst van 1663 betekende een beslechting van de jarenlang gevoerde 

strijd tussen de Ridderschap en de drie hoofdsteden Deventer, Zwolle en Kampen met 

als inzet het bezit van de geestelijke goederen. 

 

De provincie Overijssel kwam als eigenares van de horige goederen op den duur voor 

zware financiële lasten te staan. En wel om de reeds bekende redenen, te weten de 

daling van de geldwaarde en de onveranderderlijkheid van de op te brengen lasten. De 

financiële wanorde waarin de provincie verkeerde aan het eind van de Tachtigjarige 

oorlog, deed haar uitzien naar een goede verzekering van haar inkomsten in de 

toekomst. Er werden plannen opgesteld de inkomsten uit de domeinen te verhogen. 

Tegelijkertijd werd gestreefd naar een redelijke behandeling van de horigen. Dit 

resulteerde in de opstelling van een ‘Ordre en Redres over ’s Landts Domainen van 

Twente’ op 9 augustus 1662. Op 26 februari 1667 vergaderden de Twentse hofmeiers 

te Borne om hun bezwaren naar voren te brengen tegen de verschillende taxaties van 

de Ordre, die zij te hoog vonden. Op 26 april van dat jaar volgde te Deventer de 

algehele goedkeuring door Ridderschap en Steden. Alle verplichtingen werden 

getaxeerd op een bepaald vast bedrag. Versterf, erfwinning, opvaart, vrijkoop en 

wederwissel werden in 1662 ‘nae billicheyt en natuire des goedes’ op een vast bedrag 

gewaardeerd. Ook voor de diensten werd een vast jaarlijks bedrag vastgesteld. De 

pachten die tot dusverre alle in natura werden geleverd, moesten voortaan in geld 

worden voldaan terwijl ook de granen op een vast bedrag gesteld werden. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel wilden zodoende zowel uit de horigheid 

voortvloeiende verplichtingen en ook de pachten en de diensten in geld omzetten. Voor 

de diensten is dit gelukt, voor de pachtbetaling in natura echter niet omdat de horigen 

zich verzetten tegen de naar hun idee te hoge taxaties. Vanaf het jaar 1668 hadden de 

Staten van Overijssel de inning van deze inkomsten onder bepaalde voorwaarden 

verpacht. Tot het jaar 1806 bleef deze verpachting bestaan. Slicher van Bath heeft 

aangetoond dat deze verpachting op de lange duur voor de horigen veel gunstiger 

uitviel dan een betaling van vaste bedragen in natura volgens de regeling van het jaar 

1662. De Ordre en Redres bleek in de praktijk niet helemaal aan de verwachtingen te 

beantwoorden. Telkens weer werden er adviezen ingewonnen over de vraag of het niet 

beter was de horige goederen om te zetten in pachtgoederen dan wel de horigheid af te 

kopen. Zo stelden de resoluties van de Ridderschap en de Steden van Overijssel van 

16 april 1714 en 13 juni 1726 de mogelijkheid open tot afkoop van de horigheid. 

Hiervoor bestond van de zijde der horigen niet veel belangstelling. Ze lieten liever alles 

in de oude toestand. Op 18 april 1764 werd opnieuw een afkoop van de horigheid 

voorgesteld. Dit voorstel hield waarschijnlijk verband met het feit dat de provincie in 

die tijd in grote financiële moeilijkheden verkeerde en geldleningen had moeten 

afsluiten. Daarom had men bepaald dat de horigen die tot afkoop van de horigheid 

over zouden willen gaan, voor het koopbedrag obligaties dienden te kopen van de 

provincie. Op 10 april 1767 werd nogmaals de mogelijkheid gegeven om de horigheid 

af te kopen. Naar aanleiding van deze resolutie gaven op 13 april daaraanvolgende de 

Drost van Salland en de Gedeputeerden het volgende advies. Voor Salland stelden zij 

het afkoopbedrag vast op drieduizend gulden voor een vol erve, tweehonderd gulden 

voor een half erve en honderd gulden voor een kleiner erve. Deze afkoopregeling 

leverde echter moeilijkheden op bij die Twentse horige goederen die in hofverband 

verenigd waren en waarvan de horigen zich in de echte bevonden. 
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Afkoop van de horigheid zou in Twente gemakkelijk kunnen leiden tot een 

ontwrichting van de diverse hofverbanden wat talrijke administratieve en juridische 

verwikkelingen met zich mee zou brengen. Dat men hiervoor terecht bang was mag 

blijken uit de oeverloze discussies over deze kwestie, die naderhand gevoerd werden 

toen de ontbinding van de hofverbanden en in het jaar 1811 eenmaal een feit was 

geworden. Uit de navolgende passage van het advies van 13 april 1767 blijkt dat men 

dit probleem duidelijk onder ogen zag: ‘Dog dat belangende de Hofhoorige goederen 

onder het Land Rent Ampt van Twenthe, welk van een andere natura zyn, zoals de 

Hofregten van Twenthe genoegsaem uytwysen en de in echte bezeeten worden en 

waarvan de Hofhorigheid niet wel kan worden afgekocht, immers voor zoveel niet 

belmundig geworden, of het hofregt daarvan geexecuteert en kweyt geworden zyn, 

dezelve daarby behoorden te worden gelaaten.’ 

 

Uit het bovenstaande volgt dat de Gedeputeerde Staten afwijzend stonden tegenover 

een afkoop van de hofhorigheid in Twente. Hoewel de resoluties van de Ridderschap 

en Steden van de jaren 1714, 1726 en 1764 de mogelijkheid daartoe hadden geopend. 

De moeilijkheden die men voorzag bij het verbreken van het hofverband waren 

blijkbaar zo groot dat de provincie zulks met de grootst mogelijke ijver trachtte tegen 

te gaan. Tot het jaar 1770 werd in Twente hofhorigheid dan ook nagenoeg niet 

afgekocht. 

 

De bekende verwikkelingen rondom de drostendiensten die de gemoederen in 

Overijssel in het laatste kwart van de achttiende eeuw zo in beroering wisten te 

brengen, lieten de horigheid nagenoeg ongemoeid. Ogenschijnlijk is dit vreemd en 

inconsequent. Waar men immers zo gekant was tegen deze diensten, moest men ook 

ten strijde trekken tegen de horigheid. De horigheid die evenmin met de toen 

‘Burgerlijk vrijheid’ overeen viel te brengen. Vechten was meestal veel bezwaarlijker. 

Tenslotte waren de drostendiensten na afkoopbare prestaties van vrije mensen. Hoe 

was het mogelijk dat Van der Capellen ten strijde trok tegen deze drostendiensten en 

toch geenszins de horigheid aantastte? Hetzelfde zien we bij Racer die in het vierde 

deel van zijn ‘Overysselsche Gedenkstukken’ achtereenvolgens de dienstbaarheid der 

vrije en horige ingezetenen van Overijssel behandelt, de eerste categorie fel 

bestrijdend, de tweede slechts beschrijvend. Deze zo in het oog springende 

ongerijmdheid valt historisch wel te verklaren. De drostendiensten waren een last van 

twijfelachtige herkomst. In het jaar 1631 hadden de Ridderschap en Steden van 

Overijssel deze diensten afgeschaft, maar in de loop van de zeventiende eeuw waren ze 

weer ingevoerd, ondanks het groeiende verzet van de bevolking. In de tweede helft van 

de achttiende eeuw vormde dit verzet echter een onderdeel van de regionale 

tegenstellingen tussen Patriotten en Prinsgezinden. Daarbij stond het overgrote deel 

van de Ridderschap aan de zijde van de stadhouder terwijl een groot gedeelte van de 

plattelandsbevolking Patriotsgezind was. De rol die de drosten speelden in het verzet 

van de Ridderschap tegen deze afschaffing was hierbij van groot belang en droeg in 

hoge mate bij tot de tegenstellingen van dat moment. De Patriotten zagen de horigheid 

echter als een zuiver privaatrechtelijke aangelegenheid en daarom een zaak die hen 

niet aanging. Hun uitgangspunt met betrekking tot de horigheid was dat dit gebeuren 

een contractueel karakter had. Naar hun idee steunde de horigheid op een 

wederzijdse overeenkomst tussen hofheer en horige, tot welke opvatting zij 

waarschijnlijk waren geïnspireerd door artikel 1 van het hofrecht van het jaar 1546. 
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De Patriotten wensten deze burgerlijke verhoudingen geenszins aan te tasten dar zij 

met name burgerlijke vrijheid en politieke democratie voorstonden. Bovendien 

bestond er onder de verlichte achttiende eeuwers een toenemend respect voor het 

recht op eigendom. Dit is zeker ook één van de redenen waarom de Patriotten het 

horigheidsstelsel niet hebben willen aantasten. Ofschoon zij de feodale middeleeuwse 

structuur van dit stelsel zeker zullen hebben verafschuwd. Tegenstanders lieten dan 

ook niet na de Patriotten op hun inconsequentie te wijzen. Overigens was de 

voorzichtigheid van de Patriotten, van hun kant beschouwd niet geheel 

onrechtvaardig. Zij bezaten nog niet de middelen om de uit de opheffing van de 

horigheid voortkomende rechtsvragen op te lossen. Wel werden bij besluit van 23 

oktober 1773 de hofmeiers vrijgesteld van drostendiensten terwijl reeds eerder de 

mogelijkheid tot afkoop was opengesteld. Wanneer wij de toestand van de horigen in 

Twente in de achttiende eeuw nader bezien, dan valt ons op dat van hun 

oorspronkelijke onvrijheid weinig was overgebleven terwijl hun rechten en 

verplichtingen nauwkeurig vastlagen. ‘Hunne rechten hadden gewonnen in omvang en 

kracht, het genot daarvan was hun op afdoende wijze gewaarborgd. Hunne plichten 

waren vastleggend en tot de kleinste afmetingen ingekrompen. Van hunne 

afhankelijkheid waren niet veel meer dan enkele, uit vrij onbeduidende vormen 

sprekende herinneringen overgebleven. Toch zij hadden een Heer, zij waren niet vrij 

en er bestond geen gelijkheid voor de wet te hunnen aanzien.’ 

 

Vooralsnog (voorlopig) zag de Commissie tot de Administratie der Financiën de meest 

aangewezen oplossing in een geleidelijke afkoop van de diverse bouw- en erfrechten, 

teneinde de provincie vrij en allodiaal goed in handen te geven. Deze allodiale 

goederen kon de provincie nadien in het openbaar doen verkopen. Hetgeen 

ongetwijfeld hogere opbrengsten beloofde te garanderen zodra er geen twijfel en 

onzekerheid meer zouden bestaan over de hoedanigheid van de te verkopen goederen. 

Een zodanig afkoopproces werd inmiddels in zoverre door de horigen zelf in de hand 

gewerkt. Dat kwam omdat velen, gedwongen door de armoede gedurende de Franse 

overheersing op hun goederen reeds een hypotheek hadden afgesloten waarbij de 

provincie als geldschieter was opgetreden. Nu vele horigen noodgedwongen hun 

goederen zouden moeten prijsgeven was het voor de provincie een geringe moeite om 

deze goederen als vrij en allodiaal in handen te krijgen. Gesteund door het advies van 

de Commissie tot de Administratie der Financiën organiseerde de provincie Overijssel 

in het jaar 1802 en de navolgende jaren een aantal publieke verkopingen van 

domeingoederen. In de eerste instantie werden de horige goederen nog buiten 

beschouwing gelaten. De provincie wilde moeilijkheden vermijden bij de afkoop van de 

diverse bouw- en erfrechten waarvan de taxatie in de praktijk te veel bezwaren zou 

geven. Om dit risico uit te sluiten beperkte de provincie zich bij de verkopingen tot 

enkel de tienden en lossen percelen landerijen. In het jaar 1813 werden alle vroegere 

Franse staatsdomeinen, voor zover binnen Nederland gelegen ten gevolge van het 

oorlogsrecht eigendom van de Nederlandse overheid. De domeinen zouden voortaan 

worden bestuurd door het College van Raden en Rekenmeesters over de domeinen 

terwijl de verdere ambtenaren zouden bestaan uit een hoofdadministrateur van de 

domeinen en inspecteurs en rentmeesters. Bij besluit van 26 april 1814 werd bepaald 

dat de hoofdadministrateur der domeinen en de president van het College van Raden 

en Rekenmeesters over de Domeinen hun beheer zouden starten op 1 mei 1814, op 

welke datum het Bestuur der Registratie van het domeinbeheer ontheven zou zijn. De 

nieuwe taak van het College van Raden en Rekenmeesters werd omschreven als ‘het 
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bezorgen en surveilleren der comptabiliteit (verantwoording) en om cognitie (cognitief 

is betreffende het kennen) te nemen en uitspraak te doen in alle contentieuze 

(contenteren is tevreden stellen) zaken tot dat belangrijk vak behorende.’ De president 

werd belast met het algemeen beleid van de werkzaamheden van de raad en met de 

zorg voor de belangen van de Soevereine Vorst en van de staat en bovendien met de 

vervolging van alle overtredingen. Als zodanig werd aangesteld  C.A. Fannius 

Scholten. 

 

De komst van de Russen, Kozakken en Pruisen in Overijssel in het jaar 1813 maakte 

een einde aan de Franse overheersing. Hoewel men met name de gebeurtenissen in de 

winter van het jaar 1813 op 1814 voor Twente vrij desastreus (rampspoedig) waren, 

was over het geheel genomen de Franse overheersing voor het toen nog vrijwel geheel 

agrarische Twente vrij voorspoedig geweest. Door het Continentale Stelsel konden de 

Twentse boeren goede prijzen maken voor hun landbouwproducten. De Twentse 

nijverheid had in vroeger eeuwen juist in oorlogstijden haar grootste bloei beleefd toen 

de concurrenten van de markt waren verdwenen. De prijzen van de agrarische 

producten stegen in de periode 1795 tot 1817 tot ongekende hoogten. De landbouw 

kreeg voor het eerst aandacht en aanmoediging van de Haagse autoriteiten. Door de 

stijging van de graanprijzen gedurende de Franse overheersing kwamen er meer 

geldmiddelen onder de boeren. Daardoor konden betalingen, vooral als ze niet te groot 

waren gemakkelijk worden voldaan. De verhoging van de belastingdruk werd als een 

zware last beschouwt. De geleidelijke verbetering van de financiële positie van de 

boeren zal in de loop van de negentiende eeuw een rol gaan spelen bij de afkoop van 

hun financiële verplichtingen, waaraan zij gemakkelijk konden voldoen. Waren de 

domeinverkopingen gedurende de Franse overheersing geen groot succes geweest, 

tijdens de negentiende eeuw zou hiervoor meer belangstelling bestaan. 

 

De toenemende neiging van het domeinbestuur om de horigen eigenaar te maken van 

de goederen, door hen bewoond en bebouwd, zonder vooraf eerst de wederzijdse 

rechten en verplichtingen te hoeven taxeren, bracht het domeinbestuur er toe om bij 

wijze van proef enkele domeingoederen in Twente te veilen. Op 28 juli 1819 volgde een 

Koninklijk Besluit tot verkoop van tien domeingoederen. Deze goederen die voor 

openbare verkoop in aanmerking kwamen waren: 

 

- erve Hademarink of Harberink te Tubbergen; 

- erve Ter Keurst of Boerhof te Enter en Wierden; 

- erve Averakker te Goor; 

- erve Bode te Goor; 

- erve Hofman te Rijssen; 

- erve Aarnink te Oldenzaal; 

- erve Breuking te Holten; 

- erve Geerdink te Twekkelo. 

 

Het voorgenomen voorstel werd aan Twentse zijde slecht ontvangen, met name bij 

Pagenstecher uit Almelo. Hij was bang dat enerzijds het rijk grote schade zou lijden 

door de voorgenomen verkoop en dat anderzijds de band tussen het Domein en de 

horigen die eeuwenlang had voortbestaan, teniet zou worden gedaan doordat bij de 

verkoop domeingoederen in wildvreemde handen zou komen. In een rapport van 

Pagenstecher, gericht aan de directeur van de registratie en domeinen in Overijssel en 
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aan de gouverneur vinden wij de voornaamste bezwaren beschreven. Met name richt 

hij zich tegen mit den veer ende mit den vrede mit den hennekens kampe, mit den 

Radenbeke, mit den Caterwaer en de mit den Berchwaer ende vort mit allen synen 

olden en nygen tobehoer ende slachter noth, alsdat geleghen is yn den Kerspele van 

Rijssen en buerscop Notther, dat erve en guet geheten dat heijnehues, dat erve en 

guet geheten de Oesterhof mit den halven whaer, beholdelick den here synen tyns. 

Ende dat erve en guet gheheten de Nijehof met syne whaer in den Wigbolde en de 

marcke van Ryssens, den Assingkamp, het Wassingk, het halve erve gheheten 

Blomendal in burscap Elsen, dat erve en guet gheheten Leyderweerde mit eyner halve 

whaer yn Enther marke, in de burscap Enther, den tyns uth Eversberghe’. Het feit dat 

de wederzijdse rechten en verplichtingen nog geenszins zijn getaxeerd. Iets wat 

volgens hem strikt noodzakelijk is om het rijk bij verkoop geen schade te doen lijden 

doordat de goederen ver beneden de prijs zouden worden verkocht. Groot zou de kans 

zijn dat de horigen, wanneer zij niet voldeden aan hun verplichtingen weldra door de 

nieuwe eigenaar van hun goederen zouden worden verdreven. 

 

Wanneer wij de loop van de gebeurtenissen achteraf overzien, blijkt dat Pagenstecher 

op heel wat punten blijk gaf van een vooruitziende blik. Enkele jaren later zou dit 

blijken uit het proces Von Bönninghausen tegen Aarnink in De Lutte, dat een direct 

gevolg is geweest van enerzijds de min of meer overhaaste  veiling en anderzijds het 

feit dat nog steeds geen duidelijke en afdoende regeling was getroffen inzake de afkoop 

van de horigheid. Nagenoeg bewaarheid werd de uitspraak van Pagenstecher in zijn 

rapport. 

 

De oude en ouderwetsche verbintenissen zouden blijven voortbestaan. Het zou niet 

kunnen uitblijven, of zouden na die grote veranderingen van tijden en omstandigheden 

en door het wederzijdsch vasthouden aan differente opinien inzonderheid mede omtrent 

de quaestie of de Hofregten al dan niet afgeschaft zijn, na verloop van tijden allerhande 

soorten van strubbelingen en geschillen te wegen brengen. 

 

In het advies aan de koning, uitgebracht op 10 maart 1820 door de Staatsraad 

directeur Generaal der In- en Uitgaande Regten en Indirecte Belastingen wordt 

nogmaals het belang van de openbare verkoop beklemtoond. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat aan publieke verkoop de voorkeur gegeven dient te 

worden boven de onderhandelingsprocedure met de horige. Over de vaststelling van 

de rechten en verplichtingen van beide partijen wordt in overweging gegeven de erven 

met de lusten en lasten te verkopen. In zekere zin valt uit het voorgaande slechts een 

voorlopig uitstel van moeilijkheden af te lezen. Immers, zo lang er geen duidelijke 

regeling of voorziening over de horigen was getroffen konden verwikkelingen optreden. 

De koning werd in overweging gegeven het verzoek van de requestranten af te wijzen, 

waaraan deze bij besluit van 18 maart 1820, no. 15 voldeed. Tegen de voorgenomen 

verkoop van de tien Twentse domeinerven kwam ook de Staatsraad-President van 

Raden en Rekenmeesters der Domeinen, Fannius Scholten in het geweer. Bij brief van 

29 maart 1820, gericht aan de Directeur- Generaal der In- en Uitgaande Regten en 

Indirecte Belastingen zette hij zijn bezwaren uiteen. Allereerst verzet hij zich tegen de 

opvatting van velen dat verkoop der goederen in het belang van de horigen zou zijn, 

daar meer het belang van sommigen dan het algemeen belang gediend zou zijn. Voorts 

trok hij in twijfel of het domeinbestuur wel inziet welke de eigenlijke inhoud is van de 
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openbare verkoping, te meer daar bezwaarlijk is vast te stellen welke rechten nu 

eigenlijk voor deze verkoping in aanmerking komen. De werkelijke waarde van de 

domeingoederen zal veel onzekerheid te weeg brengen daar deze, volgens Fanius 

Scholten niet in zijn geheel in aanmerking kan worden genomen. Waarbij enkel en 

alleen gelet moet worden op wat het Domein aan jaarlijkse vaste bedragen en casuele 

(casualisme is leer dat alles van het toeval afhangt) prestaties ontvangt. Terwijl de 

horige al het overige geniet en zal blijven genieten zolang als hij zijn verplichtingen 

nakomt. De opmerkingen van Fanius Scholten werden niet ter harte genomen. Bij 

brief van 5 mei 1820 werd hem meegedeeld ‘dat het Koninklijk Besluit van 26 Julij 

een volkomen uitvoering behoorde te worden gegeven; en wij ons minder over eene 

mislukking van de voorgenomen proef behoorden te bekommeren, als te zorgen dat 

men ons niet ten laste legde, het een en ander te hebben nagelaten, dan tot de 

volkomen uitvoering van Zijne Majesteits last zou kunnen hebben bijgedragen.’ 

Fannius Scholten nam geen genoegen met dit besluit en tekende nogmaals protest 

aan tegen de voorgenomen verkoop. Zonder resultaat, op grond van het Koninklijk 

Besluit van 28 juli 1819, no. 8 vond op 24 juli 1820 de openbare verkoop plaats van 

de tien Domeinerven, welke de verkoop de eerste zou zijn in een vrij lange reeks. Door 

deze verkoop veranderden de erven van eigenaar: 

 

- erve Hademarink te Tubbergen, aangekocht door M. 

    Salomonson te Almelo; 

- erve Keurst te Enter, aangekocht door W. ter Keurst, 

    ‘bouwman op ’t erve’; 

- erve Nijsink te Wierden, aangekocht door J. Dubbink, 

    ‘bouwman op ’t erve’; 

- erve Averakkers te Goor, aangekocht door J.E. von 

    Bönninghausen tot Herinckhave; 

- erve Bode te Goor, aangekocht door J. Bode, ‘bouwman op ’t erve’; 

- erve Hofman te Rijssen, aangekocht door J.E. von 

    Bönninghausen tot Herinckhave; 

- erve Aarnink te Oldenzaal, aangekocht door J.E. von 

    Bönninghausen tot Herinckhave; 

- erve Bruinink te Weerselo, aangekocht door J.H. Bruinink, ‘bouwman op ’t 

erve’; 

- erve Breukink te Holten, aangekocht door J. Breukink, 

    ‘bouwman op ’t erve’; 

- erve Geerdink te Twekkelo, aangekocht door G. Geerdink, ‘bouwman op ’t 

erve’; 

 

 

Kenmerkend voor deze eerste grote openbare verkoop van domeingoederen is het feit 

dat het merendeel van de verkochte goederen in handen kwam van de bewoners zelf. 

Waarschijnlijk was de financiële positie van de boeren in Twente gedurende het eerste 

kwart van de negentiende eeuw vrij gunstig, nu zij in staat waren om de door hen 

bewoonde en bebouwde erven te kopen. De opbrengst van deze verkoop ‘aangelegt ter 

beproeving of die Publieke verkoop derzelver meerder voordeel aan het Domein zoude 

te wegen brengen dan de geprojecteerde afkoop derzelve regten aan de Hofhoorige 

Meijers zelve’ was boven ieders verwachting, al was de opbrengst uiteraard geen 

maatstaf van wezenlijke waarde van de horige goederen. Rond 25 augustus 1829 werd 
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de verkoopacte gepasseerd tussen de bewoners van de navolgende erven in de buurt 

van Enter en tweehonderd anderen: 

 

- Bornerbroek: erven Arkink, Bolscher, Broil, Workeler; 

- Deldenerbroek: erven Aaltink, Ter Horst, Immink, 

    Rottink, Semminkrot, Welberg; 

- Goor: erven Doeschate, Groot Hengel, Groot Weersink, 

    Hellecate, Lutke Hengel, Suckhorst; 

- Rijssen: erven Hofman of Scherphof, Weernink. 

 

Het erve Entelaar te Wierden is destijds verkocht aan H. Wilmink voor vijfduizend 

gulden. 

 

Dank zij de gunstige afkoopregeling kon het merendeel van de voormalige horige 

bezitters de volle eigendom van de door hen bewoonde en bebouwde goederen 

verwerven. Een aantal was evenwel niet in staat de bedongen termijnen op tijd te 

betalen. Door deze boeren werd een schikking met het domeinbestuur getroffen. 

Volgens de schikking werd het rijk vrij-eigenaar (allodiaal) en de vroegere gebruiker 

pachter. Dat gebeurde vaak nadat het domeinbestuur de goederen in het openbaar 

had doen verkopen. Aldus zien wij dat een deel der vroegere horige eigenaar, een 

ander deel pachter werd van de bedrijven, waarop eeuwenlang hun voorouders en 

voorgangers als horigen gevestigd waren geweest. Deze differentiatie, in 

overeenstemming met de verschillen in welstand onder de horigen betekende een 

continuering (voortgang) van de welstandsverschillen, waarvoor reeds in de achttiende 

eeuw de basis was gelegd. 

 
 

Huis Leyerweerd 
 

Het  Huis Leyerweerd – tot het vertrek van Putman Cramer in het jaar 1883 – 

woonplaats van de Wierdense burgemeesters, was één van de vele havezathen die 

rondom Enter hebben gelegen. Er stond ook een gemeentelokaal dat men in het natte 

seizoen slechts met een bootje kon bereiken.  ‘Leuwerwehrdt erve, 5 mudde landes, 

gifft den 4 gast’, aldus het verpondingsregister van het jaar 1601.  In het jaar 1602 

bezat Leuwerwehrdt, vijf ‘mudde landes, een daghwerck hoilandts. In het jaar 1980 

waren erfgenamen van  't Leyerweerdt, gesplitst in een boerderij met als bewoner  G. 

Bouwhuis, Leyerweerdsdijk 4, en een woonhuis bewoond door H. Bloemendaal, 

Leyerweerdsdijk 6. Het woonhuis was aanvankelijk het koetshuis dat hoorde bij de 

ambtswoning van de burgemeester van Wierden die daar heeft gestaan en in 1883 is 

afgebroken. In mijn jeugd was er een open lucht zwembad, waar ik zwemles kreeg. 

Ook dat is opgedoekt en is op de plaats van het mij nog bekende zwembad en de 

havezathe de camping ‘Het Leyerweerd’. In een charter van het jaar 1475 ‘op des 

hilligen sacramentsavond’ staat vermeld, hoe voor de Rigter gezeten in ‘eijnen 

gehegeden gerichte ende gespannen bancke’ verschenen Derck van Thije en Seyno 

van Thije, die verklaarden dat ze het Huis Grimberg hadden verkocht aan Otten van 

den Rutenberghe. Bij het Huis Grimberg hoorden verschillende erven en 

landgoederen, zo ook dat ‘erve en guet gheheten Leyderweerde mit eyner halve whaer 

yn Enther marke, in de burscap Enther. 
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Hof to Entheren 

 

In het register van het jaar 1188 van de Graaf Van Dalen, Heer van Diepenheim komt 

voor de ‘Hof to Entheren’, gelegen in de parochia Risnen (Rijssen). De Hof to Entheren 

wordt ook wel de ‘De Oldehof’ genoemd. Van het Huis is weinig meer bekend dat 

vermeldt is in het verpondingsregister van Twenthe van het jaar 1601. Toen was 

alleen nog bekend de Oldehof, ook wel Oldhover (Loaver). In  het verpondingsregister 

staat de Hof vermeldt als het erve Jan ten Oldenhave.  In het jaar 1602 heeft Jan ten 

Oldenhave  in bezit, ‘2 mudde landes, iss veldwegen ende ligt dat landt woeste.’ De 

Hof heeft gelegen op de zuidhoek waar vroeger de Lage Dijk op de Dorpsstraat 

uitkwam, ten zuiden van de Lage Dijk. Op de hoek van de Lage Dijk en de Dorpsstraat 

woonden de dames Ter Weele, de oale (oude) Loavervrouwleu. Nu is op die plaats café 

‘De Pijp’. Het ‘Huis Staverden’ bij Enter was ook een Hof. Volgens de ‘Navorscher’, 

nummer eenendertig, werd de Hof Staverden bij Enter, die vroeger De Berghorst 

heette, aldus genoemd naar de familie Van Staverden (1650). 
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Tien leu wet meer as hoondert beuk 
 
Joonk ween geet oaver, oalderdom nich 
 
 
 
 
 
 
 

HUIS DE GRIMBERCH 
 
 
 

 

 

 

Het Huis De Grimberg was een kasteel met toebehorende erven en halve erven, ‘mit 

den veer ende mit den vrede mit den hennekens kampe, mit den Radenbeke, mit den 

Caterwaer ende mit den Berchwaer ende vort mit allen synen olden en nygen tobehoer 

ende slachter noth, alsdat geleghen is yn den Kerspele van Rijssen en buerscop 

Notther, dat erve en guet geheten dat heijnehues, dat erve en guet geheten de 

Oesterhof mit den halven whaer, beholdelick den here synen tyns. Ende dat erve en 

guet gheheten de Nijehof met syne whaer in den Wigbolde en de marcke van Ryssens, 

den Assingkamp, het Wassingk, het halve erve gheheten Blomendal in burscap Elsen, 

dat erve en guet gheheten Leyderweerde mit eyner halve whaer yn Enther marke, in 

de burscap Enther, den tyns uth Eversberghe’. 

 

De gebroeders Derk en Seijno van Thije verkopen in het jaar 1475 erve De Grimberg, 

waaronder De Oosterhof aan Van den Rutenberg. In dat jaar verkoopt Van den 

Rutenberg het hof aan Ten Bussche. Waarschijnlijk heeft het echtpaar Ten Bussche-

Van Langen de huidige Oosterhof laten bouwen. Zoon Barthold, getrouwd met Fije 

van Langen droeg de havezate in het jaar 1521 over aan Bruin van Langen. Tot het 

jaar 1630 blijft het huis bezit van het geslacht Van Langen. Dochter Bernardina van 

Langen trouwt in dat jaar met Ernst van Ittersum tot Nijenhuis en zo komt De 

Oosterhof in het bezit van de familie Van Ittersum. Het verhaal gaat dat prins Maurits 

meerdere keren op De Oosterhof is geweest om te jagen. 
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Als de oudste Heer van Grimberg is genoemd Egbert Heer van Almelo, zoon van 

Egbert van Almelo, die in het jaar 1307 overleed. Hij erfde van zijn vader bij testament 

van 4 juni 1297 de ‘mansio in Grimberghe’ en het Huis aldaar en ook de ‘nova curia’ 

Nijehof to Risnen. In het jaar 1393 op donderdag na Sint Simon en Judas geven de  

broers Egbert en Arend van den Grimberg twee mud winterrogge aan de cureet van 

Rijssen, één uit Mensing uit Elsen en één uit Heynenhuys van de Grimberg. 

Betaalbaar gesteld in de wedeme (weide) aldaar op Sint Maartensmis om daarvoor in 

de kerk te spreken en te bidden voor Heer Dirk van den Grimberg, Vrouwe Mechteld 

van den Grimberg en anderen en voor hen, die van den Grimberg nog mochten komen 

te sterven.  

 

Bij charter van het jaar 1422 op Sint Dyonisiusdag beleent bisschop Frederik van 

Utrecht Johan van Twicklo met dat Huis to Grimbergen in de kerspel Rijssen. In het 

jaar 1447 ‘op des hillighen Cruceavent exaltatie (geestvervoering) verkoopt Johan van 

Grymberghe voor de rigter van Rijssen aan Hendrik van Reede zes mud goede, mooie 

winterrogge uit zijn erve Heynenhuis in Notter. Bij gebrek van de onderleenheer 

beleent de bisschop van Utrecht op 14 juni 1469 eerst Johan van Twicklo, gehuwd 

met Adriana van Rutenborch en vervolgens met Maria van Twicklo, met het Huis to 

Grimbergen in het kerspel Rijssen in het rigtambt van Kedingen. Johan van Twicklo 

procedeert in het jaar 1485 over het leenbezit van de Grimberg. 

 

Of hij met recht zich eigenaar kon noemen is twijfelachtig. Immers een charter van het 

jaar 1475 ‘op des hilligen sacramentsavond’ houdt in, hoe voor de rigter gezeten in 

‘eijnen gehegeden gerichte ende gespannen bancke’ verschenen Derck van Thije en 

Seyno van Thije, ‘gebroderen en de erkanden voir hem en voir ore erffgenamen dat se 

hadden vercoft ende vercoften myt desen selven breve in eynen gerechten steden 

vasten erfcope an Otten van den Rutenberghe ende Marien  sijnre echten 

huesfrouwen en oren erfgenamen dat hues to Grymberghe. Hieruit blijkt wel dat in 

het jaar 1447 en volgens Ebbinge Wubben ook reeds jaren daarvoor, Huis Grimberg in 

het geslacht Van Thije was.  

 

De onderleenheer van de bisschop over de Grimberg was de Heer van Almelo. De 

bisschop als Landsheer gaf in het jaar 1492 toestemming aan Otto van den 

Rutenberch om een brug over de Regge te bouwen. Er werd ook toestemming gegeven 

om tol te eisen van voetgangers en van varenden en rijdenden. Het recht staat bekend 

als ‘het veer te Rijssen’; is later overgegaan in een provinciaal leen. Bij charter van 

Sint Lucien wordt Hendrik van den Rutenberch met de Grimberg beleend door de 

Heer van Almelo, gelijk diens vader Otto voordien. Bij het veer te Rijssen heeft vanaf 

de bouw van de brug over de Regge een Huis gestaan. Volgens kondschappen van het 

jaar 1497 had Otto van den Rutenberch ‘het erve en goed het Veer met de visscherij of 

met den stalle’ verpacht en hadden de schepenen van Rijssen ‘het eerst in den 

verleden vasten den pachter bespieringe (spier is een borrel) gedaen’.  

 

Huis Grimberg zou, volgens Ebbinge Wubben en ook volgens het handschrift van 

Kreijnck ‘in voertiden van twen marcken thoep gesath’ te zijn samengesteld. Het is 

volstrekt niet onaannemelijk, daar de Regge als natuurlijke scheiding tussen de 

marke Rijssen en Notter, herhaaldelijk twistpunt was. De marken maakten ruzie over 

waar de scheiding (de lake) liep. In het begin van de zestiende eeuw wilden de 

markegenoten van Rijssen hun lakepael hebben op de ‘scluzenkolk’ en dan recht op 
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Langkamperpaal. Maar die van Notter wilden wel op deze paal laken, maar vanuit 

Heynhuserwaer. In het jaar 1516 werd deze grensstrijd van de marken beëindigd door 

de twistgrond te verkopen aan Adolph van den Rutenberch, proost van de Mariakerk 

te Utrecht. De gekochte grond kon door de eigenaar van het Huis to Grimberge in 

gebruik worden genomen. En tevens was de eigenaar verplicht de brug tussen Rijssen 

en Notter in ere te houden, zo dat men ze ‘tho wagene ende tho volthe’ (vollen is het 

aaneenhechten van wolharen; vollen werd gedaan in een vollerij, vollerswerkplaats 

door een volder) kon gebruiken. Maar die van Notter, wiens kerkweg het was, moesten 

aan de bruggendijk helpen werken. Onder de lenen van de Heerlijkheid Almelo is 

genoemd ‘dat overste hues toe Grymberghe’. Een aantekening in het eerder genoemd 

handschrift zegt daarover: ‘’t leenboek van den Joncker van Almelo meldet dat dat 

hoege hues to Grimberge holt men to lene, item oock daer het lege hues’. 

 

Als erfgenamen van de in het jaar 1524 overleden Otto van den Rutenberch, bijgezet 

in de grafkelder in de kerk te Rijssen, worden in het markeboek van Elsen genoemd 

de broers Jaspar en Christoffel Scheele en hun onmondige zuster en broer. Evenwel 

maakt Jaspar van Twickelo, een neef van Johan van Twickel ook aanspraak op de 

erfenis en verzoekt 14 maart 1550 te worden beleend met Huis Grimberg. Daardoor 

krijgt hij onenigheid met de echtgenoten van zijn nichten Juthe en Agnes van Twickel, 

en met Unico Ripperda en Goossen van Raesfeld. Deze beiden laten zich één keer met 

het kasteel Huis Grimberg belenen; in het Leenregister van de Graaf Van Aremberg 

staat vermeld d.d. 23 mei 1562 dat Johan van Raesfeld is beleend met het Huis 

Grimberg na de dood van zijn moeder Juffer Agnes van Twickel. Maar nadat op 16 

december 1550 ‘na de dood van zijn oudoom Otto van den Rutenberch’ Jaspar 

Scheele een belening met de Grimberg had gekregen en dat het geslacht Scheele en 

hun rechtverkrijgenden dit bezit handhaven. 

 

Een erfdochter uit dit geslacht, Stefania van Welevelde was gehuwd met Peter van 

Voerst tot Beerse, in welke familie het Huis vervolgens eeuwen zou verblijven. Hun 

oudste zoon en de derde waren in Frankrijk gesneuveld en de tweede zoon bij 

Heiligerlee. Johan van Voerst gehuwd met Hermanna Mulert wordt op maandag na 

Judica 1575 door Rutger Torck, bezitter van het Huis en de Heerlijkheid Almelo, na 

resignatie (afstand doen) van Caspar Scheele. Hij werd tevens beleend met het Huis 

Grimberg en onderhorige leengoederen en met het tynsgoed de Oesterhof. Deze Johan 

wordt Heer van Grimberg genoemd in het jaar 1582, wanneer van Spaanse zijde 

‘ruteren toe Ghoer unde opt huys toe Grimbergen geaccomodeerd (letterlijk: 

aanpassen) waren.  Een slechte tijd, op hem (Johan) en zijn goed weet de Spaanse 

drost geen geld te verhalen: ‘anno 1583 Johan van Voerst tot Grimbergen, ’t Huys 

mette omliggende garden ende olymole vermitz ’t garnizoen daerop liggende heeft nyet 

opgebracht’. En van datzelfde jaar: ‘het Huys Grimbergen is bij Conings Majesteit’s 

crychsvolck afgebrandt en de heft jouffrouwe Mechteld van Langhen, huijsvrouwe van 

opgemelten (gemelde) Voerst deur elf Staetsche soldaten binnen Lochum gehaelt ende 

gevanckelycken geset met hare vijf meyerluyden bes soe langh sy, de meyerluyde der 

opgemelte jouffrouw Mechteld, de pachten al ende geheel betaelt hadden’. In het jaar 

1584 lezen wij dat de Spaanse ontvanger een pander heeft aangesteld ‘op ten 2e July 

aangaan van den bouw heeft d’ onfanger, tot vorderinge ende beter directie van syn 

bevolen ontfanck angenomen eenen diener genaempt Gerrit Johansz. Denwelcken hie 

onderholden heeft opten huyse Grimbergen geduirende de tijt van 

honderdvierentwintig dagen’. Een pander is aangesteld bij de aanvang van de 
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herbouw van het Huis op 2 juli 1584. Het is deze Johan van Voerst, die ook nog 

gesignaleerd staat onder ’s Conings Majesteit Vianden ende Rebellen’, er te machtig is 

geworden. In het jaar 1587 wordt hij ‘die laest op syn huys Grimberg bij Rijssen in 

Twenth gewoent, nu gevangen op Blyenbeek’. Evenwel wordt hem, inmiddels Drost 

van Twente geworden, door Gedeputeerde Staten op zijn verzoek de eerste augustus 

1595 geaccordeerd (overeenkomen) om met sijne twee susters onder sauvegarde 

(bewaking) ten platten lande ten Grimberge te mogen wonen’. Bij resolutie van 23 

oktober 1596 wordt hem toegestaan om niet het erve te Genne, maar ‘to Grimberge te 

vrijen’. Vervolgens vererft nu van vader op zoon aldus: 

 

• Het derde geslacht: Peter van Voerst tot Grimberge, 

         gehuwd in het jaar 1598 met Odilia van Bevervoorde. 

 

• Het vierde geslacht: Herman van Voerst tot  

         Grimberge, luitenant, die door de Heer van Almelo 8 

         maart 1630 wegens de dood van zijn broer Berend  

   met dat Overste Huys ten Grimberge en overige 

   onderhorige goederen wordt beleend   en   7 maart  

   1634 derhalve wordt  toegelaten. Hij was in het    

         jaar 1630 gehuwd met Agnes Schaep. 

 

Op 19 maart 1637 verzoek hij Ridderschap en Steden om subsidie ‘tot opmaeckinge 

van twee bruggen en dat de tol daeropstaande tot wijder onderholt mogt vergroot 

worden. Het zegel van Van Voerst to Grimberge vertoont een gedeeld    wapen: 

 

     -  een halve mispelbloem;  

     - drie vazen beladen met zes ruiten, drie ruiten, twee 

        ruiten en een ruit. 

      

Dit laatse deel komt voor als zegel van Johan  van Grymberghe op het bovengenoemde 

charter van het jaar 1447. Joncker Herman overlijdt op 4 november 1639 en wordt 

naast zijn vrouw in de grafkelder van de havezathe Beverfeurde in de kerk te Rijssen 

bijgezet. 

 

•   Het vijfde geslacht: op 14 juli 1646 beleent de Heer    

      van Almelo met het ‘Overste Huis toe Grimberghe’ zijn 

           zoon Peter van Voerst, hoewel bij leenbrief van 15 

           januari 1644 de Staten van Overijssel Joan van 

      Raesfeld tot Twickel, onder meer op diens verzoek, 

      beleend hadden met het Huis Grimberg. Peter van 

      Voerst huwt in het jaar 1677 met Euphemia   

       Allegonda van Broeckhuyzen en sterft op 19 oktober 

      1693. 

 

Met rekest richtte hij zich in het jaar 1675 tot Ridderschap en Steden om restitutie 

(teruggave, vergoeding) van de honderdvijfennegentig gulden en tien stuivers. Deze 

had hij betaald met het herstellen van de twee bruggen, de ene van zeven jukken 

(landmaat), de andere van zes, met een zware tochtbrug op de algemene doorgang 

over de Regge bij Rijssen, in de volksmond het Rijssense Veer genoemd. Het Veer (de 
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brug) was door de vijandelijke militie, te Goor gelegen, verbrand en in het water 

gegooid. Dat hij verder wegens het missen van de tol gedurende die tijd schade genoeg 

leed. Tevens verzoekend, dat de passanten, die ’s zomers bij laag water door bijwegen 

varende zijn tol daardoor omzeilend, evenwel tot betaling daarvan mochten worden 

gedwongen. Door Ridderschap en Steden is geantwoord op 24 april 1675, ‘dat die den 

tol van de Rijssenerbrug trekt, de lasten van reparatie ook zal moeten dragen’. 

 

Na zijn dood wordt met het ‘Overste Huis toe Grimberche’ door de Heer van Almelo 

beleend op 22 mei 1710, zijn broer, Willem Reijnier van Voerst to Grimberche, 

generaal-majoor en kolonel van een regiment infanterie, geadmitteerd (toegelaten) op 

13 maart 1711 en gehuwd met Clara van Broeckhuuijzen tot de Geldersche Toren. De 

Heer van Almelo staat hem op 23 december 1724 toe, uit consideratie dat de 

Grimberg niet kon blijven bestaan wanneer elk opvolgende erfgenaam of leenvolger 

verplicht bleef om van tijd tot tijd, niet alleen aan de mede-erfgenamen, naar leenrecht 

een derde part van de waarde van de havezathe en onderhorige goederen, maar ook de 

legitieme erfelijke portie van de verdere allodiale bouw- en weidelanden uit te keren. 

Dit tot conservatie (instandhouding) van de familie van Willem Reinier. En ter 

voorkoming van alle disputen (twistgesprek) om zijn leenopvolging. Of de toekomstige 

bezitter van de Grimberg te ontheffen van de plicht van uitkering van de derde voet 

der leengoederen, alsmede van de allodiale landen de Greute, de Hulsebos, de 

Kempes, en de Hooge en de Lage Koeweide. Willem Reijnier krijgt van de Heer van 

Almelo toestemming op 15 november 1736 om het Huis Grimberg met toebehoren 

voor de dagelijkse rechter bij testament te vermaken. Hij overlijdt op Huis Grimberg 

op 27 maart 1759 en wordt in het familiegraf bijgezet. Hij wordt opgevolgd door zijn 

zoon. 

 

• Het zesde geslacht: Peter Willem van Voerst to Grimberge, geadmitteerd 30 

maart 1753, gehuwd in het jaar 1759 met Isabella Johanna Bentinck tot 

Bevervoerde-Hoyckinck, beleend met Huis Grimberg op 24 augustus van dat 

jaar. Hij is kinderloos overleden op 16 april 1765, zijn weduwe als enige 

erfgename nalatend. Deze hertrouwde in het jaar 1766 met Fredrik Benjamin 

Baron van der Capellen tot Rijsselt, een van de burgermeesters van Zutphen. 

Van der Cappellen tot Rijsselt wordt als hulder van zijn vrouw op 30 januari 

1773 door de Heer van Almelo met ‘lege hand’ beleend met kasteel Grimberg. 

Meerdere malen compareert (de verschijnende partij in rechten) Van der 

Capellen als Heer van Huis Grimberg op de collatorenvergadering van de kerk 

te Rijssen. 

 

Op 3 augustus 1779 verkopen de echtelieden het Huis met toebehoren aan J.G. de 

Vaillant en diens vrouw J.A. Baronesse Van Imhoff te Zwolle voor een bedrag van 

zevenduizendzeshonderd carolus gulden, welke koop door de Heer van Almelo in het 

jaar 1780 wordt bekrachtigd. Ook deze nieuwe bezitter treffen we aan in het 

notulenboek van de Rijssense collatoren, waar hij in de jaren 1780 en 1782 verschijnt 

als Baron de Vaillant van de Grimberg en hij stemt namens Huis Grimberg en 

Beverfeurde. Zijn erfgenamen verkopen omstreeks 1787 de Grimberg aan Jan Zeger 

Sloet, dezelfde die in het jaar 1780 eigenaar van de Bellinckhof was geworden. Jan 

Zeger Sloet werd vanwege Huis Grimberg toegelaten op de Landdag  in de Provincie op 

29 maart 1788. In september 1802 biedt vervolgens Jan Zeger Sloet in de dagbladen 

Huis Grimberg aan voor de verkoop, met de onderhorige erven, catersteden en losse 
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landerijen en het veer.  

 

Een eenvoudige Duitse handwerksman, die korte tijd in Rijssen woonde, had daarna 

veel geld verdiend in Amerika. Ludwig Eberhard Friedrich Nehrkorn leest in 

Amsterdam het aanbod en kan zijn lang gekoesterd ideaal om zelf een kasteel te 

bezitten verwezenlijken. Hij koopt het Huis met de landerijen voor vijftigduizend 

gulden, het veer voor zevenduizend gulden. Hij betrekt met vrouw en kind het oude 

kasteel. Ook hij maakt van zijn rechten als collator namens Grimberg en Beverfeurde 

enige keren gebruik. Hij overlijdt op het kasteel op 26 april 1812, oud drieënzestig 

jaar; hij wordt bijgezet in de familiegrafkelder. Zijn zoon C.F. Nehrkorn verschijnt nog 

in de jaren 1816 en 1817 voor Grimberg en Beverfeurde als collator.  

 

Het kasteel Grimberg is in het jaar 1821 gesloopt, er hoorden toen nog slechts vijftien 

bunder land bij. Dat land was in het jaar 1844 in bezit van Christiaan Henny te Velp, 

na wie het overging in handen van Auke ter Horst te Rijssen, die het land nog in bezit 

had in het jaar 1973. Van het oude huisarchief bleef niets over. Het Leenprotocol 

‘Huyses Grimbergen’, een goed bewaard folio handschrift in leer gebonden, begint: ‘Tot 

den Huyze Grimberch hebben in oude tyden verscheiden Leengoederen gehoord, 

gelijck in de vorige Leenboeken kan gesien worden, maar syn meerendeels door een en 

andere toevalligheden verbijsterd en dieghene soo heeden ten dage (1750) daeronder 

al nog gehoren en ter Leen gaan sijn deze naervolgende: 

 

• Het Huys de Catenhorst met syn annexe Landerijen in den kerspele 

Hellendoorn; 

• Het erve en goed Horst in den gerigte van Oldenzaal; 

• Het erve en goed Ter Horst in de boerscap Ypelo; 

• Hiddink Thiende tot Markel; 

• Looijink Thiende tot Markel; 

 

Alleen met betrekking tot deze goederen houdt het protocol leenopdrachten in. 

Eertijds hadden er echter ook toe behoord: 

 

• het Erve ’t Veer, leen van Huis Almelo (dit is het Rijssense Veer); 

• het goed en het erve de Eze, een leen van Huis Heeckeren; 

• het allodiale erve Heijnhuis; 

• het allodiale erve Claas offte Bruggemans; 

• de allodiale Caterstede de Schot offte de Schutte alias Overlaar; 

• het provinciale leen het erve Den Boom; 

• verder drie grootte en notabele koeweyden bij de stad Rijssen gelegen. 

 

Volgens een losse notitie uit het jaar 1786 bedroegen de jaarlijkse revenuen 

(inkomsten uit opbrengsten) van Huis Grimberg ruim eenenvijftighonderd gulden. Als 

bijzondere aan dit Huis verbonden rechten was het recht van tol ofwel bruggeld, leen 

van de provincie, met bijbehorende verplichting tot onderhoud van de twee bruggen 

en van de bruggendijk, en het collatierecht en de grafkelder in de hervormde kerk, en 

het erfmarkerigterschap van Notter en Zuna. Huis Beverfeurde had van oudsher een 

grafkelder in de kerk te Rijssen. Het collatierecht werd in het jaar 1876 door de 

erfgenamen van Henny als geschenk aangeboden aan de kerkenraad van de 

hervormde gemeente te Rijssen.  
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Tegenwoordig wijzen alleen nog enkele brede grachten de plek aan, waar eens het 

oude kasteel stond. Hoe ‘welbetimmerd’ en goed om te wonen dit Huis nog aan het 

eind van de achttiende eeuw was, kunnen wij ons voorstellen na de lezing van de 

advertentie in de ‘Oprechte Dingsdagse Haarlemse Courant’ van 25 juli 1786: Aan de 

meestbiedende binnen weinige weken te verkopen: ‘Het Overste Huis en Havezathe de 

Grimberg, met de Bouwhuisen en Orangehuisen en Hoven, voorsien met verscheidene 

privaate en publicque Visscherijen, het regt van Verschrijving in de Provincie 

Overijssel en Leenkamer, twee zesde stemmen in de Collatie van de Predicant en 

Coster te Rijssen, moderne dubbele Bank en Grafkelder in de kerk aldaar, voorts  

met de halve Erfmarkerichtersplaats van de Boerschap Notter en Zuna; zijnde dit een 

zeer groote Zaal en Eetzaal en Bovenkamers, meest alle fraaij behangen, en voor 

eenige Jaaren naar de beste smaak veranderd en verbeterd, omringd met een breede 

Gragt gelijk ook de daarbuiten liggende Hoven met ene tweede Gragt omringd zijn, 

waarin een fraaie Vijver of Kom met Goud en Zilver Visjes en daarbij gelegen 

vermaakelijk Engelsch Bosjen; voorts de navolgende Erven en Catersteden; alles wel 

gesitueerd gelegen aan de met schuiten bevaaren wordende Rivier de Regge, zijnde in 

allen opzigte zeer vermaakelijk, onder anderen met eene dagelijks daar doorgaande 

Passage van Postwagens en andere Rijtuigen. Hecht en sterk en welgesitueerd’. 

 

Maar van dat Overste Huis is geen steen op de andere gebleven. Het kasteel Grimberg 

is in het jaar 1821 gesloopt, er hoorden toen nog slechts vijftien bunder land bij. 
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Op 'n kaarkhof ligt ok wa dokters 

 

Niks is zo niej as wat allaank vergetten is 

 

 

 

 

DE MARKEN 
 
 
 
 
 
 
Wij bevinden ons in het tegenwoordige Overijssel, in het land van de Saksen, in het 

jaar 400 na Chr.. De hoeven liggen verspreid, meestal door hoogopgaande bomen 

beschaduwd, zo mogelijk aan de vruchtbare oever van de rivier of haar zijtakken. Elke 

hoeve is omgeven door de bouwlanden, die het bijzonder eigendom van de boer zijn, 

terwijl rondom de gezamenlijke hoeven zich de weiden, heidevelden, waterplassen of 

bossen bomen uitstrekken, welke als algemeen en onverdeeld eigendom aan de 

gezamenlijke vrije bewoners behoren. Zo een streek – de hoeven in het midden, 

daaromheen de bouwlanden, dan de weiden en de heidevelden en tenslotte de bossen 

bomen als grens – noemt men marke. Ieder die hier eigendom heeft is markegenoot of, 

al naar de plaatsnaam dat wijzigt, maalman, buur, boer. Maar zo er verschil is van 

bezit, is er ook verschil van recht. Tussen gindse arbeider, in grauw linnen gekleed, en 

deze herder bestaat groot onderscheid in rechten. Dat de eerste een vrij man is, 

bewijzen zijn ongeknipte haren. Maar dat is zijn enige rijkdom, hij bezit geen enkel 

stukje grond, maar hij werkt bij anderen. De herder van zo-even, die de koeien van de 

boeren op de gemeene weide hoedt en daarin bij beurten door één van de 

markegenoten wordt bijgestaan, bezit slechts een hut of kot met een moestuin en 

grasgrond daaromheen. Hij heeft hierdoor het recht van anderhalve koe. Hij kan dus 

met een kotter van zijn rang samen drie koeien weiden, recht op houthak in de bossen 

bomen bezit hij evenwel niet. Maar de boer, die de markeherder vandaag moet 

bijstaan, is een volle markegenoot. Hij bezit een huis, omgeven door vrij uitgestrekte 

bouw- en graslanden; hij heeft dus recht op een vol aandeel in bos, water en weide. 
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Deze hoeve hier heeft geen goede naam: daar wonen zeven dochters en één van deze 

moet volgens het algemeen geloof een weerwolf zijn. ’s Avonds moet zij, door een boze 

macht gedwongen, zich een riem van mensenhuid omdoen, ten einde dan als een 

wilde wolf huilend en verscheurend rond te dwalen, totdat het eerste hanengekraai de 

macht van de boze geesten doet ophouden. Onze wandeling door de marke is weldra 

ten einde. Niet, dat wij geen merkwaardigs meer zouden opmerken, want er is nog 

genoeg te zien wat onze belangstelling verdient. Wij zouden ons kunnen laten 

onderrichten over de godenverhalen, wij zouden een offermaal kunnen bijwonen, maar 

de tijd dringt ons. Werpen wij dan ten afscheid een blik op de verschillende graden 

van horigheid, die dit tijdperk vooral kenschetsen. De eigenaar van deze hoeve, die er 

nog vele in de marke bezit, behoort tot de oude rijke geslachten onder de vrijen, die 

reeds nu de naam van edeling dragen. Menige vrije heeft hij in dienst, want het is 

geen oneer in dienst van de edeling te staan. De man, met wie hij staat te praten – 

volgens zijn ongeknipt haar een vrije – is zijn meier, zijn hoofdbeambte, die het 

opzicht over al de bezittingen van zijn meester heeft. De meier bezit zelf een hoeve, 

waarop hij zich eveneens door een ambtgenoot laat vertegenwoordigen. Maar deze 

meiers meier is een hieman, een onvrije in lichte graad. Zulke hiemannen, ook 

hofvrijen genoemd, zijn onderworpen aan het betalen van enige belasting. Deze 

hieman, gezeten op een logge vierwielige wagen met twee ossen bespannen en met een 

niet onaanzienlijk aantal korenschoven beladen, komt de tienden brengen, waartoe hij 

buiten de huur van zijn land verplicht is. Bovendien moet hij enige herendiensten 

verrichten: ‘tweemaal bij graze en eenmaal bij stroo, altoos bij zon uit en in.’ Dat wil 

zeggen tweemaal moet hij helpen in de hooitijd en eenmaal bij de oogst. Maar niet 

langer dan de zon schijnt, dus één dag. In het bakhuis zien wij enkele mannen druk 

aan het bakken. Ook zij zijn hofhorigen en dragen de naam van kamerlingen, 

huisknechten zouden we ze tegenwoordig noemen. Zij zijn bepaalde dagen, 

waarschijnlijk de helft van de week, verplicht op de hoeve te werken. De overige tijd 

kunnen zij voor zichzelf besteden op de grond, die zij in huur, soms ook door 

spaarzaamheid en hard werken, in eigendom hebben. Bij gindse smeden en 

timmerlieden ontwaren wij een reeds bejaarde man. Hij behoort tot de windfangen. 

Hoewel vrij geboren in de verre marke, werd hij eens als marskramer overvallen en 

met een diepe wond naar het huis van de jagers gedragen. Slechts erg langzaam genas 

hij en toen hij een jaar en een dag onder de eigenhorigen had gewoond, paste de Heer 

het recht van wildfang toe – de lucht maakt eigen – en lijfde hem als gunst niet bij zijn 

eigenhorigen, maar bij zijn laten of  hofhorigen. Hij kreeg nu een hut met een klein erf 

buiten de hoeve, waarop hij nu als horige leeft. Hiervoor moet hij wekelijks enige 

diensten verrichten, terwijl hij als handwerkman ook nog meermalen op onverplichte 

dagen komt arbeiden, waarvoor hij dan loon ontvangt. Eenmaal per jaar, op de 

hofdag, moet hij net als alle onvrijen op de zaalhoeve verschijnen om zijn hofhorigheid 

te erkennen. Verzuimt hij dit dan wordt hij belmundig. Dat wil zeggen dat zijn 

goederen bij zijn dood niet aan zijn kinderen toekomen, maar aan zijn Heer. Maar op 

de laagste trap staan de onvrijen, die men halseigenen, lijfeigenen, dieven of 

manshoofden noemt. Deze worden niet tot de mensen gerekend: zij zijn dingen, 

waarmee men handelt zoals men verkiest. Zij worden gewaardeerd als het vee, wie een 

van hun dood, moet het weergeld, gelijk aan dat van een paard of stier, vergoeden aan 

de Heer. Geenszins aan de familie van de verslagene, want die hebben evenmin recht 

of aanspraak op iets ter wereld, als hijzelf. Doodslag werd in die dagen, en nog lang 

daarna, alleen met een geldboete bestraft, weergeld genoemd, dat men aan de familie 

betaalde als zoenoffer. Hoe hoger stand, hoe groter het weergeld. U ziet ze daar 
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zwoegen, die haveloze mannen met hun korte, nauwsluitende lijfkleding van grove 

wollen stof of slecht leer. Met hun blote knieën en beenkleding van lappen, met oude 

riemen of touwen omwonden. Strikken van dik touw hebben zij om de hals en zij 

dragen kortgeknipte haren. De meesten zijn halseigenen, omdat zij het door geboorte 

werden. Slechts enkelen hebben beter dagen gekend. Deze halseigene, die daar op de 

akker werkt, had vroeger als hofhorige een hoeve van zijn Heer in gebruik. Maar hij 

verwaarloosde zijn land, zodat hem woesting (verwaarlozing) werd bewezen en hij uit 

zijn hoeve gezet werd. Ook gindse ganzenhoeder, met zijn afgesneden neus en oren, 

was eenmaal een vrij man. In een afgelegen marke leefde hij onbezorgd op zijn vaders 

vrije hoeve. Maar de Saksen deden een inval en maakten hem krijgsgevangen, zodat 

hij volgens het geldend recht eigenhorig werd. Door zijn stoere gestalte evenwel wist 

hij de liefde van de zuster van zijn meester te verwerven en het minnend paar besloot 

in jeugdige onbezonnenheid naar zijn marke te ontvluchten. Het plan werd echter 

ontdekt en de kwade zaalheer liet de voormalig vrije neus en oren afsnijden en 

verkocht hem toen aan de tegenwoordige eigenaar.  

 

Nog even in het kort samen gevat op welke wijze wij de maatschappij in standen 

gescheiden zagen. De hoofdverdeling is die in vrijen en onvrijen. De vrijen zijn te 

onderscheiden in edelingen en gewone vrijen. De onvrijen bestaan uit hofhorigen en 

eigenhorigen. Tot de eersten behoren de hiemannen of hofvrijen, de keurmedigen en 

de kamerlingen. De eigenhorigen maken zonder onderscheid één klasse uit, hetzij zij 

door geboorte, door oorlog, door huwelijk, door wildfangsgerecht, door misdaad of 

door welke andere oorzaak hun vrijheid verloren hebben. De hofhorige of laat heeft 

ook in de laagste rang nog rechten en is niet volkomen onvrij. Hij kan in eigen 

persoon voor het gericht verschijnen, zijn zaak behandelen, voor zichzelf en anderen 

de eed doen. Hij mag in de oorlog de wapens voeren en, mits in zijn stand, huwen wie 

hij verkiest. Hij kan eigendom bezitten, verkrijgen of erven, en geldt dit niet overal 

voor onroerend goed, dan toch ten minste tilbare have. Hij kan andere laten, zelfs 

vrijen, in dienst hebben, hij kan lijfeigenen houden en Heer van zijn  minderen zijn. 

Wie hem dood, moet het weergeld niet alleen aan zijn Heer, maar ook, al is het de 

kleinste helft, aan de verslagen familieleden voldoen. De eigenhorige evenwel heeft 

rechten noch bezittingen, en kan die ook niet hebben, want hij is zelf een bezitting, 

een zaak. Het is hem ontzegd voor het gericht te verschijnen of te zweren. Is dat nodig 

dan moet zijn Heer dat voor hem doen. Wapens voeren is hem verboden en hij mag 

niet huwen zonder de goedkeuring van zijn meester of diens wil. Wie hem dood,  moet 

het weergeld betalen aan zijn Heer, die alleen aan hem verliest. Alzo maken de 

eigenhorigen eigenlijk geen stand uit en bestaan zij alleen als aanvulsel van de 

hofhorigen, wiens leven zij vergemakkelijken 

 

De markegenootschappen zijn ontstaan in de late middeleeuwen, hoewel hierover 

echter meningsverschillen bestaan. Ze kwamen hoofdzakelijk voor in Drenthe, 

Overijssel en delen van Gelderland. De juridische grondslag van een 

markegenootschap is een bevestiging van een situatie die gedurende vele jaren was 

ontstaan. Onze eerste landbouwende voorouders waren de stichters van de marken. 

Die wanneer men ze voor het eerst schriftelijk vermeld vindt, reeds verscheiden 

eeuwen oud zullen geweest zijn. Waar marken waren, zullen er voor haar bestuur en 

de bewaking van haar belangen, markegerichten of holtingen gehouden zijn. Uit de 

markeboeken, die, als ze zeldzaam oud zijn, uit de vijftiende, vaker uit de zestiende 

een merendeels eerst uit de zeventiende eeuw dateren, zien wij dat ook toen nog de 
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holtink zijn naam eer aandeed en er in hoofdzaak over het hout – over de bomen – 

werd gesproken. Bij de West-Germanen was, volgens Kaemmel alleen huis, hof en 

voortvaring (ontstaan uit) eigendom van de hoevebewoner. Dat oorspronkelijk niet 

alleen bos en veld maar alle gronden die de marke omvatte, onverdeeld markebezit 

waren schijnt wel vast te staan. Wanneer men de markeboeken begint bij te houden, 

zijn echter de bouwakkers en de weinige binnenweiden blijkbaar al in vaste handen. 

Anders was het met de grond waarop de boerenhuizen en bijgebouwen stonden. Deze 

was in vele gevallen nog markebezit en ook bijna alle bomen, tenminste het hardhout: 

eiken, beuken, enz. behoorden niet de boer of pachtheer, op wiens akker of bij wiens 

huis ze stonden, maar de marke. De bomen en de markegrond rondom het huis kon 

men niet naar eigen goedvinden gebruiken. Het Lutter markerecht bepaalde:  

 

Dat welck buer hadde enen gaerde ofte ene maet daer ackeren ofte boeck (eikels of 

beukenoten) in velle dat mach hie myt sijnen eghenen verckenen bedrijven der wijle dat 

akeren inder marke is, of hie machet utlezen ende werpent up die marke, meer laet heet 

ligghen soe langhe dattet inder marke uppe is soe moet hie lyden datmen den gaerden 

ofte maet openen ghelijck aan ander wruchte. 

 

Langzamerhand kwamen deze gronden en bomen in het bezit van de eigenaren van de 

hoeven. 

 

De markegenootschappen zijn ontstaan in de late middeleeuwen, hoewel hierover 

echter meningsverschillen bestaan. Ze kwamen hoofdzakelijk voor in Drenthe, 

Overijssel en delen van Gelderland. De juridische grondslag van een 

markegenootschap is een bevestiging van een situatie die gedurende vele jaren was 

ontstaan. Onze eerste landbouwende voorouders waren de stichters van de marken. 

Die wanneer men ze voor het eerst schriftelijk vermeld vindt, reeds verscheiden 

eeuwen oud zullen geweest zijn. Waar marken waren, zullen er voor haar bestuur en 

de bewaking van haar belangen, markegerichten of holtingen gehouden zijn. Uit de 

markeboeken, die, als ze zeldzaam oud zijn, uit de vijftiende, vaker uit de zestiende 

een merendeels eerst uit de zeventiende eeuw dateren, zien wij dat ook toen nog de 

holtink zijn naam eer aandeed en er in hoofdzaak over het hout – over de bomen – 

werd gesproken. Bij de West-Germanen was, volgens Kaemmel alleen huis, hof en 

voortvaring (ontstaan uit) eigendom van de hoevebewoner. Dat oorspronkelijk niet 

alleen bos en veld maar alle gronden die de marke omvatte, onverdeeld markebezit 

waren schijnt wel vast te staan. Wanneer men de markeboeken begint bij te houden, 

zijn echter de bouwakkers en de weinige binnenweiden blijkbaar al in vaste handen. 

Anders was het met de grond waarop de boerenhuizen en bijgebouwen stonden. Deze 

was in vele gevallen nog markebezit en ook bijna alle bomen, tenminste het hardhout: 

eiken, beuken, enz. behoorden niet de boer of pachtheer, op wiens akker of bij wiens 

huis ze stonden, maar de marke. De bomen en de markegrond rondom het huis kon 

men niet naar eigen goedvinden gebruiken. Het Lutter markerecht bepaalde:  

 

Dat welck buer hadde enen gaerde ofte ene maet daer ackeren ofte boeck (eikels of 

beukenoten) in velle dat mach hie myt sijnen eghenen verckenen bedrijven der wijle dat 

akeren inder marke is, of hie machet utlezen ende werpent up die marke, meer laet heet 

ligghen soe langhe dattet inder marke uppe is soe moet hie lyden datmen den gaerden 

ofte maet openen ghelijck aan ander wruchte. 
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Langzamerhand kwamen deze gronden en bomen in het bezit van de eigenaren van de 

hoeven. De boeren in de buurtschappen van onze streek waren voor hun bestaan 

aangewezen op een aantal basisbehoeften. Bouwland voor het verbouwen van granen, 

grasland voor het weiden van het vee en het oogsten van hooi, heidevelden voor het 

steken of maaien van plaggen voor de bemesting van het bouwland, veen voor de 

noodzakelijke brandstof (turf) en hout als geriefhout en de bouw van opstallen. Zolang 

dat alles in voldoende mate voorhanden was ontbrak de noodzaak tot regulering. Toen 

de bevolkingsdruk toenam, kwam in deze situatie verandering. Men begon te beseffen 

dat, indien iedere nieuwkomer in een buurtschap in gelijke mate rechten kon doen 

gelden op deze genoemde basisbehoeften, er snel een situatie zou ontstaan dat er voor 

niemand voldoende meer zou zijn. 

 

De buurtschappen bakenden hun grenzen af wat vaak ruzies heeft veroorzaakt met de 

aangrenzende buurtschappen. Deze ruzies hebben zich tot het einde van de 

markegenootschappen in het midden van de negentiende eeuw voortgezet. Binnen 

deze grenzen (mark betekent een door grenzen omgeven gebied) werden de nog niet in 

particulier bezit zijnde gronden gezamenlijk bezit van de markegenoten. Iedere hoeve 

kreeg het waarrecht, het recht op het gebruik van de in gezamenlijk bezit zijnde 

gronden en een stem in de markevergaderingen. Er werd een voorzitter benoemd, de 

markenrichter of holtrichter. De gewaarden konden hun particulier bezit alleen maar 

uitbreiden door aankoop van de marke. De gelden werden aangewend voor 

gemeenschappelijke voorzieningen zoals onderhoud van wegen, bruggen en 

waterwegen. 

 

Enter telde zevenentwintig waren in het jaar 1568. In het jaar 1660 werd nog een 

extra halve waar verkocht en daarna bleef het aantal waren gelijk tot de opheffing van 

de marke in het jaar 1853. Nieuwkomers die een onderkomen zochten werden met 

alle middelen geweerd en verjaagd. Door oorlogsomstandigheden, vooral in de 

zestiende eeuw, kwamen veel boeren in financiële nood en raakten hun boerderijen 

met het daarop rustende waarrecht kwijt aan de adel en rijke kooplieden uit de 

steden. De boeren werden pachters waardoor de rechtstreekse belangen met de 

markerechten verwaterde. 

 

Zo ziet de maatschappelijke situatie eruit als op 11 juni 1645 Lambertien Evers Exo, 

een meisje van een boerderij aan de Regge in Enter, in Rijssen in het huwelijk treedt 

met Lambert Aerentz(oon) van het Lentfers (een streek in Rijssen). Een eigen 

onderkomen stond uiteraard hoog op het verlanglijstje van het jonggehuwde stel, 

maar in die tijden waren de mogelijkheden erg beperkt. 

 

Hoe het precies in z’n werk is gegaan is niet te achterhalen. Maar op enig moment 

hebben ze clandestien een hutje gebouwd. En wel in een afgelegen gebied van de 

Enter marke aan de overkant van de Regge in de ‘Weele Moat’ aan de grens van de 

marke Ypelo. ‘Weele’ betekent wilde in de streektaal. Het was dus een drassig gebied 

langs de Regge. De Enterse boeren hadden uiteraard wel in de gaten dat er een 

clandestiene bewoner zat maar zolang er geen overlast veroorzaakt werd, lieten de 

hem met rust. 

 

In het jaar 1679 is het aantal clandestiene hutbewoners blijkbaar zo toegenomen dat 

er maatregelen getroffen werden. Op de holtink (markevergadering) van 18 juli 1679 
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werd een lijst gemaakt  van de ongewaarde caters (kotter of keuterboer). Op deze lijst 

prijkt dus ook de naam van Weele-Berent, omdat hij zijn woning 'an d'Weele' had. Hij 

had een hutje gebouwd in een afgelegen gebied van de Enter marke, aan de overkant 

van de Regge, in de 'Weele Moat'. De ‘Weele Moat’ was een drassig gebied langs de 

Regge. Het gebied stond 's winters en in het voorjaar doorgaans (in den regel) onder 

water door overstromingen van de Regge. Alle ongewaarden werd aangezegd binnen 

twee jaar te vertrekken. Hiervan is niet veel terechtgekomen want in het 

vuurstedenregister van het jaar 1682 vermeld als hoofdbewoner: Weel-Lambert, een 

zoon van Berend. Zijn buren zijn Bokdam, Hiltjesdam, Hendrik Exoo en Slag-Berend. 

In het vuurstedenregister staan de plaatsen waar gestookt kon worden en werd het 

schoorsteengeld geheven. 

 

Het register van het zoutgeld van het jaar 1694 geeft weer een levensteken van het 

erve ‘De Weele’. In Enter zijn er dan honderdtwaalf huizen, hutten en boerderijen. Van 

liefst drieënvijftig onderkomens worden de bewoners aangeduid als pauper. Arm dus 

en arm was echt arm in die tijd. Barre tijden dus in Enter. Overigens, Weel-Lambert 

wordt niet als pauper aangeduid, al zit hij wel in het laagste belastingtarief. Het 

vuurstedenregister van het jaar 1706 vermeldt: ‘Weel-Lambert’, die vier gulden 

schoorsteengeld moet betalen. De buren zijn dan Bokdam, Hiltjesdam, Esinkdam, 

Dragonder (een militair die is blijven hangen in Enter), Exoo, Jan Berends en Gerrit 

Evers. 

 

Het jaar 1712 is een gedenkwaardig jaar in het bestaan van het erve ‘De Weele’. In de 

vergadering van het markebestuur van 17 augustus 1712 wordt een verzoek 

behandeld van Weel-Lambert, om tot aankoop te mogen overgaan van een uitdrift in 

de marke Enter. Dit was een zakelijk recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf 

op het laten weiden van vee op de markengronden, het heiden (steken van plaggen) en 

nog enkele zaken. Het gaf geen stemrecht in de vergadering van het markebestuur. 

Eindelijk kon het erve ‘De Weele’ dus treden uit het in feite clandestiene bestaan, dat 

meestal oogluikend werd toegestaan. Het vergde wel een generatie lang sparen want 

de aankoop van de uitdrift vergde een bedrag van honderdzes gulden, een heel 

vermogen voor een cater. 

 

Op 10 april 1718 trouwt Albert Lambertz(oon), zoon van Weel Lambert met Janna 

Langenhof uit Enter. Zij worden de nieuwe hoofdbewoners van ‘De Weele’. Op 29 

oktober 1719 wordt geboren Jan Lambertz(oon) en op 16 augustus 1722 Albert 

Lambertz(oon). Janna Langenhof overlijdt in het jaar 1726. Zonder vrouw kan een 

gezin in die tijd niet overleven en op 12 januari 1727 treedt  Albert ter Weele opnieuw 

in het huwelijk met Berendina Jansen te Rouwelaar, afkomstig uit het Deldenerbroek. 

De mooie Twickelboerderijen Klein Rouweler en Groot Rouweler bestaan nog steeds en 

liggen prachtig in het landelijk Deldenerbroek. 

 

Uit het tweede huwelijk worden nog zeven kinderen geboren. De eerste in het jaar 

1727: Jan. Daarna volgend in het jaar 1729: Janna, in het jaar 1731: Lambert, in het 

jaar 1734: Jenneken, in het jaar 1737: Janna (Janna van het jaar 1729 is overleden), 

in het jaar 1739: Gerrit en in het jaar 1743: Griete. Het register van de ‘Vijfhonderdste 

penning’ van het jaar 1733, een soort vermogensbelasting, taxeert het erve ‘De Weele’ 

op vijfhonderd gulden. Er zijn dan slechts zevenendertig boerderijen die in de 

vermogensbelasting vallen in Enter. De hoogste taxatie van een boerderij die dan nog 
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in eigen bezit is en niet in bezit van de adel of rijke kooplieden uit de omliggende 

steden is duizend gulden. 

 

In het jaar 1748 is er een grote volkstelling in opdracht van de Staten van Overijssel. 

Alle woningen, hutten, catersteden, erven en hun bewoners, kostgangers en personeel 

worden te boek gesteld. In Enter hebben we dan in totaal tweehonderdzestien 

woningen. Het aantal inwoners bedraagt dan twaalfhonderdtwee. Het ‘caterplaatsjen’ 

van Albert ter Weele en Diena Rouweler met de kinderen boven de tien jaar: Albert, 

Lammert, Jenne en Janna en de kinderen beneden de tien jaar: Griete. Uit deze 

gegevens kunnen we afleiden dat Albert uit het eerste huwelijk (inmiddels 26 jaar), 

nog op het erve woont. De oudste zoon Jan uit het eerste huwelijk is ingetrouwd op 

het erve Koenderink in Enter en wordt daar de boer op het erve. 

 

In het jaar 1760 is er weer erfopvolging op ‘De Weele’. De zoon Lammert, geboren op 

16 december 1731, huwt met het buurmeisje Maria Hommers van het erve Evers 

(bijgenaamd De Keizer). Een Hommers was toentertijd ingetrouwd op het erve Evers. 

Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren op 16 mei 1762: Aaltje. 

 

Aaltje trouwt op 29 april 1787 met Jannes ten Brinke, die komt inwonen op het erve 

‘De Weele’. In het jaar 1795 tijdens de Franse overheersing wordt er weer een 

volkstelling gehouden. Hieruit blijkt dat Jannes ten Brinke op het erve ‘De Weele’ van 

beroep schipper is, zoals velen in Enter. Jannes noemt zich dan overigens al Ter 

Weele. Hun dochter Geesken trouwt op 23 mei 1807 met de buurjongen Hendrik ter 

Keurst van het erve ’De Keurst’ (nu Wessels). Bij de invoering van het Kadaster in het 

jaar 1832 staat Hendrik ter Keurst als eigenaar vermeld van ‘De Weele’. Het 

grondbezit is dan ca vijftien hectare. Jannes ter Keurst wordt de nieuwe erfopvolger in 

het jaar 1842. Hij trouwt met Hendrika ter Horst. 

 

In het jaar 1853 wordt besloten de marke Enter op te heffen. Het markebestuur was 

niet meer bij machte de zaak naar behoren te besturen. De verstrengeling met de 

taken van de burgerlijke gemeente Wierden, waartoe Enter behoorde, gaf veel 

problemen. Het bezit van de marke bestond uit duizend hectare grond, bestaande uit 

heidevelden, groengronden, broekweilanden en venen. Via een ingewikkeld systeem 

werd bepaald hoe deze grond verdeeld werd en wie de deelgerechtigden waren. Ook 

het erve ‘De Weele’ kreeg meer dan tien hectare uit deze verdeling. 

 

In het jaar 1869 verkoopt Jannes ter Keurst het achtentwintig hectare grote bezit van 

het erve ‘De Weele’ aan Hendrikus Voortman uit Ambt Delden. Jannes vertrekt op 

vijfenvijftigjarige leeftijd met zijn gezin naar Michigan in Noord Amerika. De 

economische omstandigheden waren in die tijd erg slecht en mede vanwege de 

onderdrukking van het Gereformeerde geloof emigreerden veel mensen uit onze streek 

naar Michigan. Dominee van Raalte was de grote animator van deze exodus. Al eerder 

was de familie Hommers, de buren van Ter Keurst, naar Amerika vertrokken. Die 

familie was toen, slechts vijf mijl van hun bestemming verwijderd, jammerlijk 

omgekomen bij een scheepsramp. 

 

Hendrikus Voortman was gehuwd met Gerritdina Averink, ook uit Ambt Delden 

afkomstig. Hun zoon Gerrit Jan Voortman wordt later de erfopvolger op ‘De Weele’. Hij 

trouwt met Dina Reef, geboren in Elsen. De laatste boer op het erve ‘De Weele’ wordt 
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hun zoon Hendrik Gerrit Voortman, geboren op 11 januari 1898. Hij trouwt op 9 juni 

1932 met Alberdina Geertruida Kolhoop. Op dat moment is moeder Diena Voortman-

Reef weduwe van Gerrit Jan Voortman en de ongetrouwde broer Johan en zuster Dina 

zijn ook nog in huis. 

 

Als in het jaar 1960 de weduwe Voortman-Reef overlijdt, wordt het goed ‘De Weele’ 

onder de kinderen verdeeld. Voor de laatste boer op ‘De Weele’ blijft er te weinig grond 

over – nog geen vier hectare – om van te bestaan. Zij vertrekken van het erve en 

bouwen een huis in de directe omgeving aan de Huttemansweg. Op 8 februari 1963 

overlijdt Hendrik Gerrit Voortman. Zijn vrouw overlijdt op 5 mei 1983. 

 

Johan en Dina Voortman blijven achter op het erve ‘De Weele’ dat meer en meer in 

verval raakt. Door omstandigheden zijn ze beiden in het verpleeghuis 

‘Krönnenzommer’ in Hellendoorn geplaatst waar Johan en Dina inmiddels zijn 

overleden. 

 

Het tot bouwval geworden ‘De Weele’ is geveild en aangekocht door de familie 

Hellendoorn uit Noordwijk. Zij zullen in Enter de geschiedenis ingaan als ‘zij die 

wonen op het spul van ‘De Weele’. 

 

In Drenthe, Gelderland en Overijssel en in het aangrenzende Duitse gebied (Westfalen) 

zijn heidevelden, veen, bossen bomen en wilde groenlanden vele eeuwen achtereen 

gemeenschappelijk bezit geweest. Het gebruik daarvan werd geregeld door de besturen 

van de enkele honderden marken. Die zorgden ervoor dat geen roofbouw op de 

natuurlijke hulpbronnen van de boer werd gepleegd. Ze voorkwamen, dat personen 

van buiten de buurtschap, binnen de markegrenzen turf staken, heideplaggen 

wonnen, bomen hakten of vee lieten grazen. Denk nu niet dat de gewone Twentse boer 

deel uitmaakte van het markebestuur. Alleen grondeigenaren: de eigenaren van 

boerderijen, ook wel de geërfden genoemd hadden wat te zeggen in de marke. 

Grondbezit was bovendien de toegang tot politieke macht. Alleen diegenen die in een 

buurtschap of marke een van de vanouds gevestigde boerderijen in eigendom had, 

mocht deelnemen aan het bestuur, niet alleen in zijn eigen gebied, ook in geheel 

Twente. In het eigen gebied gebeurde dat op de vergadering van de marke. Ook in het 

gewest, op de landdag, de jaarlijkse klaring (vergadering) met de landsheer. 

 

Aanvankelijk kwam de bewoning buiten de steden alleen voor in de vorm van hoeven, 

die uit konden groeien tot havezaten of versterkte boerderijen. In niet-feodale gebieden 

waren de hoevebezitters de enigen die politieke rechten en plichten bezaten, 

belastingen betaalden en voor de krijgsdienst konden worden opgeroepen. Zij vormden 

– zoals eerder genoemd – het bestuur en de rechtspraak in hun woongebied of 

buurtschap: de 'marke'. Aan deze hoeven waren aandelen verbonden. In die tijd 

werden ze 'waren' of 'waardelen' genoemd en waren geldig in de tot de marke 

behorende 'gemeene' (gemeenschappelijke) gronden. Niet hoevebezitters bezaten in 

beginsel geen rechten. 

 

Toen de exploitatie van de bestaande erven in gevaar dreigde te komen zijn de 

begrippen als marken ontstaan. De marken met al zijn rechten, plichten en de 

waardelen moeten zijn ontstaan op een moment dat de druk op het milieu zo groot 

dreigde te worden. Op zo'n moment is er een collectief belang tegenover 
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buitenstaanders, hetgeen gemeenschapszin (en dorpsvorming?) in de hand kan 

hebben gewerkt. Blijkbaar hadden de splitsingen van oudhoevige erven en nieuwere 

ontginningen al een dusdanige ongelijkheid in erfgrootte tot gevolg gehad. Bij de 

vaststelling van de waardelen werd een simpele regel als: 'één erve krijgt één waardeel' 

onrechtvaardig bevonden. Mogelijk was de oorspronkelijke grootte van een hoeve nog 

bekend en deze op vier 'waren' gesteld, waarna eenieder naar rato zijn waardelen 

kreeg toebedeeld. De marke omvatte ook alle woeste gronden zoals: heiden, bossen 

bomen, venen en beekdalen. De waren of waardelen bepaalden de omvang van de 

gebruiksrechten die een hoevebezitter had in de gemene gronden. Het betrof meestal 

het recht van plaggen of turf steken, het kappen van hout en het weiden van vee. De 

marke kon een vrije marke zijn (het eigendom van eigengeërfde vrije boeren) of een 

hofmarke (behorende bij een Heerlijkheid).  

 

De marken waren autonoom en regelden hun eigen belangen door het uitvaardigden 

van 'willekeuren' (wettelijke regels) en stelden beambten aan voor de naleving 

daarvan. Zo'n beambte was bijvoorbeeld de schutter die tot taak had het vee uit 

andere marken, als dat op verboden gronden liep te schutten (in verzekerde bewaring 

te nemen). De overtreders werden door de schutter voor het markegericht gedaagd, 

dat onder voorzitterschap van een marken- of holtrichter stond. De holtrichter kreeg 

zijn functie door stemming. Stemgerechtigd waren alleen bezitters van waren of 

waardelen in de marke. In de niet-vrije marken: de hofmarken was de functie van 

holtrichter erfbaar en trad de hofheer of zijn rentmeester als holtrichter op. Twente 

heette in de middeleeuwen het paradijs van de adel vanwege de wildrijke jachtgronden 

die de bewoners van de havezaten er in de uitgestrekte wouden aantroffen. Het was 

een bosrijk gebied. In onze, nu eentonige en boomloze venen vinden wij zelfs nog grote 

bomen die daar zijn omgevallen en vergaan. Ware woudreuzen van tientallen meters 

lengte. Zulke veenbomen leverden het kienhout waarbij de lichtende vlammen onze 

voorouders op winteravonden hun huiselijke bezigheden verrichten. Ook op de hoge 

heidegrond hebben bossen bomen gestaan. Van de vijf marken waaruit in de eerste 

christelijke tijden het kerspel Enschede werd gevormd, eindigen Usselo en Twekkelo 

op ‘lo’, dat bos betekent. Denk ook aan Almelo, Hengelo, Boekelo, Markelo, namen die 

het begrip bos in zich dragen. Men vraagt wel eens waar het Enscheder woud lag. Nog 

in het jaar 1386 wordt het genoemd. Zou het niet hebben gelegen voor de Veldpoort, 

die tot de woeste, bosrijke gronden toegang gaf en waar zich bij de Brammeler en de 

Elsmate, Usselo, Boekelo, Twekkelo, Woolde en Hengelo aansloten? Mogelijk waren 

deze boerschappen onderdelen van het woud. Men kan zich wel voorstellen dat men in 

oude tijden te veel hout, te weinig bouwplaatsen en akkers had. Het rooien van de 

bomen moet een moeilijk werk zijn geweest, toen men nog zo weinig metalen 

gereedschap en wapens had. Voor een zwaard en schede werd met zeven koeien 

betaald, dat was de prijs bij de Franken in de zesde eeuw. Op het schudden, rapen of 

afslaan van eikels en beukennoten waren straffen gesteld. De maatregelen tegen het 

vellen, vervoeren en beschadigen van de bomen zou met de straffen op de 

overtredingen gesteld. Over de aanklachten en moeilijkheden die hieruit volgden kon 

men boeken vol schrijven. In sommige marken werd de boeren het bezit van 

blokwagen, geschikt voor het vervoer van zwaar hout verboden. Evenmin mochten ze 

een zaag bezitten waarmee planken gemaakt werden. De houtrijkdom was ook nog in 

later eeuwen zo groot, dat de overlevering op veel plaatsen nog weet van de lange 

tochten die de ‘kateekert’ (eekhoorn) kon maken zonder de grond te raken. Zo zou hij 

zich uit de bossen bomen van Twickel over de toppen van de bomen naar Oldenzaal 
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hebben kunnen verplaatsen. De marken namen verschillende maatregelen tot behoud 

van haar bossen bomen. In bijna elke holtink komt het aanleggen van kampen ter 

sprake, die met eikentelgen beplant of met eikels bezaaid zullen worden. De jonge 

boompjes werden van daar later op open plaatsen in de markebossen uitgepoot. De 

maatregelen tot aanpoten en bescherming van de bossen bomen hebben tenminste 

een gedeeltelijk succes gehad. Op het eind van de achttiende eeuw spreekt men nog 

van ‘den gemeine eik’ waarmee de eikenbossen van de marke bedoeld worden. In de 

negentiende eeuw besloten verschillende holtinks nog tot het verkopen van zwaar 

hout. Niettegenstaande alle maatregelen die op holtinks werden genomen gingen de 

bossen bomen toch gestadig achteruit. Door het verminderen van de bossen bomen 

verloren de marken en holtingen meer en meer aan betekenis want het hout was het 

kapitaal en betaalmiddel van de gemeenschappen. De holtrichter kreeg bij wijze van 

honorarium bomen toegewezen. Bij wijze van gunst of beleefdheid worden de bomen 

‘vereerd’ aan invloedrijke personen. Ook voor werken van liefdadigheid, zelfs buiten de 

eigen marke, zowel voor de armenzorg, waartoe iedere marke binnen haar gebied 

verplicht was, worden bomen gekapt. Brand is in die tijden de grote ramp, waarbij 

ieder mens, maar ook iedere marke, stad en dorp tot hulp bereid is, beseffende dat 

ook zijzelf misschien eenmaal hulpzoekende zullen zijn. Ook in zaken van heel andere 

aard moeten de kosten met hout goedgemaakt worden. Als er feest werd gevierd 

moesten de bomen in letterlijke zin het gelag betalen. Dit was langzamerhand gebruik 

geworden al trachtte men dit wel tegen te gaan. Het vastenavond vieren was voor de 

boeren een groot feest. Het voorgaande in aanmerking nemende hoeft het ons niet te 

verwonderen dat het eens zo bosrijke Twente, bij het opheffen van het markebezit 

omstreeks het jaar 1840 weinig anders dan boomloze heide te verdelen viel. Toch leeft 

nog het besef dat bij een oud gewaard erve eiken behoren te staan en men vindt het 

een schande wanneer zo’n bos gekapt wordt. Geschiedenissen of overlevering weten 

soms nog iets te vertellen over bomen waaraan buitengewone betekenis werd gehecht. 

Voor de hervormde kerk in Enter staan de linden waarover de Enterse dichter 

Waanders sprak. 

 

De marken waren – zolang we ze kennen – een gefixeerde (vastleggen, vaststellen, het 

niet kunnen loskomen van een vroeger stadium van ontwikkeling) eenheid met een 

vast aantal erven met een vast areaal aan landbouw- en weidegronden. En ook een 

vastgesteld maximum van gebruik van de gemeenschappelijke gronden, de heide en 

veldgrond. Als we het schattingregister van het jaar 1475 leggen naast het 

verpondingsregister van Twente van het jaar 1601 zien we in de opsomming der erven 

weinig of geen verschil. Ook latere opgaven van gewaarde erven en gewaarde caters in 

de markeboeken sluiten zich hierbij volledig aan. Alleen in die markeboeken staat dan 

nog lijsten van ongewaarden: caters, brinkzitters: soms coveners die bijwoners, 

inwoners of bijzitters worden genoemd. En de reeds bekende opgaven van nieuw 

getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 zijn helemaal indrukwekkend. Ze 

kunnen niet anders dan het resultaat zijn van het spanningsveld tussen de kordaat 

en met beslistheid gedane markeuitspraken enerzijds en de uitvoering ervan – onder 

het stempel van genoemde christelijke barmhartigheid – anderzijds. Men zette nu 

eenmaal een arme vrouw of een arm – en ook nog groot – gezin niet zomaar in de open 

lucht, zeker niet als het ook nog familie uit dezelfde marke betrof. 

 

Hoewel het probleem van ongeoorloofde huizenbouw in de achttiende eeuw een 

toppunt bereikte is het vanaf het begin in de markeboeken merkbaar. De 
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vergaderingen heetten dan wel 'höltings', dat wil zeggen holt-ding: rechtszitting over 

houtaangelegenheden, de clandestiene huizen- en huttenbouw maakt een groot deel 

van de notulen uit. In de praktijk betekende een en ander dat Helle ten Bepseler in de 

Deldener Es in het jaar 1563 toestemming kreeg 'huer leuentlanck oir huesken vnndt 

hoeueken toe gebruicken' en dat het er na haar dood weer zou toevallen aan de 

marke. Uit deze en nog veel meer gevallen blijkt dat men inderdaad of besluiteloos 

was of ook wel eens geld zag. Als we de lange lijsten van bijwoners en dergelijke lezen, 

die 'uit consideratie', 'uit genade', 'om niet' en 'om Godswille', in hun huisjes mochten 

blijven met toevoegingen als: 'soo lange die olde Moor leefde', 'tijdt oeres leeuendtz', of 

zelfs 'voor den tijd van haar beijden leven lang en niet langer', dan spreekt daaruit 

toch wel een betere mentaliteit dan besluiteloosheid en zelfs gewinzucht. Toch heeft 

deze op zichzelf genomen toe te juichen houding in de meeste marken geleid tot een 

haast ongebreidelde uitbreiding van het woningbestand. Daarmee tot een krachteloos 

maken van de op het oog zo vaste markewetten en markeverordeningen. 

 

De vraag die zich voordoet is wat we ons van deze meestal niet al te stevige bouwsels 

hebben voor te stellen. Ze vielen alle buiten het eigenlijke, reglementaire bouwpakket 

waren alle illegaal, zonder toestemming vooraf van de markeboeren op de 

gemeenschappelijke gronden neergezet. De toestemming naderhand had haast altijd 

het karakter van 'gedogen'. Doorgaans is sprake van 'huiske(n)s', 'hoevekens' of 

'getimmertens', een enkele keer van 'hutte'. Hutten worden dus duidelijk 

onderscheiden van 'huisjes'. Het waren kennelijk onaanzienlijke bouwsels, bestemd 

voor de allerarmsten, die leefden van wat anderen hun gaven. En het is geen wonder 

dat we zo weinig afbeeldingen ervan beschikken. In de registers van nieuw 

getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 wordt de grootte van hutten en 

verdere huizen slechts in een aantal marken opgegeven. Onder Albergen staan drie 

hutten genoemd, alle van drie gebond en met een oppervlakte van resp. tien bij 

dertien, negen bij twaalf en tien bij dertien voet (een voet is 28-32 cm). Een goed beeld 

van zo'n hut krijgen we uit de foto's van de hut van Maas Mans ofwel Niehoes Mans in 

Beuningen. De hut stond op de rand van de oorspronkelijk gemeenschappelijke 

markengronden. We kennen nog de zogenaamde Keizersjanmaatshut. Het was een 

houten bouwsel met nauwelijks manshoge zijwanden. De gemeente Lonneker brak het 

in 1894 af. Nog omstreeks het jaar 1910 woonde Hutten-Benaads in een geheel 

houten hutje met aan een zijde plaggewanden. Het stond op 't Gemeenteveld tussen 

Delden en Borne. Hutten bestaan er gelukkig niet meer. Toch is de herinnering eraan 

niet alleen blijven bestaan in familienamen als Hutten of Huttenhuis of in andere 

namen zoals Huttenveld, Huttenweg en ook wel in de namen van boerderijen. 

 

Nog lange tijd hebben er enkele huisjes bestaan die een beeld kunnen geven van zulke 

optrekjes, die we de gehele markegeschiedenis door tegenkomen. Zeer armoedig maar 

toch nog geen hut. De voorgevel en gedeeltelijk de zijmuren waren van vakwerk met 

baksteenvulling. Het achterste derde 'vak' van de zijmuren was van strovlechtwerk, de 

achtergevel was grotendeels met heide bekleed boven de met baksteen gevulde 

vakwerkmuur. Het huisje van de 'Lattropsvrouwleu' in Langeveen stond er nog – leeg 

en zeer vervallen – in het jaar 1965. Zulke huisjes, kleine boerderijen, op markegrond 

gebouwd, zonder enig ander recht dan een bestaan bij de gratie van de boeren waren 

ondanks alles al in de vijftiende en zesde eeuw een geregeld en aanvaard verschijnsel. 

Bij diezelfde gratie waren de bewoners ervan gebonden aan een opgelegd 

bestaansmaximum in vee en bouwgrond, van de markengronden mochten ze verder 
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geen gebruik maken. Zo lagen ze verspreid, soms in een wijde onregelmatige krans 

rond de aaneengesloten erfgronden. Soms konden ze zich groeperen rond een 

aaneengesloten stuk ontginning, een complex landbouwgronden, aangeslagen uit de 

in oorsprong gemeenschappelijke markengronden. Meestal lagen de caters verspreid 

rond en soms tussen de oude gewaarde erven, steeds op de grens van de 

gemeenschappelijke markengronden. Soms ook vormden de daarin kleine eilandjes.  

 

De boerderijen en opstallen waren gebouwd van vergankelijk materiaal (leem, riet en 

hout) en gingen een beperkte tijd mee. De bodem van deze huisplaatsen was door de 

mest van de veestapel en huishoudelijk afval verrijkt, verdween onder de ploeg en 

werd als bouwland in gebruik genomen. De nieuwe bebouwing werd waarschijnlijk 

verplaatst naar de nieuwe akkergrens. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze oude 

verlaten huisplaatsen de basis vormen van de in deze streken zo markante essen. Een 

recente opgraving op de es bij Elsen van aardewerk uit de Germaans-Romeinse tijd 

bevestigt dit vermoeden. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het verschijnsel dat 

er veel meer grafvelden en urnenvelden gevonden zijn dan nederzettingen. 

 

De aan elkaar grenzende marken lagen nog al eens met elkaar overhoop. Doorgaans 

betrof het verschillen over de begrenzing. In de oude markeboeken (de notulen en 

verslagen van de markevergaderingen) wordt hierover regelmatig gewag (melding) 

gemaakt. De grenzen van de marken werden doorgaans met palen of stenen 

aangegeven, de zogenaamde Lakestenen of Lakepalen. Deze grenzen moesten 

regelmatig door de markegenoten gecontroleerd worden, dit noemde men de 

'lakegang'. Het oud Saksische woord 'lake(n)' heeft dan ook niets met textiel van die 

naam te maken maar betekent grens of scheiding. Een nog weinig in Nederland 

voorkomend runderras: de lakenvelder dankt zijn naam aan de markante scheiding of 

begrenzing van de kleurpartijen van zijn vacht. 

 

Oorspronkelijk moeten de holtinks onder de blote hemel gehouden zijn, steeds op 

dezelfde plaats, later doorgaans (in den regel) op de deel van het daarvoor aangewezen 

erve. Op 18 oktober 1726 vergaderen in de kerk van Enschede goedheren en 

boermannen van Usselo. Besproken werd een geschil met Buurse over het gebruik 

van de ‘Slaagermaat’. In het weiland lag vroeger de kuil waar recht werd gesproken, de 

'sproakkoele'. Tijdens de holtink (markevergadering) over de gemeenschappelijke 

markengronden werd hier de 'baenke' gespannen. Met een touw werd de kuil afgezet 

en werden tafels en banken geplaatst. Hierbinnen namen de markenrichter met zijn 

helpers, de kornoeten of cornoten plaats achter de tafels. Dat gebeurde bij 'klimmende 

sonne'. Ook namen de erfgenamen en de meiers (pachtboeren) op de banken plaats. 

De hele dorpsgemeenschap was bij de vergadering over het markebezit betrokken. De 

caters hadden geen stemrecht maar bezochten wel de vergadering, ieder met een grote 

stok in de hand. Het gewone boerenvolk was vroeger niet zo rap van tong. Werd er iets 

gezegd dat hen niet zinde, of waren de boetes voor het teveel kappen van hout te hoog, 

dan begonnen ze zich op te dringen en met hun stokken op de grond te kloppen. Deze 

taal werd door de markenrichter, die recht had op tweederde van de opbrengst van de 

boetes, even goed verstaan als woorden, misschien nog wel beter. Ook onderling 

wisten de caters zich met deze stokken, ook wel koezen (gemaakt van eikenhout of 

rozenhout) genoemd, bij verschil van mening geducht te weren. Uit de markeboeken 

blijkt wel dat de holtink als een feest werd beschouwd, of met een feestmaaltijd 

eindigde. Minder duidelijk is het mij echter wie aan deze maaltijden deelnamen. Zaten 
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de eigengeërfde boeren met de grootgrondbezitters uit adel en geestelijkheid aan? 

Kregen ook de halfgewaarden en kotters hun deel? Wat het bier betreft, men verkreeg 

het voor een groot deel uit boeten voor kleine overtredingen. Ook waren enkele, door 

boeren of kotters in gebruik verkregen of genomen grondstukken, belast met de 

levering van een hoeveelheid bier op de holtink. De hoeveelheid was in zijn geheel 

genomen wel zo groot dat niemand dorst hoefde te lijden. Menigmaal zal het einde van 

een holtink overeenkomst hebben vertoond met het ‘Ding’ in Anna Holmer (Anna 

Holmer oder die Wiedertäufer, eine historische Erzählung aus der ersten Helfte des 

16e Jahrhunderts, den hintergelassen papieren eines alten Schulmeisters nacherzählt 

von Professor Arnold Fokke) beschreven waar de aanwezigen na gedane arbeid 

luidkeels zingen: 

 

Hier sitt so mannig dorstig Mann 

Dee nich meer lange wachten kann 

Sett an! Sett An! 

 

Overigens is dit ‘Ding’, dat het midden schijnt te houden tussen een Veemgericht en 

een Holtink, hier waarschijnlijk historisch weinig van betekenis. De boeren, kleinen 

en groten hebben het gelag waarschijnlijk in hoofdzaak betaald. Op hen drukten vele 

lasten en herendiensten, ook in de achttiende eeuw nog en daarbij de gehele of 

gedeeltelijke kosten door de holtink veroorzaakt. De Brinkzitters van Lonneker moeten 

jaarlijks ieder achtentwintig stuivers en een paar kippen leveren. Soms worden de 

lasten voor de boeren te zwaar. In het jaar 1644 schrijft men in Lonneker:  

 

Alsoo die huysluiden doleeren (afscheiden), dat den jaerlyxen holtinck tot groote kosten 

van de marcke lopet, is geresolveert (besloten), dat voortanne alle drie jaeren eenen 

gemeenen holtinck sal geholden worden, doch so nodich sollen holtrichter bij 

kerkenspraecke (na de dienst op het kerkplein) sulx notificeren (bekendmaken). 

 

Er is ook een lijst in het markeboek opgenomen van kosten voor eten en drinken, niet 

alleen bij de holtink maar ook van wat de holtrichters en verschillende goedsheren bij 

het gaan naar of het komen van het markengericht in Oldenzaal verteerden of op 

kleinere bijeenkomsten daar gebruikt hadden. Een grief van de ‘huysluiden’ is dat ze 

veel onbetaalde arbeid aan wegen, straten, beken en waterleidingen en voor ander 

grondwerk. Men schrijft in Markelo: 

 

Dat ten allen tijde wanneer de ingezetenen van Marckel uit naam van den holtrichter 

verbadenen sind ofte worden om in de gemeente te graven of in ’t maken of repareeren 

van de wegen of andersins te verbeteren, dat alsdan ieder ingesetene van Marckel, 

niemand uitgezonderd, zoodra de klok getrokken wordt, sal coomen te graven ter 

plaatse waar haarluiden bevolen wordt, bij die poene (pene: op straffe van) van een 

halven goudgulden bij ieder uitblijven te verbeuren (beuren is betalen met pand). 

 

In het laatst van de achttiende eeuw en begin van de negentiende eeuw, toen in de 

holtinks de plaatsen die vroeger door de adel of geestelijkheid waren bezet door boeren 

en burgers werden ingenomen, toen de markebossen hun bomen en het 

markebestuur zijn macht en aanzien grotendeels verloren hadden, zal de holtink 

langzamerhand een minder gewichtige en minder feestelijke bijeenkomst geworden 

zijn. Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis die in het jaar 1838 zo uitvoerig over dit 
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onderwerp schrijft, maakt ze in die tijd van verval nog mee en zegt er dan van: 

 

Wij hebben nog Gezworenen of Schutters, die niet meer zweeren of schutten. Wij 

houden nog holtingen waarop de boer, met de kin op de koeze leunend, zijn veto 

uitbrengt als een Poolsche Magnaat; waarop men met gloeyende aangezigten, onder 

wolken tabaksrook, besluiten neemt om ze nooit uit te voeren, want hier is een 

wetgevende zonder uitvoerende magt voor handen. 

 

 

Uit het verpondingsregister van Twente van het jaar 1601: 

 

 

Register ende verteickonge der landerien in Enter marcke (fol 162). 

 

 

2596. Leuwerwehrdt erve, 5 mudde landes, gifft den 4 gast. 

          1602 Leuwerwehrdt, 5 mudde landes, 1 daghwerck 

          hoilandts.  

          1980 Erfgenamen 't Leyerweerdt, gesplitst in een 

          boerderij met als bewoner  G. Bouwhuis, 

          Leyerweerdsdijk 4, en een woonhuis bewoond door H. 

          Bloemendaal, Leyerweerdsdijk 6. Het woonhuis was 

          aanvankelijk het koetshuis dat hoorde bij de 

          ambtswoning van de burgemeester van Wierden die 

         daar heeft gestaan en in 1883 is afgebroken.  

 

 

2600. De Roeters, 7 mudde landes, giffte den 4 gast 3 - 13 - 0.           

          1475 Rotershus, 2 s., bet. 3 golden r.g. d. 

          1602 Roeters, 7 mudde landes, darvan twe mudde 

                  landes woeste, 3 dachwerck hoilandes. 

          1953 Roeters; verdwenen. Lag op de lege plek ten 

                   zuiden van de vrachtrijder Ezendam. 

 

2601. Jan ten Oldenhave, 2 mudde landes, gifft den 4 gast. 

   1602 Jan ten Oldenhave, 2 mudde landes, iss   

            veldwegen ende ligt dat landt woeste. 

   1980 Heeft gelegen op de zuidhoek waar vroeger de        

            Lage Dijk op de Dorpsstraat uitkwam. 

   1475 Oldehof, 2 s., pande nemen. 

   1953 Oldhover (Loaver); nog bekend. Ten zuiden van  

           de Lage Dijk  gelegen. 

 

 

2604. Aele ter Hoffstedde, 1½  mudde landes, ystimeert op 4   

          scheppel gersten en de ½  mudde roggen. 0 - 22 - 8. 

          1475 Hofstede, 1 s., bet. 1½  golden r.g., d. 

          1602 Aele ter Hoffstedde, 1 ½ mudde landes, 2 dachwerck   

                   hoilandes, ’t welck gebruicket Reint Peters. 
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         1953 Hofstedink (Horstink); thans nog bekend, ligt 

                  aan de Horstinksteeg. 

         1980 Afgebroken in 1977. Herbouwd aan de Eversdijk 

                 2, bewoner familie Pluimers. Heeft gelegen  

                 zuidelijk van de Horstinksteeg, ongeveer 50 

                 meter vanaf de Dorpsstraat 

 

 

2608. Willem Evers, 9 mudde landes, gifft den 4 gast. 4 - 15 - 0. 

          1475 Hermannishus, 2 s., oir koren verdorven, sal 

                   men penden. 

          1602 Hermesel, 9 mudde landes, darvan gebruicket 

                   Adam Tolleners 1 mudde, Aha Geerdt 1 mudde, 

                   den eigenaar 1½ mudde, Gerdt Evers 3 

                   scheppel, Tuinck 1 scheppel, Jan Jacobsen 1 

                   mudde, Morgenstern ½ mudde, Derrick Jordens 

                   2 mudde. 

          1953 Hermsel; versplinterd. Thans de drie achterste 

                   huizen aan de Werfstraat. 

          1980 Werfstraat nr. 4 en nr. 6. 

 

 

2610. De Borger, 8½ mudde landes, gifft den 4 gast. 4 - 7 - 8. 

          1475 Borcharding, 2 s., bet. 3 golden r.g., d.  

          1602 Borcherinck, 8 mudde landes, drei dachwerck 

                   hoilantz, dat hoilandt bruickett Lubbert Palten. 

         1953 Borgink; versplinterd. Thans de Coöperatie. 

         1980 Heeft gelegen zuidelijk van perceel nr. 51 aan de 

                  Dorpsstraat. 

 

 

2612. Derrick Sweers, 2½ mudde landes, gifft den 4 gast. 1 - 7 - 8. 

         1602 Derrick Swiers, 2½  mudde landes. 

         1980 Is in 1979 afgebroken en herbouwd aan de 

                  Achteresweg door de familie Pluimers. 

 

 

2614. Derrick ter Hoffstedde, 3 mudde landes (c, gifft den 4 gast. 2 - 0 - 0. 

         1602 Derrick ter Hoffstedde, 3 mudde landes, 2½   

                  dachwerck hoilandes. 

 

 

2617. Jan ter Ese, 9 mudde landes, gifft den 4 gast. 4 - 15 - 0. 

          1475 De Eso, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

          1602 Ter Eese, 9 mudde landes. 

          1953 Ezink; nog bekend. Is gelegen achter de 

                   Openbare Lagere School. 

          1980 Lag ten zuiden van Plecht, erf nr. 2609 
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2621. Bernt Hubbelinck, 8 mudde landes, gifft den 4 gast, 4 - 0 - 0. 

          1475 Hubbelding, 2 s., bet. 3 golden r.s., d. 

          1602 Hubbelinck, 8 mudde landes, darvan 1½ 

                   mudde landes woeste, 4 dachwerck. 

         1953 Hobbelink; verdwenen. Thans de huizen ten 

                  noorden van de  Stationsweg. 

         1980 Heeft gelegen aan de Stationsweg ter hoogte van nr. 2 B. 

 

 

2630. Gerdt ten Katteler, 5 mudde landes, 1 daghwerck. 

         1474 Catler, is en kathe, 1 s., d. 

         1953 Katteler (bedoeld wordt het bouwhuis, niet de 

                  havezate Het Katteler) 

         1980 Kattelsboer, bewoners E.A. ter Haar, 

                  Kattelaarsdijk 4 

 

 

2633. Noch Herman Wolters, gekommen op ein woeste erve, groit 7½ mudde 

landes, sall tokommende jar geven den 4 gast. (d. 

         1475 Weterding, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

         1602 Weterinck, 7½  mudde landes, 3 dachwerck. 

         1953 Weterink; versplinterd. Lag ten zuiden van Van 

                  Uitert tot en met Schipper  

         1980 Heeft gelegen aan de Dorpsstraat ten noorden 

                  van de R.K. kerk 

 

 

2635. Eckerinck erve, heel belmondig, ongedaen t' seyen offte t' weiden. Groite 6 

mudde landes, hoert Aele Eckerinck to Deventer (f. 

          1475 Eckerding, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

          1602 Eckerinxk, 6 mudde, iss woeste, uiterhalff 6 

                   scheppel landes gebruikcket Willem Evers. 

          1953 Ekkerink; versplinterd. Lag tussen Roeters en 

                   de Lage Dijk. 

 

 

2636. Van 't erve Roeters, 2 mudde landes woeste, hoert Scheel van Welvelde. 

 

 

2640. Van Willem Evers erve, behoerende Van der Becke, 7 mudde landes 

woeste. 

 

 

2646. 1475 Langehoff, 2 s., oir koren is verdorven, sal men penden. 

          1953 Langenhof; versplinterd. Lag tussen Olthof en 

                  de Horstinksteeg. 

 

 



 301

2648. 1475 Brinchus kathe, 1 s., bet. My 1 s. 

          1953 Brinkhuis; verdwenen. Lag op de Hoge Brink. 

 

 

2649. 1475 De Dues kathe, 2 s., oir koir verdorven, penden. 

          1953 Na 1500 niet meer genoemd. 

 

 

2651. 1475 Effing, bodequet, 2 s. 

          1953 Effink; versplinterd. Thans R.K. zusterhuis en  

                   school. 

 

 

2652. 1475 Hardenberch, 2 s., bet. Tole 3 golden r.g., d. 

          1953 Na 1500 niet meer genoemd. De plek achter de 

                   Coöperatie heet nu 'de Berg'.  

 

 

2653. 1475 Brandehus, my de Richter strecken dat ein 

                   garden is en ghein kate, lifftucht, 1 s. 

          1953 Is nooit een erf geweest. De oude pastorie      

                  (Hervormd Dienstgebouw) is in 1708 gebouwd 

                  op 'Brandes gaerden'. 

 

 

2657. 1602 Perike, 5 scheppel landes. 

          1980 Koerdam, bewoner H.J.W. Kolhoop, 

                   Kartelaarsdijk 8. 

 

 

* twee mudden:8 schepel (is ongeveer 1.2 ha) 

 

 

We lezen dat erve Leyerweerd (Leuwerwehrdt erve) in het jaar 1602 5½ 'mudde 

landes' groot is en als belasting 1 werkdag op het hooiland (1 daghwerck 

hoilandts) dient te betalen. Eveneens in het jaar 1602 leverde Weterink, eigenaar 

van 7½ 'mudde landes, 3 dachwerck.’ In het jaar 1475 lezen we over Langehoff 

dat hun koren (oir koren) is 'verdorven', sal men penden (panden). 

 

 

De overige erven met hun landerijen in Enter waren: 

 

-         Exhoe, 1602, 5½ mudde landes, Wierdenseweg 28. 

-         De Kopper, ein kotter, 2½ mudde landes, 1602. 

-         De Boese, 1602 (De Beuse) 3½ mudde landes,      

          Wierdenseweg 10. 

-         Herman Dercx, 2 mudde landes, 1602. 

-         De Decker, 1602, 3 mudde landes, waarschijnlijk 

          bekend als Deks, afgebroken in 1976. 
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-         Jan Tuuick, 1602, 7 mudde landes, 1953: Tuinck, 

          later Brinkwillems, nu huis van Lammertink. 

- Jan Smeddinck, 1602, 9 muddes landes, 1953: 

          Smeink, versplinterd. Lag in rij woonhuizen waarin het 

          postkantoor is gelegen. 

- Hans Schomaker, 1602, 8 mudde landes. 

- De Plecht, 1602, 6½ mudde landes. 1980: heeft  

         gelegen tussen Dorpsstraat en Schipperstraat, 1953: 

         De Plecht versplinterd; nu huizen van Ter Plecht  

         (Scholten) en Ezink (Kos). 

-        Albert Evers, 1601, 3 schepel landes; 1602: 3 schepel 

         landes, dat ligt nu woest und hefft het niet mehr in pacht. 

-       Berent Hagemans, 1601, 2½ mudde landes; 1475: 

        Duvelshus, 1953: Hagemans versplinterd; nu de 

        huizen tussen Rutenfrans en Burgers. 

-       Gerdt Berndes, 2 mudde landes, 1602. 

-       Jan ter Ese, 1601, 9 mudde landes, 1475: De Eso, 

        1953: Ezink, was gelegen achter de openbare lagere school. 

-       Henrich Koenerinck, 1601, 9 mudde landes, 1475: Conrading,        

   1953: Koenderink verplinterd. Nu de huizen van Velten (Baks)  

   tot en met Rutenfrans. 

-      Jan Roerkinck, 1602, 8 mudde landes, 1475: Roderding, 

  1953: Roerink versplinterd, heeft gelegen aan de Dorpsstraat bij   

  de jongensschool, nu waarschijnlijk de huizen van Burgers en  

  Klinkhamer. 

-      De Beldt, 7 mudde landes, 1602, Schoppenjantje op de Bëlt, 

       tijdens de ontginning in 1910 verdwenen, heeft  gelegen bij de  

      Rondweg. 

-     Bernt Hubbelinck, 1602, 8 mudde landes, 1475 Hubbelding, 

     1953: Hobbelink, verdwenen, nu huizen ten noorden van de 

     Stationsweg ter hoogte van nummer 2B. 

-    Esken Volbertinck, 1602, 3½ mudde landes, 1475 Folberting, 

    1953 Volbrink, versplinterd, Brinkstraat 1, nu huizen ten westen 

     van de Brinkstraat. 

-    Jan ter Morsche, 1601, 5 mudde landes, 1602:  Morschman.    

-    Derrickc Geersen, 1601, 2½ mudde landes, 1602:Derrick Gerssen  

-    De Frericx, 8 mudde landes, 1602, waarschijnlijk 

     bijnaam Kaaksgert, afgebroken in 1945, zou gelegen hebben bij  

     de Freriksweg. 

-    Groite Lambert, 1602, 6 mudde landes, 1475 Lamberting, 1953:   

     Lammertink, versplinterd, lag ten zuiden van Klinkhamer tot en 

     met Van Uitert, op de noordhoek van de Dorpsstraat en de 

     Pastoor Heimerinkstraat. 

-   Hagemans Groete,  1601, 2½ mudde landes, 1602: 

    Hagemans Groite. 

-   Aele tenh Sande, 1601, 4 mudde landes, 1602: Ale ten 

    Sande, waarschijnlijk Zanink, op de hoek Zuiderstraat 

     Morslaan. 

-   Roerkinck Groite, 1601, 1602. 
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-   De Bulner 1601, 4 mudde landes, 1980: nog bekend 

    als Bulders Jan Wilm, geen boerderij meer, Bullenaarsdijk 1a; 

-   Herman ten Sehendamb, 1601, 9 mudde landes, 1602: 

    Sehendamb, 1980: Zeandam, bewoner B.J.H. O., 

    Zeendamsweg 2. 

-   Smalbrugge, 1601, 5 mudde landes, 1602:  

    Smalbruggen. 

-   Oldenhaver erve, 1601, 7 mudde landes, ligt woeste, 

    gehoerich in ’t kloister to Alberge. 

-   Van Juynck erve, 1601, ½ mudde landes woeste, 

gehoerende in ’t kloister t’ Almeloe. 

-   Van Smeddinck erve, 1601, 3 mudde landes woeste, 

toebehorende Bentinck. 

-   Van des Borgers erve, 1601, 3 mudde woeste, 

gehoerende Ter Walle. 

-   Van Koeverinck erve, 1601, 1½  mudde woeste, 

     hoerende Itterssum. 

-   Van Belts arve, 1601, 2 mudde woeste, ein  

probstesguedt. 

-   Van Hubbelinck erve, 1601, 1½ mudde landt woeste, 

tobehoerende Herman van Voerst. 

-   Butendyck 1475, 1953: Boddendiek, versplinterd, lag 

in de Bokkenhoek. 

-   Coldehof, 1475, 1953: Kolhof, versplinterd, nu huizen 

ten oosten van de Boerdijk. 

-   Lovelding, 1575, 1953: Leuvelink, versplinterd, nu R.K. 

zusterhuis en school. 

-   Esskens, 1602, 8½ mudde landes, 3 mudde woeste. 

-   Bockdam, 1602, 4 mudde landes, darvan gebruicket 

    Bockdam 6 scheppel landes, de rest iss woeste. 

 

 

In Wierden woonde in het jaar 1601 Johan Coerdes. Hij was in het bezit van 1 

huisstede ende gaerden, 1 half molder. Er is geen adres vermeld derhalve weet ik niet 

of het één van mijn voorouders is. Coerdes, Koers, het zou zo maar kunnen. Mijn 

grootvader is geboren in een caterstede op de Wierdense Es. Het enige wat er nog van 

over is gebleven is een schilderij. De caterstede is vastgelegd op zes tegeltjes in een 

lijst. In het jaar 1645 werd Koers als Coursel geschreven. 

 

Over het markebestel is nog veel meer te vertellen. Zo gold in deze streken het 

Saksisch erfrecht wat inhield dat alleen de stamhouder de hoeve en het land erfde, de 

ander kinderen erfden niets. Wel was de oudste verplicht, zijn broers, zusters, 

ongehuwde ooms en tantes, kost en inwoning te verschaffen, in ruil voor de arbeid die 

zij op de hoeve verrichten. Dit klinkt ons tegenwoordig erg ondemocratisch in de oren, 

maar verdeling van het bezit zou de wortels van het bestaan aantasten. De jongeren 

die een leven als ongetrouwde knecht of meid op het vaderlijk erve niet zagen zitten, 

trokken weg. Sommigen vestigden zich clandestien in een verlaten uithoek op de 

woeste markengronden, door met behulp van vrienden bij nacht en ontij een 

plaggenhut te bouwen. Het was een ongeschreven markewet: wanneer er 's morgens 
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rook uit de schoorsteen komt men op deze plek mag blijven. 

 

De marken waren verplicht hun armen te onderhouden. Wel werden strikte 

voorwaarden gesteld aan de maximale grootte, omdat dit medegebruik van de 

markengronden ten kosten ging van de gewaarden. Deze nieuwelingen verkregen 

nimmer waardelen en moesten voor het gebruik van de gemene gronden een jaarlijkse 

vergoeding betalen. Zo'n keuter- of caterstede (boerderijtje) mocht niet uitgroeien tot 

meer dan vijf gebond (ruimte tussen twee gebinten of stijlen). De naam keuter of cater 

leeft nog steeds voort, denkt u eens aan de textielfabriek Nijverdal Ten Cate en aan de 

vele namen met een voor- of achtervoeging met 'kate', 'cate', 'kotte' of 'keuter'. De 

woeste markengronden vormden een onlosmakelijk onderdeel van een hoeve. Het 

aantal stuks vee was afhankelijk van het aantal hectare woeste grond waarover men 

kon beschikken. 

 

Zij die door allerlei oorzaken verarmden, of kinderen van niet-bezitters, waren er 

ellendig aan toe. Men hoeft slechts de stadsrekening in de oude archieven der kleine 

steden na te zien om te ontdekken hoe ten hemel schreiend de toestanden waren. In 

Delden had men een speciale voerman die de armen der stad – waar men geen raad 

mee wist – op zijn wagen laadde en te Goor bij het stadhuis afzette. Het hielp bitter 

weinig, de volgende dag reed een karrenman uit Goor met de vracht naar Delden 

terug, met nog een aantal armen uit Goor erbij. Was het in de steden voor zwervende 

armen onhoudbaar, in de marken en buurtschappen was het nog erger. Hier hield 

men zovele malen per jaar als het werd goedgevonden een complete drijfjacht op de 

honderden ongelukkige paria's, de zogenaamde huttenbewoners. Bovendien had 

iedere marke zijn armenjagers en politie, die dag in, dag uit de armen achterna zat. 

Dit alles kweekte een haard van misdaad op vele plaatsen. De sterksten en 

brutaalsten onder dit volk verschaften zichzelf recht, meestal met knuppel of mes. 

Was het misschien aan deze toestanden toe te schrijven, dat eerst Huttenkloas alleen, 

later met zijn vrouw en kinderen – en met hen vele anderen – diefstallen en inbraken 

pleegden? Huttenkloas woonde destijds aan de weg van Delden en Beckum naar 

Hengevelde en kerspel Goor. De oudheidkenner Van Deinse meent dat de galgen bij 

voorkeur plachten te staan dicht bij of op een landweer. Het is echter even 

waarschijnlijk dat de plaatsing van de galg willekeurig was. Meermalen zijn er 

kwesties gerezen tussen ‘belandende gerigten’ over de plaatsing, waarschijnlijk een 

gevolg van het streven om ze zoveel mogelijk op de grens van het rechtsgebied te 

stellen. Het galgenveld was bij Goor op de oude gerichtsplaats De Malberg. 

 

Een cater is een arm man. Hij heeft geen land, geen rechten, geen hof, geen enkel 

bezit. Hij woont in een schamel huisje en bebouwt een kleine akker. Heeft een cater 

een koe, dan is dat een groot bezit, waar hem de andere caters om benijden, die maar 

twee of ten hoogste drie geiten hebben en die te vergeefs probeerden een kalfje groot te 

krijgen. Een kalfje vreet steeds meer en geeft in het begin niets. Waar zullen zij het 

voer vandaan halen? Ze hebben geen recht op hooi van de rivierweiden. Ze mogen op 

de wallen en bermen het gras maaien, maar voor alle caters in de marke is daar geen 

hooi genoeg. Is een cater zo rijk, dat hij een koe bezit of ook nog een os, dan is het een 

zorg om aan voer te komen voor de lange winter. Het vee van de cater is in het 

voorjaar soms zo uitgemergeld en vermagerd, dat het niet meer op eigen poten gaan of 

staan kan. Op een kruiwagen moeten ze het dan naar de koeweide brengen en liggend 

begint het arme beest te vreten. Geregeld gebeurt het ook, dat het beest die weelde 
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niet meer verdragen kan. De ingewanden zijn geen goed voer meer gewend. Dan sterft 

zo'n magere caterskoe en dat is meer schade voor de bezitter, dan dat een erfgenaam 

vijf vette beesten uit zijn stal moet missen. Een cater moet zorgen, als hij een koe wil 

houden en wat meer land wil huren van de erfgenamen, dat hij veel werk voor ze kan 

doen, dat hij sterk en gezond is. Hoe kan een cater echter sterk en gezond zijn, als hij 

van klein kind af aan totdat hij werken moet – en dat is al vroeg – meestal gebrek en 

soms honger lijdt? Als een caterszoon maar bij een goede en rijke boer in dienst komt, 

waar hij zich uit de kluiten kan eten, is dat al veel gewonnen. Dan kan hij later voor 

zijn kost werken en misschien een koe houden, maar ook alleen zolang hij gezond en 

sterk is. Blijft zo'n tengere caterszoon – die geen boer in dienst wil nemen, omdat hij 

te minnetjes is – thuis, dat wil zeggen, dat hij hard werken moet zonder wat goeds te 

eten te krijgen, dan sterft hij meestal gauw. De weinigen, die blijven leven lijden 

gebrek en bestaan van de gunsten en gaven der erfgenamen. Sommigen van hen 

worden snijder, lapper, looier, kuiper en verdienen zo hun brood, maar weelde kennen 

ook zij niet. De catersvrouwen weven en dat doen ze goed, maar ze kunnen  weinig 

vlas verbouwen. Voor de verkoop blijft meestal niet veel over, als het hoognodige voor 

het gezin er af is. De catersvrouw krijgt geen stuk grasland toegewezen van de 

erfgenamen, dat ze scheuren (ploegen) mag om er haar vlas te zaaien. Ze zoekt op de 

woeste gronden een stukje land en oogst van drie keer zoveel grond niet half zoveel als 

de vrouw van een of een erfboerin. 

 

Op de holtink (markevergadering) van 18 juli 1679 werd een lijst gemaakt  van de 

ongewaarde caters (kotter of keuterboer). Op deze lijst prijkt ook de naam van Weele-

Berent, omdat hij zijn woning 'an d'Wele' had. Hij had een hutje gebouwd in een 

afgelegen gebied van de Enter marke, aan de overkant van de Regge, in de 'Weele 

Moat' aan de grens van de marke Ypelo. 'Weele' betekent 'wilde' in de Enterse taal. De 

Weele Moat was een drassig gebied langs de Regge. Het gebied stond 's winters en in 

het voorjaar doorgaans (in den regel) onder water door overstromingen van de Regge. 

Alle ongewaarden werd aangezegd binnen twee jaar te vertrekken. Hiervan is niet veel 

terechtgekomen want in het vuurstedenregister van het jaar 1682 vermeld als 

hoofdbewoner: Weel-Lambert, een zoon van Berend. Zijn buren zijn Bokdam, 

Hiltjesdam, Hendrik Exoo en Slag-Berend. In het vuurstedenregister staan de 

plaatsen waar gestookt kon worden en werd het schoorsteengeld geheven. 

 

Het register van het zoutgeld van het jaar 1694 geeft weer een levensteken van De 

Wele. In Enter zijn er dan honderdtwaalf huizen, hutten en boerderijen. Van liefst 

drieënvijftig onderkomens worden de bewoners aangeduid als pauper. Arm dus en 

arm was echt arm in die tijd. Barre tijden dus in Enter. Overigens, Weel-Lambert 

wordt niet als pauper aangeduid, al zit hij wel in het laagste belastingtarief. Het 

vuurstedenregister van het jaar 1706 vermeldt: ‘Weel-Lambert’, die vier gulden 

schoorsteengeld moet betalen. De buren zijn dan Bokdam, Hiltjesdam, Esinkdam, 

Dragonder (een militair die is blijven hangen in Enter), Exoo, Jan Berends en Gerrit 

Evers. 

 

Het jaar 1712 is een gedenkwaardig jaar in het bestaan van het erve De Weele. In de 

vergadering van het markebestuur van 17 augustus 1712 wordt een verzoek 

behandeld van Weel-Lambert, om tot aankoop te mogen overgaan van een uitdrift in 

de marke Enter. Dit was een zakelijk recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf 

op het laten weiden van vee op de markengronden, het heiden (steken van plaggen) en 
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nog enkele zaken. Het gaf geen stemrecht in de vergadering van het markebestuur. 

Eindelijk kon het erve De Weele dus treden uit het in feite clandestiene bestaan, dat 

meestal oogluikend werd toegestaan. Het vergde wel een generatie lang sparen want 

de aankoop van de uitdrift vergde een bedrag van 106 gulden, een heel vermogen voor 

een cater. 

 

In het jaar 1793 kwam door omstandigheden de pacht vrij van het erve Groot 

Peddemors. Veel boerenzoons zullen gedroomd hebben om er pachter te worden. Er 

komt echter geen Enternaar aan te pas. Tot stomme verbazing van heel Enterbroek 

komt op 11 november 1793 de familie Böhmer uit Delden als nieuwe pachter op het 

erve Groot Peddemors. Nicolaas Böhmer is tot dan kastelein (militair, bijgestaan door 

de borchmannen) geweest van de herberg Carelshaven in Delden. Veel tijd heeft 

Böhmer niet gehad om zich als boer te bewijzen, in het jaar 1795 is hij overleden. Zijn 

vrouw, een rasechte Friese boerendochter zette de boerderij met succes voort. Dat 

heeft wel indruk gemaakt in Enterbroek. Vanaf dat moment wordt er niet meer 

gesproken van Groot Peddemors maar van Böhmers, nu verbasterd tot 'n-Beumert. 

Andere erven in die tijd waren erve Bulner, erve Hollander en erve Rassche. 

 

De krant van 25 juli 1845 meldt: 

 

Sedert enkele dagen vertoont zich op verschillende plaatsen een ziekte en versterf aan 

te velde staande aardappelplanten. De bladeren worden slap, verdorren en sterven af 

en ook de wortels zijn weldra aangetast. Het begint met één plek en verspreidt zich dan 

over de hele akker.’ Een knipsel van 26 juli van dat jaar: 'Op de marktdagen valt een 

algemene verslagenheid te bespeuren vanwege de berichten uit alle delen van het land 

die een soort verrotting of bederf onder de aardappelen melden. Het loof krimpt ineen en 

geeft een bedorven lucht. 

 

Een krantenknipsel van 29 juli 1845:  

 

De planten staan 's morgens nog in bloei en zijn 's avonds verflenst. Vervolgens 

vertonen zich vlekken op de aardappelen die spoedig rotten!' Een krantenbericht van 5 

augustus 1845: 'De aardappelen rotten met een onbegrijpelijke snelheid weg! 

 

De ook nu nog steeds optredende schimmelziekte Phytophthora Infestans trad in het 

jaar 1845 voor het eerst massaal op in de West-Europese aardappelvelden. De 

misoogsten die daarvan het gevolg waren, veroorzaakten in vele delen van ons land 

zo'n nood dat arme, hongerige mensen in het jaar 1846 in drommen door dorpen en 

langs boerderijen zwierven. In het jaar 1847 was de situatie zo nijpend dat 2 mei van 

dat jaar tot algemene biddag werd uitgeroepen. In datzelfde jaar ontstond in Harlingen 

een oproer, toen men vandaar aardappelen naar Engeland wilde verschepen. In 

Friesland en Groningen werden bakkerijen en graanpakhuizen geplunderd. Door 

militairen werd daartegen opgetreden, waardoor onder de hongerigen doden vielen. In 

die tijd telde ons land nog geen drie miljoen inwoners. 

 

Van het akkerland was toen vijfenzeventigduizend hectare in gebruik voor de teelt van 

aardappelen. De jaarlijkse productie lag rond de dertien tot veertien mud. Vooral op 

de Twentse zandgronden stond de veeteelt nog vrijwel geheel in dienst van de 

akkerbouw. De mestproductie van het vee was belangrijker of minstens zo belangrijk 
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dan de melkproductie en de vleesproductie. Wel was ondertussen de eerste kunstmest 

ons land binnengekomen, die was nog te duur voor algemeen gebruik. Gebruikt werd 

guano, fossiele vogelpoep uit Chili. Ze werd in zeilschepen – die rond de Kaap vaarden 

– naar West-Europa gebracht. Gemalen en vervolgens vermengd met kali en zand 

werd ze over de akkers uitgestrooid.  

 

Oorzaak van de aardappelziekte waren schimmels die werden aangevoerd met de 

zuidwestenwind. Ze kwamen vanuit Zuid-België in ons land terecht en de ziekte 

verspreidde zich tenslotte over ons gehele land, een groot deel van Duitsland, 

Engeland en Noord-Frankrijk. In Ierland mislukte driekwart van de oogst en stierf het 

achtste deel van de bevolking door ondervoeding en besmettelijke ziekten, die zich 

door de verminderde weerstand konden verspreiden. In ons land werden in het jaar 

1845 tweeëntachtig procent van de aardappelakkers aangetast door de ziekte die de 

planten massaal deed verschrompelen en de knollen in de grond liet verrotten. Men 

zei dat de ziekte inheems was in Mexico en Zuid-Amerika en vermoedde dat Belgische 

kwekers, die in die tijd nieuwe variëteiten uit Zuid-Amerika haalden, de schimmel 

hadden meegebracht. Eveneens werd het vermoeden uitgesproken dat de schimmels 

met de guano waren meegebracht. 

 

Een gevolg van de rampzalige ontwikkelingen bij de aardappelteelt was wel, dat 

midden negentiende eeuw begonnen werd met doelbewust kweken van 

aardappelrassen. Rond de eeuwwisseling zijn zeer goede soorten aardappelen door het 

kunstmatig bestuiven van aardappelbloesems ontstaan. Bekende kwekers zijn onder 

meer geweest schoolmeester De Vries uit het Friese Suameer. Hij werd beroemd door 

zijn Bintje, gekweekt in het jaar 1905, vanaf  het jaar 1910 in de handel en genoemd 

naar een zeven jarig meisje uit zijn klas. De tuinder Veenhuizen uit Sappemeer 

(Groningen) kweekte de Eigenheimer – een eveneens nu nog geliefd aardappelras – dat 

in het jaar 1890 werd geboren, nadat Veenhuizen in het jaar 1888 met het 

kunstmatig bevruchten van aardappelbloesems was begonnen. 

 

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 woninkjes 

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. In Borne daar staan er zelfs twee, één aan elke zijde van de deur. Zowel deze 

als de los staande die we nog kennen, vertonen vrijwel hetzelfde beeld, te vergelijken 

met een hut als die van Huttenklaos: een zeer eenvoudig bouwsel van drie gebinten, 

vakwerk en strodak. 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 

verschillende klopjeshuizen, voornamelijk in de marken van het Roomskatholiek 

gebleven deel van Twente. Zelfstandige (voormalige) klopjeshuizen zijn er weinig meer. 

Het klopjeshuis op Grashof in Noord-Deuningen is verplaatst naar een plek aan de 

Zwiepsweg en gerestaureerd. Het is een bidkapelletje geworden, de 'Maria-Kloese' met 

daarin een woonhoekje als herinnering aan de vroegere bewoonsters. 
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Aan het hoofd van het markebestuur stond een marke- of holtrichter. De functie die 

in den regel van vader op zoon overging en meestal in handen was van een 

grootgrondbezitter, een bewoner van een havezate bijvoorbeeld. De richter had de 

dagelijkse leiding. Alleen de grondeigenaren en de eigenaren van de boerderijen 

hadden wat te zeggen in de marke. Richter Bos woonde geregeld de holtinks in de 

marke bij omdat er problemen waren die hij diende op te lossen. Op 18 november 

1992 is het tweehonderd jaar geleden dat richter Bos te Oldenzaal overleed. Hendrik 

Jan Bos, geboren in het jaar 1706 te Borne is begonnen als schrijver bij richter Joan 

Fockink. In oktober 1755 werd Bos tot richter benoemd in Enschede. Vanaf het jaar 

1726 tot aan zijn dood heeft hij te Oldenzaal gewoond.  

 

Van richter Bos zijn veel geschriften bewaard gebleven. Deze zijn te vinden in het 

archief van de gemeente Oldenzaal. Interessant zijn ook de 'Aantekeningen van 

verscheiden en velerhande zaaken en remedien, boeken en couranten etc', verzameld 

tussen de jaren 1727-1777. Zo schrijft hij op pagina negenenveertig dat 'een Zekere 

Captein in Vrankrijk heeft uitgevonden om geslagte vlees in boom Oly vers te houden, 

mits er geen lugt bij koomt.’ 

 

Het meest bekende geschrift is zijn dagboek. De onderwerpen die aan de orde komen 

zijn velerlei, betrekking hebbend op zijn ambt, misdrijf en strafrecht, aanleg en 

schouw van wegen en waterlopen, ontvangen van belastinggelden van de havezaten, 

ontvangen van boetes, van bezoek aan goedsherenvergaderingen, of betreffen 

persoonlijke belangstelling en verplichtingen, beschrijving van bijzondere 

gebeurtenissen. 

 

 

Fragmenten uit het dagboek: 
 

Strafvoltrekking 29 november 1736 

 

29 dito komen van Kranenburg naar Oldensaal vertrokken den 30 dito s'morgens in 

Welstand overgekomen inmiddels is op den 24 dito des Zaterdagsmorgens een heidinne 

(een vrouw van de heide) alhier gegeeselt en gebrandmerkt, en op dato met nog een wijf 

en een kleine jongen springend op hand en knien, omdat de benen krom waren, uit de 

Stad gebragt en verbannen. 

 

Bijzondere gebeurtenis in het buitenland juni 1737 

 

den 9 dese is een hevige brand in Moscou bijna 2/3 deel der Stad afgebrand bestaande 

in ongeveer dertig duisent huisen op het slot Cremlin alsmede de groote klok van 400 

duisent ponden door de hitte gesmolten, hebbende de brand 14 uuren geduurt en den 

omtrek van twee uuren lang en een uur gaans breed verteert, omtrent dese tijd sijn te 

Jaroslaw over 3000 huisen verbrand. 

 

De inhoud van het dagboek heeft doorgaans betrekking op de zakelijke reizen die Bos 

heeft gemaakt, dit waarschijnlijk ook voor de verantwoording van zijn eigen inkomsten 

en uitgaven. In het dagboek komen met name aantekeningen voor over reizen en 

activiteiten van Bos als plaatsvervangend landrentmeester en over zijn werk als 
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richter van Enschedé en plaatsvervangend richter van Oldenzaal. Daarbij stond hij in 

nauw verband met de drost van Twente, die destijds in het Huis Ootmarsum woonde. 

Daar tussendoor vinden we echter ook in toenemende mate, persoonlijke indrukken 

en waarnemingen vermeld. Bos was zo discreet, omdat hij als administrateur als geen 

ander wist, dat hij onder omstandigheden gehouden, openheid van zaken diende te 

verschaffen over zijn activiteiten. Om een voorbeeld te noemen, dat zich in dit geval 

wellicht laat verklaren. Hij ging in april 1766 naar Enter om N.N. te spreken. Bos 

hield zich meer op de vlakte dan men in een dagboek zou verwachten. Bos, geboren 

en gedoopt in Borne in het jaar 1706, waar zijn vader Adam schoolmeester was. Op 

tweeëndertigjarige leeftijd werd Hendrik Jan Bos burger van de stad Oldenzaal, zoals 

blijkt uit de inschrijving op 12 december 1738 in het Burgerboek. Eind 1738 lijkt 

volgens het dagboek de dan tweeëndertigjarige Bos een aantal ontmoetingen te 

hebben met een jonge vrouw. Hij doet hier in zijn dagboek nogal geheimzinnig over, 

het heeft er alle schijn van dat hij haar op 5 februari 1738 te Zwolle ofwel voor het 

eerst heeft gezien, ofwel een bepaald meisje toen met andere ogen is gaan zien. Bos 

ontmoette het meisje in de loop van het jaar 1738 blijkbaar een aantal keren, op 

verschillende plaatsen. Op 5 april 1739, na een verkeringstijd die ongeveer een jaar 

zal hebben geduurd, trouwde Hendrik Jan Bos met zijn verloofde, Maria Beek van het 

Huis Nijenhuis te Diepenheim. Samen zouden zij in het jaar 1789 hun gouden bruiloft 

vieren. Tussen de jaren 1740 en 1756 werden de kinderen van Hendrik Jan en Maria 

geboren. Een aantal van deze kinderen overleed reeds zeer jong. Het oudste kind 

Gerhardt Adam werd nog geen vijf maanden oud, het vijfde kind Adam overleed 

binnen een maand na de geboorte en het achtste en laatste kind Jacob Jan overleed 

in zijn zesde levensjaar. De overige vijf kinderen, hun namen worden met 

verschillende spellingsvarianten in de stukken vermeld werden volwassen en 

trouwden. 

 

Het dagboek vermeldt: 

 

De jongste zoon was in 1780 rigter van Enscheide geworden. Rigter Bos meldt dat zijn 

zoon nogal zieklijk en swak blijft. Op 6 november 1786 vond hij hem doodswak. Dus die 

nacht bleef hij (de zoon) gedurig als met de dood worstelende, egter onder gestadige 

werkzaamheden en biddingen tot God om genade en biddende en sugtende tot den 

einde toe des avonds den 9 november om 5 uur in het 41e jaar zijnes ouderdoms, en 

nadat hij nog geen zes jaaren was rigter en maar ongeveer 3 jaar getrouwt geweest is, 

zagtelijk (zo vertrouw ik) in den Heere is ontslapen. Tot onzer allerbitterste smerte is dit 

sterfgeval. 

 

10 november 1786: Van Enscheide weer naar Oldenzaal gekeerd en mijn oudste zoon 

Dr. Antony Bos voort naar Nimwegen gevaren om Zijne Hoogheid te verzoeken om het 

rigterampt van Enscheide. Dat hem zeer voorspoedig gelukt is door voorspraak en 

recommandatie van den heere drost van Twente en behulp van den heer Generaal 

Adjudant Bentink te Arnhem, die hem zelfs bij Zijne Hoogheid den heer Erfstadhouder 

gebragt en geintroduceert heeft, die hem ook datelijk op zondagmorgen den 12 

november daarmede heeft begunstigt. Dus is hij den 14 weer huis gekomen en dan 15 

bij de begravinge van zijn broeders doode lijk geadsisteert. 

 

 

Hieronder volgen enige aantekeningen uit het dagboek die betrekking hebben op de 
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marke Enter. 

 

29 Augustus 1758: Na Enter gevaren, eenige gronden bezien en den 30 dito aldaar 

Holtink (markevergadering) gehouden. Den 31 dito vandaar naar Deventer gevaren. 

 

Den 27, 28 en 29 augustus 1759 naar Enter geweest en de markenzaaken behandelt 

en holtink gehouden. 

 

September 1764: van 't midden en laats van dese maand bijn aalle daag regen. En 

eenen nagt van den 29 en 30sten zo sterke vorst, dat de bloemen vervroren zijn en 's 

morgens 't ijs op 't water ley. 

 

19        april 1766: Na Enter om met mevrouw N.N. te spreken. 

6 september 1769: Na Enter geweest op een goedheeren vergaderinge. 

 

4      october 1778: Na Enter en den 7 dito holtink helpende houden. Op 't Catteler 

gegeten. 

 

10         may 1779: Na Enter gevaren en bij den extra holtink geadsisteert. Dog bijna 

niet geresolveert, maar de rekeningen nagezien. Het Duitse woord solvabel is in staat te 

betalen, solvabiliteit betekent vermogen om te betalen. 

 

Den 17 juny is mij een groot ongeluk door 't springen van een kruidhoorn aan mijn beide 

handen overkomen. Dog door 's Heeren goedheid is de linke hand het meest verbrand 

en 't gezigt bijna geheel vrij gebleven. Hierover gaat de chirurgin Maguel en behandelt 

het mijns bedunkens vrij wel en voorzigtig, beginnende den 30 juny al merkelijk te 

genesen. De kruidhoorn werd gebruikt om te jagen. 

 

12 augustus 1779: is hier (Haxbergen) een joode, Efraim genaamd, die mede bij de 

huisbraak te Rijsen geweest is, opgehangen. 

 

23 september 1779: Na Enter gevaren. En aldaar holtink gehouden om de waren 

(waardelen) op te geven en een niewen holtrigter te verkiezen. Dog dit laatste niet 

kunnen eenig worden: dus d'andere zaaken onafgedaan gebleven. Des nagts op 't 

Catteler geslapen en den 25 weer 't huis gekomen. 

 

9 november 1779: Na Enter op een holtink geweest over het rekest van den heere grave 

Van Wassenaar. 

 

16 may 1780: Na Enter op een holtink geweest. De heer major Van Ittersum tot 

Oosterhof tot Holtrichter aangestelt en 't rapport voorgelezen. Des middags op 't Catteler 

met mijn dogter gegeten. Dito vandaar na Diepenheim gevaren om op den 18e de 

verkoop van de pastorien-goederen te doen. Des avonds op Warmelo gegeten, gelijk 

mede des anderen daags en z mijn dogter daar op 't huis gelogeert. (z = zaterdag of 

zondag) 

 

29 augustus 1780: Na Enter geweest en met de andere gecommitteerden de Schip - of 

Reggebeeke langs gegaan en afgetreden om te verdiepen. 
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28 september 1780: Na Enter geweest om d'uitgegraven vaart te bezien en vrij wel 

bevonden. 

 

26 juny 1783: Vandaar (Borculo) vertrokken naar Enter om het royement op de tiende te 

zien doen en d' overdragt t'ontfangen. Dog het laatste is niet geschied bij gebrek van 

behoorlijke volmagt. Des avonds laat weer 't huis gekomen.  

 

29 november 1785: Van Swol vertrokken en den 30 door Gods goedheid zonder ongeluk 

te Oldenzaal aangekomen, hoewel niet zonder gevaar wegens de dikke duisternis, 

swaar onweer en sterke regen op den dijk aan deze zijde van Wierden. 

 

De geweldige bevolkingsgroei in de late zeventiende en vooral de achttiende eeuw heeft 

op de bouwwijze van de gewone boerderijen in wezen geen invloed gehad. De bouw 

van de vele noodoptrekjes, zoals aarden, houten en stenen hutten en het 'bewoonbaar' 

maken van bakhuizen en schuren ging buiten de boerderijbouw om. En de bouw van 

lijftochtshuizen en kleine, meestal clandestiene huizen vond op de traditionele wijze 

plaats. Soms kwam het tot een ingreep op de – meestal reeds bestaande – bouw met 

name op de huisindeling. In sommige gevallen werd een huis over de breedte in 

tweeën gedeeld. In de huizen kwam van elk gedeelte de wooneenheid naast de 

bijbehorende deel te liggen. In verreweg de meeste voorkomende gevallen van deling 

vond deze over de lengte plaats, soms met de deel als eenheid, ongedeeld en voor 

gemeenschappelijk gebruik en met één niendeur. De tweedeling is dan aan de 

achterzijde niet te zien, maar komt in de voorgevel tot uiting in de twee huisdeuren. 

Het kwam en komt nog veel voor in de bebouwde kommen te Enter, Rijssen, 

Vriezenveen, Losser, Borne en Hengelo en ook op het platteland van Almelo. Geregeld 

echter werd ook de deel gehalveerd en vertoonde de achtergevel twee niendeuren 

naast elkaar  

 

Reeds in het begin van de negentiende eeuw werd bij de markenbesturen door de 

overheid aangedrongen op verdeling van de markengronden, in het jaar 1811 werden 

de gemeenten ingesteld. Voorstanders van de verdeling van de woeste gronden 

ijverden begin negentiende eeuw voor een wet die het mogelijk maakte op verzoek van 

slechts één persoon tot ontbinding van de marke over te gaan. Daarmee zou men de 

onwilligen kunnen dwingen. Dat is dan ook gebeurd en het betekende in het jaar 

1886 het einde voor de laatste marken in Gelderland. De marken in Drenthe en 

Overijssel waren toen al verdeeld. Dus niet door de Markenwet van het jaar 1886, 

zoals lange tijd is aangenomen maar het Koninklijk Besluit van juni 1837 heeft de 

verdeling van de driehonderdachtendertig marken in Drenthe, Overijssel en 

Gelderland op gang gebracht en afgerond.  

 

Omstreeks het midden van de twintigste eeuw (1850) werden de meeste marken 

opgeheven. Dit ging lang overal niet van harte en onder druk van de overheid die vond 

dat de marken de vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het feit dat wij 

aan het begin van de industriële revolutie stonden, met een snel groeiende bevolking, 

met als gevolg een stijgende vraag naar voedsel. De traditionele landbouw met 

bemesting die uitsluitend uit schapenmest en heideplaggen bestond, en die vanaf de 

vroege middeleeuwen hier in zwang was liet geen uitbreiding en productieverhoging 

toe. De hoeveelheid schapen en daarmee de mestproductie, was immers gebonden aan 

het areaal heide dat de marke bezat (één schaap per hectare heide). Ook al was een 
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behoorlijke oppervlakte hiervan geschikt voor ontginning tot bouw- en weiland, niet 

iedereen voelde iets voor de verdeling van de woeste markengronden. De redenen 

waren dat men al te weinig mest had voor het land dat men onder de ploeg had en dat 

teveel grond verloren zou gaan door aanleg van wegen, sloten en houtwallen. Dat de 

armen nu geheel ten laste van de marke zouden komen en dat de verkregen gronden 

te ver van de boerderijen zouden komen te liggen. 

 

Het register van 'peerden, verckens, schapen en de ymen' van het jaar 1602 noemt als 

marken waarin schapenteelt voorkwam: 

 

- Heerlijkheid Almelo: Vriezenveen; 

- Landgericht Kedingen: Wierden met Hoge Hexel, Enter, 

  Notter-Zuna, Rectum, Elsen, Goor, Diepenheim en  

  Markelo; 

- Landgericht Ootmarsum: Vasse, Mander, Hezinge,                

   Nutter, Oud-Ootmarsum en Agelo. 

 

Eenmaal per jaar werd door het Landgericht rechtgesproken aan de voet van de toren. 

Door de schout werden de nodige maatregelen getroffen, voor de huisvesting van de 

hoge gasten was zorggedragen en op het kerkplein waren smid en timmerman al in de 

vroege morgen bezig 'de bank te spannen'. Lang voordat de rechtszitting begon 

stroomden de nieuwsgierigen van alle kanten naar het dorp om een plaatsje in de 

voorste rijen te bemachtigen, zodat geen enkel woord of gebaar voor hen verloren zou 

gaan. Om acht uur werden de klokken geluid om de rechtszitting aan te kondigen. 

Even voor negenen nam de landdrost zijn zetel in met de vraag of de bank naar 

behoren gespannen was en of het de goede tijd was om te richten. De wet eiste 

namelijk, dat het gericht cq de rechtspraak moest beginnen bij 'klimmende sonne'. 

Het mocht indien nodig wel voorgezet worden als de zon daalde, zowel buiten als 

onderdak, wat uiteraard van het weer afhing. Regende of waaide het te hard dan werd 

de buiten begonnen zitting voorgezet in het koor van de kerk. Lange tijd schijnt in de 

vroege middeleeuwen de regel te hebben gegolden 'geen aanklager, geen rechter.’ 

Daardoor gebeurde het nog al eens dat men na een ondervonden belediging zichzelf 

recht verschafte, ingeleid door de belediger de handschoen toe te werpen. 

 

In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw groeide het aantal marken waar 

men schapen hield, al bleef het grootste deel van Twente van schaapskudden 

verstoken. De schapenteelt in het groter geheel was van geringere betekenis dan die 

van het overige vee. Na het jaar 1602 is het aantal schapen wel toegenomen maar niet 

uitzonderlijk en waarschijnlijk geleidelijk. In het jaar 1844 waren er 

ellfduizendvijfhonderdnegenenveertig (11.549) schapen, toen had zich al een daling 

ingezet die niet weer zou ophouden. Dat was het gevolg van de markeverdelingen en 

de ontginningen van de gemeenschappelijke en woeste gronden. Over het algemeen 

past het geschetste beeld wel bij de verspreiding van schaapskooien en 

schaapsschuren, zoals deze vandaag nog is vast te stellen. Als een grote boog ligt het 

schapengebied in de marken langs de west- en noordgrens van Twente, van Elsen tot 

en met Hezinge-Nutter-Agelo. Schaapskooien en schaapsschuren zijn er in twee 

geheel verschillende typen, namelijk met een rechthoekige en met een bootvormige 

plattegrond. Beide worden in het Twents aangeduid met 'schoapschot', meervoud: 

'schoapschötte'. 
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November was vroeger de slachtmaand. Het varken dat geslacht moest worden werd 

de laatste weken extra gevoerd. Op de slachtdag moest de grote fornuispot vol kokend 

water 's morgens klaarstaan voor de slachter. Het varken werd buiten geslacht en het 

bloed werd vervolgens opgevangen voor de 'bloodworst'. Als de slachter klaar was, 

begonnen de vrouwen met de uitval: darmen en maag schoonmaken, plukvet van de 

ingewanden halen. De blaas werd zorgvuldig uitgenomen, schoongemaakt en zo snel 

mogelijk opgeblazen voordat hij ingedroogd was. De blaas werd namelijk gebruikt als 

'vat' om jenever in te smokkelen of als speelbal voor de kinderen. Als het varken 

geslacht aan de ladder hing, kwamen de noabers en ter plaatse wonende familieleden 

om het varken te bewonderen. De reeds zichtbare kwaliteiten: het mooie, blanke vet 

om de nieren, de prachtige, vlezige hammen, het vaste spek werden om strijd door de 

bezoekers opgehemeld. Dat was het oeroude, landelijke gebruik van het 'vetprijzen'. 

Als die ceremonie voorbij was kregen na de koffie de mannen een brandewijntje of 

klare met suiker gepresenteeerd terwijl de vrouwen onthaald werden op een glaasje 

'rood', een speciaal zoet vrouwendrankje. Later kregen de vetprijzers ook een 

zogenaamde pothest thuisbezorgd, gewoonlijk bestaande uit een mals stukje vlees, al 

of niet begeleid door een verse worst. Aan de belangrijke personen in het dorp, zoals 

de burgemeester, pastoor, dominee en schoolmeester werd een deel van het geslachte 

varken cadeau gedaan. Dit hele gebeuren is te zien bij het Klompen- en 

Zompenmuseum in Enter op 10 november van tien uur tot zestien uur. 

 

Omstreeks dezelfde tijd vond Justus von Liebig de kunstmest uit. Toch besloten de 

meeste marken – mede door de overheid – tot opheffing en verdeling van de gronden 

over te gaan. De verdeling van de gronden onder de markegenoten werd consequent 

uitgevoerd. Iedere gerechtigde kreeg een evenredig deel in zowel de goede als slechte 

gronden. Vooral de veengronden hadden als vrijwel enige brandstoffenleverancier 

grote waarde. Waren er weinig veengronden, dan werden deze in heel kleine percelen 

opgedeeld. Percelen van enkele meters breed en honderden meters lang waren geen 

uitzondering. Niet alle gronden werden direct ontgonnen. Sommige boeren lieten nog 

lange tijd hun schapen op de hun toegewezen heidepercelen grazen en hielden vast 

aan de oude landbouwmethode. 

 

Om schulden af te lossen werden door de marke ook gronden aan vermogende 

mensen verkocht. In Twente waren dit doorgaans de textielfabrikanten en de adel. Ze 

lieten de minst slechte heidegronden op grote schaal met behulp van ossenspannen 

en stoomploegen ontginnen om ze vervolgens met voornamelijk grove dennen te 

bebossen. Ook de overheid liet zich niet onbetuigd en kocht grote oppervlakten 

markengronden aan om die te bebossen. Hieraan dankt het Staatsbosbeheer zijn 

ontstaan. Om niet van buitenlandse importen afhankelijk te zijn werd de aanplant 

van bos sterk gestimuleerd. Het grootste deel van ons huidige bosareaal stamt dan 

ook uit deze tijd. 

 

Kenmerkend voor de ontginningsbossen op de voormalige heidegronden zijn de brede, 

rechte houtafvoerwegen en diepe wateringssloten. De lage en natte stukken waren 

ongeschikt en bleven als zodanig voor ontginning en bebossing gespaard. Deze 

vochtige en veenachtige heidepercelen vormen nu een prachtige afwisseling met de – 

ondertussen hoog opgeschoten – bospercelen en zijn een uitwijkplaats voor de 

oorspronkelijke heideflora en heidefauna. Deze heidepercelen moeten wel regelmatig 
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geschoond worden zodat ze niet dichtgroeien met naald- en loofhoutopslag. Een 

aantal van deze lage veenachtige percelen die tussen de agrarische percelen liggen, 

zijn door instromen met mest verrijkt water verandert van een heideveld in een 

elzenbos. Het Twentse landschap is vol afwisseling, vol tegenstellingen. Het is één 

groot gevarieerd parklandschap waarin natuurgebied en cultuurgrond harmonisch in 

elkaar grijpen. Heide, bossen bomen, landgoederen en het cultuurland van de 

boerschap zijn dikwijls zo uitgestrekt dat de opmars van de steden heel ver weg lijkt. 

Er staan nog historische Saksische boerderijen in het gebint van vakwerk te dromen 

tussen het koren, in de midzomer op het stoppelveld in schoven gezet. Overal in het 

Twentse boerenland zijn nog dikke keien of zandstenen palen te vinden die eens de 

laken (grenzen) aangaven van de verschillende marken. Stille getuigen van een 

beheersvorm van de woeste gronden die in de dertiende eeuw van de grond kwam en 

tot ver in de negentiende eeuw gehandhaafd bleef. 

 

Tot de plichten van de marke behoorde ook de zorg voor het onderwijs voor de jonge 

markebewoners. In de zeventiende eeuw komt de markeschool ter sprake, in de 

oudere holtinksprotocollen leest man er niets over, in de latere weinig. In een artikel 

van mr. Sloet tot Oldhuis over Woolde leest men: ‘ Schier iedere marke, heeft harer 

eigene school; de Erfgenamen onderhielden het gebouw en beriepen den onderwijzer, 

waartoe men gewoonlijk den eenen of anderen meyer uit den hoop nam, die alleen in 

den winter de plak zwaaide, maar des zomers dit teeken van oppermacht met de 

spade of plaggensicht verwisselde.’ De schoolgebouwen moeten in de es gezocht 

worden. Op 16 mei 1659 wordt in Buurse een noodholtink gehouden, speciaal ten 

behoeve van de school. Bepaald wordt: ‘Die presente Erfgh. en inwoonderen van deze 

Buirschap resolvieren en nemen an een huis te doen timmeren, waartoe dese 

samptliche inwooners, niemand exempt sollen geholden wesen te moeten helpen 

dichte maken een huis waarin de schoolmeester sal woonen en waarin haarluiden 

kinderen sollen worden geinstitueert en onderwesen en heft die herr holtrichter 

geconsentiert dat in dese buirschap eenige tuinrichtinge tot die waardije van hondert 

guldens solden moge worden verkofft. Ende om sulx te effectuereen worden bij den 

gesworens (schutters) gedeputiert Gerdt Wolterink, Grubbink en Ernstinck, diewelcke 

den inwoonderen instantelijck moeten bevorderen, dat dese timmeragie met den 

allereersten mach verfeerdiget worden.’ Tuininrichtingen noemde men de stukjes 

markegrond die bij de boerenerven mochten worden aangetrokken en deze werden 

omtuind of omheind. Dat er sinds het begin van de zeventiende eeuw onderwijs is 

gegeven mag men opmaken uit twee nu nog bestaande kas- en notitieboeken die door 

boeren van de marke geregeld werden bijgehouden. Daaruit blijkt dat aan het einde 

van de zeventiende eeuw in schrijven en zelfs rekenen werd lesgegeven in Buurse. 

Lessen in rekenen werd overigens lang niet overal in de scholen gegeven. Er waren 

meesters die er zelf niet van op de hoogte waren. Dat het onderwijs soms wel erg 

weinig resultaten had of soms geheel ontbrak blijkt wel uit het markeboek van De 

Lutte, waar in het jaar 1715 van de negenenvijftig boeren slechts één zijn 

handtekening kan zetten, de overigen behelpen zich met het zetten van een kruis. 

 

In het jaar 1876 gaf W.J.C. van Wijngaarden – die net als zijn vader en na hem zijn 

zoon een verdienstelijk schoolhoofd te Markelo was – een schets van de geschiedenis 

van de Markelose school vanaf het jaar 1720. Hij heeft hier waarschijnlijk het 

kerkelijk en gemeentelijk archief, mogelijk ook het markeboek geraadpleegd. Enkele 

gegevens kreeg hij van zeer oude mensen ter plaatse. Aan deze mondelinge 
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mededelingen is waarschijnlijk de beschrijving van de school ontleend. Hij doet ze ons 

zien als een vierkant gebouw, tot op manshoogte uit bakstenen opgemetseld, 

daarboven met lemen wanden. Het schoolvertrek had geen vloer, in het midden was 

een kuil: de vuurkolk waarin gestookt werd. Ieder kind moest dagelijks een turf en 

een stuk hout meebrengen, wie er twee of meer meebracht mocht zich langer warmen. 

Per groepje gingen de kinderen op commando naar de haard wie niet bevoorrecht was 

moest na een kwartier zijn zitplaats weer innemen. In het rond stonden lage 

zitbanken, de achterste rijen iets hoger geplaatst, in de laagste, het dichtst bij de 

vuurkuil zaten de kleintjes, de grotere kinderen hoger op langs de muur. Boven de 

vuurkolk was in het dak een opening waardoor de rook kon opstijgen, een 

schoorsteen was er niet in de school. Ook waren er geen tafels of lessenaars voor de 

banken van de kinderen. Iederen leerling bracht een langwerpig kistje met 

schuifdeksel mee, waarin de schriften, de boeken, de ganzepen en de griffel ofwel 

leipen bewaard werden. Dit kistje legden de kinderen bij het schrijven op de knieën, 

het werd als schrijftafel gebruikt. De eerste schoolmeester van Markelo was een 

invalide geworden soldaat, hij was onkundig en ruw. Een volgende, aan de drank 

verslaafd, werd menigmaal van een ‘groovenbeer’ in kennelijke staat huiswaarts 

kerende, door de joelende jeugd begeleid. Nog een latere meester was een geleerd man 

maar slecht van gedrag en de dorpelingen verdachten hem dat hij heksen kon. Lezen, 

schrijven, bijbelse geschiedenis en een weinig rekenen waren de leervakken. Uit oude 

schriften blijkt dat menige meester een keurig handschrift had. Hij moest zich de 

moeite geven de leerlingen naar de school te lokken, wat ook in zijn voordeel was 

omdat de schoolstuivers, door de kinderen betaald, een deel van zijn inkomen 

vormden. In hoofdzaak werd in de wintermaanden school en avondschool gehouden. 

Oude mensen herinneren zich dit nog: ‘s Zommers konnen de jongs en de meister 

neet wochen’, zeggen zij. Het traktement van de schoolmeester was in het jaar 1808 

vijfenvijftig gulden, en ook de som van honderdtwintig gulden voor schoolgeld van alle 

kinderen die naar school kunnen en moeten gaan, welke gerekend worden in deze 

marke (Buurse). En dan nog een som van twintig gulden voor schrijfbehoeften van de 

kinderen van onvermogenden. Voorts de som van vijfentwintig gulden voor de nodige 

brandstoffen en vervolgens elk jaar, indien de behoeften dezelfde mogen zijn, hetwelk 

over de gehele marke zal worden uitgezet door de boerrigter en gezworenen. 
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Ok ‘t grötste niejs doert mer dree dagen 

 

Moo en vaa bint nicht es familie van mekaar 

 

 

 

DE OPENBARE WÈGE 
 
 

 

 
 

Meer langs wège en steggen kleenkt nog ééne stem. Om Twente te kunnen bereiken 

heeft men omstreeks het jaar 1400 de Bandijk in Goor aangelegd en werd een nieuwe 

weg aangelegd over het Daarlervonder. De bestaande wegen in de marken zijn nog 

steeds hoekig en kronkelig. Waarom vraagt men zich af? Bijna steeds gaat dit terug op 

een oude toestand van ondoorwaadbaar broekland, dwarsliggende waterlopen, 

moeilijk doordringbaar bos, verraderlijk moeras en onverzettelijke eigenaars. En 

onbewust of bewust speelde steeds de gedachte mee: laat het zo! Wij hebben er geen 

last van en weten niet beter en je moet het je vijanden niet te gemakkelijk maken. 

 

Contacten tussen 'het gewone volk' van Holland en Twente zullen er in die dagen niet 

of nauwelijks zijn geweest. De reden was de ontoegankelijkheid van het laatst 

genoemde gebied. Dit wordt treffend geïllustreerd door het verhaal van een reiziger die 

Twente in het jaar 1837 bezocht. 

 

‘De oppervlakte van Twente bestaat voor het grootste deel uit onafoogbare 

heidevelden. Bovendien wordt Twente van de andere gedeelten der Nederlanden door 

zijn ligging en den aard van zijnen bodem, zoo goed als gescheiden. Die barre, 

eenzelvige vlakten lokten voormaals geenen enkelen vreemdeling uit, om hier 

bezoeken tot zijn vermaak af te leggen. Geen rivier, geen kanaal, geen straatweg 

doorsneed dit land of verenigde het met de overige Nederlanden, waarvan zij door 

hunne ongebaande en slecht onderhouden wegen zo goed als gescheiden waren.’ 
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De zandwegen met hun problemen droegen er nauwelijks toe bij om het isolement, 

waarin Twente zich al die jaren bevond op te heffen. Prins Maurits had midden 

oktober 1597 vier dagen nodig om met zijn legers van Breedevoort naar Enschede te 

trekken, hemelsbreed een afstand van veertig km. Misschien kan het isolement van 

Twente het beste geïllustreerd worden aan het feit, dat in de achttiende eeuw vooral in 

de doopsgezinde kerken van Twente in het openbaar gebeden werd voor een 

voorspoedige heen- en terugreis. Tot in de negentiende eeuw waren er alleen 

zandwegen in de marke en de dorpen. 

 

In de veertiende eeuw was er al een weg van Deventer, Holten en Markelo naar Goor. 

De bisschop van Utrecht maakte er gebruik van om zich op de Markelose berg te laten 

inhuldigen. Landkaarten uit het laatst van de zeventiende eeuw tonen een weg van 

Zwolle over Goor en Delden langs Oldenzaal naar Bentheim.  

 

In het jaar 1827 werd de weg Deventer-Hengelo gemacadamiseerd. Macadam is 

steenslag voor wegverharding en is ontwikkeld door de Schotse ingenieur J. Mac 

Adam (1756-1837). De verharde weg Zutphen-Goor werd in het jaar 1841 in gebruik 

genomen. Wie kent ze niet, de wegen met de naden overdwars en de kattenogen op de 

strepen, bonk-e-bonk-e-bonk doen de wielen. Door deze verharding konden de 

vrachtrijders vijf à zes keer zoveel goederen meenemen. Dit verlichtte de vrachtprijzen 

aanzienlijk.Voor die tijd waren er drie hoofdwegen naar Twente. De eerste was de 

Twentse weg van Zwolle – over Heino, Raalterwoold, Schuilenburg – via Hoge Hexel 

naar Wierden en zo naar Almelo. Ook kon men het eerste gedeelte van de hessenweg 

Zwolle -Hardenberg - Hamburg nemen, om dan bij Ommen af te slaan en via de 

Daarlerdijk door de Daarlervenen Wierden te bereiken.  

 

De derde weg liep van Deventer over Holten en Markelo naar Goor. Daar doorkruiste 

hij door de zevenhonderdtwintig meter lange Bandijk het lage en natte Reggedal en 

liep vandaar naar Delden en Hengelo. Behalve deze hoofdwegen waren er secundaire 

wegen, zoals van Ommen via de Hellendoornse brug over Notter naar Rijssen. Of van 

Rijssen via Enter en Binnengaaits naar Delden. Of van Holten over het Rijssense veer 

naar Almelo. 

 

Bij het vrachtrijden moeten we twee perioden onderscheiden: de periode tot de komst 

van de verharde wegen omstreeks het jaar 1830 en de periode daarna. Na de komst 

van de verharde wegen bereikte het vrachtrijden een ongekende omvang. In de periode 

1830-1860 hebben vele boeren zich hiermee bezig gehouden. In het jaar 1839 

passeerden achtentwintigduizend wagens Nijverdal over de nieuwe weg van Almelo 

naar Zwolle. Deze weg werd in dertien jaar kapot gereden meestal door de wagens met 

Bentheimer zandsteen, die soms beladen waren met blokken van wel honderd kubieke 

voeten (2.7 m3) en een gewicht van ca. zesenhalve ton. In het jaar 1847 kwamen in 

Enschede vijfendertigduizend vrachtwagens aan met een gezamenlijke lading van 

zevenenveertigduizend vierhonderdvierentwintig (47.424) ton. 

 

Harm Boon, die omstreeks het jaar 1845 verslag deed van zijn wandelingen in en om 

Zwolle, schreef: 

 

De Dijk (de noordzijde van de Thorbeckegracht) is soms gevuld met deze wagens in een 

rij zonder eind; die voortgetrokken door een paard, 't goederenvervoer naar Twente 
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bijna geheel hebben ingeslokt. 

 

Het vervoer per as op de straatwegen heeft het weinig aanzien dat de zompen nog 

hadden, een gevoelige knak toegebracht. Ze hadden het vervoersmonopolie van de 

zompen gebroken. Als men bedenkt dat de boeren een maal per veertien dagen reden, 

dan namen alleen op het traject Zwolle-Almelo vijfhonderdzestig boeren aan dit 

vervoer deel. Met de komst van de kanalen en de spoorwegen stortte deze vorm van 

vervoer grotendeels in. 

 

Voor de komst van de verharde wegen werd het beeld van het vrachtrijden beheerst 

door de hessenwagens. Dit waren kolossale karren die bespannen met vier of meer 

hengsten in konvooien ver vanuit Duitsland naar Holland trokken. Hun maximum 

laadvermogen van tweeduizendzevenhonderd kilo. Hun gemiddelde lading zal met zes 

paarden ongeveer twee ton zijn geweest. De zware huifkarren waren eigendom van de 

kooplieden uit Hessen (D). Ze waren de vrachtrijders van West-Europa en haalden 

zelfs koopwaren uit Italië en legden verbindingen over land tussen de Noordzee en de 

Middellandse Zee. De pleisterplaatsen aan de weg hadden een wagenschuur met aan 

twee zijden enorme hoge en brede deuren. De hessenwagens konden met hun 

bespanning zo naar binnen rijden voor stalling. De volgende morgen reed men er aan 

de andere kant weer uit. In het jaar 1850 – dus na de komst van de verharde wegen – 

werd over deze vorm van transport geschreven: 

 

Die transitohandel, nog voor 30 jaar zoo bloeijende, het brood aan duizenden 

verschaffende, is vervallen; getuige de weleer bloeijende herbergen aan de Hoevenbrug, 

de Lenterschool, de Rozeboom, het Tolhek, de Berkummerbrug, het Roode Hart, het 

Zwarte Paard, de Hongerige Wolf, de Schuilenburg, Venebrugge, Lage, Poppe, enz. waar 

men niet zelden twintig Germaanse tongvallen in een etmaal hoorde, en die thans 

ruïnen der voortijd zijn. 

 

Daarnaast kwamen ook voor karren op smal spoor. Hun aantal was gering. In de 

zomer van 1827 passeerden per dag veertig wagens de Nieuwe Brug bij Ommen op de 

weg van Almelo naar Zwolle. De postboeren van Delden zijn niet als vrachtrijdende 

boeren in de volkstelling geregistreerd. Ze werden vermeld als bouwman of boer terwijl 

ze toch daarnaast goed geld verdienden door aan doorgaande reizigers of aan de 

wagenmeester paarden uit te lenen, die na het bereiken van het volgende poststation 

weer naar huis gingen. Von Bönnighausen had niet zo'n hoge dunk van deze 

vrachtrijdende boeren:  

 

Slechts weinigen in de nabijheid van steden wonende landzaten zetten hun paard en 

wagen in voor vrachtrijden en andere zaken; ze verdienen daardoor aardig veel baar 

geld, lijden echter door het verwaarlozen van de cultuur van hun velden, zo gaat dat 

gewoonlijk. 

 

Het rijden over de zandwegen ging niet snel. Willem de Clercq klaagde er in zijn 

dagboek over dat ze beter hadden kunnen gaan lopen in plaats van de wagen te 

nemen. En het ging hier niet eens om een zwaar beladen kar maar om een licht 

wagentje. Verder werd de reis vertraagd door de vele herbergen langs de weg, waar de 

voerlieden steeds een paar kleine glaasjes leeg maakten. In het jaar 1813 deed Willem 

de Clercq over het traject Utrecht-Deventer (80 km) met de diligence dertien uur. De 
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paarden liepen vrijwel over het gehele traject stapvoets:  

 

Niets vermoeide me meer, dan de manie van de postiljons om bij alle herbergen te 

stoppen en om hen een van voldoening stralend gezicht te zien krijgen na een 

hoeveelheid brandewijn. 

 

In het jaar 1834 kwam de klinkerstraatweg tussen Zwolle en Almelo gereed. In het 

jaar 1830 werd België onafhankelijk van Nederland en kon de Twentse textielindustrie 

zich onder leiding van de Nederlandsche Handelmaatschappij richten op de koloniën 

in Oost-Indië, waardoor een groot afzetgebied kon worden opgebouwd. In het jaar 

1834 opende Thomas Ainsworth zijn weefschool in Goor om hem in het jaar 1836 

weer te sluiten. In de tussentijd had hij de Twentse wevers geleerd te werken met de 

schietspoel die drie keer zo snel was als de ouderwetse 'smietspoel'. Daarna leerde hij 

de Twentenaren het kettingsteken waardoor ook zij geheel katoenen weefsels konden 

fabriceren. Daarnaast stelden de markeverdelingen vele duizenden in staat tot het 

bebouwen van eigen grond. Wevers gingen leningen aan, kochten één of twee bunder 

grond en werkten zich krom om de schulden af te betalen. 

 

Er was intussen wel wat veranderd. In het jaar 1841 was de grintweg Zutphen - 

Lochem - Diepenheim gereed gekomen en aan nog ingrijpender veranderingen werd 

gewerkt. In het jaar 1865 werd de spoorlijn Arnhem - Zutphen - Deventer geopend. In 

dat zelfde jaar kwam ook de spoorlijn Zutphen - Lochem - Hengelo gereed, die 

hetzelfde jaar werd verlengd naar Almelo, Oldenzaal en Enschede. In het jaar 1884 

volgde de lijn Winterswijk - Groenlo - Eibergen - Haaksbergen - Hengelo en in het jaar 

1885 werd de stoomtram van Deventer naar Borculo in gebruik genomen. Dan komt 

in het jaar 1850 de verharde weg klaar van Goor naar Ommen die in grote lijnen 

parallel zou lopen aan de Regge. Het vrachtvervoer met de zompen werd 

langzamerhand vervangen door vervoer over de weg. 

 

Uit gegevens uit de negentiende eeuw weten we, dat er in vroeger eeuwen een 

tochtsloot liep naar het erve Houtman te Zeldam en een tak daaruit naar de schuur 

van de nabijgelegen erve Rappert. De zompen konden via de Potlee en deze tochtsloot 

tot naast de boerderijen komen om daar in te laden en uit te laden. Ook liep de 

postweg Deventer - Goor - Delden - Oldenzaal voor het jaar 1812 over Zeldam en wel 

vlak langs deze boerderijen. We mogen dus wel concluderen dat Zeldam een belangrijk 

verschepingspunt is geweest. In de rentmeesterrekeningen van  uit de zeventiende 

eeuw komt Zeldam ook voor. In het jaar 1653 kwam Dirick Hermen 'voer vracht van 

Deventer tot Zeldam van 20.000 rode stenen ad 2 gl 50 st dusent.’ In het jaar 1842 

schreef de Deventer archivaris J. Van Doorninck, dat door het laten vervallen van de 

Oostendorper sluis in het jaar 1687, die van Ahaus, Ottenstein, Aalstede, Wessem en 

Haexbergen hun goederen niet meer rechtstreeks via de Broam bij Buurse naar 

Deventer verscheepten, maar per as naar Zeldam brachten en vandaar te water naar 

Zwolle lieten vervoeren. Het transport van zo'n wagenvracht van Stadlohn naar 

Zeldam kostte '6 gulden hollans, bis Zutphen 12 gulden’. Er zijn een aantal 

'Anschreibebücher' van deze karboeren bewaard gebleven. Uit dat van Robert 

Winsing, Kleine Mast te Vreden, dat loopt van de jaren 1672 tot 1813, blijkt dat de 

meeste ritten naar Zeldam gingen, meestal met 'kapholtz en krummers': duigenhout 

voor tonnen en vaten en kromhout voor de scheepsbouw. Eerst door de activiteiten 

van Antoni Borgerinck werd de rol van Zeldam vanaf ongeveer het jaar 1751 
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overgenomen door Binnengaaits bij Enter en later vanaf het jaar 1772 na het graven 

van de Twickelervaart door Carelshaven. Toch werd Zeldam nog in het jaar 1798 in 

een adem genoemd met Carelshaven, Goor en Het Catteler (Binnengaaits). Duidelijke 

berichten over de overlaadfunctie van Zeldam in de negentiende eeuw zijn er niet. Nog 

in het begin van de twintigste eeuw werd door Enterse klompenmakers klomphout 

van erve Rappert naar Enter gevlot. 

 

Bij de toename van het vrachtverkeer is het niet verwonderlijk dat er berichten komen 

over verbeteringen van wegen en overslagaccommodaties. In het markeboek van Enter 

werd in het jaar 1751 aangetekend dat Antoni Borgerinck, de bewoner van Het 

Catteler de weg van Het Catteler naar Delden: de Deldense Dijk had aangelegd. Ook 

had hij de wegen naar Almelo en Borne laten verbeteren. In dat zelfde jaar werd naast 

de herberg Binnengaaits een schuur gebouwd met een doorreed, dat wil zeggen met 

aan weerszijden grote, dubbele, openslaande deuren. Bovendien liet hij in het jaar 

1752 de brug bij Binnengaaits over de Regge vernieuwen. In een boedelbeschrijving 

van deze boerderij uit het jaar 1815 komt een hijskraan voor. De boerderij werd al 

genoemd in het jaar 1731, of het  toen al een schippersherberg was is niet bekend. In 

het jaar 1771 werd de boerderij Binnen Jan genoemd.  

 

De verbindingen – zowel te land als te water – lieten ook aan het begin van de 

negentiende eeuw nog altijd veel te wensen over. Van Hogendorp merkte hierover op: 

'De grote rijksweg van Deventer is op papier gestraat en sedert jaren blijft het daarbij.’ 

Hij voegde eraan toe dat 'de karren met goederen twee dagen rijden over den weg, zoo 

naar Deventer als naar Zwolle.’  

 

Moesten in het jaar 1798 de Enschedese fabriqueurs de graaf van  nog smeken om de 

Regge bevaarbaar te maken. Vermoedelijk hadden ze het geld niet. Ze waren toen ook 

minder kapitaalkrachtig dan hun collega's in Almelo. Het kanaal van  op Hengelo 

werd in het jaar 1820 geraamd op zesduizend gulden waarbij nog een hoeveelheid 

arbeid in natura nodig was. In het jaar 1827 was Twente in staat om tachtigduizend 

gulden op te brengen voor de vaart van de baron Van Pallandt. In het jaar 1835 kon 

het driehonderdvijftigduizend gulden fourneren (verschaffen, geld storten) voor de 

toenmalige kanaalplannen en in het jaar 1849 zelfs de vereiste elfhonderdduizend 

gulden voor de Overijsselse Kanalen. Niet alleen de handel en het vervoer namen in 

deze periode zeer sterk toe, ook het kapitaal van de fabriqueurs. 

 

In die groei na het jaar 1830 verloor de schuitevaart haar greep op het vrachtvervoer. 

Harm Boom schreef omstreeks het jaar 1845: 'De Dijk is soms gevuld met deze 

wagens (in een rij) zonder eind, die voortgetrokken door een paard, 't goederenvervoer 

naar Twenthe bijna geheel hebben opgegeten.' 

 

'Lange, lange lämpe, 

achter in de kämpe, 

't hef gen kop, 

‘t hef gen gat, 

roa, roa wat is dat?' 

 

Lämpe is in de Enterse streektaal de meervoudsvorm van lamp en kämpe de 

meervoudsvorm van kamp. De kämpe heet de streek waar vroeger het lokaal treintje 
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'Bello' vanuit de richting Rijssen het dorp Enter binnenreed. Het versje slaat op het 

treintje 'Bello' dat tussen de jaren 1910 en 1935 dagelijks ook Enter aandoet. Het 

station Enter maakt deel uit van de lijn Neede-Hellendoorn. Voor het echter zover is 

gekomen, moeten er heel wat hindernissen worden genomen. Een hobbel is de 

aankoop van grond. De Enterse boeren zien niet veel heil in de trein die straks dwars 

door hun roggevelden zal denderen. Er zijn dan ook heel wat juridische dreigementen 

nodig om ze allemaal over de streep te krijgen. Een andere hobbel is de Hamberg. Het 

tracé doorsnijdt de Hamberg in de gehele lengte. Op een diepte van drie meter komen 

de gravers keiharde aardlagen tegen. Alleen met pikhouwelen is er iets tegen te 

beginnen. Uiteindelijk komt het werk toch klaar en op 29 april 1910 stoomt 'Bello' 

voor het eerst Enter binnen. De hele bevolking is uitgelopen. Dominee Rispens van de 

gereformeerde kerk houdt een toespraak en het Enterse muziekkorps speelt een 

welkomstlied. De snelheid waarmee 'Bello' zich verplaatst mag niet groter zijn dan 

vijftig kilometer per uur. Enter heeft het zompentijdperk definitief achter zich. 
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ROGGE 
 

 

 

O, riepende rogge, 

O, golvende zee, 

Iej bragchen zon wonder -  

Mooi leedtien oons mee. 

Waan 't weure van weemood, 

Dee - j zuchtende zèèn? 

Waan 't leedties van leefde, 

Dee - j lispeln tevrèèn? 

Oew stroo steet te weegen 

Al hen en de weer, 

Nog eene paar daege, 

Dan zie - j der neet meer. 

Oew' ooren, zee bungelt 

Van wèèlde, zoo zwoor, 

Sunt Joapik, hee kwam, en... 

Den zich hef e kloor. 

Den zich van Sunt Joapik, 

Den kui - j neet weerstoan, 

Mar röstig kui - j hengoan, 

Oew wark is edoan. 

Oew koorens zint riepe, 

Noew starft oew geluud, 

O, zingende rogge, 

Oew leedtien is uut...  

 

O, goldgelle golven, 

O, flusterend stroo, 

O, ruusgende rogge, 

Wiej mist oew zoo noo...  

 

 

 Johanna van Buren 

 Augustus 1932  

 Zunnebloome 
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Half woar is neet woar, half good is neet good 

 

Um te können sloapen mu - j 'n helen dag wakker bliew'n 

 

 

 

 

HET LICHT OP DE KANDELAAR 
 

 
 

 

 
Op een open plek die leek op te lichten door verspreide fakkels, of liever, lichten die 

vlak boven de grond golfden, zwakke en zilverachtige flitsen, alsof in zeepbellen die 

over het gras dwaalden een gasachtige substantie brandde. Blijft u met mij staan aan 

de rand van het kreupelhout, in de beschutting van het struikgewas? We blijven 

wachten en zorgen ervoor dat we niet opgemerkt worden. Over niet al te lange tijd 

arriveren de priesteressen, de druïdessen liever gezegd. De druïden vereerden zwarte 

maagden. Het betreft een aanroeping van de grote kosmische maagd Milkil. Sint 

Michaël is daar een volkse christelijke variant van. Ze komen uit verschillende 

plaatsen, uit Normandie, uit Noorwegen, uit Ierland. Ze zijn in het dagelijks leven 

mensen: typistes, verzekeraars, dichteressen. Mensen die u morgen tegen zou kunnen 

komen zonder dat u ze herkende. Nu ontwaren we een kleine groep die zich opmaakt 

om zich naar het centrum van de open plek te begeven. De koude lichten die ik had 

gezien waren kleine lampjes die de priesteressen in hun hand meedroegen. Het had 

geleken of ze over de grond scheerden omdat de open plek bovenop een heuvel lag. En 

van veraf hadden we in het duister de druïdessen gezien die naar boven klimmend op 

de top van de heuvel tevoorschijn waren gekomen, helemaal aan de rand van de 

vlakte. Ze waren gekleed in witte tunieken die in de wind licht heen en weer bewogen. 

Ze gaan in een cirkel staan, met in hun midden de drie celebranten (priesters die de 

mis opdragen). Stil, laten we wachten. Ik kan u niet in korte tijd het ritueel en de 

hiërarchie van de noordse magie uit de doeken doen. Als ik niet verder vertel komt dat 

omdat ik het niet weet… of niet zeggen kan. In het midden van de open plek vallen u 
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een hoop stenen op die, zij het vaag, doen denken aan Hunebedden. Eén van de 

vrouwelijke celebranten klimt op de stenen en blaast op een trompet, die lijkt op een 

bazuin uit de triomfmars uit Aida. Maar deze heeft een omfloerste en nachtelijke 

klank die van zeer ver lijkt te komen. Het betreft noch een aankondiging, noch een 

oproep. Het gaat om een soort ultrageluid waarmee ze in contact proberen te komen 

met de ondergrondse golven. Ziet u, nu houden alle druïdessen elkaar bij de hand, in 

een cirkel. Ze creëren een soort levende accumulator (toestel om elektrische stroom te 

bewaren) om de tellurische (aardse) trillingen op te vangen en te bundelen. Nu zal de 

wolk moeten verschijnen… Welke wolk, vraagt u. De traditie noemt het de groene 

wolk. Wacht. Bijna onverwacht verheft zich een zachte nevel van de grond. Een mist 

zou ik het genoemd hebben, als het een uniforme (gelijkvormig) massa was geweest. 

Het is een vlokkige formatie (samenstelling) die zich in één punt concentreert en zich 

daarna, voortbewogen door de wind, als een bol gesponnen suiker, in vlagen verheft 

en in de lucht suizend uiteen wordt geblazen om op een ander punt boven de open 

plek weer samen te klonteren. Het geeft een bijzonder effect, soms zie ik de bomen op 

de achtergrond, soms is alles gehuld in een witte stoom, soms hangt de wolkenmassa 

in het midden van de open plek en onttrekt wat daar gebeurt aan onze waarneming, 

terwijl de zoom en de hemel, waar de maan blijft schijnen, zichtbaar blijven. De 

bewegingen van de vlokken zijn plotseling, onverwachts, alsof ze gehoorzamen aan de 

impuls van een grillige hartslag. Ik dacht aan een scheikundige truc. Maar daarna 

bedenk ik me, we zijn op zeshonderd meter hoogte, en het kan zijn dat het werkelijk 

echte wolken betreft. Door de rite voorzien of opgeroepen? Het is moeilijk me niet door 

het tafereel te laten meeslepen, niet in de laatste plaats omdat de gewaden van de 

celebranten vermengen met het wit van de rook en hun gedaantes uit die melkachtige 

duisternis lijken op te duiken, en er weer in te verdwijnen. Er komt een moment 

waarop de wolk het gehele centrum van de weide beslaat en in een aantal plukken 

naar boven uiteenrafelt en bijna de hele maan afdekt. Maar de open plek, die aan de 

randen nog steeds helder is, wordt niet geheel in duisternis gehuld. Daarop zien we 

een druïde uit de wolk te voorschijn komen en naar het bos hollen, schreeuwend, de 

armen vooruit gestrekt. Ik denk een ogenblik dat zij ons hebben gezien. Maar een paar 

meter van ons vandaan verandert ze van richting en begint in kringen rond de 

nevelvlek te hollen, verdwijnt links in het wit om er na een aantal minuten rechts 

weer uit te komen. Opnieuw komt ze erg dicht bij ons in de buurt en ik kan haar 

gezicht zien. Het was een sibille (waarzegster) met een grote danteske neus boven een 

mond zo dun als een streep die zich opende als een zeeanemoon, zonder tanden, 

afgezien van twee snijtanden en een hoektand. Haar ogen zijn beweeglijk, dreigend en 

priemend. We horen tegelijk een reeks woorden in een soort Latijn, zoiets als ‘o pegnia 

(oh, en oh! Intus) et eee uluma!. Althans, dat meen ik te horen en me te herinneren. 

Eensklaps verdwijnt de mist bijna, wordt de open plek weer helder en zie we dat deze 

was volgestroomd met een troep varkens met elk een ketting van zure appelen om 

hun gedrongen nek. De druïde die op de trompet had gespeeld zwaaide, nog steeds op 

de stenen, met een mes. We gaan. Het is afgelopen. De wolk is nu boven en rondom 

ons en ik kan u bijna niet meer onderscheiden. Hoezo afgelopen, zegt u. Wij hebben 

het idee dat het mooiste nog moet komen. Wat u zien mocht is afgelopen. Meer mag 

niet. We moeten de rite respecteren. Laten we gaan. Ik loop terug het bos in en wordt 

meteen opgeslokt door de vochtigheid rondom ons. We bewegen ons rillend voort, 

glijdend over de laatste rottende bladeren, hijgend en ongeordend als een leger op de 

vlucht. Toen stonden we weer op de weg. U zal in nog geen twee uur in uw woonplaats 

terug zijn. Vergeeft u mij dat ik het schouwspel heb afgebroken. Toen men mij van dit 
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evenement op de hoogte stelde heb ik moeten beloven dat ik de ceremonie niet zou 

verstoren. Onze aanwezigheid zou een negatieve uitwerking hebben op de fasen die 

nog moeten volgen. Maar die varkens? En wat gebeurt er nu, vraagt iemand. Wat ik 

zeggen kon, heb ik gezegd! 

 

In de loop van meer dan duizend jaar gemeenschappelijke historie hebben de 

bewoners van de grensgebieden over het algemeen op tamelijk goede voet 

samengeleefd. Ze hebben dikwijls samen geleden. In goede als in slechte tijden bleven 

de banden tussen West-Munsterland, de Achterhoek en Twente tot in deze eeuw – al 

was het dan niet in politiek opzicht, in elk geval op economisch en geestelijk – 

cultureel terrein – zonder onderbreking intact. Hoe meer zich afspelend in de private 

sfeer, des te levendiger, des te intensiever waren de verbindingen over de grens heen. 

Tot de bijzonder treurige episoden van deze gemeenschappelijke historie behoort de 

vervolging van diegene, die door wereldlijke en geestelijke instanties uit de zestiende 

en zeventiende eeuw aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens – tussen het 

gebied van de Nederrijn en Nedersaksen – als heks werden aangewezen. Hoewel er 

nooit zolang werd gedaan over het aanbrengen, de aanklacht en de verbanning of zelfs 

terechtstelling van meestal tamelijk arme vrouwen en mannen, zoals in andere delen 

van Europa was ook in Nederland elk mechanisme overal aanwezig.  

 

Meer dan tweehonderd jaar werden in heel Europa mannen en vooral vrouwen als 

heksen vervolgd en gedood. Duitsland gaat door voor een belangrijk land wat 

heksenvervolgingen betreft. De theologen aan het einde van de middeleeuwen 

geloofden met de heksen een bijzonder perfide ketterse groepering ontdekt te hebben, 

die het geloof afvielen en ook tovenarij bedreven. Met de beruchte Hexenhammer 

(Malleus maleficarim, 1487) van de dominicaan Heinrich Institorius, was aan het 

einde van de vijftiende eeuw voor Duitsland een heksenleer aanwezig. Hierin werd 

hekserij als een cumulatie van delicten van een pact met de duivel, hoererij met de 

duivel, schadelijke tovenarij en een heksensabbat met een vlucht door de lucht 

beschreven. Vrouwen, die als een biologisch minderwaardig geslacht beschouwd 

werden, golden als bijzonder vatbaar voor deze misdrijven. Afgezien van enkele vroege 

processen kwam het eerst ongeveer honderd jaar na het verschijnen van de 

Hexenhammer tot massale heksenvervolgingen. Omstreeks de jaren 1590, 1630 en 

1660 troffen golven van vervolgingen vele gebieden van het oude Duitse rijk. In West-

Munsterland werden vooral tussen de jaren 1580 en 1650 processen gevoerd. Om de 

waarheid te achterhalen paste men hier de illegale waterproef toe waaraan talrijke 

verdachten zich ook onderwierpen om hun onschuld te bewijzen. Heksenvervolgingen 

kunnen in Duitsland tot aan het begin van de achttiende eeuw aangetoond worden. In 

de door oorlogen en crisis verscheurde zeventiende eeuw moesten degenen die van 

hekserij verdacht werden als zondebok dienen voor de sociale ellende. Daarbij werden 

geheel onschuldige vrouwen als heks aangewezen en heimelijk of openlijk uit de 

naoberschap geweerd. Overeenkomstig de geest van die tijd sloot de 'heksenwaan' 

vooral aan bij de duivelsvoorstellingen van de late middeleeuwen. Satan gold als 

aartsvijand van de mensen die de heksen tot de schadeveroorzakende tovenarijen 

aanzette. Deze opvatting over de duivel werd pas met de komst van de Verlichting 

doorbroken. De hekserij was een natuurreligie en is door de kerken en overheid met 

moord en doodslag vervangen door de christelijke religie. Het door Stegeman in zijn 

'Het oude kerspel Winterswijk' uitvoerig beschreven heksenproces van Bredevoort 

geldt in de literatuur tot nu toe als de laatste zaak waarbij in het jaar 1610 een 
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doodvonnis in Gelderland wegens hekserij werd voltrokken. In de periode 1610-1615 

blijken er echter nog twee heksenprocessen in het Gelderse te zijn gevoerd en wel één 

in de stad Groenlo en één in de Heerlijkheid Borculo. De Groenlose rechtbank 

opereert daarbij in nauw overleg met het Spaansgezinde Hof van Gelre in Roermond. 

Het Roermondse hof behandelt in deze periode toverij nog op traditionele manier 

namelijk als een zeer ernstige vorm van ketterij.  

 

Het aanbrengen van heksen en tovenaars was erg gemakkelijk. In de kerk stond een 

kist met een gleuf in het deksel, waar men de beschuldiging naamloos in kon doen. 

Men ging zover, dat iemand op het sterfbed de naam van zijn vijand slechts hoefde te 

noemen, om deze als tovenaar gebrandmerkt te zien. De beschuldigingen werden 

gretig aangenomen omdat rechters, gerechtsschrijvers, beulen en hun helpers een 

bepaald loon ontvingen, terwijl de verbeurd verklaarde goederen aan de vorst of de 

overheid ten deel vielen. Naar het bestaan of de mogelijkheid van een misdaad werd 

nooit enig onderzoek gedaan; alles bepaalde zich tot de persoon zelf. Leed de 

verdachte aan een oogontsteking, dan was dit duivelsbrand. Was zij krom van 

ouderdom, of had zij andere gebreken, dan heette het: ‘Wacht u voor de getekende!’ 

Dus voor het geringste kon iemand als verdachte in hechtenis worden genomen. 

Vluchtte de beklaagde of verweerde hij of zij zich, dan was dit een zeker bewijs van 

schuld. Ook onderzocht men later, of zij ergens een litteken of moedervlek had. Dit 

was  dan een indruksel van het zegel van de duivel, als een bewijs van een gesloten 

verbond. Het verhoor begon zo spoedig mogelijk, om te voorkomen dat de duivel zijn 

dienares zou onderwijzen in het antwoorden. Eerst werden haar dertien vragen uit de 

codex gedaan, daarna allerlei andere. Bij de minste aanleiding beschouwde men de 

schuld als bewezen, vooral maakte men daarbij gebruik van strikvragen. Ook werd 

voorgelegd, wat men bij de verdachte had gevonden: vlechten of kransen van veren in 

het bed, knoopdoekjes. Bleef zij ontkennen, dan heette zij een hardnekkig kind van 

satan, verdedigde zij zich, dan was haar dit door de duivel ingegeven. Soms werden de 

beschuldigden als gunst, aan een proef onderworpen, waarvoor het eerst de 

waterproef in aanmerking kwam. De priester bezwoer het water in sloot of gracht, hij 

bond de duimen van de beklaagde aan de grote tenen kruiselings over elkaar. Daarna 

werd zij met loshangend haar aan een touw gebonden en ruggelings in het water 

neergelaten. Zonk zij, dan bleef er nog mogelijkheid van onschuld over. Maar dreef zij, 

dan moest zij als schuldig ter pijniging verwezen worden, ten einde haar de betekenis 

af te dwingen. De beklaagde werd nu eerst met kerkelijke ceremoniën behandeld en 

met gewijde zaken behangen, om des te makkelijker de verlangde betekenis van haar 

te verkrijgen. Als men haar op de pijnbank gebonden had, moest zij een beker zure 

wijn drinken, waarop het bevel volgde, om de duivel uit te spuwen. Gebeurde dit niet, 

dan ging men over tot het knellen, rekken en blaken (branden). Bleef zij dan ook nog 

zwijgen (door duivels invloed), zo werden gebeden opgezegd, terwijl men haar geselde 

met gewijde waskaarsen. Op alles lette men nauwkeurig. Elke zenuwtoeval was het 

werd der bozen, kwamen er geen tranen of bloed, dat kwam door satans invloed. Keek 

de beklaagde tijdens de pijniging rond, dan zocht zij de hulp van de duivel. Stierf zij 

onder de foltering, dan had de boze haar uit liefde verlost en de hals gebroken. 

Gedurende de ijselijkste martelingen – bij gewone rechtszaken moest men na een 

bepaalde tijd met de foltering ophouden – bij de heksenprocessen was dit niet 

voorgeschreven en onderging de verdachte soms twintig maal de pijniging. Gedurende 

de martelingen stelde men allerlei vragen, totdat de oude vrouw, tot het uiterste 

gefolterd, de onzinnigste bekentenis aflegde. Gewoonlijk hoorde men het volgende: de 
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beschuldigde had de duivel gezien. Doorgaans was hij bij de mannen gekomen in de 

gedaante van een mooie, jonge vrouw, bij de vrouwen als een mooie jongen met een 

hoed met pluimen op, terwijl hij allerlei bekoorlijkheden beloofde. Na minzame 

gesprekken was het verbond gesloten soms werd er een afschrift van gemaakt, met 

bloed getekend. De boze gaf dan een pandpenning, die eerst een geldstuk scheen, 

maar later in een paardevijg veranderde. Al spoedig leerde de heks, want het meest 

verscheen de duivel aan de vrouwen, hem in zijn ware gedaante te kennen. Hij had 

horens, een staart, bokkenpoten, klauwen, grote tanden en vurige ogen. Zij had een 

toverzalf van hem ontvangen of die leren bereiden. En met behulp daarvan was zij 

gewoon in een vrijdagnacht op een bezemsteel naar de Hamberg  te vliegen. Hier had 

zij dan op de ‘heksensabbat’ de duivel eer en hulde bewezen en hem, die bij deze 

feesten gewoonlijk de gedaante van een rode bok aannam, gekust en met hem 

gegeten. Vervolgens had zij zich veranderd in een weerwolf of kievit, in een kat of 

vleermuis, in een kraai of vlo, en had dan allerlei wonderen en de vreselijkste 

misdaden verricht. Zij had onweer, stormen en strenge winters verwekt, de oogst op 

het veld met de bezem neergeslagen, pest en hete koortsen en de mensen een 

kwijnende ziekte veroorzaakt, door met een speld in een stuk was te prikken. Vooral 

kinderen  had zij de zwaarste ziekte aangeblazen, of deze veroorzaakt, alleen door hen 

aan te zien. Zij had de melk aan de koeien ontnomen of bedorven, alleen door enkel 

onverstaanbaar woord te prevelen. Schepen op verre afstand doen vergaan door met 

een stokje in het water te roeren. En honderd andere ongelooflijke duivelskunsten 

meer ten uitvoer gebracht. Volgde ontslag uit de kerker, dan werden er bepalingen 

bijgevoegd tot boete of afbidding. Groter ellende was er niet te bedenken dan in de 

maatschappij terug te keren met de blaam van toverheks te zijn. Zij stond aan 

gestadige baldadigheid bloot en bleef lang buiten de bescherming van de wet. 

Verreweg de meeste heksenprocessen eindigden met een doodvonnis. Op de 

gruwelijkste manier het leven te verliezen door water, vuur, strop of zwaard was het 

lot van velen, die van de beschuldigingen niet het minste begrip hadden. Zo 

verachtelijk werden de heksen beschouwd, dat de beul haar niet mocht aanraken en 

haar derhalve met haken en tangen naar de gerichtsplaats sleepte. Tijdens de regering 

van Frans I werden in Frankrijk meer dan honderdduizend doodvonnissen voltrokken. 

In ons land – en het strekt onze voorouders tot eer – waren de doodvonnissen 

belangrijk minder in aantal dan in andere landen. Misschien is dit voor een groot deel 

te danken aan de heksenwaag te Oudewater. Het was namelijk ook de gewoonte de 

heksen te wegen. Zij die zwaarder of lichter waren dan een bepaald gewicht, moesten 

ongetwijfeld heksen zijn en waren derhalve de dood schuldig. Oudewater kreeg van 

Karel V een bijzonder privilege. Vond de stedelijke regering dat de verdachten van 

toverij, welke op de stadswaag gewogen werden, een gewicht hadden ‘wel 

accorderende met de natuurlijke proportie van het lichaam’, dan zou een schriftelijke 

verklaring daarvan door het hele rijk in rechten geloofd worden en alle andere proeven 

uitsluiten. Deze milde bepaling was de oorzaak, dat van de heksenwaag te Oudewater 

vrijwillig gebruik werd gemaakt, zelfs door vele ingezetenen van de bisdommen 

Keulen, Munster, Paderborn, enz. De laatste weging had plaats in het jaar 1754, toen 

twee mensen uit Koesfeld en Telligt (bisdom Munster) er nog heen togen. 

 

In oktober 1610 dient Tonnis Korten – burger van de stad Groenlo en woonachtig  aan 

de markt aldaar – in naam van zijn vrouw Aele Korten, alias Lange Aele, geboren te 

Nieuwenhuys en zijn dochter Anna een klacht in wegens smaad. De klacht is gericht 

tegen Gerberich Helleman, de echtgenote van Lubbert Helleman. Deze vrouw heeft 
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Aele en haar dochter Anna van toverij beschuldigt. Na de aanklacht begint voor de 

Groenlose rechtbank een smaadproces waarin diverse getuigen over moeder en 

dochter Korten worden gehoord. Uit verhoren blijkt dat vooral Aele al jarenlang in 

Groenlo en wijde omgeving als tovenares bekend staat. Gerberich Helleman beweert 

tegen Anna Korten: 

 

'Is uw moeder (een) tovenarsche, dat mag sie wetten. Ick en schelde sie daer nit vor, die 

ganze stadt van Groenloe holt sie darvor (...) die ganze stadt van Grolle heft het haer 

wall twintich jaeren nae gesach und kant sytt niet, soe mach sie haer verdedigen. 

 

Een getuige Herman Lauwer zegt Aele zelf niet voor toveres te hebben uitgemaakt, wel 

'dattet die lueden haer nae geven dat sie toeveren konde.’ De tweede dochter uit het 

gezin Korten, Truicken Korten, blijkt verkering te hebben met een jongeman uit 

Anholt, zoon van een zekere Tylman Kock. Herman Lauwer weet tijdens het 

getuigenverhoor te melden dat vader Kock zou hebben gehoord dat 'sin sohne met 

haer dochter vryden.’ Nadat in Anholt 'die tydinge hier gecoomen dat die moeder 

toveren kan', verklaart Kock volgens Lauwer dat hij zijn zoon 'met roede, solde 

geiselen, solde lehren ein hantwerck als hie gedan hadde.’ Aele's reputatie leidt zelfs 

tot spanningen tussen beide echtgenoten. Volgens getuige Frederick Jansen uit 

Embrick (Emmerich) zegt Tonnis tijdens een verblijf in een logement in die stad tegen 

zijn vrouw, nadat Aele en Frederick Jansen's vrouw elkaar voor toveres hebben 

uitgemaakt: 'Wy maeckt uns vol te doene dattet so weyt quame dat men u upt water 

moste smiten, wat een schande solde gy my und u kinder an doen.’ 

 

En Aele wordt nog in het jaar 1612 door jonker Herman van Munster van de havezate 

Waliën onder Winterswijk ervan beschuldigd een toveres te zijn. Dit nadat Aele de 

jonker, die van Borkelo op Groenlo voer, op het Groenlose marktplein had 

aangesproken over een nog verschuldigd geldbedrag. Herman van Munster voegt haar 

daarop toe: 'Sin ick dy tovenarsche wat schuldig, du bist die argste tovenarsche die in 

Grolle ofte Wenterwick is.’ Het smaadproces krijgt in het jaar 1612 een dramatische 

wending. In het Groenlose protocol – binnen het proces Korten-Helleman – is namelijk 

ook sprake van een heksenproces tegen tenminste twee vrouwen en een man in de 

aangrenzende Heerlijkheid Borculo. Het gaat dat in de Groenlose protocollen 

genoemde proces, voor zover bekend om ieder geval twee vrouwen: Naele ten Seewart 

uit Beltrum en Trine Langhfeldes uit Zieuwent en een man, Gert ten Haeneveldt uit 

Beltrum. De laatste wordt overigens weer vrijgelaten. Een bronvermelding in de 

Regierungsprotocolle van het Fürstbistum Munster in het jaar 1611, waarin sprake is 

van de Borkelsche zaubersche duidt aan dat dit heksenproces mogelijk al geruime tijd 

loopt. Beide vrouwen en een derde, onbekende persoon, worden door de scherprechter 

onder 'tortuur' (marteling) gesteld en moeten bovendien de waterproef ondergaan. Het 

Groenlose protocol meldt dat Naele ten Seewart tijdens het pijnlijke verhoor heeft 

bekent het toveren te hebben bedreven samen met Aele Korten uit Groenlo.  

 

De Borculose en Groenlose heksen zouden een heksendans hebben gehouden op de 

Vragender Heide en bij Lucken. Mogelijk wordt hier het erve Te Lucke in Beltrum 

bedoeld. Het Groenlose protocol meldt dat in ieder geval een van de twee Borculose 

vrouwen met haar leven voor deze bekentenis betaalt. Trine Langhfeldes wordt met 

het zwaard terechtgesteld. Valentijn Becker, burgemeester van Groenlo, verklaart 

namelijk op 22 mei 1613 dat hij in Borculo was 'do de letzte toversche Trine 
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Langhfeldes ist enthoefft.’ Deze opmerking zegt dat er meerdere personen zijn 

terechtgesteld. Uit getuigenverklaringen blijkt dat er in die tijd een groot aantal 

vertelsels over vermeende hekserij in de Heerlijkheid Borculo de ronde doen. De door 

Naele ten Seewartt uit de buurschap Beltrum onder tortuur geuitte bekentenis over 

deelname aan een heksensabbat heeft voor Aele en Anna Korten uit Groenlo fatale 

gevolgen. De civielrechtelijke smaadzaak Korten contra Helleman wordt een officieel 

heksenproces. De rechtbank opereert daarbij in nauw overleg met het Spaansgezinde 

hof van Gelre in Roermond. De Spaanse landdrost Henrick van Distelinck zit op 27 

maart 1613 zelf de zitting van de Groenlose rechtbank voor, wanneer over Aele en 

Anna wordt geconcludeerd:  

 

Dat gemelte itzige beclagtinne beruchtigett sy, als dat sy toeveren solde kunnen dat 

demnegst itzliche hexen und toverschen in der herlicheit Borcloe angetastet unde negst 

voergaande clagte tot die tortuyr verdampt dat in gemelte torture die gemelte hexen 

obgemelte beclagtinne mit haer dochter Anne beclappertt. Dat dienfolgende ein geruchte 

tott Groll gecomen dat gemelte beclagtinnen van ein hexe Naele ten Seewartt genant 

beclappertt und beschuldiget werden also dieselve toversche becandt dat bemelte up 

diverse (gelegenheden) in die Vragender heyde ende an der Lucken upen hexen oder 

duwels dantz metgewesen. 

 

Er wordt officieel vastgesteld dat beide vrouwen 'hexen' zijn. Ze moeten opnieuw 

worden ondervraagd en vervolgens hun 'wolverdiende straffe' ondergaan. Aele en Anna 

Korten zijn intussen al een keer naar Borculo gebracht voor een gerechtelijke 

confrontatie met de Borculose heksen. Het vonnis tegen Aele en haar dochter wordt 

door de Groenlose rechtbank op 8 oktober 1613 uitgesproken door de stadtholder 

Nienhuis in naam van de drost Distelinck. De inhoud van het vonnis wordt niet 

vermeld en is onbekend. Uit een archiefstuk gedateerd 9 februari 1614 blijkt dat 

dochter Anna Korten met hulp van haar geliefde Hans Martens en het feit dat de 

stadsgracht bevroren is, kort daarvoor uit de kerker is ontsnapt. Bewaker Gert van 

Sennenhorst moet hiervoor voor de rechtbank verantwoording afleggen. Moeder Aele 

is dan schijnbaar al terechtgesteld. Op 13 juli 1615 moet weduwnaar Tonnis Korten 

namelijk een aantal schulden aan het gerecht betalen waaronder ook het loon voor de 

scherprechter. Dochter Anna Korten komt overigens jaren later, op 12 juli 1648, 

samen met haar man Jan Jansen Schomacker van Bilderbeecke, voor in het notariële 

protocol van de stad Groenlo. Haar vader Tonnis is kort hiervoor gestorven en blijkt 

na Aele's dood in het jaar 1614 een tweede huwelijk te zijn aangegaan met een zekere 

Henricksken Gysberts. 

 

Het feit dat in datzelfde jaar 1613 in de stad Roermond een massaproces begint tegen 

een groot aantal vermeende heksen, waarvan er tenminste veertig op de brandstapel 

eindigden, zal op de Groenlose zaak van invloed zijn geweest. 'Dat dieweil die judicien 

von solchem ubertuegden unthaten genochsam jufficiert, dat in den pfal so cleger gien 

better probationes inbrengett als wedder noch gesien worden, die sententie ter 

excution behoert gestalt te worden.’ Ook het door Dick Schlüter in het drostambt 

Twente opgespoorde doodvonnis rond het jaar 1610 van een vrouw woonachtig in de 

Heerlijkheid Almelo en een heksenproces tegen vier inwoners uit Vriezenveen in het 

jaar 1618, sluit aan op de onrust en de processen in de Achterhoek. De 

gebeurtenissen in Oost-Nederland in deze periode kunnen niet los gezien worden van 

de door Marielies Saatkamp beschreven vervolgingsgolf in West-Munsterland. 
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Ondanks het wegebben van de vervolgingen in de kwartieren blijven grote delen van 

de bevolking in de zeventiende en achttiende eeuw geloof houden in kwade toverij. 

Bovendien wordt er geloof gehecht aan de – intussen door de autoriteiten afgeschafte – 

waterproef als bewijsmiddel van schuld of onschuld inzake hekserij. In ons land 

begonnen de stemmen tegen de heksenprocessen zich te verheffen. Nadat Erasmus 

omstreeks het jaar 1500 ze belachelijk had gemaakt, schreef Jacob Vallick, pastoor te 

Groessen bij Zevenaar, in het jaar 1559 een boekje tegen de heksenvervolging. Maar 

bijzonder krachtig trad Johannis Wier, in het jaar 1515 te Grave geboren en sedert 

het jaar 1550 lijfarts van de hertog van Gullik, Kleef en Berg, tegen het geloof aan 

toverij op. Met zijn werk: ‘De praestigiis daemonum’ wendde hij zich tot de keizer en 

alle vorsten, om hen van het onmenselijke van de heksenprocessen te overtuigen. Hij 

verminderde reeds de macht, aan de duivel toegekend, door veel wat aan deze werd 

toegeschreven, op natuurlijke wijze te verklaren, bijvoorbeeld de dwaallichtjes. Ook 

wees hij op de onmogelijkheden bijvoorbeeld als een vrouw zich in een kat veranderde, 

waar bleef dan haar vlees, waar de kleren, enz. Het was ongetwijfeld een gewaagde 

stap van de dokter, in die tijden van bijgeloof zijn stem te verheffen ten gunste van de 

zozeer verachte vrouwen. Toen dan ook de hertog van Gullik en diens zoon door een 

ongeneeslijke ziekte werden aangetast, weet men dit aan het optreden van hun 

lijfarts, waarop deze moest vluchten. Heftige bestrijding vond Wier bij Martinus del 

Rio, de zoon van een Spaanse edelman en te Antwerpen geboren, die in zijn groot 

werk ‘Disquitiones Magicae’ (1599) de oude Hexenhamer weer in volle kracht 

herstelde. Hij bracht vooral de toenemende ketterij van zijn dagen met de toverij in 

verband en zo werd dit boek de oorzaak, dat opnieuw de heksenvervolging in Europa 

begon. In het jaar 1613 werden te Roermond vierenzestig tovenaars naar het vuur 

verwezen en in het jaar 1659 had men in Duitsland de grote heksenbrand, waarbij in 

het bisdom Bamberg zeshonderd en in het bisdom Würzburg negenhonderd mensen 

vermoord werden. In ons land vond het laatste doodvonnis wegens hekserij in het jaar 

1597 plaats, toen Marigje Arriens uit Schoonhoven eerst gewurgt en daarna tot as 

verbrand werd. 

 

Er zijn nog verschillende – niet eerder gepubliceerde – gevallen van smaad, 

mishandeling, contramagie en het te hulp roepen van duivelbanners op een rij gezet 

om het geloof van de bevolking in het magisch universum te illustreren. De 

autoriteiten stoppen op een zeker moment. Op grond van het eigendomsrecht van het 

water in de Graafschap Zutphen, hebben zij geregeld toestemming verleend om een 

waterproef te doen. Wanneer nu veertig jaar later – in 1776 – de Heerlijkheid ook 

daadwerkelijk wordt verkocht, wordt dit recht in het verkoopcontract niet meer 

genoemd. De oude bepaling betreffende de waterproef had haar betekenis verloren, 

het was een van bijgeloof getuigende activiteit geworden. De Westfaalse metropool 

Munster heeft hoewel zij in een regio ligt waar heksenprocessen echt veel 

voorkwamen, slechts weinige processen tegen vermeende heksen en tovenaars 

gevoerd. In de jaren 1552 tot 1646 werden hier aantoonbaar vijf, vermoedelijk zes 

tovenaressen, die een bekentenis hadden afgelegd tot de dood op de brandstapel 

veroordeeld. In totaal waren eenenveertig personen bij dertig processen bij 

beschuldigingen van hekserij betrokken, waarvan de meesten na het einde van het 

proces uit de stad verbannen werden. Uit het voorbeeld van de dienstmeid Greta 

Bünichamnn, die in het jaar 1635 vermoedelijk om materiële beweegredenen door 

haar patroon als heks aangebracht en korte tijd later terechtgesteld werd, blijkt heel 

duidelijk welke mensen als eersten slachtoffers van verdenking van hekserij konden 
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worden. Het onderzoek van persoonlijke gegevens van de beschuldigden leverde een 

vast omlijnd patroon op van biografische kenmerken die in het bijzonder doelmatig 

waren om bepaalde mensen voor een beschuldiging voor te bestemmen.  

 

Het typisch Munsters slachtoffer bezit de volgende eigenschappen: 

 

- was van het vrouwelijk geslacht; 

- was ongehuwd en alleenstaand; 

- was niet geboren in Munster; 

- in de familie waren reeds eerder gevallen van toverij 

      voorgekomen; 

- werkte meestal als dienstmeid en bevond zich 

           daardoor aan de ondergrens van zowel het    

           economische bestaansminimum alswel van de    

           maatschappelijke reputatie. 

 

Al deze eigenschappen tezamen maakten de later als heksen en tovenaars verdachten 

bijzonder kwetsbaar, zodat zij voor alle anderen als vermeende schuldigen door hun 

mannelijke en vrouwelijke tijdgenoten verantwoordelijk gesteld werden voor de nood 

en de ellende. 

 

Tweehonderd jaar geleden vond in Delden een proces plaats dat een interessant licht 

werpt op de vroegere opvattingen over hekserij. Doorgaans wordt aangenomen dat in 

die tijd alleen de minder ontwikkelde mensen nog in hekserij geloofden. In dit geval 

gaat het om de opvattingen van twee gestudeerde mensen, dr. Joannes Buersinck en 

de medicus Joan Henrich Worch. Aan het eind van de achttiende eeuw waren beide 

heren werkzaam als arts in Delden. Op 27 april 1790 was een onderdeel van het 

regiment van generaal majoor Baron van Plettenburg bij Delden gelegerd en de 

manschappen werden ingekwartierd in het stadje zelf. Onder de manschappen van de 

compagnie waren soldaat Pieter Stiemes en de tamboers Verschaaik en Ignatius 

Schoensetter. Zij waren in de herberg Het Wapen van Delden en bespraken met elkaar 

waar ze ingekwartierd waren. Verschaaik was, zoals hij tegen zijn vrienden zei, 

uitbesteed bij Het Witte Kruys. Op dat moment kwam Buersinck bij hen staan en 

vroeg aan Stiemes en Schoensetter waar ze ingekwartierd lagen, met de woorden: 

'Waar legt juluij beijen?' Het antwoord luidde: 'Bij dr. Worch.’ Hierop zou Buersinck 

tegen hen hebben gezegd: 'Dan kun je het heksen wel van hem leren.’ Zij antwoorden: 

'Dat willen wij wel leren, als hij het maar kan.’ Waarop Buersinck: 'Jae, hij kan het 

goed.’ Toen dit Worch dit hoorde, ging hem dit duidelijk te ver. Het bewuste gesprek 

werd dan ook de aanleiding tot een langdurig smaadproces tussen dr. Worch en dr. 

Buersinck. Over het proces Worch-Buersinck is in het Rechterlijk Archief van de stad 

Delden een groot aantal stukken bewaard gebleven. 

 

Het proces verbaal van het verhoor van 14 mei 1790 van de getuigen Stiemes en 

Schoensetter waaruit het bovenstaande gesprek blijkt. De tekst van de citatie van 31 

mei 1790 van Buersinck door de stadsdienaar van Delden om op de rechtdag te 

verschijnen. De eis, vertoond in het gerecht van 3 juni 1790 door medicus J.H. Worch 

tegen medicus J. Buersinck – gedaagde – teneinde hem te veroordelen vanwege zijn 

uitlatingen. De eis beschrijft opnieuw wat zich had afgespeeld bij het Wapen van 

Delden in april. Het bewuste gesprek was volgens dokter Worch: 'Een agterbaxe 
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gepleegde enorme injurie, sooals te sien is uit het Placaat tegen Schelden voor 

Tovenaers, Weerwolven, enz.’. Hierop stond een boete van vijftig goudgulden. In deze 

tijd was nog het Landrecht van het jaar 1630 van kracht. Dit was het recht dat de 

rechter in deze zaak moest toepassen. Het betreffende plakkaat was al in 1664 

ingevoerd door de Staten van Overijssel. 

 

In overeenstemming met dat recht eiste Worch van Buersinck veroordeling tot een 

boete van vijftig goudgulden en daarnaast 'opentlijke schuldbekentnisse en bidding 

om vergiffenisse' en schadevergoeding. Ook het verdere verloop van het proces is 

grotendeels bekend. Het blijkt uit zestien stukken die bewaard zijn in een ander deel 

van het Rechterlijk Archief Delden (RAO, inv. nr. 29, contentieuze zaken 1782-1798). 

De rechter zat met het geval in de maag en de zaak bleef tot het jaar 1792 slepen en 

schijnt daarna te zijn geseponeerd. In hoeverre Worch werkelijk als duivelbanner is 

opgetreden wordt jammer genoeg niet duidelijk. Ondanks zijn latere verdediging dat 

het een grapje was krijgen we de indruk dat Buersinck zijn uitlatingen serieus 

bedoelde. In elk geval werden de betichtingen serieus opgevat. Het meest 

verbazingwekkend is wel dat dit voor ons zo onschuldige gesprek de aanleiding werd 

om te procederen. Juist omdat deze zaak zich tot een langdurig smaadproces 

ontwikkelde weten we nu nog – tweehonderd jaar later – wat de gemoederen vroeger 

bezig hield. Wat onze Deldense artsen betreft nog het volgende. Buersinck bleef de 

rest van zijn leven in Delden wonen. Worch ging weg uit Delden en vestigde zich in 

Olst. Mogelijk was het vertrek van dokter Worch naar Olst een reden voor het 

beëindigen van het proces over het heksen leren in Delden. 

 

Tot in de eenentwintigste eeuw waren er in Twente en de Achterhoek 'duivelbanners' 

actief. Met het verdwijnen van het geloof in toverij en heksen is ook dit merkwaardige 

beroep verdwenen. Hoewel het om een kleine groep mensen ging die in de loop van de 

eeuwen als onttoveringdeskundige door de bevolking werd geraadpleegd, waren hun 

activiteiten belangrijk voor de vitaliteit van het geloof in toverij en de schadelijke rol 

van heksen in de samenleving. In zijn kroniek beschrijft jonker Sweder Schele (1569-

1639) een geval van een dokter in de rol van een duivelbanner in Osnabrück. De 

familie Schele was naar Osnabrück gevlucht vanwege de Tachtigjarige oorlog. De 

jonker is geboren op de havezate Weleveld bij Zenderen. Toen Sophia – de zuster van 

jonker Sweder – ziek werd stelde haar medicus Johannes Engeling vast dat de 

verschijnselen niet natuurlijk waren. Hij meende dat er toverij in het spel was. Door 

de medicus aan het denken gezet herinnerden de ouders zich dat Sophia een gouden 

armband had verloren en dat deze was teruggebracht door een vrouw die een slechte 

reputatie had. Nadien was Sophia ziek geworden. Volgens Sweder Schele waren er in 

die tijd veel gevallen van toverij. De vrouw die voor de ziekte van Sophia 

verantwoordelijk werd gehouden stierf in de gevangenis en haar lichaam werd samen 

met acht andere heksen publiekelijk op 6 juli 1592 verbrand. 

 

In een patiëntenboek annex boekhouding van de chirurgijn Adolph de Meijer (1639-

1700) uit Goor treffen we naast kruidenrecepten tegen allerlei kwalen ook een 

behandelmethode aan tegen de kwade kracht van heksen. Volgens de Meijer waren 

gordelroos en bepaalde huidaandoeningen het gevolg van schadelijke toverij. In de 

kroniek van Sweder Schele staat de aanduiding 'langer hand', dit hield in dat een 

heks iemand van afstand kwaad kon doen. Dit vermogen kon tegen mensen als tegen 

dieren worden aangewend. In de achttiende eeuw stopte de officiële medische stand 
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als ontvoeringdeskundige, en zijn het vooral de lekenduivelbanners die voor hulp 

worden geraadpleegd. In Delden is in het jaar 1790 sprake van een slotakkoord. 

 

Naast dokters, chirurgijns en lekenduivelbanners moeten we de rol van de Rooms-

katholieke priesters die als exorcist hulp boden tegen vermeende praktijken van 

heksen niet onderschatten. Door tegemoet te komen aan de wensen van hun 

parochianen droegen priesters ertoe bij dat het geloof in toverij tot in deze eeuw in de 

Achterhoek en Twente onder bepaalde groepen van de bevolking bleef voortbestaan. 

De informatie over de activiteiten van de bovengenoemde onttoveringdeskundigen 

ontlenen we aan verschillende soorten bronnen. Met name processtukken uit de 

zestiende tot en met de negentiende eeuw leveren de nodige informatie op. Verder zijn 

er kerkeraadsnotulen uit het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende 

eeuw die soms informatie over de activiteiten van duiveluitbanners bevatten. Vanaf de 

negentiende eeuw verschaffen ook krantenartikelen informatie over dit interessante 

beroep. De vooral in deze eeuw opgetekende volksverhalen zorgen voor aanvullende 

informatie. In het algemeen moet er kritisch naar de bronnen worden gekeken. Veel 

informatie over duivelbanners, heksen en toverij is beschikbaar via de ganzenveer van 

vervolgers van heksen of mensen die weinig tot geen waarde aan de betoverde wereld 

hechten. Voor de volksverhalen is het belangrijk om na te gaan of het authentieke 

informatie gaat of om verhalen die via boeken, artikelen of lezingen recent in de 

vertelcultuur zijn opgenomen. In de bronnen worden de lekenduivelbanners 

doorgaans aangeduid met de termen tovenaer, duivelbanner, wikster, spokenkieker of 

heksenmeester. De term heksenmeester is jonger dan die van tovenaer of 

duivelbanner, omdat pas in de eerste helft van de zeventiende eeuw van Germanisme 

hexe in de Achterhoek en Twente in het taalgebruik werd opgenomen. Bij wikken ging 

het er om mensen via waarzeggerij, eventueel met behulp van sterrenwichelarij, het 

draaien van een zeef of de sleutelproef, te helpen met hun problemen en vragen. Ook 

vragen over de invloed van heksen werden door wiksters – het ging in de regel om 

vrouwen – behandeld. De spokenkiekers waren vooral mannen die de reputatie 

hadden meer te kunnen zien dan gewone mensen. In de Achterhoek en Twente werd 

van 'veurkieker' gesproken omdat de betrokkene de vaardigheid werd toegedicht af en 

toe beelden te zien van gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden. Het ging dan 

vooral om huizen die in brand stonden of het passeren van een rouwstoet. Vooral 

personen die met de helm op waren geboren (in het geboortevlies ter wereld komen) 

werden profetische gaven toegedicht. In zaken die met toverij te maken hadden 

speelden zij echter, net als de wiksters een minder belangrijke rol dan de mensen die 

specifiek met de term duivelbanner, tovenaer of heksenmeester werden aangeduid. 

 

Nog een verhaal van één, die in de twintigste eeuw zo’n voorgezicht heeft gezien, 

vertelt Cato Elderink:  

 

Een keer bij Rijssen, op een stuk veldgrond waar kort tevoren heidepotten waren 

gevonden, kwam mij een oude man tegemoet. De oude man had alle tijd van de wereld 

en mocht graag een tijdje praten. Ik vroeg hem naar oud geloof en naar oude dingen. 

Over voorspooksels sprak hij, hij had al zelf een kist zien staan voor een deur, waar 

snel een groove (begrafenis) zou komen. Eenmaal was hij met anderen tesamen een 

wonderlijk ding overkomen. 

 

De Stoom van Ter Horst in Rijssen had eens, ’t was jaren geleden, een hele tijd stil 
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gestaan. Dat duurde al een paar weken. Met andere huisvaders kreeg hij werk op ’n 

plas. Ze waren met achttien man. Daar is het gebeurd op een keer, het was net voor ’t 

vieroavend maken (een eind maken aan het werk van de dag) en ’t werd al een beetje 

donker. Daar is het gebeurd, dat ze ’t alle achttien hoorden: de weefgetouwen in ’n 

stoom begonnen vanzelf te lopen, toch was er geen vuur onder de ketel en alle deuren 

waren gesloten, geen mens was in de fabriek. Een van hen had nog de moed om naar 

de ramen te klimmen, die hoog in de muren zaten. Van bovenaf keek hij naar binnen, 

maar daar was het al donker, hij kon niets onderscheiden. Toen hebben ze tegen elkaar 

gezegd: nu kan het niet lang meer duren, dan staan wij weer achter de touwen, want 

dit moet een voorspooksel wezen. Nog in dezelfde week is de stoom weer aan het werk 

gegaan.’’ Zie, dat zijn nou dingen, zoals ze nog rondgaan in onze dagen. De 

voorgezichten dat blijkt wel, hebben niet voor de stoom willen wijken. 

 

Wat allen gemeen hadden is het feit dat ze in de beleving van de betoverde wereld een 

rol speelden. Als specialisten op het vlak van de magie kon men bij hen terecht voor 

raad en daad. Op die manier zijn veel onttoveringdeskundigen door hun optreden en 

faam een bron van volksverhalen geworden. Via het doorvertellen van deze 

volksverhalen bleef de bevolking heksen zien of vermoedde hun betrokkenheid bij 

ziekte en tegenslag. Dit had tot gevolg dat de hulp of het advies van de 

onttoveringsdeskundigen werd ingeroepen, wat weer zorgde voor nieuwe verhalen. Pas 

in de twintigste eeuw werd deze vicieuze cirkel door onderwijs, verbetering van de 

sociaal-economische omstandigheden, de successen van gediplomeerde medici en het 

strafrechterlijk optreden tegen kwakzalvers doorbroken. De adel en de geschoolde 

burgerij hadden reeds eerder afstand genomen van het magische universum. Sweder 

Schele (van huize Weleveld te Zenderen) maakt melding van ouders die vanwege 

schurft van hun dochter om advies naar een 'alte hexe' waren gegaan. De behandeling 

met rattenkruid heeft echter tot gevolg dat het meisje komt te overlijden. Volgens 

Sweder Schele blijkt daaruit eens te meer dat men adviezen van 'oude wijven' niet 

moet opvolgen. De jonkheer twijfelt ook over het voorspellende vermogen van 

veurkiekers. 

 

Caspar Falke ten Roekel, die professie maket visionen te sehen, segt hie will an zijn 

huisz niet mher timmeren, dan hie hebben het sehen bernen. 

 

Kritisch voegt Sweder Schele daar aan toe dat het beter is deze visioenen niet op te 

volgen en op god te vertrouwen. 

 

In de zesde eeuw en de eerste helft van de zeventiende eeuw dringen kerken aan op 

een actief vervolgen van duivelbanners en waarzeggers. Reden: toverij en de duivel 

worden met elkaar in verband gebracht. De autoriteiten zijn door het intellectuele en 

theologische klimaat en het strafrechterlijke beleid inzake toverij niet ongevoelig voor 

deze druk. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw worden waarzeggers en 

duivelbanners juridisch aangepakt voor het plegen van bedrog. Het 

Verlichtingsdenken zorgde ervoor dat onttoveringdeskundigen in de ogen van de elite 

hun magische glans verloren. Men ging hen hierdoor meer en meer als onruststokers 

en bedriegers zien. De clerus dringt ook lang niet zo intensief aan op vervolging als 

rond 1600 het geval was. Toverij wordt steeds meer als bijgeloof van het volk gezien en 

niet langer als duivelswerk. Dokters en chirurgijns sluiten zich bij deze opvatting aan. 

In de negentiende en twintigste eeuw werken de medische stand en de autoriteiten 
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samen tegen kwakzalvers/duivelbanners wegens het onbevoegd uitoefenen van de 

geneeskunst. Waarzeggers en spokenkiekers worden niet meer juridisch aangepakt. 

Wanneer mensen zich willen laten bedriegen dan moet men dat zelf weten. Alleen als 

het om grote bedragen gaat dan wordt justitie tot op de dag van vandaag nog wel eens 

ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor al dan niet rondtrekkende kwakzalvers. De 

protestanten moesten ook niet veel hebben van lekenduivelbanners. In het jaar 1615 

werd tijdens een in Zwolle gehouden synode het besluit genomen om er bij de 

autoriteiten op aan te dringen om in Overijssel een plakkaat te verspreiden, waarin 

het werd verboden segenspreekers, tooverders, duyvelbanners te bezoeken. Het volk 

bleef, ondanks deze verboden, de onttoveringdeskundigen raadplegen. Dat sommige 

van deze specialisten veel faam genoten blijkt uit de activiteiten van Wipke Paels. Deze 

wikster woonde in de buurt van Markelo en werd in het jaar 1561 naar Drenthe 

gehaald om een diefstal te helpen oplossen. Het werkgebied van Wipke Paels strekte 

zich niet alleen in noordelijke richting uit, er is ook een vermelding dat ze in 

Bredevoort actief is. Er waren in de zesde eeuw ook rondtrekkende duivelbanners. Zo 

deed het Gelderse hof in het jaar 1548 uitspraak in de zaak tegen de magiër mr. 

Jacobus Judoci de Rosa van Kortrijk. Zijn ringvinger, waarin een boze geest zou 

zitten, moest volgens het Gelderse hof met een hamer worden stukgeslagen en zijn 

toverboeken worden verbrand. De tovenaer De Rosa werd uiteindelijk uit Zutphen en 

Gelre verbannen. De Rosa is bovendien even in Deventer actief geweest. In het midden 

van de zeventiende eeuw liet de Twentse drost Johan van Raesfelt twee wiksters 

arresteren. De vrouwen Tanken Geertie en Geeske van Getelen tot Ootmarsum waren 

in Oldenzaal aangehouden op beschuldiging van 'duyvelse konsten van wicken en 

geesten to verdrijven.’ Dat dit in die tijd nog als hoogst ernstig werd opgevat komt 

naar voren uit het feit dat de burgemeester van Oldenzaal het geen zaak voor het 

stadsgericht vond, maar de vrouwen wilde overdragen aan het hogere gericht van de 

drost. Jammer genoeg zijn over deze zaak verder geen archiefstukken voorhanden. 

Datgene wat men in de Achterhoek en Twente over deze vervolgingen hoorde heeft 

waarschijnlijk invloed gehad op het oplaaien van verdachtmakingen in eigen 

buurtschap of dorp. Dat leverde de onttoveringdeskundigen de nodige bijverdiensten 

op. Via informele waarschuwingen, boetes wegens smaad of verbanning werd de 

onrust gedempt. Zo werd de in Bentheim woonachtige en vanuit Twente 

geraadpleegde wikster Thrina van Soest in het jaar 1652 aangeklaagd en 

waarschijnlijk verbannen. De autoriteiten verliezen hun belangstelling voor de 

duivelbanners. Dat beeld komt ten minste naar voren uit de ‘Classicale Acta’ van 

Overijssel waarin opmerkingen of richtlijnen voor de praktijken van duivelbanners en 

wiksters in de eerste helft van de zeventiende eeuw snel in aantal afnemen en 

tenslotte geheel ontbreken. In het jaar 1657 komt een 'duyvelbannerse en segenster te 

Holten tijdens de vergadering ter sprake. Het gaat om Elsken Brookers. De Classis 

dringen er bij de autoriteiten op aan om maatregelen tegen de vrouw te nemen. De 

Classis Zutphen is in die periode nog van mening dat de overheid maatregelen moet 

nemen tegen geestenbanners. De Classis heeft daarbij onder andere de in Baak 

actieve Peter Spittael op het oog die beweerde 'de duijvel’ te kunnen ‘verdryven en 

andere wiglerien meerr.’ 

 

In tegenstelling tot de dominees hadden de autoriteiten intussen minder 

belangstelling gekregen voor onttoveringdeskundigen. Dit wordt geïllustreerd door een 

in het jaar 1659 gehouden rechtszaak voor het stadsgericht van Goor. De wikster 

Mette Schouwinck werd toen door de overheid in bescherming genomen tegen 
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kwaadsprekerij van de jurist Berend ten Duisschotte. Berend zou Mette hebben 

uitgemaakt voor 'duvelinne' en haar ervan hebben beschuldigd dat ze aan 'hexerije' 

deed door de toekomst te voorspellen via het zeefdraaien. Niet Mette Schouwinck, 

maar ten Duisschotte kreeg uiteindelijk een boete. Dit ondanks het feit dat de getuige 

Braun van Laer tegenover het gericht het volgende vertelde:  

 

Dat Mette Schouwinck op verscheidene tijden ende plaetzen gezegth heeft dat sij een 

seeve hadde, 't welck sij liet omloopen, waer bij conde weeten off se het proces tegen 

Duyschote soude winnen, ende dat sij meer andere dinghen door 't omloopen van de 

seeve koste weeten. 

 

In de negentiende en twintigste eeuw was er sprake van een intensivering van het 

vervolgingsbeleid tegen kwakzalvers, waarvan verschillende ook als duivelbanner 

optraden. Dit had vooral te maken met de wet van 12 maart 1818, die het uitoefenen 

van de geneeskunst regelde. Alleen diegenen die in het bezit waren van geldige 

papieren waren vanaf dat moment bevoegd om als dokter, apotheker of vroedvrouw op 

te treden. Het effect was een hele serie processen tegen mensen zonder diploma's. Een 

voorbeeld van iemand die zonder geldige papieren in het beging van de negentiende 

eeuw als veearts en duivelbanner optrad is Stephanus Asteleiner uit de buurtschap 

Gelselaar. Asteleiner genoot volgens de volksverhalen die over hem in Twente de ronde 

deden ook bekendheid als duivelbanner. Dat meister Stephanus inderdaad een 

ontvoeringdeskundige was blijkt uit een veroordeling door de Almelose rechtbank. 

Deze veroordeelde hem in het jaar 1824 tot een boete van vijfenzeventig gulden 

wegens kwakzalverij, vanwege hulp aan een boer in Markelo die meende dat zijn koe 

was betoverd. Ook in de regionale kranten van de negentiende eeuw nam de druk om 

op te treden tegen kwakzalvers /duivelbanners toe. In de Enschede Courant 

verscheen op 2 februari 1873 het volgende bericht:  

 

Delden, 1 februari. Is men op sommige plaatsen van ons vaderland verstoken van 

geneeskundige hulp, te Delden kan men daarover niet klagen. Behalve toch drie 

geëxamineerde geneesheren, hebben we hier een duivelbanner en een doctor die, 

hoewel voor alle mogelijke kwalen raad wetende, speciaal zegt bekwaam te zijn in het 

genezen van reumatiek. Te Delden hebben de beide laatstgenoemde sujetten die het 

slechts te doen is, om, zonder te werken, ten koste der beurs van den ligtgeloovige te 

leven, geen praktijk, waarom ze die elders zoeken en naar wij vernemen, helaas al te 

vaak vinden. Het ware te wensen dat de politie in dezen een oog in 't zeil hield. 

 

Dat het krantenartikel effect heeft gehad, blijkt uit het feit dat winkelier en 

wonderdokter Jan Boom in dat zelfde jaar wordt veroordeeld voor het onbevoegd 

maken en verkopen van geneesmiddelen. Het geloof in toverij was echter hardnekkig. 

In het jaar 1963 meenden mensen in Bruinehaar – een buurtschap tussen Almelo en 

Hardenberg – dat hun buurman een tovenaar was en riepen de hulp in van 

wonderdokter/duivelbanner Rudolph Franciscus Rusken (1875-1968), die in de 

buurtschap Radewijk woonde. Rusken beloofde de kwade krachten te zullen bezweren 

en stelde de betrokkenen gerust. De methode die Rusken doorgaans toepaste was dat 

hij de mensen in het hoofdkussen van de zieke liet kijken. In het jaar 1942 gaf hij het 

advies aan de familie E. in Kloosterhaar die meenden dat hun zoontje betoverd was. 

De familie vond drie verenkransen. Dit werd gezien als een bewijs dat er een heks in 

het spel was. Volgens het bijgeloof was een gesloten verenkransje dodelijk. Wanneer 
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de ring van veren en draadjes op natuurlijke wijze ontstaan door de ronde vorm van 

het hoofd en statische elektriciteit, nog open was, dan kon de duivelbanner nog wat 

uitrichten. Rusken gaf het advies om de kransjes in een ketel met water te koken. De 

heks werd dan gedwongen naar het huis van de familie E. te komen en zo zou haar 

kwade kracht worden verbroken. Om zich te beschermen moest er bij iedere ingang 

rond het huis een kruis in het zand worden gemaakt. Volgens gangbare bijgeloof kon 

een heks niet over dit christelijke symbool stappen. 

 

Naast leken duivelbanner bleven in de twintigste eeuw ook katholieke priesters als 

exorcist actief. In Twente waren de Karmelieten in Zenderen een eerste hulppost voor 

mensen die meenden dat hun kind of vee was betoverd. De paters gaven de 

betrokkenen Albertuswater of scapulieren mee. Dat waren twee gewijde lapjes, op 

borst en rug gedragen, verbonden door linten. Nog steeds kan men voor een kleine 

vergoeding deze gewijde zaken in Zenderen verkrijgen. Het lijkt dat met de onttovering 

van de wereld niet alleen het geloof in toverij en heksen is verdwenen. Ook de 

voorstelling, dat heiligen in de hemel in staat zijn om via aan hem gewijde scapulieren 

of water, op aarde wat goeds te doen. Toch is er ook in onze moderne samenleving nog 

steeds behoefte aan magie, ook al zijn de rol en het belang ervan niet te vergelijken 

met het magisch universum waarin duivelbanners zo'n interessante rol hebben 

gespeeld. 

 

Als we magie definiëren als de toepassing van niet werkzame technieken om angst 

weg te nemen wanneer werkzame technieken niet beschikbaar zijn, dan zal de 

samenleving er nooit vrij van zijn. Wie mocht denken, dat het geloof aan heksen een 

symptoom is van enkele eeuwen geleden, zal zijn mening moeten herzien. Men hoeft 

slechts te denken aan de moderne heksengezelschappen die – onder andere – in 

Engeland en Nederland bestaan. Ook in de volksoverlevering speelt het geloof aan 

heksen nog een rol. Er is echter wel een verschil tussen geloven aan en het vertellen 

over heksen. Daarnaast treffen we in veldnamen, bepaalde gezegden en sprookjes met 

heksen aan. Van afbeeldingen op zakjes drop en in boeken en films (Harry Potter, de 

Heksen van Roald Dahl, Abarat van Clive Barker) blijft de heks als illustratie van 

magie en als typering deel uitmaken van ons dagelijks leven, vooral in dat van 

kinderen. Het is dan ook niet moeilijk om een lijn te trekken van heksen- en 

smaadprocessen naar de huidige omgang met heksen. 

 

In de afgelopen tweehonderd jaar heeft men op verschillende plaatsen en met 

verschillende methoden getracht de volksoverlevering vast te leggen. We denken 

daarbij onder andere aan de gebroeders Grimm, die in het jaar 1812 de bundel: 

Kinder- und Hausmärchen publiceerden. Het gaat in dit boek om een literaire 

bewerking van wat de gebroeders gehoord of toegezonden kregen. 

 

In het jaar 1934 heeft het instituut P.J. Meertens in Amsterdam, toen nog 

Volkskundecommissie der Academie van Wetenschappen geheten, een vragenlijst 

rondgestuurd waarin om volksverhalen werd gevraagd. Onder leiding van drs. J.J. 

Voskuil, hoofd van de afdeling Volkskunde startte in het jaar 1962 een onderzoek 

naar verhalen. Met behulp van twintig vrijwilligers, werden aan de hand van 

vragenlijsten volksverhalen achterhaald. De vragenlijst bevatte diverse verhalentypen 

die systematisch moesten worden beantwoord. Het ging daarbij om verhalen over 

weerwolven, witte wieve, kabouters en heksen. De verhalen moesten zo letterlijk 
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mogelijk worden genoteerd. Meestal was dat in het dialect van de streek. De 

genoteerde verhalen werden letterlijk uitgetypt en naar Amsterdam gezonden. Het 

resultaat van het onderzoek overtrof de verwachtingen. Een telling leverde op dat het 

verzamelde materiaal honderdnegenennegentig verhalen omvat die heksen en toverij 

tot onderwerp hebben. Ongeveer zeven procent van het totaal, het merendeel van de 

verzamelde verhalen handelde over geestverschijningen, weerwolven, witte wieve, over 

mensen die de dood of andere gebeurtenissen konden zien. Deze typen verhalen 

passen in het magisch universum, zoals dat in het verleden gemeengoed was onder de 

brede lagen van de bevolking. De vertellers waren meestal ouder dan zeventig jaar en 

hun herinnering reikte terug tot de periode waarin ze kind waren en de verhalen 

hoorden vertellen. Dit had tot gevolg dat de verhalen algemeen stammen uit de 

periode 1880 tot 1940. Naar het waarheidsgehalte werd niet gevraagd. Het ging bij het 

onderzoek primair om het verhaal, de gebeurtenis en het vastleggen ervan door de 

onderzoeker. Een bejaarde vrouw uit Zieuwent bijvoorbeeld, was sceptisch over de 

verhalen die ze van haar buurman had gehoord. Ze vond de verhalen interessant, 

maar ze geloofde er niet in. Tot ze bij het nagesprek opeens het verhaal vertelde van 

een haas die – na beschoten te zijn – in een vrouw veranderde. Die gebeurtenis was 

haar oom overkomen en die loog volgens haar nooit. 

 

Ton Dekker, verbonden aan het eerder genoemde instituut heeft in zijn bijdrage 

'Heksen en tovenaars in twintigste eeuwse sagen', in het boek 'Nederland Betoverd' 

verschillende conclusies getrokken op basis van het verzamelde materiaal. Hij stelde 

onder andere vast:  

 

Het zou onjuist zijn indien men uit het voorgaande de indruk gekregen zou hebben dat 

rond de eeuwwisseling en zelfs nog in de tweede helft van deze eeuw er in de 

onderzochte gebieden sprake zou zijn van een ongebroken geloof aan toverij. 

 

Uit de verhalen blijkt dat er vele gradaties van geloof moeten hebben bestaan tot en 

met scepsis en ongeloof. In zijn bijdrage gaat Dekker in op de verhalen over 

schadelijke toverij van heksen en tovenaars tegen kinderen, volwassenen, dieren en 

de boterbereiding. De landelijke verhouding tussen vrouwelijke heksen en mannelijke 

tovenaars is drie tegen een. Dat geldt ook voor het in Twente verzamelde materiaal. In 

het onderzoeksgebied kon worden vastgesteld dat toverij door heksen in hoofdzaak 

tegen kinderen is gericht. Wat de tovenaars betreft liggen de getallen op vier 

(kinderen), zeven (volwassenen), acht (dieren) en nul (boterbereiding). Heksen hadden 

het dus duidelijk meer op kinderen voorzien dan tovenaars, die vooral met de 

betovering van volwassenen en dieren in verband werden gebracht. In zevenenveertig 

gevallen werd de heks omschreven als oud, bij de tovenaar was dit tien keer. In acht 

gevallen was de heks vies, arm, lelijk en vreemd. Bij dit 'vreemd' ging het om 

priemende ogen en over afwijkend gedrag van de toenmalige geldende norm. Voor 

tovenaars is deze karakterisering niet aangetroffen. De vrouwen en mannen die van 

toverij werden verdacht woonden in het algemeen niet achteraf, zoals de Hans en 

Grietjeheks maar maakten deel uit van de gemeenschap. 

 

Een zwarte kat speelde steeds een grote rol in het vroegere heksengeloof. De verhalen 

die in het algemeen over heksen en tovenaars de ronde deden zijn te verdelen in een 

aantal typen. 
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Een veel voorkomend type is het volgende verhaal. 

 

Bij Groenlo kwam in een boerderij steeds een kat in de keuken, wanneer de vrouw des 

huizes aan het pannenkoeken bakken was. Het ging om een onbekende kat. De boerin 

vond het vervelend dat het dier naar haar bezigheden zat te staren. Ze praatte erover 

met haar man en die wist goede raad. Als de kat nog een kwam moest ze met het hete 

pannenkoekenvet de kat proberen te raken. Dan zou deze wel wegblijven. Toen de kat 

weer eens verscheen en bij haar in de buurt kwam, smeet ze het dier heet vet over de 

kop. Deze vloog onmiddellijk miauwend weg en de volgende morgen droeg de 

buurvrouw een doek om het hoofd. Volgens eigen zeggen had ze zich thuis gebrand 

maar de boer en boerin wisten wel beter. Zij was de kat geweest en ontmaskerd als 

heks. 

 

Een ander verhaaltype is dat van een heks die zich in een haas kan veranderen. 

 

In de herfst was een aantal jagers op jacht en op een houtwal zagen ze een grote haas 

zitten. Een van de jagers, een goede schutter, schoot op de haas. Hij raakte het beest 

kennelijk niet en wat vreemd was, het bleef op dezelfde plaats zitten. Ook na het 

tweede schot. Toen wisten de jagers dat er iets niet in orde was. De jager deed behalve 

een patroon ook een zilveren dubbeltje in zijn geweer. Toen hij schoot klonk er een 

geweldige knal. De haas vloog weg en de jagers hoorden kinderen roepen: 'Gropmoe, 

loop!' En een eind verderop zagen ze opeens een oude vrouw door de wei strompelen. Zij 

was de haas geweest. 

 

Dit verhaal werd verteld in het dorp Keijenborg. De opvattingen die in deze 

volksverhalen doorklinken zijn ook aangetroffen in de verhoren die deel uitmaken van 

tegen vermeende heksen en tovenaar gevoerde processen in de zeventiende en 

achttiende eeuw. De kenmerken en wijze van ontmaskering zijn kortom over meerdere 

eeuwen levend gebleven. Naast heksen werden er tijdens het onderzoek ook 

verschillende namen genoemd van mensen die bekend stonden als duivelbanners 

genoemd. Een duivelbanner was in staat om kwade toverij teniet te doen of de 

verantwoordelijke heks te ontmaskeren. De vertellers noemden ook huizen waarvan 

bekend was dat er dingen gebeurden die met toverij te maken hadden. Hetzij dat er 

een heksenfamilie woonde of dat het om een spookhuis of een spookschuur ging. 

Heksen, duivelbanners en tovenaars waren een onderdeel van het dagelijks leven. 

Omdat men ontzag had voor deze mensen zijn de namen in het geheugen van de 

vertellers blijven hangen, soms in een beperkt gebied, soms in een groot deel van het 

onderzoeksgebied. In het verzamelde materiaal komen 29 namen voor van mensen die 

bekend stonden als heks, tovenaar of duivelbanner. Dikwijls waren het bijnamen 

zoals 'Smoks Hanne' uit Zelhem. Waarover G.J. Klokman schreef:  

 

Smoks Hanne kon pas sterven toen een familielid haar een ander doodshemd aantrok. 

Het eerste hemd was op een zondag genaaid. Dit had tot gevolg dat de heks dagenlang 

met de dood lag te worstelen. 

 

Een bekende duivelbanner was Stefanus, woonachtig in Gelselaar. Wij zijn hem al 

eerder tegengekomen. Hij was van Hongaarse afkomst en zijn volledige naam was 

Stefanus Asteleiner. Tot het jaar 1830 komt zijn naam regelmatig voor in de 

diaconierekeningen van Borculo. Volgens H.W. Heuvel (1864-1926) gingen de mensen 
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bij ziekte en tegenslag liever naar Stefanus dan naar een gewone dokter. In het boek: 

'Oud-Gelselaar' geeft Heuvel de nodige informatie over deze toenmalige regionale 

beroemdheid. Behalve dat hij een kwakzalver was, bande Stefanus heksen en trad op 

als paardendokter. 'Bonen Trui' uit Hengevelde en de 'Bilsterhekse' uit Lintelo zijn 

daarentegen slechts namen gebleven voor de ingewijden uit de buurt. Hun 

verrichtingen leven voort in het volksverhaal. 

 

Het lijkt aannemelijk dat pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Oost-

Nederland het begrip heks geheel ingeburgerd is geraakt. Een tijdlang werden de 

woorden heks en toversche naast elkaar gebruikt. Het woord toveren heeft eveneens 

een lange voorgeschiedenis. In het Oud-hoogduits bestond het woord als zoubaron, 

terwijl het zelfstandig naamwoord zoubar was. De etymologen (die zich bezighouden 

met woordafleidkunde) vermoeden dat het woord samenhangt met het Angelsaksische 

woord 'teafor', een woord voor de verfstof die uit rode aarde werd bereid. Deze verfstof 

zou zijn gebruikt om runentekens te accentueren. Het begrip toverij zou dus 

geheimschrift of toverschrift zijn. In dit verband is het interessant om ook de 

achtergronden van het woord goochelen in dit algemene overzicht te betrekken. Aan 

goochelen ligt het Oud-hoogduitse woord gougalon ten grondslag. De grondbetekenis 

zou zotternij, toverij bedrijven zijn. Het Oud-hoogduits gougal en het Midden-

hoogduits goukel betekenen dan ook toverij. Met het woord toverkol weet men 

nauwelijks raad. Het woord komt alleen voor in Nederlandse teksten en de etymologen 

nemen aan dat het hier om een betrekkelijk jong woord gaat. Men vermoedt dat het 

woord verwant is met het Oud-noorse kolla, de aanduiding voor vrouw. Een selkolla 

was een zeehondvrouw, eveneens een demonische gestalte. Ook bestond het woord 

kudlo voor het begrip wijze vrouw. In Noord-Holland, boven het IJ, wordt een vrouw, 

wanneer ze betoverd was bekold genoemd. Men hoefde haar niet eens te zien om te 

weten dat het goed mis was met haar, want men hoorde haar altijd en overal 

schreeuwen. Een andere verklaring is misschien te vinden in de uitdrukking kol 

rijden, waarbij dan kol identiek is met bezemsteel. Daaraan zou het Vlaamse woord 

kal ten grondslag liggen, de benaming voor een langwerpig stukje hout. In de 

verzamelde verhalen treffen we het woord aan in Halle, waar een kollekat woonde, ook 

wel een katske genoemd. Uit processtukken is het woord kol tot nu toe niet bekend. 

Het woord wik komt van het oude woord wicce, voortlevend in het huidige witch, 

wikka ofwel heks. In het Middel-nederduits waren wicken, wichelen synoniemen voor 

toveren, heksen, bezweren of waarzeggen. Een wichelaar was dan ook een tovenaar en 

ook in het Middel-nederlands komt wichelare of wighelare voor in de betekenis van 

wichelaar, tovenaar of waarzegger. En op zoek naar water is de wichelroede nu nog in 

gebruik. 

 

In diverse processtukken komt het begrip molckentoversche voor. Dit was iemand die 

in staat was vanaf een afstand koeien uit te melken of ervoor te zorgen dat bij het 

karnen geen boter ontstond. De karn was dan betoverd. Het woord molcken staat 

namelijk in verband met melken. In het Middel-Nederlands betekent het melk en alles 

wat daarvan gemaakt wordt, namelijk boter en kaas. We treffen het woord 

molckentover ook aan in het Middel-Nederduits, waar het de betekenis heeft van 

behekser van melkproducten, en ook als benaming voor een behaarde, bruine rups of 

een nachtvlinder. In de Winterswijkse streektaal is een molkenteumer nog steeds  het 

woord voor een grijze, grauwe nachtvlinder. Tegenwoordig wordt deze vlinder niet 

meer met kwade magie in verband gebracht.  
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In de nacht van Oud op Nieuwjaar spoken er demonen rond in Goor. De kinderen 

hebben zich vermomd achter zotte of afschuwwekkende mombakkesen. De jeugd 

komt in de vooravond met tientallen aan de deur voorzien van lawaaimakende 

'muziekinstrumenten', als potdeksel en ouderwetse foekepotten. Alle beschikbare 

kleingeld is opgegaan aan de vordering van de kleine bedelaars, zingend:  

 

Foekepotterij, foekepotterij. 

Geef mij een centje 

dan ga ik weer voorbij.’ 

Ik heb al zolang met de foekepot gelopen. 

‘k Heb geen geld om een broodje te kopen. 

Foekepotterij, foekepotterij, 

Geef mij een centje 

dan ga ik weer voorbij. 

 

Dat foekepotten is een oud gebruik in Goor. Er komen elementen in voor, die de 

volkskundige direct herkent en die het gebruik op één lijn stelt met de Böehkeerl. 

Cato Elderink hoorde voor de Twentse kinderschrik ook de naam Bozemkearl 

gebruiken en zij vermoedde dat dit wel eens de oudste vorm kon zijn. De bozem, de 

grote rookvang (schoorsteen) in het Twentse boerenhuis was immers de verbinding 

tussen hemel en aarde. Door de schoorsteen, zegt Heuvel, kwam de boldergeest, om 

onheil en plagen in huis te brengen; ook de hulpvaardige kobold en de goede 

sinterklaas. Zetten onze kinderen niet nog steeds op 5 december hun schoen?' 

 

In heel Europa zijn de volksdeskundigen vol eerbied voor de gedegen studies van 

Meuli en Weiss uit Zwitserland, die allerlei vage veronderstellingen tot een sluitend 

betoog hebben uitgebouwd. In het kort komt hun theorie hier op neer: bij allerlei 

natuurvolkeren heerst het geloof dat op zekere tijden de doden terugkeren om te zien 

hoe de levenden hun werk doen. Bij de Germanen gold de 'Joeltijd', de tijd van de 

winterzonnewende als periode waarin de geesten van de gestorvenen op aarde 

ronddwaalden, zegenend en straffend. Het Zweedse woord voor kerstmis is nog altijd 

Juul. Ondanks vele eeuwen christendom is dat geloof blijven bestaan. 

 

Ook in Twente weet men van de Wilde Jacht: het 'dodenheir' dat in wintertijd door de 

lucht suist. De verhalen daarvan zijn in heel Europa bekend. Wie een stormachtige 

avond op een van onze winterse waddeneilanden doorbrengt, kan zich het ontstaan 

van zulke verhalen best voorstellen. Om die demonen van de lucht – voor zover ze 

kwade bedoelingen hebben – te misleiden vermomden de mannen zich eveneens als 

demonen. Spreken zou hen verraden hebben. Er zijn tientallen variaties: zwijgend 

rond, al maken ze met schellen, kettingen of horens lawaai genoeg. Onder het eisen 

van giften, die volgens de Zwitserse deskundigen oorspronkelijk als offers bedoeld 

waren om de echte demonen gunstig te stemmen, ging men de stad rond. De 

vordering van de Goorse foekepotters staat daarmee op één lijn, al is het gebruik tot 

kinderspel afgezakt. En zoals onze hedendaagse Zwarte Piet nog altijd een roe bij zich 

draagt, zo zijn ook de gemaskerde demonen voorzien van een levensroe, waarmee zij 

mensen, dieren en velden aanraken om vruchtbaarheid te bevorderen. Niet overal 

heeft het gebruik die oeroude trekken nog bewaard. De vermommingen in Goor zijn 

lang niet zo origineel meer. Waarom blijft een gebruik hier wel en daar niet bewaard? 
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Waarom is de oudejaarskledij – die vroeger ook in Markelo bekend was – daar nu 

uitgestorven en is zij in Goor van jaar tot jaar in omvang toegenomen? Dat is een 

vraag waarop nog geen geleerde het antwoord heeft gevonden. 

 

Nu zei men vroeger altijd dat er in Twente meer goud in, dan boven de grond te vinden 

was maar daar is in de loop van de jaren toch weinig van gebleken. Bij de 

grootscheepse ruilverkavelingwerken die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 

bijna al het ruige onland ten zuiden van Ootmarsum in een saaie cultuursteppe 

hebben omgezet, is nooit de gouden wieg gevonden, die daar in het moeras verzonken 

zou zijn. Ook onder de Korenbelt, een heuvel bij de Vecht ten noorden van 

Hardenberg (en naar men zegt een Germaanse offerplaats) zou een gouden wieg 

liggen. Op een boerenerf bij Enschede werd in het jaar 1935 de urn gevonden, die 

daar volgens de overlevering in de grond zou zitten, maar nooit de gouden doodskist 

uit de Romeinse tijd waarvan men ook verhaalt. De oude Jan van 'n Hanenbulten in 

Buurse heeft lang gezocht naar het graf van de heidense kapitein Haan naar wie deze 

bulten zijn genoemd. 

 

Er bestaan legio voorbeelden van verhalen over 'veurspooksels' en men zag ze soms. 'k 

Heb 'n laampe zien braanden' is een vast bewijs voor iets wat stond te gebeuren. Men 

zag een lichtje in het veld op een plek waar later een huis werd gebouwd, men zag 

schepen varen met een lichtje in de mast. Zo maar door het veen, terwijl het 

Overijssels kanaal daar pas jaren later zou worden aangelegd. G.J. Eshuis vertelt dat 

op het Hoge Hexel meister Jan Willem (zijn vader was schoolmeester geweest) uit de 

vijver van de Kloasboer een lichtje zag opstijgen. Dwars door de heggen heen was het 

verdwenen, in de richting van het erve Aalvink. Drie dagen later brandde deze 

boerderij af. Ook een donderslag bij heldere hemel werd als een waarschuwing van 

boven opgevat, evenals het geschreeuw van eksters om het huis. Sommige mensen 

wisten hoe je brand kon voorkomen. Op het Hoge Hexel noteerde Eshuis een probaat 

middel tegen blikseminslag. Men legde er tijdens onweer een zanderig en daardoor 

sterk rokende schadde (heideplag) op het vuur. De rook die dan uit de schoorsteen 

kolderde zou een afwerende werking hebben. De gekruiste houtenpaardenkoppen op 

de gevels van de Twentse boerderijen en tegenwoordig ook van nieuwe huizen zijn 

voorafgegaan door het ophangen van een echte paardenschedel. Het zijn 

afweergebruiken tegen ziekten, evenals de runenachtige tekens op de stiepel die ook 

als zodanig worden uitgelegd. 

 

Verdacht van omgang met de duivel en poging tot vergiftiging van haar schoondochter 

werd in het jaar 1649 Maria Witvoet, een burger van het schoutambt Almelo, als heks 

ter dood gebracht. Volgens Ter Kuiles 'Twentsche Eigenheimers' werd zij voor Huize 

Almelo 'op een sleede geset, door de stadt ter plaatse van de Justitie gesleept ende 

aldaar met den swaaerde van het leven te dood gerigtet, voerts het lichaem op een 

radt en het hoofd op een pinnen gestelt geworden.’ Twente heeft zijn deel gehad aan 

de afschuwelijke heksenprocessen die het einde van de middeleeuwen en het begin 

van de Nieuwe Geschiedenis hebben geteisterd. Magie (zwarte kunst) was voor de 

christelijke kerk een vorm van bijgeloof, die te vuur en te zwaard moest worden 

bestreden, letterlijk! Misschien had Maria Witvoet inderdaad geprobeerd haar 

schoondochter te vergiftigen, maar de kans is groot dat deze beschuldiging op 

kwaadsprekerij berustte. Zelfs wanneer zij zich, als inderdaad zovelen in die en ook in 

onze tijd, met occulte zaken had bezig gehouden, was het voor haar vijanden en voor 
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de vooringenomen overheid maar al te gemakkelijk om het woord 'heks' in de mond te 

nemen en zich daardoor van haar te ontdoen. Hoewel er ook 'witte magie' bestond, 

gericht op het bereiken van goede dingen werd en wordt elke activiteit op het niet door 

godsdienst en rede controleerbare gebied, bijna steeds bij voorbaat als een 

boosaardige zaak beschouwt, met alle kwalijke gevolgen vandien. In het jaar 1823 

onderwierp een vrouw in Delden zich vrijwillig (en met succes) aan de heksenproef 

nadat ze van tovenarij was beschuldigd. Met een touw onder de armen werd zij in de 

Twickelervaart te water gelaten. Zij bleef niet drijven en dus was zij onschuldig. Deze 

waterproef moesten in het jaar 1618 ook twee tovenaressen uit Vriezenveen, die tot de 

voornaamste lieden van het Veen behoorden te ondergaan. Op de Markelose berg 

woonde vroeger een heks. Zij deed niet veel kwaad, hielp zelfs mensen om verloren 

voorwerpen op te sporen. Toch moet je altijd op je hoede blijven voor heksen. Nu ze de 

mensen geen kwaad meer durven doen, richten zij hun boze invloed meestal op 

bomen. Dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van de iepziekte, van de 

watermergziekte onder de wilgen en van het geheimzinnige afsterven van de vele 

honderden oude beuken. Zeker in het taalgebruik blijven de heksen actief. Niemand 

van ons kan 'häksen en blauwverven tegeliek’. 

 

Van Deinse heeft het gebruik beschreven dat de Twentse boeren 'donderbijlen' 

bewaarden om er poeder af te schrapen als medicijn tegen termienen (stuipen) bij 

kleine kinderen. Nog in het jaar 1950 kwam G.J. Eshuis de sporen van dit gebruik 

tegen in Albergen en Enter: 'Soms wreef men het kind er enkel mee langs het 

voorhoofd, bij voorkeur langs de slapen, soms diende men het wat afschraapsel van 

de steen toe. Elke archeoloog kent de naam donderbijl, grommelsteen of dondersteen 

voor prehistorische hamers en bijlen. 

 

Met de zeventiende eeuw brak in ons land een mildere tijd aan. Vader Cats, die te 

Goeree als advocaat de vrijspraak had weten te bepleiten voor een aangeklaagde 

vrouw, schrijft de volgende dichtregels: 

                         

En ziet nadat het Hof dit vonnis had gegeven,  

scheen alle tooverij als uit het land gedreven.  

 

Toch was daarmee het bijgeloof, dat zo diep wortel had geschoten, niet uitgeroeid. Nog 

herhaaldelijk sloeg het volk zelf de handen aan de verdachten of bemoeilijkte haar op 

allerlei manieren. Zelfs in het jaar 1823 onderging een vrouw te Delden op haar eigen 

verzoek, ten einde zich van de laster te bevrijden, de waterproef. In het buitenland 

duurden de vervolgingen nog lang voort, ondanks de krachtige stemmen, die 

daartegen protesteerden. Zo ijverde de Jezuïet Spee in zijn werk ‘Cautio Criminales’ 

(1631) tegen de heksenprocessen en baande de weg voor het werk van Balthasar 

Bekker, predikant te Amsterdam. Die bracht tegen het einde van de zeventiende eeuw 

zijn ‘Betooverde Wereld’ in delen uit. Hij ontkende het geloof aan de duivel zelf, en zo 

groot was de storm van verontwaardiging daarover, dat hij als predikant werd afgezet. 

Daardoor gingen nog meer mensen zijn boek lezen. Toen ook Thomasius in het jaar 

1703 het voorbeeld van Bekker volgde, begon men zich langzamerhand in Duitsland 

over de heksenprocessen te schamen. Omstreeks het jaar 1750 verdween de misdaad 

van toverij in Pruisen en Oostenrijk uit de wetgeving. 
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Niks is zo oald as de krante van gister 

 

Trouwen is gen eenmansweark 

 

 

 

 

 

DE GROTE VERANDERING 
                      

        

  

         

 

 

         Meester en leerling 

 

De meester in zijn wijsheid gist. 

De leerling in zijn waan beslist. 

 

A.C.W. Staring 

 

 

Uit een knipsel van een regionale krant d.d. 7 augustus 1910: 'De omstreken van 

Goor, Enter en van de buurtschappen Elsenerbroek, Zeldam en Enterbroek leveren 

tegenwoordig een treurigen aanblik. Gedurende enige weken staan de landerijen en 

weiden geheel onder water. Nieuw ontgonnen gronden, waarop haver en andere 

vruchten prachtig stonden zijn nu voor een groot deel vernield. De aardappels 

verrotten in de grond en in de weilanden, nu in grote meren herschapen, ziet men de 

toppen der hoopjes uitsteken van het moeizaam gewonnen en duur gepachte hooi.' 

Bijna al het Twentse water stroomde vroeger in de richting van de Midden-Regge bij 

Enter. Water uit de buurt van Haaksbergen, Enschede, Hengelo, Borne, Almelo, 

Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en de Duitse grensplaatsen Uelsen en Itterbeck. 

Water uit het oosten en zuidoosten van Twente, ook van de landerijen rond 

Kloosterhaar en Westerhaar. Via de Weezebeek, de Loolee en de Hollandergraven 

stroomde al dat water in de Exose Aa die het probeerde te lozen op de Regge. Die 

kleine rivier diende het Twentse water naar de Vecht te brengen, kon noch de 

aanvoer, noch de afvoer aan, zodat duizenden hectaren maandenlang onder water 

stonden.’ 

 

Daarover schreef de Almelose fabrikant  J.H.W. Lamberts op 2 juli 1868 in een brief 

aan de koning: 'Sire, de ondergetekenden, merendeels allen grondeigenaars of 

landbouwers in de  gemeenten Stad- en Ambt Almelo, Vriezenveen, Rijssen, 

Tubbergen, Wierden (Enter), Stad- en Ambt Delden, Weerselo en Borne woonachtig 

veroorloven zich met den diepsten eerbied het navolgende onder uwer majesteits 
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aandacht te brengen. Sedert de laatstverlopen tien jaar is de vroeger ook reeds 

gebrekkige waterafvoer uit Twenthe op zo onrustbarende wijze verergerd en vooral in 

de natte jaren 1866 en 1867 is het beklag daarover zo algemeen en luide geworden, 

dat in het voorjaar van het jaar 1868 te Almelo is besloten eene vereniging op te 

richten tot het nasporen der oorzaken van de gebrekkige toestand der waterleidingen 

in Twenthe en tot het beramen van maatregelen om de toestand te verbeteren.’ De 

hoofdoorzaak van de kwaal was de slechte toestand waarin de Regge verkeerde. 

Lamberts vroeg aan de koning de Regge in orde te laten brengen. 

 

Pas in juli 1880 kwam er schot in de zaak. Toen maakten Gedeputeerde Staten van 

Overijssel bekend een waterschap voor Twente in het leven te willen roepen, waarvoor 

op de achtste van die maand een commissie ter voorbereiding werd gevormd. In 

december 1882 schreven C.H. Stork en tweeduizendtweehonderddrieenzestig anderen 

een brief aan de commissie waarin op spoed werd aangedrongen:  

 

Dat de hoge waterstand van de laatste dagen van november meer dan gewoonlijk 

hunne ogen heeft doen vestigen op uw commissie aan welke de hoogste gewichtige taak 

is opgedragen om voor te bereiden het tot regularisering van den waterstand in deze 

streken gevorderd wordt. We willen graag eens praktisch resultaat zien van twee jaar 

arbeid. 

 

Het zou nog tot 19 april 1884 duren voor in hotel Harwig in Den Ham de eerste 

officiële vergadering van het waterschap de Regge werd gehouden. Als belangrijkste 

agendapunten kwamen aan de orde de hoogte van het salaris voor de voorzitter en de 

secretaris/penningmeester die beiden nog benoemd moesten worden. Het hoogste 

salaris bij het waterschap was weggelegd voor de ingenieur van het waterschap, 

namelijk tweeduizendvijfhonderd gulden per jaar. Daarmee kreeg de pas 

afgestudeerde ingenieur een salaris dat gelijk lag aan dat van de burgemeester van 

Deventer. Met dit salaris kon Lely in Deventer ‘op stand’ gaan wonen. Lely kreeg van 

het bestuur de vrije hand. Hij mocht zelf de instructie opstellen waarin moest staan 

welk werk hij allemaal voor dat salaris zou verrichten. In zijn 'Ontwerp tot verbetering 

van de Regge' schrijft Lely in het jaar 1884 dat het pas opgerichte waterschap de 

Regge niet tot doel heeft de rivier bevaarbaar te houden. Door het grote verval en de 

lage waterstand in de zomer zouden er vele sluizen gebouwd moeten worden. Het 

definitieve plan beoogde dan ook alleen een goede afvoer van de sterk wisselende 

waterhoeveelheden, zodat de overstromingen tot het verleden zouden gaan behoren.  

 

In het stroomgebied zouden door de verbeterde waterafvoer meer gronden in cultuur 

gebracht kunnen worden. In de begroting werd vermeld dat er bijna honderdvijftig ha 

grond onteigend moest worden om de beoogde rechttrekkingen en verleggingen te 

kunnen realiseren. Opvallend was ook de rechttrekking van de Schipbeek vanaf de 

Wippert door een hoog gebied tot nabij Menop in Bathmen. De totale kosten werden 

beraamd op vierhonderdvijftigduizend gulden voor die tijd een geweldig groot bedrag. 

Het zou dan ook, vanwege het ontbreken van de financiële middelen nog vele jaren 

duren voor er daadwerkelijk werkzaamheden werden uitgevoerd. 

 

Pas in het jaar 1914 werd een deel van deze plannen – in gewijzigde vorm – 

gerealiseerd. Toen waren de omstandigheden echter alweer zo veranderd dat opnieuw 

plannen werden gemaakt voor nog ingrijpender aanpassingen. Er werd echter ook nu 
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weinig in uitvoering genomen met gevolg dat in de winter van 1925/1926 duizenden 

hectares landbouwgrond overstroomden.  

 

Belangrijke bijkomende oorzaken waren het feit dat veel woeste grond in cultuur was 

gebracht. Het water bereikte sneller de Regge en het feit dat door verzanding van de 

rivier de afvoer steeds moeizamer verliep. Vanaf die tijd werden belangrijke 

verbeteringen uitgevoerd waarbij vooral in de jaren dertig massa's 

'grotestadswerklozen' werden ingezet die door de Centrale Overheid werden 

gesubsidieerd. Tegelijkertijd werd het Twente-Rijnkanaal aangelegd. De ingrijpende 

verbeteringswerken aan de Regge duurden van de jaren 1931 tot 1938. Na voltooiing 

was de basis gelegd voor de Regge zoals wij die nu kennen. 

 

In 1848 was in Zwolle een lijvig boekwerk verschenen, geschreven door de luitenants 

der artillerie Staring (een broer van de geoloog Staring) en Stieltjes. De 

ondergetekenden Staring en Stieltjes waren belast met het opnemen der waterwegen 

in het gewest Overijssel. Directe gevolgen had dit boek niet, de tijd was er nog niet rijp 

voor. Ruim twee decennia later deed Stieltjes met behulp van anderen – ditmaal alleen 

voor Twente – het nog eens dunnetjes over. Ook dat boekje dankt zijn bestaan aan een 

initiatief van het provinciaal bestuur. In het begeleidend voorwoord gaven de 

commissaris van de koning en de griffier van Provinciale Staten duidelijk de bedoeling 

aan namelijk de oprichting van waterschappen als hèt middel om de 

afwateringsproblemen op te lossen. Stieltjes presenteerde een verdeling van Twente in 

waterschappen zoals die aan het einde van de negentiende eeuw inderdaad tot stand 

is gekomen. Behalve voorstellen over de financiering van deze op te richten 

waterschappen gaf hij ook enkele criteria aan waaraan volgens hem de waterschappen 

moesten voldoen. Het onderhoud van de oevers zou ten laste moeten komen van het 

betreffende waterschap en niet van enkele oevereigenaren. Beide oevers van een rivier 

of beek dienden onder het beheer van een waterschap te komen zodat er geen 

kribbenoorlog kon ontstaan. De waterschappen moesten verder alleen landerijen 

omvatten die hetzelfde belang hadden en tenslotte moesten zij niet te klein in 

oppervlakte zijn. Zodoende zouden de beheers- en administratieve kosten 

verhoudingsgewijs lager uitvallen en zou het gemakkelijker zijn om bekwaam 

personeel aan te trekken. 

 

Ingrijpende veranderingen zijn teweeggebracht door eerst de ontginningen en 

vervolgens de ruilverkavelingen, door ontwateringen voor lagere waterstanden en 

betere waterafvoer, allemaal tot voordeel van het huidige agrarische grondgebruik. Er 

is daardoor veel veranderd in het prachtige, met uitzonderlijk rijke flora en fauna 

begiftigde landschap van Oost-Twente. De beheersing van de grondwaterstand, nodig 

voor een modern agrarisch gebruik van het gebied heeft met die ingrepen te maken 

die veel betekend hebben voor het systeem van beken en watergangen. Het kon mede 

omdat de scheepvaart in die landschappen weinig eisen stelde en dus niet als 

tegenstander zou optreden. Dan speelde voorts mee dat de belangrijkste beken zowel 

een West-Duits als een Nederlands stroomgebied hadden zoals de Regge en de Berkel. 

 

In het jaar 1839 reed in ons land de eerste trein tussen Amsterdam en Haarlem. Dat 

was de doodsteek voor de trekschuitverbindingen in het westen van het land. In het 

oosten van het land vormden de verharde wegen die men rond het midden van de 

negentiende eeuw met velen tegelijk ging aanleggen, een veel grotere bedreiging. Lely – 
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inmiddels minister van Waterstaat geworden – diende een wet in tot subsidiëring van 

de Regge, Berkel en Schipbeek. In 1888 werd een post op de begroting van 

Rijkswaterstaat opgenomen voor het maken van schetsontwerpen voor verbetering 

van de riviertjes als de Oude IJssel, Berkel, Schipbeek, Regge en Vecht. 

 

Gedurende al de jaren van zijn bestaan is het waterschap bezig geweest het Twentse 

water over meer afvoerpunten te verdelen. Grote gebieden werden losgekoppeld van de 

bovenloop van de Regge. Eind jaren twintig kwam het Geesters Stroomkanaal gereed, 

dat het water uit het noodoosten via Mariënberg op de Vecht brengt. Het 

Twentekanaal – dat midden jaren dertig in gebruik kwam – vangt veel overtollig water 

uit Zuidoost-Twente op, het water wordt bij Eefde op de IJssel geloosd. Het 

waterschap Regge, opgericht 20 januari 1884 fungeert nu nog steeds als waterschap.  

 

We schrijven 2 november 1884. In de wekelijkse uitgave van Hilarius ' Twents 

Zondagsblad' geeft de Almelose redacteur een schot voor de boeg. Een waarschuwing 

aan het werkvolk dat over een paar dagen met een schop en kruiwagen het bijna 30 

kilometer lange kanaal tussen Almelo en het Duitse (toen Pruisische) Nordhorn gaat 

graven. Zowel in de stad als in ambt Almelo hebben de kanaalgravers reeds hun 

intrek genomen in keten en woonboten. Ambulante grondwerkers, hoofdzakelijk 

afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Voor een dubbeltje graven zij een kubieke 

meter grond uit, laden die op een kruiwagen en storten hem elders leeg. Op die 

manier komen ze aan een dagloon variërend van tachtig cent tot een gulden. Zwaar 

werk, de 'poldergasten' zoals de Almelose journalist hen van begin af aan noemt zijn 

voor geen kleintje vervaard, en hun vrouwen evenmin. Op 8 februari 1889, nog geen 

vijf jaar na het begin van de werkzaamheden zijn ze zover gevorderd dat het nieuwe 

kanaal vanaf Almelo tot aan de grens voor het scheepvaartverkeer kan worden 

opengesteld. Ongeveer tweehonderd polderjongens hebben dan een sleuf gegraven 

door het Twentse landschap dat in die dagen nog voor een deel uit heidevelden en 

veengebieden bestond. Die sleuf heeft een lengte van achtentwintig kilometer en 

honderdvijfenveertig meter. De diepte ervan varieert van 1.60 tot 1.80 meter. Op de 

bodem is het kanaal 7.50 breed, oplopend tot 13.90 meter aan de boorden. Omdat er 

een hoogteverschil van 17.40 meter moet worden overwonnen is het kanaal door een 

aantal sluizen in vakken (panden) verdeeld. Kosten van de gehele operatie: 1.2 miljoen 

gulden. Op dat moment is de aannemer die het karwei nog voor geen acht ton had 

aangenomen al failliet. Teneinde de schuldeisers te ontlopen is hij gevlucht naar 

Amerika genomen. Het nieuws dat in Almelo en omgeving een aantal jaren volop werk 

voorhanden is leidt ertoe dat velen naar Twente reizen. Grondwerkers en ander 

werkvolk, mensen van allerlei pluimage. Aannemer P. van de Koolwijk uit Heerde 

heeft het werk gegund gekregen voor een bedrag van 794.600 gulden. Vol goede moed 

begint hij aan het karwei. Er komen veel meer arbeiders op het kanaalproject af dan 

van de Koolwijk kan gebruiken. Al gauw lopen er zo'n vijftig, van wie sommigen een 

gezin hebben werkloos in Almelo rond. Teruggaan naar huis kunnen ze niet omdat 

daartoe hen het geld ontbreekt. Bedelarij en armoede staan voor hen voor de deur, 

melden de plaatselijke kranten. 

 

Anno 1989 bestaat het kanaal Almelo-Nordhorn precies honderd jaar. Pas in het jaar 

1904 voltooien de Duitsers het kanaal voor zover dat over hun grondgebied loopt en 

krijgt Twente zijn felbegeerde aansluiting op het Duitse kanalenstelsel. Een 

honderdtal gedetineerden uit Munster valt de eer te beurt het werk van de 
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Nederlandse poldergasten te voltooien. Voor ons land reden om extra grenspatrouilles 

in te zetten. Of de kanaalverbinding tussen Almelo en Nordhorn een succes is? Drie 

jaar later reeds wordt in Twente opnieuw over een scheepvaartverbinding gesproken. 

Uiteindelijk zal dit uitmonden in de aanleg van het Twentekanaal met een zijtak naar 

Almelo. Dat zal de positie van het Almelo-Nordhorn kanaal als transportader voor het 

steenkolenvervoer naar de Twentse textielfabrieken verder doen verslechteren. Die 

vaarweg, gevoegd bij het vervoer over de weg en dat per rails, maken het dertig 

kilometer lange vaarwater tussen Almelo en Nordhorn geheel overbodig. Weliswaar 

wordt het benut door enkele turfschippers, van een levenskrachtige verkeersader te 

water is geen sprake. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is er al geen 

sprake meer van enige scheepvaart van betekenis. Niet alleen is het Twentekanaal 

dan al gegraven, ook is de zijtak naar Almelo gerealiseerd. Het maakt het kanaal 

Almelo-Nordhorn tot een overbodige scheepvaartverbinding die dan ook in het jaar 

1960 als zodanig zal worden gesloten. 

 

Nauwelijks heeft men het centrum van Almelo achter de rug of men is reeds begonnen 

aan een route die een urenlang verblijf in de vrije natuur garandeert. Een route langs 

het kanaal Almelo-Nordhorn dat op zijn hellende oevers een bijzonder rijke en 

gevarieerde plantengroei draagt. Door bossen en weiden, bouwkampen en moerassen, 

die – tezamen met de honderden houtwallen – een demonstratie geven van wat de 

Twentse natuur biedt. Men gaat door vele gemeenten en kerkdorpen zonder dat er 

echter meer van te zien is dan wat boerenbedoeningen hier en daar. 

 

Zo laten we de plaatsen Albergen, Fleringen, Klein Agelo en Groot Agelo, Reutum, 

Ootmarsum, Weerselo, Saasveld en Denekamp ongemoeid. Dit kanaal, sinds lang 

geen scheepvaart van enige betekenis meer doorgang biedend vormt de laatste jaren 

een steeds belangrijker ontspanningsterrein, een voortreffelijk recreatielint voor 

dagjesmensen. Op warme zomeravonden toeven honderden gezinnen aan de boorden, 

om te genieten van de weelderige plantengroei, te rusten in de schaduw van de 

houtopstanden die de kanaaldijk langs de hele route markeren, om te kijken naar het 

stoeien van de vele waterhoentjes, naar de behendige vlucht van de visvangende 

kokmeeuwen en visdiefjes. Men kan genieten van een stilte die geen stilte is, want er 

is veel leven. Het zoemen en brommen van de myriaden (tienduizendtallen) hommels 

en bijen, zweefvliegen en libellen, steekmuggen en dansmuggen boven de 

bloemenweelde. Het leven ritselt in het riet, waar de karekiet zingt en waar de 

rietspinner, een grote bruine vlinder zich gereed maakt voor een dolle avondsvlucht. 

Er is het spartelen van de stoeierige wilde eenden en talingen (kleinste eendsoort), het 

sluipen van de waterspitsmuis over de modderbanken op zoek naar insecten, de jacht 

van de wezel, hermelijn en bunzing op waterratten, de lome, majestueuze vlucht van 

de blauwe reiger onder de witte stapelwolken van de zomerdag boven het blauwgroene 

lint van het kanaal. En heel die vele kilometers lange kanaaldijk is een 

natuurreservaat geworden waarop soms zeldzame planten nog ongestoord tot bloei 

kunnen komen.  

 

Er zijn in ons land tot nu rond de driehonderdzeventig soorten vogels waargenomen. 

Daarvan zijn er in Twente tweehonderdeenendertig aangetroffen (gegevens uit 1980). 

Twente kan dus een vogelrijke streek worden genoemd. Dat komt natuurlijk door het 

afwisselende landschap. Nergens hebben we in Twente veel van, noch van water, noch 

van heide, noch van bos of moeras, wel van alles wat. Dat biedt de vogels een 
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overvloed aan biotopen en nestelgelegenheden. Nog geregeld voegen zich nieuwe 

vogelsoorten bij het Twentse bestand van gevederde vrienden. De laatste eeuw zijn dat 

onder andere de zwarte specht, de Turkse tortel en de rode wouw geweest. Natuurlijk 

is de vogelrijkdom in het zomerhalfjaar het grootst, zowel wat soorten als aantallen 

betreft. Toch blijven veel vogels hier ook in de herfst en winter. De gaaiachtigen: 

eksters, vlaamse gaaien, zwarte kraaien, roek en kauw krijgen in de herfst aanvulling 

van de bonte kraaien die hier alleen het koude jaargetijde doorbrengen terwijl er dan 

ook veel buitenlandse vlaamse gaaien arriveren. Twente is rijk aan roofvogels: 

sperwer, havik, torenvalk, buizerd, wespendief en boomvalk broeden hier en sinds 

kort ook de rode wouw. Buizerd en torenvalk zijn het talrijkst. Met de uilen gaat het 

goed in Twente. Een typische bewoner van het boerenland is de kleine steenuil. Ook 

de ransuil met zijn pluimpjes op de kop en de bosuil met zijn huiveringwekkende roep 

zijn in behoorlijk aantal aanwezig. De kerkuil die in de rest van het land zo zeldzaam 

is, komt in Twente nog in redelijk aantal voor. IJsvogels broeden nog hier en daar, 

zowel aan de Regge, het kanaal Almelo-Nordhorn als aan de Dinkel. Men kan ze als 

een blauwgroene edelstenen over het water van de riviertjes zien scheren. Langs de 

Twentse beken komt ook elders in het land zo zeldzame grote gele kwikstaart voor. 

Van de spechten zijn de groene specht, de grote specht en de kleine bonte specht het 

meest talrijk. In de zware bossen van de Twentse landgoederen – zoals bij Delden en 

Diepenheim – is de geheimzinnige zwarte specht een veel geziene verschijning. De 

groene specht – die tijdens het zomerhalfjaar schitterend getooid is met goud en rood 

en groen – houdt zich ook buiten de bossen veelvuldig op en is 'de specht' van het 

houtrijke boerenland. Ook voor zeldzaamheidsjagers onder de vogelvrienden is hier op 

spechtengebied wel wat te vinden. Zo is bijvoorbeeld in Twente de kleine groene 

specht al eens aangetroffen. Een vogel die thuishoort in de beukenbossen op 

berghellingen.  

 

Het gebeurde tijdens de tweede ontginningsgolf. Net als in de periode tussen de jaren 

1812 en 1833 werd in de jaren 1860 en 1935 opnieuw het landschap in Overijssel c.q. 

Twente op de schop genomen. Heidevelden, moerassen en veengebieden werden op 

grote schaal ontgonnen en drooggelegd. In dit proces paste ook het graven van 

kanalen en vaarten, al was het om op diverse plaatsen gewonnen turf te kunnen 

vervoeren. In feite waren de kanaalgravers op dat moment al te laat. Twintig jaar 

eerder was de trein al in Overijssel verschenen terwijl ook het vervoer over de weg de 

aandacht opeiste. Zeker was men te laat in het jaar 1889 toen het kanaal Almelo-

Nordhorn tot aan de grens gereed was. Bovendien was het te klein, schepen van 

maximaal honderdvijftig ton konden er gebruik van maken.  

 

Een trieste constatering, zeker voor diegenen die jaren achtereen geijverd hadden 

Twente een goede scheepvaartverbinding te bezorgen. Dat begon al in de achttiende 

eeuw toen de Heer van Twickel, Carel George de Twickelervaart liet aanleggen, dat wil 

zeggen met de hand liet uitgraven. Vooral in de vorige eeuw was Twente – dat met zijn 

textielnijverheid furore maakte – driftig in de weer op dit gebied. De Twentse rivieren 

en beken gingen meer en meer verzanden en het vervoer over de weg was alles behalve 

ideaal. Bovendien was de hoeveelheid goederen, die op die manier vervoerd kon 

worden, gering. Niet alleen stond in Twente een goede vaarverbinding met Zwolle op 

het verlanglijstje, ook een waterweg naar de Duitse steenkolengebieden behoorde 

daartoe. In het jaar 1830 reeds – wanneer op tal van plaatsen in Twente kanalen en 

vaarten gegraven worden voor onder andere het turfvervoer – dienen enkele 
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Overijsselse gedeputeerden een plan in voor de aanleg van een kanaal van Zwolle naar 

Almelo. 

 

Pas met de komst van een nieuwe gouverneur in Overijssel de graaf Van Rechteren 

Limpurg van huize Almelo krijgen de kanaalplannen weer leven ingeblazen. De nieuwe 

Overijsselse gouverneur roept de aannemers bij elkaar. Het kanaal voorziet bovendien 

in een aftakking naar Hengelo waardoor de twee belangrijkste Twentse 

industriesteden over een adequate verbinding over het water zullen kunnen 

beschikken. Tegelijkertijd neemt de provincie de verplichting op zich de Regge, de 

Almelose Aa en de Schipbeek te verbeteren.  

 

De regering gaat akkoord met doortrekking van het kanaal naar de Dinkel bij 

Denekamp. Het nieuwe kanaal zal gevoed worden met water van o.a. de Dinkel. De 

Duitsers gaan niet akkoord omdat zij vrezen dat daardoor de Vecht op gezette tijden te 

weinig water zal bevatten om een goede scheepvaartverbinding te blijven. Hier treffen 

we weer de Enterse zompen aan die varen op Nordhorn. Naarmate de Vecht steeds 

meer verzandt, verliest de rivier aan betekenis. Toen de Vecht praktisch onbevaarbaar 

was geworden – mede doordat de schippers – ook in deze rivier bij laag water dammen 

maakten, besloten de Nederlandse regering en de Pruisische regering een 

overeenkomst aan te gaan. In het jaar 1855 werd besloten een verbinding te realiseren 

tussen enerzijds de Duitse en anderzijds de Overijsselse en Drentse kanalen. In het 

jaar 1876 kreeg Coevorden via Alte Picardie een verbinding met de Eems. Vier en 

dertig jaar later pas wordt het kanaal Almelo-Nordhorn geopend. 

 

De aanbestedingen daarop volgend leiden evenwel niet tot een bevredigend resultaat. 

De inschrijvingen zijn veel hoger dan de begrote aannemingssom. Een extra bijdrage 

van het Rijk van dertigduizend gulden vermag daar geen verandering inbrengen. In 

het jaar 1849 komt onverwacht hulp opdagen. Bij de liquidatie van de Overijsselse 

Spoorwegmaatschappij komt vierhonderdvijftigduizend gulden beschikbaar. Meteen 

daarop wordt het Zwolse Kanaal naar Twente aanbesteed met een zijtak vanaf Raalte 

naar Deventer en een vaart door de veengebieden van Gramsbergen. 

 

In het jaar 1855 is het kanaal Zwolle-Almelo gereed. De stad Almelo is niet tevreden 

en dingt aan op een snelle doortrekking naar Duitsland. Helaas, in de verleende 

concessie is het Twentse gedeelte – doortrekking van Almelo naar de Dinkel – 

uitgesteld. Pas met de overeenkomst van het jaar 1876 in Berlijn wordt de 

grensoverschrijdende scheepvaart verbinding via Denekamp geregeld. De Twentsche 

Courant schreef: 

 

Deze overeenkomst had ten doel door verbindingen tusschen wederzijdsche kanalen 

wegen te openen voor de scheepvaart, waaronder de verbinding tusschen het Almelose 

kanaal bij Almelo en het Pruisische Eems-Vechtkanaal bij Nordhorn, alzo een kanaal 

Almelo-Nordhorn. 

 

Bij Koninklijk Besluit wordt bepaald dat het graven van het kanaal zal gebeuren voor 

rekening van de provincie Overijssel en wel onder het genot van rijkssubsidie. De 

regering draagt een half miljoen gulden bij in de aanlegkosten. De gemeente Almelo 

voegt daar vijfentwintigduizend gulden toe onder de voorwaarde dat het kanaal 

tweehonderd meter dichterbij de stad zal worden aangelegd, niet bij 't Eiland maar bij 
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Indië. In het jaar 1884 – wanneer Almelo een bloeiende stad is – waar jaarlijks 

vijfendertighonderd schepen komen laden en lossen, gaat de eerste spade de grond in. 

Op dat moment is de Twickelervaart echter reeds gesloten voor alle 

scheepvaartverkeer. En ook die op de Regge is inmiddels danig verminderd. In Enter 

worden praktisch geen zompen meer gebouwd, de laatste zomp liep in het jaar 1887 

in Enter van stapel. 

 

Gelukkig zijn er op vele plaatsen herinneringen aan het kleinschalige weidelandschap 

van na de markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door ontginning van woeste 

gronden zijn ook graslandcomplexen ontstaan door nieuwe indeling en herontginning 

via kavelruil en ruilverkaveling. Van kavelruil is reeds in de negentiende eeuw sprake 

geweest, wel echter op vrijwillige basis. Eind negentiende eeuw was het de 

Landmetervereniging, die aandrong op een andere regeling waarbij de meerderheid 

van de grondeigenaren in een blok de dienst uitmaakte. Het Nederlandse Landbouw 

Comité kwam in het jaar 1910 met een ontwerpwet in die geest en zo kon in het jaar 

1924 de Ruilverkavelingwet het licht zien. Die wet maakte het onder andere mogelijk 

tegen de wens van een minderheid in het gebied een ruilverkaveling door te zetten. Ze 

is verschillende keren aangepast. In het jaar 1954 kwam er zelfs een geheel nieuwe 

ruilverkavelingwet. De wet die in de jaren zeventig nog eens is veranderd naar 

aanleiding van de gebeurtenissen in Tubbergen. 

 

Op dinsdag 21 december 1971 ontaardde een stemming over ruilverkaveling in het 

blok Tubbergen in een orgie van vernieling en geweld. Honderden Tubberger boeren 

verhinderden toen dat de stemming zijn normale verloop kon krijgen. Wat begon met 

het afzetten van de toegang tot de tent – waarin de stembussen stonden opgesteld – 

leidde in de vroege middaguren tot het bekogelen van het onder het tentdoek 

verscholen gezag met stenen en molotovcocktails. En in het snel vallende duister van 

de korte decemberdag tot verwoede charges van politieagenten op de protesterende 

boeren. Vanaf dat moment ontaardde de actie van de tegenstanders van de 

ruilverkaveling in uren durende onlusten die een spoor van vernieling achterlieten in 

de smalle straten van het dorp. De burgemeesterswoning werd met een 

molotovcocktail in de brand gegooid, straten werden opengebroken en honderden 

ruiten sneuvelden. Een van de fanatiekste tegenstanders: Jan Lansink uit Mander 

overleed enkele jaren na de ruilverkavelingrellen in Tubbergen, op 73 jarige leeftijd. 

Met het opgerolde spandoek waarachter hij met zijn medestanders de hele middag de 

toegang tot de tent had versperd en waarop de tekst 'zij die gaan sterven groeten u' 

bood hij tot het laatst tegenstand toen na een aanval met gasgranaten de 

politiecharges begonnen. De stemming leidde tot molestatie van gedeputeerde 

Schoenmaker, waarmee werd verhinderd dat hij de stemmingsbijeenkomst in zaal 

Kemperink kon openen. Toen trekkeracties – boze boeren blokkeerden enkele keren 

met hun trekkers verschillende wegen rond Tubbergen – ook niets oplosten werd de 

dag van de tweede stemming aangegrepen om voorgoed af te rekenen met de 

ruilverkavelingplannen. De actie heeft succes gehad, sinds 'Tubbergen' is de 

stemmingsprocedure gewijzigd. Voorheen werden stemgerechtigden die bij de 

stemming niet opkwamen als voorstemmers aangemerkt. Er waren veel onverdeelde 

boedels, sommige percelen hadden wel twintig eigenaren. Die kregen allen een oproep, 

ze hadden echter geen enkel belang bij het wel of niet doorgaan van de 

ruilverkaveling. Ze kwamen niet en werden dan automatisch als voorstemmers 

geregistreerd. Datzelfde was met de vele opgeroepen inmiddels overleden eigenaren 
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het geval. Na de actie worden alleen de werkelijk uitgebrachte stemmen geteld. 

 

Aan Enter is de verandering ook niet voorbij gegaan. Na de Tweede Wereldoorlog 

waren er nog honderd klompenbedrijven waarvan vijfentwintig machinale, met ruim 

driehonderd werknemers. Nu zijn er nog slechts enkele over. Er waren drie werven 

waar zompen gebouwd werden en er zeilden door heel Twente Enterse zompen, 

waarvan honderdenzestig uit Enter zelf. Na de Tweede Wereldoorlog was er van al die 

zompen niet veel meer over dan een klein aantal restanten. De laatste tol, bij de 

ophaalbrug over de Regge – bij  boer Exoo – is pas in de Tweede Wereldoorlog 

opgeheven. De van kastelen bleven alleen de ronde toren (mot) en de aanzet van het 

aangrenzende stalgebouw op de voorburcht bestaan tot in de Tweede Wereldoorlog. 

Deze toren uit de veertiende of vijftiende eeuw werd in de negentiende eeuw hersteld 

en van kantelen voorzien. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning 

van waterrijke natuurgebieden in Twente nog met groot elan aangepakt. De Schipleide 

werd na de Tweede Wereldoorlog overdekt, omdat ze werd gebruikt als het riool van 

Oldenzaal. Nu is hiervan vrijwel niets meer terug te vinden, omdat hier het 

recreatiepark 'Het Hulsbeek' is gecreëerd. 

 

De hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand brengen 

van een rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak. Gezegd kan 

worden dat deze wet bijzonder effectief is geweest. Jarenlang is via die wet jaarlijks 

veertigduizend hectare in behandeling genomen. Van het twee miljoen hectare grote 

landelijke gebied in ons land, had in het jaar 1990 al negenhonderdduizend hectare 

één of andere vorm van ruilverkaveling achter de rug. In dat kader zijn dertigduizend 

kilometer plattelandswegen aangelegd of verbeterd. Het landschap kwam aan bod 

door de aanleg van zeventienduizend hectare aan houtwallen en bossages. 

 

Eind jaren zestig begon de ruilverkavelingwet echter een spanningsveld op te roepen 

tussen de landbouw en de zich toen ontwikkelende zorg voor natuur- en 

landschapsbehoud. De wet had niet als doelstelling om het landschap te behouden en 

daarom kwam in oktober 1985 de Landinrichtingswet tot stand. Deze biedt 

mogelijkheden voor reorganisatie van een gebied of voor ruilverkaveling in de 

ouderwetse vorm. De keuze wordt overigens door de minister gemaakt. De grond 

wordt bij een ruilverkaveling door de boeren ingebracht. Het is niet zeker dat men 

dezelfde oppervlakte grond terugkrijgt. In de meeste gevallen krijgen de 

grondeigenaren vijfennegentig procent van hun ingebrachte bezit terug, vijf procent 

wordt gebruikt voor aanleg van wegen en waterlopen, landschapselementen, bij 

reorganisatie is de korting drie procent. De landinrichtingscommissie (een plaatselijke 

commissie) zorgt voor het opstellen van het landinrichtingsplan en vervolgens ook 

voor de uitvoering daarvan, die gemiddeld twaalf jaar duurt. Het genoeglijke, 

kleinschalige boerenland van de marke Enter is veranderd in een groter, zakelijker 

complex van weiden en akkers. Oude weggetjes verdwenen en wallen werden gerooid. 

 

Het werk werd nu en dan ernstig vertraagd. Zo kwamen er naar aanleiding van de 

tervisielegging van de voorlopige toedeling van de gronden te Markelo en Holten in het 

jaar 1980 niet minder dan zeshonderd bezwaarschriften binnen. Daardoor kon dit 

belangrijke onderdeel van de ruilverkaveling pas voorjaar van 1984 worden afgesloten. 

Ook de financiële afwikkeling leverde weer een vloed aan bezwaarschriften op. De boer 

betaalt naar het voordeel dat hij van de ruilverkavelingwerken ondervindt. Samen met 
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gemeenten en waterschappen moest de landbouw in het blok zeventien miljoen gulden 

opbrengen. De totale kosten van de ruilverkaveling in Markelo en Holten waren 

tweeënvijftig miljoen gulden. De zevenhonderd boeren in het blok hadden voor de 

ruilverkaveling een zeer versnipperd grondbezit. Er waren boeren die hun grond over 

vijftien percelen verdeeld, verspreid door het gebied hadden liggen. Daarin heeft de 

ruilverkaveling verbetering gebracht. De kavels per bedrijf werden tot twee of drie 

teruggebracht en liggen nu over het algemeen vlakbij de boerderij.  

 

Daarnaast zijn tweeëntwintig bedrijven verplaatst, ging tweeduizend hectare slechte 

grond op de schop, werd honderd kilometer aan verharde wegen aangelegd en nog 

eens vijfendertig kilometer aan wegen gereconstrueerd. Aan waterlopen werd 

honderdvijftig kilometer gerealiseerd, waarbij is geprobeerd de grondwaterstand op 

zeventig centimeter beneden het maaiveld te brengen. Er werden zeven nieuwe 

bruggen over de Schipbeek gebouwd en aan de bouw van twee gemalen werd 

meegewerkt. Bijna honderd kilometer houtopstanden werd gerooid, waarvoor echter 

een zelfde oppervlakte opnieuw werd ingepoot. Ook voor de recreatie werd het een en 

ander gedaan. Zo kwam dertig kilometer aan schelpenfietspad of mijnsteenfietspad 

gereed, negen kilometer aan wandelpaden en acht kilometer aan ruiterpaden. Ook 

werden vijf picknickparkeerplaatsen aangelegd. 

 

Het door de markenverdeling in de negentiende eeuw versnipperde grondbezit van de 

boeren kon worden teruggedraaid. De grenzen dienden toen door houtwallen te 

worden voorzien. In West – Twente, het waterschap van de Regge zijn nagenoeg alle 

beken gekanaliseerd. De kanalisatie van de Regge vond plaats in de jaren 1894 tot 

1913. Ook particulieren hebben talrijke gebieden ontgonnen.  

 

Pas sinds het eind van de negentiende eeuw is door grootscheepse ontginning van 

heidegebieden en moerasgebieden de weidegrond in Twente sterk uitgebreid. En 

vooral in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Daarvoor was tot twee keer toe 

een initiatief nodig van de provinciale landbouworganisaties. Het eerste initiatief 

leidde in het jaar 1888 tot de oprichting van de Heidemaatschappij.  

 

Het tweede initiatief, geïnspireerd door het grote leger werklozen van de jaren twintig 

en dertig van de twintigste eeuw, dat voor de werkverschaffing projecten zocht, tot dat 

van de NV Ontginningsmaatschappij Overijssel. De mogelijkheid om aan een overvloed 

van goedkope arbeidskrachten te komen voor het in cultuur brengen van de woeste 

gronden werd door de boerenorganisaties met beide handen aangegrepen. De NV 

Ontginningsmaatschappij Overijssel had als doelstelling het verwerven van gronden, 

zonodig door onteigening, om die te verbeteren en dan weer voor particulier gebruik 

beschikbaar te stellen. Voor de ontwikkeling van plannen en de organisatie van de 

werkzaamheden werd de Heidemij zoals de maatschappij ook wel werd genoemd, 

ingeschakeld. De Heidemaatschappij en de werkverschaffing zouden later – in de jaren 

twintig en dertig van de twintigste eeuw – de grote ontginningen bewerkstelligen. Heel 

veel woeste gronden  zijn toen omgezet in weide, bos en akkerland. 

 

Aan de wieg van de Heidemaatschappij hebben de Enschedese textielfabrikanten 

gestaan. Op de vergadering van de in Zwolle op 20 juli 1886 vergaderende Geldersch-

Overijsselsche Maatschappij van Landbouw stond als discussiepunt: 'Hoe kan de 

standsorganisatie de ontginning van de heidevelden bevorderen?' Op de vergadering 
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werd een commissie benoemd die de zaak zou onderzoeken en daarvan maakte ook de 

Enschedese textielfabrikant Albert Jan Blijdestein deel uit. De commissie ging een 

kijkje nemen in Denemarken en Sleeswijk-Holstein waar ze zich liet informeren over 

daar werkzame heidemaatschappijen. In het rapport dat op 8 juni 1887 werd 

uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks in ons land van de grond te brengen. 

 

Op 5 januari 1888 kwamen achtenvijftig fabrikanten, grootgrondbezitters en andere 

voorname lieden op uitnodiging van eerder genoemde standsorganisatie bij elkaar in 

de Groote Sociëteit in Arnhem en werd de Nederlandse Heidemaatschappij als 

'vereniging tot nut van iedereen' een feit. Doelstelling: de bevordering van de 

ontginning van heide, duinen en andere woeste gronden. Een jaar later, in 1889 werd 

Albert Jan Blijdenstein tot voorzitter gekozen en hij zou deze functie tot aan zijn dood 

in het jaar 1896 vervullen. Vrij kort na de oprichting van de Nederlandse 

Heidemaatschappij werd koning Willem III beschermheer en ontwikkelden zich de 

werkzaamheden heel anders, dan in de eerste instantie de bedoeling was geweest. 

Men zou zich namelijk met adviezen aan heide-ontginners bezighouden. Reeds in het 

jaar 1892 werd besloten ook zelf ontginning ter hand te nemen wat in die tijd vooral 

bebossing betekende. Daarvoor werd in genoemd jaar een span van zes ossen en een 

diepploeg aangeschaft en ook nog een reserveos. De vijftienhonderd leden 

protesteerden scherp tegen deze investering, 'wijl daardoor het brood den armen 

arbeider ten plattelande onthouden wordt', zo stelden ze.  

 

Met behulp van de ossenploeg waren twee dagen nodig om een hectare heide om te 

ploegen. In het jaar 1895 had men zeven mensen in dienst waarbij vijf bosbazen. In 

het jaar 1905 is er een stoomploeg aangeschaft die bestond uit twee 

stoomlocomotieven van elk twintig ton. Die op zeshonderd meter afstand van elkaar – 

via een kabel die om een onder de machine aangebrachte trommel werd gewonden – 

een grote ploeg heen en weer trokken. Per seconde werd twee meter afgelegd en per 

dag kon zo met stoomkracht vier tot vijf hectare heide worden bewerkt. Per uur was 

honderdzestig kilo steenkool en per dag elfhonderd liter water nodig. 

 

In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide bewerkt 

en met ossenploegen negentienhonderdveertig hectare, met de schop werd nog eens 

vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg, werden toen ook twee 

door motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het aantal ossen opgevoerd tot 

achtenzestig terwijl eveneens veertig paarden voor trekkracht zorgden. Een jaar later 

waren er vierhonderd mensen in dienst, had men al vijfennegentig landgoederen in 

beheer met een totale oppervlakte van tweeentwintigduizendenhonderd hectare en 

was nog een groter oppervlak na bebossing of verandering in cultuurland 

teruggegeven aan de eigenaren. Het areaal woeste grond slonk, vooral in de eerste 

veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder snel. Van de zeshonderdduizend hectare 

van het jaar 1900 was in 1938 nog honderdzeventigduizend over. In het jaar 1955 

was dat zelfs afgenomen tot zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden de 

ossenploegen afgeschaft en vervangen door mannen met de schop. De 

Heidemaatschappij werd toen betrokken bij de werkverschaffing. 

 

Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van 

de Heidemaatschappij geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna 

zeventigduizend. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van 
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waterrijke natuurgebieden in Twente nog met groot elan aangepakt. Om het in 

cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te maken diende de afwatering sterk 

te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle beken zijn gekanaliseerd. Door het 

graven van het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo in het zuiden en van het 

Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de 

verlengde Linderbeek in het noorden werd de afwatering der beken aanzienlijk 

versterkt. De noordelijke beken wateren nu direct op de Vecht af in plaats op de 

Regge. De Dinkel, die ten oosten van de Vecht als waterscheiding fungerende stuwwal 

langs stroomt, is voor een groot deel nog ongerept. Ze verlaat Twente echter keurig 

gekanaliseerd via het naargeestig ontgonnen dal ten westen van Lattrop. Met dat alles 

is één van de mooiste en rijkste landschappen ten dode opgeschreven. 

 

Bij de gemeentelijke herindeling van het jaar 1818 werd Enter bij Wierden gevoegd. In 

het jaar 1847 werd in Enter verboden op of aan de openbare straat, wegen of pleinen 

‘binnen den afstand van tien ellen, opene mestvaalten, mestspecie, plaggen aarde, 

asch of dergelijks te plaatsen.’ Die bepaling was heel nuttig omdat het er nu wat 

christelijker uitzag. 's Avonds was het echter een riskante onderneming om zich in het 

verkeer te storten, want verlichting was er niet. Pas in het jaar 1852 werd besloten om 

tot voordeel van de gemeente twee lantaarns aan te schaffen. Omdat men als de dood 

was voor brand met al die daken van riet en stro, was het niet toegestaan om 'binnen 

den afstand van 20 ellen turf, schadden, hout, hooi of stromijten te hebben.’ Het leek 

wel of helemaal niets mocht. Zo was het verboden om paarden of vee op openbare 

plaatsen vast te maken aan huizen, gebouwen en omheiningen, bomen of dergelijke. 

Het was ook verboden om uit de weg stenen op te nemen of daarin te graven. Dat was 

vroeger niet zo ongebruikelijk: 'De weg is van alleman, 'k  zol  neet  wetten,  

woerumme a-j d'r niks van mangt gebroeken' was het parool. Zo omstreeks het jaar 

1740 werd een compleet gezin in hartje winter (januari) uit hun huis gezet. De familie 

maakte daarna een hol van zand, gegraven uit de weg, een beetje stro in de kant en 

dat was hun huis. Het verbod om de beerput te ledigen of het privaat (wc) te vervoeren 

tussen 's morgen acht en 's avonds acht uur werd soms overtreden. Kwajongens 

hadden dan de drietonne uit het huuske, wanneer die gevaarlijk vol was geworden, 

aangevuld met gist of carbid. In de nacht werd dan de ton in het duister naar een 

beerput gebracht en daar geledigd, om het volschuimen door het gist te voorkomen. 

Onder Napoleon 111 wordt verplicht dat elk huis een eigen reservoir moet bouwen 

plus een onderaardse gang die naar de hoofdriolering leidt. 

 

Sommige zaken werden in de wet heel keurig geformuleerd, echter niet minder 

noodzakelijk. Men vond het heel gewoon om even in de goot te hurken, bijvoorbeeld 

na een kerkdienst. Het werd verboden op openbare straten, pleinen, wegen of stoepen 

aan zijn natuurlijke behoefte te voldoen. Het was ook niet toegestaan om 

bekendmakingen in het openbaar om te roepen of kerkespraak na afloop van de 

kerkdienst of aan te plakken. Dat was namelijk het werk van de gemeentebode, alleen 

hij mocht afkondigen en aanplakken. Iedere burger werd in de winter verplicht 

trottoirs of stoepen voor zijn huis vrij te maken van sneeuw of ijs. De boeren werden 

verplicht er voor te zorgen dat de aan hun percelen grenzende watergangen tijdig 

ontdaan werden van al te welig uitgedijde plantengroei. Op gezette tijden werd door 

bevoegde instanties gecontroleerd of aan die verplichting was voldaan. Wie in gebreke 

bleef kon rekenen op een boete van vijftien gulden, terwijl hij ook de onkosten kreeg te 

betalen voor de schoonmaak die het waterschap voor zijn rekening nam. Die maaierij 
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was een vrij arbeidsintensief werk en het is enerzijds te begrijpen, dat de 

waterschapbestuurders zich vergenoegd in de handen wreven, toen bekend werd hoe 

door bespuiting met chemicaliën (herbiciden, pesticiden) de oeverkanten veel sneller 

en gemakkelijker van het overvloedige 'onkruid' bevrijd konden worden. Het gevolg 

was dat de beekkanten en de slootkanten er bleek geel en volkomen doods uitzagen. 

Het gif deed zijn werk goed. Vergeefs keek de natuurliefhebber uit naar zo'n met 

duizenden witte roosjes van de waterranonkel als het ware besneeuwde slootje. De 

dotters met hun gouden schoteltjes lieten verstek gaan en met hen de werikken, het 

speenkruid, spirea's, valeriaan, waterviolier en zandklokje. Evengoed als de 

koekoeksbloemen, de toch al zeldzame orchideetjes om van de aar- en pluimgrassen 

maar niet te spreken. Ook langs diverse wegen kwam de gifspuit eraan te pas. Tussen 

de bomen groeide gras en dat hoorde niet. Ook de ruimten tussen de oude bomen 

veranderden in doods en dor geel. Het fluitekruid was meteen de wereld uit. 
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Vandaag is 'n lesten dag van oew leaven tot no too 

 

Wat leu versliet ’n mond eer as ‘t gat 

 

 

 

MIJN LICHT IN DUISTERE 

PLAATSEN 
 

 
 

 

De oorlog met Rusland gaat niet door. De kranten staan er vol mee. Het pact is vorige 

week getekend door Von Ribbentrop. Een paar dagen geleden is de neutraliteit van 

hun buurlanden nog officieel gegarandeerd. Dat moet toch opluchten, zou u denken, 

maar nu zijn ze weer als de dood dat Engeland juist hierom alle betrekkingen 

verbreekt, morgen of misschien vandaag al. Hierop komen mensen met de wildste 

verhalen over regeringsplannen voor gedwongen sterilisatie en een of ander 

voornemen tot euthanasie voor gehandicapten, zodat er in de lazaretten meer plaats 

komt voor eventuele oorlogsgewonden. Dit alles brengt onder de mensen een gekte 

teweeg die hen harder doet lopen en harder doet werken dan ooit. Sommigen 

bezwijken haast onder hun eigen stress, depressief alsof hun leven ervan afhangt. 

 

De nationaal-socialistische verbood het bestaan van geheime genootschappen omdat 

zijzelf een geheim genootschap was, met haar eigen grootmeester, racistische gnosis 

(openbaring), riten en inwijdingen. De lijnen die de graal, de Tempeliers en de 

Katharen met elkaar verbinden zijn wetenschappelijk bestudeerd door een bekwame 

Duitse officier, Otto Rahn, een Obersturmbahnführer van de SS, die zijn leven heeft 

gewijd aan een gedisciplineerd onderzoek naar het Europese en het Arische karakter 

van de graal. Rahn laat ons de lijn zien die het Gulden Vlies van de Argonauten en de 

graal verbindt. Het Gulden Vlies was de grootste ridderorde uit de geschiedenis en de 

Argonauten zijn vijftig Grieken, die volgens de sage onder leiding van Jason naar 

Colchis voeren om het Gulden Vlies te halen. Kortom, het is overduidelijk dat er een 

relatie bestaat tussen de mystieke graal uit de legende, de steen der wijzen (lapis) en 

die immense krachtbron waar de getrouwen van Hitler het, aan de vooravond van de 

oorlog, op gemunt hadden. 

 

In één versie van de legende zien de Argonauten een schaal, boven de Berg van de 

Wereld met de Boom van het Licht zweven. De Argonauten vinden het Gulden Vlies en 

hun schip komt door tovenarij midden in de melkweg terecht. En wel in het noordelijk 

halfrond, waar het heerst tezamen met het Kruis, de Driehoek en het Altaar, en waar 

het de lichtnatuur van de eeuwige god bevestigd. De driehoek symboliseert de 

goddelijke drie-eenheid, het kruis het goddelijk liefdesoffer en het altaar is de Tafel 
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van het Avondmaal waarop de Kelk van de Wedergeboorte stond. De Keltische en 

Arische herkomst van deze symbolen is onweerlegbaar. De Tempeliersgeest is 

geïnspireerd door de Kelten, met name de druïden. Het was de geest van het noordse 

arianisme die de traditie associeert met het eiland Avalon, de zetel van de waarlijke 

beschaving van de Hyperboreëers. Hyperion, de zonnegod, is volgens een Griekse 

mythe de zoon van Uranus, vader van Helios, die zelf ook Hyperion genoemd wordt. 

 

Het nazisme was het moment waarop de geest van de magie de teugels van de 

materiele vooruitgang in handen heeft genomen. Lenin heeft gezegd dat het 

communisme de optelsom was van socialisme en elektriciteit. In zekere zin is het 

nationaal-socialisme de optelsom van het Guénonisme en de pantserdivisies. Het is 

bewezen dat de grondleggers van het nazisme banden hadden met de Duitse neo – 

Tempeliers. In het jaar 1912 ontstaat er een Germanenorde die een ariosofie 

voorstaat, ofwel een filosofie van de Arische superioriteit. In het jaar 1918 sticht baron 

Von Sebottendorf een aanverwante beweging: het Thule Gesellschaft, een geheim 

genootschap en een zoveelste variant op die van de Tempeliers, maar met een sterk 

racistische, pangermanistische (het streven naar vereniging van alle Germanen) en 

neo-Arische inslag. En in het jaar 1933 zal Von Sebottendorf schrijven dat hij gezaaid 

heeft wat Hitler daarna heeft opgekweekt. Overigens doemt in de kringen van het 

Thule Gesellschaft het hakenkruis op. En wie maakt van begin af aan deel uit van het 

Thule Gesellschaft? Rudolf Hess, de duivelse raadsheer van Hitler! Dan duiken de 

namen van Rosenberg en Hitler op in de kringen van het Thule Gesellschaft. Hess 

overigens heeft zich in zijn gevangenis in Spandau steeds bezig gehouden met 

esotorische (voor ingewijden) wetenschappen. Von Sebottendorf schrijft in het jaar 

1914 een pamflet over alchemie en merkt op dat de eerste experimenten met 

atoomsplitsingen de waarheden van het Grote Werk aantonen. En hij schrijft een boek 

over de Rozenkruisers. Bovendien zal hij aan het hoofd staan van een astrologisch 

tijdschrift, de Astrologische Rundschau. Trevor-Roper heeft geschreven dat de hele 

nazi-top, Hitler voorop, geen stap verzette voordat ze hun horoscoop hadden laten 

trekken. In het jaar 1943 schijnen ze helderzienden geraadpleegd te hebben om 

erachter te komen waar Mussolini gevangen werd gehouden. Kortom, de hele nazi-top 

is verbonden met het Duitse neo-occultisme. In wezen valt vanuit dit gezichtspunt ook 

Hitlers kracht als volksmenner te verklaren. Fysiek gesproken was hij een misbaksel, 

hij had een schelle stem, hoe bracht hij de mensen daarmee het hoofd op hol? Hij 

moet mediamieke gaven gehad hebben. Waarschijnlijk is hij geïnstrueerd door Hess 

en kon hij in contact treden met de ondergrondse stromen. Ook hij was een plug, een 

biologische menhir. Een tijdlang is hem dat goed afgegaan, toen raakten zijn 

batterijen op.    

 

Aan de hele wereld: ik verklaar dat de aarde hol is en van binnen bewoonbaar. Dat hij 

een zeker aantal vaste, concentrische sferen bevat, zodat de ene in de andere zit, en 

dat er bij de twee polen een opening zit met een omvang van twaalf à zestien graden. 

10 april 1818.  Cleves Symmes, Kapitein der infanterie. 

 

De waarlijke, enige obsessie van Hitler waren de onderaardse stromen. Hitler hing de 

theorie van de holle wereld aan: de Hohlweltlehre. De aarde is hol, wij wonen er niet 

op, op de buitenste, bolle korst, maar binnenin, op de holle binnenkant. Dat waarvan 

wij denken dat de hemel is, is een gasmassa met helder verlichte gebieden, gas dat 

het binnenste van de globe vult. De hemel is niet oneindig, maar omschreven. De zon, 
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die al bestaat, is niet groter dan hij lijkt. Dat leerden de Grieken al. Dat idee is in het 

begin van de negentiende eeuw, in Amerika, al door Symmes naar voren gebracht. 

Daarna is het aan het einde van de eeuw overgenomen door een andere Amerikaan, 

Teed, die zich baseert op alchemistische experimenten en op de lezing van Jesaja. En 

na de Eerste Wereldoorlog wordt de theorie uitgewerkt door een Duitser: de stichter 

van de beweging van de Hohlweltlehre. Hitler en de zijnen vinden dat de theorie van 

de holle aarde precies aansluit bij hun principes. Er wordt zelfs beweerd dat ze de V 1 

een aantal keren foutief richten omdat ze de baan ervan berekenen op grond van de 

hypothese van een hol en niet van een bol oppervlak. Hitler is er inmiddels van 

overtuigd geraakt dat hijzelf de Koning van de Wereld is. En dat zijn generale staf de 

Onbekende Leiders zijn. En waar woont de Koning van de Wereld? Onder de aarde, 

niet erop. En op grond van die hypothese besluit Hitler de volgorde van de 

onderzoeken van de laatste kaart helemaal om te draaien. De berekeningen moeten 

opnieuw gedaan worden en de groepen moeten een nieuwe samenstelling krijgen. 

Denk maar aan de logica van Hitlers veroveringen. Eerst Dantzig, om de traditionele 

plekken van de Duitse groep aan zich te onderwerpen. Daarna verovert hij Parijs en 

heeft daarmee de Eiffeltoren in zijn macht. Daarna verzekert hij zich van de 

neutraliteit en in feite de medeplichtigheid van de Portugese groep. Vierde doel, dat is 

duidelijk: Engeland. We weten dat dat niet gemakkelijk ging. In de tussentijd tracht 

hij met de Afrikaanse campagnes Palestina te bereiken, maar ook daar slaagt hij niet 

in. Dus concentreert hij zich op de onderwerping van de Paulicaanse gebieden door de 

Balkan en Rusland binnen te vallen. Als hij meent vierzesde van het Plan in handen 

te hebben, stuurt hij Hess op een geheime missie naar Engeland om een alliantie voor 

te stellen. Aangezien de volgelingen van Bacon niet meewerken, krijgt hij een idee. Het 

kan niet anders of het belangrijkste deel van het geheim is in handen van de eeuwige 

vijand, de joden. En de joden hoeven niet noodzakelijkerwijs in Jeruzalem te worden 

gezocht, waar er nog maar weinig over zijn. Het fragment van de boodschap van de 

Jeruzalemmergroep bevindt zich helemaal niet in Palestina, maar in handen van een 

groep in de diaspora (verstrooiing, het niet samenwonen met geloofsgenoten, inz. 

onder andere volken verspreide joden). En dat is de verklaring voor de Holocaust. Wat 

opvalt aan de genocide van de joden is de omslachtigheid van de werkwijze. Eerst 

worden ze in kampen gestopt om te worden uitgehongerd, daarna worden ze 

uitgekleed, daarna de douche, daarna de nauwgezette bewaring van bergen kadavers, 

en de archivering van kleren, de inventarisatie van de persoonlijke bezittingen. Als het 

er alleen om ging om te doden was het geen rationele werkwijze. Het wordt pas 

rationeel als er naar iets gezocht wordt, naar een boodschap die één van de miljoenen 

mensen bij zich hield. In de plooien van zijn pak, getatoeëerd op zijn huid… Alleen het 

Plan verklaart de onverklaarbare bureaucratie van de genocide. Hitler zoekt op de 

joden naar de aanwijzing, het idee dat hem in staat stelt het precieze punt te bepalen 

waarop de onderaardse stromen elkaar snijden. Want op dat punt vallen ze samen 

met de hemelse stromen, waardoor de theorie van de holle aarde als het ware de 

eeuwenoude hermetische intuïtie bevestigt: dat wat onder is is gelijk aan wat boven is. 

Het grondplan van de hemellichamen is niets anders dan het geheime grondplan van 

de onderaardse gangen onder Agartha. Er is geen verschil meer tussen hemel en hel, 

en de graal: de lapis exillis is de lapis ex coeli in die zin dat het de steen der wijzen is 

die ontstaat als omhulsel, grens, limiet. En als Hitler eenmaal weet waar dat punt is, 

in het holle centrum van de aarde dat het volmaakte centrum van de hemel is, dan zal 

hij de baas zijn over de wereld waar hij krachtens zijn ras Koning van is. En Seyss-

Inquart had in de Haagse ridderzaal de Nederlandse landvoogdij op zich genomen.    
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In navolging van het Engelse voorbeeld werd door de regering in ballingschap een 

vrouwelijk hulpcorps opgericht en later de Marva, waaraan niet alleen Nederlandse 

vrouwen en meisjes deelnamen, maar waarvoor ook uit Suriname en de Nederlandse 

Antillen zich deelneemsters aanmeldden om in Londen opgeleid te worden. Het 

Vrouwelijke Hulp Corps werd ook opgeleid voor die taken, die te verrichten zouden 

zijn bij de terugkeer over onze grenzen van hen die door de vijand waren meegevoerd.  

De koningin volgde één van deze cursussen en nam deel aan een excursie die de klas 

maakte om te zien hoe het geleerde moest worden toegepast. Ze wisten toen nog niet, 

dat in Nederland uitgebreide voorbereidingen waren getroffen voor deze arbeid, 

waardoor de hulp van het Vrouwelijk Hulp Corps slecht aan aanvulling hoefde te zijn. 

In het begin van het jaar 1944, tijdens een bezoek bij de koning en de koningin van 

Groot-Britannië deelde de koning mee aan onze koningin Wilhelmina, dat ze was 

opgenomen in de Orde van de Kouseband en overhandigde haar de versierselen van 

die Orde. Vermeldenswaard uit de Londense periode is voorts nog, dat in die tijd door 

de Nederlandse regering, te samen met die van België en Luxemburg, de grondslagen 

werden gelegd voor een hechte samenwerking van de drie landen na de oorlog, voor de 

zogenaamde Benelux. Koningin Wilhelmina bereikte het bericht, dat Hitler, nadat hij 

had ingezien, dat het hem onmogelijk was het Nederlandse volk voor zich te winnen, 

overwoog het maar in zijn geheel van zijn vaderlandse bodem weg te voeren, hetgeen 

neer zou komen op liquidatie. De gewesten zouden met nazi’s worden bevolkt. 

 

Sinds mei van het jaar 1940 zijn er drieënzestig jaar verstreken. Een generatie die nu 

al de vijftig gepasseerd is kent de oorlog alleen nog van horen zeggen. In Enter is 

gelukkig gedurende de oorlogsjaren niet zoveel gebeurd. In de gezinnen die wel 

getroffen zijn heeft de oorlog diepe sporen achtergelaten. Onmenselijk zwaar was het 

lot van de joodse gemeenschap in Enter. Na september van het jaar 1944 kwamen 

steeds meer Entersen tot het besef welk een gruwelijke misdaad aan deze burgers 

werd voltrokken. In contacten met de weinige overlevenden uit de joodse gemeenschap 

blijkt dat het onmenselijk leed, hen door de Duitse bezetters aangedaan op geen 

enkele manier verwerkt is en ook nooit verwerkt zal worden. Van het gezin Van Hoorn 

overleven Mannie en Betje de oorlog. Ze waren samen met Benjamin Samuel 

ondergedoken bij de familie Velten aan de Hoesselderdijk. Benjamin overleeft de 

oorlog ook. Levy Samuel is de enige die van zijn gezin de oorlog overleeft. Van het 

gezin Spanjer overleeft alleen dochter Hilde. Van het gezin Frank, waarvan mevrouw 

Frank niet Joods was, overleven beide echtgenoten de oorlog. Van het gezin Nathans 

overleeft niemand de oorlog. 

 

Het zal in de zomer van het jaar 1942 geweest zijn dat de joden in Enter een brief 

thuis gestuurd kregen. Aangekondigd werd dat ze enkele dagen op hun woonadres 

aanwezig moesten blijven, omdat ze voor controle enige tijd ter observatie elders 

zouden worden opgenomen. De brief was zodanig opgesteld, dat menigeen het geloofde 

wat er geschreven stond. Men was van mening dat het voor een paar dagen was. Op 

een dag in april van het jaar 1943 kwam er een grote bus voor hun huis aangereden. 

De bus was ingericht voor het vervoer van zieken. De hele buurt kwam toegelopen, 

iedereen wilde weten wat er gebeurde. Niemand werd een strobreed in de weg gelegd. 

In de bus waren ziekenhuisbedden en verpleegsters met witte schorten. De familie 

Samuel, inclusief de zieke vader werden meegenomen. De reis ging regelrecht naar 

Westerbork in afwachting voor verder vervoer naar de gaskamers in Duitsland. Sam 
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was een heel bekend figuur in Enter, hij is nooit meer teruggezien. Roos en Erna 

Samuel zijn de enigen van het gezin van Marcus Samuel die de oorlog overleefd 

hebben. De straat naast de Julianastraat is naar hem vernoemd: Marcus 

Samuelstraat. 

 

H. Velten vertelt dat hij brood moest bakken voor de Duitse Wehrmacht. Voordeel was 

dat de bakkers vrijgesteld werden van het werken in Duitsland en tijdens een razzia 

niet werden opgepakt. Tijdens de oorlog kwamen geregeld Engelse vliegtuigen over 

Enter vliegen, op weg naar Duitsland om daar bommen af te werpen. Ze werden 

daarbij ondersteund door Engelse jagers, welke aanzienlijk sneller waren en zich 

duikend en stijgend een weg baanden door het luchtruim. Deze jagers schoten ook op 

naderende Duitse jagers. 's Avonds werden deze vliegtuigen door zoeklichten 

opgespoord door de Duitse Wehrmacht en SS. Er stonden zoeklichten opgesteld bij de 

brug bij Binnengaaits. Soms werd een vliegtuig beschoten en neergehaald.  

 

Het verzet nam in allerlei vormen toe en Enter bleef een broeinest van de 

ondergrondse. De verzetsgroep moest mede door de represailles van de meedogenloos 

opererende Enterse Sicherheits Dienst uiterts behoedzaam te werk gaan en toch koste 

het verzetswerk aan enkelen het leven. Tijdens de winter van het jaar 1944-1945 – die 

bekend zou worden als de hongerwinter – was de voedselvoorziening in Enter wel 

zorgwekkend, niet te vergelijken echter met de hopeloze toestand in het westen van 

het land. Vooral voor degenen, die geen tuin hadden en op het omringende platteland 

geen melkboeren, roggeboeren of aardappelboeren kenden werd het een nare tijd. De 

waarde van het geld was schrikbarend gedaald en sieraden en textiel werden 

doorgaans als ruilmiddel voor voedsel aangewend. Met de brandstofvoorziening was 

het eveneens hopeloos gesteld. Heel veel bomen zijn toen in de kachels van de Enterse 

gezinnen verstookt. Te voet of op gammele fietsen en met allerlei soorten karretjes 

stroopte men de omgeving af voor voedsel en brandstof. Deze tochten waren extra 

gevaarlijk, omdat men beschoten kon worden door de vliegtuigen van de geallieerden 

die in de waan verkeerden dat zij met Duitse troepenverplaatsingen te doen hadden. 

In Enter lagen vanaf oktober van het jaar 1944 allerlei onderdelen van de 

Fallschirmjäger in verschillende gevorderde huizen en scholen. Deze Fallschirmjäger 

werden ook ingezet bij de razzia's op mannen, de mannen werden als vee 

bijeengedreven en werden gedwongen om voor de Duitsers graafwerk te verrichten. 

Het werd nu een tijd van het massale onderduiken om uit handen van de 

mensenjagers te blijven. Om de ellende compleet te maken werd ook de luchtoorlog 

steeds meer geïntensiveerd.  

 

Zo kwam er op woensdag 3 februari 1943 een vliegtuig neer in een weiland aan de 

Goorseweg, tussen erve Heering en erve Ezendam. Het vliegtuig kwam in vele 

brokstukken naar beneden. De vier inzittenden kwamen daarbij om het leven. Ook 

heel veel brandbommen lagen her en der verspreid. Het was rond half acht in de 

avond en erg donker die avond. Het effect van de vuurstraal was zo groot dat je op de 

Brandput de krant kon lezen. De Enterse brandweer rukte lopend uit met een houten 

spuitkar. Ze konden niet voorkomen dat het vliegtuig totaal uitbrandde, wel werd 

voorkomen dat een nabijgelegen schuur uitbrandde. Talrijke nieuwsgierigen kwamen 

toegesneld om eventueel hulp te kunnen bieden. De piloot hing in een boom, hij was 

reeds overleden. De Entersen waren net iets eerder ter plekke dan de Duitse 

grondtroepen. Die konden dan ook niet voorkomen dat er geroofd werd, windjacks, 
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laarzen en een stuk van het vliegtuig als souvenir. Direct na de oorlog hebben 

familieleden van de omgekomen inzittenden een brief geschreven naar de 

omwonenden van de ramp. Ze zouden graag een beschrijving ontvangen van het 

ongeluk. Of de brieven ooit beantwoord zijn, is niet te achterhalen. Waarschijnlijk niet 

omdat in die tijd weinig mensen uit Enter de Engelse taal machtig waren. 

 

De tijd van oktober 1944 tot aan de bevrijding was in Enter een periode van 

ongebreidelde terreur. De Sicherheits Dienst en de Landwacht konden 

ongecontroleerd stad en land afschuimen op zoek naar onderduikers en zogenaamde 

terroristen en zij maakten verschillende slachtoffers, waaronder De Vries uit Ypelo, 

die op meedogenloze wijze werden vermoord. Onmiddellijk voor de bevrijding nam de 

Duitse terreur nog in hevigheid toe. De wreedheid kende geen perken meer. De 

verzetstrijders volgden van dag tot dag de gebeurtenissen en waren goed op de hoogte 

van de vorderingen van de geallieerden. De doorsnee burger kon zich echter 

nauwelijks voorstellen wat er te gebeuren stond. 

 

De algemene spoorwegstaking van 17 september 1944 was mede door de mislukte 

luchtlanding in Arnhem geenszins een korte aangelegenheid en zou tot aan de 

bevrijding voortduren. Niet alleen de spoorwegmensen zelf maar ook hun gezinnen 

doken onder. Een groot probleem vormde vervolgens de uitbetaling van de lonen aan 

de stakende spoorwegmensen. Hiertoe werd onder andere op een terrein bij de 

Friezenberg bij Rijssen een voorraad bankbiljetten gedropt, die in de zuidelijke reeds 

bevrijde provincies waren ingenomen. Toch was dit niet voldoende en toen het 

duidelijk werd dat de bevrijding niet snel zou doorzetten, werd bij de ondergrondse 

van Almelo het plan geboren om een overval te plegen op het agentschap van de 

Nederlandse Bank te Almelo, waar na 'Dolle Dinsdag' grote geldbedragen waren 

overgebracht. Op woensdag 15 november 1944 werd de goed voorbereide overval 

gepleegd en dertien kisten met totaal zesenveertigmiljoenhonderdvijftigduizend gulden 

(f 46.150.000) werden met een auto naar Daarle gebracht en bij een boer tussen het 

hooi in de kapberg verstopt. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden 

wisten de Duitsers de buit te achterhalen. Het was geweldig jammer dat de met zoveel 

koelbloedigheid geroofde buit weer in handen van de Duitsers viel. Erger was dat 

hierdoor vijf verzetstrijders hun dapperheid met de dood moesten bekopen. 

 

Nadat de geallieerden niet meer door de grote rivieren werden tegengehouden rukten 

de Canadezen en Engelsen onstuimig richting Gelderse Achterhoek en Twente. Voor 

zich uit dreven zij de legioenen van het hakenkruis. Nu zag men de onoverwinnelijke 

geachte legers van Hitler, die ons vijf jaar tevoren als een dief in de nacht hadden 

overvallen, als ontmoedigde benden wegtrekken. De onontkoombare nederlaag was 

van hun gezichten af te lezen. Het begin van de bevrijding van Oost-Nederland werd 

gevormd door de start van 'Operation Plunder'. Nadat de geallieerde troepen op 24 

maart 1945 in een plotselinge doorbraak de Rijn waren overgestoken en spoedig 

daarop werden op 31 maart 1945 Winterswijk en Neede reeds bevrijdt en rukten de 

Polen, Engelsen en Canadezen Twente binnen. Langs allerlei binnenwegen en 

voetpaden trok de vluchtende Duitse horden weg. Intussen zagen ze nog kans om van 

alles en nog wat mee te slepen en alles wat rijden kon werd ingepikt. De 

Thunderbolts, Spitfires en Lightnings waren uiterst actief en schoten her en der door 

geheel Twente vele Duitse voertuigen stuk. Iedere keer doken zij neer en dan volgde 

een roffel mitrailleurvuur en wist men dat er weer een Duits voertuig onder schot was 
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genomen. Op de motorkappen van de terugtrekkende Duitse auto's zaten soldaten op 

de uitkijk voor vliegtuigen, want ze hadden een panische angst voor de 'Tommy'. Als 

dieven trokken zij weg, de eens zo fiere Duitsers. Bedrogen en verraden door hun 

leiding, hun laatste hartstocht: het 'organiseren' botvierend op de burgerbevolking. 

Duizenden soldaten onder andere van de Hermann Göring-divisie trokken bepakt en 

gezakt door Twente. Een paar dagen voor de algehele uittocht vonden de Duitsers het 

nog nodig dat de mannelijke bevolking opgeroepen werd voor het graven van 

tankvallen, eenmansgaten en splitterboxen (omwalde beschermplaatsen voor auto's). 

 

Zo werden overal langs de wegen gaten gegraven, wat uiteraard een gevaarlijk karwei 

was. De gehele dag hing een paraplu van schietende geallieerde jagers boven Twente. 

Onderwijl trok alles wat Duits of Duitsgezind was weg! N.S.K.K., Landwacht en 

N.S.B.ers op rammelfietsen. Geen N.S.B.ers meer met auto's, zoals in september 

1944. Het was een verzameling vehikels van de meest uiteenlopende soorten en 

merken. Voorts Duitsers te voet, in groepsverband, in troepjes van drie of vier, allen 

zwaar bepakt met helmen, ransels, dekens, geweren, fourage en gasmaskers. 

Vrachtauto's tussen nog fietsende Duitsers op gestolen fietsen. Het geheel leek op een 

echte allegorische optocht. Toch trachtten de Duitsers zich nog te hergroeperen. Op 

deze dag kreeg het achtentachtigste Duitse Legerkorps bevel om achter de IJssel een 

nieuw front te vormen. Hierbij werd de zesde Fallschirmjäger Divisie achter het 

Twentekanaal geplaatst. Deze zesde Fallschirmjäger Divisie bestond voornamelijk uit 

het zestiende, zeventiende en achttiende Regiment, aangevuld met allerlei 

reserveeenheden en opleidingseenheden. Onder andere een Polizei Regiment en het 

eenendertigste Ersatz Regiment, die nog de beschikking hadden over artillerie. De 

bevelhebber van deze divisie was generaalleutenant Hermann Plocher, die nadien zijn 

hoofdkwartier in Holten en Dalfsen vestigde. 

 

Eén van zijn bekende officieren was major Rudolf Witzig. Hij had reeds meegevochten 

bij de verovering van het fort Eben Emaël in België, waaraan hij zijn bevordering en 

Ritterkreutz had te danken. Niet enkel de officieren, ook vele soldaten – meestal nog 

zeer jong – waren uiterst fanatiek. Hoewel het duidelijk was dat zij een verloren strijd 

voerden en een wapenstilstand steeds dichterbij kwam, bleven zij hardnekkig 

doorvechten en zou het nog tien dagen duren voordat geheel Twente was bevrijd. 

 

De Fallschirmjäger vormden overigens geen onbekend gezicht in Overijssel want ze 

waren hier al vanaf november 1944 in de steden en dorpen gelegerd. Op 3 april 1945 

werd het korps tijdelijk onder bevel van de bekende general Oberst Student geplaatst. 

Deze had inmiddels zijn hoofdkwartier van Almelo naar het Duitse Lingen verplaatst. 

De situatie op dat ogenblik was dat het Duitse tegenfront in Zuid-Overijssel werd 

gevormd door het tweede Fallschirmjägerkorps, bestaande uit de zesde en de tweede 

Fallschirmjägerdivisie. Terwijl de laatste werd aangevuld met de tweede 

Fallschirmjäger Ersatz Divisie en met de eerde vermelde hulptroepen. 

 

 

Kronieken, feiten zonder commentaar: 
 
 
Het jaar 1944 
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Donderdag 5 oktober: Eerste razzia in Enter, wie op straat liep werd meegenomen; 

huiszoeking bij vele boeren, resultaat ongeveer veertig gevangenen die in de School 

met de Bijbel werden opgesloten. 

 

Zaterdag 7 oktober: Urenlang overtrekken van grote formaties vliegtuigen. In Enter 

werden er ruim veertienhonderd geteld. 

 

Woensdag 11 oktober: Dames Prakken moeten officier herbergen, bezwaar gemaakt 

door de dames, commandant noemt de dames 'Deutschfeindlich'. 

 

Donderdag 12 oktober: Dames Prakken moeten om 10 uur hun huis verlaten en zich 

bevinden op minstens dertig kilometer afstand. Duitse officieren gaan het huis 

bewonen. 

 

Zondag 15 oktober: Bij Beltman wordt het woonkamerameublement weggehaald en in 

café Koenderink gezet. 

 

Donderdag 19 oktober: Enkele projectielen vallen in Ypelo en bij de kanaalbrug bij 

Bornerbroek; geen materiële schade maar wel enkele gewonden. 

 

Vrijdag 20 oktober: Zout op de bon. 

 

Donderdag 26 oktober: Razzia's en geruchten van razzia's overal. 

 

Vrijdag 27 oktober: Georganiseerde razzia in Enter; heel veel mannen opgepakt en 

uiteindelijk worden ongeveer veertig mannen op transport gesteld naar Zwolle; in de 

ochtend werd omgeroepen dat alle mannelijke burgers zich zo spoedig mogelijk 

moeten melden op de Brandput; voor twee dagen eten, een schop en een deken 

meebrengen; niemand 

komt, iedereen is weggedoken en blijkbaar zijn de schuilplaatsen goed. 

 

Zondag 29 oktober: Er is aangeplakt dat morgenochtend alle mannelijke personen 

zich om 8 uur in Wierden moeten melden; uiteindelijk is door drieëntwintig mensen 

uit de gehele gemeente Wierden gehoor gegeven aan de oproep; die gingen naar 

Deventer. In de kerken zijn praktisch geen mannen vandaag. 

 

Dinsdag 31 oktober: Geen postverkeer meer van en naar Enter omdat Langenhof ook 

in Zwolle 'zit.’ 

 

Vrijdag 3 november: Er mag alleen elektrische stroom worden gebruikt tussen 7 en 9 

uur 's avonds. 

 

Donderdag 9 november: In het Enterveen, Elsen en Elsenerbroek wordt het leven voor 

de boeren zo zachtjes aan zeer middeleeuws; dag en nacht trekken rovende SS-ers 

rond.  

 

Maandag 13 november: In Enter moet verscheidene jonge mannen worden 

voortgeholpen, die bij razzia's in Rotterdam zijn gepakt en op weg naar de 'Heimat' uit 
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de rijdende trein zijn gesprongen. 

 

Woendag 5 november: Een 'Befehl' wordt aangeplakt: 'Ieder die niet vrijgesteld is moet 

zich aanstaande vrijdag in Wierden melden; anders: razzia's, gijzelaars, 

verbeurdverklaring, und so weiter.’ 

 

Donderdag 16 november: Exodus van mannen uit Enter, ze gaan naar 'elders'. 

 

Vrijdag 17 november: Meldingsdag; het is te merken aan de absolute stilte straat; men 

zegt dat zich twee personen hebben gemeld. 

 

Zondag 19 november: Tweede strafzondag; het regent, de mannen komen niet buiten. 

 

Zaterdag 25 november: Huiszoeking bij Morsink; niets gevonden; allen weg. 

 

Vrijdag 1 december: Timmerarends is op 16 november gevlucht met vrouw en 

kinderen; de Duitsers trekken nu in zijn huis. 

 

Zondag 3 december: Nieuwe strafzondag; na 13.00 uur huisarrest voor alle burgers, 

nu als straf voor een dynamietaanslag op de spoorbaan. 

 

Donderdag 7 december: Naar aanleiding van een brief  van de onderwijzers aan de 

burgermeester met een verbolgen reactie op de gebeurtenissen, besluiten de 

Wierdense collega's het bevel tot 'huisbezoek' op te volgen. Enter weigert, de 

onderwijzers gaan 'even aan de kant'. 

 

Vrijdag 8 december: Verbod van elektriciteitsverbruik. 

 

Zaterdag 9 december: Verzetsman De Vries uit Ypelo is door de SD gevangen 

genomen, samen met drie anderen; De Vries is vermoord na beestachtige 

mishandeling. 

 

Zondag 10 december: Na 13.00 uur weer huisarrest voor alle burgers.  

 

Maandag 11 december: Van huis tot huis wordt door de gemeente-elektriciens de 

stroom afgesneden; 's avonds branden echter weer alle lampen. 

 

Dinsdag 19 december: Vanmorgen bezocht de politie de Enterse onderwijzers; de 

politie kon aan de burgermeester vertellen, dat ze allen thuis waren. 

 

Donderdag 21 december: De onderwijzers zijn om 9 uur op het gemeentehuis 

ontboden, ze denken dat het beter is om niet te gaan en bellen met het gemeentehuis 

om te vragen wat er aan de hand is. De burgemeester verklaart dat de onderwijzers 

saboteurs zijn en hij begint over gevangenis en Duitse autoriteiten; woordvoerder 

Schutte legt de hoorn neer. 

 

Donderdag 26 december: Het wordt een feestdag voor Enter want hals over kop zijn 

alle Duitsers vanmiddag vertrokken, met medeneming van alles wat maar te vervoeren 

was!! 
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Woensdag  27 december: Vanmorgen inspectie in school; de schade is niet 

onherstelbaar; veel is verdwenen, het hek verstookt, borden weg, vloeren, muren en 

plafonds zijn onbeschrijflijk vies en kapot. 

 

Donderdag 28 december: Bij Timmerarends is vreselijk huisgehouden en veel 

gestolen. 

 

 

Het jaar 1945  
 

 
Vrijdag 5 januari: Vannacht cirkelde een V 1 gedurende lange tijd boven Enter, 

gelukkig zonder ongelukken te maken. 

 

Zondag 7 januari: In opdracht van de Duitse bezetter moeten onderstaande personen, 

met paard en wagen roggestro brengen naar een kazerne in Millingen op de Veluwe; 

vertrokken om 18.00 uur. J.H. Broeze (Ypeloboer), E.A. ter Haar, G.J. ter Haar 

(Kattelaarsboer), A. Horstman, H. Broeze (v.d. Höss), Joh. Roessink (loonbedrijf, reed 

voor Jansen (Hakken-Hendrik), Gerrit Kamphuis (Looren-Gaait) reed voor Holland 

(Ziemerink) en G. Wessels (Keurs-Gerrit); ze zijn teruggekomen in de nacht van 

dinsdag 9 januari om 4 uur in veel sneeuw en pikkedonker.  

 

Dinsdag 9 januari: De politie krijgt opdracht het werk te gaan doen dat de 

onderwijzers geweigerd hebben. 

 

Woensdag 10 januari: Razzia in Enter; zeven jongens gevangen, zonder aankondiging 

van tevoren. 

 

Vrijdag 12 januari: Eerste transport Iko (Inter Kerkelijk Overleg) kinderen uit Utrecht 

gearriveerd (kinderen uit het door honger geteisterde westen werden in Enter 

ondergebracht). 

 

Zaterdag 13 januari: Tweede transport kinderen. 

 

Maandag 15 januari: Derde transport  kinderen uit Den Haag. 

 

Maandag 22 januari: Alle mannelijke ingezetenen moeten zich weer melden. 

 

Woendag 24 januari: Ieder, ook vrijgestelden moeten zich melden te Wierden; de 

meesten gaan en worden vrijgesteld. 

 

Vrijdag 26 januari: Voor het eerst start de V 1 vanuit het Haarbos. 

 

Dinsdag 30 januari: Idem uit het Schwarzwald. 

 

Zaterdag 10 februari: Vierde transport Iko kinderen. 

 

Woensdag 14 februari: Voortdurend schieten en bommen vallen in de buurt. 
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Maandag 19 februari: Morgen moet Enter zich weer eens melden in Wierden. 

 

Dinsdag 20 februari: E.A. Ter Haar (Kattelaarsboer), F. Morsink (Bakker Frits van de 

Coöp) en Acda (schoolmeester) opgepakt door de Duitsers als gijzelaars; ze werden 

opgesloten in de Almelose gevangenis; met Ter Haar werden ook twee onderduikers 

opgepakt; één ervan was bij de Enterse NSB, het waren B.J. Versteeg en G. Salemink.  

 

Zaterdag 3 maart: Ter Haar vrij. 

 

Zaterdag 10 maart: Troepenverplaatsing langs alle wegen op gevorderde 

boerenwagens. RK- en openbare school weer bezet. 

 

Woensdag 28 maart: Een V 1 komt neer op de Mors. 

 

Zaterdag 31 maart: Acda thuis; Moffenaftocht. 

 

Zondag 1 april: Pasen. Moffen vluchten al schietend; fietsendiefstallen. 

 

Maandag 2 april: Tommies bij Goor; meisjes gedwongen aardappelen te schillen. 

 

Donderdag 5 april: Granaten vliegen over Enter. 

 

Vrijdag 6 april: Gewonde soldaten in Enter; in het Zuiderveld enkele huizen in brand 

gestoken, net als dat van Schuitemaker aan de Rijssenseweg. 

 

Zondag 8 april: Uittocht der Moffen; Enter bevrijdt!!! 

 

 

Het Enterse verzet, de georganiseerde verzetsgroep bestaande uit: 

 

-   Joep ten Berge, commandant van de B.S., strijdend gedeelte; 

-   J.J. ten Berge (Kruls Jehan); 

-   H. Velten (Bax Hendrik); 

-   J. Brunnenkreef (Kremer Jehan); 

-   H. Leussink (Schips Herman); 

-   A.Schuitenmaker (Timmer Jans); 

-   G. Rutjes (Rutjes Gerre); 

-   F. Morsink (Bakker Frits), tevens lid van de O.D. (ordedienst). 

 

Ook B. Homans (Homans Bernard) en Hendrikus De Vries hielden zich bezig met 

verzetsactiviteiten.  

 

 

De namen van de koeriersters zijn: 

 

-  de meisjes ten Berge 

-  Jannie Schipper 

-  Lei Ter Hofstee 
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-  mej. Jannink 

 

 

Op 18 februari 1945 schreef de aanstaande zwager Reinhardt in het poëziealbum van 

mijn moeder. 

 

 

‘Beste Willy’. 

 

Hoe dreunt de wereld van dee’z tijd, 

van bommen en granaten.  

Is menigeen zijn richting kwijt, 

voelt zich van God verlaten. 

Maar God de Heer die is er nog,  

al werkt Hij in ’t verborgen. 

Zijn grote plannen,  

Hij blijft toch, 

voor ons als Vader zorgen.’ 

 

Je a.s. Zwager Reinhardt Grijsen. 

 
 

Het zal in de zomer van het jaar 1942 geweest zijn dat de joden in Enter een brief 

thuis gestuurd kregen. Aangekondigd werd dat ze enkele dagen op hun woonadres 

aanwezig moesten blijven, omdat ze voor controle enige tijd ter observatie elders 

zouden worden opgenomen. De brief was zodanig opgesteld, dat menigeen het geloofde 

wat er geschreven stond. Men was van mening dat het voor een paar dagen was. Aron 

Samuel (Sam) was toen erg ziek en al langdurig bedlegerig en werd thuis verpleegd 

door zijn vrouw Esther Samuel-Bamberg. Ze woonden op het adres waar nu slagerij 

Roetgering is gevestigd. Op een dag in april 1943 kwam er een grote bus voor hun 

huis aangereden. De bus was ingericht voor het vervoer van zieken. De hele buurt 

kwam toegelopen, iedereen wilde weten wat er gebeurde. Niemand werd een strobreed 

in de weg gelegd. In de bus waren ziekenhuisbedden en verpleegsters met witte 

schorten. De familie, inclusief de zieke vader werd meegenomen. Achteraf bleek ging 

de reis regelrecht naar Westerbork in afwachting voor verder vervoer naar de 

gaskamers in Duitsland. Het verblijf van gedeporteerden in de Duitse kampen werd zo 

geheim gehouden, dat men alleen kon gissen wat er met de mensen zou gaan 

gebeuren. Er werd door de omstanders nog lange tijd nagewuifd en nagepraat over het 

lot van de familie Samuel. Sam was een heel bekend figuur in Enter, hij is nooit meer 

teruggezien. Roos en Erna Samuel zijn de enigen van het gezin van Marcus Samuel 

die de oorlog overleefd hebben. Intussen bereikten allerlei hoopgevende berichten de 

mensen in Enter, de Westerschelde zou vrij zijn en wordt door Engelse schepen 

bevaren naar Antwerpen. De Duitsers hebben echter de dijken doorgestoken, 

waardoor de Betuwe onder water staat en de Engelsen moesten terugtrekken. De 

hongersnood in de steden is hartverscheurend. Grote groepen mensen komen uit 

Amsterdam met karretjes gelopen om aardappelen te halen. In januari 1945 is het bar 

koud, 30 graden onder nul. Op 6 april hoorde men dat de Engelsen bij Deventer 

voorbijtrokken op weg naar Zwolle. Er kwamen nog meer mensen uit de grote steden. 

Ze klopten aan en vroegen om eten en of ze in het hooi konden slapen. En dan op de 
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ochtend van 8 april werd de door de Duitsers afgezette burgermeester gezien op het 

gemeentehuis. Onderduikers kwamen uit hun schuilplaatsen. Men was vrij! Een 

onwezenlijk gevoel, waarvan de volle betekenis niet eens onmiddellijk tot iedereen 

doordrong. Er werd op straat gedanst en feest gevierd. Voor sommigen was dat 

allemaal wat vroeg, die waren er nog niet aan toe. 

 

Op 27 maart 1945 werden door de ondergrondse nog vier ophaalbruggen over het 

Overijsselskanaal opgeblazen om de Duitse terugtocht te vertragen. Ook werden er 

overal kopspijkertjes gestrooid die voor de Duitsers zeer hinderlijk waren. De 

optimisten verwachtten elk ogenblik de bevrijding, de wat nuchter denkenden 

herinnerden zich al te goed 'Dolle Dinsdag'. De ondergrondse kreeg ook nog geen 

opdracht om tot openlijke strijd over te gaan, want het gevaar voor represailles was te 

groot. De Feldgendarmen, die de taak hadden om de orde in de frontlinie te bewaren, 

patrouilleerden voortdurend en traden uiterst brutaal op tegen burgers. De 

fanatiekelingen die achter waren gebleven behoorden meestal tot de Nederlandse SS. 

Met één wapen waren ze voornamelijk zeer gevaarlijk: de Pantzerfaust (bazooka: is een 

draagbaar antitankwapen dat raketten afschiet) die ze in enkele gevallen zoals later in 

Almelo ook zouden gebruiken. Voor de naar de bevrijding reikhalzend uitziende 

Entersen was het een verheugende aanblik om het gedesorganiseerde Duitse leger op 

de terugtocht te zien. De doorbraak van het eerste Canadese leger en het tweede 

Engelse leger over de Rijn tussen Emmerich en Wesel gaf de Duitsers een zodanige 

tegenslag, dat ze volkomen in paniek raakten en ogenschijnlijk geen tegenstand van 

belang meer wisten te bieden. De ziekenhuizen in Twente lagen inmiddels vol gewonde 

Duitsers en Rode Kruistreinen waren op de stations geen zeldzaamheid. Bij 

verschillende huizen had men de ruiten met latten verstevigd of met grote stroken 

papier beplakt. Dit bood enige bescherming tegen de druk van allerlei explosies. Bij 

verschillende huizen had men in de tuin op improviserende wijze schuilkelders 

gegraven. 

 

Achter het kanaal werd intussen de ene boerderij na de andere in puin geschoten. In 

Bornerbroek kwam hierbij een vrouw en een klein kind om het leven. De kanaaldijk is 

aan de westelijke kant een halve meter hoger dan aan de oostkant en bood zodoende 

een veilige verdedigingslijn voor de Duitsers en zij hadden daardoor ook een 

uitstekend schootsveld over het gebied vanwaar zij de Canadezen verwachtten. Het 

inmiddels bevrijde vliegveld Twente was op haar startbanen en vele hangars na vrij 

ongeschonden uit de strijd gekomen. Men werkte daar met man en macht om het 

vliegveld weer operationeel te maken. Het gelukte al in de avond van 6 april 1945 om 

een noodstrip gereed te hebben. De volgende morgen landden hierop al de eerste 

squadrons die met name bij de strijd om het Twentekanaal luchtsteun konden geven. 

Na de geallieerde doorstoot trokken de onderdelen van het Britse leger even ten 

noorden van Enschede Duitsland in. Tevoren was een smalle strook van Nederland 

veroverd. De taak van de Canadezen was er nu voornamelijk op gericht om met 

behulp van de Poolse strijders Oost-Nederland en Noord-Nederland te bevrijden. En 

om daarna in het noorden door te stoten tot de Elbe en daar contact te maken met de 

Russen. Op zondag 8 april werd de beschieting van Enter en omgeving aanmerkelijk 

minder en ook in de daarop volgende nacht was het redelijk rustig. De taaie gevechten 

en de overweldigende vijandelijke indruk hadden de gevechtskracht van de Duitsers 

danig aangetast. Zij kwamen tot de conclusie dat slechts door een verdere terugtocht 

een omsingeling kon worden voorkomen. Het bleek duidelijk, dat de Canadezen al op 
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zondagochtend het Duitse verzet hadden gebroken, door met name hun luchtmacht in 

te zetten. Jagers in duikvlucht mitrailleerden iedere Duitser die zich liet zien. Daar 

trokken de Duitsers gevolgtrekking uit en verdwenen in de nacht van zondag op 

maandag 9 april 1945. 

 

Op zondag 8 april 1945 is Enter bevrijd door de 'Tommies'. De kinderen M.A. Philippi 

en zijn neef, die melk haalden in het Enterbroek bij Bolscher hoorden van de boerin 

dat de soldaten van de bevrijders bij de buren (boerderij van Morsink) waren. Daar 

werden ze voorzien van eieren. Gelijktijdig kwam een jeep het erf oprijden met vier 

Tommies. Ze kregen ook een schortvol eieren van boerin Bolscher. Bij de 

Nijmeiersbrug was een zandheuvel dwars over de weg gelegd. De vreemde soldaten 

vroegen aan de kinderen wat dat te betekenen had. Ze durfden er niet overheen. De 

kinderen vertelden dat het een zandheuvel was waaronder telefoonleidingen lagen. In 

het dorp aangekomen werden de kinderen overal tegengehouden om over hun 

ervaringen te vertellen. In de kortste tijd liep half Enter richting Bornerbroekseweg, 

verder dan de eerste brug kon men niet omdat de brug kapot was. Aan de overkant 

stonden de vier soldaten met wie de kinderen reeds eerder gesproken hadden. De 

volgende dag: 9 april 1945 kwamen hele colonnes uit de richting Goor Enter 

binnenrijden. Het merendeel waren Polen in grote tanks. De straat was niet berekend 

op de grote tanks en de stenen vlogen uit de straat in de bochten van de Dorpsstraat. 

Het was een groots schouwspel om zo'n legermacht door Enter te zien rijden richting 

Rijssen. Dat ging een aantal dagen aan één stuk door. De geallieerden gooiden met 

sigaretten en chocolade. Men bleef zo lang mogelijk kijken om van dit feestelijk 

gebeuren niets te zullen missen. 

 

Op dinsdag 17 april kwam Z.K.H. prins Bernhard om half twee op de Kartelaarsdijk 

bij de Reggebrug (bij Binnengaaits) om Twente te verkennen. Hij wilde weten hoe alles 

verlopen was in de oorlog. A.J.H. ter Haar was bij toeval bij de brug die gerepareerd 

werd. Hij was zo onder de indruk van het gebeurde dat hij nadat hij de prins een hand 

had gegeven thuis gekomen zijn pet nog onder de arm had. Onmiddellijk na de 

bevrijding veranderde het straatbeeld in Enter volkomen. Het voordien zo verlaten 

dorp was vol met feestvierende mensen. De hele bevolking liep uit en al degenen die 

waren ondergedoken, kwamen weer te voorschijn. Overal wapperden de rood wit 

blauwe vlaggen. Veel straten stonden spoedig vol met Canadese voertuigen en de 

mensen verdrongen zich om de tanks en de wagens om kennis te maken met de 

mannen in kakiuniformen. Gul deelden de soldaten sigaretten en chocolade uit. Op de 

trottoirs kookten de bevrijders hun potje. In grote blikken op hun benzinevergassers 

werd warm water gemaakt waarin zij allerlei conservenblikjes deponeerden en 

zodoende vrij snel een warme maaltijd klaar hadden. Allerlei heerlijkheden kon men 

zo weer na jaren zien en ruiken. Er kwam een geheel bijzondere sfeer in het dorp. 

Iedereen trachtte met zijn gebroken Engels contacten te maken met de Canadezen en 

men zong allerlei Engelse liedjes. Ondanks de taalmoeilijkheden was het wederzijdse 

contact uitstekend. Natuurlijk werd dat in hoge mate bevorderd door de gulle gaven 

van de Canadezen. Heel wat Enterse kinderen aten in deze dagen voor het eerst van 

hun leven chocolade. Alles wat de soldaten weggaven smaakte heerlijk. Eipoeder, 

sardientjes in tomatensaus, sterke Engelse thee en het overheerlijke wittebrood dat 

men in tijden niet meer had gezien. Er heerste een zekere discipline, opvallend was de 

gemoedelijke omgang tussen soldaten en officieren. Diezelfde gemoedelijkheid was er 

ook in het contact met de bevolking. Overal was er muziek en op de straten en op de 
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Brandput werd spontaan gedanst. Men scheen in korte tijd te willen inhalen wat men 

in vijf jaar had gemist. Nieuwe buurtverenigingen, waarvan er enkele nu nog bestaan 

rezen als paddestoelen uit de grond. Een zeer prettig gevolg van de bevrijding was dat 

de voedselsituatie aanmerkelijk beter werd. De broodrantsoenen gingen omhoog en 

men kon zelfs weer wittebrood en biscuits krijgen. Ook de vleesrantsoenering en 

vetrantsoenering verbeterde met sprongen terwijl de zwarte markt nagenoeg 

verdween. Overal in de etalages zag men foto's van het koningshuis. Iedereen kon nu 

ervaren wat vrijheid was! Na de capitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945 was de 

oorlog in Nederland en Europa voorbij. De vreugde van de bevrijding kon echter niet 

onbeperkt voortgaan, er moest weer worden gewerkt. Ook Enter had onder de 

oorlogshandelingen geleden en er was dus heel wat opbouwwerk te verrichten. Door 

gezamenlijk inspanning werden de beschadigde huizen snel hersteld. Aangezien de 

oorlog met Japan nog voortduurde kon men zich vanaf 19 mei 1945 aanmelden als 

oorlogsvrijwilliger. Het aanmeldingspunt hiervoor was het bureau Ootmarsumsestraat 

75 in Almelo. Het bureau fungeerde ook voor de aanmeldingen uit de gemeenten 

Borne, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen en Wierden. 

 

Het onderwijs werd zoveel als mogelijk hervat en de scholen deden een beroep op de 

ouders om hun kinderen niet langer thuis te houden. Een goede schoolopleiding was 

een vereiste voor de toekomstige opbouw van het land. Grote aandacht werd besteed 

aan de volksgezondheid. Dat een en ander nog niet vlekkeloos kon verlopen bleek wel 

uit de samenstelling van de ambulancedienst die met particuliere auto’s haar werk 

moest verrichten. Op vrijdag 11 mei 1945 werden alle verduisteringsvoorschriften 

opgeheven. Gelukkig hadden zowel de geallieerden als de Nederlandse regering in 

Londen de wintermaanden 1944-1945 gebruikt om in het zuiden van het land enorme 

voedselvoorraden op te slaan. Deze voorraden werden nu over de overige delen van het 

land gedistribueerd. Het had een aanmerkelijke verbetering van het voedselaanbod tot 

gevolg. Het zuiden was één en al verwoesting omdat het zowel krijgsgebied als 

operatiegebied was geweest en ten dele door de bevolking ontruimd. De Duitsers 

hadden onder andere Roermond en omgeving doen evacueren naar Friesland. De 

mannen van de Nederlandse Spoorwegen pakten het werk weer krachtig aan om zo 

snel mogelijk de treinen weer te laten rijden. Ze waren een half jaar op non-actief 

geweest. In de eerste plaats reden de treinen voor de voedselverzorging en de 

kolentransporten. Met name de brandstofvoorziening was nogal zorgelijk en dit zou 

nog geruime tijd blijven duren. De door koningin Wilhelmina en de regering in 

ballingschap in Engeland voorbereidde vernieuwing zou nog een tijdlang uitblijven. Ze 

hadden geen rekening gehouden met de desolate werkelijkheid. De veelbelovende 

plannen werden niet verwezenlijkt. De zuivering leverde niet op wat ze ervan hoopten 

en veel van het oude keerde terug. Wel werd het visioen van een bevrijd, herrezen 

vaderland verwezenlijkt, maar niet dat dat mooier Nederland geboren werd dat de 

verzetshelden voor ogen zagen, toen zij de dood tegemoet gingen. Eerst de jongeren in 

de jaren zestig rekenden af met het verzuilde Nederland. De Canadese militairen 

schenen de rol van ambassadeurs van hun land met succes te hebben gespeeld, want 

in de naoorlogse jaren werd Nederland één van de voornaamste bronnen van 

Canadese immigratie. Een duidelijk bewijs van het elan van de opbouw was de grote 

tentoonstelling 'Twente herrijst'. De tentoonstelling werd in augustus 1956 op de 

kasteelweide in De Dijk gehouden en die zelfs door prins Bernhard werd bezocht. 

Langer dan een mensengeneratie is het geleden dat Enter werd bevrijd. Voor degenen, 

die de oorlog hebben meegemaakt, roept de herdenking ieder jaar op 4 mei 
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persoonlijke herinneringen en gevoelens op. Voor anderen, die na het jaar 1945 

werden geboren, biedt deze herdenking de mogelijkheid tot bezinning op de zo 

moeizaam verworven vrijheden en mensenrechten. Er werd een monument 'Voor Hen 

Die Vielen' onthuld op de Brandput, waar jaarlijks op 4 mei de 

herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wordt 

gehouden. Vrede brengt vreugde, oorlog verdriet. Het is een waarheid die de oude 

Entersen zelf hebben ervaren. De jongeren zullen hopelijk van deze ervaring kunnen 

leren. Een bezoek aan het Canadese oorlogskerkhof in Holten, waar bijna 

veertienhonderd Canadese bevrijders zijn begraven, zal hierbij ongetwijfeld nuttig zijn. 

 

 

Allen, die hier tezamen zijn, 

de levenden, de doden,   

de handbreed, die ons scheidt, is klein, 

wij zijn tezaam ontboden 

voor het gericht… 

                          

Gedenk de liefste, die hier ligt, 

de broeder, vrind of vader, 

maar gun Uw ogen wijder zicht,  

aanzie het land en alle mens tegader, 

hoor dit bericht: 

   

Wij staan tezaam voor het gericht 

voor goed of kwaad te kiezen, 

een volk dat voor tirannen zwicht 

zal meer dan lijf en goed verliezen 

dan dooft het licht. 

 

H.M.van Randwijk  
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A - j 'n verkeerd nummer dreait is't nooit in gesprek 

 

A-j Abraham zeet liekt oalde leu nich zo oald meer  

 

 

 

 

SCHEIDEN DOET LIJDEN 
 

 

 
 

 

Koperen Ko, Koperen Ko 

Geboren en getogen in Almelo 

Koperen Ko straatmuzikant 

Je speelde je liedjes in heel Twenteland 

Je was altijd vrolijk en hield van het leven 

Je hebt aan de mensen veel vreugde gegeven 

Koperen Ko straatmuzikant 

Bekend en beroemd in heel Twenteland 

 

Jan Vrijman maakte een film van de artiest en Mini Schippers schreef dit gedicht. 

 

 
De midwinterhoorn hoort bij kerst en in Enter is een levende kerststal. Twente is een 

kerstland, nergens in Nederland heeft de viering van de midwintertijd de geesten zo 

beheerst als in Enter en omgeving. De mysterieuze kracht die er in vroeger tijden 

uitging van de kerstnacht wordt treffend weergegeven door de oude Twentse spreuk: 

'In den Middeweenternacht wo'dt alle bèrge goald, alle beume zeuthoalt en alle water 

wo'dt wien.’ Ik hou het erop dat we met het blazen op de midwinterhoorn de terugkeer 

van het licht aankondigen; of dat nu het Grote Licht is of het licht van de na de 

midwinter weer steeds krachtiger en langer schijnende zon. De grafheuvel op het 

Enterse Suetfeld (Zuiderveld) is er niet meer, het was een heidense offerplaats. Deze 

heidense hoogten, zoals ze door de kerk werden genoemd, werden gemeden door de 

plaatselijke bevolking. Het waren immers de plaatsen waar de witte wieve woonden. 

Kenden en zochten de witte wieve kruiden en hielpen ze de mensen die met hun 

bitterste noden bij hen kwamen? Voorspelden ze de toekomst? Wezen ze verloren of 

gestolen voorwerpen aan? Er werd weinig over gesproken, meer gefluisterd want de 

enkelingen die bij hen waren geweest, moesten zwijgen anders zouden ze sterven, en 

gezwegen hebben de meesten. Iets van dit alles moet toch wel waar geweest zijn. Het 

volk zag op verschillende plaatsen de vrouwen dansen om middernacht, ze zweefden 

boven de berkenbosjes, ook tussen de hoge bomen langs de essen in Enter. 

 

En... eens per jaar wordt er massaal in Enter gegengeld. 
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Door de eeuwen heen hebben de bewoners van kastelen en de havezaten het bestuur 

gevormd van de marken en de steden. De macht van de adel en de drosten was zeer 

groot en die van de burgers en caters was nihil. Ik vind het een vorm van slavernij, die 

overeenkomt met de slavernij elders in de wereld, die in andere landen echter veel 

langer heeft geduurd. Ook in onze streek zijn de grondstoffen geëxploiteerd door rijke 

vreemden en is het land geplunderd door criminelen en soldaten. Temeer bedenkende 

dat er onder de adel ware roofridders waren die de boerderijen in de streek totaal leeg 

roofden en de vrouwen verkrachten als ware het oorlogstijd. 

 

En... maakte de Tukker in vroeger eeuwen kennis met de macht der feodale heren, in 

de tijd van de industriële ontwikkeling leerde hij de macht en de invloed kennen van 

hen die geweldige fabriekscomplexen in eigendom hadden. Macht en invloed die zich 

niet alleen tot de steden van Twente beperkten maar die ook op het platteland 

onmiskenbaar aanwezig waren en nog zijn. En zo kan men de Twent nog in onze tijd 

horen verklaren dat men tegen grote heren zwijgen moet of ja moet zeggen, dat men 

wel moet huilen met de honden waarmee men in het bos is, dat vet immers toch altijd 

boven drijven wil en dat een cent het nog nooit van een dubbeltje heeft gewonnen. Dat 

meerderen niet willen overtroffen worden. Wie uitblinkt boven zijn meerdere een 

noodlottige fout maakt. Superioriteit is in het verleden altijd verfoeid, vooral door 

hogergeplaatsten. En een verstandig mens verhult de voordelen die hij van de natuur 

heeft meegekregen. Men vindt wel mensen die voor anderen willen onderdoen in geluk 

en talent, maar nooit in verstand, vooral niet als zij de hoogste macht bekleden. Dezen 

willen graag hulp ontvangen maar niet overvleugeld worden. De raad die men hen 

geeft moet de schijn hebben hen te herinneren aan iets wat zij vergeten waren, en zich 

niet voordoen als een onmisbare verheldering. 

 

Wees een vriend voor uzelf en u zult helemaal alleen kunnen leven. Waaraan zou het u 

kunnen ontbreken, als er geen beter inzicht en verfijnder smaak dan de uwe 

bestonden? U bent dan alleen van uzelf afhankelijk, en bezit het opperste geluk op het 

opperwezen te lijken. Wie op deze wijze alleen kan bestaan, heeft niets van een dier, 

veel van de wijze, en alles van God. 

 

Wat hebben de Entersen goed geluisterd naar de wijze woorden van Batasar Gracián, 

de Spaanse jezuïet die de handleiding voor de omgang met mensen publiceerde in het 

jaar 1647. Tegenwoordig brengen de vakbonden, de ombudsman, de rechters en de 

advocaten arbeidsrecht de verhoudingen en het verschil van inzichten tussen 

werkgever en werknemer redelijk op één lijn. En ook nu bestaat de arrogantie van 

ambtenaren die de bureaucratie uitvoeren. 

 

Het begin van hoe het zo hartgrondig fout kon gaan met het landschap en de cultuur! 

Het lijkt wel of er over de gemaakte beslissingen niet is nagedacht wat de gevolgen 

ervan zouden zijn voor het landschap en het nageslacht. In Diepenheim werd al in het 

jaar 1402 aansluitend op de Regge een kanaal gegraven dat Schipbeek werd genoemd. 

Er werd een dam in de Regge gemaakt om het kanaal van water te voorzien. De 

Schipbeek mondde uit bij Deventer in de IJssel. De reden was om het veengebied bij 

Bathmen te kunnen exploiteren. Ook was het kanaal een verbinding met de versterkte 

huizen: De Arkelstein, ten oosten van Bathmen en De Waardenborch bij Holten (nu 

nog als ruïne te bezichtigen). Het water diende de grachten te vullen van de kastelen 
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en van Deventer. De nieuw gegraven beek diende ook de stadswatermolens aan te 

drijven. Rond het jaar 1400 werd een verbinding gegraven tussen de Regge en de 

Maarkelse Beek. De stad Zwolle heeft geprobeerd het leggen van een verbinding 

tussen de Regge en de Maarkelse Beek te verhinderen, het was tevergeefs. Deventer 

stelde voor een landweer met een gracht ervoor te laten lopen van Westerflier naar Ter 

Hunneppe. De bisschop stemde hiermee in en vroeg ook andere plaatsen om mee te 

graven aan deze landweer. Op zaterdag 31 januari 1400 reden twee 'edele schepenen' 

van Deventer in gezelschap van de edelman Bertold van Bakerweerd. Van Bakerweerd 

was burger van Deventer en drost en kastelein van Diepenheim. In hun gezelschap 

was ook Gerrit, de stratenmaker. Ze reden naar Diepenheim met de bedoeling te 

bezien hoe met behulp van een 'waterghane de regde (Regge) te leydene tot 

arkelsteeyne', een burcht ten oosten van Deventer. Wat Deventer startte in het jaar 

1399 en in het jaar 1402 voltooide, was het graven van een kanaal van het klooster 

Ter Hunnepe naar het Westerflier. Door het leggen van een dam in de Regge het water 

naar het westen doen afstromen via het gegraven kanaal (de Schipbeek) naar 

Deventer. De doorgraving bij Borculo is in de eerste instantie waarschijnlijk bedoeld 

om de grachten van de burcht bij Borculo van water te voorzien. Op 24 oktober 1402 

reden Hildebrand ter Bruggen en de jonge Lubbert Budel naar de plaats waar Bertold 

van Bakerweerd bezig was 'dat water van der regde in die graft te leedene.’ Op deze 

manier werd de scheepvaartweg van Zwolle naar de Achterhoek bij Diepenheim 

afgesneden. Vervelender nog was dat de Regge hierdoor veel water verloor wat 

eveneens nadelig was voor de scheepvaart van Zwolle. Met het doortrekken van de 

Regge naar Deventer ging het fout met de schipperij, er kon immers niet het hele jaar 

door worden gevaren. Er was geen water genoeg voor de Regge en de Deventer en 

Borculose grachten. Het omgeleide water was immers bedoeld om de grachten van 

Deventer op te hogen, tevens voor de grachten van de burchten Arkelstein en de 

Waardenborch. Er zijn jaren geweest dat Deventer meer dan drieduizend goltguldens 

besteedde aan de Regge om de situatie enigszins te redden. De aanleg van verharde 

wegen en spoorwegen verzwakten de concurrentiepositie dusdanig, dat de scheepvaart 

met de zompen werd beëindigd. In de negentiende eeuw deed men bewust aan 

kapitaalvorming, iets was de Enterse schippers nooit aan hadden gedacht en wat zich 

toen wreekte want ze beschikten niet over financiële reserves. In de loop van de 

negentiende eeuw werd de schipperij door nieuwe slagen getroffen. De 

bevaarbaarmaking van de Regge ging niet door ten gunste van de aanleg van de 

Overijsselse kanalen, precies op de door de schipperij gebruikte routes. In het jaar 

1855 namen de beurtschepen op Amsterdam en Rotterdam een groot deel van de 

vracht over. Er werd nauwelijks nog overgeladen in Zwolle, zodat het stil werd op de 

Dijk. Er zal waarschijnlijk nog vrij veel vracht zijn geweest naar Carelshaven, in het 

jaar 1865 viel ook dit stil door de komst van de spoorwegen. De vrachtprijzen 

kelderden, daalden tot een kwart van de oorspronkelijke. Nog bleven de zompen 

varen. De genadeslag werd toegediend, toen in het midden van de negentiende eeuw 

het kanaal van Almelo naar Zwolle gereed kwam. De zompen bleken toen te klein om 

te kunnen concurreren met de grote schepen die van deze nieuwe waterweg gebruik 

konden maken. De Regge is tegenwoordig een onnatuurlijke rivier waar de vissen niet 

tegen de stroom in kunnen zwemmen vanwege de stuwen. Derhalve zijn de vistrappen 

nodig om de vissen toch hun weg te laten vervolgen.  

 

Met de ontginning van de woeste gronden, het opheffen van de marken en het 

verdwijnen van de schipperij verdween een streekeigen cultuur. De boerderijen 
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werden niet meer onderhouden, de streektaal verdween, zo ook het landschap. De 

hoogste berg van Twente, de Hamberg in Enter (drie en halve kilometer breed en één 

kilometer hoog) werd afgegraven. Alle grote erven met hun mudden land In Enter 

binnen de dorpsgrenzen zijn verdwenen. Vele havezaten rondom Enter zijn 

afgebroken. De natuurreligie was al vervangen door de christelijke godsdienst. 

Omstreeks het midden van de twintigste eeuw (1850) werden de meeste marken 

opgeheven. Dit ging lang overal niet van harte en onder druk van de overheid die vond 

dat de marken de vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het feit dat wij 

aan het begin van de industriële revolutie stonden. Er was een snel groeiende 

bevolking met als gevolg een stijgende vraag naar voedsel. De traditionele landbouw 

met bemesting die uitsluitend uit schapenmest en heideplaggen bestond – en die 

vanaf de vroege middeleeuwen hier in zwang was – liet geen uitbreiding en 

productieverhoging toe. Er werd toch goedkoop graan ingevoerd uit Rusland? We 

hadden toch de weiden en de bossen niet nodig voor het voedsel? De Twentse 

roggeprijzen kelderden immers vanwege de invoer van het goedkope buitenlandse 

graan. En niet omdat de marken geen productieverhoging toestonden? Was de 

volkomen vernietiging van het landschap wel nodig geweest? Hadden er geen wegen 

aangelegd kunnen worden over de heide? Vragen, vragen, vragen! Maar ja, as is 

verbrande turf! Aan de boeren heeft het niet gelegen. Die wilden geen veranderingen 

van het landschap. Niet alle gronden werden direct ontgonnen. Sommige boeren lieten 

nog lange tijd hun schapen op de hun toegewezen heidepercelen grazen en hielden 

vast aan de oude landbouwmethode. Om schulden te delgen, werden door de marke 

ook gronden aan vermogende mensen verkocht. In Twente waren dit doorgaans de 

textielfabrikanten en de adel. Ze lieten de minst slechte heidegronden op grote schaal 

met behulp van ossenspannen en stoomploegen ontginnen om ze vervolgens met 

voornamelijk grove dennen te bebossen. Ook de overheid liet zich niet onbetuigd en 

kocht grote oppervlakten markengronden aan om die te bebossen. Iedere verstandige 

boer heeft de schaalvergroting kunnen zien aankomen. Maar elke boer stond er 

uiteindelijk alleen voor. De ene heeft het voor elkaar, de andere net niet. En altijd is 

men elkaars concurrent. Een boer heeft altijd eigen grond en eigen vee en eigen 

vermogen. En als men dwars tegen alles ingaat weet men dat men veel te verliezen 

heeft. In zekere zin werden de grillen van de politiek op dezelfde manier opgevat als de 

overstroming van de Regge. Daar moest men zich alleen zo mogelijk tegen indekken, 

maar verder was er niets aan te doen. Er werden subsidies verstrekt voor natuur en 

milieu in plaats van landbouwgelden. De vraag bleef: wie betaald dat allemaal, en hoe 

lang, en hoeveel, als die nieuwe natuurgebieden steeds groter worden en het 

‘natuurlijke onderhoud’ door de boeren is verdwenen. Maar iedereen wist één ding 

zeker: wat er gebeurt was viel nooit meer terug te draaien. De boeren verkopen hun 

bezit, maar ze verkopen iedere keer ook een stukje platteland. Ze verkopen het voor 

recreatieprojecten, voor visvijvers, voor enorme boerderijfabrieken. De landbouw stierf 

af in rijkdom. Het verschil tussen kostprijs en melkprijs was dankzij de EG-subsidies 

zo groot dat de grotere veehouders veel geld verdienden. Een liter melkquotum – het 

recht om één liter gesubsidieerde melk per jaar te produceren – kostte in het jaar 

1995 rond de twee euro. Voor een gemiddelde koe kwam dat neer op tienduizend 

euro. Voor een doorsnee boerderij op een half miljoen euro. En de grote boeren 

betaalden er graag voor. Dat zegt iets over hun opbrengsten. Maar het zegt ook iets 

over het gebrek aan mogelijkheden om op een andere manier verder te komen. Het 

was ook de toekomst die te koop was, voor twee euro per liter. Vroeger geloofden alle 

kinderen van Enter in spoken, en ook aardig wat volwassenen. Dat is voorbij. Spoken 
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stonden voor het onverwachte, het wilde in de natuur. In die zin is het platteland ook 

stad geworden, alles is onder controle. 

  

Stellig maakte de overgang van 'naturalwirtschaft' naar 'geldwirtschaft' de mensen 

veel ontvankelijker voor materialistische ideeën. De aanraking van de markebewoners 

en dorpsbewoners met de buitenwereld deed de begeerte stijgen naar allerlei artikelen, 

die men vroeger nauwelijks kende. De ouderwetse, meestal zeer degelijke 

kledingstukken moesten plaats maken voor moderne massa-artikelen en in de meeste 

dorpen ontstonden bazaars, waar van alles en nog wat verkocht werd. In de 

boerenkamers verschenen allerlei goedkope en lelijke prullen van de moderne 

industrie. De nieuwe tijd had ook zijn goede kanten, er kwam meer licht en lucht in 

de huizen door de moderne hygiënische begrippen: openslaande ramen van 

behoorlijke afmetingen maakten dit mogelijk, elektrisch licht deed veel dompige 

duisternis verdwijnen. Iedereen kreeg centrale verwarming, een gasstel en een 

douche. Op allerlei gebied drongen nieuwe denkbeelden op. Het socialisme stelde de 

werknemer tegenover de werkgever en predikte de klassenstrijd in plaats van de oude 

patriarchale verhoudingen. 'De eeuw van het kind' brachten de kinderen in een veel 

vrijere positie ten opzichte van de ouders, zij waren het vooral, die 'het nieuwe' met 

open armen tegemoet liepen en spotten met de oude tradities en gebruiken. Zij willen 

geen boertjes zijn maar gekleed zijn en zich gedragen zoals dat in de stad gebruikelijk 

is. 

 

Wanneer de slachttijd voorbij was brachten de anders zo zuinige mensen allerlei 

vleesspijzen op tafel. Men meent dat dit een overblijfsel was van de offermalen van de 

oude Germanen. Ook uit het meel uit de graanoogst gebakken feestgerechten 

ontbraken niet. Wij zien ze nog tegenwoordig in allerlei vormen, zoals sinterklaasjes of 

de versierde nieuwjaarskoeken. Met het roggebrood dat op het platteland en ook voor 

de meeste stedelingen een eeuw geleden de enige broodsoort voor dagelijks gebruik 

was, werd nu ook stoete of wegge (wittebrood) op tafel gezet. Op Sint Thomas, de 

kortste dag van het jaar werd dit Midwinterbrood gebakken in de oven van het 

bakhuis. Die dag heet daarom in de volksmond ‘Stoetenthooms’ (brood van Sint 

Thomas). De boer moest de noabers die, als het beest was geslacht, kwamen 

‘vetpriezen’ op een borrel trakteren. De huisvrouw nodigde hen, wanneer het vet was 

ingesmolten op de ‘stipvisite’. Wie zij in het bijzonder begunstigen wilde, zond zij een 

‘pothärs’ (pothest) als proeve van haar kookkunst. Behalve naar de kerk ging men op 

eerste kerstdag niet uit, het gezin bleef onder elkaar. Men vond zelfs, dat het niet te 

pas kwam bij de buren een praatje te maken. De kinderen mochten niet druk spelen. 

In Enter werd de Gereformeerde pastorie afgebroken en er kwam een nieuwe moderne 

bungalow voor terug. Alleen de naam bleef, tot vandaag de dag gehandhaafd: Pax 

Intrantibus. Intussen is er al weer een nieuwe pastorie. Er kwam een nieuw 

postkantoor en een bibliotheek aan de Rijssenseweg. Dat wil echter niet zeggen dat er 

voordien geen postkantoor en bibliotheek was, ze werden gewoon vervangen. De 

kinderkopjes in de Dorpsstraat maakten plaats voor klinkers, de Julianastraat werd 

opnieuw bestraat met klinkers en er kwam een stoep. De vooruitgang, in Wierden 

besloten was niet tegen te houden. De smederij en de oude, leegstaande boerderij 

naast de coöp werden afgebroken en er kwam een nieuw Hervormde pastorie. 

Daarvoor werd de oude pastorie afgebroken en het onderliggende kerkhof geruimd. Ik 

stond geregeld te kijken toen de botten van de dode mensen werden gevonden. De 

oude bomen langs het pad achter de gereformeerde pastorie, tussen het huis en de 
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kerk, hebben het veld moeten ruimen. De Marijkestraat werd aangelegd en veel later 

de Marcus Samuelstraat. 

 

Voor een belangrijk deel is dit boek – naar eigen emoties – een afscheid van de 

geschiedenis van de marke, de schipperij, de boerderijen, de uitgestrekte heidevelden 

en de oude Twentse erven. Waar is er nog één, behalve in de herinnering in volledige 

originele staat te vinden? Vrijwel alle boerderijen zijn verbouwd of vervangen door 

nieuwbouw, menig erf staat vol nieuwe schuren, die de naam nauwelijks verdienen. 

En die dikwijls door hun reusachtige afmetingen zeker de oudere bouwwerken 

wegdrukken en het gehele overheersen. En voor zover een boerderij of erve in zijn 

geheel door Monumentenzorg onder handen werd genomen, ging toch de sfeer 

verloren, en die niet alleen. Gebruik van verkeerde bouwmaterialen, tropische 

houtsoorten, riet in plaats van stro voor dak en wanden, metalen binddraad in plaats 

van bindtwijg. En de toepassing van foute of gefantaseerde 'oude' methoden en 

elementen, vensters waar een boerderij nooit echte vensters had. Achtergevel, 

zijgevels, houten geveltoppen, glazen niendeur, al te opzichtig opgepende 

deurplanken, met wiggen vastgezette windveren maakten zulke objecten ongeschikt 

voor bouwhistorische studie. En wat betreft het bedrijf: ook boerenbedrijven worden 

steeds meer computer gestuurd. Of het nuchter en reëel is dat alles te betreuren valt 

te betwijfelen maar het zijn wel de feiten. In Den Haag werden de problemen van het 

platteland ondertussen beschouwd als marginale kwesties (in de kantlijn, niet 

belangrijk). Alle aandacht voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening was gericht op de 

Randstad, op de brandhaarden Amsterdam-Schiphol, de Zuiderzeelijn en de Hoge 

Sneldheidslijn. Ook waren er ideeën om het platteland tussen Alphen aan den Rijn, 

Gouda en Woerden prijs te geven en er Hollandstad te bouwen, een compleet nieuwe 

stad met de omvang van Den Haag. Voor de plattelandsbestuurders waren het zware 

jaren. Er werd hard gewerkt aan zaken die allesbehalve onzin waren: aan de verdere 

ontwikkeling van de infrastructuur, aan de bouw van nieuwe scholen, verbetering van 

het woonklimaat, aan het zoeken naar nieuwe werkgelegenheid. Maar tegelijk moest 

iedere burgemeester zijn eigen rondweg hebben. Iedere gemeente probeerde 

nieuwkomers te lokken door alles toe te staan wat elders – terecht – verboden was. 

Iedere plaats was wel bezig met de ontwikkeling van een ‘mega’park, of een 

andersoortig industrieterrein. Heeft u de 'Mallemolen' al gezien op de rotonde Auke 

Vleerstraat bij het Business en Science park in Enschede? Het is een object van de 

Rotterdamse kunstenaar Olaf Mooy. Het zijn roestvrij stalen banden – versierd met 

autootjes – die een bal vormen, met een doorsnee van vier meter.  

 

De verhalen in dit boek maken duidelijk wát we verloren: Enter als het middelpunt 

van Overijssel. Er was voor de vervuiling van de Regge in de rivier veel vis te vinden. 

Legio zijn de verhalen over het gemak, waarmee men deze kon vangen. Esendam 

vertelde dat ze tenslotte de vis niet meer lusten. Omstreeks het jaar 1812 begonnen 

voor Twente de ontwikkelingen die haar karakter zou gaan veranderen. Toen kwam 

het goedkope graan uit de Oekraïne op de markt waardoor de Twentse roggehandel 

grotendeels instortte. In de jaren dertig begon met snelspoel, weefscholen, 

kettingsterken en de bemoeienis van Thomas Ainsworth en de Nederlandsche 

Handelmaatschappij een snelle groei van de katoenindustrie, die inmiddels al weer 

verdwenen is. De komst van de verharde wegen met zijn vele vrachtrijders maakte 

snelle levertijden mogelijk maar brak het vervoersmonopolie van de schipperij. Tot een 

industrialisatie in de zin van fabrieken met stoommachines kwam het nog niet. 
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Daarvoor bleef het vervoer van de steenkolen en de grondstoffen veel te duur. Vooral 

na de komst van de spoorwegen in het jaar 1865 begonnen de fabrikanten vele 

fabrieken met stoommachines te bouwen en de thuiswevers werden fabriekswevers.  

 

In de tweede helft van de achttiende eeuw gingen enkele grootgrondbezitters, die tot 

dusver hun gebied voornamelijk als jachtterrein hadden beschouwd, aandacht 

schenken aan verbetering van de landbouw en ontginning van woeste grond. Het was 

een verschijnsel dat zich over Europa verspreidde en naar men zegt zijn oorsprong 

had bij de Psysiocraten in Frankrijk. Die beschouwden de natuur – en in het bijzonder 

de landbouw – als bron van welvaart. In wetenschappelijke genootschappen probeerde 

men elkaar van de schoonheid van de natuur te overtuigen en van de nieuwste 

theorieën en werkmethoden op landbouwgebied op de hoogte te brengen. Daartoe 

behoorde het streven om woeste gronden te ontginnen. 

 

De zompenvaart had aan deze ontwikkelingen geen deel. Integendeel, ze kwijnde weg 

en moest zich tevredenstellen met de kruimels. Op 16 augustus 1816 gaf de 

burgemeester van Almelo te kennen: 'Onder de middelen van redres (herstel) moeten 

wij voornamelijk brengen de verbetering van de vaarten naa Zwolle en Deventer, 

waarlangs onze goederen af- en aangevoerd worden, die zich in zulk eenen 

verwaarloosden toestand bevinden, dat men des zoomers meestal genoodzaakt is de 

goederen per as te transporteren. En de vier blekerijen zijn – op de Haarlemse 

Blekerijen na – de voornaamste in ons land, en ze hebben een groot gedeelte van het 

bleekseizoen gebrek aan water. Door gebrek aan transport de granenhandel ook 

verhindert en kostbaar wordt.’ Ook al was een behoorlijke oppervlakte hiervan 

geschikt voor ontginning tot bouwland en weiland, niet iedereen voelde iets voor de 

verdeling van de woeste markengronden. De redenen waren: men had al te weinig 

mest voor het land dat men onder de ploeg had, teveel grond zou verloren gaan door 

aanleg van wegen, sloten en houtwallen en de armen zouden nu geheel ten laste van 

de marke komen. De verkregen gronden zouden te ver van de boerderijen komen te 

liggen. Vooral in de twintigste eeuw (1800-1900) is het erfrecht van de boerderijen in 

de marke verdrongen door de opvattingen uit het Romeins recht. De opvattingen 

golden reeds lang in de steden: 'als het kan moet ieder kind een gelijk erfdeel hebben.’ 

Dit principe is voortdurend sterker doorgedrongen in het rechtsbewustzijn van de 

markebewoners. 

 

We hebben de natuurreligie ingeleverd voor de christelijke godsdienst. Deze is ons met 

geweld, moord en doodslag 'door de strot' geduwd door Karel de Grote. Grote 

Romeinse overheersers waren: de Oost-Romeinse keizer Theodosius (347-395), 

Theodosius 11 (419-455), zijn oudste zuster Pulcheria (399-453) die een tijdlang voor 

haar broer het regentschap uitoefende, de Byzantijnse keizer Marcianus (396-475), de 

Oost-Romeinse keizer Justinianus (483-565), een despoot van formaat en die juist 

daarom alle kuren en nukken van zijn echtgenoot en mederegentes Theodora (497-

548) inwilligde. Aangevallen door de wetenschap, de filosofie, de beeldende kunsten en 

de wereldse politieke machten is de positie van de kerk van Rome niet meer zo wankel 

geweest sinds de lutheraanse reformatie. De katholieke kerk reageerde met een aantal 

wanhopige, defensieve maatregelen. Rome streefde – tevergeefs zoals bleek – naar 

politieke banden met in naam katholieke machten, zoals het Habsburgse keizerrijk. 

Op 18 juni 1870, na een stemming door het Eerste Vaticaanse Concilie, vaardigde 

paus Pius IX het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid uit. En om de aanvallen op 
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de schrift te weerstaan vormde de kerk haar eigen kader van geleerden. Zo ontstond 

de katholieke modernistische beweging. De modernisten begonnen zelf vraagtekens te 

plaatsen bij de stellingen die ze juist moesten verdedigen. Een voorbeeld hiervan is 

Afred Loisy, één van de meest vooraanstaande en gerespecteerde modernisten. Hij 

vroeg zich publiekelijk af hoe veel van de kerkelijke leerstellingen in het licht van de 

recente bijbelstudie en archeologie nog gehandhaafd konden blijven. ‘Jezus komst 

kondigde de komst van het koninkrijk aan’, verklaarde Loisy, ‘maar wat er kwam was 

de kerk.’ Volgens Loisy was een groot aantal dogma’s ontstaan als een historisch 

bepaalde reactie op specifieke gebeurtenissen op specifieke plaatsen in een specifieke 

periode. De dogma’s waren dus gedateerd, oud en achterhaald. Het waren geen 

universele, onweerlegbare waarheden maar hooguit symbolen. Christelijke 

uitgangspunten als de onbevlekte ontvangenis en Jezus’ goddelijkheid werden door 

Loisy dan ook afgewezen. In het jaar 1903, kort voor zijn dood stelde paus Leo XIII de 

Pauselijke Bijbelcommissie in om toezicht te houden op het werk van de katholieke 

bijbelgeleerden. Later dat jaar plaatse zijn opvolger, Pius X, het werk van Loisy op de 

index van verboden boeken. In het jaar 1904 vaardigde de nieuwe paus twee 

encyclieken uit die zich verzetten tegen alle vormen van wetenschappelijk onderzoek. 

Het onderzoek trok namelijk de oorsprong en de vroegste geschiedenis van het 

christendom in twijfel. Alle katholieke docenten die van ‘modernistische tendensen’ 

werden verdacht werden zonder plichtplegingen ontslagen. De katholieke kerk, en ook 

de protestantse kerken die zichzelf een bron van waarheid noemen, verzetten zich 

tegen de speurtocht naar de waarheid. Hun eigen fundamenten, de heilige boeken, de 

formulering van de dogma’s en de zogenaamde onfeilbaarheid zijn voorwerp van 

onderzoek geworden. Voor mij betekent dit dat zij niet langer vertrouwen in zichzelf 

hebben. Het modernisme werd tot ketterij verklaard en de beweging formeel in de ban 

gedaan. Nog geen jaar geleden werd het boek ‘De Davinci Code’ van Dan Brown 

veroordeeld. Andries Knevel verkondigde in zijn praatprogramma voor de camera ‘s  

(op televisie) dat christelijke geleerden onderzoek hadden gedaan naar de stellingen 

die werden gebruikt in de fictieve roman van Dan Brown. De gebruikte gegevens 

zouden niet in overeenstemming met de bijbel zijn. Ja, daarvoor is het ook een fictieve 

roman! Waarom er dan onderzoek naar verrichten? Het blijkt maar weer dat ook in 

het jaar 2005 de kerken niet zeker zijn van hun waarheden. 

 

Wij hebben de sociale voorzieningen van de curtis ingewisseld voor de sociale dienst. 

De curtis, waarvan het erf is omgeven door een palissade (aaneengesloten rij spitse 

palen) met een stenen poort, boven welke zich een zolder bevindt. Daar had de 

uitdeling plaats voor de armen. Ook vonden uitdelingen plaats op de offerplaatsen, in 

de tempels, in de marken, door de Diepenheimse Provisorie, door middel van het 

foekepotten en het brooddelen op de Ageler Es. Vroeger waren er hannekemaaiers, de 

Hollandgänger, zoals ze in Duitsland genoemd werden. Het waren doorgaans 

boerenzoons, die na de dertigjarige oorlog (1618-1648) hun heil in ons land zochten. 

Als los werkman, schoorsteenveger, metselaar en als hannekemaaier gingen ze naar 

Amsterdam. Deze hannekemaaiers trokken met op hun rug een zeis met velen ook 

naar Twente, waar de boeren zaten te springen om goede werkkrachten. In mijn tijd 

waren er ook seizoensarbeiders: Italianen, Spanjaarden, Joegoslaven. De Turken en 

Marokkanen hebben zich blijvend gevestigd. Nu komen er Polen die het werk doen 

waar de Nederlanders zich te goed voor voelen. Wat dat betreft is er niets veranderd 

met de tijd toen de hannekemaaiers naar Nederland kwamen om te werken. 
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We hebben ook de macht van de graven ingeruild voor de macht van de plaatselijke 

regering. Tegenwoordig toetst een schoonheidscommissie de bouw van huizen, 

boerderijen en grote gebouwen. In het jaar 1760 maakte een eis van de Heer van 

Twickel dat op de loodrechte gevel een wolfseinde (afgeschuind eind van een zadeldak) 

diende te komen. Het was Unico Willem, graaf van Wassenaar, Heer van Twickel die 

toen aan zijn rentmeester de instructie gaf: 'De huysen die vertimmert moeten worden 

sullen voortaan geen planken gevels, voor nog agter mogen hebben, maar met 

afvallend stroo dak, off zogenaamde wolfskappen gemaakt worden.’ Die macht is ook 

niet gewijzigd, alleen de organisatie want de toetsing wordt nu door een commissie 

uitgevoerd. 

 

Het totale oppervlak aan water was vroeger honderdeenendertig duizendachthonderd 

(131.800) ha, in het jaar 1950 was dat nog honderdveertienduizend (114.000) ha. Van 

de vroegste scheepvaart op de rivieren in Oost-Nederland weten wij weinig. Gegevens 

erover zijn slecht fragmentarisch tot ons gekomen. Uit de eerste helft van de 

veertiende eeuw komen berichten, waaruit we mogen concluderen dat er al vrij 

geregeld werd gevaren. De winter van 1844-1845 was zo streng dat op 20 augustus 

1845 nog een bevroren laag van dertig cm werd aangetroffen onder zand en veen. De 

winter telde niet minder dan vierentachtig vorstdagen en de scheepvaart lag bijna vier 

maanden stil: van 1 december 1844 tot 1 april 1845. In zijn Kroniek van De Lutte 

besteedt ook pastoor Geerdink aandacht aan de strenge winter. Midden maart vroor 

het in Leeuwarden nog achttien graden en in Groningen daalde de temperatuur 's 

nachts zelfs tot eenentwintig graden. De rivieren waren alle dichtgevroren. Men reed 

met karren over het ijs in plaats van over de bruggen en ook de Zuiderzee was een 

grote ijsvlakte en de eilanden Urk en Schokland waren alleen te voet of met sleden 

bereikbaar. 

 

Ik wist niet dat het hele gebied in Duitsland tot de Ruhr vroeger bij Twente hoorde en 

dat je er verstaanbaar kunt maken in de Enterse taal. Het doet mij goed me te 

beseffen dat het taalregionalisme zich niet op een doodlopende weg bevindt. Er zich 

een opleving voordoet in de belangstelling voor de streektaal. Ik kocht een Bijbel, 

geschreven in de Twentse taal. Frank Löwik beschrijft in zijn proefschrift de 

geschiedenis van het Twentse regionalisme met al zijn hoogte-  en dieptepunten. Een 

nog onbekend maar zeer boeiend facet van onze rijke streekhistorie. De 

streekliteratuur staat in de belangstelling. En dat in de tijd dat de nationale grenzen 

vervagen.  

 
Bovendien zult u beseffen dat het tegenwoordig nog niet zo slecht is. Dat de tijd 

waarin we nu leven veel goede kanten heeft. De invloed van Hugo de Groot is groot 

geweest. Zijn werk hielp een kader scheppen waarbinnen de Europese grootmachten 

met elkaar konden omgaan. Zijn argumenten waren niet gebaseerd op bijbelcitaten 

maar op het natuurrecht. De idee dat door de menselijke rede kon worden vastgesteld 

wat goed en fout is. In de middeleeuwen werd oorlog beschouwd als een natuurlijke 

toestand. Een land definieerde zichzelf via conflicten met vijanden en 

bondgenootschappen met vrienden. Overigens: in het huis waar ik werk woont een 

mevrouw die nog net zo denkt, namelijk dat oorlog nodig is om duidelijk te scheppen. 

Rond het jaar 1640 begon een baanbrekende gedachte post te vatten. Deze nieuwe 

gedachtewereld vond zijn intellectuele oorsprong in de Nederlandse jurist Hugo de 

Groot. De Groot had de merkwaardige bewering gedaan dat vrede de natuurlijke staat 

van volwassen, beschaafde landen was. En dat oorlog slechts beschouwd moest 
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worden als de laatste uitweg. En dat deze zelfs dan nog aan regels gebonden moest 

zijn, die door partijen moesten worden onderschreven. Opvallend genoeg namen de 

vorsten midden in de strijd de tijd om het boek De Jure Belli ac Pacis van De Groot te 

lezen. De vredesonderhandelingen in Munster zouden anders zijn dan alles wat tot 

dan toe in de wereldgeschiedenis zou hebben plaatsgevonden. De onderhandelingen 

vonden in twee steden tegelijkertijd plaats: Munster en Osnabrück. Ze verbonden de 

tachtig jaar oorlog tussen Spanje en de Nederlandse provincies met de dertig jaar 

durende brute slachtpartij die in de rest van Europa had gewoed. Onnodig om te 

zeggen dat de Dertigjarige Oorlog en de Tachtigjarige Oorlog benamingen waren die na 

afloop werden toegekend, in die tijd waren het conflicten zonder eind. Adriaen Pauw 

was een van de belangrijkste mannen van de Nederlandse republiek. Hij was de mede-

Nederlandse afgevaardigde naar de bijeenkomst in Munster waar voor het eerst 

afgevaardigden van Europese landen bijeenkwamen. De Europese landen waren op 

zichzelf staande politieke eenheden in plaats van onderdelen die vielen onder de 

paraplu van het Vaticaan of het Heilige Roomse Rijk. Ze erkenden elkaar als soeverein 

en probeerden de zaken zelfstandig op te lossen. In het jaar 1648 werden de twee 

verdragen ondertekend en zijn de geschiedenis ingegaan als de Vrede van Westfalen. 

Het was het geboren worden van de seculiere (secularisatie is verwereldlijking) 

politiek, de voorloper van Versailles, Parijs, Camp David en de Verenigde Naties. Het 

was het startschot voor de Gouden Eeuw. 

 
Er zijn zaken waar je naar terug kunt verlangen. Van heel veel moet je zeggen, wat is 

het allemaal beter geworden. Er is vrijheid van godsdienst en de godsdienst dicteert de 

staat niet meer. We hoeven geen wichelroedeloper op te trommelen, om de plaats aan 

te wijzen waar zich water in de grond bevindt, om vervolgens op de aangewezen plek 

een put te boren. Het jagen voor het plezier is voor bijna iedereen verboden en de 

woeste gebieden zijn niet meer het jachtterrein van de adel, die er op bloederige wijze 

de vossen uitmoordde. Thuis worden er geen dieren geslacht, zelfs niet meer door de 

moslims. Er is vrede in Nederland, dus ook in Enter. Er zijn geen oorlogen en 

plunderingen meer van roofridders en soldaten en we hebben de koloniale 

overheersing de rug toegekeerd. We kennen geen collectieve armoede, er is 

tegenwoordig een overheid die de armen onderhoud. Vroeger was het in de steden 

voor zwervende armen onhoudbaar, in de marken en buurtschappen was het nog 

erger. Hier hield men zovele malen per jaar als het werd goedgevonden een complete 

drijfjacht op de honderden ongelukkige paria's: de zogenaamde huttenbewoners. 

Bovendien had iedere marke zijn armenjagers en politie, die – dag in, dag uit – de 

armen achterna zat. Dit alles kweekte een haard van misdaad op vele plaatsen. De 

sterksten en brutaalsten onder dit volk verschaften zichzelf recht, meestal met 

knuppel of mes. Er worden tegenwoordig geen Joden vervolgd zoals in de 

middeleeuwen. De Joden waren toen menigmaal hun leven niet zeker want vanouds 

hebben zij het bij de christenen verpest. In de tijd van de Zwarte Dood kregen zij de 

schuld van alle ellende. Vooral de fanatieke flagellanten (lid van de orde van 

geselbroeders in de middeleeuwen) vervolgen hen tot in de dood. De Twentse 

historicus pastoor Geerdink nam in de negentiende eeuw nog voetstoots aan dat de 

Geselaars, die in het jaar 1349 te Zwolle Joden 'Amore Dei' (uit liefde voor god) 

verbrandden, daarmee booswichten straften die waterputten hadden vergiftigd. Karel 

V weerde bij plakkaat van het jaar 1546 de Joden uit deze landen en ook Alva 

vervolgde hen.  

 

Ik ben in veel opzichten veranderd maar in veel opzichten ook hetzelfde als vroeger. 
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Soms ben ik nog net zo naïef als een kind en niet altijd alert (wakker, levendig). Ik heb 

soms heimwee naar Enter, en vaak niet. Ik kan er niet meer wonen en vaak leef ik in 

twee werelden. Dat is omdat mijn kinderen in Amsterdam wonen en ik het kleine dorp 

ontgroeid ben. Het is meer dat de afstand tussen Amsterdam en dat bescheiden dorp 

dan zo immens lijkt, zo onmetelijk. Er zijn auteurs die, wat Nederland betreft, alle 

verschillen tussen stad en platteland afschrijven. Ze menen dat dit land één groot 

cultureel systeem is waarbinnen op allerlei manieren een voortdurende uitwisseling 

plaatsvindt van mensen, beelden en ideeën. De manier van wonen, werken en 

recreatie is volgens hen iets algemeens geworden, een leefwijze die stedelingen en 

dorpelingen in gelijke mate ervaren. Je moet echter wel een blind paard zijn om niet te 

zien dat de wijze van werken, de verhouding tussen privé en publiek, de 

familiebanden, de omgang met geld en goederen, de houding ten aanzien van de 

natuur en godsdienst, de binding met de woonplaats, kortom alles wat een cultuur 

bepaalt, in een dorp nog altijd anders is dan in een stad. In een doorsnee Twents dorp 

als Enter, leven ondanks de nabijheid van een stad als Almelo, nog talloze opvattingen 

en gewoonten die zo’n gemeenschap anders maken dan een dorp met veel forenzen. 

Het zijn de resten van de vroegere dorpscultuur, vaak ook fragmenten van oude 

overlevingstechnieken, en een levenshouding die bleef bestaan omdat werken met het 

weer, de grond en de natuur nu eenmaal een andere instelling met zich meebrengt 

dan het leven in een stad. Opvallend is hoe hardnekkig stad en dorp van elkaar 

blijven verschillen. Waarom heeft men in de stad de neiging om alsmaar het nieuwe te 

zoeken, terwijl men in het dorp zich nog altijd wentelt in oude gewoonten? Waarom 

kiest de stad voor snelheid en het dorp voor traagheid? 

 

Ver weg in 'den vreemde' droomde ik van de kleuren van Twente. Bovenstaande 

verhalen gaan over Enter, de marken, de Regge en haar scheepvaart. Mijn 

herinneringen zijn verwoord in de verhalen over Enter. Ik kan mijn rol als 

buitenstaander niet volhouden en ik glijdt onvermijdelijk in een situatie waarbij ik 

niet alleen toeschouwer ben, maar ook deelnemer. Ik ben immers een Enterse van 

geboorte en bovendien heb ik het vertrouwen van mijn familie uit Rijssen, Wierden, 

Almelo en Enschede. Tante Rie, die mij zo hartelijk huisvesting biedt en zonder wie dit 

boek nooit geschreven zou zijn. De verhalen over vroeger zijn emotioneel, er zijn nog 

maar weinigen over van de families Koers en Maassen van den Brink; dat schept een 

band. Beelden uit het verleden trokken aan ons voorbij. Het is een ratjetoe van 

verschillende verhalen geworden die allemaal met Enter en mijn herinnering te maken 

hebben. Enter, een zonnig boerendorp, dat dorp, die omgeving, zij zijn door de eeuwen 

heen in menig opzicht zichzelf gebleven. Al is er niet meer, zoals ten tijde van 

Huttenklaos, een onmetelijke heide tussen Rijssen en Enter, tussen Enter en Goor en 

tussen Enter en Wierden. Een streek, nog steeds met natuurschoon, rust, ruimte en 

zin voor tradities. Enter is ook niet voorbijgegaan aan de invloed van 

maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen, het heeft deel aan de 

versnellingen van het ritme van de tijd. Ik ben dankbaar dat, ondanks die noodzaak 

van vooruitgang, toch zo veel ouds en eigens in zijn waarde is gebleven. Jammer voor 

de koeien dat de houtwallen zijn verdwenen om voor de nodige schaduw te zorgen. 

Horzels en dazen houden zich immers bij voorkeur op bij weilanden die door 

houtsingels omgeven zijn. Zij rusten graag in de schaduw en steken juist in de zon. 

Belangrijk is dat het vee de schaduw kan opzoeken. 
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Wel van wied komp, hef good legen 

 

Wel allens wil oonthoalden mot nen kop as nen zoerkoolsteen 

hebben 

 

 

 

 

 

 

DE UITVOERDERS VAN HET 

PLAN 
 

 
 

Lely kreeg van het bestuur de vrije hand. En ook kreeg de pas afgestudeerde 

ingenieur een salaris dat gelijk lag aan dat van de burgemeester van Deventer. Hij 

mocht zelf de instructie opstellen waarin moest staan welk werk hij allemaal voor dat 

salaris zou verrichten. Met dit salaris ging Lely in Deventer ‘op stand’ wonen. De 

historici schrijven dat ingrijpende veranderingen teweeggebracht zijn eerst door de 

ontginningen en vervolgens de ruilverkavelingen, door ontwateringen voor lagere 

waterstanden en betere waterafvoer, allemaal tot voordeel van het huidige agrarische 

grondgebruik. En dat er daardoor veel veranderd is in het prachtige, met uitzonderlijk 

rijke flora en fauna begiftigde landschap van Oost-Twente. Dat de beheersing van de 

grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik van het gebied, veel met 

die ingrepen te maken had en dat die veel betekend hebben voor het systeem van 

beken en watergangen. Dat in het stroomgebied van de rivieren door de verbeterde 

waterafvoer meer gronden in cultuur gebracht zouden kunnen worden. In de 

begroting werd vermeld dat er bijna honderdvijftig hectare grond onteigend moest 

worden om de beoogde rechttrekkingen en verleggingen te kunnen realiseren. De 

beheerskosten en administratieve kosten zouden verhoudingsgewijs lager uitvallen en 

zou het gemakkelijker zijn om bekwaam personeel aan te trekken. Heidevelden, 

moerassen en veengebieden werden op grote schaal ontgonnen en drooggelegd. In dit 

proces paste ook het graven van kanalen en vaarten, al was het om op diverse 

plaatsen gewonnen turf te kunnen vervoeren. In feite waren de kanaalgravers op dat 

moment al te laat. Twintig jaar eerder was de trein al in Overijssel verschenen terwijl 

ook het vervoer over de weg de aandacht opeiste. Zeker was men te laat in het jaar 

1889, toen het kanaal Almelo-Nordhorn tot aan de grens gereed was. Bovendien was 

het te klein, schepen van maximaal honderdvijftig ton konden er gebruik van maken. 

En toch ging men door met graven! Een trieste constatering vooral voor degenen die 

zich hebben ingezet om in Twente een goede scheepvaartverbinding te realiseren. Met 

de komst van een nieuwe gouverneur in Overijssel de graaf Van Rechteren Limpurg 

van huize Almelo kregen de kanaalplannen, die uiteindelijk leiden tot het graven van 

het Twente-Rijnkanaal en Twente kanaal weer leven ingeblazen. Er zijn op vele 
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plaatsen herinneringen aan het kleinschalige weidelandschap van na de 

markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door ontginning van woeste gronden, zijn 

ook graslandcomplexen ontstaan door nieuwe indeling en herontginning via kavelruil 

en ruilverkaveling. Op dat moment is de Twickelervaart echter reeds gesloten voor alle 

scheepvaartverkeer. En ook die op de Regge is inmiddels danig verminderd. In Enter 

worden praktisch geen zompen meer gebouwd, de laatste zomp liep in het jaar 1887 

in Enter van stapel. Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij 

werkverschaffingsprojecten van de Heidemaatschappij geplaatste werklozen van 

twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Om het in cultuur brengen van de woeste 

gronden mogelijk te maken diende de afwatering sterk te worden verbeterd. De Regge 

en nagenoeg alle beken zijn gekanaliseerd. Door het graven van het Twentekanaal met 

een zijtak naar Almelo in het zuiden en van het Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe 

Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de verlengde Linderbeek in het noorden werd 

de afwatering der beken aanzienlijk versterkt. De noordelijke beken wateren nu direct 

op de Vecht af in plaats op de Regge. De Dinkel, die ten oosten van de Vecht als 

waterscheiding fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot deel nog 

ongerept.  

 

Lely, Staring, Stieltjes en Van Rechteren deden hun best voor de grote kanalen en dat 

ging ten koste van de bouw van de zompen en de handel en de scheepvaart met de 

zompen. Waarom kon het niet en-en? En de scheepvaart op de kanalen en de 

scheepvaart met de zompen? Waarom werd pas in de jaren tachtig van de twintigste 

eeuw de Regge gedeeltelijk in de oude staat worden gebracht? Pas toen de boeren hun 

koeien in de zomer niet meer uit de stal haalden en de weilanden er leeg en groen bij 

liggen. Dertig jaar later werden in Nederland jaarlijks drieduizend boerenbedrijven 

opgeheven. Volgens schattingen van de EG zou binnen één generatie de helft van de 

landbouw in Noord-Eurpa verdwijnen. Van de veeteeltbedrijven was het laatste 

decennium meer dan een derde gestopt. Dertig jaar later waren er speciale 

‘versiercursussen’ om jonge boeren aan de vrouw te helpen omdat vrijwel geen meisje 

meer boerin wilde worden. In de boerenvakbladen werd met vrouwen geadverteerd: 

‘Dames uit Polen en Rusland zijn graag bereid een serieuze boerenvrijgezel terzijde te 

staan. Gratis fotobrochure. Amor: tel. xxx. Dertig jaar later was voor de boerenzoons 

en boerendochters de opvolging geen automatisme meer, maar een punt van 

discussie. De boerenvrouwen ontdekten dat ze keuzes konden maken, en zelfs 

moesten maken. Bij één op de dertig boerderijen stond een vrouw aan het hoofd. En 

in de boerenfamilies begonnen ook de echtscheidingen voor te komen. De grote boeren 

uit de marke Enter zijn er nog steeds. Alhoewel, het erve Reints is keurig voor de 

toeristen ingericht. Er is een visvijver in de marke en in de Waterhoek is een boer een 

manege gestart en rijdt in een paardentram groepen mensen rond. De stelling dat alle 

grote boeren nog boeren gaat dus niet helemaal op. Maar toch kan ik de 

beleidsmakers niet van alles de schuld geven dat men niet vooruit heeft gekeken bij 

het veranderen van het landschap. Voor de boeren werd het landschap tenslotte 

aangepast. 

 

Bezwaren van boeren en bevolking tegen de ontginningen waren er genoeg. Er werd 

echter niet naar geluisterd en men ging gewoon door met de vernietiging van het 

landschap in opdracht van de toenmalige landelijke regering. Op dinsdag 21 

december 1971 ontaardde een stemming over ruilverkaveling in het blok Tubbergen in 

een orgie van vernieling en geweld. Honderden Tubberger boeren verhinderden toen 
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dat de stemming zijn normale verloop kon krijgen. Wat begon met het afzetten van de 

toegang tot de tent – waarin de stembussen stonden opgesteld – leidde in de vroege 

middaguren tot het bekogelen van het onder het tentdoek verscholen gezag met 

stenen en molotovcocktails. En in het snel vallende duister van de korte decemberdag 

tot verwoede charges van politieagenten op de protesterende boeren. Vanaf dat 

moment ontaardde de actie van de tegenstanders van de ruilverkaveling in uren 

durende onlusten die een spoor van vernieling achterlieten in de smalle straten van 

het dorp. De burgemeesterswoning werd met een molotovcocktail in de brand gegooid, 

straten werden opengebroken en honderden ruiten sneuvelden. Maar het werk van de 

ontginning ging door en werd zo nu en dan ernstig vertraagd. Zo kwamen er naar 

aanleiding van de tervisielegging van de voorlopige toedeling van de gronden te 

Markelo en Holten in het jaar 1980 niet minder dan zeshonderd bezwaarschriften 

binnen. Daardoor kon dit belangrijke onderdeel van de ruilverkaveling pas in het 

voorjaar van het jaar 1984 worden afgesloten. Ook de financiële afwikkeling leverde 

weer een vloed aan bezwaarschriften op. Aan de bevolking heeft het niet gelegen, die 

wilden al die veranderingen aan het landschap niet. 

 

In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide bewerkt 

en met ossenploegen duizendnegenhonderdveertig hectare, met de schop werd nog 

eens vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg, werden toen ook 

twee door motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het aantal ossen opgevoerd 

tot achtenzestig terwijl eveneens veertig paarden voor trekkracht zorgden. Een jaar 

later waren er vierhonderd mensen in dienst, had men al vijfennegentig landgoederen 

in beheer met een totale oppervlakte van tweeëntwintigduizend en honderd (22.100) 

hectare en was nog een groter oppervlak na bebossing of verandering in cultuurland, 

teruggegeven aan de eigenaren. Het areaal woeste grond slonk, vooral in de eerste 

veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder snel. Van de zeshonderdduizend hectare 

van het jaar 1900 was in het jaar 1938 nog honderdzeventigduizend hectare over. In 

het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen tot zestigduizend hectare. In het jaar 1922 

werden de ossenploegen afgeschaft en vervangen door mannen met de schop. De 

Heidemaatschappij werd toen betrokken bij de werkverschaffing. De 

Heidemaatschappij en de werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig en dertig 

van de twintigste eeuw – de grote ontginningen bewerkstelligen. Heel veel woeste 

gronden  zijn toen omgezet in weide, bos en akkerland. Aan de wieg van de 

Heidemaatschappij hebben de Enschedese textielfabrikanten gestaan. De commissie 

ging een kijkje nemen in Denemarken en Sleeswijk-Holstein, waar ze zich liet 

informeren over daar werkzame heidemaatschappijen. In het rapport dat op 8 juni 

1887 werd uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks in ons land van de grond 

te brengen. De wet had niet als doelstelling om het landschap te behouden. De 

hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand brengen van 

een rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak. Gezegd kan 

worden dat deze wet bijzonder effectief is geweest. Pas aan het eind jaren zestig begon 

de ruilverkavelingwet echter een spanningsveld op te roepen tussen de landbouw en 

de zich toen ontwikkelende zorg voor natuurbehoud en landschapsbehoud. Maar toen 

was men in mijn ogen al honderd jaar te laat en kon het voormalige landschap nooit 

worden herschapen. De Hamberg was immers afgegraven, de heidevelden waren 

weilanden geworden, de Hunenbedden van hun stenen beroofd en de overgebleven 

grafheuvels waren opgeruimd. Met dat alles is één van de mooiste en rijkste 

landschappen van Nederland vernietigd. Dat komt mijns inziens omdat men de echte 
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cultuur waarin traditie en vernieuwing samengaan vergeten is. Wij kennen geen 

symbolen meer die ons eraan herinneren zoals de Phoenix in Egypte die elk jaar uit 

zijn as herrijst. Enter is een woondorp geworden, waar de zompen en de ganzen 

verdwenen zijn, waar – buiten de drie nog bestaande fabrieken – de klompenmakers 

het oude ambacht in de zomermaanden nog slechts voor toeristen demonstreren. 

 

Wat eeuwenlang en voor talrijke generaties als basis en levensnoodzaak gold is 

onherroepelijk terzijde geschoven. Traditionele klederdrachten verdwenen, 

overgeleverde gebruiken gingen verloren. Bouwstijl en woninginrichting, kleding en 

manieren richten zich meer en meer op de moderne tijd. Ook ik heb er me schuldig 

aan gemaakt door niet meer naar de kerk te gaan, wel seks te hebben voor het 

huwelijk, niet alle verdiende loon inleveren en geen degelijk huwelijk. Ik heb 

vastgesteld dat ondanks verbeteringen op materieel gebied, veel karakteristieks voor 

altijd verloren is gegaan en dikwijls van geestelijke armoede gesproken kan worden. 

En de rust en de magie van de natuur zijn uit onze levens verdwenen. En wat kregen 

we ervoor terug? Frisdrank, drugs, criminaliteit, junkfood, consumptie, kapitalisme, 

televisie, godsdiensten, extremisme, xenofobie en zinloos geweld. Stellig maakte de 

overgang van 'naturalwirtschaft' naar 'geldwirtschaft' de mensen veel ontvankelijker 

voor materialistische ideeën. Ook ik ben er door beïnvloed, ziet u mij al lopen met een 

knipmuts en lange rok? Sommige magievervangers ervaar ik als prettig zoals televisie, 

een nieuw huis, consumptie en junkfood en soms moet ik extreem zijn om de zaken 

duidelijk te krijgen en op scherp te zetten. Ik moet er niet aan denken in de rij voor de 

winkels te staan met een bon in de hand voor goederen en artikelen waarop bezuinigd 

is. En patat met majo vind ik lekker!! Ik bepaal zelf wat er op tv komt en doe niet mee 

aan organisaties van kerken en politiek. Ik kan denken en werken als een zelfstandig 

ondernemer en ik eet nog steeds met mijn lepel en vork die ik als zesjarig kind op 

mijn verjaardag kreeg. Wat wil ik nog meer? De armoede en het feodale verhoudingen 

van vroeger terug? De vrouw weer thuis werken in de keuken, hooguit in een 

ziekenhuis of bejaardentehuis en geen deel uit maken van het openbare leven in een 

mannenmaatschappij? Ik moet er niet aan denken!! Kortom, ik vermaak me wel in 

deze tegenwoordige tijd.  
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Nen kaaldodden (pas uit het ei) wöd met good oppassen gaa’w 

nen vluw’wen (vlugge) voggel 

 

Zoo vake as de wachel (kwartel) rop; zoovölle scheppel zaod 

koômp ter an nen viem (120 garven) rogge 

 

 

 

 

 

Het erve Conrading 
 

 

 

 
Het oude erve Conrading (Koenderink), van Conrading tot Deks (1475-1971). Hoe 

kwamen de nazaten van de bewoners op het erve Dekkers (Deks) terecht? 

 

In 1475 was in Enter en omstreken de bisschop van Utrecht, David van Bourgondië 

de baas, zowel op wereldlijk als op geestelijk gebied. Maar hij had grote moeite om zijn 

grondgebied en onderdanen te beschermen. Hertog Karel van Gelre, waarmee de 

bisschop van Utrecht in vrijwel voortdurende staat van oorlog verkeerde, viel 

voortdurend Twente binnen waarvan de bevolking erg te lijden had. Iedere keer moest 

de bisschop legers formeren om de Gelderse troepen weer te verdrijven. Dit kostte 

handen vol geld en verschillende keren moest hij geld lenen van de steden Zwolle, 

Kampen of Deventer. Toen in het jaar 1475 de steden erg aandrongen op de aflossing 

van de leningen, legde hij een bijzondere schatting (belasting) op aan de Twentse 

burgers. Ieder volgewaard erve moest twee oude schilden (drie gouden rijnsche 

guldens) betalen, een caterstede de helft. 

 

Het is in dit register dat we voor het eerst het erve Koenderink tegenkomen, onder de 

naam Conrading. Het is een volgewaard erve want ze betalen drie gouden rijnsche 

guldens als schatting. Waar lag dit erve Conrading? Uit later tijden, als er nieuwe 

woningen op die plek gebouwd worden, wordt er bij vermeldt ‘op Koenderink’. Waar 

later de huizen van Velten Baks tot en met Rutenfrans stonden lag eertijds het erve 

Conrading. De buurman van Conrading in 1475 is Het Duvelshus, waar later de 

familie Hageman zou wonen. Met deze familie zouden de Koenderinks nog heel wat te 

stellen krijgen. In de jaren 1495 en 1499 worden er weer schattingen geheven waarbij 

het erve Conrading beide keren wordt genoemd. Voor het volgende levensteken 

moeten we wachten tot 1601. De bisschop van Utrecht is dan in Twente inmiddels 

geen landheer meer. Hij had in 1528 het gezag overgedragen aan keizer Karel V. In de 

praktijk voerden Ridderschap en Steden van Overijssel vanaf toen  het gezag, 

bijgestaan door drosten. Met de zoon van Karel V, Philips 11, koning van Spanje, 
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ontstond in 1568 een godsdienstoorlog, de Opstand of de Tachtigjarige oorlog 

genoemd. In 1601 zaten de mensen uit Enter er dus middenin. 

 

De Staten van Overijssel waren ook in opstand gekomen tegen de koning van Spanje 

en hadden zich samen met andere gewesten verenigd in Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. Overijssel moest ook regelmatig bijdragen in de 

oorlogskosten. Ook in 1601 wordt weer een bijdrage gevraagd van Overijssel, die om 

dit op te kunnen brengen een speciale belasting, de zogenaamde Verponding invoerde. 

Van ieder erve moeten de richters het grondbezit opgeven, van iedere ‘mudde’ land 

(0.53 hectare) moet vijftien stuivers betaald worden. De medewerking van de richters 

is erg slecht en de uiteindelijke opgaven van het grondbezit zullen vrijwel zeker te laag 

zijn. Hoe het ook zij, het erve Conrading vinden we nu onder de naam Henrick 

Coenerinck met negen ‘mudde landes’ en behoort daarmee tot het grootste van Enter. 

In 1602 wordt er weer een verponding geheven. Nu wordt bij Coenerinck vermeldt: ‘ 9 

mudde landes daarvan 2½ mudde landes woeste’. Als buurman treffen we nu aan 

Berent Hageman met ‘2½  mudde landes’. 

 

Tijdens de Munsterse oorlogen, omstreeks 1660 en 1670, bezet bisschop Bernard von 

Galen van Munster heel Twente. Veel Entersen worden gedwongen goederen en 

troepen te vervoeren. Coenderink moet samen met Jan ter Ese met een paard vijf 

dagen naar Enschede voor het vervoer van goederen. Tonnis Coenderink, die schipper 

was, moet met zijn schuit zaken vervoeren van Zwolle naar de Oostendorper 

watermolen bij Haaksbergen. Jan Coenderink moet later nog eens zeven dagen op pad 

waarbij zijn wagen in beslag wordt genomen, die hij dan voor vijftien gulden moet 

terugkopen. In het markenboek van Enter staat op 21 april 1676:  

 

Jan Coenderinck den Wilden door de gesworenen aen te seggen den graven bij sijn 

huys weder in te smijten en te laten in postuur als voor desen. 

 

Jan Coenderinck was blijkbaar illegaal gaan graven. Het vuurstedenregister van 1682 

vermeldt: ‘Coenderinck Wilde’. Hij woont naast de schoolmeester achter de later 

gebouwde hervormde kerk. Het register vermeldt verder Tonnis Coenderinck naast 

Hageman en een Jan Coenderinck, ergens in de Bullenaarshoek. De laatste twee 

Coenderincks hebben er de aantekening ‘pauper’ bij staan, dus zeer arm. Het erve 

Coenderinck is blijkbaar tussen 1602 en 1676 versplinterd (gesloopt). Overigens was 

het in 1601 ook al een pachterve, zoals de meeste erven. De rampzalige plunderingen 

in de Tachtigjarige oorlog, vooral tussen 1580 en 1584 (in het markenboek van Elsen 

genoemd de periode van de grote invallen van ‘ruyteren en knegten’) hadden boeren in 

armoede doen geraken waardoor de meeste erven in handen kwamen van de adel of 

rijke mensen uit de grote steden Kampen, Zwolle of Deventer. Nu ontstaat ook de 

onduidelijke situatie dat de waarrechten die op alle gewaarde erven rustten in handen 

zijn van mensen die vaak de grond die bij het erve hoorde doorverkocht hebben en 

alleen het recht van ware houden. Ze hebben dus geen relatie meer met de mensen 

die nu wonen op de grond waaraan het waarrecht ontleend is. Later wordt dit 

verboden. Zo komen dus mensen op de markenvergaderingen die in het bezit zijn van 

het waarrecht op het erve Coenderink terwijl het erve zelf al lang verdwenen is. Op die 

plaats staan inmiddels drie andere huizen die niets hebben te maken met degene die 

het waarrecht in bezit heeft. Als eigenaar van een volle waar was men wel mede-

eigenaar van duizend bunder onverdeelde markengrond en men had stemrecht in alle 
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markenzaken. Op de markenvergadering van 4 juni 1691 is een dokter Tobias 

aanwezig die in het bezit is van het recht op ware op erve Coenderink. Het 

vuurstedenregister van het jaar 1706 vermeldt Derk Koenderink in de 

Bullenaarshoek, Tonnis Koenderink naast Hageman en nog een Derk Coenderink 

daar weer naast. Deze laatste twee Koenderinks wonen dus op de oude plaats van het 

erve Koenderink. Hoe kwamen de Koenderinks uiteindelijk terecht op het erve 

Dekkers (Deks). Aan de hand van registers zoals de vuurstedenregisters en 

verpondingregisters is niet vast te stellen hoeveel Koenderinks er nou precies waren. 

De uitgangspunten bij de verschillende belastingheffingen waren zo verschillend, de 

ene keer staan alleen de hoofden van de gezinnen vermeldt, de andere keer de 

eigenaren van het pand; nooit de kinderen. Dus de registers geven geen goed beeld, 

maar omdat er vroeger niets anders is moeten we het ermee doen. Alleen de latere 

volkstellingen zijn veel betere bronnen. In het verpondingsregister van 1723 staan 

naast Hageman drie Coenderinks geregistreerd, namelijk Hendrik, Jan en Derk op de 

oude ‘Coenderinkplaatse’; alledrie met een gering grondbezit. Onze Jannes 

Coenderink van 14 januari 1714 is dus geboren in het middelste huis. 

 

Het erve Hageman of ook wel het Duvelshus genoemd lag naast het oude Coenderinks 

erve. De eigenaar van erve Hageman was in financiële moeilijkheden geraakt en had 

belastingsschulden gekregen. Op 29 augustus 1738 werd het erve op een publieke 

veiling in Almelo verkocht. De nieuwe eigenaars werden Klaas Kemna uit Rijssen en 

Derk Gerritszoon de Wilde, een herbergier uit Enter. De Wilde woonde tegenover de 

hervormde kerk. Direct na de verkoop worden de nieuwe eigenaren bedreigd door de 

Hagemans. Deze hadden hun intrek moeten nemen in een hut van stro. Ze 

probeerden het huis van Derk de Wilde in brand te steken. Later brengt Jan Hageman 

zijn jongste dochter te paard naar Zwolle om haar daar op het beurtschip naar 

Amsterdam te zetten; ze zou daar gaan werken in de huishouding. ’s Avonds in Zwolle 

trof Hageman in de herberg van Hoffhuys enkele Enterse schippers, waaronder onze 

Jannes Coenderink van het jaar 1714. Hageman dreigt en ‘druust’ (pochen) tegen de 

Enterse gemeenschap, in het bijzonder tegen Jannes. ‘Als hij het erve niet terug soude 

krijgen hij in Enter sterven soude’. Nu volgens er erge dingen. Hendrik Koenderinks 

huis, zijn vroegere naaste buurman gaat in vlammen op. Niemand heeft echter 

bewijzen maar iedereen denkt aan de Hagemans en is doodsbang. Het huis van 

Timmerjans brandt af nadat zijn zoon ruzie had met de zoon van Hageman. Als er 

even later kermis is in Enter is ook Jannes Koenderink aanwezig in de herberg van 

Derk de Wilde. Hij drinkt samen met anderen een glas wijn. In de herberg zijn ook de 

dochters van Hageman aanwezig die geen geld hebben om wijn te kopen. Dat zint hen 

niet en ze willen getrakteerd worden door Jannes Coenderink die er niet op in gaat. 

Als het feest afgelopen is zeggen de dochters Hageman tegen andere aanwezigen dat 

ze Jannes Coenderink ‘wel een stockjen sullen steken’. Met andere woorden ze willen 

brand stichten. ’s Nachts brand het ouderlijk huis van Jannes Coenderink af. Er 

volgen nog meer huizen, ook het huis van Derk Coenderink gaat in vlammen op. Ten 

einde raad wordt de drost van Twente verzocht in te grijpen en de Hagemans vast te 

zetten. Na een uitgebreid onderzoek, waaruit deze gegevens, zijn de Hagemans in het 

tuchthuis in Zwolle beland waar de meesten zijn gestorven. Wel moest Enter voor de 

kosten opdraaien want op staatskosten in de gevangenis was er toen niet bij.  

 

Inmiddels is het 1742 en Jannes Koenderink is in het huwelijk getreden met 

Jenneken Jacobsen, geboren 30 juni 1715. Hij gaat inwonen bij zijn schoonouders 
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Jan Jacobsen en Aelken ter Hofstede. Dit huis stond achter de later gebouwde 

hervormde kerk.. De Jacobsen werden ook wel Zwenne genoemd, waarbij we meteen 

een verklaring hebben waar de latere bijnaam die Koenderink had vandaan kwam. 

Het huis waar Jannes Coenderink introuwde was tevens een herberg die er in ieder 

geval al in 1675 was, dan wordt De Weerdt herbergier. Jan Jacobsen vermeldt het 

vuurstedenregister van 1675 twee vuursteden en een panoven. Ook de vergaderingen 

van het markenbestuur werden in het logement van Jan Jacobs gehouden. Aan het 

huis was een brouwhuisje gebouwd met brouwketels waar het eigen bier voor de 

herberg gebrouwd werd. In 1704, nadat Jan Jacobs is overleden, neemt Gerrit Jacobs 

de herberg over. In het jaar 1724 overkomt Enter een ramp. In januari van dat jaar 

branden maar liefst zevenenveertig huizen en schuren af, waaronder de herberg van 

Gerrit Jacobs en de kerktoren. Veel mensen raakten aan de bedelstaf en er werd veel 

gecollecteerd door het hele land. Later lezen we dat de gedupeerde mensen ongeveer 

tien procent van de geleden schade vergoed hebben gekregen. Twee maanden na de 

brand wordt er al een hypotheek van twaalfhonderd gulden opgenomen, 

waarschijnlijk voor de herbouw van het huis, maar het is geen herberg meer 

geworden. Later gaat Jan Jacobs er wonen. Als Jannes Koenderink in 1742 komt 

inwonen in huize Jacobs wordt er een acte opgemaakt waaruit blijkt dat aan de ‘jonge 

luiden’ het huis en grond worden overgedragen onder de voorwaarden waar ook de 

andere kinderen Jacobs mee akkoord gaan. Jannes Koenderink neemt alle 

boedelschulden over en hij zal zijn schoonouders hun leven lang onderhouden. Ook 

een hypotheek van vijftienhonderd gulden die op de boedel rust, neemt hij over. De 

boedel wordt als volgt omschreven: 

 

Huys en hoff tegens de kerke tot Enter gelegen, een hooy Maete van Vijf dagwerck an 

de Beeke naast Roeters Mathe, de paay ackers van twee mudde gesay, het stuk achter 

den Hamberg voor ’t Kerkvonder groot een mudde, voorts den legen en hogen Camp van 

twee muddn gesay, den Bergh Akker zes schepel gesay, als ook den Thy Akker een 

half mudde gesay. 

 

Uit het huwelijk van Jannes Coenderink en Jenneken Jacobsen worden de volgende 

kinderen geboren: 

 

- Janna,    5 april 1743 

- Jan,      28 september 1746 (trouwt met Jenneken Albersen Peddemors)  

- Jannes,  24 november 1748 

- Jenneken, 4 november 1750 

- Jannes,   29 oktober 1752 

- Aaltje,        1 juni 1755 (trouwt met Hendrik Jansen ter Weele) 

- Jannes,    17 juli 1757  

 

De volkstelling van 1748 geeft een compleet beeld van de bevolking in Enter op dat 

moment dat de aanwezige Koenderinks zijn: 

 

- het Catersteetjen Coenderink 

- oude man Henderick Coenderink 

- jonge man Jan ter Weele en vrouw Gerrittien Coenderink 

- kinderen van de jonge luiden 

- Jenneken en Geesken onder de tien jaar 
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- een verstorven jongen uit barmhartigheid ingenomen 

 

Dit huis staat op de oude ‘Coenderinkplaatse’. 

 

- nog een woninghe op Coenderink 

- Jan Coenderink en Fenneken Smeenk 

- jonge man Jan Coenderink en Hinderiene Grevink 

- kinderen van de jonge luiden 

- Henderick, Joost, Jan en Jannes 

 

De jonge man Jan Coenderink is schipper; dit huis staat ook op de oude 

‘Coenderink plaatse’. 

 

- het huys van Jan Jacobsen 

- Jan Jacobsen en Aelken Hofstede 

- jonge luiden Jannes Coenderink en Jenneken Jacobs 

- kinderen onder de tien jaar Jan en Janna 

 

Jannes Coenderink is schipper; dit huis staat op de plaats van Zwenne-Jan 

 

- huysien van Arent Koenderink 

- Arent Koenderink en Berendina Hiltjesdam 

- 1 kind onder de tien jaar Derk 

- 1 costganger Vrerik Koenderink 

 

Arent Koenderink was schipper en had in 1769 twee schuiten in de vaart; dit huis 

staat in de buurt waar Mennegat nu woont. 

 

- hutien van Engbert Koenderink 

- Engbert Koenderink en vrouw Geesken Koersen Velner 

- kinderen onder de tien jaar 

- Maria, Gerritdina en Jenneken 

 

Het is niet te traceren waar dit huis stond. 

 

Op 15 mei 1770 neemt Jannes Koenderink een hypotheek op het goed Jacobs. Zijn 

zoon Jan trouwt op 14 juli 1776 met J(F)enneken Aalbersen Peddemors uit Ypelo. Jan 

gaat bij zijn ouders inwonen op Zwenne-Jan. Kinderen die uit dit huwelijk geboren 

worden zijn: Albert, op 31 augustus 1791. Hij gaat in 1822 op erve Dekkers (Deks) 

wonen na zijn huwelijk met Hendrika ter Steege. Er waren meer kinderen maar die 

zijn niet met naam bekend. Engbert Koenderink was getrouwd met Geesken Koersen 

en woonden in een hutje. In de winter van 1794/1795 vielen de Fransen ons land 

binnen om ook hier de lang verwachtte revolutie te brengen. Op veel plaatsen werden 

ze als bevrijders ontvangen, speciaal door de aanhangers van de patriotten, die 

reikhalzend uitkijken naar het einde van het feodale tijdperk. In Enter wordt een 

vrijheidsboom opgericht waar omheen wordt gedanst ter ere van de bevrijding. Die 

bevrijdingsgedachte is overigens niet zolang gebleven. Toen de Franse troepen Twente 

bereikt hadden werden de Enterse schippers weer massaal ingezet voor allerlei vervoer 

van goederen en krijgsgevangen van Zwolle naar Almelo. Omdat ze op deze reizen 
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altijd de tol bij Schuilenburch moesten passeren werden alle namen van de schippers 

genoteerd. We komen maar één Koenderink tegen, namelijk Jan, die op 16 april,  1 

mei, 20 mei en 29 mei 1795 respectievelijk met brood, hooi, haver en brood richting 

Almelo vaart. Welke Koenderink dit precies is geweest is na te gaan als de volkstelling 

die gehouden werd geraadpleegd wordt. 

 

Volkstelling 1795 

De naam Koenderink komen we tegen: 

 

- de weduwe Jan Coenderink, Fenneken Peddemors, bouwster, 5 personen; 

- Derk Koenderink, dagwerker, drie personen; 

- Jan Koenderink, schipper, 5 personen; 

- Jan Koenderink, dagwerker, 5 personen; 

- Derk Koenderink, weever, 3 personen; 

 

Jan Coenderink die op Zwenne-Jan woonde was dus al overleden en zijn weduwe 

woonde er nog met totaal vijf personen. Derk Koenderink woonde in een pand 

achter de latere woning van Prakken op de Brandput. Wegens afwezigheid van het 

hoofd van het gezin (schipper Jan Koenderink) verstrekte Geesken Volbrink de 

gegevens, ze woonden ongeveer waar nu Puppels woont in het zuideinde. Jan was 

met een dochter van schipper Volbrink getrouwd. De dagwerker Jan Koenderink 

was getrouwd met Geesken Lubbers en ze woonden achter de hervormde kerk. 

Derk Koenderink woonde met zijn gezin nog op de oude ‘Coenderinksplaatse’ bij 

Velten Baks. Er is dus nog maar één gezin Koenderink waarvan het gezinshoofd 

schipper is. Maar er zullen ongetwijfeld nog zonen zijn geweest uit andere 

gezinnen Koenderink die ook schipper waren. De rundveetelling van 1800 

vermeldt tweemaal een Jan Koenderink met één koe. Omdat we weten dat de zoon 

van Jan Koenderink die op het Zwenne-Jan (Jacobsens plaats achter de 

hervormde kerk) woonde, namelijk Albert, die in 1791 was geboren en later op 

Dekkers is gaan wonen, volgen we niet meer de andere Koenderinks in de 

negentiende eeuw en volgen nog wat losse gegevens. 

 

In het jaar 1820 wordt een Jan Arendszoon Koenderink met andere Enterse 

schippers door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot tweehonderd gulden boete 

omdat het last- of tonnengeld van hun schuiten niet betaald is. Iedere schipper 

moest voor 1 juli van ieder jaar zijn verschuldigde last- of tonnengeld betalen. De 

Enterse schuiten waren toen meestal tweeënhalve last of zeven tonnen groot. 

 

Op 24 maart 1831 wordt door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot veertien 

dagen gevangenisstraf Berendina Krommendijk, vrouw van Jan Koenderink,. Ze 

had eenentwintig halve stukken linnen garen gestolen uit het huis van Derk 

Muller, schipper te Enter. 

 

Op 1 maart 1885 koopt Gr. Struik huis en erf en goed Koenderink en wordt 

herbergier en logementhouder van wat de voorganger van hotel De Adelaar zou 

worden. 

 

Toen in 1832 het Kadaster werd ingesteld werden alle eigenaren van huizen en 

grond te boek gesteld. Wat betreft de Koenderinks het volgende: 
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Artikel 471. De weduwe Jan Koenderink, landbouwer, geboren Fenneken 

Peddemors. 

Sectie E nr. 474, bouwland 18 are en 20 ca. 

E nr. 594, bouwland 22 are en 20 ca. 

E nr. 596, bouwland 18 are en 50 ca. 

E nr. 821, huis en erf 3 are en 30 ca. 

 

De kadastrale kaart toont E nr. 821 op de plaats van Zwenne-Jan. Het meeste 

land dat er in 1742 nog bij was is dan blijkbaar al onder de kinderen verdeeld. 

 

 

Artikel 472. Jan Koenderink, schipper 

Sectie E nr. 1987 bouwland 8 are 

E nr. 1088 huis en erf 99 ca. 

 

Dit huis stond in het zuideinde, ongeveer waar nu Puppels woont. 

 

 

Artikel  472a. Hendrikus Koenderink, bakker 

Sectie E nr. 744 bouwland 16 are en 90 ca. 

 

Er wordt geen huis als eigendom vermeldt, dus woonde hij ergens gehuurd. 

 

 

Artikel 473. De erven Jan Koenderink 

Sectie E nr. 693, bouwland 27 are en 90 ca. 

 

Dit is bouwland uit een onverdeelde boedel. 

 

 

Artikel 474. de erven Dirk Koenderink 

Sectie E 788, huis 80 ca. 

E 789, huis en erf 1 are en 38 ca. 

 

Deze huizen stonden aan de dicht op elkaar gebouwde huizen aan de Oude 

Schoolstraat. 

 

 

Artikel 475 Jannes Koenderink, landbouwer 

Sectie E nr. 793, huis 90 ca. 

 

Dit huis staat ook in de buurt van de Oude Schoolstraat. 

 

Toen de huisnummers in 1811 toegekend werden vinden we: 

- op nummer 21 Gerrit Koenderink; ongeveer op de plaats waar Mennegat 

woont, aan de Dorpsstraat 

- op nummer 66 Weduwe J. Koenderink; op de plaats van Zwenne-Jan; 

- op nummer 87 Derk Koenderink; op de Brandput; 
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- op nummer 96 Arend Koenderink; ook in de buurt van de Brandput; 

- op nummer 130 J. Koenderink; in het zuideinde waar nu Puppels woont. 

 

De oorspronkelijke plaats van het oude erve Coenderink (Conrading 1475) was dus 

waar later Velten Baks woonde, tot en met Rutenfrans. Hier hebben altijd 

Koenderinks gewoond met misschien kleine tussenpozen. De laatste was Gerrit 

Koenderink van hotel De Adelaar. Van hieruit is een Koenderink getrouwd naar het 

huis van Jan Jacobsen of Zwenne-Jan, een herberg achter de later gebouwde 

hervormde kerk, die al in 1660 bestond. Van hieruit is een Koenderink getrouwd naar 

het erve Dekker (Deks), waar ze nu nog wonen. 
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Twee wet meer as een, behalven vuur in nen auto 

 

Vriejen is gen peerdehaandel 

 

 

 

 

 

AFSCHEID DOET PIJN 
 
 

 

 
We hebben de natuurreligie ingeleverd voor de christelijke godsdienst. Deze is ons met 

geweld, moord en doodslag 'door de strot' geduwd door Karel de Grote. Grote 

Romeinse overheersers waren: de Oost-Romeinse keizer Theodosius (347-395), 

Theodosius 11 (419-455), zijn oudste zuster Pulcheria (399-453) die een tijdlang voor 

haar broer het regentschap uitoefende, de Byzantijnse keizer Marcianus (396-475), de 

Oost-Romeinse keizer Justinianus (483-565), een despoot van formaat en die juist 

daarom alle kuren en nukken van zijn echtgenoot en mederegentes Theodora (497-

548) inwilligde. Aangevallen door de wetenschap, de filosofie, de beeldende kunsten en 

de wereldse politieke machten is de positie van de kerk van Rome niet meer zo wankel 

geweest sinds de lutheraanse reformatie. De katholieke kerk reageerde met een aantal 

wanhopige, defensieve maatregelen. Rome streefde – tevergeefs zoals bleek – naar 

politieke banden met in naam katholieke machten, zoals het Habsburgse keizerrijk. 

Op 18 juni 1870, na een stemming door het Eerste Vaticaanse Concilie, vaardigde 

paus Pius IX het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid uit. En om de aanvallen op 

de schrift te weerstaan vormde de kerk haar eigen kader van geleerden. Zo ontstond 

de katholieke modernistische beweging. De modernisten begonnen zelf vraagtekens te 

plaatsen bij de stellingen die ze juist moesten verdedigen. Een voorbeeld hiervan is 

Afred Loisy, één van de meest vooraanstaande en gerespecteerde modernisten. Hij 

vroeg zich publiekelijk af hoe veel van de kerkelijke leerstellingen in het licht van de 

recente bijbelstudie en archeologie nog gehandhaafd konden blijven. ‘Jezus komst 

kondigde de komst van het koninkrijk aan’, verklaarde Loisy, ‘maar wat er kwam was 

de kerk.’ Volgens Loisy was een groot aantal dogma’s ontstaan als een historisch 

bepaalde reactie op specifieke gebeurtenissen op specifieke plaatsen in een specifieke 

periode. De dogma’s waren dus gedateerd, oud en achterhaald. Het waren geen 

universele, onweerlegbare waarheden maar hooguit symbolen. Christelijke 

uitgangspunten als de onbevlekte ontvangenis en Jezus’ goddelijkheid werden door 

Loisy dan ook afgewezen. In het jaar 1903, kort voor zijn dood stelde paus Leo XIII de 

Pauselijke Bijbelcommissie in om toezicht te houden op het werk van de katholieke 

bijbelgeleerden. Later dat jaar plaatse zijn opvolger, Pius X, het werk van Loisy op de 

index van verboden boeken. In het jaar 1904 vaardigde de nieuwe paus twee 

encyclieken uit die zich verzetten tegen alle vormen van wetenschappelijk onderzoek. 

Het onderzoek trok namelijk de oorsprong en de vroegste geschiedenis van het 

christendom in twijfel. Alle katholieke docenten die van ‘modernistische tendensen’ 
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werden verdacht werden zonder plichtplegingen ontslagen. De katholieke kerk, en ook 

de protestantse kerken die zichzelf een bron van waarheid noemen, verzetten zich 

tegen de speurtocht naar de waarheid. Hun eigen fundamenten, de heilige boeken, de 

formulering van de dogma’s en de zogenaamde onfeilbaarheid zijn voorwerp van 

onderzoek geworden. Voor mij betekent dit dat zij niet langer vertrouwen in zichzelf 

hebben. Het modernisme werd tot ketterij verklaard en de beweging formeel in de ban 

gedaan. Nog geen jaar geleden werd het boek ‘De Davinci Code’ van Dan Brown 

veroordeeld. Andries Knevel verkondigde in zijn praatprogramma voor de camera ‘s  

(op televisie) dat christelijke geleerden onderzoek hadden gedaan naar de stellingen 

die werden gebruikt in de fictieve roman van Dan Brown. De gebruikte gegevens 

zouden niet in overeenstemming met de bijbel zijn. Ja, daarvoor is het ook een fictieve 

roman! Waarom er dan onderzoek naar verrichten? Het blijkt maar weer dat ook in 

het jaar 2005 de kerken niet zeker zijn van hun waarheden. 

 

Wij hebben de sociale voorzieningen van de curtis ingewisseld voor de sociale dienst. 

De curtis, waarvan het erf is omgeven door een palissade (aaneengesloten rij spitse 

palen) met een stenen poort, boven welke zich een zolder bevindt. Daar had de 

uitdeling plaats voor de armen. Ook vonden uitdelingen plaats op de offerplaatsen, in 

de tempels, in de marken, door de Diepenheimse Provisorie, door middel van het 

foekepotten en het brooddelen op de Ageler Es. Vroeger waren er hannekemaaiers, de 

Hollandgänger, zoals ze in Duitsland genoemd werden. Het waren doorgaans 

boerenzoons, die na de dertigjarige oorlog (1618-1648) hun heil in ons land zochten. 

Als los werkman, schoorsteenveger, metselaar en als hannekemaaier gingen ze naar 

Amsterdam. Deze hannekemaaiers trokken met op hun rug een zeis met velen ook 

naar Twente, waar de boeren zaten te springen om goede werkkrachten. In mijn tijd 

waren er ook seizoensarbeiders: Italianen, Spanjaarden, Joegoslaven. De Turken en 

Marokkanen hebben zich blijvend gevestigd. Nu komen er Polen die het werk doen 

waar de Nederlanders zich te goed voor voelen. Wat dat betreft is er niets veranderd 

met de tijd toen de hannekemaaiers naar Nederland kwamen om te werken. Er waren 

heel veel moppen over de hannekemaaiers. Eentje uit Amsterdam wil ik u niet 

onthouden. 

 

Hans Hannekemaaier stond in Edam en was heel erg moe. Hij hijgde en kon niet meer. 

Toch moest hij zo vlug mogelijk naar Amsterdam, waar de Lemmerboot lag. Hij 

probeerde een voerman te vinden die hem uit medelijden mee zou willen nemen. Maar 

dat lukte niet zo goed, niemand was bereid hem mee te nemen. De zeis woog zwaar op 

Hans zijn rug en zijn schoenen die vol water stonden van de kletsnatte weg voelden als 

lood aan zijn voeten. Zijn ogen deden zeer van de slaap en zijn hoofd gonsde. Hij vroeg 

een voorbijganger: ‘Hoe ver is het van hier naar Amsterdam?’ ‘Drie uur als je flink 

doorloopt’, was het antwoord. ‘Drie uur?’ steunde Hans en ging zuchtend langs de kant 

van de weg zitten. Maar wie kwam er in de verte aan? Het was Heinrich 

Hannekemaaier. Hans sprong van blijdschap een gat in de lucht. ‘Ga je ook naar 

Amsterdam, naar de Lemmerboot, broer?’ ‘Ja’ zei Heinrich, ‘maar ik ben zo moe, broer.’ 

‘Luister eens’ riep Hans uit, ‘ik heb net aan een voorbijganger gevraagd hoe ver het nog 

is naar Amsterdam. Het is drie uur voor mij alleen. Maar als we samen gaan , broeder, 

dan is het voor ieder van ons dus anderhalf uur. Voorwaarts, broer! 

 

We hebben ook de macht van de graven ingeruild voor de macht van de plaatselijke 

regering. Tegenwoordig toetst een schoonheidscommissie de bouw van huizen, 
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boerderijen en grote gebouwen. In het jaar 1760 maakte een eis van de Heer van 

Twickel dat op de loodrechte gevel een wolfseinde (afgeschuind eind van een zadeldak) 

diende te komen. Het was Unico Willem, graaf van Wassenaar, Heer van Twickel die 

toen aan zijn rentmeester de instructie gaf: 'De huysen die vertimmert moeten worden 

sullen voortaan geen planken gevels, voor nog agter mogen hebben, maar met 

afvallend stroo dak, off zogenaamde wolfskappen gemaakt worden.’ Die macht is ook 

niet gewijzigd, alleen de organisatie want de toetsing wordt nu door een commissie 

uitgevoerd. 

 

In samenwerking met culturele organisaties en VVV's aan de Duitse en Nederlandse 

kant van de grens heeft verteller Willem de Ridder enkele dag- en meerdaagse 

avonturenroutes uitgezet. Men doorkruist Twente en de Graftschaft Bentheim of de 

Achterhoek en Munsterland. Je stapt in de auto, stopt de sagencassette in de recorder 

en volgt de aanwijzingen. Ineens lijkt het alsof je hoofdrolspeler bent in een 

driedimensionale film. Het lijkt alsof je droomt, want je kunt moeiteloos door een 

onbekend gebied reizen. De tijd is er stil blijven staan en de spoken van weleer 

houden nog steeds huis. De oude sagen, de geesten, de spookboerderijen, de 

dwaallichten, de roofridders, de moerassen, edellieden, heksen, struikrovers, tempels 

en rituelen, ze komen voor je ogen tot leven. De stem… hij brengt je midden in de 

bossen op plekken waar kastelen zijn weggezakt, naar eeuwenoude paden waar de 

bloedkoets nog rijdt. De hele streek komt tot leven in de verhalen. En het enige wat je 

hoeft te doen is de stem te volgen. 

 

Er zijn auteurs die, wat Nederland betreft, alle verschillen tussen stad en platteland 

afschrijven. Ze menen dat dit land één groot cultureel systeem is waarbinnen op 

allerlei manieren een voortdurende uitwisseling plaatsvindt van mensen, beelden en 

ideeën. De manier van wonen, werken en recreatie is volgens hen iets algemeens 

geworden, een leefwijze die stedelingen en dorpelingen in gelijke mate ervaren. Je 

moet echter wel een blind paard zijn om niet te zien dat de wijze van werken, de 

verhouding tussen privé en publiek, de familiebanden, de omgang met geld en 

goederen, de houding ten aanzien van de natuur en godsdienst, de binding met de 

woonplaats, kortom alles wat een cultuur bepaalt, in een dorp nog altijd anders is dan 

in een stad. In een doorsnee Twents dorp als Enter, leven ondanks de nabijheid van 

een stad als Almelo, nog talloze opvattingen en gewoonten die zo’n gemeenschap 

anders maken dan een dorp met veel forenzen. Het zijn de resten van de vroegere 

dorpscultuur, vaak ook fragmenten van oude overlevingstechnieken, en een 

levenshouding die bleef bestaan omdat werken met het weer, de grond en de natuur 

nu eenmaal een andere instelling met zich meebrengt dan het leven in een stad. 

Opvallend is hoe hardnekkig stad en dorp van elkaar blijven verschillen. Waarom 

heeft men in de stad de neiging om alsmaar het nieuwe te zoeken, terwijl men in het 

dorp zich nog altijd wentelt in oude gewoonten? Waarom kiest de stad voor snelheid 

en het dorp voor traagheid? 

 

Een bericht uit de Twentsche Courant Tubantia van  donderdag 1 februari 2007. 

Boeren zijn boos over nieuw Europees natuurplan. Boeren lopen massaal te hoop 

tegen de aanwijzing van Twentse natuurgebieden in het kader van het Europese 

natuurplan Natura 2000. Enkele honderden boeren vrezen ernstige gevolgen voor hun 

huidige bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden. 
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Veehouder Erik Wessels uit Rijssen heeft z’n melkveebedrijf bij reservaat De Borkeld. 

‘Mijn bedrijf komt door de maatregelen helemaal stil te staan. Ik zie het ervan komen 

dat de gevolgen van de natuurplannen helemaal op mijn bordje komen’. Hij verwoordt 

een algemeen gevoel onder enkele honderden boeren die woensdag 31 januari 2007 in 

het Theaterhotel in Almelo deelnamen aan een hoorzitting over de Europese 

natuurplannen. ‘Wordt de A1 die langs De Borkeld loopt straks ook aan banden 

gelegd? Ik geloof er niets van. Over tien jaar is die naar zesbaans uitgebreid, terwijl wij 

als boeren wel beperkingen krijgen opgelegd’. De Europese Unie wil dat de 

Nederlandse regering ruime beschermingszones rondom natuurgebieden legt. Alleen 

op die manier kan de biodiversiteit worden behouden. ‘Ik sta er versteld van dat nu de 

vrijwilligheid wegvalt. Nu blijkt de overheid tegenover de boeren onbetrouwbaar’, 

aldus boerin Agnes Mentink uit Dinkelland. De Natural 2000 maatregelen komen 

bovenop de reeds bestaande wetgeving zoals mest- en ammoniakregels. Voor alle 

gebieden moeten nu in maximaal drie jaar beheersplannen worden opgesteld. Veel 

boeren vrezen, dat ongeacht de uitkomst van de plannen, hun bedrijven op slot gaan. 

Geen uitbreiding van de veestapel, geen nieuwbouw van stallen. 

 

Tijdens een informatieavond en hoorzitting in het Theaterhotel Almelo waren bijna 

vierhonderd belangstellenden aanwezig onder wie een groot aantal boeren. Zij 

verwachten dat het Europese natuurplan, dat moet worden uitgevoerd door rijk en 

provincie, grote gevolgen zal hebben voor de landbouw in Twente. De opkomst tijden 

deze hoorzitting in Twente was dan ook veel groter dan op bijeenkomsten elders in het 

land. Volgens de huidige plannen worden er rondom natuurgebieden grote 

oppervlaktes landbouwgronden aangewezen waar een beheer moet worden gevoerd 

dat te beschermen planten en dieren ten goede komt. De boeren hebben er veel moeite 

mee. De liefde van boeren voor natuur staat niet ter discussie. Maar de manier 

waarop dit plan wordt uitgevoerd maakt van boeren natuurhaters in plaats van 

natuurliefhebbers, aldus boerin R. Oude Luttikhuis uit Mander. Veel Twentse boeren 

met grond rondom natuurgebieden hebben nu ook al te maken met beperkingen. Er 

zijn al bestaande maatregelen om de Twentse natuur te beschermen. Dat is de 

noodzaak van deze aanwijzing. Er wordt drie jaar uitgetrokken voor het opstellen van 

beheersplannen. Daarbij is het de bedoeling dat er overleg zal zijn met de 

belanghebbenden. Betrokken boeren hadden echter liever gezien dat het ministerie 

vooraf had overlegd. Het ministerie had aanvankelijk de hoop dat de realisatie van de 

Ecologische Hoofdstructuur op basis van vrijwilligheid voldoende zou zijn voor de 

Europese Unie. Nederland heeft geen goede reputatie in Brussel wat betreft uitvoering 

van het behoud van natuurgebieden. Vandaar dat Brussel verder maatregelen eist. 

Dat betekent dat de beheerplannen moeten voldoen aan de gestelde eisen. 

 

De eisen van Brussel zijn vooral gericht op het behoud van leefgebieden, waarbij 

bepaalde soorten planten en dieren als kwaliteitskeurmerk gelden. Daarbij gaat het 

wat betreft de Sallandse Heuvelrug om soorten als kamsalamander, korhoen, 

nachtzwaluw en roodborsttapuit en voor een lange strook natuurgebied langs de 

Dinkel om de rivierdonderpad en planten van schrale en kalkrijke graslanden. Tegen 

het uiteindelijke beheerplan voor ieder gebied kunnen uiteindelijk nog bezwaren 

worden ingediend. 
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En zo kleait wiej verdan 

 

As ’t gevoar vuurbiej is, is ’t gebed vergetten 

 

 

 

 

 

TOT SLOT 
 

 

 

 

Harm’s proat: 

 

As Eanter bie Riessen koomp: Eanter Vuuroet zal dan opgoan in Excelsior ’31. Dan 

spuelt het eerste van Eanter Vuuroet in de competitie as Excelsior 2. 

 

 

Droom maar lekker verder, Harm!! 

 

 

Ook zult u beseffen dat ik terug kwam naar Enter om mijn heimwee naar vroeger te 

bevredigen. Ik mis de kleuren van Enter, de stilte en de voetstappen. Enter is een 

spiegel, al je emoties kaatst ze terug. Als je gelukkig bent, kun je er uitzinnig gelukkig 

zijn. Maar ben je er triest, dan is het bijna ondraaglijk. In de zomer zat ik er vaak in 

de tuin tussen de stokbonen met een boek. In mijn gedachten is dit het decor 

gebleven van een grootser, dramatischer leven. Het is dezelfde intensiteit en dramatiek 

die mij aantrekken in de Twentse literatuur. De grens tussen droom en werkelijkheid 

wordt hier voortdurend uitgewist, net als die tussen de Regge en de morsen. Men kan 

haar slechts vermoeden bij de vissers, die op gedempte toon zitten te praten.  

 

Berichten uit de Twentsche Courant Tubantia van vrijdag 2 februari 2007. 

 

Grolsch-pijpje buitenbeentje. 

Enschede. Consumenten en emballagemedewerkers van supermarkten kunnen 

voortaan niet meer achteloos Grolsch-pijpjes in een Heineken krat stoppen of 

andersom. Nu Grolsch als eerste grote brouwer in Nederland afstapt van het 

universele bruine bierflesje, moeten de stromen van herbruikbare groene en bruine 

pijpjes gescheiden naar respectievelijk Grolsch en de overige brouwers. 

 

Grote olievlek in Twentekanaal 

Goor. Het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal heeft gisteren vierenhalf uur 

stilgelegen. Bij vezelcementbedrijf Eternit werd een gasolievlek van drie tot drieënhalve 

kilometer in het water aangetroffen. De olie is uit het water gezogen. Wie de vervuiler 
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is, is niet bekend. 

 

Heikikkers houden weg op 

Hengelo. Een groep heikikkers zit de gemeente Hengelo in de weg. De diertjes zitten in 

een bosje, precies op de plek waar de gemeente een weg wil aanleggen. Het gaat om 

het tracé waarop de verlengde Beneluxbaan moet komen, een oost-westverbinding in 

het noorden van de stad. Daardoor kan het verkeer uit Almelo en Borne sneller in 

Deurningen en Enschede komen. De weg had eind vorig jaar klaar moeten zijn. 

Heikikkers, lichtbruine dieren met donkere vlekken, moeten volgens de Flora- en 

Faunawet streng worden beschermd. Een gespecialiseerd bureau doet onderzoek naar 

de levensvatbaarheid van de populatie. Als blijkt dat ze verplaatst kunnen worden, 

moet daarvoor een ontheffing worden aangevraagd. Die procedure neemt volgens 

wethouder G. Weber minimaal een half jaar in beslag. Moeten de kikkers 

onaangeroerd blijven, dan wordt de Beneluxbaan met een omtrekkende beweging 

aangelegd. 

 

Twente is een land van verborgenheden, van verborgen schoonheid. Daarom moet 

men in Twente speurend zwerven. U kunt beginnen te speuren in Enter, in de streek 

die vroeger de Waterhoek werd genoemd. Dit gebied is – ruwweg – gelegen tussen de 

Regge en de Ypeloweg, Wierdenseweg, Eversdijk en Leyerweerdsdijk; de benaming 

hoeft weinig toelichting. Toen de Enterse zompen nog met velen op de Regge zeilden 

was het hier meestal een grote watervlakte. De bedding van de rivier was dan erg 

moeilijk te volgen. Niet zelden kwam een schipper vast te zitten wanneer hij even niet 

het juiste verloop van de rivier volgde. Als u vanuit Enter de Ypeloweg volgt, bevindt u 

zich op voormalig particulier terrein. Deze weg was eigendom van de molenaar die de 

Enterse molen op de Mors bemaalde. De molenaar woonde in het pand op de hoek 

van de Wierdenseweg en de Ypeloweg, waar nu familie Ezendam (Plas-Jeante) woont. 

De molen was een standerdmolen die nog tot het jaar 1876 dienst deed. De molen was 

het middelpunt van het economisch gebeuren. Dat was te zien aan het wegenstelsel 

ter plaatse. Liefst vijf wegen kwamen bij de molen samen. Vanuit Enter, over de 

huidige Lage Dijk kwam de Molenweg, dan was er de particuliere weg van de mulder 

(nu Ypeloweg), het Waterdijkje vanaf de Regge (bij het erve Exoo), het Ypelodijkje, 

komend vanuit Ypelo, het Molendijkje en een dijk in de buurt van de huidige 

Witmoesdijk. Voor de doorgaande weg van Enter naar Wierden volgt u de huidige 

Ypeloweg, over de brug over de Entergraven, die toen Muldersbrug heette. Ongeveer 

vijftig meter na de brug slaat u links af en dan bevindt u zich op de weg naar Wierden. 

Vanaf de Ypeloweg loopt deze weg recht naar de voorde door de Regge, tussen de beide 

erven Exoo door. Daarbij kruiste hij een wirwar van wegen waar u nu geen spoor meer 

van terugvindt. In de buurt van de Ypeloweg vindt u het Mokkelengoor, een moerassig 

gebied dat toegankelijk is. De Regge, vroeger een belangrijke waterweg voor de Enterse 

zompen wordt nu steeds meer gebruikt als een recreatierivier. En Enter heeft een 

woonkern en een winkelkern die nog sterk het karakter draagt van een echte 

dorpsstraat, compleet met brink en waterpomp. Vooral onder Duitse geleerden waren 

er in de twintigste eeuw velen, die meenden dat het volk in onze streken reeds vroeg 

een hoge trap van cultuur had bereikt. 

 

 

'k Kwam terugge nao vulle jaoren 

In 't dörp, woer'k wönde as keend 
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‘t Is mien dörp, mien Eanter 

en dat plekske bleef miej biej 

In verlaoten ogenblik'n 

ma'k zo geerne waandeln 

ower 'n Mors of Hambaarg gaon. 

Och, 't is zonne kleine plèsken, 

ne straote met wat huuze laangs. 

Ne still’n graven an baeide kaantn 

Zeg, verveelt oe daet neet mangs? 

Luustert, misschien wot ’t oe klaor. 

Nee, nooit zal daat stuksken Twente 

mi’j vervelen, geleuf ie miej. 

Al die buskes hebt er spraoke. 

Zengt et iedere keer mie wier: 

welkom in oons mooie plèetske. 

Alle vögel van dat plekske, 

ken ik en ook omgekeerd 

's Vuurjoors, zommerdags, haarfs en weenter 

altied, mien dörp, he'k oe leef. 

 
Vrij naar G. Pot 
 
 

Zoeken naar een weggewaaide tijd is een onthullende en inspirerende bezigheid. 

Herinneringen worden soms gedreven door de windmolens van een weifelend 

geheugen. Het bewustzijn filtert en registreert, vervalst soms. Emoties vervagen en 

raken verloren. Een juiste perceptie van gevoelens en ervaringen die mij gevormd 

hebben, wordt al naar gelang de tijd is verstreken, steeds moeilijker. En toch wordt de 

persoonlijkheid bijeen gehouden door de opeenstapeling van belevenissen, in positieve 

en negatieve zin, die ons mens maken. Voor het eerst besefte ik hoe bitter weinig ik 

me van vroeger herinnerde en in welke mate invloeden en gebeurtenissen een eigen 

leven waren gaan leiden. Ook begreep ik hoeveel ontzagwekkende lacunes in het 

geheugen zijn ontstaan. Verdringingen, psychisch geblokkeerde details vertekenen op 

een manier die men zich nauwelijks bewust is. Er wordt niets in de herinnering 

opgenomen wat het zelfbeeld zou kunnen verstoren. Men leeft van droom naar droom 

om psychisch niet in duigen te vallen. Er ontstaat een gevaar, het begraven van de 

pijnlijke werkelijkheid ten koste van gezonde bewustwording en het onder ogen zien 

van de feiten. Het samenstellen van herinneringen aan de hand van aantekeningen is 

dus allereerst een ontdekkingsreis naar leemten, echt of onecht, in het geheugen. 

Erkenning van de werkelijkheid is voorwaarde van een ware identiteit. De plek rond 

de hervormde kerk te Enter had al eeuwen geleden tot beschermd dorpsgezicht 

verklaard moeten worden. Helaas is deze kans gemist. De politieke wil was er niet 

voor aanwezig geweest, je kunt niet alles bewaren dacht men toen.  ‘Ait verdan’, 

zeggen ze bij Roetgerink in Enter. Bij het lezen van de verhalen zal men een stil 

verlangen naar vroeger opwekken. Lezen wij over het oude Twente, dan rijst het 

visioen voor ons op van moerassen, lagunes, droge rivierbeddingen, heuvels en 

kleiterrassen. Van een bosrijke streek met tussen de bossen grote essen met 

korenvelden en verre heidevelden. Waarop de smalle rivieren en beken scheepvaart 

was en waar men de resten vindt van de oude schippershergen bij watertjes, waar nu 

een kano moeite zou hebben te passeren. In Enter werden bootjes getrokken om 
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goederen vanaf de Waarf door allerlei geulen aan de oostkant van de Dorpsstraat naar 

plaatsen van bestemming te varen. Zo mooi was het vroeger allemaal niet, ik heb het 

verleden een beetje geromantiseerd. Daarom heb ik het allemaal opgeschreven. En dit 

alles, het mysterieuze, verreikende, ragdunne spoor, de vreemdheid van de 

geschiedenis maakte indruk op mij. Het is geen koortsige wereld, verzonnen in een 

delirium, maar een echt bestaand oord. Als ik terugkeer naar plekken waar ik als kind 

kwam kan het gebeuren dat alles veel kleiner lijkt. Die ervaring is maar al te vaak 

toegeschreven aan de fysieke verschillen tussen een kind en een volwassene. In feite 

heeft het meer te maken met afmetingen in tijd dan met lichamelijke afmetingen. Het 

weten is als heet water op wol, het laat tijd en ruimte krimpen. Toegegeven, het is ook 

nog zo dat verveling, veroorzaakt door herhaling, tijd en ruimte uitrekt. Wat is 

verveling? Eindeloze herhalingen waardoor we onze belangstelling verliezen. Wat 

maakt iets opwindend? Al varieert de mate waarin, we worden altijd geprikkeld door 

iets wat ons raakt, beïnvloedt of eenvoudigweg aangaat. En dat is alles, behalve dat 

zoiets als verveling niet bestaat. Verveling is in wezen een psychologische verdediging 

die ons tegen onszelf beschermt. Tegen volledige apathie, door onder andere de 

betekenis van bijvoorbeeld heimwee te onderdrukken. Het beeld van de omgeving is 

zowel het product van de directe beleving als dat van de herinnering aan vroegere 

ervaring. En wordt gebruikt om informatie te interpreteren en handeling te leiden. Of 

zoals Jean Piaget benadrukte: 'Het is overduidelijk dat de waarneming van ruimte 

geleidelijk wordt geconstrueerd en zeker niet kant en klaar bestaan aan het begin van 

de geestelijke ontwikkeling.' Mijn aandacht voor beleving en de nadruk op 

geconstrueerde perceptie (het opnemen van indrukken in het bewustzijn) geeft mijn 

nadruk op het belang van het verleden mij gelegenheid een bepaalde mate van 

subjectiviteit (sterk persoonlijk) te introduceren in de behandeling van de 

geschiedenis. Ongetwijfeld zal er nog lang gespeculeerd worden over de kracht die de 

dimensies van de geschiedenis verandert en herschikt. Maar zelfs als de interpretaties 

(uitlegging) een of andere test blijken te zijn – die voorkomt uit een vreemde en tot 

dusverre onontdekte geschiedkundige wet – blijkt toch uit mijn verdriet, hoe de 

verontrustende desoriëntatie die ik ervaar – of die nu rechtstreeks op de maag of op 

het innerlijk labyrint van de psyche inwerkt – psychologische consequenties kan 

hebben. Heimwee overviel me van al die herinneringen aan Enter. Ik besloot de 

verhalen op te schrijven en zo mijn heimwee te koesteren. Twee jaar lang werkte ik 

aan het boek met de verhalen over Enter. 

 

Christian Norberg-Schulz schrijft: 'In termen van spontane perceptie is de ruimte van 

de mens 'subjectief gecentraliseerd'.’ De ontwikkeling van schemata (overzicht) 

betekent echter niet alleen dat het begrip centrum is vastgelegd als middel tot 

algemene organisatie, maar dat sommige centra geëxternaliseerd (extern is uitwendig) 

zijn als referentiepunten in de omgeving. Deze behoefte is zo sterk dat de mens sinds 

onheugelijke tijden heeft gedacht dat de hele wereld gecentraliseerd is. In vele 

legenden wordt het 'centrum van de wereld' geconcretiseerd als een boom of zuil die 

een verticale axis mundi (axiaal is om een as) symboliseert. Bergen werden ook gezien 

als punten waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. De Romeinen zagen hun Capitool 

als caput (hoofdstuk) mundi. Eliade wijst erop dat in de meeste religies moeilijk is het 

centrum te bereiken. Het is een ideaal doel dat alleen na een 'zware reis' bereikt kan 

worden. Het centrum bereiken is een initiatie (inwijding). Op het illusoire 

(denkbeeldig, niet werkelijk) bestaan van gisteren volgt een nieuw, echt, blijvend en 

krachtig bestaan. Maar Eliade wijst er eveneens op dat 'elk leven, ook het minst 
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gedenkwaardige kan worden opgevat als een reis door een labyrint.’ De perceptie van 

een labyrint is daarom intrinsiek (wezenlijk) onbestendig, verander het perspectief en 

het labyrint lijkt ook te veranderen. ‘Enter, het gedroomde land’ is mijn caput mundi. 

Vergeef me alstublieft dat ik dit opneem. De geest van een oudere vrouw dwaalt net zo 

gemakkelijk af als die van een jonge vrouw. Maar waar een jonge vrouw zich haar 

dwaling zal vergeven, zal een oude vrouw hem schrappen. Jeugd probeert altijd de 

leegte te vullen, een oude vrouw leert ermee te leven. Het heeft me dertig jaar gekost 

om de al dwalend gevonden lotgevallen (dat wat iemand overkomt) af te leren en er 

geen waarde aan te hechten. Soms denk ik dat ik een leven moet leiden van muziek, 

van film en van boeken. Niet van vlees en bloed, dat gekwetst kan worden en weg kan 

stromen. Mijn opa’s, oma’s, vader, moeder, schoonouders, ooms en tantes zijn 

intussen gestorven. Natuurlijk mis ik ze, ja, maar klagen brengt ze niet terug. Ik 

koester mijn herinneringen aan al die dierbaren, ben dankbaar voor wat ik met hen 

heb mogen beleven. En tante Mine uit Rijssen, tante Mina uit Wierden en tante Rie uit 

Enschede leven immers nog. Ik ben verzot op hartstocht, niet op orde en regelmaat. 

En ik heb mijn kinderen om mij heen nodig. Tussen hen voel ik mij veilig en kan ik 

zwijgen. Men moet de liefde voor het leven niet verliezen. Ik word niet ouder, elke 

leefperiode komt over de vorige heen. Maar van het vorige gaat niet verloren. De mens 

behoudt het vermogen te zijn wat hij geweest is, wanneer de omstandigheden dat 

vragen. Alleen de rek gaat uit de cellen en dat maakt dat ik ouder lijk, maar me niet 

voel. De eerste belevenissen en toenmalige indrukken zijn wel vermeerderd met mijn 

ervaringen van later jaren. Ik zit aan de kant van de Regge, overal treedt het water 

buiten de oevers. Als emoties die niet in toom zijn te houden. Wat een tranen zijn er 

gevloeid, van verdriet, van ontroering, van vreugde. Enter en de Regge vol tranen. 
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Dee trouwt is half gek, want de wiezen doot ’t nich, en de 
gekken mögt ’t nich 
 
Wel vuur eerlijk delen is, is bang dat hee nich genog krig 
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Ik gao nog leewer hen klootscheeten as naor ne brulfte 
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