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Voorwoord  
Het geweten van Enter. In de muren van leem en baksteen bewaart Enter verhalen over 
veroveringen en eeuwenoude tradities. Het dorp werd hoog op een zandrug gebouwd, zodat de 
omgeving vanaf hoge torens van de middeleeuwse kastelen rondom het dorp van ver zichtbaar 
was. De landheren wisten dat zij daardoor een betere nachtrust hadden. Maar daar vergisten 
ze zich in. Noormannen, christenen, Fransen, Spanjaarden, Duitsers, allemaal hebben ze 
geprobeerd de militaire vesting Enter te overheersen. Daarom heeft Enter erg oude verhalen  
en  legendes te vertellen. Tegenwoordig is het een vredelievend dorp dat in het boerenland en 
de herinneringen van de bewoners het echte Enter bewaart. De authenciteit van het Enterse 
volk en de trots van een tienduizendjarige geschiedenis.  
 
De ontwikkelingen in de provincie zijn mij de voorbije veertig jaar als grotestadbewoner 
merendeels ontgaan. Het veranderde uitzicht sluit zo weinig aan bij wat ik mij over mijn 
afkomst herinner. Ik doe graag voorkomen alsof ik eeuwen heb moeten overbruggen om in de 
tegenwoordige tijd te komen. Enter bleek niet in de rol te zijn gebleven die ik het in mijn 
persoonlijke verhaal had toegedacht. Het was intussen zelf ook in de eenentwintigste eeuw 
aangekomen, zij het als een product zonder sfeer van toegenomen welstand en ondoordachte 
renovatie. 
 
De geschiedenis van koningen, graven en hertogen zijn in veel geschiedenisboeken 
opgeschreven. Op school moesten we leren over koningen, keizers en moedige ridders. Maar 
nooit is er aandacht geweest aan het leven van de gewone man. We leren over hun 
geschiedenis door middel van bodemvondsten. Ik ben mij bewust dat de geschiedenis van 
Enter nog hiaten heeft die misschien opgevuld zullen worden. De rijke geschiedenis van Enter 
verdient een populaire aanpak. Enter kent een grote onderlinge samenhang en heeft een eigen 
profiel. Het is van belang dat iedereen daarvan kennis neemt. Het historisch perspectief kan 
daarbij niet gemist worden. Er is veel meer dat de Eantersen bindt dan wat ze scheidt. Vanuit 
dat besef is de belangstelling voor het gemeenschappelijke verleden sterk gegroeid. In een ver 
verleden zijn ontwikkelingen al op gang gebracht. Dit boek over Enter kan een idee geven over 
Enter in het verleden. Het beeld kan ons helpen om de juiste beslissingen voor Enter te nemen.  
Het boek bestaat uit korte verhalen die makkelijk zijn om te lezen. Dankzij de fotografen 
Hoetink, Heinink, Jan Van de Kolk, Harrie Cox, Henk Pluimers en Anneke Koers kunnen we 
Enter herinneren. 
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Inleiding   
 
Mijn eerste boek over Enter was ‘Enter, het gedroomde land’. Het gedroomde land, zo heb ik 
het denken en schrijven over Enter ervaren, als in een droom. Niemand wil er wonen behalve 
de mensen die er vandaan komen. Tenminste, dat hoorde ik van Laura Rohaan. Die komt uit 
Goor en is met een Rohaan getrouwd. Ze hebben een camping (de hoge esch) aan de Rondweg 
waar ik de eerste zes weken van mijn terugkeer in Enter heb gewoond. Ze zegt dat ze het er 
best naar haar zin heeft.  

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 honderd meter hoogte. 

Ik kom uit Enter. Enter? Niet die op het toetsenbord, maar die op de kaart staat sinds de 
komst van de A1. Het dorp Enter is  dus ontstaan op een restant van een stuwwal die zich 
vormde tijdens de laatste ijstijd, die circa tienduizend jaar geleden eindigde. Het gletsjerijs 
stuwde een heuvel op van ongeveer honderd meter lengte en gemiddeld één kilometer breed. 
Op de meeste plaatsen verheft deze zich enkele meters boven het omliggende land, oplopend 
tot tien meter op het hoogste punt, de Hamberg genaamd (ham=hoek).  
 
Dateert Enter van het jaar 1134 of 1188. Natuurlijk niet! Het is slechts een eerste schriftelijke 
vermelding. Er zijn sporen aangetroffen die teruggaan tot 1700 voor Chr. Er zijn urnenvelden 
gevonden met wel tachtig urnen. In zo’n veld hebben vroegere bewoners hun overledenen, na 
verbranding, bijgezet. Toen in 1950 aan de Julianastraat woningwetwoningen werden 
gebouwd, werden resten aangetroffen van een nederzetting uit de Karolingische tijd, 800 tot 
1000 jaar na Chr. Ook zijn er resten van een nederzetting aangetroffen aan de Stokreefsweg 
en van een oude waterloop achter de Oude Deldenseweg.  
 
De rondtrekkende jagersvolken kregen het steeds moeilijker door bevolkingsgroei, 
territoriumvorming en achteruitgang van de wildstand. Men schakelde geleidelijk over op 
primitieve vormen van landbouw en het verblijf in vaste woonplaatsen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de humuslaag op de es op sommige plaatsen meer dan één meter dik was. 
Uitgaande van een ophoging door de voortdurende bemesting met gemiddeld een millimeter 
per jaar, zou de es meer dan duizend jaar bemest zijn. De eerste vaste bewoners vestigden 
zich aan de oostkant van de es. Hier ging de helling van de Hamberg geleidelijk over in de 
Reggevallei.  
 
In het gemeentearchief van Zutphen is een oorkonde van 2 februari 1134, waarin een 
schenking aan een geestelijke instelling wordt opgetekend. Als getuige wordt in de oorkonde 
Arnoldo de Enthere genoemd. Arnoldus uit Enter was tot het kloosterverband toegetreden. 
Het was de gewoonte aan nieuwe kloosterlingen een voornaam en een aanduiding te geven uit 
welke plaats hij kwam. Ennethere is de oudste vorm waarin het woord Enter aan ons is 
overgeleverd. Interessant is de naam van het dorp Enter (Entheren) die aan de westrand van 
Twente gelegen is en wel door beide naamselementen: Ent heri. Enter: legerplaats aan het 
eind van Twente. Enter had een legermacht (here, heir) aan het eind van Twente. Later komt 
het voor als Entheren, Entharen of Enthere. De soldaten waren o.a. gelegerd in het 
Hermannushoes. Dat was een leenkamer waar de administratie werd gedaan betreffende de 
lenen van Huis Grimberg. 
 
Na 1900 is de kern Enter in oostelijke en met name in westelijke richting, in aansluiting op 
het bestaande lint, verder verdicht. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam een 
einde aan de ganzenhandel, doordat de handel met Engeland onmogelijk werd. De 
ganzenhandel is er mede oorzaak van dat Enter momenteel geen industrie van betekenis heeft. 
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Na de Eerste Wereldoorlog zochten tientallen Enternaren noodgedwongen werk bij de 
fabrieken in Rijssen, Goor, Almelo en Hengelo. Bij wijze van werkverschaffing werden in 1930 
en 1932 de grachten gedempt rondom de voormalige havezathe Leyerweerd en werd de 
Entergraven verbreed en verdween Het Leyerweerd. De overige kastelen en havezathen 
verdwenen in de Middeleeuwen toen de Spanjaarden de baas waren. 

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 bomen, 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 paarbladige 
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. 

De winkels in Enter zijn nog steeds tussen half één en half twee gesloten en ook op dinsdag. 

Met palmpasen trokken honderden kinderen met een feestelijk versierde palmpasen door de 
straten. Suikereitjes aaneengeregen tot een snoer dansten mee op het ongelijke ritme van de 
voort hobbelende optocht. Broodhaantjes staken hun kop parmantig in de lucht die vol was 
van het naderende voorjaar. Ik ben getroffen door een werkelijkheid die mij is ontglipt. Dat 
komt niet door de alledaagsheid van broodhaantjes en suikereitjes maar door het onbevangen 
geluk en het gevoel van geborgenheid en beschutting. De werkelijkheid die onlosmakelijk 
verbonden is met de eenvoud en kleinschaligheid van toen. De ongecompliceerde, zuivere sfeer 
waarin de geringheid van het leven door de vierende gemeenschap omhoog wordt getild tot 
een bijna sacraal gebeuren. Een boer die met een takje rondgaat over zijn erf, have en goed 
zegenend. Een vroom gebruik. Het palmtakje werd het hele jaar door in huis bewaard en 
waarmee men door het pikdonkere huis liep, hier en daar wijwater sprenkelend, in die 
angstige minuten die vooraf gingen aan een zwaar noodweer. De herinnering eraan roept 
verdriet op, de slijtageslag van het moderne leven heeft mijn gevoel voor de diepe zin van het 
ritueel meer aangetast dan mij lief is. Ik besef nog niet dat ik met dit schrijven ook de 
lotsverbondenheid van de vroegere gemeenschap oproep. De verhalen brengen mij thuis in 
het land van mijn jeugd. Overdreven pathetiek? Voor wie Enter iet kent misschien wel maar 
wie de wind zag jagen over de rogge en de populieren hoorde kreunen in de vrieskoude nachten 
zal het ongetwijfeld begrijpen. Genegenheid voor een geboortestreek wordt niet uitsluitend en 
slechts gedeeltelijk bepaald door de kwaliteit van het landschap of de monumentaliteit van de 
steden. Er zijn barbaarse streken aan te wijzen waar geen vogel zich nestelt en toch zijn er 
mensen die zich daar geborgen voelen. Ik geloof dat liefde voor een geboortestreek afhankelijk 
is van de vraag of men in de kwetsbare jaren van zijn jeugd beschutting en geborgenheid heeft 
gekend. Als dat zo is kan zelfs een vervallen schoorsteenpijp ergens in een troosteloos weiland 
een monument worden in de herinnering omdat het een herkenningsmogelijkheid is. Bron: 
De Grote Geschiedenis van Twente, Anneke Koers 
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1939, Denekamp 

 

Nieuwjaar winnen 
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DAT KRIE’J DER MET  
 
 
Het oale Eanter was heel vertrouwd 
 
Nog neet hoes an hoes bebouwd 
 
Iedereen ken iedereene zo gezeg  
 
En ieder wus toch oaweral de weg 
 
Moj der nor eene van de Poes of van Kedoes 
 
Dan won het oe zo oet e leg en verteeld 
 
Dan möj ween in Witmoos of opt Eanterveeld 
 
woer aj ok mossen ween, bie Binnegaaits of Barloo 
 
woer aj ok hen woln , ie wan der zo 
 
Meer zeukt now us , in dissen tied 
 
Dan zi’j de weg toch zo heelemoal kwiet 
 
En …möj doar us opn Vuurmos kom’n 
 
En eerlke woa ie zeukt der oe dom 
 
Het is dan wal de ,, moderne tied’’ 
 
Meer doa woj de weg toch wa mooi kwiet 
 
les is der ene noa ’n fees ,late nor hoes e goan 
 
en heffe vuu de vekeerde duure e stoan 
 
joa … hij hef het wal verzweeng’n 
 
want hij hef bie de buurvrouwe int berre e leeg’n 
 
wij of dat was ? of hoe hij heet ? 
 
dat vertel ik op dit moment nog neet  
 
hij lea der nog wal nun hééln zet  
 
ja ja, zulke raare dinge die kriej der met!  
 
 
B v/d B  
 
Benny Slagers (Krulke) noemt zich ook Benny van de Brandputte 
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Archeologische vondsten Enterveen 
 

Bij D. Wolfs aan de Rondweg 15 is omstreeks 1941 bij het scheuren op het grasland een 
stenen bijl gevonden. Op dezelfde plaats werd enige dagen later een vuurstenen sikkelmes 
gevonden. De veenlaag was twintig centimeter dik. Bij het ploegen werd de bovenlaag zand 
aangesneden. 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 

 



11 
  



12 
 

 
 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

Het Duutse hoes  
Het voormalig huis van Ezendam is eeuwenlang bewoond geweest door de mulder van de 
eerste Enterse molen. Die stond toen nog aan de Ypeloweg op de Mors. Het pand werd de 
Mulderije genoemd. Anderen spraken van het Duutse Hoes omdat het huis in Duitse stijl was 
gebouwd. De molenaar woonde dus in het pand op de hoek van de Wierdenseweg en de 
Ypeloweg, waar ooit Ezendam (Plas-Jeante) woonde. De molen was een standerd korenmolen 
die nog tot 1876 dienst deed. 

Omstreeks het jaar 1930 tekende architect 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’.  

 

1935, hier woonde de molenaar van de eerste Enterse molen, collectie het Oversticht, Zwolle 

De afwijkende vormgeving valt op van dit opmerkelijke voorbeeld van oude landelijke 
bouwkunst. Het geheel doet denken aan noordduitse boerderijen volgens Ditmarschen uit 
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 
Bevervoorde te Rijssen die in het jaar 1940 werd gesloopt. Onderzoek voerde naar het kadaster 
te Zwolle waar de oudste situatietekening van 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 van het overdwars uitstekende vakwerkgedeelte. Tot 
omstreeks 1977 lagen daar nog meer ouderwetse boerderijen aan de westelijke buitenrand 
van Enter. Aan de Dorpsstraat bijvoorbeeld, als blikvanger vanaf de Ypeloweg, een 
vroegnegentiende eeuwse boerenhuis met houten topgevel en grote inrijdeuren. Bouwkundig 
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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 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.   

 

Albert Pluimers en metselaar Berend Hendriksen en Jannes Ezendam junior. Op het dak zit 
Mans Hendriksen die de sporen en de daklatten pannenvrij maakt.  

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’.  
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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.  

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 inlegbouw kastje 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.  

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. Dat gebeurde natuurlijk 
met de traditionele Enterse zomp. Aan die traditie herinnert een vroeg-negentiende eeuwse 
windwijzer op het topje van een katholiek gevelteken, behorend tot de sier van een verbouwde 
dorpsboerderij aan de 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, gefotografeert op de Wierdenseweg. 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 bedienen. Kleine verhuizingen vinden op verzoek ook plaats.  
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In het jaar 1979 is het oude bedrijfsgedeelte met de warme rood-bruine baksteen nog eens 
nagezien en behoedzaam gerenoveerd, alles in passende stijl. Het ziet er naar uit dat dit uit 
het jaar 1776 daterende gedeelte van het Duutse Hoes nog lang een waardig accent zal 
verlenen aan dit vernieuwde gedeelte van Enter. Een protestants, eenvoudig gevelteken met 
een simpele windwijzer prijkt tussen de windveren van de gevel aan de straatzijde. De familie 
Ezendam is vanouds hervormd. Je vraagt je intussen af of het gevelteken met windwijzer in 
Enter wellicht fungeerde als een herkenningsteken voor schippersfamilies. De klant hoefde 
dan alleen 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. Het staat alleen niet op de 
splitsing van de Almeloseweg en de Bornebroekseweg, zoals Ter Kuile meldt, maar op de 
splitsing van de Wierdenseweg en de Ypeloweg. Voor de ontwikkeling van de West-Twentse 
klederdracht is een foto uit het familiealbum van de Ezendams van belang.  
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Op de foto staat Janna Ezendam - Lammers , de echtgenote van Jannes Ezendam senior, 
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. 

 Het huidige duitse huis 
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Hommers, Lubbers en Geerlings vertrekken 
naar Amerika 
Hommers verkocht zijn erve de Keizer aan Jonker. Daatje, de dochter van Jonker trouwde 
met Gerardus Aan de Stegge. 

Was Enter in 1795 nog een redelijk welvarend dorp, langzamerhand veranderde dat. In de 
Franse tijd was er even extra werk omdat er met zompvrachten gevaren kon worden voor 
Engelsen, Hannoverianen, Hessische en Franse troepen, leden van de regering en later 
Kozakken. Na 1815 was er geen werk meer en was het in Enter armoe troef. De bevolking had 
zwaar te lijden van de mislukte aardappeloogst. In 1845 was er veel regen gevallen in de 
winter. Tot eind maart stond veel land onder water. Een bericht uit de Twentsche Courant: 

 De aardappelen beloofden een heerlijke oogst. Maar er werd een verderflijk mos waargenomen, 
niet zichtbaar voor het ongewapend oog. Men ontdekte alleenlijk op de bladeren eene grijs- of 
bruinachtige vlek, welke het bestaan dezer plaag aanduidt. 

 

Perenospora infestand heette het kleine plantje; het maakte het loof zwart en liet de 
aardappelen in de grond of kort na de oogst rotten. Het jaar daarop mislukte de oogst opnieuw. 
Ook was er een muizenplaag, die de oogst van tarwe en rogge terugbracht tot de helft van de 
normale opbrengst. De mensen aten paardenbonen en overjarige erwten. De bakkers bakten 
van zand en boomschors roggebrood. De mensen werden daar ziek van. In 1832 heerste een 
cholera-epedemie die ook in Enter veel slachtoffers eiste. In 1847 was er in Wierden een 
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typhusuitbraak. In vier maanden tijd stierven er drieentwintig mensen; 
honderdachtenzeventig inwoners waren doodziek en honderdacht inwoners kwamen door de 
ziekte in de bijstand.  Sommigen berustten daarin en probeerden op alle mogelijke manieren 
het hoofd boven water te houden. Anderen vertrokken uit Enter naar verre oorden. 

Burgemeester Putman Cramer vond de emigratie maar niets. Hij zag velen van het platteland 
vertrekken als gevolg van de hoge belastingen, zoals tollen, tienden grof en smal, miskoren en 
rookhoenders. Hij noemde de emigranten ‘afgescheidenen’. Dat was een groep die zich in 1834 
met dominee Hendrik de Cock uit Ulrum had verzameld met als doel het vertrek uit 
economische overwegingen naar Amerika. Ook vrijheid van godsdienst was een belangrijke 
motivatie. Hendrik de Cock scheidde zich af van de staatskerk die was ingevoerd door koning 
Willem1. Die kerk werd voortaan geregeerd door het Ministerie van Eredienst.  De 
kerkenraden en de classis hadden geen zeggenschap meer. Op de afscheiding werd met 
maatregelen gereageerd. Gevangenisstraf, hoge boetes en inkwartiering van dragonders waren 
het gevolg. De mensen gooiden met modder en stenen en sloegen de ruiten in van 
beleidsmakers.  

 

Otto Voortman uit Rijssen was een afgescheidene die in Enter de jongeren les gaf in de 
catechismus. De dominee echter ondernam pogingen om Voortman te laten ontslaan. De 
mensen wilden echter dat Voortman bleef. Voortman was van beroep schoenmaker en trok 
derhalve er op uit om bij de mensen thuis schoenen en laarzen te maken. In de Achterhoek 
(Gld) noemden ze hem ‘Ottepastoor’. Uit documenten blijkt dat hij ook in Zwolle en in Sneek 
kwam. De verplichte invoering in 1806 van de gezangenbundel had ook gevolgen. Vele 
gelovigen vonden die gezangenbundel maar niks; veel te modern. De leer van dominee De 
Cock werd als echt ervaren. Hij was erg geliefd en van heinde en ver stroomden de mensen 
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toe om naar zijn preken te luisteren. De beweging zette door. Dominee Van Raalte 
institutioneerde de afgescheiden gemeenten. In Enter, omstreeks 1840, was Hendrikus 
Lubbers de initiatiefnemer. Hij werd gesteund door Willem Hommers. 

Gerrit Geerlings kwam uit Hattem en was diaken in de dorpskerk aldaar. De hele kerkenraad 
had de leider van de Afscheidingsbeweging, dominee Brummelkamp uit Gelderland, laten 
vallen; behalve Gerrit Geerlings. Voor hem werd de situatie in Hattem onhoudbaar en hij 
vertrok als bakker naar Apeldoorn, daarna als winkelier naar Avereest. In 1844 huurde hij de 
Enterse molen op de molenbelt aan de Ypeloweg van Kelderman. Dat was niet ver van het erve 
Hommers. De predikanten Brummelkamp en Van Raalte hadden zich inmiddels in Arnhem 
gevestigd. Daar kregen ze enthousiaste brieven van Alexander Hartgerink die naar Amerika 
was geemigreerd. De verdiensten waren er groter en er werd geen belasting geheven. Alle land 
was even vruchtbaar en men kan vruchten verbouwen zonder het land te bemesten. De 
levensmiddelen zijn spotgoedkoop, schreef hij. Vanuit Westfalen was een emigratiestroom op 
gang gekomen. Dominee Van Raalte besloot tot collectieve emigratie. Niet alleen waren de 
economische omstandigheden beter, men kon ook in alle vrijheid het geloof beleven. Hij 
vertrok op 24 september 1846 met het stoomschip Southener. Een andere groep ging met het 
zeilschip Izabella. Men stichtte de kolonie Holland in Michigan. Daar was de grond 
betrekkelijk goedkoop omdat die nog ontgonnen moest worden. Wie over de nodige middelen 
beschikte trok naar Wisconsin aan de noordwestelijke kant van Michican. Daar was 
vruchtbare, duurdere grond te koop. 

In Enter besloten drie gezinnen om naar Wisconsin te gaan: 

- Hendrik Lubbers (1806-1847) met zijn vrouw Marijke (1801-1847 met twee kinderen; 
- Gerrit Jan Hommers (1788-1847), weduwnaar met twee kinderen; 
- Gerrit Geerlings (1802-1884) met zijn vrouw Antje de Vries (1801-1885) en zeven 

kinderen. 
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Uit de Twentsche Courant, 1 juli 1847  



25 
 

Putman Cramer meldt dat er drie huisgezinnen vertrokken. Het huisgezin van Lubbers nam 
vierentwintighonderd gulden mee. Putman Cramer beweerde dat deze familie was vertrokken 
om met niets doen de kost te verdienen in Noord-Amerika. Hij rubriceert dit gezin onder de 
middenstanders. Dat klopt ook want Lubbers was schoenmaker. Lubbers had echter veel 
meer geld omdat hij zijn huis met tuin en winkel had verkocht aan Salomonson. Met het 
huisgezin van vier personen die tweeduizend gulden meenamen, bedoeld Putman Cramer het 
gezin Hommers. Hommers was eigenaar van het erve Hommers, ook erve de Keijzer genoemd 
en nam heel wat meer geld mee dan de omschreven tweeduizend gulden. De roerende en 
onroerende goederen hadden heel wat meer opgeleverd. Een huisgezin van negen personen 
nam driehonderd gulden mee. Daarmee wordt de familie Geerlings bedoeld. Later is er (in 
andere documentatie) sprake van minstens vijftigduizend gulden.   

Voordat men vertrok werden eerst de bezittingen geveild. Van Hommers is er een verkooplijst. 
Notaris Jalink te Almelo heeft op 5 juli 1847, ’s morgens om tien uur, ten huize van de 
kastelein Gradus Lubbers te Enter, publiekelijk verkocht aan Ten Cate uit Almelo het erve 
Hommers of de Keijzer genoemd. Het is een best boerenwoonhuis met een schuur en een 
Bentheimer zandsteen put. Verder  ongeveer zes bunder en veertig roeden bouwland en negen 
bunder en negentig roeden hooiland, alles bij en aan elkaar gelegen, onmiddellijk aan de 
Regge; in de nog onverdeelde markengronden van Enter. En nog een perceel veengrond in het 
Rijssense veen, groot negentig roeden. Reden van de verkoop is vertrek naar Amerika.  

De notaris verkoopt ook de kerk en pastorie met tuin van Hellendoorn van de christelijk 
afgescheidenen. De dominee was met de helft van zijn gemeente naar Amerika vertrokken en 
stichtte daar de kolonie Overisel. 
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Familie en buren reisden vaak mee tot Zwolle om afscheid voor het leven te nemen. Ze waren 
erg onder de indruk van het vertrek. Op 6 juli 1847 werden  de gewassen op het veld van het 
erve Hommers geveild. Het waren percelen hooi, gras, stro, sleeten, enig hout, drie vim (mijt) 
rijzen, een wagen, een ploeg, een eg en een stortkar. Daarna vond de verkoop van de te velde 
staande gewassen plaats op 31 juli 1847, zoals aardappelen, rogge, koolzaad, tarwe, bonen, 
gerst, paardebonen en haver voor een bedrag van zesentachtig gulden en vijf cent. De laatste 
openbare verkoop vond plaats in augustus 1847 zoals: rijzen, hout, kruiwagen, vat, 
schachten, planten, kist, baktrog, stro, kist, zeis, bezem, trufhakken en schraag, krib, twee 
broeken, manden ijzeren pot, kortom de hele huisraad en vijf koeien, twee kalveren en de 
hond. De kalveren leverden samen vierentwintig gulden en vijftig cent op. De koeien 
tweehonderdtweeënveertig gulden en de hond twee gulden vijftig; de karnmolen vijftig gulden. 

De reis ging over land naar Arnhem of Rotterdam. De tocht ging rechtstreeks of via Engeland. 
De drie Enterse gezinnen vertrokken in september 1847. Ze voeren met de ‘France’ die hen 
rechtstreeks naar New York bracht.  De reizigers brachten het nodige voedsel mee voor de reis 
omdat het scheepsbrood te flauw zou zijn. Elixer, Haarlemmer olie, ook jenever met bitter 
werd aangeraden omdat niemand het anders zou kunnen uithouden. Het water op het schip 
was slecht dus ook bier meenemen, was de raad van de reeds aangekomen emigranten. 

Op 26 oktober kwamen ze aan in New York. De reis ging verder via Albany naar Buffalo. Ze 
waren niet de enige Hollanders. Er waren veel emigranten uit de Gelderse Achterhoek en uit 
Holten. In New York lag de raderboot de Phoenix klaar. Die zou de laatste reis van het seizoen 
maken naar Chicago. De reis begon op 11 november. Er was driehonderd man aan boord. Uit 
een verslag: 

Passagiers waren zo dicht op elkaar gepakt, dat het voor de bemanning haast onmogelijk was 
hun werk te doen. De Phoenix, onder bevel van kapitein Sweet, verliet Buffalo op 11 november 
met zeventig Amerikaanse passagiers en tweehonderd emigranten. De emigranten waren voor 
het grootste deel Hollanders die naar Milwaukee wilden. Sommigen hadden vijftigduizend 
gulden in goud bij zich, voor de aankoop van land in het nieuwe gebied. Terwijl hij nog steeds 
in Lake Erie was, verwondde kapitein Sweet zijn knie bij een val en was voor de rest van de 
reis uitgeschakeld. Hij kwam zijn hut niet meer uit. Er was een tussenstop in Manitowic. Het 
schip kwam daar aan op zaterdag 20 november. Na het ontschepen van de vracht bleef het 
schip in de haven omdat de zee erg onrustig was. De volgende dag, omstreeks dertien uur, was 
de zee rustig genoeg om te vertrekken. Het schip zette koers richting Sheboygan, vijfentwintig 
mijl verderop. Iedereen, behalve de uitkijk, had zich teruggetrokken, niet verwachtend binnen 
een paar uur te worden gewekt.  

Nadat het stoomschip een paar uur op weg was, ontdekte een brandweerman dat de pompen 
de ketels niet met water vulden. Hij rapporteerde dat aan de tweede stoker William Owen. Die 
besteedde er geen aandacht aan. De brandweer rapporteerde het opnieuw toen het water in 
de ketels erg laag stond en suggereerde dat de eerste stoker geroepen moest worden. Owen 
weigerde dit. Vlak voor zestien uur werd er rook geconstateerd in de stookruimte. De ketels 
waren gloeiend heet geworden en het houtwerk eromheen had vlam gevat. De brandweer en 
de tweede stoker probeerden het vuur te doven zonder alarm te geven. Maar de vlammen 
grepen zo snel om zich heen dat het tijd werd voor groot alarm. Even ontstond er paniek maar 
door het optreden van de eerste matroos Watts en koelbloedige passagiers bleef het rustig en 
werden er rijen gevormd om met emmers water het vuur te blussen. Maar het vuur greep zo 
snel om zich heen dat het al snel duidelijk werd dat er geen houden aan was. De brandweer 
en de stokers werden door het vuur verjaagd uit de stookruimte; de ketels ontploften. 
Passagiers renden heen en weer, sommigen schreeuwen om hulp, anderen rustig de dood 
tegemoet ziend. Om zestien uur vijfenveertig werden twee kleine reddingsboten te water 
gelaten. Daarin namen drieenveertig personen plaats, waaronder kapitein Sweet. 
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Hoewel de situatie wanhopig was, leek ze toch niet hopeloos. De lichten op de kade van 
Sheyboygan waren al te zien. De kust was maar vijf mijl verderop. Men verwachtte spoedig 
hulp. Het schip brandde als een fakkel, dat moest toch te zien zijn aan de kust? De passagiers 
werden door de hitte naar de boeg en het achtersteven gedreven, sommigen klommen in het 
want. Deuren, ladders, ruststoelen werden over boord gegooid. Er was weinig wind en de zee 
was heel kalm; maar het was wel heel koud. Twee uur zaten de passagiers en de bemanning 
in een hel. De hitte was niet langer te verdragen. Twee kinderen van de passagiers sprongen 
in het water. De vlammen bereikten de geteerde touwen van het want. Degenen die er in waren 
geklommen moesten springen en kwamen of op het dek terecht of in het koude water. Iemand 
dreef twee uur lang op een deur en zag om zich heen mensen die door de kou naar beneden 
zonken. De romp was een grote vuurzee. Iemand gooide alles overboord om samen met vrouw 
en kind te kunnen blijven drijven. De vrouw echter durfde niet te springen. De man hield haar 
hand vast toen ze sprongen. Ze misten het vlot en zonken naar de diepte. De kajuitjongen 
werd op een ladder gevonden, het hoofd op zijn handen. Het leek of hij sliep maar hij was 
overleden door de kou. 

 

De reddingsboten werden besprongen terwijl ze al overvol waren. In een boot waren 
tweeentwintig mensen, in de andere eenentwintig. De laatste boot had maar één riem en er 
werd gewrikt naar de kust. De Hollanders schepten de boot leeg met hun klompen want het 
schip maakte water. Het was lek geslagen en liep vol.  Na aan land te zijn gekomen werden er 
enorme vuren gemaakt om de ergste kou uit de botten te verdrijven. Ze waren acht mijl ten 
noorden van Sheyboygan aan land gekomen en werden met wagens naar de stad gebracht. 
Wekenlang werd geestelijke bijstand gegeven omdat de overlevenden de mensen die met 
uitgestrekte handen aan de railing stonden niet konden vergeten. Vijftien bemanningsleden 
kwamen om het leven en honderddrieenzestig passagiers. Van de emigranten uit Enter 
overleefden de gezinnen van Lubbers en Hommers de ramp niet. Drie kinderen van Geerlings 
verdronken, vader, moeder, Hendrik, Jacob, Aaltje en Gerritje bleven leven. Zoon Willem en 
dochter Hendrikje kwamen om omdat ze uit de reddingsboot teruggingen om kleding te halen 
voor het jongste kind, de baby Alberta. Toen ze weer aan boord kwamen was de reddingsboot 
vertrokken. De baby overleed enige uren na de ramp. Het is raadselachtig hoe de baby kon 
overlijden omdat op 15 juni in Enter een baby, ook Alberta genoemd, was overleden. 
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Van Raalte schreef:  

Wij hebben dezer dagen een treurig ongeluk vernomen, op het noordelijk deel der Lake Michigan 
kwam een ongemak aan de machinerie van een groote stoomboot, waardoor de vlam uitbrak. 
De massa zocht zich te redden door de booten, maar slechts dertig werden behouden. Hier komt 
het geloof te pas dat God is regt in al zijn weg en werk. Ja dat hij is wijs en goed. Bron: Enter 
800 van Kraa en Altena. 

Het kerstverhaal op de zandrug 
Het is de grootste levende kerststal van Nederland, de kerststal in Enter op de zandrug, 
georganiseerd door de Enterse klompendansers. De kerstdagen komen weer duizenden 
bezoekers het kerstverhaal beleven alsof ze er zelf bij waren. 

Voor binnenkomst wordt iedereen ingeschreven, zoals destijds Keizer Augustus dat deed met 
de volkstelling. Bezoekers wandelen door de poort het plaatsje Bethlehem binnen dat in het 
bos op de zandrug aan de Jagersweg is opgebouwd.  
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In het open veld houden de herders bij het kampvuur de wacht over hun kudde schapen. In 
de stal, iets verderop, staan os en ezel en er zijn zelfs lammetjes. In het bos zijn de drie wijzen 
op weg naar de stal waar een kerstkindje, gewikkeld in doeken, in de kribbe ligt. Ook nu zijn 
de drie wijzen op weg naar de stal met hun geschenken. 

Dan uiteraard met een nieuw kerstkindje in de kribbe, want daar kan de organisatie er 
eigenlijk niet genoeg van hebben. ‘Na Sinterklaas gaan we altijd op zoek naar baby's en vragen 
we of ze anderhalf uur in de stal mogen liggen. Met de moeder erbij gaat dat altijd goed.’  

 

Eén van de moeders die heeft ingestemd zit bij haar zoontje naast de kribbe. ‘Ik moest er wel 
even over nadenken, want hij is nog maar twee weken oud. Maar tot nu toe gaat alles goed. 
En het is toch wel heel bijzonder’. 

De kinderen konden broodjes bakken boven een open vuur. Er waren kleurplaten beschikbaar 
en in een grote kerstboom konden ze wensen ophangen. Net als elk jaar krijgen de pasgeboren 
lammetjes veel bekijks. ‘Er is een boer, die speciaal voor onze kerststal lammetjes in deze 
periode geboren laat worden’, vertelt Ada Spoelder van de Enterse Klompendansers.  

Het is de grootste levende kerststal van Nederland, de kerststal in Enter op de zandrug, 
georganiseerd door de Enterse klompendansers. De kerstdagen komen weer duizenden 
bezoekers het kerstverhaal beleven alsof ze er zelf bij waren. 

Voor binnenkomst wordt iedereen ingeschreven, zoals destijds Keizer Augustus dat deed met 
de volkstelling. Bezoekers wandelen door de poort het plaatsje Bethlehem binnen dat in het 
bos op de zandrug aan de Jagersweg is opgebouwd. 

In het open veld houden de herders bij het kampvuur de wacht over hun kudde schapen. In 
de stal, iets verderop, staan os en ezel en er zijn zelfs lammetjes. In het bos zijn de drie wijzen 
op weg naar de stal waar een kerstkindje, gewikkeld in doeken, in de kribbe ligt. Ook nu zijn 
de drie wijzen op weg naar de stal met hun geschenken. Dan uiteraard met een nieuw 
kerstkindje in de kribbe, want daar kan de organisatie er eigenlijk niet genoeg van hebben. 
"Na Sinterklaas gaan we altijd op zoek naar baby's en vragen we of ze anderhalf uur in de stal 
mogen liggen. Met de moeder erbij gaat dat altijd goed."  
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1956, Horstinksteeg  
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Tubantia, 19 juli 1951 
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Wolves herinneringen  
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Erve Wolves aan de Ypeloschoolweg 

   

Egbert Wolves  
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Hanna Achteresch en Johanna Achtersch-Santvoort 

 

Familie Wolves met houtkoper Post uit Hogeveen 
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De voorgevel hangt voorover als gevolgd van het afschieten van de V1 raketten in het 
nabijgelegen Haarbos in de Tweede Wereldoorlog. 
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Vader en moeder van Egbert Wolves  
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De rekening aan H.H. Koers te Wierden is voldaan door D. Koers en H. Hommers te Notter. 
Het betreft honderdvijftig pond gruttenmeel die ze hebben gekocht voor twintig gulden en 
vijftig cent in de maanden mei en juni van het jaar 1847.  

 

 

Op 2 april 1784 is Hendrik Hilbers in den heer ontslapen; hij is 1 jaar, 7 maanden en 6 dagen 
geworden. Hilbers werd later Wolves genoemd. 



46 
 

 

Geboren: 25 maart 1781, Jan Hilbers, 27 augustus 1782, Hendrick Hilbers, 24 juni 1785, 
Jan Ten Hilberts.  
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In mei 1719 trouwt Hilbert Hilbers met Annegien Tijlders Bos van Dom Heijn tot Meppel  
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Hendrina Achteresch, de weduwe van D.J. Japink uit Groenlo koopt samen met haar broers 
en zusters in Recktum en Notterveen heide, dennen, bouwland, weiland voor 511,90 gulden. 
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Hendrikus Maassen van de Brink verklaart dat hij heeft ontvangen een bedrag van 
tweehonderdvijftig gulden van G. Dasselaar. 
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Gradus Dasselaar, landbouwer, verkoopt op 9 december 1900 aan Jannes Woolderink, beiden 
wonende te Rectum, een perceel heidegrond, groot één bunder, negen roeden, gelegen in de 
Wittenbelt, ten zuiden van Jan Lensink, ten westen aan de grond van Gradus Dasselaar, ten 
noorden aan de grond van Jan Meulenkamp en aan een markeweg en ten oosten van de weg 
van Wierden naar Rectum, voor de som van twintig gulden.  

 

 

 

De ontvanger van de rechtbank vraag een bedrag van 1,10 gulden. 
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Macadamwegen (Mac Adam) 
In 1935 werd de grintweg naar Goor de eerste weg in Enter waar asfaltbeton werd toegepast. 
Op de grintweg werd eerst een laag fijne steenslag aangebracht dat met bezems zo vlak 
mogelijk verdeeld werd. Daarna werd er verhitte teer over gegoten en tot slot werd dit mengsel 
gewalst 
 
De bewerking volgens Mac Adam was het aanbrengen van drie verschillende lagen steenslag 
over elkaar. In de zomer van 1854 is men bezig met de aarden baan tussen Rijssen en Enter 
en tussen Goor en Enter met het verbrijzelen der keyen. Zo’n wegstrook werd dan minstens 
een maand afgesloten voor voer- en rijtuigen en voor het vervoer van vee. Het verkeer moest 
zijn eigen weg dan maar vinden. Het was allemaal handwerk en leverde werk aan veel mensen. 
In 1859 was de hele weg klaar. Tien jaar later kwam de grintweg van Wierden naar Enter 
gereed ook volgens de bewerking van Mac Adam. In de kom van Enter was deze weg ook 
verhard met klinkers, aansluitend op de kunstweg van Ommen naar Goor. 

 

 
 
Dit type wegverharding wordt sinds de opkomst van gemotoriseerd verkeer nauwelijks meer 
toegepast. In verschillende landen kan men echter nog steeds macadamwegen aantreffen. 
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1834, de weg naar Goor wordt verhard door arbeiders uit Enter. 

De op 21 september 1756 in Ayr in Schotland geboren John Loudon McAdam bouwde al 
wegen toen hij nog op de lagere school zat. Niet alleen miniatuurweggetjes in de tuin van zijn 
ouders, maar ook een stuk straatweg tussen Maybole en Kirkoswald, het traject dat hij 
dagelijks naar school aflegde.Nadat zijn vader was overleden, vertrok Mc Adam op 
veertienjarige leeftijd naar een oom in New York. Toen hij op zijn 27ste terugkeerde, was hij 
een bemiddeld man. Zijn belangstelling voor wegenbouw bloeide weer op en hij werd 
inspecteur der straatwegen. 

 

De Achteresweg wordt geasfalteerd. Foto Harrie Cox. 
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Dieken 
Omstreeks 1816 is iin Enter begonnen met het opmeten van alle grond en de registratie van 
de eigenaren voor de invoering van het kadaster. Tijdens het opmeten noteerden de 
landmeters namen van wegen die door de plaatselijke bewoners genoemd werden. Wat opvalt 
is dat in het buitengebied vaak de naam “dijk” voorkomt. In het buitengebied werd een weg 
vaak gewoon “diek” genoemd. In het Duitse grensgebied is dat ook zo.  

Deze dieken waren geen waterkeringen. Achtereenvolgens noteerden ze Suikerdijk naar het 
Zuiderveld, de Boterdijk van het Zuiderveld het Enterveen in,  de Veenendijk vanuit het 
Enterveen ongeveer parallel aan de huidige Achteresweg, de Bergmansdijk vanaf de huidige 
Rondweg het Enterveen door naar het erve Bergman, de Kramersbeekdijk vanaf het 
Leyerweerdt naar de Entermolen op de Mors, de Waterdijk  is de huidige Keizersweg, De 
Lagedijk loopt vanaf de Dorpsstraat naar de Hogedijk. Dat is de huidige Ypeloweg.  

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.  

Volgens het Twents woordenboek betekent het woord ‘dieken’ roten. ‘Het vlas wordt gediekt’ 
is een uitdrukking uit Denekamp. Dieken is het blootstellen van vlas-, hennep- of jutestengels 
aan water, opdat de vezels vrijkomen, die gebruikt worden in de textielindustrie. 

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 J.J. de 
Clesheim 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 in juli hun vlas te 
roten legden in de beken.  Het afstromende water werd tegengehouden door de vele vlashopen, 
vlas werd niet gemaaid maar met wortel en al uit de grond getrokken. 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 

Enter had vier bleekvelden, achter Binnengaait op het Kraaienveld, aan de Entergraven aan 
de Bornebroekseweg, achter de Mulderij aan de Ypeloweg en aan de Elsgraven aan de 
Rijssenseweg. De Horstinksteeg werd ooit de Diek genoemd. Wellicht was hier een kolk waar 
vlas werd geroot. Almelo had -  op Haarlem na - het grootste bleekveld van ons land. In de 
zomer werden de Almelose watermolens stilgelegd. Reden was om er voor te zorgen dat geen 
water verloren ging voor het dieken van het vlas en het bleken van het linnen. Grote 
bleekvelden vond men in het Sluitersveld en aan de Krommendijk, daar woonden ook de 
blekers. Het bleken gebeurde op grote weidevelden en wel door de inwerking van zon, lucht 
en water. Het hele proces duurde twee à drie maanden. Bij dit bleken werd gebruik gemaakt 
van schuiten. 



55 
 

Het woord ‘rot’ kennen we als veldnaam in de betekenis van een stuk land, vaak in de buurt 
van een beek of kolk, waar vlas geroot werd. Door reuten (roten, dieken) werden de harde 
delen zachter en braken, waardoor ze naderhand makkelijk van de spinbare vezels verwijderd 
konden worden. Houtachtige delen moesten ‘verrotten’. Het vlas werd op een wei gespreid en 
begoten tot de omhulsels loslieten en het gebraakt kon worden. De reute is de plaats waar 
men het vlas te weken: te roten legt. De vlasstengels werden in bundels gebonden en in een 
sloot of poel (reutkoelen) gereut (geroot). 

 

 
 bleekveld 

 

Nadat het vlas geoogst en gedroogd was, werd het gerepeld, zodat de met lijnzaad gevulde 
vlasbollen gewonnen konden worden. De vezels, welke in de stengel in enkele tientallen 
bundels gerangschikt zijn, moesten nu worden vrijgemaakt. Daartoe moest de pectine, 
waarmee de bundels bijeengehouden werden, worden afgebroken. 

Er bestaan vier methoden om dit te verwezenlijken: 

 Veldroten of dauwroten, waarbij het vlas op de zogeheten rootakker wordt uitgespreid. Dit 
geschiedt van september tot oktober. Door dauw en regen, en tevens door een spontaan 
optredende schimmelsoort, worden de vezels vrijgemaakt. Om rotting te voorkomen moet 
het vlas geregeld gekeerd worden. 

 Blauwroten of modderroten geschiedt in stilstaand water. Men gebruikt hiervoor een 
vierkante rootput van ongeveer 1 meter diep. Ook vennen werden voor dit doel gebruikt. 

 Roten in stromend water geschiedde vanaf de Middeleeuwen. Het te roten vlas wordt 
daarbij in open houten bakken (hekkens) geplaatst, welke parallel aan de oever van de 
stroom in de rivier gelegd. De hekkens werden met kettingen aan palen vastgelegd. Het 
stuk oever dat de boer daartoe bezat werd een aard genoemd. Het roten gebeurde van mei 
tot oktober. In 1943 werd het roten op grote rivieren verboden vanwege de daaraan 
verbonden milieuproblemen. 
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 Warmwaterroten gebeurde in fabriekjes in ondergrondse betonnen bakken. Dit was het 
zogeheten puttevlas. Het was ontwikkeld vanaf de achttiende eeuw. Men was niet langer  
afhankelijk van een rivier, beek of diek, noch van de weersomstandigheden. 

Het roten was ongezond werk, men kon er vlaskoorts door krijgen. Hoewel het veldroten de 
meest primitieve methode is, en men er de akkers een tijdlang voor nodig heeft,wordt deze 
tegenwoordig toch vaak weer toegepast. 

 

 
Vlas  

 

 
 

Vlas roten 
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21 januari 2019, schaatsen bij de Koote op de ijsbaan aan de Ganzenweg 
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De kasteelvrouw 
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe. Het lijkt de titel van een sprookje maar het is een 
waar gebeurd verhaal. In de buurt van Goor in de boerschap Herike stond vroeger een kasteel 
dat Het Stoevelaar heette. Het was één van de grotere havezaten in Twente waar onder andere 
de bekende familie Van Coeverden heeft gewoond. Rond 1800 woonde er de familie Van Wijck. 
Toen er in 1810 een dienstmeisje gevraagd werd op Het Stoevelaar werd Jenneken Volbrink, 
dochter van een schipper uit Enter, aangenomen. Op de vliering was een dienstbodekamer 
waar ze sliep. De oude heer Van Wijck en zijn vrouw woonden er alleen met wat personeel. 
Toen ze beiden waren overleden, ruzieden de kinderen over de verdeling van de erfenis. 
 
Berend van Wijck, een zoon, werd het kasteel met wat onderhorige goederen toebedeeld. 
Berend was gepensioneerd luitenant-kolonel bij de artillerie en vestigde zich op Het 
Stoevelaar. Verder weten we dat Jenneken in 1816 is bevallen van een dochter. In de 
geboorteakte wordt geen vader vermeld. In 1819 bevalt ze weer van een dochter en ook nu 
wordt geen vader vermeld. Niet veel later, op 22 augustus 1820, is er een huwelijksakte.   
Berend Hendrik van der Wijck, gepensioneerd luitenant-kolonel van vierenzestig jaar oud 
trouwt met de zesentwintigjarige Jenneken Volbrink. In deze trouwakte worden ook twee 
onwettige dochters van Jenneken door Van der Wijck erkend. Toen ze getrouwd waren, werd 
er in 1821 nog een dochter geboren. Jenneken was in één keer van dienstmeisje een echte 
kasteelvrouwe geworden. Toen in 1830 Berend van der Wijck op vierenzeventig jarige leeftijd 
overleed, bleek uit het testament dat de jongste dochter het goed erfde. De dochters waren 
nog jong en tot de jongste meerderjarig zou worden moest Jenneken een groot herenhuis met 
de goederen beheren. In 1850 trouwde de jongste dochter Maria Henrietta (29 jaar) met de 
vijfenveertig jarige Joannes Jarman. Ze gaan inwonen bij haar moeder. In 1862 word Het 
Stoevelaar te koop aangeboden en het betrof toentertijd een herenhuis, bouwhuis, tuinen en 
landerijen van in totaal vierenzeventig hectare. Het werd ingezet op 30,800 gulden. Daarna 
komt het herenhuis in bezit van de familie Jannink. Na de verkoop kopen ze een huis in de 
gemeente Lochem, waar Jenneken Van der Wijck-Volbrink in 1867 op vierenzeventigjarige 
leeftijd overlijdt na een memorabel leven.  
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Twickelervaart 
Een veel later aangelegde waterloop was de Twickelervaart, een traject van elf kilometer. Die 
is gegraven tussen 1771 en 1775. De reden was om hout te vervoeren voor de scheepsbouw 
van de VOC. Graaf Carel George van Wassenaer Obdam, de eigenaar van Twickel, was er de 
drijvende kracht achter. Hij zag veel voordelen voor zijn landgoed en betaalde de aanlegkosten 
van zestigduizend gulden uit eigen zak. Er werd ook een haventje gegraven met een 
schippersherberg. Daar konden wachtende schippers met elkaar onderhandelen over lading 
en prijs. Toen alles in 1776 klaar was, hing de eerste kastelein van deze herberg, Nicolaas 
Böhmer, een uithangbord aan de gevel met de naam Carelshaven. De joffers Borgerink uit 
Enter hebben zich lang verzet, omdat hun schipperherberg, die stroomopwaarts aan de Regge 
lag, door de nieuwe vaart veel inkomsten zou missen. Verscheidene keren werden stukken 
van de vaart dichtgegooid door de Entersen. Na de gang naar de rechter kwam het werk 
gereed. Bijna honderd jaar bleef de vaart in gebruik voor het vervoer van voornamelijk hout, 
graan, zout, olie, teer, tabak en katoen. Dit vervoer ging per Enterse zompen. 
De Twickelervaart of ook wel Twickeler Vaart is een gegraven watergang die nu begint in het 
Twickelerbos, maar vroeger bij de voormalige haven van Carelshaven. Er is nog een deel bij 
de houtzaagmolen. De vaart loopt in noordelijke richting Noordmolen, waarna hij zijn weg 
vervolgt in westelijke richting om de Deldener es heen door het Hellecaterveld en vervolgens 
door Deldenerbroek waar hij de vaart een ondergeleider het Twente Rijnkanaal (zijtak Almelo) 
passeert. Hij stroomt uiteindelijk op de Entermors in de Regge  

De Twickelervaart werd in 1771 gegraven door de graaf van Twickel  Dat was volgens de 
graaf ter bevordering van de handel en de nijverheid in Twenthe. Aan het begin van de vaart 
liet hij bij een kleine haven aanleggen en daarbij een herberg bouwen. Dat is het huidige hotel 
Carelshaven. Na het midden van de negentiende raakte de vaart buiten gebruik. De 
houtzaagmolen is nog steeds in gebruik. 

Dit vervoer ging per Enterse zomp, een scheepje dat een gewicht van ongeveer drie ton kon 
vervoeren. Er kwamen reglementen om de oevers van de vaart te sparen. Schippers moesten 
hun vaartuigen voortbomen en mochten niet jagen (hun schepen voorttrekken). Om dat te 
voorkomen werden zelfs voetangels en klemmen op de oever gelegd. Tegen de afspraken in 
heeft Carel George toch tol geheven, waarvan de Deldenaren werden gevrijwaard. De 
staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp kwam enkele malen naar Twente en schreef in 1819 
over de Twickeler vaart: 
 
Meer dan 20 jaren geleden had ik deze vaart voor het eerst gezien, en toen veel vernomen van 
de moeilijkheden en tegenkantingen, waarmede de aanlegger had te worstelen gehad. Nu 
hoorde ik van eene andere wederwaardigheid. De burgers van Delden betalen er geenen tol, en 
als wie maar kan, geeft zich uit voor burger van Delden. 
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Ook hier maakte de spoorlijn een einde aan het vervoer. De vaart werd niet meer bevaarbaar 
gehouden en ten slotte is rond 1870 het handelsverkeer via die weg gestopt. Alleen het 
havencafé is blijven bestaan en zelfs een vermaard hotel geworden, nog steeds gesierd met de 
naam waarin zowel de haven als zijn stichter te vinden zijn. 
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Twickelervaart  

 
De Deldense dijk 
 
In  het jaar 1751 liet de Deventer gemeentesecretaris Borgerinck (eigenaar van Huis Kettelaar) 
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. 
 
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 opgeschreven dat Antoni Borgerinck, de bewoner van Huis Kettelaar de weg van het 
Kettelaar 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. 
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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.  
 
 

 
 
Herberg Binnengaait, familie Nijenhuis 
 
De eigenaar van Huis Kettelaar, 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 
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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 mensen. Als de familie 
Borgerinck is overleden en Huis Kettelaar in verval raakt, verdwijnt ook de tol. In het jaar 
1875 krijgt de bewoner van Binnengaaits, F.W. Nieuwenhuis, van de gemeente vijf gulden per 
jaar voor het ophalen en sluiten van de brug. 
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Buurman Morsink met paard en wagen 
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Van noord naar zuid 
Enter is een mooi voorbeeld van een flankesdorp. Toen de uitbreidingen het beeld nog niet 
verstoorden, lag de bebouwing als een langgerekt lint van noord naar zuid langs de flanken 
van de glooiende es. Opvallend genoeg woonden van oudsher in het noordelijk deel 
overwegend protestanten en in het zuidelijk deel overwegend katholieken. Op zondag leken 
het twee verschillende gemeenschappen. Het noordeinde was, afgezien van de kerkgang, een 
oase van rust. In het zuideinde heerste grote bedrijvigheid. Na de kerkgang stroomden de vele 
cafés vol. Allerlei verenigingen organiseerden activiteiten en belegden vergaderingen. Achter 
de rooms-katholieke kerk werd de hele dag druk gevoetbald. De noordelingen meden op 
zondag het zuideinde. Op maandag was alles weer normaal en was er van de tweedeling niets 

meer te merken. 

Deze tweedeling heeft een lange voorgeschiedenis. Enter heeft zich van noord naar zuid 
ontwikkeld. De gewaarde boerderijen lagen op één na allemaal in het noordeinde. 
Nieuwkomers werden als het maar even kon geweerd of kregen hooguit een plaats voor een 
hut toegewezen op de heidevelden van de marke in het latere zuideinde. De gewaarde 
boerderijen waren op een enkele na allemaal pachtboerderijen in handen van de adel en rijke 
kooplieden. De pachters van deze boerderijen gingen, wellicht mede onder druk van de 
eigenaren, tijdens de reformatie over tot het protestantse geloof. Ook de schippers in het 
noordeinde gingen in het vervolg naar de protestantse kerk. Hun handelscontacten en -
belangen in de protestantse steden Deventer, Zwolle en Kampen zullen hierin een grote rol 
hebben gespeeld. De bewoners van het zuideinde bleven katholiek. De protestanten kregen in 
1709 hun eigen kerk in Enter, maar de katholieken moesten tot de Franse tijd hun geloof 
heimelijk praktiseren. 

Al in het eerste markenboek van Enter, dat in 1660 begint, is er sprake van bewoners die zich 
klandestien in Enter gevestigd hebben. Ze werden aangezegd binnen twee jaar te vertrekken. 
Hier kwam niets van terecht. Er blijft een voortdurende toestroom van armen. Het 
markebestuur besluit de vestiging van arme ongewaarden te reguleren. Er werd aan deze 
mensen een plaats toegewezen waar ze een hut mochten bouwen, meestal in het zuideinde 
waar geen gewaarde boeren woonden en ze daar dus niet voor overlast zorgden. Hier op 
onontgonnen heidegronden ontwikkelde zich een bevolkingsgroep van dagloners etc. die 
sociaal gezien een achtergestelde positie innamen in de marke. In de volkstelling van 1748 is 
dit heel goed te zien. 

De noord-zuid situatie speelde ook binnen de rooms-katholieke kerk. Pastoor Heimerikx, 
pastoor in Enter van 1925 tot 1952, bezwoer de gelovigen dat hij toch echt pastoor was voor 
alle katholieken, of ze nu in het noord- of het zuideinde woonden. In politiek opzicht had de 
katholieke gemeenschap uit het noorden en zuiden haar eigen vertegenwoordigers in de 
gemeenteraad. De katholieke kerk had in alle geledingen van de katholieke gemeenschap haar 
invloed. In de vorm van geestelijk adviseur was de kapelaan bij alle verenigingen, dus ook in 
de politiek aanwezig. De pastoor zag het liefst een sterke KVP in Enter maar de sociale 
tweedeling bracht ook hier in katholiek Enter spanningen die leidden tot een splitsing binnen 
de KVP. Als gevolg hiervan werd de KPE (Katholieke Partij Enter) opgericht. Door uitbreidingen 
van Enter, de welvaartstijging en het proces van ontkerkelijking namen de tegenstelling 
tussen noord en zuid in de twintigste eeuw geleidelijk af. Het zwaartepunt van de economische 
activiteiten heeft zich zelfs verplaatst naar het zuideinde. Bron: En toen en nu. 
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Noordeinde  

 
1959, gereformeerde kerk en pastorie, Rijssenseweg 
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Oude Pastoriestraat, oude pastorie en muziektent 
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De Hoge Brink 
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Mekenkamp, vroeger en nu 
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Rechts het houten schuurtje waar schilder Lammertink zijn materiaal had opgeslagen. 
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Wassink                                                                        links naast Wassink 

 

 
Hoge Brink 
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Langenhof, de Matte 
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Erve Buisjan 
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1959 

 
1948, Julianastraat  
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Zwiksweg  
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Erve Pluimers (Sweers) 
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Kleermakerij Mennegat 
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Kinderen Mennegat en De Weerd 
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Erve de Mulderij, Eezendam, de Plas Jeante 
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Bokkenhoek  
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Wierdenseweg  
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Zuideinde  
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2018, het Middenplein  

 

 
2018, de Gasterij, restaurant van John en Frida Rensen 
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Jongensschool sint Jozef 
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Toen op een gegeven moment een auto voorbij kwam mochten de kinderen buiten gaan 
kijken. 
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De nieuwe en de oude kerk 
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1925, r.k. waterstaatskerk, door koning Willem 1 in 1819 geschonken aan de katholieke 
mensen uit Enter. Collectie Oudheidkamer Enter.   
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Meubelwinkel Schipper, later eetcafé de Bakker   

 
2018. eetcafe de Bakker 
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Schoenenwinkel Philippi, voorheen Heinink boekhandel 
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 2015 
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Bakker Kerkhof 
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10 augustus 1941, mevrouw Van Hoorn 
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2016 
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Boerdijk  
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2016 



111 
 

 
 

 

 

 
2016 
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Smederij Stoffer Jan, op de hoek Boerdijk/Dorpsstraat, waar later Dissel elektra werd 
gevestigd, nu Ambiance wonen. Links  staat Measters Meriens. De smederij is opgericht in 
1880 en werd later verplaatst  naast de cooperatie. 
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2016  

 

 

Coesant  
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De armhuizen, tussen Dreijerink en Coesant  

 

 

 



116 
 

 

 

2016 
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Bakker Lubbers, later Roetgering, cafetaria. bistro 
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1925, drogist Roetgering, de man achter is Boon Herman en rechts Boon Fried 
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VeGe kruidenierswinkel, naast cafe Ten Berge, later kapper Ten Berge 
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Cafe Ten Berge (de Kröl)  
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Cafe de Kröl  

 

 
Bistro Roetgering 
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Stationsweg  
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1960, erve Lubbers, Lubs Derk, wegje naar de mors vanuit de Brinkstraat, eerste links, nu 
fietspad. 

 

2016, Brinkstraat 15 
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1964, Brinkstraat 15 
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Herman Freriksen (Kaaks)  

 

  
Erve Ter Hofstede, later Nijmeier, Kattelaarsdijk, nu Morslaan 
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Industrie 
Na de afscheiding van België in 1830 wilde Nederland zich industrieel onafhankelijk maken 
van dit land. De Nederlandsche Handel-Maatschappij, met als president graaf 
Schimmelpenninck te Diepenheim en als secretaris Willem de Clercq, stimuleerde in 
samenwerking met Twentse industriëlen om van Twente een tweede Vlaanderen te maken. 
Daartoe werd in 1833 een weefschool in Goor opgericht, waar al spoedig 86 leerlingen onder 
leiding van directeur Thomas Ainsworth het nieuwe weven leerden. De Engelsman Ainsworth 
introduceerde op die manier zijn verbeterde versie van de snelspoel in Twente. Voor het 
sterken van de weefstoffen liet Thomas Ainsworth een fabriekje in Goor bouwen, dat later zou 
uitgroeien tot de Twentsche Stoomblekerij. Naast de school in Goor ontstonden filialen in 
Enter, Holten en Diepenheim. Stormenderhand veroverde de snelspoel Twente. In 1836 
besloot de Nederlandsche Handel-Maatschappij, onder protest van Thomas Ainsworth, de 
weefschool en haar filialen te sluiten. De inventaris uit de weefschool te Goor werd voor f 
20.000,‒ aangekocht door G.C. Arntzenius, die daarmee een weverij stichtte die later zou 
uitgroeien tot het Janninkconcern.  
Al gauw na de vestiging van de weefschool in Goor werden in Diepenheim, Holten en Enter 
eveneens weefscholen gesticht. In Enter wees het armbestuur van de gemeente Wierden 
leerlingen aan die de school mochten bezoeken. Er werden vooral kinderen uit de armste 
gezinnen geselecteerd, die vaak niet naar een gewone school gingen. De Enterse onderwijzer 
E. Leestemaker zorgde dat de kinderen naast het weven voor een deel ook gewoon onderwijs 
kregen. Zo sneed het mes aan twee kanten. De kinderen verdienden wat geld en daarnaast 
kregen ze onderwijs. Een soort leer/werktraject in de negentiende eeuw. Wanneer de kinderen 
hun opleiding afrondden kregen ze een nieuw weefgetouw mee. De kosten daarvan werden op 
hun loon ingehouden.  

Naarmate het weven met de snelspoel algemeen gangbaar raakte, verminderde het nut van de 
verschillende weefscholen. Toen in 1836 voldoende leerlingen waren opgeleid, deed de NHM 
de activiteiten van haar vier weefscholen over aan de Goorse fabrikant Gulian Cornelis 
Arntzenius. Hij concentreerde zijn activiteiten al spoedig in Goor, waarna Leestemaker in 
Enter het fabriekje voortzette. De onderneming was gevestigd in het gehuurde pand aan de 
Dorpsstraat 116. In het fabriekje werden koffiezakken van jute gemaakt. Gemiddeld werkten 
er dertig mensen, zowel mannen, vrouwen als kinderen. Een volwassene verdiende vijftig 
à zestig cent per dag. Een jaar voor zijn pensionering kocht Leestemaker het pand. Na zijn 
dood in 1865 nam zijn zoon Arend Jan de onderneming over. Die verlegde zijn aandacht naar 
Rijssen waar hij in 1865 als boekhouder in dienst trad bij de firma Ter Horst. In Enter bleef 
een opzichter het fabriekje runnen. 

In 1875 stichtte de jonge Leestemaker samen met de Rijssense fabrikant Derk ter Horst een 
stoomjuteweverij in Rijssen. De fabriek was naast de reeds bestaande fabriek van de Ter 
Horst. De samenwerking was echter maar van korte duur. Na een conflict met Ter Horst werd 
Leestemaker uitgekocht. In 1878 keerde hij terug naar Enter waar hij zijn bedrijf op sterven 
na dood aantrof. Het laatste levensteken van de fabriek dateert uit 1884. Op een aanbesteding 
van het Departement van Koloniën van dertigduizen koffiezakken schreven de ondernemers 
Gelderman uit Oldenzaal, Ter Horst uit Rijssen en Leestemaker uit Enter zich in. Leestemaker 
kreeg de order niet. In 1891 overleed Arend Jan Leestemaker op zesenveertigjarige leeftijd, 
waarmee een eind kwam aan de poging tot industrialisatie van Enter. Het ontbreken van 
ondernemersfamilies als Ter Horst, Van Heek of Gelderman speelde Enter parten. De 
Enternaren bleven Reggeschippers, klompenmakers en ganzenhandelaren. Bron: 
regiocanons.nl.  

De door Ainsworth geïntroduceerde snelspoelen werden uit Engeland geïmporteerd, totdat de 
Enterse wiel- en stoeldraaier J.F. Schuitemaker zich toelegde op de vervaardiging en reparatie 
hiervan. Toen Ainsworth een spoel van Schuitemaker werd getoond kon hij niet geloven dat 
deze in Enter was gemaakt. Qua kwaliteit en prijsstelling won de Enterse spoel het van de 
Engelse snelspoelen. Schuitemaker verkocht zijn product aan fabrikanten in heel Nederland, 
waaronder grote firma's als Van Heek en Salomonson. De florerende onderneming van 
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Schuitemaker en zijn cruciale rol in de Twentse textielgeschiedenis, is bij het grote publiek 
nooit bekend geworden.  

 

De Ketiene, de voormalige weeffabriek 

 



130 
 

 
1900, de foto is gemaakt vanuit de huidige Disselsweg. We zien de voormalige weefschool aan 
de Dorpsstraat. Rechts is de uitbouw te zien waar zware spoelen met jutegarens naar de zolder 
gehesen werden. De uitbouw was tevens weverij.. 

 

 

De woning van Leestemaker, later Prakken, Ten Dam 
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De melkbussen zijn van Peppels. Links Brinkstraat, rechts Zuiderstraat, Trui Effink en 
dochter Truus van de Keurne fietsen voor Lammertink constructie. 
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De molen van Distel 

 

Op de foto zie je de molen van Distel op de molenbelt omstreeks 1920. Op de achtergrond zie 
je de oude katholieke kerk, de waterstaatskerk. De molen was een achtkantige beltmolen met 
twee koppels stenen. Via kettingen en kruipalen kon men vanaf de grond in de molenkap 
komen en de molen uit de wind draaien. Aangezien dit type windmolen niet zo hoog was. 
bouwde men ze op een heuvel, een belt, 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. hetgeen uiteraard niet zonder gevaar was. Je kon zomaar een klap van de molen 
krijgen. In 1829 kreeg Frans ter Halle koninklijke goedkeuring voor het stichten van een 
tweede korenmolen in Enter. 
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De molen kwam op de hoek van de prins Bernhardlaan en de Disselsweg. De Disselsweg heette 
toen nog Kruisweg. Zijn knecht, Jan Herm Distel,.afkomstig uit Ambt Delden,.trouwde in 
1844 met Geertruid Geerdink. Zij was een nicht van Ter Halle. In 1848 overlijdt Ter Halle en 
Geertruid is de enige erfgename. In september 1923, zoon Johannes Distel is dan eigenaar, 
brandt de Dissel’s molen tot de grond toe af. De oorzaak was een vastgelopen motor. De 
windmolen werd niet meer opgebouwd. In navolging van bakker Morsink laat Distel een 
moderne maalderij bouwen. De maalderij is nog tot 1950 in gebruik geweest. Daarna is de 
zaak gesloten bij gebrek aan opvolgers. De maalderij is gesloopt omdat er woningen werden 
gebouwd. Bron: Enters Erfgoed.  
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 smederij Velten de Broeze 
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Klompenmaker Homan, Dorpsstraat, waar de stammen liggen begint nu de Reggestraat. Op  
de vooorgrond begint de Goorseweg en rechts de Zuiderstraat. 
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Bendien Smits in het oude stationsgebouw 
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Bendien Smits, voorheen het stationsgebouw, nu sportcentrum  
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Waar nu het babypark is aan de Stationsweg was ooit Encos, de cocosmattenfabriek. 
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Hondengalgenveld 
Hangen met honden is een oud gebruik om Joden te straffen. Men hing een ter dood 
veroordeelde Jood omgekeerd aan de galg met naast hem twee honden. Wanneer het 
slachtoffer zich alsnog tot het christendom bekeerde, werd hij van de galg losgemaakt en, na 
een snelle doop en andere religieuze formaliteiten, onthoofd. 

In het Europese rechtssysteem golden de Joden eeuwenlang als vreemdelingen. Zij werden 
achtergesteld en zwaarder gestraft dan christenen. De ‘Joodse executie’ (de straf voor Joden) 
kwam vanaf de dertiende eeuw ook voor in Duitsland. Een bezoeker aan Bazel vermeldt de 
details van een door hem bijgewoonde Joodse executie. In de zeventiende eeuw kwam een 
einde aan deze, ook toen al archaïsche vorm van terechtstellen. 

In Enter was dus ooit ook een hondengalgenveld. De veldnaam Hondegalgenstuk verwijst er 
naar. Arend Lammertink werd na de dood van zijn grootvader Hendrik Ekkerink, belast met 
het Hondegalgenstuk.  

 

Afbeelding van de door Johann Stumpf in 1553 in Weißenstein in Zwaben bijgewoonde 
executie. Hij maakte de houtsnede in 1568. 
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Martelen 
Marteling werd in de middeleeuwen ingevoerd als een legale methode om bijvoorbeeld ketters 
te laten bekennen. Maar het verschijnsel bestaat al veel langer. De rektafel werd veel toegepast 
toen de katholieke kerk vanaf 1307 de Inquisitie op leden van de Orde van de Tempeliers 
afstuurde. Vaak werd al een bekentenis verkregen door iemand te laten kijken naar een ander 
die gemarteld werd op de rektafel. 

Op 15 mei 1252 gaf paus Innocentius IV in zijn bul Ad Extirpanda de Inquisitie een bijna 
onbeperkt recht tot het gebruik van marteling in de strijd tegen ketters. Dit vormde het begin 
van een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid, die pas in 1816 voorbij was, 
toen de katholieke kerk marteling verbood. 

In het oude Assyrië werden mensen gemarteld door ze levend te villen. Het slachtoffer werd 
ontkleed en aan een paal vastgebonden, waarna de beul langzaam met een scherp mes de 
huid begon af te pellen. Meestal begon de beul bij het hoofd en ging geleidelijk naar beneden, 
tot aan de voeten. Maar door de intense pijn was de dood vaak al opgetreden als het mes de 
borstkas bereikt had. Latere bronnen uit het Midden-Oosten beschrijven de methode 
gedetailleerd. Er wordt meermaals gerapporteerd dat gevangengenomen soldaten deze 
behandeling ondergingen, om ze te laten praten maar ook om een vijandelijk leger angst in te 
boezemen. De Azteken uit Mexico gebruikten de methode als religieus ritueel. Bovendien zijn 
enkele gevallen uit middeleeuws Europa bekend. 

Hij heeft drie dagen doorgebracht in de kerk en niets gegeten of gedronken dan water, ongegist 
brood en waterkers. Nu is het zondag en tijd voor de mis, het moment waarop hij de proef zal 
ondergaan. Hij gaat naar buiten, geschoren, barrevoets en alleen gekleed in een wollen hemd. 
De mannen om hem heen kleden hem uit en winden een doek om zijn middel, voor de goede 
zeden. Ze binden hem vast, met zijn handen achter zijn knieën, en zorgen dat een eind van 
het stevige touw los blijft hangen. Daarin leggen ze een knoop, op een afstand die overeenkomt 
met de langste haar van de man. Aan dat touw laten ze hem voorzichtig zakken in een vijver 
met wijwater, dat verschillende keren is gezegend. 
 
Deze ceremonie voor de ingang van de kerk heeft iets weg van een ruwe soort 
doopplechtigheid, speciaal voor gevangenen. Het gaat hier om een rechtspraak, niet om 
bekering. De man heeft gezworen dat hij onschuldig is aan de misdaad waarvan hij wordt 
beticht. 
 
Als het water hem aanvaardt, als hij tenminste zo diep zinkt als zijn langste haar, is hij 
onschuldig. Als hij blijft drijven, moet dat wel komen doordat het wijwater hem afstoot. Dan 
was zijn eed vals en is zijn schuld bewezen. De beschuldiging kon iets extreems betreffen, 
zoals tovenarij of moord, maar evengoed het soort meineed waarbij een man en zijn vrienden 
allemaal zwoeren dat hij onschuldig was, wat een gerechtelijk proces tot nonsens reduceerde. 
Het kon ook gaan om een ‘veelbeschuldigd’ man, wiens reputatie zo slecht was dat niemand 
bereid was onder ede te verklaren dat hij onschuldig was. De man kon de proef ondergaan als 
poging om zijn naam te zuiveren of om te bewijzen dat hij geen leugenaar was, dat hij de 
waarheid sprak over aanspraken op grond. In een wereld zonder documenten en archieven 
waarmee een verhaal te controleren of een precedent vastgelegd kon worden, kon een 
godsoordeel een methode zijn om vast te stellen en zelfs om een einde te maken aan een 
schandaal in hoge kringen. Het verschil is wat het pretendeert te zijn, namelijk iets waarbij 
God direct betrokken is en in wat er ontbreekt namelijk het concept van algemeen geldende 
wetten en een bestuursapparaat dat dat overeind houdt. Bij een godsoordeel is er geen rechter 
en geen jury die de feiten op een rijtje zet en besluit wie er gelijk heeft en wie niet, er is geen 
openbare procedure waarbij bewijzen worden getoetst en getuigen worden ondervraagd. Een 
godsoordeel verlangt van God dat hij laat zien wat alleen hij weet, namelijk wie de waarheid 
spreekt. 
 
De regels voor het ritueel liepen van plaats tot plaats uiteen. Een vrij man, die dus geen 
lijfeigene van een landheer was, moest gewoonlijk een steen uit kokend water pakken, of 
anders een stuk roodgloeiend metaal, vaak een ploegschaar, van het vuur nemen en er 
minstens negen stappen mee lopen. Het hete ijzer werd roodgloeiend gemaakt in een vuur dat 
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als de plechtigheid was begonnen niet meer opgestookt mocht worden, en moest dan op de 
gloeiende as blijven liggen tot het laatste gebed was gereciteerd. De ploegscharen ‘brandden 
om achter de waarheid te komen’. Het water moest kokend heet zijn, en dat moest 
gecontroleerd worden door twee mannen namens de aanklager zowel als door twee mannen 
namens de beschuldigde; iedereen moest alles kunnen zien en alles kunnen weten. De 
aangeklaagde moest zijn hand tot de pols in het water steken voor een enkel vergrijp, of tot 
aan de elleboog voor drie aanklachten; daarna werden zijn handen en armen verbonden en 
met was verzegeld. Het ging erom hoe de genezing verliep. Na drie dagen hoorden de wonden 
bijna genezen te zijn, zo niet, dan was hij schuldig; en opnieuw kon iedereen dit met eigen 
ogen zien. 
 
Voor vrouwen was gloeiend ijzer de meest gangbare methode, omdat de waterproef niet decent 
genoeg was; er zijn kritische berichten over ‘priesters die met schaamteloze ogen begerig naar 
de vrouwen gluren die zijn ontkleed voordat ze het water ingaan’. Desondanks kwam het voor 
dat vrouwen hun toevlucht namen tot een godsoordeel om hun deugdzaamheid te bewijzen; 
voor een van overspel beschuldigde vrouw was dat de enige manier om haar onschuld aan te 
tonen. Zulke proeven maakten ook een einde aan alle onenigheid, doordat de beslissing van 
God kwam en daardoor onweerlegbaar was. De hand die in het kokende water moest worden 
gestoken moest eerst zorgvuldig met zeep gewassen worden. Uit het water zelf werden eerst 
alle kwade elementen verdreven, zodat het ‘kon oordelen over de levenden, de doden en de 
menselijke soort’. Voordat het vuur werd aangestoken werd de grond voor de ingang van de 
kerk met wijwater besprenkeld. De mannen die de beschuldigde in het water neerlieten 
moesten eerst de tijd nemen om het evangelie eerbiedig te kussen. De mannen die tijdens een 
vuurproef stonden opgesteld in de kerk dienden zich te onthouden van voedsel en 
gemeenschap, omdat ze rein genoeg moesten zijn om wijwater tot zich te nemen. Het 
godsoordeel gunde zowel de aanklager als de beschuldigde alle tijd om zich te bedenken. 
 
De kerk kon hier geen goedkeuring aan hechten. Men  hield vast aan de mening dat de vuur- 
en waterproeven zondig waren, omdat het pogingen waren om God te verleiden tussenbeide 
te komen in menselijke aangelegenheden. Men wantrouwde de manier waarop de proeven 
werden uitgevoerd; een schuldige kon leren alle lucht uit zijn longen te blazen en daardoor 
kopje-onder te gaan in het koude water alsof hij onschuldig was, en als drie mannen hetzelfde 
stuk gloeiend ijzer moesten dragen, was de laatste duidelijk in het voordeel, omdat het dan 
wat afgekoeld was. Er werden verhalen verzameld over godsgerichten die waren misgelopen. 
Twee pelgrims gingen op weg naar Jeruzalem, maar een van hen keerde  niet op tijd terug, en 
de ander werd ervan beschuldigd hem vermoord te hebben. De man werd onderworpen aan 
de koudwaterproef, bleek beter te drijven dan goed was, en werd opgehangen. Kort daarna 
kwam zijn ‘slachtoffer’ thuis. Hij had een kort uitstapje gemaakt naar de schrijn van Santiago 
de Compostella. 
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De juristen waren erop voorbereid. Omstreeks 1150 waren er hier en daar rechtsgeleerden die 
onderwijs gaven in hun vak, en sommigen van hen waren actief in kerkelijke rechtbanken, 
maar in het grootste deel van Europa was er geen sprake van iets dat leek op een professionele 
beroepsgroep. Omstreeks 1230 was dat allemaal veranderd. Het juristzijn was een beroep 
geworden. Er bestonden nu officiële juridische opleidingen aan de recentelijk opgerichte 
universiteiten, waarvoor de basis was gelegd toen zich groepen in canonieke recht 
gespecialiseerde juristen hadden gevormd in Parijs en Oxford. Rechters waren alleen bereid 
te luisteren naar gekwalificeerde juristen. Zo ontstond er een bepaalde groep juristen die zowel 
bevoegd was om het woord te voeren in de rechtbank als om de boeken te lezen. Daardoor 
ontstond het algemene concept van een professionele beroepsgroep. Artsen zagen hoe de 
juristen dit alles vorm gaven; de universitaire opleiding, de specialistische kennis, de titel, de 
opmars op de maatschappelijke ladder en het hogere inkomen.   
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De scholen 
 
De eerste school aan de Middenweg. Toen de school was afgebroken werd het straatje Oude 
Schoolstraat genoemd. 
 
In 1855 was Egbert Leestemaker heer en meester op de enige school in Enter.  Hij werd 
bijgestaan door Willem Schuitemaker van de werf. De inspecteur roemde de school: ‘De beste 
boerenschool die ik immer heb aangetroffen. De hoofdonderwijzer Leestemaker is van een 
open voorkomen, bezit een helder oordeel, edel hart en onvermoeiden ijver. Hij volgt zijn eigen 
leertrant. Die leertrant is die der natuur. Het schrijven geschiedt bij het eene gedeelte der 
scholieren naar de oude, bij het andere naar de nieuwe leerwijze. Hij heeft twee leerlingen van 
gelijken ouderdom en aanleg, die, een jaar geleden, nog geen schrijven hadden geleerd, toen 
hij begonnen is met den eenen naar de oude, met den anderen naar de nieuwe schrijfwijze. 
Het schijnt dat de nieuwe de voorkeur zal verdienen. De leestoon was allergepast; de getallen 
oordeelkundig aangelegd. Men rekende meest uit het hoofd, zoo met de oude, als met de 
nieuwe maten en gewichten. Het overbrengen der oude in de nieuwe, en omgekeerd, ging met 
voorbeeldige vlugheid. Het zingen was liefelijk en het geheele onderwijs volmaakt klassikaal. 
Kortom, dit is een model voor alle dorpsscholen. Het lokaal, hetwelk de noodige ruimte heeft, 
is in twee zalen afgedeeld in een van welke een bekwaam ondermeester werkzaam is, in den 
geest des hoofdonderwijzers. Het getal leerlingen beloopt in den winter wel driehonderd’.  Niet 
dat die driehonderd leerlingen allemaal tegelijk kwamen. Daar was dat schooltje veel te klein 
voor. Niet alle leerlingen kwamen altijd naar school omdat ze thuis moesten helpen.  

 

 
 
Rechts de oude school aan de Oude Schoolstraat 
 
Arend Jan Leestemaker was de zoon van Egbert Leestemaker. Hij was de jongste van zeven 
kinderen en is geboren in 1845. Zijn vader was tweeenveertig jaar hoofdonderwijzer van 1822 
tot 1864. Arend Jan volgde de onderwijzersopleiding aan de kweekschool (nu pabo) en was in 
opleiding bij zijn vader. Zij woonden in een huis van de kerk aan de latere Rijssenseweg, naast 
Schuitemaker (Timmer-Jans). De school was in een steegje tussen deze huizen.   
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1912, rk jongensschool, hoofd van de school en zijn kinderen 

 

Op de foto zien we hoofdmeester Kemperink met zijn kinderen Johan, Benny en Riet. De 
familie Kemperink woonde in het huis rechts op foto. Het huis is in 1933 afgebroken, nadat 
er een nieuwe onderwijzerswoning achter was gebouwd. De speelplaats was nog niet geplaveid 
met tegels. Gewoon zand dus! 
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1914, rk jongensschool 

 

 
2016, Mariaschool  
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De percelen grond van de steenbakkerij  aan de Zuiderbrink en de oude school in de huidige 
Oude Schoolstraat zijn verkocht ten behoeve van de openbare school aan de Dorpsstraat op 
het huidige Dorpsplein. De oude school in de huidige Oude Schoolstraat is in 1876 ontruimd 
en afgebroken.   
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Het huisje van de sik 
In mijn jeugd had de bewoner een geit die aan een paal rondom het huis graasde. Wij, kinderen 
Koers, noemde het tolhuis ‘het huisje van de sik’. Dat het tolhuis ook de school in Enterbroek 
is geweest, wist ik toen nog niet.  

Marinus Kolkman, ook 'Tolmeriens' genoemd, is in 1882 in Holten geboren. Hij trouwt op 23 
maart 1907 in Wierden met de 22-jarige dienstbode Anna Maria Assink uit Markelo. Marinus 
is wegwerker, onbezoldigd rijksveldwachter en tolgaarder op ’t Exo. Marinus en Anna krijgen 
tien kinderen, die allemaal in dat huisje gewoond hebben. 

Gerrit Jan, ook wel 'Fotojantje' genoemd, is geboren in 1910. Jan Kolkman trouwt in 1932 
met Gerritje Giesbers uit Rijssen. Jan is dan timmerman bij de gemeente en heeft in die 
functie ook nog gewerkt aan de Exo-brug. 

De fotografie neemt steeds meer tijd in beslag en ook voor anderen drukt hij filmpjes af. In 
1934 besluiten ze naar de Marktstraat 8 in Wierden te verhuizen en richten in de voorkamer 
een winkeltje in en boven komt een donkere kamer. 

 

 
foto: de tekening van het tolhuis is gemaakt door Kastenberg 
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Links Rutenfrans, erve Buisjan en hervormde kerk 

 

 

 

 
1974 
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Jan Ten Kattelaar op de brug over de Entergraven, Kattelaarsdijk, nu Morslaan. 
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Echte Entersen  

 
Dina Braamhaar, Schoumakers Dina 

 Jille Pultrum (de Vilder) voor de hervormde pastorie 
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vlnr: Gerard van Coesant, Otten, Fried Roetgering, Herman Roetgerink 

 

 

Proot Gerard, Dinie Rensen uit Rijssen, rechts en Proot Riek, links, Klein Schaarsberg, 
Stationsweg 
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Schaftende mannen van rijkswaterstaat 
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Johannes Reyerink, Boak’n Jans   
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Jan Bekhuis van ’n Busger  
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Bernard Bekhuis, Busgers Beernd, hij werd ook de Proppe genoemd. 
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Bernard Bekhuis woonde aan het Brinkplein 

 

Mans Homan, Proot Graads, tweede van rechts, de anderen zijn niet bekend 
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Narda van Febrieks Hinne (Pluimers) en Antoon van de Beuze (Spekenbrink) 

 

 

Jan Peppels van de Oude Deldenseweg 
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Bernardus Johannes (Berend Jan) Otten is geboren op 8 mei 1826 te Enter en overleden op 
28 juli 1888 zoon van Joannes Otten en Joanna Bisschop. Op 5 april 1875 koopt Berend Jan 
Otten van zijn te Enter op tweeënzestigjarige leeftijd. Hij was klompenmaker van beroep. 
Berend Jan Otten is de ouders een huis met erf en wei- en bouwland onder Enter voor 
negentienhonderd gulden. Berend Jan Otten is getrouwd op 8 mei 1857 met Fenneken Ten 
Kattelaar uit Enter. Zij is de dochter van Lucas Ten Kattelaar van het erve Bullenaar en 
Berendina Freriksen. Uit dit huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. Fenneken Ten 
Kattelaar overlijdt te Enter op 26 juni 1877 op achtenveertigjarige leeftijd. Het eerste kind, 
Aleida Otten, trouwde met de klompenmaker Mannes Wolters, die ook Koel’n Mans wordt 
genoemd. Hij is de zoon van klompenmaker Gerrit Wolters (Vit) en Engeltje Kosters. 

 

 

Bennie Otten staat voor de foto die is gemaakt van het oude cafe de Kröl. De foto hangt in de 
grote zaal van de huidige Kröl. De man met de witte pet is de vader van Bennie. 



164 
 

 

Café ten Berge ook wel de Kröl genoemd. 

 

Vooraan Graads Otten met zijn petroleum kar (PieterGraats) Rechts met de kratjes op de fiets 
Rosink. En in de deuropening Gerrit ten Berge (KrölsGerre). De man met een brood op zijn 
arm is Ot'n Bats Jans. De man met wit overhemd en giletje is Kröls Naats (Bernard ten Berge), 
de vader van Gerrit. De kinderen: het meisje bij de kinderwagen is waarschijnlijk Marie ten 
Berge. Het kind in de kinderwagen Narda ten Berge en de jongen is Herman ten Berge. 
Naamgeving met dank aan Truus van de Kröl. 

 

  

Pastoor Aan de Stegge werkte in de oorlog in het verzet in Frankrijk. 
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G.O.Gerard Otten, 15 mei 1945 

 

 
Sokker Get Jan en Zwiks Jan Hendrik schaften op de Hambergeres 
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De broers Eertink (Zwik), Jan Hendrik en Dieks 
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Het erve Eertink (Zwik) op de Hamberg, nu Hoeven, voor Eertink Pielman die een eendenkooi 
had. 

 

 

 



168 
 

Zwik betekent in de Twentse streektaal ‘het geheel’ ofwel ‘het gehele spul’ of ‘een ongeordende 
groep’. Eertink werd ook Zwik genoemd.   

De Zwiksweg is naast de Weitakkersweg op de Hogebrink. De broers Eertink van de Hamberg 

werd ook de Zwikskeals genoemd. In de Julianastraat woonden o.a. Mina en Mientje van 

Zwik. Dat waren moeder en dochter Eertink. Meester Van Wijngaarden geeft een verklaring 

voor het woord ‘zwik’. 

 
t Zou onmogelijk zijn, zulk een gevulden ketel ten vure te dragen, maar men heeft daarvoor eene 

dommekracht of machine, die de zwikke genoemd wordt; ze bestaat in een zwaar kromgebogen 

hout.  W.J.C. van Wijngaarden. 

 

Een zwik is dus ook een hefwerktuig  voor het tillen van zware voorwerpen zoals de ketel die 

boven het vuur wordt gedraaid. Een dommekracht is ook een kaapstander, krik of takel. 

Vroeger noemde men de zwik die de ketel boven het vuur draaide (in een los hoes) ook wel 

een wendezoele. In de ketel werd voer voor het vee gekookt.    

Bennie Slagers vertelt dat er een gezegde is betreffende een zwik. ‘Hij hef aait het mooie waark 
en ik mos aait het hoal (zwik) schoern’. Het ‘hoal schoern’ betekent: het smerige werk doen. 

Harry Heering vertelt  dat omstreeks 1978  dokter  Hoeven het erve Zwik heeft gekocht. In dat 
jaar werkte Harry bij Theo Brok en hebben ze de boerderij helemaal verbouwd. Dokter Hoeven 
heeft het erve gekocht op een veiling. Die veiling werd georganiseerd bij café de Adelaar. Harry 
voegt eraan toe: ‘ik meen me te herinneren voor ongeveer honderdtachtigduizend gulden’. 
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1948, Annie Dreijerink en Johan Rutenfrans  

 



170 
 

Hendrik Freriks is de oudst bekende Freriks uit Enter. Hij is geboren omstreeks 1630. Zijn 
ouders worden niet vermeld in de genealogie. Zijn vader werd Frederik genoemd. Hendrik is 
getrouwd met Maria van Hengeloe. Ze waren lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerk. 
De kerk stond op de plaats waar nu de hervormde kerk aan de Dorpsstraat staat. Toen in 
1709 de Nederduits Gereformeerde Kerk overging naar de hervormde kerk is de familie 
Freriksen lid geworden van de rooms-katholieke kerk. Hun kinderen werden in Rijssen 
gedoopt omdat er in Enter geen rooms katholieke kerk was. De kapel van Huis Hardenberg 
was immers in de Spaanse tijd vernield. Er was een schuilkerk maar daar mochten geen 
kinderen worden gedoopt. Nadat de Fransen de machthebbers waren werd er een rooms 
katholieke kerk gebouwd door het ministerie van Waterstaat. Maria bid elke dag trouw mee 
met de Engel des Heren. Hendrikus Freriksen woonde in 1900 bij de rooms katholieke kerk 
te Enter. Het gezin verhuist op 17 februari 1912 naar de Hoogenkamp te Goor.  

 

 
 

Johannes Hermannes Freriksen en Johanna Wolters. 

 

Johannes Hermannes Freriksen (Kaaks) was landbouwer op erve Kaaks aan de Zuiderstraat 
en ganzenkoopman. Hij is geboren op 15 september 1881 te Enter, overleden op 31 december 
1957 te Enter op 76-jarige leeftijd. Zijn vrouw werd Johanna Wolters, 24 jaar oud, geboren op 
01 mei 1893 te Enter, overleden op 09 januari 1967 te Almelo op 73-jarige leeftijd. 
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Voetbal SV Enter van 23 juli 1970 

 
Bovenste rij v.l.n.r                         Onderste rij v.l.n.r. 
 
Gerard Rikkert                              Harry Heering   
Gerrie Rosink                                Bennie Wolters         
Hennie Otten                                 Gerard Slaghekke 
Bennie Schrooten                          Rinie te Wierik 
Bennie Meijer                                Johan te Wierik  
Richard Spekenbrink                     Harry ten Elzen en Johan Meijer 

 

 Trui Hanstede-Blokhorst met haar twee nichtjes Line 
en Mannie Haafkes van tante Marie Haafkes-Blokhorst. 
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1930, Ab Roessink en Gerrit Jan Wolfs 
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Geertruida Freriksen-Braamhaar en haar zoon Gerrit Freriksen 



176 
 

 
1960, Johan Freriksen (Kaaks) Rondweg 
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1965, prins Johan Freriksen 
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Marie, Gert en Trui (Truus) Freriksen (Kaaks) Zuiderstraat 

 

 

 



179 
 

 
Laurens Slaghekke en dochter Iza 
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Parool, 6 maart 1957 
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De dokter  
In 1917 komt dokter Veldhuyzen van Zanten naar Enter als gemeentegeneesheer. Hieraan is 
een vaste toelage verbonden. De huur van het door de gemeente gebouwde doktershuis wordt 
hiervan afgetrokken. Wat resteert is nauwelijks genoeg om van te leven. Dus moet hij een 
praktijk opbouwen in Enter. De eerste jaren worden ze ondersteund door de wederzijdse 
familie. Er was al een generatie, behoudens enkele dokters die maar kort bleven, geen vaste 
huisarts meer in Enter geweest. De Entersen zijn klant bij dokters uit Rijssen, Goor en 
Wierden. Dokter Veldhuzen van Zanten maakt indruk op de Entersen door zijn tomeloze inzet 
dag en nacht, zijn droge humor en de bereidheid om “Eanters te leren kuiern”. Zo wordt de 
dokter een Enternaar, één van ons zoals ze zeggen en zijn praktijk groeit snel. Maar vakanties 
zijn in de jaren twintig nauwelijks mogelijk. 
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Jan Veldhuizen van Zanten 

 

Zuster Dien (vroedjuffrouw) en dokter Rob 



186 
 

 
Dokter Jan Veldhuizen van Zanten en zijn zoon dokter Rob  

 

 

De Rijssenseweg is nog een zandweg en weiland aan de overkant van het huis van de dokter. 
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Het doktershuis  
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De drie boerderijen achter de openbare school 

Getkate  
De naam Getkate werd in een akte van 5 februari 1481 geschreven als Gheetkote. Deze 
Gheetkote heeft al zijn bezittingen aan het klooster van Albergen gegeven. In de akte staan de 
voorwaarden waar hij zich aan moet houden. Met andere woorden: de eigenaar van de beide 
erven Groot- en Klein Getkate was de heer van Almelo. Deze verkocht in 1455 beide erven met 
de bewoners aan het klooster in Albergen. Volgens het pachtcontract van 24 juni 1513 
verpacht de prior van Albergen het erve Groot Gheetkote aan Berend ten Gheetekoten. Hij 
krijgt dezelfde voorowaarden waarop zijn ouders het erve voordien in pacht hadden. Een van 
de eisen was dat de verschuldigde pachtgranen geleverd moesten worden over het water.  Het 
erve Groot Getkate wordt pas weer genoemd in de registers van de volkstelling  en vuursteden. 
In het vuurstedenregister van 1751 is de graaf Van Rechteren eigenaar van zowel het Groot- 
als Klein Getkate. Groot Getkate lag buiten het esverband. Het erve werd gevestigd aan een 
vennetje, het Goor genoemd. Er was ook een eendenkooi (gloepe). De naam Getkate is een 
verbastering van de oorspronkelijke naam ‘Gietekote’. Dat duidt op een kotter met een paar 
geiten. De bouwkamp van het erve wordt de ‘Hoge Braoke’ genoemd. Die heeft in het midden 
een inzinking en doet denken aan een oude schans. In de Franse tijd zouden de boeren van 
de Wateregge in het bosje akkermaalshout op de Hoge Braoke hun paarden verborgen hebben 
gehouden. Naast een Groot Getkate en een Klein Getkate wordt er in de volkstelling van 1748 
geschreven over een Olde Getkate. Dat is niet verwonderlijk want het Klein Getkate is 
oorspronkelijk gebouwd als lijftuchthuis voor de oude boer en zijn vrouw. Het was toen het in 
1455 verkocht werd aan het klooster al een zelfstandige boerderij. Zeker is dat er nadien weer 
behoefte was aan een huis voor de met lijftucht (pensioen) gaande oude boer en zijn vrouw. 
Toen het kloosterbezit in beslag werd genomen na de opheffing van de instelling is Klein 
Getkate nog tot 1706 een domeingoed gebleven. Daarna kwam het door aankoop weer in bezit 
van Huis Almelo. De Getkate’s zaten in de hoek waarop de gehel Wateregge afwaterde, niet 
ver van het punt waar Loolee en Markgraven samen verder gaan. Op het erve Klein Getkate 
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werden ganzen gehouden, soms wel honderd. Die brachten vier tot vijf gulden per stuk op. 
Daarbij waren de ganzen de helpers van de boer in de strijd tegen de ‘rowbol’. De ganzen 
trokken de akkerpaardestaart met hun sterke snavels uit de grond. 

  

 

1920, Siene Getkate van de Dorpsstraat.. Zij is geboren in 1845. Toen de foto is gemaakt was 
zij vijfenzeventig jaar. 



190 
 

 
 

 
Dagblad Tubantia, 4 juli 1938 
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De Tukkerman 
Grenzend aan de rooms katholieke begraafplaats lag het erve Tukkerman. Volgens de kaart 
van 1829 is ’n Tukkerman een boerderijtje met een onderschoer dat met de achtergevel naar 
de weg is gekeerd. Het was een los hoes waarvan de muren merendeels waren opgezet in een 
met leem bepleisterd vakwerk. In het eerste kwart van de negentiende eeuw werd de 
Tukkerman verpacht aan Koenderink uit Enter. Tijdens een zware storm was hun huis in 
Enter in elkaar gewaaid. Met hun roerende have in een zomp geladen waren ze de Regge op 
gevaren en verder via de Almelose Aa en Loolee op het Heetveld aangekomen. Daar gingen ze 
hun leven voortzetten op het vrijgekomen erve Tukkerman op het Sluitersveld. Wat betreft de 
Tukkerman had de familie Koenderink zich niet veel verbeterd. Als het flink waaide moesten 
de grote naar buiten opengaande niendeuren met stutten dicht gehouden worden. Toen op 
een keer de stutten het niet hielden moest hals over kop de grote soppenketel omgekeerd als 
stolp op het open vuur worden gezet. De vlammen, aangejaagd door de wind, kwamen tot aan 
de zoldering. Koenderink was ook huisknecht bij een deftige familie in de stad. Zo had hij eens 
van zijn werkgever een afgedankt tapijt gekregen. Daarmee kon het woongedeelte van de deel 
afgeschut worden. Zijn vrouw zou toen hebben gezegd: ‘dach ie da’k alle dage teegn dat kale 
ding wil ankiekn. Geeuw’t mie dan mar leewer ’t lösse hoes’. Het gevolg was dat het tapijt weer 
moest vertrekken.  
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De Adelaar 

 

Links hotel de Adelaar  

 

Hotel de Adelaar  

In het begin van de negentiende eeuw is er op de plaats waar later hotel de Adelaar zou komen 
een logement waarvan Gradus Volbrink de eigenaar was. In 1831 is Gradus Volbrink 
overleden en vervolgens is het pand verkocht aan Jannes van Uitert.  
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Of hij ook zelf het logement heeft gerund is niet bekend. In 1853 verkoopt Jannes van Uitert 
het pand aan Gerhardus Struik uit Rijssen. Gerhardus Struik is getrouwd met Geertruida 
Meyer, een kasteleindochter uit Delden. Ze beginnen een  tapperij/logement met daarnaast 
een smederij, want Struik is grofsmid van beroep. 

In 1871 overlijdt Gerhardus Struik. Zijn vrouw zet de zaak voort tot 1883. In dat jaar verkoopt 
ze de panden aan kandidaat-notaris Jan Poulie uit Wierden. Poulie verhuurt de 
tapperij/logement aan Jan Evert Jansen uit Meppel die getrouwd is met Rensje van Dijk. Het 
pand ernaast waar vroeger o.a. de smederij was wordt verhuurd aan Annette van Wijngaarden. 
Als zij in 1887 overlijdt gaat haar neef Karel van Wijngaarden hier te wonen. Karel is net 
brievengaarder geworden en het hulppostkantoor van Enter wordt nu in een kamer in dit 
pand gevestigd. Karel van Wijngaarden is in 1891 getrouwd met Jansje Maatje die vroedvrouw 
was in Enter. 

Omstreeks 1900 is er een nieuwe voorgevel in het logement gekomen. Dan verschijnt in de 
voordeur de afbeelding van de Adelaar. In het hulppostkantoor ernaast komt in 1894 een 
openbare spreekcel waar je interlokale telefoongesprekken kon voeren door tussenkomst van 
de telefoniste. In 1907 overlijdt Jan Evert Jansen. Zijn vrouw Rensje van Dijk zet het logement 
voort. In 1906 is notaris Poulie overleden, zijn vrouw blijft De Adelaar verhuren aan de familie 
Jansen. Ook overlijdt Karel van Wijngaarden, de postkantoorhouder, die naast De Adelaar 
woont. Hij wordt opgevolgd door zijn vrouw Jansje van Wijngaarden-Maatje.  

Als de weduwe van notaris Poulie in 1916 overlijdt besluiten de erven het pand van de Adelaar 
te verkopen. Als koper dient zich aan Hermannus Schuurman een stalhoudersknecht uit 
Zwolle. Hij is getrouwd met Anna Philippi, een zuster van schoenmaker Philippi, die enige 
jaren eerder in Enter gekomen is. Schuurman blijkt totaal ongeschikt voor het horecavak. 
Zijn vrouw voorkomt dat het uit de hand loopt, maar in januari 1921 wordt de Adelaar 
verkocht aan Johannes Smithuis uit Hengelo. 

In december 1921 brandt het hotel af. Ook het naastgelegen postkantoor loopt grote 
waterschade op. In februari 1922 wordt door de gemeente al een plan voor nieuwbouw 
goedgekeurd. Op de benedenverdieping komt de gelagkamer met daarachter een biljartzaal, 
een hotelkeuken  en een kamer voor de familie aan de voorkant. Op de verdieping komen zes 
hotelkamers en een zitkamer, slaapkamer en keuken voor het gezin Smithuis. 

In 1924 staat het hotel te koop. Gerrit Jan Koenderink wordt de koper. Zijn vader komt uit 
Enter en is van Zwen Jans. In 1926 vraagt Gerrit Jan Koenderink een vergunning bij de 
provincie tot het onderhouden van een autobusdienst op marktdagen tussen Enter en Rijssen 
en Enter, Wierden en Almelo. In 1927 wordt de vergunning onder protest van de spoorwegen 
en Hodes in Rijssen voor vijf jaar verleend. Naast de autobusdiensten verhuurt Koenderink 
ook een luxe auto. 

Dan komt de Tweede Wereldoorlog. Alle auto’s en autobussen worden in beslag genomen. De 
Duitsers vestigen hun hoofdkwartier in de Adelaar. Na de oorlog zijn de boerenbruiloften op 
de deel van de boerderij nagenoeg afgelopen. Er komt vraag naar grotere en luxere zalen. 
Koenderink laat in 1952 een grote ‘ontspanningszaal’ bouwen. Dit wordt een groot succes. 
Veel bruiloften, dansavonden en tentoonstellingen worden er gehouden. In 1959 
overlijdt Gerrit Jan. De concurrentie zit ook niet stil en Dreijerink en Ten Berge bouwen zalen. 
In 1960 wordt de zaak verbouwd. Het café komt langs de gehele voorzijde aan de Dorpsstraat. 
Johan ten Hove, getrouwd met Jo Koenderink, heeft de zaak overgenomen. De biljartzaal 
wordt aangetrokken bij de grote zaal. In de jaren die volgen wordt de zaal niet gemoderniseerd 
en de activiteiten lopen hard terug. Als Johan ten Hove komt te overlijden zet Jo het cafѐ nog 
voort tot september 1987. Bron: Johan Altena. 
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23 november 1959 

 

Lijkweg  
De doden werden in Enter uitgedragen door een hiervoor bestemde deur, de dooddeur of 
lijkdeur. De doden werden langs een speciale route naar het kerkhof gebracht. Deze route 
heette de lijkweg, ook wel likweg, reeweg, dodenweg of noodweg. Deze lijkwegen mochten nooit 
afgesloten worden. Nu zijn ze buiten gebruik, maar in Enter werden ze tot omstreeks 1950 
nog gevolgd. Ze zouden in  het jaar 784 ingesteld zijn door Karel de Grote, die niet wilde dat 
de doden verbrand werden op de manier zoals de heidenen dat deden. Hij maakte een wet 
waarin was verpicht dat ze langs vaste wegen naar het kerkhof gebracht moesten worden. 

In Enterbroek liepen zo’n honderdvijftig jaar geleden twee klompenmakers op weg naar huis 
na een kuieraovend [visite]. Het was laat in de avond en ze liepen over een lijkweg. Graads viel 
plotseling op de grond en bleef liggen. Geschrokken vroeg zijn maat, Dieks, wat er aan de 
hand was. Graads vertelde dat hij opeens een lijkwagen met een lijk erop had gezien. De wagen 
kwam recht op hem af. En of hij wilde of niet, hij liep verder, tussen de paarden door, de 
wagen op, over de kist heen. En toen hij achter op de wagen kwam was hij er ondersteboven 
van afgevallen. De twee begrepen er weinig van. De ouders van Graads vertelden dat wanneer 
je op een lijkweg in het wagenspoor gaat lopen, dan kan het gebeuren, dat je plotseling tegen 
een lijkwagen op loopt en er achter weer af valt. Dat was al zo vaak gebeurd. Loop daarom 
nooit door zo’n wagenspoor, was hun advies. Dat deed Graads later ook nooit weer, zelfs niet 
als de weg geen lijkweg was. 
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De begrafenis van C. Kuysten, hoofd van de lagere school te Ypelo in 1943. Met de lijkwagen 
getrokken door een paard dat was afgedekt met een rouwkleed. De lijkwagen was eigendom 
van de lijkwagenvereniging. 

Enter ligt in het hart van het voorloopgebied. De persoon met de gave ziet de lijkstoet 
aankomen (horen doe je ze niet). Hij trekt zijn makker op het laatste moment langs de kant 
van de weg dan wel waarschuwt hem om opzij te gaan. In het laatste geval gaat het dan toch 
nog vaak mis, omdat de eerste niet begrijpt waarom en gewoon doorloopt. Met alle gevolgen 
van dien. De waarschuwende makker is veelal (maar dat hoeft niet) met de helm op geboren 
en is daarom helderziend. Uit de personen in de begrafenisstoet kan hij opmaken wie uit de 
omgeving er in de nabije of verre toekomst daadwerkelijk begraven zal worden. Ook komt het 
voor dat hij zijn eigen toekomstige begrafenis zo van tevoren waarneemt 
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In de middeleeuwen werden doden begraven in en rondom de kerk. De plaatsen in de buurt 
van de heiligste plek van de kerk, het altaar, waren geliefd. Deze brachten de dode zo dicht 
mogelijk bij God. Deze dure plaatsen waren echter alleen voor de rijken weggelegd. De graven 
bevonden zich onder de kerkvloer en waren niet altijd even goed afgesloten. Hierdoor hing er 
vaak een stinkende lijkenlucht in de kerk en omgeving. Een theorie is dat de uitdrukking 
‘stinkend rijk’ hiervandaan komt. In de zeventiende en achttiende eeuw ontstonden de eerste 
voorlopers van de uitvaartverzekering. Begrafenissen kostten veel geld en niet iedereen kon 
dit betalen. Daarom begonnen gildebroeders of dorpsgenoten uitvaarten te verzorgen met 
behulp van ‘dodenbussen’. Dit waren speciale fondsen om de kosten van begrafenissen mee 
op te vangen. Het eerste succes van de in 1874 opgerichte vereniging was de bouw van het 
eerste crematorium van Nederland in 1913: crematorium Westerveld. Op 1 april 1914 werd 
hier het hoofdbestuurslid van de vereniging gecremeerd. Hiermee was de eerste crematie op 
Nederlands grondgebied een feit. Van deze crematie werd na afloop een proces-verbaal 
opgemaakt: cremeren was nog steeds verboden in Nederland. De crematie werd echter 
gedoogd en een strafrechtelijke vervolging werd niet ingezet. 
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De Enterse Paus 
Johan Paus is de oprichter van de motorgroothandel Jopa Racing Products en 
motorkledingmerk Jopa. Hij is in juli 2019  op zesenzestigjarige leeftijd overleden. Paus was 
al enige tijd ongeneeslijk ziek. Vanuit het gebouw aan de Veldegge distribueert Jopa Racing 
Product tal van motorkledingmerken. Het bedrijf behoort inmiddels tot de grootste 
groothandels van Nederland. In een afscheidsbrief, na zijn overlijden gepubliceerd op de 
website van Jopa, bedankt Paus al zijn afnemers. ‘dankzij u hebben wij Jopa kunnen 
opbouwen tot het bedrijf dat het nu is. Motorcoureurs waren vrijdagmiddag om 14 uur bij het 
bedrijfspand. Ze vormden een erehaag en waren gekleed in Jopa-kleding om Johan de laatste 
eer te bewijzen. 

 
 



198 
 

 
 
 



199 
 

Kaspers  
Uitgangspunt voor de serie over de oude Eantersen is de stamboom van Schrooten. In dit 
laatste stuk komen we namen tegen van mensen die nog steeds in Enter wonen, zoals Otten, 
Ten Kattelaar, Wolters en Nollen. 

Jan Otten is geboren op 27 mei 1862 te Enter en overleden op 24 augustus 1920 te Enter op 
achtenvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Berend Jan Otten en Fenneken Ten Kattelaar. 

Hij woonde in 1910 in de Waterhoek, nu is op die plaats het woonhuis van Jan Kornegoor. 
Jan Otten is landbouwer en klompenmaker. Hij is getrouwd op 28 januari 1897 met Johanna 
Schrooten uit Enter. 

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Johanna Schrooten overlijdt op 14 april 1913 te 
Enter op vijfenveertigjarige leeftijd. 

Het eerste kind, Johanna Otten, overlijdt op 3 februari 1912 op dertienjarige leeftijd. 
Het tweede kind, Grada Johanna Otten, overlijdt op 3 december 1900, zes maanden oud.  
Het derde kind, Grada Johanna Otten, overlijdt op 3 mei 1922 op twintigjarige leeftijd.  
Het vierde kind, Hermannes (Mot Jong) is overleden op 23 mei 1965 op eenenzestigjarige 
leeftijd. 

Op zijn bidprentje staat: De dood bevrijde hem van de hevige benauwdheden, die een 
ongeneeslijke ziekte hem bracht. 

Op zestienjarige leeftijd stond hij met zijn jongere broer Gerard alleen, nadat zijn vader en 
moeder en broers en zusters hem door de dood reeds ontvallen waren. 

Het zesde kind, Gerhard Johannes (Mot Jongs), is landbouwer. Hij trouwde op 30 oktober 
1947 op negenendertigjarige leeftijd met Geertruida Johanna Wolters uit Enter. Zij is de 
dochter van Hendrikus Willem Wolters en Johanna Theodora Nollen. 
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Enterse Accordeon Band, vlnr: Jan Nijland (Hinnen Jan), Jans Schrooten (Kaspers Jans) en 
Dieks Schrooten (Kaspers Pruuse). 
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Jans Schrooten, Kaspers Jans 
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Woningnood  
Dat de woningnood van alle tijden is wordt duidelijk in de oude markeboeken. Toen ook al 
was er gebrek aan woningen. De Goedsheren van Enter brengen dat onder de aandacht van 
de markerigter op de markevergadering van 4 juni 1691. Vermeldt wordt dat ‘veelvoudige 
inwoonders bij andere cotters en andere ingesetenen gaen inwoonen, tot groote ondienst van 
anderen’.  De markerigter gaf het bevel hierop toe te zien. Kort na het midden van de 
achttiende eeuw zijn veel eengezinsboerderijen omgebouwd tot dubbele woonhuizen. 

 Dwarshuis  
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Eanter Gaitjan 
 
Eanter Gaitjan (Ten Brinke) werkte in zijn goede jaren als dagloner op de erven Witvoet en 
Zoetenhuis te Almelo. Hij woonde aan de Windmolenbroeksweg net voor de Wezebeek. Eanter 
Gaitjan had een zeer bijzonder reukorgaan. Zo kon hij volgens zijn zeggen aan het graanstro 
ruiken van welke akker het afkomstig was. Toen hij eens bij Zoeteman de rogge op de hielde 
moest helpen opstapelen, zei hij: disse keump van ’t Hoondernus’. Hij had maar een keer aan 
de schoof geroken. En Gaitjan had altijd gelijk. Het Hoondernus dankte haar naam aan het 
feit dat men hier bij het roggemaaien een keer een nest met kippeneieren had gevonden. Ook 
kon Eanter Gaitjan honden  bederven. Als hij een hond eens flink in de ogen had gekeken was 
het dier als waakhond waardeloos geworden. Geen wonder dat wanneer Gaitjan op bezoek 
kwam de hond buiten zijn bereik werd gehouden. Eanter Gaitjan is allang uit de tijd en zijn 
huisje heeft het veld moeten ruimen voor de gigantische stadsuitbreiding. 
 

 

 
 
28 juli 1970, Trui Ten Brinke-de Wilde (Aonts-Trui), echtgenote van Jans ten Brinke (Oants-
Jan) 
 

Ten Brinke  
 
Ten Brinke, de veldnaam is Brink.  Hendrik Lamberts Brink is de oudst bekende Ten Brinke. 
Hij is geboren te Recdam (Rectum) omstreeks 1595. In de genealogie staat Bokdam achter zijn 
naam. Ik denk daarom dat zijn moeder van Bokdam was. Hendrik woonde op de 
Hulshorsterbrink. Hij wordt Brink Hendrik genoemd in de markeboeken. De veldnaam Brinks 
Hendrik Kempken wordt nog gebruikt.  Hij is getrouwd met Geesken Hulshorst. Ze woonden 
op Klein Hulshorst te Recdam. Zijn zoon Jan trouwde met Fenneke Jansen uit Rijssen en 
verhuisde naar Enter. Diens dochter Fenneke is geboren op 18 januari 1694 te Enter. Ze 
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trouwde met Gerrit de Wilde. Achter zijn naam staat Koenderink. Waarschijnlijk is zijn moeder 
van Koenderink. In 1716 kopen ze een stuk land dat het Koendrinks stuk wordt genoemd. 
Het ligt voor de Kluppels Kempke in de Enter Es. Het is zes scheppel groot en ze betalen er 
vierhonderd gulden voor. De eigenaar die het stuk grond verkoopt is de weduwe Van Staverden 
tot de Berghorst. Ze verkoopt de grond in juli 1745 na het overlijden van haar man en verdeelt 
de boedel onder haar vijf kinderen.  Fenneke en Gerrit verkopen hun huis dat ze hebben 
verhuurd aan de krijtwever. Die wordt In de Rinkelaer genoemd. Het huis stond tegenover het 
erve Roeters aan de Dorpsstraat. De nieuwe eigenaar wordt Jan Ten Kattelaar. Deze gegevens 
zijn ontleend aan het Rechterlijk Archief Kedingen d.d. 23 april 1747. 
 
Een Twentse schepel herenmaat = 62,5 Rijnlandse roede = circa 887 m². Een Rijnlandse roede 
van 12 voet is 3.767 meter.  

 
Marcus Samuel  
 
Marcus Samuel was eigenaar van de kippenslachterij aan de Dorpsstraat. De kippen werden 
vroeg in de ochtend gebracht en op vaste dagen geslacht. Samuel werkte in zijn jeugd als 
kippenslachter in Duitsland. Daar leerde hij zijn vrouw Karola Salmagne kennen. Toen het 
stel zich in Enter vestigde, begon Samuel een kippenslachterij in het pand aan de Dorpsstraat 
146. De onderneming was bijzonder succesvol. In de vooroorlogse jaren was zijn bedrijf de 
grootste werkgever in Enter. 

  

Marcus Samuel en Carola Salmagne 
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In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog kwam Samuels zoon Ies vanwege de handel in 
pluimvee vaak in Duitsland. In 1932 werd hij bij zijn wekelijkse tocht naar Hamburg aan de 
grens in Nordhorn aangehouden, volgens de krant voor smokkel van geld. Enkele buurjongens 
die met hem in de auto zaten werden na enkele dagen vrijgelaten maar Ies werd naar Hamburg 
overgebracht. De auto werd in beslag genomen en een hoge boete werd opgelegd. Pas na veel 
moeite en bemiddeling kwam hij vrij. Dit was een voorbode voor nog meer onheil voor de joodse 
inwoners van Enter. In mei 1940 begon de Duitse bezetting van Nederland. Voor de joden had 
dit al spoedig ernstige gevolgen. In oktober van dat jaar moesten alle joodse ondernemingen 
zich melden bij de Wirtschaftsprüfstelle, de Duitse controledienst voor bedrijven. Spoedig 
daarna werd hun bedrijf geliquideerd. Geldelijke vermogens moesten gestort worden op een 
door de Duitsers aangegeven bank. De joden mochten hun beroep niet meer uitoefenen. Het 
leven werd hen geleidelijk onmogelijk gemaakt. 
 
 

 



208 
 

 

 



209 
 

 
 
De kippenslachterij stond op de plaats waar nu de parkeerplaats is van Roetgerink mode. 

 



210 
 

 

Marcus Samuel en vrouw en kind voor hun huis aan de Dorpsstraat, nu slager Roetgering 
 
 
Toen de joodse inwoners werden opgeroepen zich aan te melden voor werkkampen, brak er 
paniek uit. De families Samuel en Spanjar zochten wanhopig naar een onderduikadres. 
Vrijwel geen enkele Enternaar durfde dit aan. Ook het in bewaring nemen van contant geld of 
dierbare meubelstukken van deze joodse families tot betere tijden aanbraken ging zeer 
moeizaam, want op Judenhilfe stonden zeer strenge straffen. Na hulp van families in het 
Enterbroek vonden elf joden in de zomer van 1942 een onderduikadres in een oud kippenhok 
dat werd opgebouwd tussen dichte houtwallen in de driehoek Bornerbroekseweg, 
Huttemansweg en Entelerweg. In boerderijen aan de Hoesselderdijk vonden anderen 
onderdak. 
 
Op 10 mei 1943 werden de elf Joden in hun schamele onderkomen na verraad opgepakt door 
de Grüne Polizei. Op 21 mei 1943 zijn ze vermoord in het vernietigingskamp Sobibor. Andere 
Enterse Joden werden in plaatsen in de omgeving opgepakt. Slechts enkelen hebben de oorlog 
overleefd. Een monument aan de Bornerbroekseweg herinnert aan de dramatische 
gebeurtenis hier in de buurt. Ook Marcus Samuel en Ies Samuel met zijn echtgenote Lien 
Rosendaal vonden hier onderdak. Van de 29 Joden die aan het begin van de oorlog in Enter 
woonden zijn er negentien vermoord in Sobibor en Auschwitz. Bron: entoenennu.nl. 
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Gas  
 
Gas als energiebron werd na de eeuwwisseling glorieus voorbijgestreefd door elektriciteit. Die 
was goedkoper gemakkelijker en als lichtbron veruit superieur. 

Voordat de elektrische centrale werd opgericht had men in Enter een lantaarnopsteker in 
dienst. Hij werd aangesteld door de gemeente om in de avond de straatlantaarns - die in die 
tijd vaak nog op petroleum of gas werkten - aan te steken. Dit was een dagelijks ritueel. 

Palen langs de wegen, met 'draden' voor het overbrengen  van elektrische stroom, begonnen 
omstreeks 1900 een normaal verschijnsel te worden. Op 19 april 1876 ging de eerste openbare 
elektriciteitscentrale van Nederlands fabricaat van start in Kinderdijk. 

Elektrisch licht was gemakkelijker te bedienen dan gas en ook minder brandgevaarlijk; het 
verbruikte geen zuurstof en leidde vooral in kleinere vertrekken dus niet tot luchtbederf, het 
gaf geen aanslag op gepolijste meubels, was helderder en zorgde voor een gelijkmatiger 
lichtverdeling.  

 

 
Electriciteitscentrale Brandput/Rijssenseweg 
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Kaars en lampolie moesten halverwege de negentiende eeuw wijken voor lichtgas. Almelo 
kwam op 27 mei 1858 met Mesritz en de broers Enthoven overeen om de stad met gas te 
verlichten. De gasfabriek werd gebouwd aan het kanaal. Lodewijk Salomonsson nam daartoe 
het initiatief. De overbodige materialen werden aan naburige gemeenten verkocht die nog de 
oude straatverlichting bleven gebruiken. Hengelo nam in het jaar 1861 twaalf straatlantaarns 
over voor tien gulden per stuk. Een jaar later betaalde Hardenberg honderdzestig gulden voor 
overgenomen lantaarns. In het jaar 1879 stonden in de straten van Almelo 
zevenhonderdvijfenzestig lantaarns. Het gasbedrijf werd in het jaar 1881 overgenomen door 
de gemeente. De fabriek werd in het jaar 1908 buiten werking gesteld en er kwam een nieuwe 
fabriek aan de Rohofstraat, die aangesloten werd op het huizennet. 

 

 
Electriciteitspaal in de Dorpsstraat 

 

De komst van de elektriciteit bracht een grote verandering teweeg. Almelo kreeg de eerste 
elektrische straatverlichting al in het jaar 1901. Enter volgde niet lang erna. Deze werd 
gerealiseerd door de ‘Eerste Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij’ uit Amsterdam die een 
‘afdeeling Electrisch Centraal-Station Almelo’ vestigde. Als verlichting dienden gloei- en 
booglampen (koolspitslampen). Er was echter nog niet overal elektriciteit. In het jaar 1902 
leverde de Johannesfelder Machinenfabrik Schumann & Küchler uit Erfurt zes 
petroleumlantaarns en zes reflectoren. De gemeente ontving een jaar later een rekening van 
de Electriciteits-Maatschappij uit Amsterdam voor het aanbrengen van Nernstlampen aan het 
gemeentehuis. Walter Hermann Nernst was een Duitse natuur- en scheikundige. De 
elektrische verlichting viel kennelijk tegen. De directeur van de gasfabriek, G. Daams berichtte 
burgemeester en wethouders van Stad Almelo op 15 maart 1911 naar aanleiding van een 
verzoek van de gemeente Zwijndrecht. Deze had informatie gevraagd over de vergelijking 
tussen elektrische en gasverlichting. 

Redenen om naast elektrische verlichting toch weer deels op gasverlichting over te stappen 
waren dat de elektrische verlichting te duur was en leidde tot overbelasting van de centrale 
en dat de gloeilampen te klein waren en onvoldoende licht gaven. Almelo handhaafde 
elektrisch licht in de hoofdstraten. 
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De gasfabriek en de elektrische centrale werden in het jaar 1922 samengevoegd tot één bedrijf 
op de Veldkamp. Met de komst van het elektrisch licht ging de romantiek van de 
lantaarnopsteker verloren. 

 

 
Electriciteitspaal in de Julianastraat 

 
Electriciteitspaal op de Brandput 
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Brand 
 
In januari 1724 brak 's nachts op de Hoge Brink brand uit. De brand liep volledig uit de hand. 
Toen het licht werd was de ramp duidelijk. Er waren negenenveertig huizen verbrand, waarin 
meestal twee gezinnen woonden, en tientallen schuren. Ook de kerk had zware schade. Het 
zou een generatie duren voor Enter de ramp enigszins te boven was. Precies honderd jaar na 
de grote brand van 1724 werd Enter weer getroffen door een ramp. Op 5 augustus 1823 brak 
er brand uit en werden vijfentwintig woningen en diverse schuren in de as gelegd. De schade 
bedroeg vijfendertigduizend gulden. Slechts één familie was voor brand verzekerd. Er werd in 
een landelijke courant een oproep geplaatst voor ondersteuning. Op 9 september van datzelfde 
jaar brak er tot overmaat van ramp opnieuw een brand uit: zes woningen gingen in vlammen 
op. Extra wrang was dat in deze huizen delen van inboedels waren opgeslagen die bij de brand 
van 5 augustus gered waren. Enter bleef achter in een diepe crisis. 
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Joodse mensen uit Enter 
 

 
 
Gedicht van Mans Pluimers  
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Namen van de mensen uit Enter die gedood zijn in de concentratiekampen.  
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Bron: Oranjeboekje 2019  
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Oorlogsverhaal van Baks Hendrik, bron: oudheidkamer Enter 
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Alfred Frank woonde in een boerderij aan de Rondweg te Enter. Op 2 juni 1944 werd hij 
gearresteerd door de landwachters Brinks uit Adorp en Keizer uit Almelo. Frank had in Enter 
al gauw de naam 'Venn-jurre' gekregen omdat hij in het Enterveen woonde. Na de arrestatie 
van Frank werd het verzet ingelicht over wat er gebeuren zou. De Enterse politiemensen 
Westerink en Haagsma hadden contact met de verzetsgroep in Enter. Aanvankelijk zou Frank 
zaterdags al naar Almelo worden vervoerd vanwaar hij naar Westerbork overgebracht zou 
worden. Bij het vervoer van Frank naar Almelo door de Enterse politie zou een overval in scene 
gezet worden door de ondergrondse. De politieman zou door zijn broek geschoten worden en 
hij zou zijn dienstrevolver leegschieten. in de verwarring zou Frank dan ontsnapt zijn.  

Het plan ging niet door toen op het politiebureau het bericht kwam dat Frank pas op 
maandagmorgen opgehaald zou worden. De commandant van kamp Westerbork was op 
vakantie en zou pas op maandag terugkomen. Haagsma lichtte de kapelaan in die ook bij het 
verzet hoorde. De kapelaan ging naar Ten Berge die haastig de mensen van de verzetsgroep 
mobiliseerde. Om twaalf uur in de nacht zou Frank door de ondergrondse uit het politiebureau 
bevrijd worden. Haagsma had de kapelaan verteld dat hij een raampje zou openlaten van de 
ruimte voor de cel. Tegen twaalf uur kwam de groep bij elkaar. 

H. Velten, H. Leussink, J. Brunnekreef en A. Schuitemaker stonden op hun post rond het 
politiebureau. Mocht de postcommandant, de politieman Brinks, die naast de cel woonde, wat 
horen en tevoorschijn komen, dan zou hem het zwijgen worden opgelegd. De kans hierop was 
klein want hij lag ziek op bed. G. Rutjes en M. Morsink (Plas Mans) stonden bij het nabij 
gelegen kerkhof en zouden Frank naar een tijdelijk onderduikadres (bij Plas-Mans) brengen. 
Ten Berge zou Frank uit de cel bevrijden. Bij de cel aangekomen ontdekte hij dat het raampje 
niet openstond. Wat te doen?  

Besloten werd bij smid Ten Brinke (Wiln Hendrieks) een handboor te halen. Ten Brinke werd 
uit bed getrommeld en zorgde voor een boor. Hiermee werd een gat geboord in het kozijn en 
zo konden ze met een draad de sluiting van het raampje openmaken. Hierna kon een groter 
raam opengemaakt worden en was Ten Berge binnen. Met een schroevendraaier werden de 
scharnieren van de celdeur verwijderd en eindelijk kon Frank de cel uit. Frank stond 
doodsangsten uit, bang als hij was dat de bevrijders gestoord zouden worden. Rutjes en 
Morsink brachten Frank naar zijn onderduikadres. De rest van de groep ging naar huis. de 
Enterse bevolking vreesde nog represailles van de Duitse kant maar die bleven gelukkig uit.  

 
Politiebureau met in de schuur de cel waar Frank zat opgesloten. 
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Braamhaar  
 

Wie denkt dat Braamhaar in Enter is geboren heeft het mis. De familie komt oorspronkelijk 
uit Azelo. Daar is omstreeks 1620 de oudste bekende Braamhaar geboren. Zijn naam is 
Hermen ten Braamhare. Zijn zoon, Jansen Braamhaar is geboren te Azelo op 20 februari 
1656. Jansen trouwde op 38 jarige leeftijd te Delden op 4 maart 1694 ,et Trijne Schultens van 
het Schultenshuis. Zij was de weduwe van Gerrit Cornelissen uit Enter Hun vijf kinderen 
worden te Azelo geboren. Grietje, het eerste kind, trouwt met Roelof Otten uit Enter. Het 
tweede kind, Jan, trouwt met Jenne Perik uit Enterbroek. Het derde kind, Wessel, trouwt met 
Trine Boos uit Enter. Hendrik, het vierde kind, trouwt met Zwenne Spekenbrink uit Enter .De 
laatste, Gerrit, trouwt in Rijssen met Gerritjen Korsteee uit Elsen. Via de kinderen van Hermen 
Ten Braamhare heeft Braamhaar zich in Enter gevestigd. Braamhaar is tegenwoordig ook 
bekend onder de namen De Weend, Stos, De Boer 

Op 6 mei 1744 koopt Roelof Otten een uitdrift in de marke van Enter. Het is in het Zuidereind, 
tussen Dirk Lammertsen te Morsche en Jannes Smit. Hij betaald honderdelf gulden. Bij de 
volkstelling van 1748 wonen bij Roelof in huis zijn ongetrouwde dochters Geeze, Fenne en 
Trijne. Na het overlijden van Gerritje houdt hij maagd- of kinderenscheiding. Met andere 
woorden: hij verdeel zijn bezittingen onder de kinderen op 18 augustus 1751. Daarna 
hertrouwd hij met Egbertje van het Haagedoorn, weduwe van Jan Markslag. 

Antonie, de zoon van Hendrik, wordt Stos genoemd. Hij is van beroep wever en koopman. 
Antonie is getrouwd met Grietje Mulder van de Stal op Staverden, Hij koopt van B. Ter Steege 
op 16 november 1799 een huis met gaarden in Enter voor achthonderd vijfentwintig gulden. 
Antonie koopt op 6 maart 1800 van Jan Weterink een huis met tuin en gaarden met twee 
percelen bouwland voor negenhonderd vijftig gulden. Op 27 juni 1800 koopt Antonie uit een 
publieke verkoop van Arend Ezendam een stuk bouwland op de Enter es voor 
tweehonderddertig gulden. In 1812 is hij ook eigenaar van het erve Brok te Deldenerbroek. 
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Cafe Braamhaar 
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Schuilkerk 
 

De school aan de Middenweg, later Oude Schoolstraat, zou zo maar de oude schuilkerk 
kunnen zijn. Dat is te zien aan de boogramen.  Hoewel de Gouden Eeuw bekend staat als een 
eeuw vol tolerantie, gold dat niet voor gelovigen die niet Calvinistisch waren. Gewetensvrijheid 
was er wel, maar van godsdienstvrijheid was er nog geen sprake. Elke Nederlander werd 
geacht om gereformeerd te zijn, wat anders-denkenden haast dwong om bijeen te komen in 
een schuilkerk. Een schuilkerk was in theorie een onherkenbaar kerkgebouw, waar groepen 
stiekem samen kwamen om hun geloof te uiten. De gebouwen waren ’vermomd’ als huis of 
boerderij en hadden een erg voorzichtige inrichting. Later paste dit zich wel aan naar de smaak 
van die tijd, die voornamelijk op barok aansloot. 

De meeste schuilkerken waren er ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, toen 
zij zichzelf identificeerde als calvinistisch. Rooms-katholieken, oud-katholieken, 
remonstranten, lutheranen en dorpsgezinden waren niet getolereerd in het zeventiende 
eeuwse Enter. Erg verdraagzaam waren de calvinisten namelijk niet. Enkel buitenlanders - 
en mensen die als buitenlander beschouwd werden – mochten vrij hun eigen geloof uitoefenen. 
Zo werd het Jodendom wel getolereerd.  

 

 
 

Afbraak oude school, voorheen schuilkerk 
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  houten schuilkerk  

 

Tijdens de Reformatie in Nederland, in de jaren zeventig van de zestiende eeuw, waren de 
calvinisten in grote delen van Nederland aan de macht gekomen. Alle kerken werden 
geconfisqueerd, zodat katholieken en aanhangers van andere verboden religies hun toevlucht 
moesten nemen tot verborgen en illegale kerkjes in bestaande gebouwen. In eerste instantie 
werd hier door de autoriteiten hard tegen opgetreden; in Zwolle werd het zelfs verboden om 
als katholieken naast elkaar te wonen: de muur tussen de woningen zou uitgebroken kunnen 
worden, zodat een kerkruimte zou kunnen ontstaan! Later gingen overheden een steeds 
pragmatischer houding innemen; inmiddels was duidelijk geworden dat een groot deel van de 
bevolking nooit tot de Gereformeerde Kerk zou toetreden, en veel overheidsdienaars waren zelf 
slechts naar de officiële kerk overgegaan om hun baan en maatschappelijke positie te kunnen 
behouden. 

Het gebruik van schuilkerken werd dan ook steeds meer toegestaan. In eerste instantie 
werden ze oogluikend gedoogd, later kon tegen jaarlijkse betaling van enorme sommen geld, 
de zogenaamde recognitiegelden, een officiële vergunning verkregen worden. Voorwaarden 
voor de verlening van zo'n vergunning waren dat een schuilkerk van buiten op geen enkele 
manier als kerk herkenbaar mocht zijn en dat het gebruik ervan niet als storend mocht 
worden ervaren door de calvinisten. Kerkgangers moesten het gebouw binnengaan door een 
deur die niet aan de openbare weg mocht liggen, en dan nog slechts met hoogstens twee 
personen tegelijk. Klokgelui was verboden en gezang mocht buiten niet hoorbaar zijn. Op het 
platteland werden bovendien vaak als extra voorwaarden gesteld dat de kerk zich buiten het 
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dorp moest bevinden en alleen een rieten dak mocht hebben als teken van ondergeschiktheid 
aan de Gereformeerde Kerk. 

In 1798, aan het begin van de Franse tijd, kwam formeel een einde aan de 
schuilkerkenperiode. Alle godsdiensten werden toen voor de wet gelijkgesteld. Met de 
invoering van het koninkrijk der Nederlanden in 1815 bleef dit bestaan. Het betekende 
overigens nog niet dat er volledige vrijheid van godsdienst was; de overheid bemoeide zich nog 
met allerlei kerkelijke aangelegenheden, zoals de bouw van kerken die in het algemeen door 
overheidsambtenaren werd uitgevoerd. In de steden door de stadsarchitect, op het platteland 
door een ambtenaar van Rijkswaterstaat.  

 

 

 

  
 
Vee schutten 
 

De namen  Schot, Schottink, Schotman, Scholte, Schoute, Schutte, Scholten, Schout, 
Schouten, Schut, Schutten, Schuttenbelt herinneren aan het schutten van het vee. 

Vroeger bestonden boerengemeenschappen uit marken. Zij hadden gemeenschappelijke 
weidegronden. Als vee op weidegronden van een andere marke kwam werd dat vee gevangen 
en op bepaalde plaatsen verzameld. Dat was het schutten van vee. 
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Met het schutten van vee wordt bedoeld de inbeslagname van dat vee wegens onrechtmatig 
weiden (veelal op andermans of gemeenschappelijke gronden). Vrijwel alle markeboeken en 
markerechten bevatten bepalingen dienaangaande. 
 
Artikel 1 
Het zal aan niemand vrijstaan om eenige paarden, runderen of ander vee, hoe ook genaamd 
te laten loopen of hoeden op het 1and van anderen noch de kanten van hetzelve daarmede te 
laten afweiden, ten zij de hoeder van het vee in dit geval voorzien zij van een schriftelijk 
consent van den eigenaar of gebruiker van het land. Zoo bevonden mogt worden dat hieraan 
niet voldaan zij kan dat vee geschut en het hierna bepaalde schutgeld daarop gesteld worden, 
onverminderd de policiestraffen, welke de overtreders ten deze mogten hebben geincurreerd. 
 
Wanneer de eigenaars onbekend waren, werd via aanplakbiljetten en de omroeper getracht 
deze op te sporen. Zonder tegenbericht vond na zes dagen een openbare verkoop plaats. De 
resterende kooppenningen, na aftrek van schutsgeld, schadegeld en verdere onkosten, werd 
voor de eigenaar in consignatie gehouden. Het schutten van vee was voornamelijk gericht op 
het voorkomen van veldschade of wanneer dit toch was aangebracht een waarborg te hebben 
voor de vergoeding van de schade. 

Het was zaak voor de scheper om het vee van het land van een ander (meestal landeigenaren) 
af te houden, zulks op straffe van een fikse boete. Tot deze betaald was mocht de eigenaar van 
het land het vee schutten oftewel als borg opsluiten. Maar ‘als jemand selver oorsacke tot 
schade van Beesten heeft gegeven, bij gebreke van sijn Landt, behoorlijck bevrijdt, off 
affgetuijnt te hebben en magh daer voor die Beesten niet schutten’ (Gelresche Land- en 
Stadsrechten uit 1619). Dus ook op de eigenaar rustte de plicht van het omheinen van zijn 
akkers door middel van houtwallen. Deed hij dat niet dan had hij nergens recht op. 

De marke had voor het schutten een schutter in dienst. De schutter had als taak het bewaken 
van de gemeynt en onrechtmatig gebruik tegen te gaan. Soms wordt de schutter ook schout 
of scheper genoemd. Dit herinnert aan zijn oudste taak: het waken over de marke met de 
heidevelden. We zouden dat nu een boswachter noemen. 

De schutter was een ambtenaar en hij kreeg een jaarlijks tractement. In de loop van de tijd 
kreeg de schutter ook weer andere taken toebedeeld. Hij moest in de achttiende eeuw 
minstens drie keer per week de marke rondgaan om bedelaars, schooiers en vagebonden te 
weren en gevangen te nemen. Toen in 1811 ons land bij Frankrijk werd ingelijfd, veranderde 
de naam van schutter in “garde champêtre”. In het Nederlands betekent dat “veldwachter”. 

De schutter lette vooral op vreemde beesten en beesten die anderen benadeelden. Deze sloot 
hij op in een schutskooi. De eigenaar kon het vee terugkrijgen tegen betaling van een boete: 
het schutgeld. Kon hij dat niet, dan werd het vee publiek verkocht, wat ook gebeurde als de 
eigenaar niet kwam opdagen. Het schutgeld was een vooraf vastgesteld bedrag per dag en “per 
schot” 

De schutskooi is in het algemeen een relatief kleine omheinde ruimte om het geschutte vee 
op te sluiten totdat het door de eigenaar werd opgehaald. Het is nooit overdekt en volgens 
oude bestekken zijn de  achttiende eeuwse schutskooien helemaal van hout.  
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erve Schuttenbeld aan de Vloodweg 
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IJzeroer in Enter  
 

Een ijzermolen is een molen die diende voor het aandrijven van installaties voor de bereiding 
en verwerking van ijzer. Dit gebeurde in twee typen bedrijven: 

 De molen dreef de blaasbalgen van een vroeg-industrieel hoogovenbedrijf aan. 
Doorgaans betrof het hierbij een watermolen. 

 De molen dreef de hamers aan in een smederij of ijzerpletterij. 

IJzermolens komen onder meer voor in Oost-Nederland, en ook bij Enter. Het hoogovenbedrijf 
aldaar produceerde ruwijzer uit het plaatselijk aanwezige ijzeroer, ten behoeve van de 
daarmee verbonden ijzergieterij. Het reductiemiddel dat in de hoogovens gebruikt werd 
was houtskool. Als toeslag werd Muschelkalk gebruikt, dat in de omgeving van Winterswijk 
werd gewonnen. 

Ter hoogte van de brug over de Regge lag de rivierbedding vroeger een stuk noordelijker. Aan 
de westzijde van de Voele Maot ligt een houtwal waarin grote hoeveelheden ijzerslakken zijn 
te vinden. Ondergronds in het weiland in Klein Exo bevinden zich palen, nu afgedekt met 
grond van een deel van de wal. Kennelijk werd het water van de Regge hier gebruikt voor het 
aandrijven van een oerstamperij of een blaasbalg. Er werd een twaalfde tot dertiende eeuwse 
kogelpotscherf gevonden. Die zat vastgebakken aan een brok slak. Er was een ijzermolen, 
noordwest van de huidige brug over de Regge, ter hoogte van het kasteel (motteburcht) de 
Koehorst , nu de erven Langeler. De molen was uit het jaar 1300 en was van het type onderslag 
watermolen. Het was een ijzermolen en werd aangedreven door water. Bron: H. Hagens, 
Molens Mulders Meesters, 1978. 

De hoogovens werden gestookt met houtskool uit de bossen of uit speciaal daarvoor 
aangelegde brede houtsingels. Verschillende watermolens werden ingericht om de blaasbalgen 
aan te drijven en om het ijzer verder te bewerken. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
verdwenen de hoogovens en ging men zich toeleggen op het verwerken van ijzer dat van elders 
werd aangevoerd. 

 

Alle ingrediënten voor de winning en verwerking van ijzer waren in het gebied rondom de 
Regge aanwezig. Op veel plaatsen zit ijzeroer in de bodem. IJzeroer wordt gevormd in de bodem 
op plaatsen waar ijzerrijk kwelwater aan de oppervlakte komt. Als het kwelwater verdampt 
blijft de ijzer in de bodem achter en vormt daar oerbanken die enkele meters dik konden 
worden. Als de oerbank vergraven werd moest men enige decennia wachten voordat er op 
dezelfde plek weer een winbare laag was gevormd. De oerbanken zijn in de Middeleeuwen 
gebruikt voor de bouw van huizen en kerken, maar een belangrijkere toepassing was de 
productie van ijzer. Mogelijk gebeurde dit al in de vroege middeleeuwen. 
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Zwembad Leijerweerd 
 

 

Het Enterse Openluchtbad in 1936 

Versje van een onbekende dichter 

Al wier wat niejs in Eanter 
Un zwembad ѐѐlke woor 
De waarkelozen maken ‘t 
Um su҃ns vuur sikkes kloor 

Zij heb ’t er allen lof van 
Dat zeer un dokter wal 
En ook de burgemêêster 
En ’k weet neet wi’j nog al 

Meer now dat zwembad kloor is 
Nou heb ’t er völl eern zin 
En ’s ouws dan heur iej niks as 
Wat was tér lekker in. 

Ik hebbe ook’s ekekken 
’t is netjes dat is woor 
In ’t deepe en in ’t scholle 
Het water is mooi kloor 

Het opzich is in odder 
’t Geet neet as biej den Pook 
Door kuj wa vast op rekken 
Iej zeet ’t er nooit gen spook 

Stuurt allemoal de wichter 
Zoovull as ’t kan noa ’t bad 
Dan komt ze wier en hebt nog nooit 
Zovulle wille had 
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Komt zelves ook es kieken 
En bliewt er neet vandan 
Aj neet in ’t water in wilt 
Dan hoolt de bokse an. 

 

1962, heropening zwembad Leijerweerd 
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Anekdote  
 
 
Van Klok'n-Gerradje (Gerard Otten) uit Enter is nog een leuke anekdote bekend. Hij had een 
bedrijfswagen aangeschaft en was nog in de roes van zijn nieuwste aanschaf, een driewielige, 
motorisch aangedreven "Goliath" bedrijfskar. Daarmee kon hij zijn klanten boodschappen aan 
huis te bezorgen. Toen hij ergens stond te plassen vroeg aan een voorbijkomende vrouw: 
"Mina, he'j mien mooie Goliatje al zéén"? Mina stelde het echter niet op prijs, want ze had bij 
zijn vraag andere gedachten. 
 

 

1951, Goliath - GD750 
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1 augustus 1947 
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Vandalisme en de nodige slimheid 
In 1937 koopt Derk de Wilde, samen met Claas Kemna uit Rijssen, op een openbare veiling in 
Almelo het pand Hagens met de daarbij behorende grond te Enter. Dit pand was eigendom 
van de provincie en werd bewoond door de familie Hagemans. De verkoop was het gevolg van 
achterstallige pacht. Het pand Hagemans lag naast het hotel de Adelaar. 

De aankoop leverde Derk de Wilde een hoop narigheid op. Al in de nacht na de aankoop werd 
geprobeerd brand te stichten in zijn huis. De volgende ochtend blijkt dat er een gat in de 
voordeur is gebrand. Het vuur smeult nog, er ligt nog stro bij de deur. Het feit dat het die 
nacht windstil was heeft het huid gered. Ook Claas Kemna heeft die nacht in Rijssen een 
‘doeckjen met peck’ bij zijn voordeur liggen. Ook hij had geluk. 

In de jaren 1738 tot 1747 heeft de familie Hagemans ervoor gezorgd dat heel Enter in angst 
leefde, want ze terroriseerden iedereen. Berendtjen Hagemans dreigde Derk De Wilde in zijn 
eigen huis dood te schieten. Overal werd brand gesticht. Als er ruzie was met een Hagemans 
was het standaard gezegde ‘dat sij wel een stockjen souden steken’. Met andere woorden zij 
dreigden om brand te stichten. Zij voegden nog wel eens de daad bij het woord. In ieder geval 
zijn zeven huizen in de brand gestoken. Uiteindelijk werd er door de drost ingegrepen. De 
familie Hagemans werd opgesloten in het tuchthuis te Zwolle. 

De moeilijke tijden met de familie Hagemans waren voorbij. Maar al snel kwamen nieuwe 
problemen. De enige zoon van Derk De Wilde, Gerrit, trouwde in 1770 met Janna 
Schuitemaker.  Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. op 20 januari 1771 werd het huis 
van de familie De Wilde verkocht. Willem Hegeman uit Driene kocht het huis en het daarbij 
liggende gaardenland, een stuk bouwland ‘het Hoopstukke’, twee mud bouwland en een 
dagwerk hooiland ‘den Olthofskamp’ en één dagwerk hooiland ‘het Bouwersmaatje’voor 
achttiendhonderd gulden. Andere stukken land werden aan anderen verkocht. Willem 
Hegeman kocht ook de inboedel. Die bestond uit een brouwketel en brouwkuipen, een grote 
‘wasse’ met tien halve tonnen, drie spinnenwielen met haspel, twintig telders (borden), zeven 
tinnen kannen met nog meer huisgerei, drie roodbonte koeien, een paard en wagen en een 
zomp met alle zeilen. 

Aan het eind van de acte stond een eigenaardige bepaling: ‘Willem Hegeman verklaart 
voorgemelde aangekochte goederen aan de voronoemde verkopers te laten, gelijk dezen 
bekennen ontvangen te hebben’.  Janna Schuitemaker, haar man Gerrit De Wilde en zijn 
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moeder Fenneken Langenhof houden dus het vrije gebruik van hun verkochte goederen. 
Fenneken zou daarna, voor 1773, overlijden. 

Op 29 janu 1773 verkoopt Willem Hegeman de door hem in 1771 gekochte goederen van de 
weduwe Derk G. De Wilde aan Jan Wolters Langenhof. Deze is een broer van de weduwe De 
Wilde. Hij verkoopt alles op dezelfde dag aan Gradus Schuitemaker voor duizend gulden. 
Gradus is de vader van Janna Schuitemaker die getrouwd is met de zoon Gerrit van de 
weduwe de Wilde. Gradus moest daarvoor een hypotheek opnemen van duizend gulden bij 
Francois De Wolf. 

Mogelijk heeft dit alles te maken met de rechtzaak uit 1771 tussen Gerrit De Wilde, Derk 
Gerritszoon, en twee kooplieden uit Goor. Er was namelijk een rechtzaak aangespannen tegen 
Gerrit door de kooplui uit Goor. Gerrit werd veroordeeld maar wilde na de uitspraak niet 
betalen. De twee kooplui kregen van de drost van Twenthe toestemming om Gerrit te laten 
gijzelen onder de wacht in het stadhuis van Oldenzaal. Hij werd door de schout van Goor en 
twee gerechtsdienaren opgepakt en naar Goor gebracht. Daat heeft hij in afwachting van 
transport naar Oldenzaal in een logement de nacht doorgebracht. Hij werd bewaakt door twee 
gerechtsdienaren. Die bewaking stelde blijkbaar niet veel voor want ’s nachts ontsnapte 
Gerrit. De schout van Goor nam geen initiatief om Gerrit opnieuw te laten oppakken. De twee 
kooplieden begonnen een rechtzaak tegen de schout. De eis was om Gerrit opnieuw te laten 
arresteren. Maar Gerrit was en bleef een vrije man.  

 

 

Het huis rechts was van De Wilde 

Dat was wellicht de reden  dat de verkoop van zijn erve een vooropgezette zaak was om ervoor 
te zorgen dat er niets was om beslag op te leggen. De vreemde bepaling dat er ondanks de 
verkoop, sprake van vrij gebruik zou blijven wijst in die richting. In 1778 overleed Gradus 
Schuitemaker. Al zijn goederen werden verkocht door de eigenaar die de hypotheek had 
verstrekt, Francois De Wolf. Weer valt op dat er met de koper familierelaties waren. Het huis, 
de schuur en de brouwerij waar de weduwe van Gerrit De Wilde en Janna Schuitemaker 
woonden, werden opgekocht door Jan Gerritszoon De Wilde. Hij was een broer van Gerrit. Er 
weer konden de bewoners blijven wonen. 

Gerrit De Wilde overleed voor 1795. De volkstelling van dat jaar vermeldt  Janna Schuitemaker 
als ‘kasteleinse’ in het pand tegenover de hervormde kerk.  Janna Schuitemaker overleed in 
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1823 in het pand Dorpsstraat 31 te Enter. Zij is gedoopt op 14 oktober 1748 en overleden op 
9 maart 1823 te Enter. 

Toen haar vader in 1788 overleed werden alle goederen door de eigenaar Francois De Wolf 
verkocht. koper was een broer van de vader van Gerrit. Zijn naam was Gerritszoon De Wilde. 
Janna was intussen weduwe geworden. Weer konden de bewoners blijven wonen. Bron: 
Enters Erfgoed. 

 

Herdenking Stirling van Enter  

 
Diederick ten Brinke uit Enter heeft heel veel naspeuringen gedaan (en doet dat nog steeds) 
inzake de Short Stirling bommenwerper die in de nacht van 3 op 4 februari 1943 neerstortte 
aan de Goorseweg in Enter. Hierbij kwamen vier van de acht bemanningsleden om het leven, 
die sindsdien rusten op de algemene begraafplaats aan de Appelhofstraat in Wierden. Onder 
hen bevindt zich sergeant Terence Murphy, de bommenrichter van de Stirling.  

De familie van sergeant Terence Murphy komt oorspronkelijk uit Nieuw Zeeland (en het 
grootste deel woont daar nog), maar neef Russell (het vaste contactpunt namens de familie) 
verhuisde geruime tijd geleden naar Australië. Diederick heeft in de loop der jaren zeer goede 
contacten met deze familie opgebouwd. Wederzijds werd veel informatie uitgewisseld en 
hielden zij elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen over het vliegtuig en zijn 
bemanning, waardoor er een steeds completer verhaal ontstond over een stukje lokale (zowel 
Nieuw Zeelands als Enters/Wierdens historie. 

Via activiteiten in het kader van de Liberation Route Europe (onder andere de Wierdense 
Luistersteen) kwam Kees Kroon van de Historische Kring Wederden in contact met Diederick 
en dat mondde uit in een uitwisseling van informatie. Dit resulteerde onder meer in verhalen, 
foto’s en filmpjes van beide zijden en van de Historische Kring over de herdenking van de in 
Wierden rustende 25 gevallen vliegers op 23 september 2014 en de bloemenhulde die elk jaar 
door de Immanuelschool (die de graven heeft geadopteerd) wordt gebracht. 

De familie Murphy reageerde zeer spontaan en emotioneel op deze laatste informatie, waarbij 
zij zeer onder de indruk zijn van voornoemde herdenkingen. Als klein blijk van grote 
waardering stuurde Russell Murphy een paar maanden geleden een bedankbrief met het 
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verzoek deze aan de Immanuelschool te overhandigen. De brief werd op maandag 15 februari 
van dit jaar aan groep zeven en acht van de Immanuelschool overhandigd, waarbij er tevens 
een korte presentatie werd gegeven over de 'Stirling van Enter', hetgeen bij leerlingen en 
leerkrachten prima in de smaak viel en samen met de brief voor alle betrokkenen een 
stimulans is om de ingeslagen weg voort te gaan. 

De familie nam kennis van bovenstaande gebeurtenissen en besloot spontaan om vijftig 
poppies (klaprozen, het internationale symbool voor herdenking van gesneuvelde militairen) 
op te sturen vanuit Australië/Nieuw Zeeland met het verzoek of de Immanuelschool er 25 op 
de graven van de vliegers in Wierden wil plaatsen. Een verzoek waar graag aan wordt voldaan. 
De andere 25 zijn voor de leerlingen en voor de Immanuelschool zelf. 

Aanvankelijk zouden de poppies op maandag 25 april (ANZAC-Day = Australian and New 
Zealand Army Corps, de bevrijdingsdag Down Under, vergelijkbaar met onze herdenking op 4 
mei) geplaatst worden. Vanwege de schoolvakantie is dit enige dagen naar voren geschoven 
en wel naar donderdag 21 april. Vanaf 13.30 uur geven Diederick ten Brinke en Kees Kroon 
de nodige uitleg op de oude Algemene Begraafplaats aan de Appelhofstraat in Wierden.  

Anne van de Musse  

 

Anne en haar man Johan op een van de braderieën die ze bezochten. Beide in klederdracht 

Anne aan het mutsenmaken en Johan met de krant. 

Kröls Naats en Dissels Trui uit Enter hadden een groot gezin; elf kinderen, waarvan acht 
meisjes. Aanvankelijk wonen ze tegenover het station (waar nu slijterij Rosink is) van Enter 
waar ze een stationskoffiehuis met wachtkamer hebben. Later heeft vader Ten Berge zowel 
een klompenmakerij als klompenhandel. Het verhaal begint in 1924, het jaar waarin de familie 
verhuist naar de Dorpsstraat. Anne, het oudste meisje, is dan veertien jaar en wil graag 
modiste worden. Maar vader steekt daar een stokje voor: “Als je armoe wilt lijden moet je 
modiste worden, aan een knipmuts werken daar zou ik nog wel vree mee hebben.” Er wordt 
in die tijd nog veel klederdracht gedragen en er moet iemand gevonden worden om Anne het 
vak van mutsenmaakster te leren. Er wordt iemand gevonden in Rijssen – Siena Klensman – 
maar die neemt niemand meer aan. 

Op een dag wordt de huisvrouw van hotel Tijhuis in Rijssen uitgeschakeld met “zere bene”en 
de heer Tijhuis komt bij vader Naats om hulp van een van zijn meisjes. Ja, er zijn er twee. 
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Anne moet zelf thuis helpen. Maar Tijhuis wil Anne graag hebben, ‘ne knappe deerne’, die ziet 
haar kans schoon en zegt: ‘Ik wil wel komen maar dan moet tante Siena mij het mutsen maken 
leren’. 

Zo gaat Anne voor haar eerste dienst naar hotel Tijhuis. Eerst voor zes weken. Als ze op een 
dag bezig is in de keuken komt Siena binnen. ‘Bist doe Anne van de Kröl’, vraagt ze? ‘Oh’, zegt 
Anne, ‘dan beens doe vase tante Siena’.  

Na een jaar kent Anne alle kneepjes van het vak van mutsenmaakster. Nadat Siena overleden 
was begon Anna voor zichzelf. Er was werk genoeg, want behalve mevrouw Burgers (Mutsen 
Mine) waren er geen Entersen die zich met mutsenmaken bezig hielden. Toen ze aan haar 
carrière van mutsenmaken begon was het nog mode om bij het overlijden van echtgenoot of 
moeder één jaar rouw te dragen. Dat betekende vaak spoedopdrachten want de hele familie 
droeg rouwkleding en rouwmuts. 

Na haar huwelijk met Johan ter Horst in 1933, een geboren en getogen Wierdenaar, ging het 
mutsenmaken gewoon door. Ze was blij dat ze het vak kende, al werd het slecht betaald. 
Vooral in de tijd dat Johan in de mobilisatie en militaire dienst moest kwam een extra inkomen 
goed van pas. Maar in de crisistijd betaalden mensen ook met melk en boter of eieren. 
Langzaam werd na de Tweede Wereldoorlog het dragen van klederdracht steeds minder. 
Uiteindelijk bleef het vak nog over om voor de Wierdense revue en folkloristische verenigingen 
mutsen te maken. Ook heeft Anne veel poppen aangekleed met de klederdracht. 

Hoewel ze al jaren niet meer beroepshalve werkte kon ze het niet nalaten regelmatig met het 
vak bezig te zijn. De oude ambachten kregen in deze jaren aandacht en ook 'Mutsen Anne' 
werd gevraagd haar oude ambacht uit te oefenen. Vele markten en braderieën ging ze af samen 
met haar man Johan. Samen, gestoken in de oude dracht waren dat altijd gezellige en mooie 
bijeenkomsten. In 1988 werd ze plotseling blind aan één oog en werd het fijne werk moeilijk. 
Ze was daardoor genoodzaakt haar werkzaamheden over te dragen aan haar dochter Thea 
Klein Douwel – ter Horst. In april 1989 vierde ze haar vijfenzestigjarig jubileum als 
mutsenmaakster. Bron: historische kring Wederden. 
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Het bezoek vond plaats op 26 augustus 1985 

De Vriendschap 
Op de Enterse Waarf is de tweede nieuwe zomp gebouwd. Het schip is weer gebaseerd 
op tekeningen van het Zuiderzeemuseum met verfijningen van G.J Schutten, die het 
standaardwerk "Varen waar geen water is" geschreven heeft. Daarin is de geschiedenis van de 
zompvaart gedetailleerd en degelijk gedocumenteerd opgetekend. Om de nieuwe zomp in 
Enter te bouwen werd door de houtcompagnie van Niek Faber in Harlingen een reusachtige 
eik van meer dan dertien meter lang met een doorsnede van een meter dertig in plakken 
gezaagd. Gangen in een zomp moeten uit een stuk worden gemaakt, er mag geen naad in 
zitten.  Alle gegroeide krommers werden geleverd door de, onlangs afgebrande, houthandel 
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van Dijk in Laren. Alle verbindingen werden met rvs schroeven gemaakt en na het breeuwen 
van vlak en gangen werden de naden afgedicht met Sikaflex.  

  
 

Er is hard gewerkt door deze vrijwilligers onder leiding van Gerrit Harbers, want op 
7 november 2012 kon de nieuwe zomp met de naam 'De Vriendschap' te water worden gelaten. 
Voor de voortstuwing werd een heel nieuwe vorm gekozen. Op de ondiepe Regge moet de 
schroef regelmatig schoon kunnen worden gemaakt, vanwege de in grote hoeveelheden 
voorkomende waterplanten. In de eerder gebouwde Reqt door Zee heeft men met verschillende 
voortstuwingsmogelijkheden geexperimenteerd. Uiteindelijk drijft een dieselmotor een pomp 
aan die de schroef in een naast de boot opgehangen huis van een buitenboordmotor 
hydraulisch aandrijft. Het voordeel is dat het staartstuk gemakkelijk hydraulisch omhoog 
gehaald kan worden om de schroef schoon te maken. Voor de nieuwe zomp is gekozen voor 
een tien kilowatt elektromotor, die in een omhulsel van een buitenboordmotor is gebouwd. De 
electromotorwordt gevoed door een grote batterij accu's die, na een dag varen, 's nachts weer 
kunnen worden opgeladen. Dat is een stuk rustiger varen dan met de dieselmotor. Als de wind 
meezit kan de mast hydraulisch omhoog worden gezet en het zeil worden gehesen. 

Door de Stichting Enterse Zomp zijn al veel plannen verwezenlijkt, de sluitsteen is wel de 
scheepswerf "De Enterse Waarf', heel toepasselijk gebouwd aan de Werfstraat in Enter. 
"De Waarf" is een combinatie van een scheepswerf voor de Enterse zompen en een 
expositie met het thema "Regge, de slagader van Twente". Het gebouw is in Saksische stijl 
opgezet, met rieten dak en prachtig ingepast in de omgeving. In de werkplaats worden de 
zompen onderhouden en kunnen er nieuwe zompen worden gebouwd. 
De bouwploeg, die nog nooit een zomp had gebouwd, bestond uit vier timmerlieden. Om de 
gangen te buigen werd een twaalf meter lange stoomkist gemaakt, want het branden van 
gangen door amateur bouwers werd in de bouwloods te gevaarlijk bevonden. AIs 
bouwbegeleider kwam Klaus Roding regelmatig langs. Alle verbindingen werden met rvs 
schroeven gemaakt en na het breeuwen aan vlak en gangen werden de naden afgedicht 
met Sikaflex. Er is hard gewerkt door deze vrijwilligers onder leiding van Gerrit Harbers, want 
op 7 november 2011 kon de nieuwe zomp met de naam "De Vriendschap" te water worden 
gelaten. 
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Broers Nijhof (de Bos) maken klompen 
 

 
Gerard en Jan Nijhof staan voor de dertigste keer op de Pony- en Paardenmarkt in Enter. Ze 
gaan door tot het niet meer kan. 

Samen met zijn broer Jan (61) staat Gerard Nijhof (60) donderdag 11 augustus 2016 op de 
jaarlijkse pony- en paardenmarkt in Enter. Dat doen de broers al dertig jaar. Het evenement 
is immers een boerenmarkt waarop klompen niet mogen ontbreken. En wie denkt dat dit 
ambachtelijke schoeisel na zoveel jaar een achterhaalde koopwaar is, die zit ernaast. De 
gebroeders Nijhof draaien zelfs lange dagen om de partijen op tijd klaar te krijgen. 

In de werkplaats ronken de machines die schaven, vormgeven en afwerken. De houtsnippers 
vliegen tot laat op de dag door de werkplaats. Jan tekent zorgvuldig met een Duits inktpotlood 
drie paar klompen af op een stam. „Die inktpotloden zijn in Nederland niet verkrijgbaar. Heel 
jammer, want het zijn de beste potloden. Ook architecten en slagers werkten vroeger met deze 
potloden.” Gerard loopt door de werkplaats en vertelt intussen over de duurzaamheid van 
deze plek. „Wat doe je met het hout dat overblijft? Nou, we verwarmen hier de boel in de winter 
met hout. En de zaagkrullen gaan naar paardenhouders. Paarden liggen daar heel goed op. 
Alles is opnieuw bruikbaar.” 

Met warme herinneringen kijken ze terug op mooie jaren op de markt in Enter. „Het is zeker 
een jaarlijks weerzien”, vertelt Jan. „Maar er is ook best veel reuring verdwenen.” Gerard knikt. 
„We zien wel hoe lang we nog doorgaan. Zolang we nog gezond zijn blijven we dit doen. We 
kijken hier altijd naar uit. Maar wat we écht mooi vinden en waar geen vakantie tegenop kan, 
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dat is het kappen van populieren.” Jan: „Onze vader telde vroeger het aantal klompen in een 
boom, wij tellen in kuub hout.” Voor de klompen. Bron: Tubantia 

 

 
 

Het geheime dagboek van Philippi 
Omstreeks 1845 kwam een kleine gedrongen man van ongeveer dertig jaar met een grote korf 
op de rug, vergezeld door een jonge vrouw met een lichtere last, Enter binnen wandelen. Als 
beroep gaven ze toen op ‘kooplieden’. Maar hij was marskramer in pottenbakkerswaren die ze 
in Ransbach, ten oosten van Koblenz, opkochten. Het beviel hun blijkbaar in Enter want ze 
zochten onderdak en huurden een huisje op de Brandput. Het huisje stond leeg en was van 
Jannes van Uitert. Hier had vroeger Gradus Volbrink een winkeltje en tapperij gehad. Hun 
buren waren Hendrikus van Wijngaarden, onderwijzer en C. Castrijn, veldwachter. Vanwege 
de pottenbakkerswaren werd Philippi in Enter al snel Potje of Pot Jan genoemd.  
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Het pand van Philippi (Potje) Het jongetje helemaal links is Fried Roetgerink. Dan zien we van 
links naar rechts Johan Philippi met dochter Katrien (de latere mevrouw Leemreize), Mans 
Lammertink staat voor de boom, dan mevrouw. Philippi - Sorley, Bernard Philippi en helemaal 
rechts Jan Getkate.   
 
 
 
Schoenmaker Marinus Philippi uit Enter ontmoette in Amsterdam een Italiaanse 
schoenmaker, die vroeg, toen hij de naam van de Tukker hoorde, of hij even naar zijn voeten 
mocht kijken. "Ik zie het al, smalle voeten. Je bent van Italiaanse komaf", had de man 
geantwoord. Johan Altena van de Oudheidkamer Buisjan schudt zijn hoofd. Er klopt helemaal 
niets van de anekdote. Maar het is wel een mooi verhaal. 

De grootvader van de schoenmaker kwam uit de omgeving van Koblenz in Duitsland, waar hij 
potten en pannen kocht. In Deventer had hij een opslagruimte om spullen in Twente en de 
Achterhoek te verkopen. Hij was een marskramer en overnachtte vaak in Enter. Een keer per 
jaar ging hij terug naar Duitsland om een nieuwe voorraad op te halen en zijn familie te 
bezoeken. Pot Jan werd zijn bijnaam. Aan het einde van de negentiende eeuw stopte hij als 
marskramer en ging bij de spoorwegen werken. Een van zijn zoons begon in 1915 een 
schoenmakerij. 
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Rond 1900 waren er vijf schoenmakers actief in Enter. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak 
waren er nog drie over. Dat waren Westenberg, Rosink (de Heupe) en Philippi. Philippi zat in 
een pand waar nu het Kruitvat is gevestigd en voordien boekhandel Heinink. Zoon Marinus 
zette de schoenmakerij van zijn vader voort. Marinus was een schoenmaker die niet alleen bij 
zijn leest bleef. Hij zette zich in ten gunste van anderen. 

Enter telde destijds meer dan tien bakkers. In Enterbroek kwam je soms wel zes 
broodbezorgers op hun bakfiets tegen. Philippi zorgde ervoor dat elke bakker een eigen wijk 
kreeg. De bakkers wilden daar in het begin niet aan meewerken. Maar uiteindelijk zagen ze 
wel in dat ze veel voordeliger uit waren als ze de raad van Philippi opvolgden.  

De schoenmaker, die zijn hele leven vrijgezel bleef, werd voorzitter van de 
ondernemersvereniging en hielp bij de organisatie van evenementen, zoals de Enterse Dagen. 
Hij stierf aan het begin van deze eeuw. Zijn pand stond daarna enige tijd leeg. Nabestaanden 
van Philippi schonken de spullen van de schoenmaker aan de oudheidkamer Buisjan. 

In het jaar 2000 heeft Marinus Philippi een dagboek geschreven in de vorm van brieven voor 
Trees. De komende dagen worden een aantal dagboekfragmenten gepubliceerd. Dit uiteraard 
met toestemming van Trees. Marinus is al lang uit de tijd. Hij dacht dat hij met zijn dagboek 
beroemd zou worden. 
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Het dagboek van een schoenmaker  

 

12 juni 2000 

Deze week zijn veel huizen van eigenaar gewisseld. De oudste zoon van Ria Bolscher heeft het 
huis van Corbet bij het zwembad gekocht. Waarschijnlijk wordt daar een bungalow gebouwd. 
Corbet woont nu in het huis van Pots, achter bakker Hospers. De jongste zoon van Ria komt 
op de bovenste verdieping van de Keizershof te wonen. Dat is het huis met de groene gordijnen. 
Jo Koenderink woonde de laatste jaren in de Horstinksteeg. Zij is sinds april verhuisd naar 
‘De Schutse’. Harold Pluimers heeft haar huis gekocht, naar ik meen een hoekhuis met tuintje. 

Er moet een heel mooi en aparte bouwstijl zijn van aannemer a/d Stegge uit Goor. Dat staat 
aan het begin van het industrie-terrein aldaar. Nogal dicht achter garage Slag. 

Trees, het middagmaal heb ik niet helemaal opgemaakt. Ik was halverwege verzadigd. 
Trouwens op bonen ben ik nog al eens afgegeten. Doe mij de volgende keer wortels of 
bloemkool. 

Ik vind dat er veel minder volk was op de gengelavond dan in voorgaande jaren. Morgen is er 
Wiso in Wierden. 

Meer nieuws heb ik vandaag niet. Dat bewaar ik voor de volgende keer. 

Marinus 

 

Zaterdag 17 juni 2000 

Trees, de aardbeienvla en de bouillon heb ik allemaal opgemaakt. Het smaakte heerlijk. Bij 
geval mag je nog wel iets maken. Die ene banaan heb ik ook maar opgemaakt want daar kreeg 
ik plotseling trek in. Jenny Mennegat was zaterdag-avond om 6.00 uur. Er was net een 
voetbalwedstrijd begonnen op de televisie. Zij had een onpaar witte schoenen. De ene was no. 
6 en die andere no. 7. Gelukkig was de rest hier nog. Ik heb die losse witte allemaal een 
nummer onder de hak geschreven, want daar kun je met drukte heel gauw een verkeerd paar 
meegeven. Maar die mevrouw heeft wel een half uur aan het passen geweest en toch geen 
andere genomen. Er was niets dat haar paste zei ze, maar dat komt omdat aan haar 
rechtervoet een hele dikke knobbel zit. Zodoende zal geen enkele schoen passen. Alleen met 
een dichte schoen kun je dat nog wegwerken. Ik heb haar vlug het geld terug gegeven, want 
daar moet dubbel geld bij, bij zulke zeurzakken. Er gaat veel te veel tijd inzitten. 

Zaterdag zal ik dat alle speculaas koekje op waren. Johan heeft wat voor mij gehaald, hij 
moest toch naar C1000. 

Ik heb Herman Kerkhof nog gebeld. Hij wil maandag even komen, want dan kan hij meteen 
wat nieuws vertellen over Canada. 

Ik moest laatst een brief invullen voor inschrijving van het Reggedal. Daar heb ik nu bericht 
van gehad. Omdat ik niet gemotiveerd was, kan ik er nog niet in. Mijn bedoeling was om de 
eerste jaren er ook niet naar toe te gaan, want met particuliere hulp red ik mij nog goed. 

O ja, ik moet als voorzorg nog wel een stel ondergoed meenemen naar het ziekenhuis. Dat is 
meer voor de nabloeding bedoeld. Zaterdagnacht had ik in een wakker uurtje de radio aan. 
Daarin worden nog al eens suggesties gedaan door luisteraars, zoals b.v. van verkoudheid 
kun je wel in korte tijd van af komen, door in de nacht de voetzolen in te wrijven met alcohol. 

Marinus 
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19 juni 2000 

Trees, 

Er staan een paar Christall schoenen in de garderobe. Deze zijn vorige week verkocht en de 
hakken zijn er van weg. Ik heb er nieuwe hakken bijgedaan. Laat ze Frans  (broer uit 
Glanerbrug, getrouwd met Jo, van cafe de Reiger te Rijssen) even mee nemen en herstellen. 
Als ze klaar zijn, kan hij ze wel terug brengen. Frans heeft er ook nog pantoffels staan. Die 
heeft Mathilde voor hem weggezet. Ze staan tussenbeide in het magazijn, waar je de 
overhemden wel eens te drogen laat hangen. 

Ik moet nog wel een pyama meenemen naar het ziekenhuis. Zelf geef ik de voorkeur aan een 
knoopjes-pyama, want de andere zijn veel te warm. Woensdag moet ik maar geen borstrok 
aandoen, want dat wordt voor de doktoren ook te lastig en wellicht te warm. 

Flop was hier vanavond ook nog. Hij komt om half twaalf de oude schorten afhalen. Ik zal ze 
klaarleggen. 

Trees, bewaar mij de krant van morgen (dinsdag 20 juni van West Twente). Daar staat onze 
advertentie in. 

Marinus  

 

Zondag, 25 juni 2000 

Trees 

Als ze bij de Broeze 10 % korting geven, koop dan voor mij een pyama met knopen. De maat 
van Harry past mij goed. Het moet geen glimmende stof zijn en gemakkelijk wasbaar. De 
pyama’s van Harry vind ik allebei mooi, dan weet je wat ik bedoel. 

Zondag-avond postte ik een brief. Dokter van Schoot deed dat ook. Ik heb hem verteld dat ik 
in het ziekenhuis heb gelegen en klaar was voor een operatie van de PEG catheter. Hij wist 
overal al van want hij had een brief gekregen van de neuroloog. Van Schoot vond het ook 
beter, dat het maar niet door was gegaan. 

Nederland heeft toch de kwart-finale gehaald en dan nog wel met 6-1. Donderdag moeten ze 
tegen Italië spelen. Zo te zien haalt Nederland de finale. Tijdens de wedstrijden zie je geen man 
op straat. 

De bloemen in de put, heb ik geen water gegeven, omdat het heeft geregend. Frans is er ook 
even geweest. Hij is met tante Jo naar Gerrit gegaan. Nadien is hij bij me geweest. Als ik dat 
vooruit geweten had, dan had ik hem het mondorgel en zijn horloge meegegeven. De schoenen 
van Schipdam zijn terug gebracht. Daar moet nog over gebeld worden. De schoenen van oma 
Cox heeft hij meegenomen. Woensdag komt Frans terug. 

Maandag-morgen ga ik mij douchen. Reken daar maar op. De vaat is schoon, maar zit nog in 
de afwasmachine. Zondag-avond laat heb ik de machine aangezet. 

De soep, aardbeienvla en pruimen heb ik allemaal opgemaakt. Het smaakte heerlijk. 
Afwisseling in spijzen, bevorderd de eetlust. Dat mag je wel vaker doen, zo.  

Een advocaatje is ’s avonds na de voetbal, ook wel lekker. Het neemt de spanning weg. Annie 
Rosink heeft maandag geen zitting voor opgave van H.H. Missen. Dat moet nu eenmalig 
gebeuren via brieven in de pastorie. Ik moet ook nog missen bestellen voor overleden ouders 
en Dien. Moeder is n.l. op 15 juni jarig geweest en dat is met de opruiming vergeten 

Marinus 
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26 juni 2000 

Trees,  

Vanmiddag heb ik vla met joghurt gegeten. De vla is nu helemaal op. Er is nog een klein beetje 
joghurt in de koelkast, maar die is te oud om te gebruiken. De einddatum is 22-6-2000. 

Vanmiddag ben ik even boven wezen kijken. Ik zag een aantal oude kerkboeken en oude 
bidprentjes. Van een aantal weet ik waar ze gewoond en geleefd hebben. Die ken ik namelijk. 
Wat ik mis, dat is een zondagsmissaal met bruine omslag en een dik dagmissaal met zwarte 
omslag. Vroeger was dat meer bedoeld voor beter gesitueerden en wat inteligente personen. 
Ik was een van die bevoorrechten, want ik ging vaak met een missaal naar de kerk. 

Het is best mogelijk. Dat er nog meer kerkboeken in grote dozen of schoenendozen liggen. 

Ik zou ze gaarne willen zien. 

Ook vond ik een stamkaart uit de oorlogstijd. Die is op naam van mijn vader. In 1940-1945 
moest je regelmatig met zo’n kaart naar het Enterse gemeentehuis. Daar kreeg je dan bonnen 
voor b.v. brood, suiker, melk, schoenen, fietsbanden of kleding enz. enz. 

Er moeten ook nog een aantal boeken in grote dozen op zolder liggen. Eén daarvan gaat over 
brieven schrijven, de andere is een dichtbundel van Joost van den Vondel. Bovendien is er 
nog een hele mooie bijbel, met roodkleurig kaft op goudsnee. In al deze boeken heb ik vroeger 
veel in gelezen en zou deze gaarne weer terug zien. Mocht je die tegenkomen, laat het dan 
even weten, ik ben daar erg gehecht aan. 

Zojuist heb ik een half uur naar de TV gekeken, naar het programma ‘Vinger aan de pols’.  
Dat ging over MSA een hersen-aandoening, die erger is dan een beroerte. Langzaam worden 
daarbij de ledematen verlamd en vaak is de patient aan bed gekluisterd. Mijn moeder heeft 
ook een beroerte gehad. Ze was toen 71 jaar en is met 74 gestorven. Zij had een deels verlamde 
linker arm en een hele zware stem. Kinderen waren daar erg bang voor. 

Haar verstand was tot het laatste goed. Toch kreeg ze ieder jaar een beroerte er bij. 

Daardoor werd ze bedlegerig. 

Omdat deze ziekte erfelijk is, is het wellicht wel goed dat ik ongehuwd ben gebleven. 

Daardoor geef je de ziekte in elk geval niet door. 

Marinus 

 

2 juli 2000 

Trees,  

Omdat ik vandaag veel te melden heb, doe ik het met de computer. Van de Rabo hebben ze 
een luxe balpen door de brievenbus gedeponeerd. Het zat in een doosje. Dat geven ze altijd in 
de jaarlijkse ledenvergadering, die ik deze keer niet kon bijwonen. Herman Kerkhof heeft er 
geweest. Hij brengt me dinsdag tijdig naar het ziekenhuis. Ook op 17 juli. 

Zaterdag ben ik om 8.00 uur even uit het bed geweest, om te kijken hoe de bezetting was bij 
het straat-ontbijt. 

Toen was het half vol, maar om half negen, waren in deze buurt alle stoelen bezet. Ik zag ook 
mensen uit andere straten. Volgens mijn overzicht werden belegde broodjes, een ei, beschuit 
en koffie en thee geserveerd. Ook zag ik sommigen nog in een krantje lezen. Een luidspreker 
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klonk doorlopend door de straten. Het was goed georganiseerd. Het is wel de vraag of ze het 
record halen. Maar dat zien we later wel in de krant. 

Jo Dreijerink is met de kinderen en kleinkinderen naar Center Park geweest. Zondag waren 
ze rond vijf uur thuis. Ik heb ze nog niet gesproken. 

Jan en Joke  (broer en schoonzus van de Disselsweg) zijn hier zaterdagmorgen geweest. Joke 
heeft de wasmachine gebruikt omdat ze pas a.s. dinsdag in hun woning komen. Joke was 
voortdurend aan de waterkraan zitten draaien met als gevolg, dat toen de hoofdwas moest 
beginnen, de machine stil ging staan. Joke had n.l. de kraan dichtgedraaid, zodat er geen 
watertoevoer was. Ik had het snel in de gaten en heb het wel voor elkaar gekregen. 

 

2 juli 2000, vervolg 

Sinds zaterdag heb ik steeds meer last van slappe onderlip spieren. Het gevolg is dan ook, dat 
ik het gebit er niet meer kan inhouden. Dan wordt praten moeilijker en eten en drinken wordt 
een nog groter probleem. Zondag heb ik het middag eten niet gebruikt. Ik heb de soep wel 
genuttigd alsook de pap. Verder heb ik yoghurt met suiker en zemelen gebruikt. Ik hoop dat 
het met rusten weer overgaat anders wordt het voor mij een probleem op lange termijn.  

De laatste paar dagen kwijl ik dan ook veel meer dan voorheen. Ik gebruik wel 6 servetten per 
dag en ben dan ook met het laatste pakje bezig. Ook de overhemden zijn besmeurd en mijn 
blauwe vest moet ook nodig gewassen worden. 

Jan heeft het mondorgel en de bril mee genomen naar Gerrit. Hij keek er erg verwonderd van 
op en vond het haast jammer om zo’n mooi horloge elke dag te gebruiken. Jan was even voor 
de middag bij Gerrit. Al gauw moesten ze wat eten, vandaar kon hij er niet lang zijn. Ik heb 
de verrekijker van Gerrit al proberen te zoeken, maar kon hem niet vinden in zijn slaapkamer. 

Minie Reijerink heeft meermalen gevraagd naar een groeps schoolfoto. Daar staan al mijn 
klasgenoten op. Ik weet niet anders, dat ik haar schoonzoon die foto heb overhandigd, maar 
meen zelf nog een copie te hebben in dat kleine tafeltje in de kamer. Zelf kan ik niet lang 
zoeken, dan word ik erg duizelig. Als jij hem kunt vinden, dan was dat probleem ook opgelost. 

Ria Bolscher uit de Sportlaan heeft mij zaterdagmiddag nog opgezocht. Zij had mij in lange 
tijd niet meer gezien. Als geschenk bracht ze een fles jenever mee. Als Gerrit door de drank 
heen is, dan neem daar maar wat van mee, want er staan geloof ik drie flessen in de kelder. 
Met Ria kun je gemakkelijk een gesprek aan gaan. Ze heeft overal interesse voor. Nu ga ik 
voetbal kijken. Het is half negen en de eerste helft zit er bijna op. 

Marinus 

 

Maandag, 3 juli 2000 

Trees, 

Ik kom tot de ontdekking dat mijn maag is gekrompen. Het middag eten heb ik voor het derde 
deel gebruikt. Toen was ik over verzadigd, alsof ik wel anderhalve bord vol gegeten had. Met 
de pap moet ik tussentijds ook al rusten. Het ondergebit doe ik er dan uit. Om morsen op 
tafel te voorkomen, leg ik een dienblad onder de tube-waren-kom. In dat geval ben ik de laatste 
paar dagen weer achteruit gegaan. Ook blijft mijn gewicht maximaal op 55 kg staan. Van Ria 
Bolscher hoor ik dat Marinus Bolscher ook veel moeite heeft met het eten. Zijn lopen en praten 
gaat ook langzaam achteruit. Zijn ziekte staat bekend onder de naam M.S.A. 

Trees, maak het middag-eten in een kleiner portie. Dan vul ik de rest wel aan met vla of 
joghurt. En geregeld bouillon had ik ook graag. Dat kan je gemakkelijk tussendoor gebruiken. 
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Ik moet dinsdag om 13.40 bij de oogarts zijn. Kerkhof is er om 13.00 uur. Ik denk dat ik rond 
15.00 uur thuis ben. 

Ik probeer nog tussendoor sinaasappelsap en Nutricia vitamine te drinken. Ik moet van die 
dranken zo ontzettend veel kwijlen. 

Nu ga ik maar weer op de bank uitrusten. Help me onthouden dat ik nog een brief naar Tafeltje 
Dekje moet schrijven en naar de gemeente voor opheffing van de standplaats. 

Marinus 

 

9 juli 2000 

Trees 

Het pakket van Viking, waar jij over gebeld hebt, had ik vrijdag al om 13.00 uur. Alles is 
compleet ontvangen. De computer inktjetcartridges kon ik met behulp van de 
gebruiksaanwijzing, heel snel inbrengen. De afdruk is bijzonder goed. 

Die middag ben ik om half twee naar bed gegaan en om vier uur weer opgestaan. Na iets 
frisdrank te hebben gedronken, heb ik een kom warme bouillon klaargemaakt. De pap ging 
er ’s-Avonds ook moeiteloos in. De laatste tijd heb ik toch meer een hongergevoel. Dan smaakt 
het eten ook lekkerder. Na het journaal heb ik veel in de computerboeken gelezen, tot laat in 
de avond. 

Zaterdag-morgen is hier Mathilde nog geweest. Ze heeft lang ziek geweest en moest daarbij 
een week lang hard hoesten. Van de dokter kreeg ze peniciline en toen werd het snel beter. 
Daarom kon zij ook niet eerder komen. Zij wil t.z.t. graag dat stukje krant hebben welke ze 
van Damhuis hebben gebracht. Op die plaatsen is zij geweest. Een dezer dagen brengt ze mij 
een videoband en foto’s van Egypte. Als de Enterse Dagen een feit zijn, wil ze mij de 
Dorpsstraat laten zien, vooral die dingen waar zij zo druk mee geweest is. Wel met de rolstoel 
natuurlijk. Ik heb haar nog gevraagd naar het doopskleedje. Dat had ik graag aan Truus Krone 
(zuster van Marinus uit Almelo) willen geven. Ze had daar alle begrip voor en als het er bij is, 
dan brengt ze het wel terug. 

 

9 juli 2000, vervolg 

Zaterdagmiddag had ik zin aan één kop koffie. Daarvoor heb ik dat kleine kannetje gebruikt. 
Omdat de koffie dan niet zo warm is, heb ik het lang op het verwarmingsplaatje van het D.E. 
koffiezet-apparaat gezet. Met echte slagroom, suiker, melk en poeder, was het heerlijk. ’s-
Avonds drink ik wel 2 koppen met een koekje. Ik kan dan rustig voor mezelf de tijd er voor 
nemen. Mijn gewicht met kleren aan is nog steeds 55 kg. Zonder is dat 52 kg. Vroeger was 
dat 72 kg. 

Bennie ten Berge zei onlangs, dat het hele gezin veelvuldig gebruik maakt van het internet. 
De telefoonkosten zijn dan ook sterk opgelopen, n.l. van f 150,-- naar f 300,--. 

In de laatste dagen heb ik vaak last van duizeligheid. Ik krijg het vooral als ik mij omdraai. Of 
dat ook aan de oogstand ligt? Ik vertel het ook aan de dokters, maar ze geven daar geen 
antwoord op. Als ik een poos op de bank ga liggen, dan gaat het wel over. Mijn moeder had 
dat ook vaak. 

Momenteel heb ik meer smaak in het eten. Ik denk dat het komt door de variatie. Het is wel 
zo, dat de bouillon met de groente niet zo goed weg te werken is dan vleesbouillon. In de krant 
staan te lezen, dat de laatste tijd veel landbouwvergif op de aardbeien zit. Dat kan ik helemaal 
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niet hebben. Koop dus voorlopig geen aardbeien voor mij, je kunt er ziek van worden, staat in 
de krant. 

De Ketiene is er niet geweest om het zonnescherm te maken. Mogelijk door drukte. 

Frans is hier zaterdag en zondag geweest. Zijn dochter zet een tent op bij de Klei Lutte. 
Maandag komen ze officieel in Enter om een week te camperen. 

Op de hoogste verdieping van de Keizershof wonen nu toch mensen. Ik heb ze al twee keer 
gezien op het balkon. En er stond ook een oranje auto met voetballen voor de deur. 

 

9 juli 2000, vervolg 

Doordat het kantoor te klein is om al mijn spullen in op te bergen, ga ik een gedeelte over 
pakken naar het magazijn. Dan heb ik ook meer overzicht en kan het kantoor er schoner uit 
zien. Ik doe telkens meer naar het magazijn. 

De aanhef van deze brief ben ik begonnen met een bloemetje. Je kunt met de computer een 
groot aantal figuren op het papier krijgen. Het is dan weer iets anders dan het normale. 

Zaterdag kreeg ik een folder van heel veel stoelen. Deze zijn meer bedoeld voor grotere 
kantoren, bedrijven, aula’s, ziekenhuizen enz. Ik denk dat ze mijn adres hebben gevonden 
van de begrafenisvereniging. 

De brief van het Reggedal is op de post gedaan. Ik had een vijftal brieven te versturen en Frans 
heeft ze in de brievenbus gegooid. 

Jo en Johan gaan vanavond naar de avondwake in de Lutte. Morgen gaan ze met Annie (zus 
uit Glanerbrug) en Riek ten Berge naar de begrafenis. 

Het kerktelefoon is erg duur geworden. Jo wil het daarom afzeggen omdat ze ook naar de kerk 
kan gaan. Ik kan dat moeilijk doen, omdat ik niet meer naar de kerk kan. 

De logopediste komt dinsdag-morgen. Johan Gierveld komt dan ook. Ik hoop dat ze niet 
tegelijk zijn. Want met beide heb ik een gesprek apart. 

Woensdag is Joke jarig. Ik geloof dat ze Jo hebben uitgenodigd. Nu heb ik voorlopig weer 
voldoende op het papier gezet, anders blijft er voor de volgende dagen niets over.  

Ik eindig met de vriendelijke groeten van je huisbaas. 

Marinus 

 

17 juli 2000 

Trees, 

De Enterse boerendansers zijn dit week-end naar Duitsland. In de plaats waar Henk 
Rutenfrans woont, is het een hele week feest. De baten gaan allemaal naar de 
muziekvereniging in die plaats. Henk Rutenfrans is ook bij die muziekvereniging, vandaar. 
Het is in de buurt van Mainz richting Keulen. 

Ik keek zojuist op de kalender. Daar stond, dat ik vandaag 17 juli om 10.45 uur in het 
ziekenhuis moet zijn. Voor de derde keer moet ik door de scanner. Ik ga me vooraf niet 
douchen, want dan kom ik in tijdnood. Herman Kerkhof (vriend, woont aan de Lagedijk) heeft 
al gebeld. Hij wil hier om 10.00 uur zijn. ’s-Morgens trek ik bij het ontbijt even een vuil 
overhemd aan. Als ik dan naar Almelo ga, dan kan ik wel een schone aantrekken. De tas met 
papieren neem ik wel mee, maar doorgaans hoef je dat niet bij je te hebben met het scannen. 
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Vandaag hebben alleen Frans en Marinus Otten geweest. Frans was vooraf een uur door het 
Enterbroek, de Witmoesdijk, het Zuiderveld en het Zuidereind gereden. Hij moet er zich altijd 
over verwonderen dat in ons dorp zulke mooie huizen staan. Zelf woont hij in een heel sobere 
woning. Andere broers en zusters wonen veel rianter. Frans durfde vroeger nooit veel te wagen, 
vandaar. 

Ik heb soms de nachtradio aan als ik niet in slaap kan komen. De laatste keer hoorde ik dat 
ze in Frankrijk over de volle lengte van dat land, gepiknickt hebben. Dat is wel 100 keer langer 
dan het straat-ontbijt van Enter. ze hebben dat gedaan, omdat Frankrijk dit jaar voorzitter is 
van het Europees parlement. Bovendien hebben ze de route aangehouden tussen de tweede 
en derde lengte graad, welke overigens dwars door Frankrijk loopt. Wat ik ook nooit geweten 
heb, dat ze in Parijs 135 ronde koperen plaatjes hebben op straten en in bossen. Dat is voor 
het kenmerk van de meridiaan. Verder werd verteld dat de omtrek van de aarde 41.000.000 
meter is. Daarvan zou de lengtemaat van de meter zijn afgeleid. Toch allemaal interessante 
gegevens. Doorgaans interesseren jongens dat meer dan meisjes. 

Vandaag heb ik ook 2 kantjes vol geschreven voor Agnes (schoonzuster, getrouwd met broer 
Bernard) en Alfred. Ik heb ze nog niet op de post gedaan, want ik moet er nog een  aantal 
dingen bij in doen. Daarvoor moet ik eerst nog wat copieën laten maken. Ik kan de brief wel 
posten, als ik van Almelo terug ben. 

Vandaag hoorde ik dat ze in Bornerbroek een nieuwe getrouwde pastor krijgen. Hij woont in 
Oldenzaal en wil daar blijven wonen. Hij heeft 2 kinderen. Wellicht komt hij als kluster ook 
nog in Enter. als het maar niet de conservatieve pastor is van Denekamp. Want die hebben ze 
daar verjaagd en het kerkbestuur is daar ook afgetreden. 

Marinus 

 

17 juli 2000 

Trees, 

Ook vandaag krijg ik waarschijnlijk weer een bladzijde vol. Vanmiddag heb ik de maaltijd niet 
geheel op kunnen krijgen. Ik vond het wel lekker. Waarschijnlijk heb je ander vlees gebruikt 
dan voorheen. Ik proefde meer vlees smaak, vandaar. 

Ook vandaag ben ik naar Sanders gegaan om diverse copieën te maken. Die moest ik ook 
hebben voor Dinie. Vervolgens heb ik de brief gepost voor Agnes en Alfred. Ik had daar ook de 
advertenties van de opruiming in gedaan en de foto’s daarvan. Daarvoor heb ik mijn eigen 
foto’s maar genomen, want een dezer dagen krijg ik er toch wel wat. 

Vandaag heb ik ook gekeken in de bruine kast, boven op zolder in de stencilkamer. Daar vond 
ik tal van bidprentjes van Bernhard (de vader van Alfred) en nog veel oude bidprentjes van 
nichten van mijn moeder uit de jaren 1913 enz., tevens ondertrouwkaarten van mijn ouders 
uit 1916. Verkeringsbrieven geschreven van mijn vader aan mijn moeder uit het jaar 1914. 
Gerrit zei vroeger altijd, die kan ik later mooi overschrijven als ik zelf verkering heb. Van 
sommige bidprentjes zijn meerdere exemplaren voorhanden. Daar geef ik er wat van aan Dinie. 

Ook vond ik een huur-kwitantie boekje van dit oude huis uit 1911-1914 voor f 31,25 per 3 
maanden. Dat is f 10,-- huur per maand. Het huis is gekocht op 1 januari 1914 voor f 2400. 
Toen was alles nog erg goedkoop en er waren weinig gegadigden. Mijn vader durfde toch vlot 
wat te kopen. Hij heeft ook drie huizen in Enter ingezet. Daar was hij snel van af. Met enige 
winst ging dat dan van de hand. 

Dinie zal zeker erg blij zijn met al deze gegevens. Typisch is wel dat ik jou heel veel schrijf en 
vertel van onze familie. Dat heb ik aan anderen nog nooit gedaan. Vaak niet aan mijn eigen 
broers of zusters. 
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Vanmiddag was ik de sleutel van de berging kwijt. Ik was bang dat deze was achtergebleven 
in het ziekenhuis. Gelukkig vond ik nog 2 reserve sleutels. Later vond ik de verloren sleutel 
op de bank liggen. 

Vanavond  is mij een beetje slagroom in de koelkast omgevallen. Ik heb het wel schoongemaakt 
met een keukenrolpapier. Maar kijk er toch even naar, of de vitamine drank niet nat is 
geworden. Het was boven het groentevak. 

Vanavond laat was hier Jan Leemreize nog. Ik heb hem nog wel gevraagd naar een foto van 
opa. Hij zegt dat deze in Haarlem terecht was gekomen bij familie. Ik zei hem, dat moet toch 
bij jullie blijven. 

Vergeet morgen niet om de kapper te bellen. Zijn telefoonnummer is 381123. Hier laat ik het 
maar bij. Als je mijn geschriften zou inbinden, dan heb je snel een boekdeel vol. 

Marinus 

 

18 juli 2000 

Trees 

Na het middag-eten ben ik naar bed gegaan en heb geslapen tot 4.00 uur. Rond half vijf was 
pastoor Korterik mij komen opzoeken. Hij was vanmiddag op ziekenbezoek geweest in het 
ziekenhuis. Daar lagen nog al ernstige patienten, n.l. Dine van kapper Kuipers. Hans 
Schrooten lag op de operatie-tafel voor een darmoperatie. Dine had dat ook gehad. Ze was 
bang voor een stoma, maar dat was nog niet nodig. Dan lag er de heer Reijerink van de 
Populierenlaan en Dinie Geels van de Disselsweg. De pastoor was ook even naar het 
verpleeghuis in Delden geweest. Daar zijn zo’n viertal patienten uit Enter. 

Hij vond het communie-schilderijtje van Truus erg mooi. In die jaren was dat iets bijzonders. 
De pastoor wist ook wel dat ik veel bezoek krijg. De nieuwe pastor Peters van Bornerbroek is 
een kluster pastor en zal ook wel in Enter een dienst doen. Hij mag helpen, net als Berns. In 
de Lutte wilde hij niet graag zijn, omdat hij daar met de pastoor van Denekamp moest samen 
werken en dat lag hem niet. Er staat ook zoiets in de schakel en in de krant. 

Het zustershuis is bijna klaar. Een aantal dingen moeten nog worden afgewerkt, zoals de Wc, 
de vloerbedekking en buiten moet nog iets gebeuren. Na de Enterse Dagen vindt de opening 
plaats. Het huis wordt nog eerst versierd in Egyptische stijl. Vanmorgen kreeg ik een brief uit 
Rotterdam. Daar kon ik de familie-stamboom van ons bestellen. Nu doet zich het vreemde 
voor, dat vorige week in de KRO-gids daar talrijke families mee ingetuimeld zijn. Wat is 
namelijk het geval? De gegevens zijn zeer summier en vaak onjuist. Je bent dan je geld wel 
kwijt. 

Nu was Gierveld hier vanmiddag en die kende die brieven ook wel. Ze liggen her en der bij zijn 
klanten verspreid. Dus ze proberen maar om je op een gemakkelijke manier van het geld af te 
helpen. Doordat je naam vetgedrukt staat, lijkt het allemaal persoonlijk gericht. 

Ik zal nog even proberen om de vla en joghurt op te maken, maar ik denk dat het moeilijk zal 
gaan. 

Marinus  

 

19 juli 2000 

Trees, 
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Ook vandaag ben ik lang in bed blijven liggen, n.l. van 15.15 – 16.30 uur. Ik denk dat het ook 
zwakte is. Misschien is Frans  (broer uit Glanerbrug, getrouwd met Jo van cafe de Rreiger uit 
Rijssen) wel aan de deur geweest en kan ook naar Jose (dochter van broer Frans uit 
Glanerbrug) zijn gegaan bij De Klei Lutte. Ik heb hem niet vernomen. De gengel-kramen 
stonden al aan de weg. 

Sinds twee dagen hangt er een bordje bij de bovenste verdieping van de Keizershof aan de 
muur. Het is van makelaar Velten. Misschien wordt het te koop aangeboden of is het verkocht. 
De gengel-avond is vrij rustig en zonder muziek verlopen. Ik heb wel van de cafehouders 
gehoord, dat muzikanten voor zo’n avond veel te duur zijn en dan tappen ze met verlies. Voor 
ons huis staan twee kramen, van buiten af. Tegen half tien is zo’n beetje alles opgeruimd en 
gaat het publiek huiswaarts. Deze keer was er meer volk op straat dan de vorige week. Maar 
een dweilorkest heb ik niet gehoord of gezien. 

Marinus  

 

23 augustus 2000 

Trees, 

Jo en Dinie (broer en schoonzus) zijn hier geweest om te horen hoe het met mij was. Zij hadden 
mij eerder wel gezegd, dat ze zouden komen, omdat ze ook naar Gerrit (broer) gingen. Ik heb 
hun het hele verhaal verteld en had daar ook een verslag daarvan gemaakt, zodat het nu wel 
duidelijk is. 

Ik vertelde dat je de schuur zo mooi had opgeruimd. Dinie zegt, als je de zolder wilt opruimen, 
wil zij wel een dag helpen. Dat zal dan een keer in september moeten zijn, als alle drukte aan 
de kant is en dan ook nog niet koud. 

Tante Jo en oom Harrie zijn er ook nog geweest. Omdat de verpleegster om 5.00 uur 
sondevoeding inbracht, had Dinie daar veel belangstelling voor en heeft er ge-interesseerd 
naar gekeken. 

De pastoor zei vorige week bij het lezen van mijn brief. Wat kun jij goed brieven opstellen en 
formuleren. Je moet wel een heel hoog IQ hebben. Van mezelf geloof ik dat ook wel, want 
niemand van mijn broers zullen mij het nadoen. Vroeger schreef ik heel veel brieven aan 
Bernard, de vader van Alfred. Een keer heb ik het gepresteerd, om negen brieven tegelijk 
achter elkaar naar hem te schrijven. Kort voor zijn dood zegt hij, ik heb al jou brieven bewaard, 
het is wel een schoenendoos vol. Later heb ik er Agnes nog op aangesproken en gevraagd, als 
je ze weg wilt doen, geef ze mij maar terug. Ik zou graag willen zien, wat ik allemaal geschreven 
heb. 

Trees, ik had graag dat je al mijn brieven bewaarde. Voor later zijn ze zeker waardevol. 

Marinus 

  

27 augustus 2000 

Trees, 

Vrijdag was hier Jan Mekenkamp van Gerda. Hij zou graag de krant van 22 aug.  waarin een 
foto stond van de wielerkampioen van Stamsnijder. Ik kon hem niet in de kamer vinden en 
evenmin onder het bureau. Ik heb geen moeite genomen om in de schuur te zoeken. Hij zou 
Annie Rutenfrans wel even vragen. 

Gerard Kerkhof had nog steeds last van duizeligheid. Ik zie hem zondags ook niet naar de 
kerk gaan. Hij heeft nog geen uitslag van de prognose. De zusters kijken iedere dag op het 
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blaadje, of ik wat voor hun opgeschreven heb. Vaak doe ik dat wel. Ze weten dat ik gauw wat 
op papier zet. 

Zondagmorgen is Max Doeschotte overleden, met dat lange onverzorgde haar. De laatste tijd 
woonde hij in de voormors. Hij ging dagelijks naar zijn moeder in de Populierenlaan eten. 

Marinus 

 

10 september 2000 

Trees, 

Hoe is het met je 50e verjaardag gegaan. Veel bezoekers gehad en wellicht ook veel kaarten. 
Zo’n dag is dan al gauw weer voorbij. Op die avond ben ik met Annie Nitert ((voormalig 
buurvrouw en huishoudelijke hulp, voorganger van Trees) de versierde straten wezen 
bekijken. Het was echt de moeite waard. Vooral ’s avonds met de verlichting is het uniek. 
Dorpsstraat zuid, de Horstinksteeg met de vele schilderijen en de voormors waarin de 
sprookjes figuren werden uitgebeeld, sprongen er wel uit. Ik heb gehoord, dat ze die gekocht 
hebben en dan vervalt de prijs. 

Ik weet niet of mijn verhaal van de Enterse Dagen op de website is gekomen, maar er zijn 
aanwijzingen, dat het wel gebeurd zou zijn. Mark zou het kunnen zien, dacht ik. 

Al 4 dagen stond hier een zwarte damesfiets, wel op slot. Het postcodenummer was 7468 
EW39. Via het adressenboek bleek dat het Andre Kerkhof was. Ik heb hun gebeld en de vrouw 
zegt geen fiets te missen, maar de jongens zouden dezer dagen komen kijken. Zaterdag-
morgen was de fiets wel weg. Ik heb niemand gezien daarvoor. 

De optocht kwam hier zaterdag rond 4.00 uur langs. De wagens waren erg ver uit elkaar en 
de mensen welke in de optocht meeliepen, waren erg vermoeid. Het was ook 7 km. Dorpsstraat 
zuid sprong er met glans tussen uit en de Titanic was ook schitterend. Ook de boerenhuisjes 
van Binnengait en Ypelo waren keurig afgewerkt. Mathilde heb ik niet in de optocht gezien. Ik 
denk dat ze de mars niet heeft kunnen maken. Vandaag fietsten veel belangstellenden door 
Enter. Dorpsstraat zuid was wel met 40 man op straat. Allemaal in klederdracht. Daar was 
Mathilde wel bij. Ze zwaaide nog wel. 

Maurits Roetgerink heeft zijn nieuwe huis tegenover Olupen al weer verkocht. Een werknemer 
van hun bedrijf heeft dat gekocht. Hij moet er snel uit en zelf heeft hij een boerderij met 10 
bunder grond gekocht tussen Goor en Enter, maar wel op Goors grondgebied. 

Vrijdag-avond laat is hier op straat een flinke ruzie geweest. Zelf heb ik er niets van gemerkt, 
maar ik hoorde dat de zoon van Lucie Woolderink tussenbeide wou komen en die hebben ze 
juist in het tumult met de linker-arm door de ruit van de schoenmakerij gedrukt. Hevig 
bloedend is hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, verbonden en kon daarna naar 
huis. De jongen heeft zich hier zaterdag gemeld en hij had Wensink al opdracht gegeven om 
er een nieuwe ruit in te zetten. Wensink is hier ook wel geweest, maar ik heb gezegd, doe het 
maandag maar, want met die optocht in het vooruitzicht lijkt me dat niet goed. 

Marinus 

 

23 november 2000 

Trees 

Wat ik je nog niet eerder heb verteld, is, dat mijn moeder in een deftige dienstbetrekking heeft 
gewerkt. Ze moest daar voor de kinderen zorgen en het eten. De tafel moest altijd erg netjes 
opgediend worden. Wat ook dagelijks werk was, dat je met boter mooie figuren kunt maken 
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op een botervlootje, bv. Je strijkt met een mes de boter eerst glad. Dan neem je een 
suikerlepeltje duwt dat in heet water, en drukt zachtjes de boter van de buitenkant naar 
binnen. Als je dat van vier kanten doet, krijg je een roos, maar er zijn zoveel mogelijkheden. 
Ik wil het wel eens voor doen.  Leuk met feestdagen enz. 

Herman Pluimers (buurman) heeft de nachtlampjes eens geprobeerd in het stopcontact van 
de keuken. Bij een model, vloog er een vonk uit bij de deur naar richting van het kantoor. De 
lamp brandde wel. We moeten het eerst eens proberen, of er b.v. een verlengsnoer in gedrukt 
kan worden. Waarschijnlijk zal het aan het lampje gelegen hebben, die kunnen we niet weer 
gebruiken. 

Vanavond waren er twee collectes aan de deur, t.w. voor het Rode Kruis en Heil der Zieken. 
Volgens Herman Pluimers, zouden ze afgelopen nacht ingebroken hebben aan de Disselsweg. 
Hoe of wat wist hij ook niet. 

Marinus 

 

27 november 2000 

Trees, 

Gerard Kerkhof kwam mij even bezoeken. Bij hem hadden een verkeerde diagnose gesteld. 
Wel is hij af en toe nog even duizelig en gaat daarom ’s-woensdags naar de kerk. Ine gaat dan 
gelijk mee, anders wordt het voor haar ook te druk. 

Even later kwam Jan van Oosterwijk mij bezoeken. Hij doet momenteel veel met internet, 
omdat zijn jongste zoon beroepsmilitair is. Zodoende corresponderen ze veel met elkaar. Juist 
omdat zijn zoon ook op dat gebied erg bekwaam is, moet hij de binnengekomen e-mailtjes 
voor andere soldaten sorteren. Gerard is in Suriname. Tegen 18.00 uur kwam Marinus Otten 
nog even aanwippen. Zijn moeder kan steeds slechter zien en heeft vaak krampen in de benen. 
Van hem kon ik gewaar worden dat de heer Vrugteveen aan de Disselsweg, welke geregeld bij 
Sanders boodschappen ging halen, plotseling is overleden. Hij is ca. 72 jaar geworden. 

Agnes de Milliano (schoonzuster) heeft ook nog een hele tijd gebeld, en was benieuwd hoe het 
hier allemaal was. Het verwonderde haar, dat ik zo goed was opgeknapt. Hoewel ze eigenlijk 
van plan waren geweest, om dit jaar te komen, komt het deze keer toch niet goed uit. 
Personeelsgebrek en drukte waren de oorzaak. Hun wisten nog niet dat ze bij Vincent hadden 
ingebroken. Toevallig hebben ze de laatste keer niet met hem gebeld. 

 

Marinus 

 

28 november 2000 

Trees  

Het middagmaal van Tafeltje Dekje gaat er steeds beter en zonder moeite in. De pastoor heeft 
hier vanmiddag ook nog geweest. We hadden natuurlijk wel geestelijke gesprekken. Toch kun 
je goed met hem praten. Sommigen vinden er niets aan, maar die kennen hem ook niet goed, 
denk ik. 

Ik ben nog een poosje tussendoor bezig geweest om een gedicht te maken voor Tinie Eitjes 
(logopediste). De woorden zijn nog niet helemaal treffend genoeg. Daar moet ik nog wel even 
aan sleutelen. Maar dat zal ik morgen wel even doen. 
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De meeste brieven welke ik aan een en dezelfde persoon heb geschreven, ben jij wel geweest. 
De omstandigheden waren er ook naar. Ik vind het zelf ook beter dat je van mijn gezondheid 
en wat andere dingen veel af weet. Het kan vaak nuttig zijn. 

Trees, woensdag moet ik nuchter naar het wijkgebouw om bloed te prikken. Ik probeer toch, 
om er zachtjes naar toe te lopen. Mocht de weg mij te lang zijn, dan ga ik even bij Broeze Get 
aan. Misschien kan mij iemand in de terugweg wel even weg brengen. Denk er wel om, ik moet 
wel nuchter zijn en de kaart en ponskaartjes meenemen. Ik probeer zo vlug mogelijk thuis te 
zijn, want ik moet dan wel dadelijk wat eten. 

Frans heeft vanmiddag ook nog gebeld. Hij zegt nog, ik wou dat ik zoveel aanloop had als jij. 
Bij hem is het erg stil. Alleen de schoenmakerij is momenteel zijn enige hobby. Ik ben nu wel 
blij, dat ik van de zaak af ben en ga voortaan meer prive genieten. We leven maar eenmaal, zo 
denk ik er nu over. 

Marinus 

 

1 december 2000 

Trees  

Gerrit Zwienenberg uit de Reggestraat is geweest. Hij was erg ge-interesseerd in 
doorslagpijpen. Daarvan heb ik hem er twee van mee gegeven. Gerrit kon zich nauwelijks 
indenken, dat ik zo was opgeknapt. Velen hebben gemeend, dat ik eind 2000 niet meer zou 
halen, dat verneem ik dagelijks als ik op straat loop. Zo als ik me nu voel, kan ik nog 
gemakkelijk 10 tot 15 jaar er bij halen. Het blijft altijd een gok. 

De schoonzuster van Jan (Gree) had dood op bed gelegen. Niemand heeft er een woord van 
gehad. Aanvankelijk dacht iedereen dat ze in diepe slaap was, maar toen het andere bekend 
was, hebben ze haar naar het ziekenhuis gebracht. Wat de doodsoorzaak is geweest, heeft 
Jan niet gezegd. 

Zaterdag-middag heb ik een gebakken vis gehaald. Ik moest iets hebben voor een andere 
smaak. Achter mij stond de heer Krabbenbos sr. Hij had me in lange tijd niet meer gezien en 
vroeg dadelijk hoe het met mij ging. 

Zaterdag-avond en ook zondag heb ik een gedeelte van mijn kasboek bijgewerkt. Ik was in de 
veronderstelling, dat ik op maandag boekingscontrole zou krijgen, maar de heren taxeren 
alleen de winkel, zonder tuin. Dat is voor mij fiscaal ook het voordeligst. 

Vandaag hebben vaklui aan de kerktoren gewerkt. Nu brandt de verlichting niet meer. 

Vanmiddag heeft het secretariaat van Twenteborg gebeld. A.s. maandag moet ik mij om half 
elf melden aan de balie van de meldkamer, maar dan wel nuchter in verband met het 
verwijderen van de PEG sonde. Medicijnen moet ik ook meenemen. Pretnison geeft kans op 
diaree. Zorg dus voor twee pyama’s en twee stel ondergoed. Ik verwacht dat ik ’s middags weer 
thuis zal zijn. 

Het is mogelijk dat Dinie en Jo a.s. maandag meegaan naar Almelo. Anders vraag ik Kerkhof 
wel 

 

Marinus  

 

10 december 2000 
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Trees 

Vrijdag zijn Jo en Dinie en ik naar Gerrit (broer) geweest. We waren daar op verzoek van dokter 
Span. Zij vertelde ons, dat Gerrit een lichte beroerte heeft gehad en daardoor in korte tijd 
zowel, geestelijk als lichamelijk hard achter uit is gegaan. Bovendien is hij aan het 
dementeren, heeft de ziekte van parkinson. Bovendien zijn de hakken van hem stuk. Dat gaat 
van binnen uit en dat is niet zo best. Van buiten kunnen ze er wel kussen onder leggen, maar 
dit lijkt iets naar door liggen. De pantoffels welke ik had meegebracht zijn waarschijnlijk nog 
te hard. Ze zullen het proberen met sloffen van een heel zacht materiaal. De bedoeling is, dat 
hij op korte termijn zal worden overgeplaatst naar her Reggedal, waar een ziekenboeg voor 
dergelijke gevallen in aanbouw is en waar 10 patienten permanent geholpen kunnen worden. 
Kleding en meubilair moet de familie zelf op de plaats brengen. 

Trees, zaterdag en zondag ben ik erg druk geweest met de brieven van jou op volgorde te 
leggen. Ze liggen in de besteklade van de woonkamer. Er zijn een aantal tussen gekomen, die 
je nog niet gelezen hebt, maar er moeten er geloof ik nog 12 bij komen, dus je hebt nog heel 
wat tegoed, maar laat ze nog wel even op dit adres liggen, want ik moet de duplicaten houden. 
Als mijn droom werkelijkheid wordt, zijn ze over vijftig jaar een kapitaal waard. 

Er ligt een felicitatie-kaart voor Pluimers van de Wierdenseweg klaar. Kun je die even posten. 
Hun zijn woensdag 55 jaar getrouwd. ik ben nog al bekend met hem, vandaar. 

Ik las in de krant dat Roetgerink de schoenwinkel weer gaat vergroten. Dat ze het pand van 
Blijenberg er niet bij hebben gekocht, dat zou veel efficienter zijn geweest. Kennelijk willen ze 
zowel aan de voorkant en ook aan de achterkant verbouwen. 

Herman Pluimers (buurman) is hier vanmiddag voor een bezoek geweest. We hebben een uur 
lang leuk gekletst en hebben samen iets gedronken. Tonny a/d Stegge is nu met de pastorie 
van de gereformeerde kerk aan het bouwen. 

Van Frans Roetgerink hoorde ik zojuist, dat Mathilde haar been had gebroken door de 
gladheid. Het zou meer een scheurtje zijn in haar scheenbeen, dat is nog niet het aller ergste. 
Maar als je zoiets hebt gehad, ben je je leven wel voorzichtiger. 

Vanmiddag kreeg ik ineen trek in een zure vis. Die had ik in een jaar niet meer gehad en dan 
is het extra lekker. Bovendien verhoogd het de eetlust. 

Zo meteen ga ik een borrel Oranje likeur drinken. Dat geeft meer rust in de tent. 

Marinus  

 

30 december 2000 

Trees, voor alle zorgen en hulp gedurende mijn ziekte, alsook het veelvuldig bezoek aan het 
ziekenhuis, ben ik je zeer dankbaar. Mijn brieven zijn daar zeker een bewijs van. Ik eindig met 
de allerhartelijkste groeten. 

 

Marinus  

 

Een half jaar na het schrijven van de brieven aan Trees Zwienenberg is Marinus Philippi 
overleden. Het  is intussen al weer lang geleden dat de Entersen hun schoenen liet repareren 
bij Phillipi aan de Dorpsstraat, schuin tegenover de katholieke kerk. Op de plek waar nu 
kruidvat gevestigd is, heeft tot tien jaar terug het markante winkelpand van de gebroeders 
Philippi gestaan. Marinus was de drijvende kracht en runde tot 2000 de winkel en de 
schoenmakerij. Hij werd daarin bijgestaan door zijn broer Gerrit. Op de gevel prijkte in grote 
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witte letters hun bijzondere achternaam. De familie Philippi komt oorspronkelijk uit 
Duitsland. Het waren marskramers uit de omgeving van Koblenz, het plaatsje Ramsbach om 
precies te zijn. Vanwege de handel, in onder meer potten, kwamen ze al vaker in de omgeving 
van Enter. Door hun handelswaar kregen ze de bijnaam de Potje. Ten tijde van de Eerste 
Wereldoorlog kocht Philippi het pand van uitgever/boekhandel Heinink en startte er de 
schoenwinkel. 

Marinus is voor zijn zeventigste nooit ziek geweest, maar dat was van eind 1999 tot aan eind 
2000 wel heel anders. Doktoren en neurologen in Almelo dachten dat hij een beroerte had 
gehad. Daarom kreeg hij wekenlang een neussonde en vervolgens een PEG sonde. In beide 
gevallen kreeg hij vloeibaar voedsel toegediend, rechtstreek in de maag. Dit werd ook gedaan 
omdat hij niet goed kon slikken. Hij zag maandenlang dubbel, was zijn mond en kaak voor 
een deel verlamd, zodat hij erg onduidelijk te horen was en bovendien had hij een vermoeide 
bovenrug. Nadat deze klachten maandenlang aanhielden en hij in die periode twintig kilo was 
afgevallen, werd hij in het AZG Groningen opgenomen van 21 september tot en met 18 
oktober. De neuroloog Kuks constateerde dat het geen beroerte was maar een spierziekte in 
het hoofd. Vandaar het dubbelzien en de andere klachten. Het betrof de ziekte ‘Myasthenia 
Gravis’ en komt weinig voor. Het komt vaak voor dat artsen een verkeerde diagnose stellen. 
Nadat hij uit het ziekenhuis te Groningen is ontslagen, is hij goed opgeknapt. Spreken, 
kauwen, lopen en verstand zijn weer als tevoren. Geen prednison en andere medictatie. Met 
rust overdag en hulp kan hij nog veel ouder worden. Marinus is in korte tijd tien kilo 
aangekomen en mag alles eten. Hij loopt zelfstandig naar de winkels. Marinus is gestopt met 
de schoenmakerij en de schoenwinkel per 1 januari 2000. De winkelvoorraad is met hulp van 
familie en kennissen bijna uitverkocht tegen gereduceerde prijzen. Wat er overbleef is 
geschonken aan pater Slag en Tonny Aan de Stegge, die het meenamen naar Brazilië.  Marinus 
is nog niet van plan om het huis of de winkel te verhuren of te verkopen. In 2001 is Marinus 
overleden en een jaar later zijn broer Gerrit.  

Annie, Dine en Truus waren zussen van Marinus en Henk, Gerrit, Jo, Jan en Frans waren 
zijn broers. Dine en Gerrit waren een tweeling en waren niet getrouwd. Jan was getrouwd met 
Joke en woonde aan de Disselsweg. Truus woonde in Almelo en was weduwe. Dine woonde 
samen met Gerrit en Marinus in het ouderlijk huis.  Frans, de broer van Marinus trouwde 
met Jo van cafe de Reiger te Rijssen. Ze woonden in Glanerbrug. Henk, de broer die als soldaat 
naar Indië ging, trouwde met Jo Dreijerink van cafe de Wos (Wos Janeuken) aan de 
Kattelaarsdijk (nu Morslaan). Johan is hun zoon. Annie, de zus van Marinus woonde in 
Glanerbrug en was niet getrouwd. Marinus schrijft dat er veel bezoekers kwamen. Dat waren 
veel familieleden en buurman Herman Pluimers, Frans Roetgerink, Gerrit Zwienenberg, Jo 
Leemreize, Bennie ten Berge en Herman Kerkhof van de Lagedijk, die hem altijd naar het 
ziekenhuis bracht. Zijn hulp in bange dagen was Trees Zwienenberg-Nijhuis, aan wie hij de 
brieven in de vorm van een dagboek schreef. 
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De winkelvoorraad is met hulp van Trees Zwienenberg, Mathilde Ezendam en Truus Philippi 
(nicht uit Wierden) bijna uitverkocht tegen gereduceerde prijzen. 
 

 Marinus sluit voorgoed de deur.  
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Wordt vervolgd 

 
 
 
 
 


