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Verhaaltjes van vroeger  
 
 

 
 

De woning van Hondejan aan de Trelliesweg 

 

Dit soort armoedige woningen kwamen vroeger voor op het Zuiderveld in Enter, waar dit 

verhaal speelt. 

 
‘t Was laate in ’n haarfs. De meeste blaa wadden van de beume, de beeste op ’n stal en de 

dinge van ’t laand. Weg en wier zat er nog een kleen heuken ѐѐpel in meer dat gaf toch neet. 

Un nes was kaal. Effen vuurbie un klimtoen (woe vrooger Karel de duuvel woonen) kwammen 

Piel-Jantje en ’n Slaamp an goan. ’t Wadden een paar slachters van ’n aolen stiel. Ze keeken 

neet op un hoar en neet op ne borrel. Meer aans beste keels, ze wadden van anzeen. ’t Leup 

tiegen twij donker. De wind haalen aan en kwam hol en heungerig oaver un kalen nes 

boolderen. Zo nauw en dan veul der nun druppel rêêgn en groote wolkenplêês jaggen duur de 

log, eg haarfs weer. “Wie kriengt dikke rêêgn”, zeg Jantjen. “Wat zeej Va?”, zee ’n Slaamp. 

 

Un Slaamp zee altied Va tiegen Jantje. ’t Was niks gen familie, meer hij zee dat nouw eenmoal 

en de leu wussen neet aans. “Jao dikke rêêgn, laowe angoan dawwe der komt.” 

Ze mossen achter noar ’t Zoekerveeld hen ofsnien. Nauw had in die daage gen mens der wat 

met op um zo tiegen ’n oavond ’t veeld op te goan, want ’t was ter altied neet pluus. Aj ten 

minsen de aole leu konnen gleuven, wat ze zoo op de lange winteraovonde umt veur verteln. 

’t Mos ter gewoonweg zwart ween van de witte wieve, klinkwiefkes, weerwulfe, heuffenkaters 

en aander spookgerij. Um nog meer te zwiegen oaver de keels zonder kuppe die der bie nach 

en ontied rond bungeln. 

 

Het scheen of de duuvel heer en measter was an ’t veeld in die daage, ’t zag ter duuster oet, 

nums zag leg. Doe ze doar nen êêne worn hen egaone kwammen ze biejt ’t Barghoes. De duure 

wijen met nun smak lös en de Gije kwam boeten. “Goan oavond keels. Woe zal’t nog zo laate 

hen?”“Wie munnen naort Overdiek hen ofsnien Gait.” 
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Barghoes-Gait was twijmoal trouwt ewes en ziene eerste vrouwe kwam van ’t Overdiek. Hij 

ging der völle hen kuiern. “ ’k Goa doa met oew hen” , zee de Gije. Hij sprung in ‘t hoes , schoot 

in ’t buis, num ne proeme en met zien drijen gungen ze as streupers achter mekaa ’t veeld in. 

(Doewt de duure achter Gait dichte sleug sprung der nen grooten zwatten kater in de 

vensterbaanke en keek eer noa). 

 

Zonder sprekken gungen ze veerder, of en touw keek Gait umme of eer ok wat noa kwam. De 

weend klagen duur de leege dannen en elsbuske. In de buurte van Hagers blekken nun hond 

en boaven ’t venne zweurf zo nauw en dan un dwaoalluchjen. Zonder veerder ongemak 

kwammen ze biej ’t Overdiek. ’t Overdiek was un oalderwets lös hoes. Vuur de baovenduur 

stun ne putte van tonnen, an wierskantn van ’t hoes hooge aole dannen. Het leg was aan en 

de blinden nog neet dichte, ie kon zo nao binnen zeen. 

Un Slaamp truk an ’t tenok en de duur gung lös. ’t Oale Dinemeuje zat op ’t ene knei met de 

smorre boaven het veur. OaLbert keern de delle an. “Goan oavond leu.”“Goan oavond keels, 

waj ok met ekumn Gait?”“Joa”, zee Gait. Oalbert zat ’n bessem tiegen’n stiel en zee wie goat 

koffie drinken. Ze drunken koffie en doarnoa gaspelen Piel-Jantjen de messe lös en ze gungen 

an ’t ofsnien. 

 

’t Was de gewoonte dat ter met ‘t slaggen en ’t ofsnien nen stroeven borrel edrunken wudden. 

As ze een zetjen an ’t ofsnien zunt ewes zeg Oalbert “keels lengt de messe êêwn daale, ik doo 

der ne borrel in”. Toen ’t vaarken ’n lessenslag in de tonne zat heb ze nog lange noa ekuierd. 

En ie ’t geleuven of neet meer op de weg noar hoes hebt ze gen speuke ezeen al was ’t wal 

twaalf uur ewes.  Bron: Johan Altena. 

 

De eerste autobusdiensten in Enter en 
OAD 
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Veel bussen uit Twente met passagiers (ook uit Enter) gingen jaarlijks op bedevaart naar 
Kevelaer. De bus links is van Langenhof uit Enter en de derde bus van links is van Ten Dam 
uit Enter, de bus helemaal rechts is van Hodes uit Rijssen.  

Begin vorige eeuw loopt de zompschipperij in Enter op zijn eind en ook de ganzenhandel is 
door de Eerste Wereldoorlog abrupt afgelopen. De honderden klompenmakers verdienen het 
zout in de pap niet. Steeds meer Entersen werken in de textielfabrieken in de omgeving. Daar 
zijn de lonen honderd procent hoger dan je als klompenmaker kunt verdienen. Het vervoer 
naar de fabriek is echter een probleem, want Enter heeft geen openbaar vervoer. De spoorlijn 
Neede-Hellendoorn biedt geen uitkomst, want de eerste passagierstrein naar Goor gaat zo laat 
dat de arbeiders daar niets aan hebben. In eerste instantie is er nog een paardenkoets die 
werkvolk naar Goor brengt, maar al snel zijn er ondernemers in Enter die in het vervoersgat 
in de markt springen. B. ten Dam, de Gebroeders Langenhof en G.J. Koenderink schaffen 
autobussen aan die werkvolk gaan vervoeren. Maar een reguliere openbare busdienst is er 
niet. 

Op 1 januari 1924 komt er dan eindelijk een busdienst die Enter aandoet. De expediteur W. 
Mast uit Wierden begint dan als 'Wierdensche Autobus Dienst' een lijndienst van Almelo over 
Wierden en Enter naar Rijssen. Helaas wordt de omweg over Enter slechts twee keer per dag 
gemaakt. De gemeente Wierden is verheugd dat een deel van de gemeente uit haar isolement 
wordt verlost en geeft een subsidie van 75 gulden voor verzekering en dergelijke. Aan zo’n 
concessie van Gedeputeerde Staten voor een autobusdienst zaten nogal wat voorwaarden, 
zoals een all-risk verzekering, voldoende reservemateriaal dat ingezet kon worden bij pech, de 
tarieven en dienstregeling moesten goedgekeurd worden door Gedeputeerde Staten. Er mocht 
niet gerookt worden in de bus. De conductrices kwamen pas later toen de bussen veel groter 
waren. 

Een jaar later wordt deze lijndienst zelfs uitgebreid. De lijn loopt dan van Almelo over Wierden, 
Enter, Rijssen, Markelo naar Goor. Er waren geen bushaltes maar de bus stopte als je de 
hand opstak. De busverbinding is te duur en verdwijnt na een aantal jaren. In 1927 vraagt 
G.J. Koenderink uit Enter een vergunning aan om alleen op marktdagen een autobusdienst 
te rijden van Enter naar Rijssen en van Enter over Wierden naar Almelo. De vergunning werd 
afgegeven en van deze dienst is veel gebruik gemaakt . 

Ondertussen gingen ook meer leerlingen in Almelo naar school en dat was aanleiding voor 
Arnold Hodes uit Rijssen om in 1932 een lijndienst te openen vanuit Rijssen via Enter en 
Bornebroek naar Almelo. Omdat je iedere dag naar Rijssen en Almelo kon, werd de busdienst 
op marktdagen van Koenderink opgeheven. De lijndienst van Hodes over Enter, Bornebroek 
naar Almelo reed met verlies. Deze busdienst werd ook wel de busdienst van 'Nӧlke' genoemd. 
Hodes stopte er mee maar leverde de concessie nog niet in. Nu vroeg Koenderink bij de 
provincie een vergunning aan voor een dagelijkse lijndienst van Enter over Wierden naar 
Almelo. Hodes tekende met succes bezwaar aan en beloofde de provincie dat hij voor het 
leerlingenvervoer van Enter naar Almelo een bus zou inzetten. Dit is reden voor Koenderink 
om in september 1934 alle autobusdiensten stop te zetten. Amper een jaar later stopte Hodes, 
ook hij had er al genoeg geld op toegelegd. Enter was weer terug bij af. De spoorlijn was 
opgeheven en alle busdiensten waren verdwenen. Enter was weer terug in het isolement van 
vroeger. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle autobussen in Enter in beslag genomen. De 
overheid, onder Duits toezicht, publiceerde een lijst van autobusdiensten die niet onmisbaar 
werden geacht en waaraan brandstof werd toegewezen. Hier zat geen busdienst bij die over 
Enter reed. In 1942 fuseerden Hodes uit Rijssen, Muller uit Holten en Ter Haar uit Borne tot 
de Overijsselse Autobusdiensten de O.A.D. Pas in juni 1947 opende die ook een lijn Rijssen, 
Enter, Goor en Neede. Maar als je met de bus naar Almelo wilt moet je nog steeds over Rijssen. 
Bron: Johan Altena.  
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Zou Gerrit ter Haar, toen hij in 1924 een autobus kocht voor personenvervoer in Salland en 
Twente, hebben gedacht dat zijn busdienst uit zou groeien tot een bedrijf met tweeduizend 
medewerkers en een jaarlijkse omzet van één miljard euro? Vast niet. Bij zoveel geld – in 
guldens 2,2 miljard – kon een Overijsselaar zich in die tijd niets voorstellen. 

 

Bedford uit 1938 van Gerard ter Haar (Collectie Oad Museum) 

Duizend gulden was een smak geld, van tienduizend kon je bijna, of misschien wel helemaal, 
rentenieren. Meer dan tweeduizend keer een miljoen – dat was niet te bevatten. Maar het 
ondenkbare gebeurde: de busdienst groeide uit tot OAD, een touroperator die in 2009 bijna 
driekwart miljoen mensen vervoerde 
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Ter Haar was de enige niet, toen hij in de jaren twintig begon met zijn busdienst. Al in 1921 
had J. Frederiks de eerste lijndienst in Overijssel geïntroduceerd. Met een omgebouwd T-
Fordje reed hij dagelijks met maximaal zes personen heen en weer tussen Oldenzaal en 
Ootmarsum. Twee jaar later ontstond in Enschede de Twentse Autobusdienst (TAD). In 1925 
waren er in Overijssel, verspreid over de hele provincie, al meer dan vijftig autobusdiensten. 

Het reisbedrijf heeft zijn verleden altijd gekoesterd. De bus waar alles mee begon, is er nog. 
Hij overleefde de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers hem in beslag namen, en de 
onstuimige jaren vijftig en zestig, toen zoveel ouds moest wijken voor het nieuwe. 

Tegenwoordig wordt deze bus gekoesterd. Hij rijdt enkel nog op hoogtijdagen, zoals in februari 
2010 bij de huldiging van Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert. Die woont namelijk in 
Holten, de vestigingsplaats van OAD. In het hoofdkantoor is zelfs een klein museum te vinden, 
dat door vroegere personeelsleden wordt onderhouden.  

Er zijn memorabilia te zien als de eerste radio’s die in de bussen zaten, oude 
kaartknipmachines, de eerste folders, uniformen van de chauffeurs, duizenden 
krantenknipsels en ontelbare foto’s. Uit die enorme collectie werd rijkelijk geput, toen in 1999 
– ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het bedrijf – een jubileumboek verscheen. Dat 
de historie bij OAD zo’n centrale plaats heeft, is zonder twijfel een gevolg van het feit dat het 
bedrijf altijd in de familie is gebleven. Gerrit ter Haar werd opgevolgd door zoon Joop, die op 
zijn beurt het stuur overgaf aan zijn kinderen Julius en Quirine. Bron: Mijn stad Mijn dorp. 
 

 
1924, Gerard ter Haar op reis met OAD-bus  
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Chauffeur bij het bedrijf van OAD. Afbeelding: Beeldbank Historisch Goor. 
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De Telegraaf 5 september 1992, naar aanleiding van de Enterse Dagen. De krant was en is 
bekend om zijn aanhef titels. In dit geval, hout genoeg om op te bijten. Op de foto staat Soels 
(Morsink) Herman. 
 

Kleine gebeurtenissen 
Speurend in oude kranten, gemeente- en rijksarchieven kom ik regelmatig kleine 
gebeurtenissen tegen uit de historie van Enter. Dingen waar van je zegt “leuk”, “dat wist ik 
niet” of soortgelijke reacties. Stuk voor stuk geen dingen waar je een heel verhaal over kunt 
schrijven.  
 
4 december 1903: Op deze datum werd de nieuwe burgemeester van de gemeente Wierden de 
heer J.C. van de Berg in Enter ontvangen. Eén dag later en hij zou als Sinterklaas ontvangen 
zijn. Tegen half twaalf die dag werd hij in Wierden afgehaald met zeven rijtuigen, waarin de 
raad en de feestcommissie zaten. De stoet werd vergezeld door twintig ruiters en achttien 
fietsrijders. Bij het Exoo aan de Regge, in de buurt van Enter, wachtte de muziek. Na het 
spelen van 'Lang zal hij leven' ging het stapvoets richting Enter. In het dorp was een grote 
menigte op de been. De optocht ging door Enter tot het Zuidereind en daarna terug naar het 
gemeentelokaal aan de Oude Pastoriestraat (nu het Hervomd Dienstgebouw). Hier werd de 
welkomstgroet uitgesproken door de heer Op den Akker, voorzitter van de feestcommissie. 
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Daarna werd de nieuwe burgemeester nog toegesproken door de heer Bruningmeyer, emeritus 
predikant van de gereformeerde kerk, dominee Couvée van de hervormde kerk en de heer 
Prakken, hoofd van de openbare school. Burgemeester Van den Berg werd dus bijna als 
Sinterklaas ingehaald maar de toorn van de Enter zou nog vaak op hem neerdalen als ze niet 
kregen wat ze graag wilden. 
 

- 27 september 1904: Aanbesteding van een beweegbare brug over de Regge bij Enter. 
Laagste inschrijver was W.F. Staal te Almelo voor ƒ2749,-. 
– 29 oktober 1904: Prijzen van agrarische producten: honderd eieren ƒ4,-, één mud 
aardappelen ƒ1,80, varkensvlees per pond ƒ0,23, één pond boter ƒ0,55. 
 

- 10 maart 1906: Verzoek aan de gemeente om in het zuidereind van Enter een 
lantaarnpaal te plaatsen (er was daar nog geen openbare verlichting). 

- 25 januari 1908: De boerderij van Ter Keurst in Ypelo afgebrand. (H. Wessels) 
zeventien stuks hoornvee, twee paarden, één varken en zes biggen verbrand. Huis was 
verzekerd voor ƒ2800,- en inboedel voor ƒ1500,-. Het vee en de oogst was niet 
verzekerd. 

- 13 oktober 1908: Met het oog op het groot aantal polderwerkers werkzaam aan de 
spoorlijn Neede-Hellendoorn wordt te Enter tijdelijk een detachement der Koninklijke 
Marechaussee gevestigd. 

- 31 oktober 1908: Gereformeerde Kerk verbouwd en vernieuwd en thans versierd met 
een toren. (nog steeds aan de Dorpsstraat) . Aanstaande zondag inwijding door Ds. 
Rispens. 

- 20 maart 1909: De gemeente besluit een urinoir bij de Nederlands Hervormde Kerk te 
plaatsen. 

- 20 maart 1909: Mej. B. van de Oordt, gemeentevroedvrouw te Enter klaagt dat ze in 
haar praktijk wordt benadeeld door Mej. de weduwe van Wijngaarden-Maatje. Mevr. 
Van Wijngaarden-Maatje was de voormalige vroedvrouw in Enter maar sinds de dood 
van haar man in 1906 postkantoorhoudster in Enter. In haar vrije tijd trad ze blijkbaar 
nog op als vroedvrouw. 

- 15 juni 1909: Mej. Van de Oordt op verzoek ontslag als gemeentevroedvrouw. Ze was 
de concurrentie van de weduwe Van Wijngaarden blijkbaar zat. 

- 29 januari 1910: In Enter is een gemengde zangvereniging opgericht met dertig leden. 
Er wordt geoefend in het gebouw van de Christelijke Jongelingenvereniging.  
 

- 26 maart 1910: In Enter is een gymnastiekvereniging opgericht met 24 leden (en 
heeft plusminus zes maanden bestaan). 

- 23 april 1910: Er is een commissie gevormd van 21 leden om de festiviteiten ter 
opening van de spoorlijn Neede-Hellendoorn te organiseren. Muziekuitvoering, 
openluchtfilm en vuurwerk. Feesttrein met genodigden komt om 14.50 uur uit Goor 
aan.  

- 8 oktober 1910: Raadsvergadering 3 oktober 1910. Besloten wordt een 
gemeentelokaal annex veldwachterswoning te bouwen (aan de Rijssenseweg). Ook 
wordt de brink voor de Nederlands Hervormde Kerk verhard. 

- 11 maart 1911: Vergadering van het Ziekenfonds 'Steunt Elkander'. Aanwezig 53 
leden. Er werd het afgelopen jaar ƒ128,- aan ziekengeld uitgekeerd.   
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Dagblad Tubantia, 24 januari 1940 
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Gemeentelokaal, ook politiebureau aan de Rijssenseweg 
 
 
 

- 8 april 1911: Woensdagmorgen om elf uur is een perceel in Enter verbrand waarvan 
het voorste deel in gebruik is als handkracht boterfabriek van G. Bolscher en het 
achterste deel door de klompenmaker W. van Bloem. Het pand was tegen brand 
verzekerd, de inboedel van Bolscher niet. 

- 13 mei 1911: Laatste vier weken tienduizend ganzen per spoor verzonden voor ƒ3,- 
per stuk. 

- 15 juli 1911: Maximum snelheid voor automobielen in de bebouwde kom van Enter 
twaalf kilometer per uur. Er worden drie borden geplaatst. 

- 29 juli 1911: De Spoorwegmaatschappij wil de trein, die om 6.00 uur uit Hellendoorn 
vertrekt naar Rijssen, Enter, Goor et cetera, laten vervallen. Protest in Enter, want dan 
zouden de arbeiders niet meer op tijd naar de fabriek in Goor kunnen. 

- 5 juli 1913: Het maken van een publieke telefooncel in het hulppost- en 
telegraafkantoor opgedragen aan A. Kolkman voor ƒ192,-. 

- 15 augustus 1914: Vaststellen maximumprijzen voor winkelwaren. Koffie ƒ0,50 per 
pond, groene zeep ƒ0,10 per pond, rijst ƒ0,10 per pond, gruttemeel ƒ0,09 per pond, 
havermout ƒ0,10 per pond, melk ƒ0,06 per liter, eieren anderhalf à twee cent per stuk, 
roomboter ƒ0,50 per pond, spek ƒ0,40 per pond, reuzel ƒ0,40 per pond, gehakt ƒ0,45 
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per pond, rollade ƒ0,55 per pond carbonade ƒ0,50 per pond. In verband met de Eerste 
Wereldoorlog werden maximumprijzen vastgesteld. 

- 12 augustus 1916: 97 inwoners van Enter verzoeken de kermis in Enter te handhaven. 
De Kerkeraden wilden die afschaffen. In 1916 wordt de kermis niet gehouden. 

- 31 augustus 1917: Tot gemeentegeneesheer is benoemd te Enter J. Veldhuyzen van 
Zanten, arts te Amsterdam. 

- 5 mei 1917: Vergadering van de Enterse patroons- klompenmakersvereniging. De 
vereniging telt thans 147 leden en tot heden 170 afnemers van klompen. In de 
onmiddellijke nabijheid van het station zal een klompenmagazijn gevestigd worden. 

- 2 juni 1917: Woensdag hevig onweer boven Enter. De bliksem slaat in in de molen van 
J.W. Bouwhuis. De molen was verzekerd voor ƒ4000. Bron: Johan Altena. 

 
 

De reis van Klitsen Jan Wilm naar de 
Holland Fair in Amerika 
 

 

Het bestuur van de Federatie van Klompenfabrikanten. Onderste rij tweede van links Jan 
Willem ten Hove. 

In 1949 is de Nederlandse regering bezig met het ontwikkelen van exportplannen naar 
Amerika. Zij nodigen de leider van het Gimbel warenhuisconcern in Philadelphia, de heer 
Arthur Kaufman uit om hen van advies te dienen over deze plannen. Dit leidt ertoe dat in mei 
1950 in de gebouwen van het Gimbelconcern in Philadelphia in de staat Pennsylvania aan de 
Oostkust van Amerika de 'Holland Fair' wordt gehouden. Op een oppervlakte van 35.000 
vierkante meter wordt de tentoonstelling ingericht. Hier kunnen de Amerikanen kennismaken 
met producten uit Holland en met de cultuur en folklore uit Holland. 

Als voorzitter van de Federatie van Klompenfabrikanten in Nederland is Ten Hove (Klitsen-
Jan Wilm) gevraagd om op de Holland Fair klompendemonstraties te geven. Op 18 april 1950 
gaat Jan Wilm aan de Wilhelminakade in Rotterdam aan boord van de Nieuw Amsterdam. Op 
26 april komen ze in New York aan en vergapen zich aan de wolkenkrabbers. Met de trein 
reizen ze naar Philadelphia eerst onder de grond, dan boven de straten en over immense 
bruggen. In Philadelphia worden ze in eerste instantie ondergebracht in het luxe Benjamin 
Franklinhotel, genoemd naar de stichter van de stad. Jan Willem krijgt een kamer op de tiende 
verdieping en schrijft in zijn dagboek “Het duizelt je als je naar beneden kijkt”. Televisie in het 
hotel, koelkast en andere luxe die we in Enter toentertijd nog niet kenden. 
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Geleidelijk richten ze de stand in voor de klompenmakersdemonstratie. Op 6 mei 1950 opent 
Prins Bernhard de Holland Fair. De televisie maakt opnamen en natuurlijk moet de Prins 
poseren met de 'Woodenshoe-maker'. De Prins krijgt een klomp in zijn handen geduwd en zegt 
tegen Jan Wilm “draai maar even met je boor, dat willen ze zien”. Bij zijn vertrek zegt de Prins: 
“Nou vriend ik wens je nog veel plezier in de tijd dat je hier bent”. 

Als Ten Hove klompen aan het maken is, drommen de Amerikanen samen voor de stand. 
Soms moet hij ophouden omdat er grote opstoppingen ontstaan. De meegebrachte 
klompenvoorraad voor de verkoop slinkt en alles moet ingepakt worden in luxe inpakpapier, 
zoals de Amerikanen gewend zijn. 

Op de vrije dagen ervaren ze de wonderen van Amerika: bijna iedereen heeft een auto, er is 
een ondergrondse, de lonen zijn hoog, maar ook de verschillen tussen zwart en blank blijven 
niet onopgemerkt, evenals het gemak waarmee de mensen dat in 1950 nog accepteren. 
Intussen zijn ze verhuisd van het Benjamin Franklinhotel naar het gebouw van de YMCA dat 
ook prima is. Het is extreem warm in Philadelphia en het is een bezoeking om zes uur per dag 
te demonstreren. Pauzes moeten worden ingelast, al went iedereen geleidelijk wel aan de 
temperatuur. Op 18 mei gaat de groep naar New York voor televisieopnames. Ze krijgen een 
kwartier. Jan Wilm snijdt in de gauwigheid een ruwe klomp, boort hem half uit en maak hem 
glad. Heel New York en omgeving tot in Philadelphia toe ziet de uitzending. 
Vrijdag 9 juni vertrekt Ten Hove vanuit New York weer naar Nederland waar ze 18 juni 1950 
in Rotterdam aankomen vol indrukken van die nieuwe wereld aan de andere kant van de 
oceaan. Bron: Johan Altena. 

Het Leijerweerd 
De eerste vermelding van dit erve vinden we in het schattingsregister van  Twente  uit het jaar 
1475. De eerste bekende eigenaar is de familie van Tije. In 1475 verkopen Derk en Seino ten 
Thije dat hues  to Grymberghe mit den veer etc. en ook met de Luierweerd in de buurschap 
Enter aan Otto van den Rutenberg en diens vrouw. 

Deze Otto van de Rutenberch was een zoon van Alof van den Rutenberg en Willemtje van 
Vianen van  Beverweerde die het huis Zuthem bij Zwolle bezaten. De van de Rutenbergs 
behoorden tot de meest vooraanstaande families in het Oversticht en waren verwant aan 
machtige geslachten in Utrecht. Otto had  reeds een in 1461 een aanzienlijk bezit in Notter 
verworven door de aankoop van het goed Sudena. Hij huwde op latere leeftijd met Maria van 
Twickelo, dochter van Johan van Twickelo en Jacobje van  Keppel. Dit echtpaar wilde zich 
eerst op Sudena vestigen, maar Maria van Twickelo verkoos Grimberg ömb deste neher bei 
der kirchen zu sein”. Daarna werd Grimberg aanzienlijk verbouwd. Zij kregen vijf kinderen 
waarvan Otto hem opvolgde in het bezit van de Grimberg. Deze Otto overleed kinderloos in 
1549 zijn weduwe in 1561. In 1562 werd de boedel verdeeld tussen de families Schele en van 
Voorst. Het  Luierweerd komt in het bezit van de familie  Schele tot Weleveld. Het Luierweerd 
is altijd een pachterve geweest. Er is zelfs een pachtboek over de periode 1632 tot en met 1650 
waarin Daniel van Schele van al zijn bezittingen de inkomsten heeft bijgehouden. 

In 1734 koopt Carel Frederik Cramer, richter te Delden het Leijierweerd  van A. Schele te 
Osnabruck. Cramer was gehuwd met Johanna Putman. Bij het Leijerweerd wordt een 
buitenhuis gebouwd en een tuin met theehuisje aangelegd en tevens een sterrebos en allee. 
In de zomer verblijven de Cramers regelmatig op het Leijerweerd. Hun enige kind Joannes 
Wilhelmus Cramer volgt zijn vader in 1733 op als richter van Delden. Diens tweede zoon Carel 
Frederik Herman Cramer volgt zijn vader in 1789 op als richter van Delden, ontvanger der 
landsmiddelen en advocaat-fiscaal van Twenthe. In 1802 krijgt Cramer toestemming om de 
naam Putman aan de familienaam Cramer toe te voegen. Met zijn moeder Susanna Geertruyd 
Putman dreigde n.l. de familienaam Putman uit te sterven. Bij de komst van de fransen in 
1795 wordt Cramer uit al zijn ambten ontzet van wege zijn prinsgezinde gevoelens. Na de 
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franse tijd is hij burgemeester en secretaris van het Schoutambt Delden. Op 72-jarige leeftijd 
in 1838 wordt hem eervol ontslag verleend uit deze functies. 

Op 1 november 1838 vestigt Carel Frederic Herman Putman Cramer zich met zijn vrouw Maria 
Elisabeth van Thielen op het buitengoed het Leijerweerd te Enter. Zijn zoon Joan Wilhelm 
Putman Cramer wordt in 1841 benoemd tot burgemeester van de gemeente Wierden en neemt 
dan samen met zijn vrouw Maria Gerarda Adolphina Johanna Schouten en hun drie kinderen 
intrek  bij zijn ouders op het Leijerweerd. Ook de zuster van Joan Putman Cramer, Joanna 
Wilhelmina Maria, weduwe van de heer Zeger de Jongh trekt bij haar ouders en broer in. Daar 
worden nog zes kinderen geboren. In 1845 overlijdt Carel Frederic Herman Putman 
Cramer  en in 1847 zijn vrouw.  

Rond dit overlijden der ouders zijn toendertijd een aantal actes van boedelscheiding etc. 
opgemaakt met o.a. een volledige inventarisatie van alle goederen die op het Leijerweerd 
werden aangetroffen. Deze actes zijn hierna onverkort weergegeven. Tevens is nog opgenomen 
een acte van verpachting van de boerderij die naast het herenhuis stond. Deze verpachting 
geldt voor de jaren 1812-1818. In deze acte komen we allerlei bepalingen en beperkingen tegen 
waaraan de toenmalige pachter was onderworpen.Na beeindiging van zijn loopbaan als 
burgemeester van de gemeente Wierden in 1880 en het overlijden van zijn vrouw in 1883 komt 
een einde aan de historie van het buitenhuis. In 1883 wordt het herenhuis voor  afbraak 
verkocht.  

. 

 

 

  

Carel Frederink Herman Putman Cramer 
(1765-1845), de vader van de burgemeester 
van Wierden 

Joan.Wilhelm Putman Cramer (1814-
1897), burgemeester van Wierden van 
1841 tot 1880 
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Een deel van deze gegevens zijn overgenomen uit het boekje “Enter 800” waarin Henk 
Woolderink  verteld over de geschiedenis van het Leijerweerd en uit het boek “De havezaten 
van Twenthe en haar bewoners” van de heren Gevers en Mensema. Bron: Enters Erfgoed 

 

Mariakapel  
 

 
De actieve bouwploeg met architect Erwin Kamphuis, Herman Wielens, Johan Spoelder, 
Harrie Kienhuis, Reinhard Geels en Gerard Broekkamp (Herman Wolters staat niet op de 
foto). 

De bouw van de Mariakapel op de hoek van de Rondweg met de Jagersweg in Enter vordert 
gestaag. Het hoogste punt is al ruimschoots bereikt, maar voor het slechte weer echt zijn 
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intrede doet, moet het gebouw wind- en waterdicht zijn. De mooie klus wordt geklaard door 
een aantal vrijwilligers, onder aanvoering van een enthousiast bestuur. Eind dit jaar moet het 
kapelletje klaar zijn, zodat ook Enter in navolging van andere kernen in Twente, een eigen 
ruimte heeft waar men zich even terug kan trekken voor bezinning en stilte. 

Het idee voor een Mariakapel in Enter is in het voorjaar van 2014 ontstaan. De nu 91-jarige 
Annie Wegdam is de drijvende kracht achter het initiatief; zij wist enkele vrijwilligers te 
enthousiasmeren waarna alles in gang werd gezet. Het bisdom zette het sein op groen en na 
een selectie van een vijftal locaties bleek het terrein van Jong Nederland – grond is al eigendom 
van de katholieke kerk in Enter – het meest geschikt. Tijdens een parochiedag mocht iedereen 
zijn stem laten gelden en ook daaruit kwam naar voren dat bijna unaniem voor deze plek werd 
gekozen. De vergunning werd aangevraagd en op wat kleine opmerkingen na verliep dat proces 
soepel. In 2016 waren alle papieren in handen van de Stichting Maria's Kapel Enter en kon 
het echte werk in gang worden gezet: vergaren van materialen en bovenal financiële middelen. 

Overpeinzing als basis. Het ontwerp van de kapel komt uit de koker van de Enterse architect 
Erwin Kamphuis. Hij zit samen met Annie Wegdam, Johan en Ellen Spoelder, Jan Grob en 
Reinhard Geels, in het stichtingsbestuur. De vorm van de kapel is niet alledaags. ‘We hebben 
meerdere kapelletjes in de omgeving bezocht en ideeën opgedaan’, aldus Kamphuis. ‘We 
wilden niet iets wat je elders al ziet. Deze vorm is dus uniek in de regio en ook opvallend. 
Bovendien is het gebaseerd op de vorm van gevouwen handen, een overpeinzende houding, 
zeer toepasselijk natuurlijk. Het ontwerp is na overleg met omwonenden wel iets aangepast; 
de hoogte is teruggebracht naar 4,5 meter. Daarnaast wordt het gebouw in het groen 
geplaatst, achter de oude bomen die er al staan. Het wordt omzoomt met een haag, maar denk 
ook aan levensbomen. Op deze manier moet de kapel in de omgeving worden opgenomen. Dat 
gebeurt ook doordat we alleen gebruik maken van duurzaam hout. Met name eiken en op het 
dak cedar shingles, deze krijgen na verloop van tijd een grijzige kleur.’ 

Het interieur van de kapel is al grotendeels ingekocht. Zodra alle grove werkzaamheden achter 
de rug zijn, wordt de ruimte binnen ingericht, met uiteraard een Mariabeeld. Het beeld is 
afkomstig van de gesloten Pauluskerk in Enschede. ‘Het is een mooi zwaar beeld, van 
anderhalve meter hoog. We plaatsen het zo, dat het vanaf zowel de noord- als zuidzijde altijd 
goed in het licht staat doordat deze gevels voorzien worden van glas. Het beeld is zo het 
middelpunt! Daarnaast hebben we ook kandelaars voor de kaarsen en dergelijke uit deze kerk 
kunnen krijgen’, vertelt Ellen Spoelder, bestuurslid van de stichting. ‘Het moet zo een 
stilteruimte worden voor iedereen, laagdrempelig. Je kunt het zien als aanvulling op de kerk, 
maar voor wie die stap nét te groot is, is dit een mooi alternatief. Het ingetogen karakter is 
heel belangrijk, het wordt ook zeker geen trouwlocatie bijvoorbeeld. Het kan wel zo zijn dat we 
in de Mariamaanden (mei en oktober – red.) kleinschalige, passende activiteiten gaan 
ontplooien.’ 
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Het Reggedal  

Het gebied van de Regge tussen Binnengait en de N347 in het buitengebied van Enter wordt 
aangepakt. Begin 2018 beginnen de werkzaamheden om de rivier weer te laten meanderen, 
maar daarvoor moeten er bomen worden gekapt. De vraag aan alle Entenaren is: wat kunnen 
we met een deel van dat hout doen? Bedenk het beste idee en laat een blijvende indruk achter.  

Vechtstromen werkt samen met verschillende partijen aan een klimaatbestendige Regge. 
Hiervoor krijgt de rivier een meer natuurlijke inrichting over een lengte van 11,5 kilometer. 
Bovendien krijgt het gebied maar liefst 115 hectare nieuwe natuur en wordt de 
bevaarbaarheid van de Enterse Zomp ingepast. Om de Regge weer te laten meanderen moeten 
er bomen worden gekapt. En dat zal ook hier best even wennen zijn. Bestaande doorkijkjes 
verdwijnen, maar elders in het Reggedal worden ook weer veel nieuwe bomen aangeplant. 
Uiteindelijk komen er zo meer bomen. 

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is de vraag gesteld, wat te doen met het hout dat 
gekapt gaat worden. Een groep inwoners heeft daar samen met waterschap Vechtstromen en 
provincie Overijssel over nagedacht. Zij hebben bedacht Entenaren te vragen welke 
mogelijkheden er zijn met het hout. Daarom loopt van 2 oktober tot 2 november van dit jaar 
de actie 'Hout moet, Houd moed'. Tijdens deze periode vragen wij kinderen, inwoners, buurten 
en sportiefs verenigingen om met een idee te komen wat te doen met een deel van het hout. 
Iets leuks, nuttigs of, maar wat past en terugkomt in het gebied. De actie is niet bedoeld voor 
commerciële doeleinden.  

Na 2 november kijkt een selectiecommissie per idee of het uitvoerbaar is en past binnen het 
budget en de regelgeving. In december kunnen alle Entenaren stemmen op alle geselecteerde 
ideeën. De top drie presenteert begin januari hun idee aan de inwoners. Na de presentaties 
wordt op deze avond door alle aanwezigen het beste idee gekozen! Het beste idee (of de beste 
ideeën) wordt uitgevoerd. De winnaar(s) wint daarnaast een ballonvaart over het Reggedal. De 
ophaalbrug over de Regge bij Binnengaait heeft gewonnen. 
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Een verhaal van Gerard Vaanholt over Enter 
 
 
Tweanthe hef der aait völ van had, van dee kleane döarpkes of boerschoppen met ear heel 
eag’n gemeenschop. Op zichzölf anweazen, alman keant alman. En elken vrömden den zich 
op 'n breenk wög, wet van tevuurten dat he met 'n scheef oag be- en noakekken zal wörd’n. 
Iej konden de vroag’n van de snoetens ofleazen. 'Wat mot den boetenmaarksen hier en wat 
hef he in 't zin?' 
 
't Oaverkwam Gerrit ok. Gerrit was joonk wörden in 't westen van 't laand, de Raandstad. Had 
der ziene bösseljoaren versletten, meer had later 'n baantje vund’n as verslaggeaver biej de 
strekkraante in 't oosten. 
 
Midden Oaveriessel, benaamd 't westelijk deel van Tweante, was zien werklaand. Doar mos 
he 't niejs vothalen, dat interessant genog was um in de kraante of te drukken. Ok al was he 
wied van ziene geboortegroond, hee had 't naar noar 't zin in 't oosten. 't Had neet laank doert 
of hee had der zien steaken en later zölfs zien meaken vunn‘n.  
 
Mangs had hee ’t wal es in ’t rabat met wat börgemeisters en gemeenteroadsleden, as he es ’n 
moal luk kritisch skreewn had oaver neet good besteed belastinggeald. Mer doarduur 
bereikten he umsgelieks dat hee ’t good kon veenden met de meeste ‘gewone’ leu. Want a-j ’t 
voalk in de knippe komt! 
 
Gen klaag’n dus vuur Gerrit. Of ’t mos dat kleane pleatske wean, woarat he ok mangs hen 
mos vuur de kraante en woer he aait nen vrömden was bleawn. Eanter! 
 
’n Onmeunig mooi doarp, met beste leu en goode  kloompenmakers. Gerrit wol van dat alns 
genne spoan afdoon. Mer richtig kunnig was he met de Eantersen nooit wör’n. Dat was 
begunnen dow hee vuur de eerste moal ne hölting van de een of aandere vereniging in ’t 
Gemeenschopshoes mos versloan en hee zich beleafd en gevallig, mer wal in zien eagen 
Hooghaarlemmerdieks bekeand maak’n biej ’t bestuur. ‘Iej komt neet oet Eanter’, was ’t eerste 
wat ze em vuurhöalden. Gerrit kon neet aans as ear geliek giewn. 
 
Slim vun he dat ok neet. Mer dat wödd’n al aans dow he dat, iederbod as he in Eanter ’n 
moond lös dee, vanniejs mos heurn. ‘Iej komt neet oet Eanter’. 
 
He dachen der oawer noa wat he der an doon kon. Mèr der was em nooit wat inschöttn. Tot 
hee op nen goon dag  ne tweesproak had met den professor den derin duur har eleard en alns, 
mèr dan ok alns van ’t plat of wus. Gerrit bedachen zich dat as hee de leu in Eanter in eare 
eagen sproake zol können ansprekken, ’t wal of loopn zol wean met den stöarig broekt’n tekst. 
 
Kotvot: of professor em es wol leern twei of drei zinnekes in good Tweants oet te sprekk’n. Dan 
had hee in alle geval ’n good binnenkommn as he wier es oarns neugd was. ’n Professor wol 
’t wa. ’t Is ja ok ’t vak van dat soort leu um aandern wat biej te brengn. 
 
Veer moal was Gerrit biej em langs wes. Dow har hee ’t vuur mekaa um ‘Gojndag leu‘ oet te 
sprekn as of he zien hele leawn in Eanter har e wond. Hee kon hoast neet ofwochen tot der 
wier es ’n moal ne hölting in ’t döarp zol wön hoaln, woervan ziene hoofdredacteur ’n verslag 
in de kraante verwochen. 
 
 
En dee geleagnheid kwam. Gerrit kon nò loaten heurn wat he leerd had. Oonderweggens  noar 
’t Gemeenschapshoes herhaaln he wal vieftig moal in zichzölf: gojndag leu, gojndag leu. 
 
Hee vun ’t nog spannend ok. Vuur de duure heul he eawn in, rechen zich de rugge, haaln ’n 
paar moal deep oam en stapn noar binn’n. Net oawer ’n zul bleef he stoan, kik in ’t roond of 
alman em wal had e zeen en zear met krachtige stem: ‘Gojndag leu’. 
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Viefteene köppe keekn em an. ’t Wörn ’n paar tel stille. Gerrit begun al te gleui’n en te glimm’n 
van greutsigheid. Dow kloonk ’t as oet een’n moond: ‘Iej komt neet oet Eanter’. 
 

Vrachtwagen zakt door brug 
Een Canadese vrachtwagen Ford B zakte in april 1945, aan het eind van de oorlog, door de 
brug over de Elsgraven aan de Witmoesdijk. De brug over de Elsgraven aan de Rijssenseweg 
was opgeblazen en de bevrijders moesten omrijden over de Witmoesdijk om Rijssen te 
bereiken. De vrachtwagen was vol geladen met stalen rupsbanden van Shermantanks en 
Brencarriers. De vrachtwagen was te zwaar voor de houten brug en zakte erdoor. De 
vrachtwagen was ingezet om Enter te bevrijden. Jaren zijn de ijzeren rupsbanden als deurmat 
en rijplaten gebruikt door de mensen in de omgeving. De Pluumersjongs (Ten Brinke) hebben 
de nieuwe brug gebouwd. De vrachtwagen werd gebruikt door het het Canadese Calgary 
regiment, een onderdeel van de Britse Polar Bear divisie (49th (West Riding) Infantry 
Division) die begin april  1945 Enter bevrijdde. De Elsgraven is, net als alle beken en rivieren 
in Twente, gekanaliseerd. Nu is er vanaf de Witmoesdijk naar het landgoed een rechte beek. 
Daarvoor maakte de Elsgraven een grote bocht richting de Eversdijk. De loop is nog te zien 
langs de bomen links van de huidige loop. 
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Aalkoare  
Hobbelink Hein (Scholten) van de Wierdenseweg had een houten gierkar met een drierad. In 
de zomer kromp het hout en de planken waren niet meer dicht aaneengesloten. Voor hij op 
de Hamberg was aangekomen, om de gier uit te rijden over het land, was de kar leeg. 
De buurjongens Jan Seppenwoolde en Wim Oplaat van de Hoge Brink trokken de gierkar los 
en de gier golfde over degene die ‘toevallig’ voor de kar stond. En dat in de tijd dat er nog geen 
douche was. 

Wim Oplaat vertelt over de ‘knollenscheeter’, het ‘snorrebutje’ en de ‘kuulbaand’. Daar 
speelden de kinderen vroeger mee toen er geen geld was voor duur speelgoed. 

Een knollenschieter is gemaakt van vlierhout en een knol. Het vlierhout is zacht en ongeveer 
tien centimeter werd uitgehold. Dan een stokje erin. Van de knol werden dikke plakken 
gesneden. Het stokje in de plak  en schieten maar. 

Een ‘snorrebutje’ is een botje uit de voorpoot van een varken. Met een gloeiende spijker of een 
dunne gloeiend hete pook werden twee gaten in het bot gemaakt. Touw er door en draaien tot 
er genoeg slagen gemaakt zijn. Trekken maar tot het snort. 

Een ‘kuulbaand’ is een fietsenrad zonder spaken.  Het werd ook wel een hoepel genoemd. In 
het oude Egypte werd 3000 jaar geleden al gehoepeld. Het hoepelen met een stokje stamt uit 
de klassieke oudheid, zoals blijkt uit Grieks aardewerk van omstreeks 500 voor 
Chr. Hippokrates beval hoepelen aan om gezonder te worden. Door met een stok tegen de 
‘kuulbaand’ te slaan of ermee te duwen tegen het rad, kwam de hoepel in beweging. 
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Lokotte vragen voor de kunstroute 2018 
 
Gerard Lokotte is oet de tied. Hij is op 28 mei overleden. Op 19 mei was ik bij hem om te 
vragen om ruimte voor de kunstroute. Hij was moe en alles was hem teveel, dus hij zei nee. 
De winkelruimte werd gebruikt als opslag. Ik ruim wel op, probeerde ik nog een keer. Maar 
het bleef nee. Teveel gedoe. Maar ik mocht wel terugkomen voor een kop thee. Dat zal er dus 
niet van komen. Gerard was getrouwd met Minie Lammertink. Ze hadden de fietsenwinkel en 
werkplaats van de eerste man van Minie verhuurd aan oa Bert Boom. Het pand is tegenover 
café Dreijerink. Op de foto onder zie je rechts het pand waar de fietsenwinkel was. 
 

 

De schaapskooi bij de Elsgraven 
 
Dit verhaaltje gaat over Evert Schreurs en zijn vader en de geoogste tuinbonen. Ze woonden 
in het bos naast de Elsgraven aan de Rijssenseweg. Het verhaaltje wordt verteld door Frans 
Roetgerink op de warme woensdagmiddag, de laatste in mei 2018. Frans vertelde ook dat hij 
de filmpjes over Enter van Sint Cecilia heeft ingesproken. 
Frans was ongeveer 20 jaar en werkte in de kledingwinkel van zijn vader aan de Dorpsstraat. 
De jongeren begonnen eerder met werken dan de ouderen van de familie Roetgerink. Frans 
wordt op een ochtend, vijfenzestig jaar geleden, gewaarschuwd dat er een keurige oude man 
naar iemand van Roetgerink had gevraagd. Frans gaat naar de heer en stelt zich voor. Maar 
dat is niet de bedoeling, zegt de heer, ik wil met een ouder iemand van de familie Roetgerink 
spreken. Maar die komen pas over een uur. De heer heeft geen bezwaar, zegt te willen wachten 
en vertelt wie hij is en dat hij in het westen van het land woont. 
 
De keurige heer studeerde aan de universiteit van Leiden in de tijd dat het Enterveen werd 
afgegraven door de Heidemij. Hij werd uiteindelijk ingenieur. In 1888 is KNHM opgericht voor 
het ontwikkelen van landbouwgronden, het herbebossen van zandgronden en het verbeteren 
van werkgelegenheid. De heer was stagiaire bij de Heidemij en was met een delegatie uit de 
provincie en de burgemeester van Enschede voor een schouw van het Enterveen. Hij wist nog 
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dat een vader en zoon Schreurs in een woonwagen in het bos bij de Elsgraven woonden. De 
hoge heren, waaronder dus de burgemeester van Enschede, Edo Bergsma (1896 - 1932), 
kwamen kijken hoever het werk in het Enterveen was gevorderd.  
De heer vertelde dat er een schaapskooi was aan de rand van het veen, op de plaats waar nu 
het viaduct is. De mannen die in het veen werkten hadden Evert en zijn vader geholpen met 
het plukken van de tuinbonen. De burgemeester gaf hen opdracht om de bonen in de 
schaapskooi te dumpen. Dat kan niet, dan liggen de bonen op elkaar en krijg je broei, zei 
Evert Schreur tegen burgemeester Bergsma. De bonen moeten opgehangen worden zodat ze 
kunnen drogen. Maar de burgemeester was ongeduldig en gaf opdracht om de bonen in de 
schaapskooi te deponeren. Je kunt je wel voorstellen wat er ’s nachts gebeurde. De bonen 
begonnen te broeien en vatten vlam. 
 
Ook bonen kunnen bij broei door spontaan verlopende fermentatieprocessen in brand raken. 
Fermentatie vindt plaats onder invloed van micro-organismen wanneer de bonen vochtig zijn. 
Micro-organismen "eten" van de bonen, ze vormen grote levensgemeenschappen die tezamen 
de temperatuur van de bonen doen stijgen tot soms boven de 100°C, de bonen broeien dan. 
De warmte die wordt gegenereerd kan in de natte bonen nergens naartoe en verhit dus de 
bonen zelf. Door deze verhitting neemt de activiteit van micro-organismen nog sneller toe, 
zodat het proces zichzelf in stand houdt en versterkt. Als de bonen een temperatuur van 55°C 
bereiken volgt er een chemische reactie waarbij brandbare gassen vrijkomen. De biologische 
activiteit neemt door de toegenomen temperatuur sterk af. Uiteindelijk bereikt de reactiehitte 
de buitenkant van de bonenopslag. Deze bonen zijn meestal droger en staan bovendien in 
contact met de lucht. Wanneer de temperatuur van de buitenste bonenlagen voldoende is 
opgelopen zal de bonenberg spontaan vlam vatten. 
 

 

Een eindje verderop richting Rijssen was de Ossenbocht, voorbij het huidige viaduct. Rechts 
was het bos van Evertje. 

Dat is wat er gebeurde met de tuinbonenoogst van vader en zoon Schreurs. De schaapskooi 
aan de rand van het Enterveen is afgebrand door de broei van de tuinbonen omdat de bonen 
niet mochten worden opgehangen. Het Enterveen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog 
ontgonnen. Dit reeds afgegraven veengebied werd toen diep omgeploegd waarbij men ossen 
gebruikte. Deze ossen werd 's avonds na het werk ondergebracht in een keet die in de 
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Ossenbocht bij de Elsgraven stond. Zou die keet de schaapskooi zijn geweest? Zou zo maar 
kunnen.  
 
Door verhalenvertellers weten we dat er een schaapskooi was aan de rand van het Enterveen. 
Dankzij het geheugen van de ingenieur van de heidemij en van Frans Roetgerink zijn we weer 
een beetje wijzer geworden. 
 

De Coöperatie 
De coöperaties kwamen op aan het eind van de negentiende eeuw. Ze stimuleerden het 
gebruik van meststoffen, in die tijd vooral kali en Thomasslakkenmeel. In het jaar 1921 namen 
de coöperaties ook de levering van lijnmeel, maïsmeel, roggemeel en kokosmeel op zich. Toen 
de dorsmachines in gebruik kwamen, brachten de boeren alle rogge naar hun coöperatie en 
kregen er meel voor terug. Voor die tijd gingen de boeren met een paar zakken eigengedorst 
graan naar de plaatselijke molenaar om het daar te laten malen.  

Gerrit Hendrik Morsink ook wel Plas-Hendrik genoemd, is geboren op 1 november 1849 op 
het erve 'De Plas' (bouwhuis van Huis Cattelaer). Hij was bakkersknecht en trouwde in 1873 
met Johanna Schuitemaker. Zijn schoonvader, Jan Hendrik Schuitemaker, was eigenaar van 
de laatste Enterse werf, de 'Measters-Waarf'. Hij woonde op het oude erve Borgerink. Het 
echtpaar ging inwonen bij haar ouders. Naast de boerderij werd een bakkerij gebouwd die een 
aantal jaren later werd uitgebreid met een kruidenierswinkeltje. 

 

Coöperaties hebben een belangrijke rol gespeeld in de economische emancipatie van grote 
groepen van de bevolking, vooral rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste 
eeuw. Via de coöperatie konden producenten (vooral boeren) en consumenten zich verenigen 
en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest, 
vooral op het gebied van investeringen. Wereldwijd zijn vele coöperaties actief. 
 
Johanna Schuitemaker overlijdt op drieendertigjarige leeftijd. Enkele jaren later hertrouwt 
Morsink met een zuster van Johanna Wessels. Naast de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk 
worden er nog vijf kinderen geboren. Fredrik (Frits) Morsink is het jongste kind.  
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Begin 1900 wordt de kneedmachine in de bakkerij van Morsink uitgerust met een petroleum 
motor. In 1910 wordt naast de bakkerij een maalderij gebouwd. De maalderij werd bediend 
door een zware motor die door zuiggas werd aangedreven. Intussen komt de vijftienjarige Frits 
Morsink in de zaak. 

In 1913 wordt de boerenvereniging ‘Enter en Omstreken’ opgericht. Deze vereniging heeft 
maar twee jaar bestaan. In 1920 is Frits Morsink getrouwd met Berendina Wessels. In 
hetzelfde jaar was Frits de initiatiefnemer van de oprichting van de Cooperatieve Landbouw 
Vereniging, afdeling Enter. Enter was inmiddels voorzien van elektriciteit. Er was een 
electiciteitscentrale op de Brandput gebouwd met als beheerder Nagelvoort. Frits Morsink 
heeft de zaak uitgebreid en gemoderniseerd.   

 

 

 

 

In 1926 worden er statuten opgesteld die in de Staatscourant van 23 juni 1926 worden 
gepubliceerd. De cooperatie was een rechtspersoon geworden. De cooperatie nam in 1928 de 
maalderij over van Frits Morsink. In 1930 nam ze ook de rest van de zaak over. 

De cooperatie is een Britse uitvinding. In 1760 werden al cooperatieve meelfabrieken geopend 
in Woolwich en Chatham. De arbeiders waren eigenaren van de fabriek en konden niet alleen 
meel, maar ook brood, boter en zelfs thee en suiker van de fabriek kopen.  

Na de Eerste Wereldoorlog zette een langzaam verval van de cooperatieve beweging in. De 
cooperatieve winkel konden niet concurreren met de schaalvoordelen van de steeds groter 
wordende winkelketens. Het motief van armoedebestrijding werd ingehaald door de 
toenemende welvaart. Tegen die tijd waren echter weer nieuwe vormen van cooperaties van 
de grond gekomen. Dat was vooral in de agrarische sector en de daarmee samenhangende 
financiele instellingen, zoals de raiffeisenbanken. 
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1920 maalderij Morsink, Lina de Wilde en Frits Morsink 
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In het jaar 1969 verenigde de cooperatie in Enter zich met de landbouworganisaties van 
Almelo, Enschede, Haaksbergen, Vroomshoop, Hellendoorn, De Krim, Vriezenveen en 
Marienberg. Het werden de Verenigde Twentse Landbouwersbanken, de VTL, gevestigd te 
Almelo. In Enter werd een nieuwe winkel gebouwd. De kruideniers- en manufacturenwinkel, 
de bakkerij en de maalderij werden afgebroken. De nieuwe winkel werd een buurtsuper en 
was de eerste supermarkt in Enter. Later vestigden zich er Sanders en Emté. 

Hoeters was de fotograaf van de oude foto’s uit 1913 en Harrie Cox maakte de foto’s van de 
latere, nieuwe buurtsuper. 
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Frits Morsink werd dus directeur van de nieuwe coöperatie. Hij verkoopt de zaak aan de 
coöperatie voor dertigduizend gulden; eerst de winkel en bakkerij, in 1930 de maalderij. Naast 
de winkel kwam het woongedeelte voor Frits en zijn vrouw. Geleidelijk kwam er meer personeel 
in dienst, in de winkel, de bakkerij en de maalderij. Hendrik ter Harmsel (Bol Hendrik) kwam 
in het jaar 1928 als veertienjarige jongen in dienst bij Frits Morsink, later bij de coöperatie. 
Eerst zes weken op proef, zonder loon. Daarna met een loon van vijftien gulden per week. Een 
flink bedrag voor die tijd. Hij moest er echter wel keihard voor werken. Gemiddeld twaalf uur 
per dag. ’s Winters kwam hij vaak na negen ’s avonds bij zijn klanten in Ypelo. Die mopperden 
dan omdat hij zo laat was en hen van bed hield. Ypelo kampte in die tijd vaak met 
wateroverlast. In de buurt van het Mokkelengoor stond ’s winters alles onder water, ook de 
wegen. Vooral in het donker was dit best gevaarlijk. Toen Hendrik daar eens met zijn vader 
over sprak zei deze: ‘Laat het paard zijn eigen gang maar gaan, dan gebeurt er niets’. Vanaf 
die tijd liet Hendrik het paard de vrije teugel in het water en kwam iedere avond gezond en 
wel thuis. ‘Bol Hendrik’ stopte in het jaar 1946 met venten voor de coöperatie. Hij begon toen 
met een manufacturenzaak in Enter aan de Dorpsstraat, waar nu eetcafe Het Zumpke is van 
Dinant Waanders van ’n Brouws. 
 
 

 
 
De kruidenierswinkel, vlnr Mien Ezink (Mientje van de Kos), Beverdam, Mien Morsink en Jo 
Langenhof (de Menze). Mien Morsink is de (pleeg)dochter van Puppels en de moeder van 
Bertus Brunnenkreef. 

 
Naast de winkel komt dus een woonhuis voor de directeur. Achter de winkel was de oude 
bakkerij, die later als opslagruimte werd gebruikt, De oude bakkerij was dus tussen de winkel 
en de nieuwe bakkerij. In 1932 wordt met textiel begonnen en als dat aanslaat wordt het 
woonhuis van Frits daarvoor bestemd. Tegenover de coöperatie staat het huis van Weijssink 
(De Bosdame) te koop. Frits Morsink koopt het pand, laat het slopen en bouwt er een nieuw 
woonhuis. In dat jaar overlijdt ook zijn vader, de grondlegger van de cooperatie. Het woonhuis 
van Frits Morsink wordt dus de manufacturenafdeling, met winkel en opslag. 
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Personeel van de cooperatie voor de oorlog, van links naar rechts: H. ter Harmsel, venter; 
Beverdam, chef winkel; J. Brunnekreef, broodventer; J. Kampman, mulder. Slot, bakker; D. 
ter Harmsel, menger; J. de Wilde, kantoorklerk; J. Rozemuller, voerman-chauffeur; H. ter 
Denge, mulder. 
 

 
 
D. ter Harmsel en J. Rozemuller 
 
 



33 
 

In 1935 wordt er een vrachtwagentje gekocht waarmee de grondstoffen worden aangevoerd. 
Transportbedrijf Wassink in Enter, die dat vervoer tot dusverre verzorgde, verloor een grote 
klant.  
 
Frits Morsink is lid van de 'Trouwgroep', een gereformeerde verzetsgroep. De groep streefde 
ongewapend verzet na. De Tweede Wereldoorlog is begonnen.. Veel onderduikers vonden een 
schuilplaats in de maalderij en achter de oven in de bakkerij. De bekende verzetsstrijder 'Frits 
de Zwerver' (ds. Slomp) vond vaak onderdak in Enter. Toen veel boeren uit het Enterbroek 
wegens 'Judenhilfe' waren opgepakt heeft Frits Morsink zich erg ingezet om de boeren vrij te 
krijgen. Direct na de oorlog was Frits hoofd van het Burgerlijk Gezag in Enter, dat daarna 
werd overgenomen door het Militair Gezag. 
Na de oorlog ging het goed met de coöperatie in Enter. Er werd voortdurend uitgebreid; er 
kwam een nieuwe bakkerij. Begin jaren zestig kwam de schaalvergroting in de intensieve 
veehouderij/pluimveehouderij en bulkvervoer werd noodzakelijk. De maalderij ging over naar 
de VTL in Almelo. 
 
Na de Eerste Wereldoorlog zette een langzaam verval van de coöperatieve beweging in. De 
coöperatieve winkels konden niet concurreren met de schaalvoordelen van steeds grotere 
winkelketens en het motief van armoedebestrijding werd ondergraven door de toenemende 
welvaart. Tegen die tijd waren echter weer nieuwe vormen van coöperaties van de grond 
gekomen, vooral in de agrarische sector en de daarmee samenhangende financiële 
instellingen, zoals de Raiffeisenbanken. 
 
 
  

 
 

 
de bakkerij  
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In het jaar 1969 verenigde de coöp zich met de landbouwersorganisaties van Almelo, 
Enschede, Haaksbergen, Vroomshoop, Hellendoorn, De Krim, Vriezenveen en Mariënberg. Het 
werden de Verenigde Twentse Landbouwersbanken: de VTL, gevestigd te Almelo. Er werd een 
nieuwe winkel gebouwd. De kruideniers- en manufacturenwinkel, de bakkerij en de maalderij 
werden afgebroken. De nieuwe winkel werd de eerste supermarkt in Enter. Sanders en Emté 
kwamen er later. 
 
 

 
 

1966, Marie Pluimers, klant Janna Slaghuis  
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De smid  
 
Dit gedicht is gemaakt door Jannes Slot en gaat over de Broeze, de smid aan de Dorpsstraat. 
De smederij was in de voormalige gereformeerde kerk. Nu is er Hendriks en Markvoort voor 
Creatieve Communicatie. Je ziet de smederij rechts op de foto. 
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De smid 
 
Met in zijn rechterhand de zware hamer, 
en 't gloeiend ijzer in zijn linkerhand. 
Zo heb ik hem gekend,  
die grote smid uit Enter. 
 
Zo stond hij bij het vuur, 
fors en markant. 
Afwiss'lend klinken zware  
en zachte dreunen. 
 
Hij staat bij 't aambeeld, 
fors en energiek. 
En in de echo van die hamerslagen, 
bruist het ritme van de psalmmuziek. 
 
Al scheppend komt het werkstuk tot voltooiing, 
en kritisch schouwt hij wat hij heeft gesmeed. 
Hij wist zich met de mouw eens langs het voorhoofd. 
En blikt tevreden 
want zijn werkstuk is gereed. 
 
Ook 's zondags zijn die grote handen bezig, 
dan in de kerk,  
die hem zo dierbaar is. 
Daar trekt hij de registers van het orgel open, 
en speelt het lied van Gods geheimenis. 
 
Afwisselend, met hoge en lage tonen, 
en soms ook met wat fantasie omlijst, 
zo begeleidt hij trouw het zingen der gemeente, 
die met het loflied haren Schepper prijst. 
 
Hij is niet meer, die organist uit Enter. 
Die schijnbaar onvermoeide smid, 
soms nat bezweet. 
Zijn Meester wenkte hem, 
met brood en beker, 
en sprak: 'Kom maar mijn zoon, Mijn werkstuk is gereed' 

Johan van de Klitse 
Johan ten Hove vertelde het volgende verhaaltje. ‘Op de School met den Bijbel leerden wij 
psalm 25 vers 4 en zongen dan: ’s Heeren goedheid kent geen palen. Waarna alle Ter Harmsels 
in koor toevoegden: Maar de bollen kent hij wel’.  

De palen waren de familieleden ’n Paol. Ter Weele werd ’n Paol genoemd en Ter Harmsel ’n 
Bol.  
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In het midden het huis met de kolenopslag van Ter Harmsel (Bol Get). Links woonde De 
Wilde( Boosmans). 

Verhalen over Lammertink  
Lammertink koopt land in de Werfhorst. Hermannes (Harmen) Lammertink (Lubb`s) is 
geboren omstreeks 1720 te Wiene, gemeente Delden. Hij is overleden te Enter. Harmen is de 
zoon van Arend Lammertink en Maria Ten Dam. Hij is strodekker van beroep. 
 
De vader van Hermannes is geboren omstreeks 1680, Hij is niet gedoopt dus er zijn geen 
ouders van Arend Lammertink bekend. Wat wel bekend is dat hij in Wiene woonde in het 
Gericht Delden. Hij is de oudst bekende Lammertink. Arend is getrouwd op 8 januari 1713 in 
de hervormde kerk te Delden met Maria ten Dam uit Bentelo. Maria is tien jaar jonger dan 
Arend. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Johannus en Hermannus. Waarom werd 
Harmen ook wel Lubb's genoemd? Dat kwam omdat hij met Jenneken Lubbers was getrouwd. 
Harmen is koper van de halve Werfhorst. De Werfhorst lag naast het Klein Exo. Het land was 
eerst in bezit van het erve Hermsel te Enter. Hij verzoekt het markebestuur om hem 
katergerechtigheid te verkopen. Een katergerechtigheid wordt ook wel een uyytdrift genoemd. 
Harmen koopt de katergerechtigheid voor de ‘ordinaere’ prijs van 111 gulden en 12 stuivers. 
Hij heeft dat contant betaald volgens het markeboek van Enter (blz. 132) op 20 okt 1762. 
 
Hermannes Lammertink koopt dus naast de uytdrift de halve Werfhorst, naast het Klein Exo, 
voor 810 gulden. Dat is het gebied tussen de Wierdenseweg en de Ypeloweg, tussen de Regge 
en de huidige Keizersweg. Op dit kamp zijn caterrechten. Omdat die rechten niet geldig zijn 
kan hij 100 gulden van de koopsom aftrekken. Met zo’n uitdrift mocht men ‘heyden en weyden’ 
in de marke Enter.  
 
Een kater of keuterboer bewerkte een stukje grond en had wat (klein)vee. Hij was meestal niet 
in staat daarmee volledig in zijn eigen onderhoud te voorzien. Daarom werkten veel 
keuterboeren als aanvulling op hun inkomen als landarbeider bij herenboeren of in fabrieken. 
Tot op de dag van vandaag woont Lammertink aan de Keizersdijk, de weg langs de Werfhorst. 

Waarom is het zo moeilijk om in Enter namen te onthouden? En waarom zijn er bij- en 
scheldnamen? 

De bijnamen zijn er omdat er heel veel mensen zijn met dezelfde achternaam, zoals 
Lammertink, Pluimers of Ezendam. Dan weet je wie er bedoeld wordt als er naar gevraagd 
wordt. Maar het blijft moeilijk.  
 
Dat komt omdat de namen allemaal door elkaar worden gebruikt. De man wordt genoemd 
met de naam van zijn vrouw of de kinderen worden naar hun opa van moeders kant genoemd. 
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Harmen Lammertink wordt Lubs genoemd omdat zijn moeder Jenneken Lubbers werd 
genoemd. Maar Jenneken heette ook Scherphof. Hun zoon Hermen trouwde met Maria 
Hermsen Lubbers. In het trouwboek van Rijssen staat vermeld dat op 9 april 1780 Hermannus 
Lubbers en Maria Mulder trouwde. Maria werd ook wel Maria van Weer genoemd, of 
Elisabetha Tusveld. Verschillende namen, één persoon. Zij is de dochter van Hermen Hendriks 
Mulder die ook wel Stal Haarms werd genoemd. Haar moeder was Maria Soupenberg, ook wel 
Klein Slettenhaar genoemd, of Nijenhuis.  
 
Hun dochter Martha trouwde met Hermannus Ekkerink. Die is klompenmaker en wordt in 
1804 Pander genoemd, als hij als getuige optreed bij een zaak van Marten Kolhoop in 
Elsenerbroek. De vader van Hermannus Ekkerink wordt Ickerink genoemd. 
 
Hendrikus Lammertink wordt ook wel de Ketiene genoemd. Hij is geboren op 13 december 
1858 en overleden op 20 juli 1932 op vierenzeventigjarige leeftijd. Hendrikus is op 
eenenveertigjarige leeftijd getrouwd met Johanna Freriks op 31 augustus 1899. Zij is de 
dochter van de ganzenkoopman Gerrit Jan Freriks en Maria Rikkers. 
 
Hendrikus Lammertink woont te Enter Kom nummer 196.  
 
De eigenaar van het pand is bakker Jan Nieuwenhuis. Hendrikus huurt het huis dus van 
Nieuwenhuis. In 1844 worden goederen gesplitst in een fabriek, een erf en bouwland. In 1864 
worden de onderwijzer Egbert Leestemaker en Gerhardus Struik de nieuwe eigenaren. 
Waarschijnlijk wordt de weeffabriek uitgebreid en gaat Leestemaker in het huis ernaast 
wonen. In 1865 heeft Leestemaker Gerhardus Struik uitgekocht en is hij de enige eigenaar. 
In 1870 wordt de boedel van Egbert Leestemaker verdeeld. Zijn zoon, Arend Jan, erft de 
fabriek. Hij is ook de eigenaar van het steenfabriekje, tegenover Rohaan, aan de andere kant 
van de weg. 
 
In 1888 wordt de fabriek gesloten. De percelen krijgen andere nummers. In 1893 worden de 
huizen die erbij horen verkocht. de nummers E 4009, E 4010 en de noordelijke helft van E 
4011 (E 4132) worden gekocht door de landbouwer Hendrikus Otten te Ypelo. De zuidelijke 
helft van E 4011 (E 4133), E 4012 en E 4013 worden verkocht aan Hendrikus Lammertink, 
koopman te Enter. 
 
Volgens G.J. M. Lammertink (Ketien Gert) zou dit het perceel zijn waar Thomas Ainsworth 
een weefschool had gesticht. Aldus beschreven in Twentse Post, het maandblad voor Twente, 
in augustus 1971.  
 

 
 
Midden: de Ketiene 
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Hermannes Lammertink (Paanders Mans) en zijn vrouw Engelina Kosters (Paanders Engel) 
 
Gerrit Hendrik Lammertink wordt ook wel Bolscher genoemd. Hij is geboren op 7 november 
1899 aan de Keizersweg. Gerrit Hendrik Lammertink was van beroep slager en cafèhouder. 
Hij woonde aan de Dorpsstraat 50. Gerrit Hendrik is de zoon van Evert Gradus Lammertink 
die ook wel Lubs wordt genoemd, en Johanna Maria Oonk. Hij is getrouwd op 25 oktober 
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1928 met Bernardina Johanna Hendrika (Hanne) Bolscher. Daar komt zijn bijnaam Bolscher 
vandaan dus. Hanne is de dochter van Gradus Bernardus Bolscher en Maria Lammertink, 
die ook wel Sweers Marie wordt genoemd. Haar vader is boer, boterfabrikant en cafèhouder. 
De tweede zoon uit het huwelijk van Get en Hanne is Gerhardus Bernardus Jozef. Hij werd 
gedood op 11 april 1945 toen hij speelde met granaten bij het Twenterijnkanaal. De Duitsers 
hadden die bij hun terugtocht achtergelaten. Hij is veertien jaar geworden. 
 
Hermannes Lammertink wordt ook wel Panders Harm genoemd. Hij is geboren op 15 
september 1867 en overleden op 23 juli 1918 op vijftigjarige leeftijd. Hermannes is 
klompenmaker van beroep. Hij was getrouwd met Engele Kosters. Hermannes woonde aan de 
Dorpsstraat naast boekhandel Waanders. Op jonge leeftijd is hij al een been kwijtgeraakt. Op 
16 augustus 1900 wordt een akte nr. 2918 bij notaris Jalink te Goor gemaakt. Daarbij worden 
de goederen van de ouders  tussen de dan nog levende broers, Hermannes Lammertink krijgt 
verschillende percelen grond ter waarde van 3600 gulden. 
 

 
 
1912, klompenmakerij Lammertink (De Paander); hier werd alles nog met de hand gedaan. 
Maar toen de mechanisatie zijn intrede deed werd de Paander een van de grootste producenten 
van Enter. Rechts zien we de Jozefschool. 
 
In de klompenmakerij werkt in de jaren twintig ook Jans Aan de Stegge, die ook wel Helmus 
wordt genoemd. Jans groeide op rond 1900 en werd evenals velen van zijn dorpsgenoten 
klompenmaker. Helmus Jans deed de boekhouding en begon later voor zichzelf. Lammertink 
kocht midden jaren twintig de eerste (Duitse) machine om het productieproces te 
automatiseren. In november 1931 worden Aan de Stegge en Lammertink ingeschreven in het 
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Hengelo. Aan de Stegge is medevennoot naast 
Hermannus Lammertink. In 1934 komt daar Ter Morsche nog bij. Zij handelen onder de naam 
'Eerste Entersche Klompenfabriek'. 
 
Ben Aan de Stegge uit Enter vond op zijn zolder brieven en een prijslijst van het 
klompenmakersbedrijf van zijn opa, Jans Aan de Stegge (Helmus Jans}.  
 
Uit 1934: ‘hebben wij vernomen dat u niet te best gemutst was’.  Het briefhoofd: ‘Eerste 
Entersche Klompenfabriek Lammertink Aan de Stegge Ter Morsche’. De grootste klompen 
kosten toen twee gulden en zevenentwintig cent; dus ongeveer één euro.  
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Al eerder kwamen de Enterse bijnamen aan de orde. Ik heb elf namen gevonden die achter de 
naam Lammertink staan. Het zijn: Pander, Lubs, Hoolsbosch, Swee, Keppelinck, Kampboer 
(Wierden), Klumper, Ganzentapper, Bolscher, Ketiene en Spekslager. 
 
Hendrikus Lammertink (Panders-Dieks), klompenmaker, geboren op 19-01-1891 te Enter, 
overleden op 23-10-1934 te Enter op 43-jarige leeftijd. Hendrikus is overleden na een ongeval 
met paard en wagen. Hij was op de fiets en werd meegesleurd door een op hol geslagen paard, 
dat schrok van een voorbijkomende vrachtwagen. Dat gebeurde op 23 oktober 1934 's 
middags om drie uur in de Dorpsstraat bij cafe Ten Berge (de Kröl) voor de deur. In het 
krantenartikel staat dat er toen langs de weg een diepe sloot was waar Hendrikus in terecht 
kwam. Hij liet een vrouw en tien kinderen achter. Rikie, het tiende kind, werd zes maanden 
na het ongeluk met dodelijke afloop van haar vader geboren. 
 
Hendrikus was de zoon van Hermannes Lammertink (Pander-Harm) en Engele Kosters. Hij 
woonde Goorseweg 31 te Enter. Hendrikus is getrouwd op 26-jarige leeftijd op 21 juni 1917 
te Wierden met Johanna Gezina Morsink, 24 jaar oud, geboren op 17 juli 1892 te Enter, hij 
is overleden op 19 oktober 1970 te Enter op 78-jarige leeftijd. Johanna Gezina is de dochter 
van Jannes Morsink (Jan Bruunink), landbouwer, en Johanna Spoolder. 
 
 

 
 
Hendrikus Lammertink (Paander) met zijn vrouw Siene Morsink en kinderen. In het midden 
Mientje Lammertink. Allen nog onwetend van het grote onheil dat zich enkele jaren later zou 
voltrekken. 
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Arnoldus (Arend) Lammertink, geboren te Enter, gedoopt op 30 juli 1783 te Rijssen. 
De getuigen zijn Hermannes Lambertink en Dine Ekkerink.  Arend is overleden op 20 maart 
1860 te Enterbroek op 76-jarige leeftijd. Arend wordt in 1790, na de dood van zijn grootvader 
Hendrik Ekkerink, belast met twee tienden uit twee stukken land, genoemd Koppershoepstuk 
en de Hondegalgenstuk, idem de tienden uit een stuk land, genoemd Santacker. Dit werd op 
9 juni 1655 door Hendriks overgrootvader, Thonnis Thuijnck van Henrick Boncamp op het 
Katteler (havezathe) gekocht. Zoon van Arend Mannessen Lammertink (Pander) en Berendina 
Ekkerink. Getrouwd op 37-jarige leeftijd op 17 mei 1821 te Wierden, getrouwd voor de kerk 
op 19 mei 1821 te Rijssen. Getuigen zijn Maria Suikerberg en Jan Schuppert. De bruid 
is Joanna Volmerink, 35 jaar oud, geboren op 30 september 1785 te Haaksbergen, overleden 
op 24 september 1855 te Enter op 69-jarige leeftijd. ze is de dochter van Joannes 
Volmerink en Joanna Oosterveld. 
 
 

De Werfhorst 
 
Hermannes (Harmen) Lammertink (Lubb`s),  de stroodekker, is geboren omstreeks 
1720 te Wiene, gemeente Delden. Hij is overleden te  Enter. Harmen is de zoon van Arend 
Lammertink en Maria Ten Dam. 
 
Harmen is koper van de halve Werfhorst dat lag naast het Klein Exo. Het land was eerst in 
bezit van het erve Hermsel te Enter. Hij verzoekt het markebestuur om hem katergerechtigheid 
te verkopen. Een katergerechtigheid wordt ook wel een uyytdrift genoemd. Hij koopt de 
katergerechtigheid voor de ‘ordinaere’ prijs van 111 gulden en 12 st.  Hij heeft dat contant 
betaald volgens het markeboek van Enter (blz. 132) op 20 okt 1762. 
Hermannes Lammertink koopt dus naast de uytdrift de halve Werfhorst, naast het Klein Exo, 
voor  810 gulden. Dat is het gebied tussen de Wierdenseweg en de Ypeloweg, tussen de Regge 
en de huidige Keizersweg. Op dit kamp zijn caterrechten. Omdat die rechten niet geldig zijn 
kan hij 100 gulden van de koopsom aftrekken.  
 
Kater- of keuterboeren bewerkten een stukje grond en hadden wat (klein)vee maar waren 
meestal niet in staat daarmee volledig in hun eigen onderhoud te voorzien. Daarom werkten 
veel keuterboeren als aanvulling op hun inkomen als landarbeider bij herenboeren of in 
fabrieken.  Tot op de dag van vandaag woont Lammertink aan de Keizersdijk, de weg langs de 
Werfhorst. Wanneer je van de Lage Dijk de Ypeloweg oprijd kom je op de Hoge Dijk. De weg 
wordt niet meer Hoge Dijk genoemd maar Ypeloweg. 
 
 

 

Erve Lammertink in de Werfhorst aan de Keizersweg 
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De geschiedenis van de hervormde kerk 
De nederlands hervormde kerk was sinds 1816  de naam voor de Nederduits(ch)e 
Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. Vóór 1816 luidde de naam van 
dit kerkgenootschap voluit de Nederduitse Gereformeerde Kerk. In 1816 werd de naam van 
deze organisatie officieel Nederlandsche Hervormde Kerk en naderhand (bij een nieuwe 
spelling) Nederlandse Hervormde Kerk.  

 

 

De Nederduyts Gereformeerde Kerk werd al zo genoemd sinds de Dortsche Synode van 1618. 
Via een Staatswet werd bepaald dat kerkleden verplicht waren aan hun kerk bij te dragen. 
Maar diverse bronnen melden dat de predikanten bittere armoe leden en aan hun lot werden 
overgelaten. Pas in 1814, de Fransen waren verjaagd door de Russen, werd door koning 
Willem 1 bepaald dat de achterstallige traktementen alsnog werden uitbetaald. De koning kon 
bij de predikanten niets fout meer doen. Ook niet toen hij zich tot hoogste baas van de 
hervormde kerk uitriep. Toch waren de tijden veranderd. De mensen waren mondiger 
geworden, zelfs in het feodale Enter. de Fransen hadden vrijheid, gelijkheid en broederschap 
gebracht. Vooral die gelijkheid baarde de protestanten in Enter zorgen. Het was de vraag in 
hoeverre ze nu hun positie konden handhaven. 

Schoolmeester Grevink verhuisde in 1704 van Markelo naar Enter. Hij werd ook de secretaris 
van de marke Enter. Hij schreef  in de notulen van de marke op 19 mei 1708 dat de Entersen 
besloten hadden een kerk en pastorie te bouwen. Besloten werd om de pastorie in de gaarden 
van Branders te vestigen. Tweeduizend gulden werd gereserveerd voor de bouw van de kerk 
en de pastorie. De markenrichter en het dagelijks bestuur, met name Jan Wolters, kregen 
volmacht om het geld te betalen aan de bouwers. Schoolmeester Grevink en dominee Marcelli 
collecteerden in de provincie. Aan de drost werd gevraagd om opzichter te zijn, zo ook Jan 
Wolters en Gerrit de Wilde. Om geld werd gevraagd aan de ridders Unico Ripperda (Weldam) 
en Borchard Amelijs van Coeverden. Van Coeverden was lid van de Staten van Overijssel. Ook 
werd om geld gevraagd aan baron Van Ittersum, heer van de Oosterhof en afgevaardigde in 
het college van de staten generaal en H. Borgerink, heer van het Cattelaer, een van de 
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burgemeesters van Deventer. Men organiseerde een lobby via het netwerk van alle naburige 
autoriteiten. Er werd afwijzend op gereageerd. Er werden twee redenen voor de afwijzing 
vermeld. Nederland was immers in ‘eenen swaren, bloedigen en kostelijken (duur)’ verwikkeld 
met Spanje en Frankrijk. Die oorlog werd de Spaanse successie oorlog genoemd en duurde 
van 1702 tot 1713. Engeland, Duitsland en Nederland verklaarden Frankrijk en Spanje de 
oorlog. De andere reden was dat men zich afvroeg hoe de gemeente in Enter ‘eenen Predikant 
behoorlijk soude onderhouden en hem versorgen van levensmiddelen’.   

 

 

Het was dus crisis in Enter. Toch wisten de Entersen hun zin door te drijven. Van Unico 
Ripperda, de heer van Weldam en de drost van twente, kregen ze de raad om het klooster te 
Schüttorf te kopen. Dan konden ze daarvan de kerk en de pastorie bouwen. In Schüttorf 
(achter Bentheim) werd het hout van de kerk en de pastorie gekocht. Het was echter nog niet 
zover dat met de bouw begonnen kon worden. Unico Ripperda adviseerde verzoekschriften te 
schrijven aan de regerende instanties. In de archieven van de classis Deventer, van de 
ridderschap en Steden en van de Particuliere Synode van Overijssel zijn diverse stukken over 
de beginfase van de hervormde kerk terug te vinden. Een van de verzoekschriften staat in de 
notulen van de classis van 15 februari 1707.  In het verzoekschrift stond dat de boerschap 
Enter een eigen predikant wilde en een bijdrage aan het traktement (inkomen). De boerschap 
zou zelf een kerkgebouw en pastorie regelen. De Entersen wezen erop dat er altijd een kapel 
en een woning voor de kapelaan is geweest. In de ene brief gaat het over honderdtwintig 
‘manspersonen’, in de andere brief zijn het er honderdennegentig, ouder dan twintig jaar. De 
verschriften leverden geld op. Zo bracht de classis Deventer 2120 gulden bijeen en de 
afgevaardigden van de classis naar de landelijke synode kregen de opdracht om de bouw van 
een kerk in Enter ten zeerste aan te bevelen.  

Hoewel er nog geen steen gemetseld of balk gespijkerd was, werd alvast een predikant voor 
Enter geregeld. Het was de proponent Andreas Franciscus Marcelli, die in Enter bekend was. 
Een proponent is een protestantse kandidaat, die tot het predikambt onderzocht en bevoegd 
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verklaard, maar nog niet als predikant geplaatst is.  Hij had er al vaker gepreekt en zou van 
groot nut kunnen zijn als bouwpastor. Ook zou hij de mensen, die sinds de Opstand geen 
kerk meer hadden en aan zichzelf overgelaten waren, weer kunnen organiseren. Hij beschreef 
die mensen vaak als ‘wilde woudesels’. Al in het begin van 1708 werd door de hoogmogenden 
dominee Marcelli geschikt geacht voor de opbouw van de hervormde gemeente. In de notulen 
van de classis van januari 1708 staat dat er vierenvijftig gereformeerden zijn die verklaren dat 
ze dominee Marcelli graag willen hebben. 

 

Marcelli kwam uit Diest en was een ex kloosterling. Hij was ‘door Gods Genade uyt het 
Pausdom tot de Gereformeerde Religie overgekomen sijnde’. Hij was een alumnus 
(afgestudeerde beschermeling)  van de Ridderschap en Steden. De daarvoor benodigde 
financiën  werden gevorderd uit de in beslag genomen goederen van de kloosters.  Marcellie 
viel onder de fondsen van de bezittingen van de kloosters van Sibculo en Albergen. De 
financien daarvan werden beheerd door de landrentmeester, die in Deuringen woonde. In 
1696 kwam Marcelli voor het eerste voor in de boekhouding van de Ridderschap en Steden. 
Er werd vermeld dat hij vijftig gulden kreeg. Hij mocht studeren aan de universiteit van 
Groningen. Daar kreeg hij een theologische opleiding van professor Paulus Hulsius. In het 
Album Studiosorum werd hij in 1694 ingeschreven: ‘5 maart: Diste Brabantus, Gratis, quia 
desijt esse monachus (Rectore Wesselo Berlingio’. De gewezen monnik Marcelli, afkomstig uit 
het Brabantse Diest, mocht gratis studeren. In 1699 werd hij tijdelijk naar Mastenbroek 
gestuurd voor een tijdelijk vacature. Dat liep af in 1703 en Marcelli kon terug naar Kampen 
om als proponent te wachten op een beroep. Hij woonde enkele jaren in Kampen, waar hij 
vaak preekte ‘tot genoegen en overtuyging van de geheele borgerij, welke hem seer genegen 
waren’.  Bij de aanvraag voor een kerk en predikant in Enter bij de Ridderschap en Steden 
stelde de Magistraat van Kampen als voorwaarde, dat Marcelli in Enter predikant zou worden. 
Dat werd doro de Ridderschap en Steden in 1708 eensgezin besloten. Er werden honderd 
rijksdaalders per jaar toegezegd als bijdrage aan het inkomen ‘mits er een kerk en een 
behoorlijke woning voor de predikant zou worden getimmerd’. 
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Dominee Marcelli werd per brief gevraagd door Borgerink van Huis Cattelaer om in Rijssen te 
komen preken. Dan konden de Entersen naar hem komen luisteren.  Marcelli stond binnen 
de kortste keren op de preekstoel van de Schildkerk. De Entersen moesten wel een uur lopen 
om naar de Brabantse ex monnik uit Kampen te luisteren. ‘Daerna hebben de Entersen hem 
menigmaal ontboden, willende dat hij tot Enter soude komen woonen en prediken, hetwelk 
hij telkens heeft afgeslagen, omdat er nog geen plaats om te wonen voor hem was vervaardigd’. 
Hij werd echter onder druk gezet door de Edelmogende Heren. In Overijssel gold de voorwaarde 
dat theologiestudenten die op kosten van de provincie hadden gestudeerd, binnen Overijssel 
aan de slag gingen. Marcelli ging toen overstag en kreeg de belofte dat hij als dat nodig was 
gesteund zou worden. Twee jaar woonde hij bij Jan Wolters Langenhof. Hij preekte drie 
maanden voor hij bevestigd werd. ‘En soo lange binnen Enter geen kerke was, heeft hij altoos 
moeten prediken in het huys van Olthof, als zijnde daartoe meest bequaam en dat Volk ook 
seer godsdienstig’. 

De drost Unico Ripperda liet in 1708 een markevergadering uitschrijven waarin besloten werd 
een kerk en een weme (pastorie) te timmeren. Volgens Marcelli was het niet langer acceptabel 
hem nog langer bij een boer in te laten wonen. Die vertrouwelijkheid kwam het respect voor 
zijn persoon en zijn ambt niet ten goede want te grote vertrouwelijkheid leidt tot verachting: 
‘nimia familiaritas parit comtemptium’. Marcelli citeert hier Erasmus. Op zondag 29 januari 
1708 vond de plechtigheid van de bevestiging van Marcelli plaats. Uit het district Almelo waren 
twee predikanten afgevaardigd. Dominee Scheen uit Rijssen hield na de handoplegging de 
bevestigingspreek. Dominee Gerardus Nijhof uit Wierden deed de handoplegging. Niet lang 
daarvoor was de toren tijdens een storm van de Wierdense kerk gevallen. In de classisnotulen 
werd Marcelli verweten dat hij zo breedsprakig was. De plechtigheid werd besloten ‘met eenen 
Heerlijken Maaltijd’ met alles erop en eraan, ‘om alle vrolijkheyd te verwekken’. Dat werd 
betaald door de marke van Enter. Marcelli schreef in de notulen dat de navolgende 
predikanten er maar een traditie van moesten maken. Toen in 1897 dominee Bruna werd 
bevestigd schreef de burgemeester aan de inspecteur rijksveldwacht te Zwolle en aan de 
brigade commandant Markelo om extra marechaussees en manschappen. Reden was de 
ervaring dat men in Enter op bevestigingszondagen de gewoonte had de feestelijkheden na de 
kerkdienst nogal uit de hand te laten lopen. 

Dominee Marcelli stelde volgens de kerkelijke besluiten een nieuwe kerkenraad in. Deze 
bestond uit drie ouderlingen en drie diakenen. De eerste Enterse ouderlingen waren Jan 
Wolters Langenhof, Hermen Spekenbrink en Jan Getkotte. Die drie namen komen 
tegenwooridg voor in drie verschillende kerken. Als diakenen werden bevestigd: Teunis 
Gerritsen Timmerman, Jan Huijskes en Henderik Jansen Exo. Aan de naam Timmerman 
voegde Marcelli drie jaar later de naam Schuytenmaker toe. Dopen, trouwen en belijden 
werden opgeschreven in een boek. De armen kregen een toelage dat werd opgeschreven in het 
‘Armeboek’. 

Het begon allemaal zo mooi. Maar de eerste schaduwen zijn al te zien in de notulen als Marcelli 
besluit met de volgende passage: ‘Daarnae heeft men hier seer lange moeten tobben en talmen 
eer men het gebouw van de Wheme en kerke heeft willen in staat brengen, het eene om te 
wonen, het andere om daarin te prediken. Eyndelijk is de predikant Andreas Franciscus 
Marcelli in de wheme gana woonen, schoon men de selve niet heeft willen volbouwen tot sijn 
genoegen, 1709, den 26 October. De kerk, ook niet volbouwd sijnde, is evenwel deselve met 
een heerlijke predikatie ingewijdt uyt Ezra 6 : 15, 16 en 17, en dit huis werd volbracht op den 
derden dag der maand Adar; datzelve was het zesde jaar van het koninkrijk van den koning 
Darius. En de kinderen Israëls, de priesteren en Levieten, en de overige kinderen der 
gevangenis deden de inwijding van dit huis Gods met vreugde. En zij offerden, ter inwijding 
van dit huis Gods, honderd runderen, tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren en twaalf 
geitenbokken, ten zondoffer van gans Israël, naar het getal der stammen Israéls’. Tot zover de 
tekst uit de bijbel.  
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Marcelli schreef daarna geen letter meer in het notulenboek. Pas op 2 november 1725 neemt 
de volgende predikant de draad weer op. Marcelli had het niet makkelijk. Hij kreeg een karig 
traktement en moest daarvan de dienstbode, Henderine van Diepenheim, ook betalen. Hij 
kreeg wel ontheffing van het betalen van belasting en kreeg goede turf geleverd. Hij kreeg de 
beschikking over de grond die al eerder voor de kerk was gereserveerd. De marke leverde wijn 
en de predikant diende er wat van te bewaren voor het avondmaal. Marcelli had recht op het 
tienrecht. Zoveel kop rogge, gerst of haver en een rookhoen of daarvoor in de plaats een aantal 
stuivers. Hij moest zelf zorgen voor de inning van het tiendrecht, dat ook wel miskoorn werd 
genoemd. Het recht werd echter voortdurend aangevochten door de mensen die de tienden 
moesten leveren. Marcelli was enthousiast ingehaald met allerlei mooie beloften. Ze hadden 
hem de hemel op aarde beloofd. 

Maar het nest lag al snel onder de boom. Het gedonder begon al tijdens de bouw van de kerk 
en de pastorie. De drost Unico Ripperda was de grote drijfveer achter de bouw. Hij overleed 
echter in 1709. Hij werd in 1710 opgevolgd door Borchard Amelis Van Coeverden Stuyvelaer. 
Sindsdien was de vaart eruit. Marcelli noteerde met enige bitterheid dat het ontbrak aan goed 
toezicht op de bouw. En dat eindelijk de pastorie en de kerk in 1710 voltooid werden en dat 
het hem veel moeite en hoofdbrekens gekost had voor het zover was. Dat hij tegen de gemeente 
van Enter uitgevaren was met bittere klachten dat ze hun eerste liefde verlaten hadden, die 
notabelen van Enter. Die zich hadden voorgenomen ‘seer bedrieglijk met sijn Eerwaarde te 
handelen, de melk optrekkende’, en dat ze dachten, nu de dominee eenmaal in Enter was, het 
niet langer nodig was hem te geven wat hem beloofd was. Toen de dominee hen vermaande, 
had hem dat veel ergernis en haat van een aantal van hen opgeleverd. De predikant kreeg zijn 
traktement niet op tijd. De marke had hem honderd Carolusgulden toegezegd, en dat hij geen 
belasting en huur hoefde te betalen en dat hem genoeg brandstof geleverd zou worden. Maar 
de Enter marke kon die honderd gulden niet bij elkaar krijgen en de Landrentmeester was 
hem al anderhalf jaar traktement verschuldigd. Voor levensmiddelen was hij aangewezen op 
de plaatselijke middenstand. Maar omdat hij niet betalen kon stapelden de schulden zich op. 
Dat bracht weer ergernis met zich mee en werd de kredietkraan dichtgedraaid. Er was zelfs 
geen geld voor brood en wijn voor het avondmaal in de kerk. 

De classis was ook kwaad op de kerk te Enter. Men wilde de boekhouding zien nu er overal 
werd gecollecteerd. In 1713 kreeg Marcelli de aanzegging zich te verantwoorden. In 1712 was 
er een overzicht ingediend maar daar had men de nodige aanmerkingen op. In 1714 beloofde 
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de plaatsvervangende markenrichter Borgerink van Huis Cattelaer dat hij de papieren op de 
volgende classisvergadering zou aanleveren. Daarna noteerde de classis dat men nog niets 
had ontvangen en dat men de kerk dan ook niet langer kon aanbevelen. 

In 1715 kreeg Marcelli de opdracht alles in het werk te stellen om de cijfers boven tafel te 
krijgen. Een maand later vergaderde de classis weer maar toen was dominee Marcelli niet 
aanwezig. Hij schreef dat hij wel een verzoek aan de marke had gedaan maar geen antwoord 
had ontvangen. In 1716 was Marcelli weer bij de vergadering van de classis en gaf weer geen 
verantwoording. Pas in 1723 kreeg de dominee een verklaring van de schrijver van de notulen 
van de marke. Daaruit bleek hoe het zat met de inkomsten en uitgaven. De marke verklaarde 
dat de collecteurs hun giften aan de marke hadden afgedragen. Over vage posten waren met 
plechtige eden verklaringen afgelegd. Alle inkomsten waren besteed aan de kerk en de weme. 
De marke had er nog enige duizenden guldens op toegelegd. Marcelli zat dus tussen twee 
vuren. Hij was nog steeds bezig om zijn traktement van de landrentmeester te krijgen. Elk 
half jaar weer hetzelfde gezeur. 

In 1720 schreef Marcelli weer een brief en zijn oordeel over de Entersen werd er niet beter op. 
Hij schrijft dat de Entersen ‘slaperig’ waren betreffende het uitbetalen bij gebrek aan goede 
fondsen. Het resultaat was dat er niets werd geregeld. Ook de landrentmeester kreeg in de 
notulen een veeg uit de pan. Voor de zoveelste keer stuurde Marcelli een bode naar de 
landrentmeester. Het antwoord was de die nu even geen geld had en dat de bode over een 
week maar moest terugkomen. Maar de volgende keer had de landrentmeester geen tijd. Of 
hij was te druk met de jacht. Het kon ook zijn dat het antwoord was dat hij wel geld had maar 
van zijn leidinggevende niets mocht betalen. 

In januari 1724 was er ’s  nachts brand, aangewakkerd door een felle wind. Niet onmogelijk 
is dat het water bevroren was. De daken van van stro. Toen de schade werd opgenomen werd 
bleken negenenveertig huizen (vaak twee gezinnen onder één dak) en vierentwintig schuren 
in de as gelegd. De inboedels waren verbrand en er was geen stro, hooi en zaaizaad voor het 
volgende seizoen meer. Er was veel schade aan de kerk  en de toren. In de registers met namen 
in Enter blijkt dat er vijftig procent van de woningen was verbrand. De marke en de kerk van 
Enter konden de gevolgen niet alleen oplossen. Op de holting van 8 februari werd besloten 
dat er een collecte zou gehouden worden. De afgevaardigden werden Alexander de Raet van 
Huis Berghorst, dominee Marcelli, schoolmeester Grevink, Arent Borgerink en Gerrit 
Hofstede. Na opdracht van de marke zouden Ter Hofstede en Grevink het geld uitbetalen. De 
drost, Wilhelm Bentinck, heer van Twickel, gaf toestemming voor de collecte. Hij schreef: ‘in 
het dorp Enter, in het vallen van de avond, door een subite (plotselinge) en ongeluckige brand 
door een sterke wind voortgedreven niet alleen negenenveertig huysen meest van twee 
woningen, ende verscheiden schuyren, met alles wat daerboven inne was, sijn verbrand ende 
in de assche gelegt’. Hij schreef ook dat de kerkmuren zwaar beschadigd waren en van de 
toren niets was overgebleven. Hij beval de collecte van harte aan. Roelof ter Plegt en Hendrik 
Grevink (zoon van de meester) deden de ronde door het land, zelfs naar Amsterdam.  
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Oude pastorie  

Dominee Marcelli  ging met tegenzin naar de classis. Daar had men jaar in jaar uit gezeurd 
over de vorige collecte. Pas in het jaar ervoor (1723) was een ‘getuygenisse’ van de 
markenschrijver overhandigd aan de Deputaten van de Synode ‘om hetselve op de Synodus 
te vertoonen’. En nu, op 25 april 1724 stond Enter alweer op de stoep met het verhaal van de 
afgebrande huizen en schuren en een kerk die in de as was gelegd. De classis besloot echter 
om toestemming te geven om te collecteren. Maar dan moest er wel verantwoording worden 
afgelegd. Men was het gedoe met de boekhouding van de vorige collecte nog niet vergeten. 

Op 15 mei vergaderde de marke. De richter wees erop dat er bij ‘de voorgaende collecte 
verscheydene klagten zijn geweest in het classis en Synode’. Hij beval dat Grevink in Salland 
en Twente bij de predikanten en burgemeesters informeerde hoeveel geld ze hadden afgestaan 
aan Marcelli. Er werd een hele reeks plaatsen genoemd waar de schoolmeester moest 
informeren. Wat was het geval? Dominee Marcelli had geweigerd het geld dat door de kerk 
was ingezameld, af te staan en samen te voegen met het geld dat de marke had ingezameld. 
De marke was in alle staten en belegde direct een vergadering (holting). Daar was ook de drost 
in eigen persoon aanwezig. De dominee werd ontboden en opnieuw werd hem verzocht het 
geld af te staan. Maar hij weigerde halsstarrig. De drost begon te dreigen met ‘efficasiente 
ordres’. Maar de dominee zei dat hij het wel zou afwachten en verliet de holting. 

De collectant Alexander de Raet was getrouwd met een dochter van Van Staverden van Huis 
de Berghorst, met name Gerhardina Margaretha Catharina. De Raet was kolonel in het leger 
van een der Duitse staatjes. Gerhardina is gedoopt door Marcelli in de hervormde kerk. Haar 
broer, Joannes Casparys Henricus, geboren in 1715, werd vermeld in het geheime doopboek 
van de katholieke kerk te Rijssen. De families Van Staverden en Voet (moeders kant) bleven 
in stilte rooms katholiek. In het openbaar werden doop en huwelijk kerkelijk bij de hervormde 
gemeente voltrokken, maar daarna in alle stilte overgedaan door een pastoor. Dat blijkt ook 
uit een brief van vrouwe Margaretha Catharina Voet (moeder van Gerhardina): ‘Naedemael 
het Godt Almachtigh beliefft heeft mijn welgeboren ehelieffster Wilh. Jacob von Staverden in 
sijn leven Heer van de Berckhorst naer dat maer negen daegen bedtlegerich is geweest, en 
met alle H. Sacramenten wel versien, uit dit dal der traenen in sijn ewich Rijk te rucken, 
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sijnde den 30 octobr. met het aenbreecken van den dagh tot mijn en mijner kinderen groite 
droeffheit; Ick bin geresoluert het doode licham aenstaenden dinxdagh sijnde den 5 novembr. 
In alle stilte tot Rijssen ter aerden te besteden, versoikende te bestellen bij Pater Prior 25 
zielmissen vor die afgestorven siele, 1689’. Het Huis de Berkhorst (Berghorst) werd direct na 
de franse tijd afgebroken. De moeder van Gerhardina Van Staverden, Mechteld Lucretia Voet, 
overleed in 1722. Zij is begraven ‘aan den voet van den kansel’ van de hervormde kerk te 
Enter. 

Op 7 juni was er weer een holting. Dominee Marcelli boycotte op allerlei manieren het 
uitbetalen van het ingezamelde geld. De marke overlegde. De taxateurs Gerrit ter Hofstede, 
Brink Jan, Gerrit Jacobson, Hendrik ten Brinke, Roeloff ter Plegt, Wolter Langenhof, Jan 
Kempers, Jan Coenderink en Gerrit Pluymers hadden de schade begroot op 21.825 gulden. 
De marke had 1100 gulden gecollecteerd. Men was er wel achter dat de dominee ook ongeveer 
1100 gulden onder zijn beheer had. Dat was 2200 gulden bij elkaar, toen procent van de 
schade. De marke zou haar aandeel volledig uitkeren aan de gedupeerden. De kerk zou dan 
die andere helft moeten betalen. Dat had te maken met de kerkelijke verhoudingen in Enter. 
Marcelli wilde de katholieken betaald zetten dat ze hem geregeld dwars hadden gezeten. De 
katholieken werkten niet mee aan de opbouw van een hervormde kerk. Marcelli was op alle 
mogelijke manieren tegengewerkt. De katholieken hielden zich afzijdig van de protestantse 
gemeente. 

 

Nu Marcelli bij de protestantse kerken met toestemming van de protestantse classis geld had 
ingezameld, was hij niet van plan daar ook de katholieke gezinnen van te laten profiteren. 
Daarom wilde de dominee het ingezamelde geld niet afdragen aan de marke. Want dan kreeg 
ieder gezin immers een evenredig deel. Hij wist dat hij sterk stond. De drost kon hem niet 
dwingen. Die kreeg dan problemen met de classis en de Ridderschap en Steden omdat hij de 
protestantse zaak moest dienen. De katholieken moesten bestreden worden waar mogelijk. 
De marke kon hoog of laag spingen, de dominee gaf niet toe. Uit de volgende notulen van de 
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marke blijkt dat Marcelli op zijn eigen manier het gecollecteerde geld verdeelde. En toen vond 
de marke er wat op. Via de vrouw van Huis de Oosterhof was er een overdracht tot vordering 
binnengekomen ter waarde van honderdvijfentwintig gulden. Blijkbaar een deel van het 
traktement waar de dominee op zat te wachten. De marke legde er domweg beslag op ‘tot der 
tijd toe dat aan markenrigter en gecommitteerden sal gebleken sijn dat de Collectepenningen 
en het saat ten behoeve van de verbrande gegeven, en door Domene Marcelli ontfangen 
effectivelijck aan de verbrande syn uytgedeelt’.   

Er werd opdracht gegeven hout te kopen in Holland tot wederopbouw van de kerk. Conclusie  
is dat dominee Marcelli aan het begin van zijn loopbaan de hele marke achter zich had, aan 
het eind ervan bijna iedereen van zich vervreemd had. Waarschijnlijk toch door een te scherpe 
stellingname jegens het katholicisme. 

Aan het einde van het jaar 1724 voelde dominee Marcelli zijn einde naderen. Hij was zonder 
geld naar Enter gekomen en was aan het eind van zijn leven niet veel rijker geworden. 
Henderine van Diepenheim had hem al die tijd gediend ook al kreeg ze in de winkels te horen 
dat het afgelopen was met op de pof kopen. Ze is niet weggegaan en bleef hem trouw. Op 4 
februari 1725 schreef de dominee in het trouwboek de ‘proclamatie van het huwelijk van 
dominee Marcelli met Henderine van Diepenheim’.  Een huwelijk moest op drie zondagen in 
de kerk worden afgekondigd, ‘van de kansel afgesmeten’, zoals men toen zei. Of dat ook 
werkelijk gebeurd is staat niet in de notulen. In die periode overleed de dominee. Het huwelijk 
werd wel door de officiele instanties erkend. De dienstbode, die nu weduwe was, had recht op 
‘annuas gratia’. Ze kreeg een jaar lang het tractement uitbetaald.  

In de ‘Boekzaal der geleerde wereld’, de christelijke encyclopedie, werd in april 1725 vermeld 
dat Enter vacant was door het overlijden van dominee Andreas Franciscus Marcelli. ‘Hij laet 
eene weduwe nae, voor dewelke een geheel jaar zal moeten gepredikt worden’, schreef de 
marke in de notulen. Er is nooit bekend geworden hoe oud Marcelli is geworden. Er is door 
de marke vergeefs naar gezocht. Henderine van Diepenheim verhuisde naar Deventer. In 1731 
verhuisd zij naar Kampen met de attestatie van Deventer. Dat is het laatste wat er over haar 
is te vinden. De marke heeft haar een jaar lang het traktement betaald. Wanneer dat niet werd 
betaald dan zou geen nieuwe dominee kunnen worden beroepen. Ze werd ook onderhouden 
uit de kas van weduwen en wezen. Ze kreeg vijfenzeventig gulden per jaar. De volgende 
dominee werd dominee Van Eibergen. 

De dominee deed er alles aan om de kerkgang te bevorderen. Hij vertelde de gemeenteleden 
wat zij als gelovigen moesten doen en laten. Op 10 oktober 1871 kregen de armen weer de 
duimschroeven aangedraaid. Voortaan kreeg een arme een briefje. Daarmee kon hij naar een 
winkel van een gemeentelid van de hervormde kerk. De dominee was van mening dat een 
gemeentelid niet tot het Heilig Avondmaal kon worden toegelaten als hij op zondag zijn tapperij 
open had. De dominee kreeg de gemeenteraad mee. Er zou een delegatie van de kerkenraad 
naar de tapper gaan om hem te wijzen op zijn onkerkelijk gedrag. Het is niet na te gaan of het 
normaal was dat de protestantse herbergiers op zondag open waren. Er was in die tijd veel 
drankmisbruik in Enter. er werd veel alcohol gedronken. Dat is te zien op het overzicht van 
de drankvergunningen in 1880. Houders van een vergunning zijn: 

 

- J H. Leyendekker (woonvertrek en winkel) 

- G. van Uitert (woonvertrek en keuken) 

- Weduwe L. ten Bruggencate, dochter van dokter Immink (winkel) 

- Weduwe H. Mekenkamp (woonkamer en keuken) 
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- F.W. Nijenhuis, herberg Binnengait (keuken en kamer) 

- A. J. Ebbekink (woonkamer en keuken) 

- F.H. Heering (keuken, voor- en opkamer) 

- G. Nijland (keuken en winkel) 

- H. Dreijerink (kamer en keuken) 

- J. Braamhaar (twee kamers en keuken) 

- J. E. Jansen (de Adelaar) (voor- en opkamer) 

 

 

cafe Dreijerink, collectie Truus Dreijerink 

Het zijn dus twaalf adressen met een vergunning om alcohol te schenken. Burgemeester 
Dikkers schrijft hoe hij in 1878 burgemeester werd en toen ontdekte ‘dat het in Wierden en 
Enter dagelijks, maar vooral des zondags in de herbergen en op straat een wilde boel was; 
straatschenden en mishandelen waren aan de orde van de dag; evenals dronkemanstoneelen, 
want waren de bezoekers na het sluitingsuur uit de herberg verdreven, dan werden de 
drinkgelagen buiten zittende op klomphout of banken voor de huizen dikwerf tot laat in de 
nacht voortgezet, waardoor rustige burgers in hun slaap gestoord en de politie handen vol 
werk had’. 

In 1871 werd besloten om een arme gratis producten te geven als hij naar de kerk ging op 
zondag en zijn kinderen naar catechisatie stuurde. De diaconie verdeelde de goederen. De 
Enterse winkeliers leverden overigens ook al in de achttiende eeuw aan de armen; ‘De Brander 
levert schepels rogge, Gerrit Martens, de kleermaker, levert een buis, Van Nes is in 1767 de 
leverancier van brood- en winkelwaren, Dirk Jannesen de Wilde verkoopt 12 pond brood voor 
0-8-4 gulden. Dan is er nog de bezembinder uit Wierden en de joodse Levi levert linnen. 
Pommerjan plaatst stoven in de kerk. Bij ziekte werd er op een arme gepast. De rekening van 
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de dokter ging naar de diaconie. Op de begroting staan posten ten behoeve van het onderhoud 
van het armenhuis. In 1823 worden er nieuwe armenhuizen gebouwd. De armenhuizen 
hebben heel lang bestaan en zijn geruimd toen het Reggedal werd gebouwd. 

In 1876 schrijft Putman weer eens een brief naar de officier van justitie omdat er een nieuwe 
dominee zijn intrede doet: 

‘Het is Uedel Gestrenge reeds bekend, dat de Gemeente Veldwachter te Enter wegens ziekte 
verhinderd wordt dienst te kunnen doen, een aangezien op Zon- en feestdagen het volkje te 
Enter nogal onrustig is en tucht behoeft neem ik de vrijheid Uedel Gestrenge te verzoeken om 
morgen, Zondag namiddag tegen twee uren een Rijksveldwachter ter mijner beschikking te 
willen stellen’. 

De correspondentie van de gemeente meldt dat bijna na elke gebeurtenis sprake is van wilde 
taferelen.  

In de kerkenraad werden ook maatregelen genomen. Een lidmaat die na het afleggen van de 
Openbare Belijdenis in een kroeg was geweest met als gevolg ‘dat eene hevige vechtpartij heeft 
plaats gehad, waarbij hij zware wonden zoude in het aangezicht ontvangen hebben’.  Hij wordt 
vermaand en zal door de voorzitter gewaarschuwd en bestraft worden. In die sfeer had 
dominee Ynzonides de euvele moed om een herbergier, die op zondag zijn zaak open had, de 
wacht aan te zeggen. Tot twee keer toe kreeg de tapper bezoek van de dominee en een 
ouderling. En toen was de maat vol. De dominee en de ouderling werden uitgescholden. Zij 
‘ontvingen zulke kwetsende woorden, ondervonden zij zulk eene lage behandeling, zonder dat 
van hare zijde daartoe eenige aanleiding gegeven werd, waaruit duidelijk bleek, dat de tapper 
in geenen deele aan het verzoek van den Kerkenraad zoude willen voldoen’. 

Voorlopig geen toegang tot het Heilig Avondmaal was de beslissing van de kerkenraad. Daarop 
ging de tapper in beroep bij het classicaal bestuur. De herbergier meldde dat hij inderdaad 
drank schonk op zondag. Zijn verweer was als volgt:  

‘Zoals zijn vader ook altijd deed. En dat dit ook de gewoonte was ten tijde van de dominees 
Immink, Lasonder, Sijpkens, Buysing Damsté en Sinnighe Damsté. Vader en zoon (van de 
tapper) waren allebei kerkvoogd en notabel geweest. Toen kregen zij nooit op- of aanmerkingen 
over hun zondagswerk. Met de komst van de nieuwe dominee golden blijkbaar ineens allerlei 
nieuwe wetten. Het was ook niet zo dat de tapper de dominee onheus had bejegend. Wel wilde 
hij niets met de ouderling te maken hebben. Dat kwam omdat deze in de herberg nooit iets 
verteerde. De ouderling moest maar naar zichzelf kijken omdat hij afgoden nahoereerde. Hij 
bezocht de kerkelijke samenkomsten van de Afgescheidenen. Bovendien zou sluiting op 
zondag niets helpen, want, zelfs als alle protestantse tappers zich door de banbliksems van 
de kerk bang lieten maken, zouden de rooms-katholieken rustig doorgaan om op zondag ook 
voor Protestanten te tappen. Dan zou de kerk dus de nering van die tappers ten nadele van 
de protestantse herbergiers bevorderen’. 
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De classicale commissie gaf de herbergier geen gelijk. In de periode van een volgende dominee 
komt dit nog een keer aan de orde. De herbergier heeft toch deelgenomen aan het Heilig 
Avondmaal. Hij verweert zich dan met het excuus dat hij niet beter wist dat de maatregel 
alleen geldig was tijdens de ambtsperiode van dominee Ynzonides. De kerkenraad zet een 
streep achter de kwestie. En de tapper bleef op zondag tappen. 

Het probleem bij het nemen van tuchtmaatregelen is dat de lidmaten niet altijd positief 
reageren op de vermaningen: ‘De voorzitter doet echter mededeeling van zijn vermaningen 
gericht aan enkele personen met het oog op dronken-zijn en herbergbezoek. In zulke gevallen 
wordt een zekere boosheid getoond in het wegblijven uit de kerk’. 

 

Er gaat een adres naar de gemeente Wierden om de kermis af te schaffen. Alle 
kerkenraadsleden tekenen. Men gaat ervan uit dat ook de christelijk gereformeerden dat 
zullen doen.  De dominee schrijft een brief aan een gemeentelid die weer erg dronken is 
geweest. Soms is iemand dat voor de zoveelste keer. Zelfs over een ouderling wordt gemeld dat 
hij bij de aangifte van zijn kind vervolgens een cafe is binnengegaan en in beschonken 
toestand naar huis ging. Verder wordt herinnerd aan de dagen van grofheid en mishandeling, 
gepleegd door twee lidmaten. In de Twentsche Courant kwamen herhaaldelijk berichten over 
vechtpartijen in Enter. twee berichten uit 1908: 

‘Sedert geruimen tijd bestaat er een kwestie tusschen eenige jongelui te Enter in deze 
gemeente, waardoor telkens vechtpartijen ontstaan. Voor enkele weken was er nog een 
formeele strijd, waarbij het mes ter verdediging werd gebruikt. Eenige dagen geleden 
ontmoetten de vijanden elkander weer in ’t Zuidereind te Enter; direct werd slag geleverd met 
stokken en werd met dikke steenen gegooid, terwijl ten slotte een zekeren t B. een snede aan 
het hoofd tot onder de kin werd toegebracht van 7 cm lengte. Hiermede is de kwestie natuurlijk 
niet van de baan. Een gunstig ogenblik wordt afgewacht om ook de tegenpartij eens weer flink 
onder handen te kunnen nemen. Het zou voor beide partijen wenschelijk zijn dat justitie er 
een eind aan maakte’. 

‘Enter, 31 Aug. Een twaalftal Entersche jongelui, die met elkander de landbouwtentoonstelling 
te Almelo bezocht hadden, kregen onderweg bij Rijssen zulk een hevige ruzie, dat een van hen 
een oog en een oor verloren ging, terwijl een ander zóó ernstig verwond werd, dat hij, als de 
hier loopende geruchten waarheid bevatten, aan de gevolgen overleden moet zijn’. 

Als in 1904 nieuwe drankwetten worden bekendgemaakt kunnen de gemeenten er gebruik 
van maken. De herbergen worden een bepaalde tijd of helemaal op zondag gesloten. Er wordt 



59 
 

opnieuw gevraagd de kermis af te schaffen. En weer is er sprake van ‘een aller-
betreurenswaardig gedrag van een aantal beschonken lidmaten’. 

Over dominee Van der Staay zijn leuke anekdotes te vertellen. Hij had van de gemeente een 
motor gekregen en hij ging op de motor naar Enterbroek, Ypelo, Elsen en de ziekenhuizen te 
Almelo. In de Tweede Wereldoorlog waren de banden versleten en zonder distributiebonnen 
geen banden. Dus schreef de dominee een brief naar de gemeente met het verzoek om de oude 
banden te vervangen door nieuwe. ‘Ik verzoek u derhalve vriendelijk maar met de meeste klem 
om toezending van de vereiste bonnen, aangezien de voorband onbekwaam is tot enig goed en 
de achterband geneigd is tot alle kwaa’. Of dat hielp is niet bekend. De oude ouderling Morsink 
kon de dominee op de fiets niet bijhouden wanneer ze op huisbezoek gingen. Dus ging het 
vervoer in vervolg per motor. Op een middag vertrokken ze gezamenlijk naar Ypelo. Maar in 
de bocht bij de Molenbelt vergat Morsink voldoende mee te hellen naar rechts. Het gevolg was 
dat het tweetal rechtdoor reed, letterlijk van de wal in de sloot. Morsink was buiten bewustzijn, 
Van der Staay zat klem onder de motor. De omwonenden kwamen al snel met een ladder. Van 
der Staay stak zijn arm uit en riep: ‘Mij eerst, broeders’. Maar al eerste werd Morsink 
afgevoerd, de pet op de buik, de klep naar de zijkant. Van der Staay zou weer teruggaan naar 
Enter. Hij had een bezoek gebracht bij een patient die in het ziekenhuis te Almelo lag. Hij 
vroeg zich af of er wel genoeg benzine in de tank zat om naar Enter te kunnen rijden. Hij 
schroefde de dop van de tank en lichtte bij met een lucifer. Er zat nog genoeg benzine in gezien 
de enorme steekvlam. Iemand gooide een deken uit het raam en zodoende werd de brand 
geblust. Met een brief tussen zijn tanden geklemd reed hij op zijn motor naar het postkantoor 
om de brief op de bus te doen. Ook kon het gebeuren dat de motor stationair bleef draaien 
tijdens een huisbezoek. De dominee was bang dat opnieuw starten problemen zou opleveren. 
Hij hield van aparte gerechten. De ogen en hersenen van het geslachte varken werden voor de 
dominee bewaard. Hij was geen dominee die schipperde of probeerde de goede vrede te 
bewaren. Als hij ergens voor koos dan ging hij ervoor. Men moest hem niet in de weg lopen. 
Hij was soms behoorlijk kort door de bocht. De dominee kreeg van de organist een briefje 
waarin stond dat het orgel niet functioneerde. Maar hij gooide het ongelezen van de kansel. 
Een bruidspaar waarvan de vader zich niet helemaal voegde naar wat de dominee voorstond, 
kreeg als trouwtekst: ‘doch de wind was hen tegen’. Op zondag 17 juni 1949 neemt dominee 
Van der Staay afscheid van de Enterse gemeente. Hij is beroepen in de Friese Anjum. 

Omstreeks 1900 organiseerde dominee Couvée een inzamelingsactie ten behoeve van een 
dienstgebouw. Het gebouw kwam naast de oude pastorie en werd hervormd dienstgebouw 
genoemd. De oude pastorie was er nog steeds en werd gebruikt voor verschillende activiteiten. 
Op 2 juli 1903 formuleerde de kerkvoogdij het plan ‘het verbouwen van de oude pastorie en 
een aanvraag indienen voor het geld bij de diaconie wanneer de aanbesteding is. Te dien einde 
8 dagen de aanbesteding in beraad houden. Het nieuw te bouwen locaal is bedoeld voor 
catechisatie, zondagsschool, bewaarschool, jongelings- en meisjesvereniging, zoo mogelijk te 
doen bouwen aan de oude pastorie of ook wel goed te keuren dit te bouwen op het stuk 
bouwland ten westen van de tuin van de hoofdonderwijzer, maar nimmer daarvoor de grond 
in koop of erfpacht af te staan’. 

Notulen van de vergadering op 13 juni 1903: 

‘Ingekomen een teekening met begrooting van de kosten der verbouwing der oude pastorie tot 
locaal voor Christelijke belangen en vergrooting van het daarin gevestigde Gemeentelocaal 
hetwelk evenals het catechisatielocaal voortdurend te klein blijkt te zijn. De kosten dezer 
verbouwing worden geraamd op 2000 gulden hoogstens. De heer Couvée deeld mede dat bij 
hem voor dat doel reeds is ingekomen aan giften de belangrijke som van 1250 gulden zoodat 
dus hieraan eene som ontbreekt van 750 gulden terwijl Zijn Eerwaarde tevens mededeeld dat 
de kosten van het amendement zullen gedragen worden buiten de gemeente. Na eenige 
deliberatie over dit onderwerp wordt  met tien van de elf stemmen besloten tot deze verbouwing 
over te gaan en aan het Provinciaal College van Toezicht goedkeuring te vragen tot eene 
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geldlening van ten hoogste 750 gulden, te verrenten met 4 procent. Besloten wordt 4 maal ’s 
jaars een collecte te houden ten behoeve van het locaal, dat nog in aanbouw is’. 

De krant van 24 juli 1903 bericht: 

‘Door kerkvoogden der Nederlandsche hervormde gemeente te Enter werd heden aanbesteed 
het verbouwen der oude pastorie tot verenigingslokaal met bijbehoorende werken. Laagste 
inschrijver was J. Slot te Enter voor 2147 gulden. Volgens bestek 8 dagen beraad’. 

De dominee vond ook dat het tijd was dat er een orgel kwam. Men kocht eerst een harmonium 
(serafine-orgel). Dat bleek echter niet genoeg volume te hebben. Dominee Couvée bracht de 
kerkenraad in contact met  Jan Mens, de musicus van de vele koraalzettingen in de 
gezangenbundel. Die maakte een afspraak met de firma Eeldik. Daar werd een orgel gekocht 
met één klavier en een aangehangen pedaal. Het orgel moest wel regelmatig gestemd, 
onderhouden en gerepareerd worden. De firma Proper had sinds 1915 een contract voor het 
onderhoud. In 1921 had Proper drie dagen nodig om de blaasbalg te repareren. Samen met 
de lijm, eenvierde schapenleer, reiskosten en vertering was dat 38,15 gulden. Hij schreef in 
1937: ‘Het is mij echter een behoefte UE. in kennis te stellen van een verwijt, mij op 13 Mei 
mondeling door uw predikant gedaan, dat Z.E. niet langer wenscht dat het orgel nog langer 
op die wijze gestemd werd als tot nu toe werd gedaan’. 

 

 

De eerste organist was Plaggemars. Er was toen nog geen elektriciteit, de blaasbalg moest 
volgepompt worden door de orgeltrapper Hendriks. De organist verdiende zestig gulden en de 
orgeltrapper tien gulden per jaar. In 1903 werd Gerrit Waanders de organist. Na diens 
overlijden werd er een examinator uit Rijssen aangetrokken. Zijn naam was Schoonderbeek. 
Hij schreef: ‘Naar aanleiding van uw geéerde letteren, om als examinator op te treden voor 
gegadigden als organist der Ned. Herv. Kerk te Enter, deel ik U mede, dat ik met genoegen als 
deskundige zal optreden, vraag ik dertig gulden voor dezen dag’. Daar ging de kerkenraad niet 
mee accoord. Daarom werden er examinatoren uit Hengelo en Almelo uitgenodigd. De 
oomzagster van de dichter/organist, Dina Waanders, slaagde met 42½ punt. Ze kreeg het 
instructie-document op 13 april 1937. Het salaris bedroeg honderd gulden per jaar. Een eis 
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van de kerkenraad was dat zij elke week gedurende anderhalf jaar les moest nemen op een 
orgel met een pedaal. Dina mocht van de dominee alleen officiéle kerkmuziek spelen. Liederen 
van Johannes de Heer, wat als tweederangs muziek werd gezien, was uit den boze. ‘Onder 
hartelijke dankzegging voor het gestelde vertrouwen, geef ik hierbij kennis dat ik mijn 
benoeming als organiste onzer Gemeente gaarne aanneem, en hoop mijn best te doen om de 
Gemeente in dezen zoo trouw mogelijk te dienen’, was haar antwoord.  

Dina trouwde met J.H. Hiltjesdam (1916-2000). In 1938 vraagt hij toestemming het orgel te 
mogen bespelen om te oefenen van het spel met de pedaal. Hiltjesdam heeft de gemeente 
jarenlang gediend. Eerst samen met Dina, na haar overlijden nam hij de taak over. Toen er 
een cantorij werd opgericht dirigeerde Hiltjesdam het koor als het in de kerk Ong. Dan speelde 
Jan Velten op het orgel. Zo werd Velten geleidelijk aan organist en was dat in 2009 nog steeds. 
Na de oorlog bleek het orgel te klein voor de groeiende gemeente. Het kerkgebouw werd in 
1954 uitgebreid met een extra vleugel. Het orgel werd verkocht aan de gereformeerde  
gemeente te Almelo. De kerkvoogdij besloot een nieuw orgel te kopen. Adviseur werd organist 
Willem Hülsmann uit Amersfoort. Op 29 december 1954 werd besloten dat de orgelbouwer 
Willem van Leeuwen uit Leiderdorp het nieuwe orgel zou leveren voor een bedrag van 24.500 
gulden. Johan Hiltjesdam besloot in de zestiger jaren het wat kalmer aan te doen. Zijn taak 
werd overgenomen door Jan Velten en Gerrit Kraa. Johan Hiltjesdam overleed in het jaar 
2000. Bron: Gerrit Kraa, Hun werken volgen hen na. 
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Twentsch dagblad Tubantia en Enschedese courant 19 juli 1924. 

 



64 
 

Een geschreven portret van een Enterse 
vrouw 

 
1950, Geziena Freriksen, Siene meuie van Fraans. Zij was getrouwd met Frans Hubert 
Heering van Fraans. 

Wanneer de Enterse vrouw op de foto wist dat er een verhaal van haar zou komen, dan zou 
zij zonder twijfel zeggen: ‘Och, wat ’n drokte’. En als deze vrouw geweten had dat haar foto 
hier zou worden afgedrukt, dan zou zij van tevoren bezwaren hebben gemaakt. 
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Want één ding staat vast. Van alles wat ook maar in de verste verte naar aanstellerij zweemt, 
van onnodige ‘bedoening’ van iets dat ook maar de geringste schijn zou kunnen hebben van 
het abnormale, dat is de toon gezet. Daar moet deze vrouw niets van hebben. 

De Twentenaar en ook de Enternaar, is wel een heel andere mens dan de Fries, waarover Norel 
heeft geschreven. De Enternaar is groot geworden onder onderdrukking. Maar van een 
merkwaardig soort druk. Men zou kunnen zeggen dat het gaat om de onderdrukking van de 
vrijheid. Want zeker de druk waaronder het volkskarakter werd gekenmerkt, was die van een 
zwaar leven in harde arbeid. De Enternaar heeft het de eeuwen door nooit breed gehad. Hij 
voelde zich ook min of meer afhankelijk. Meestal was het zo dat het land waarop hij leefde in 
bezit was van mensen, die, als ze al tot het Twentse volk behoorden, toch een eind boven hun 
leefden. De Heer van het kasteel of de havezathe woonde vaak ook ver weg. En dichtbij of 
veraf, dit wist de boer, je moest nu eenmaal werken voor je brood. En het ellendige was dat 
het allereerste werk wat moest gebeuren voor de Heer was. 

En toch was er geen sociale ontevredenheid in Enter. Er was in het algemeen een 
merkwaardige tevredenheid onder dit volk. Tevredenheid ook met de sociale situatie. Want 
het gaf hem ook rust te weten dat er over zijn belangen gewaakt werd door de grote heren ver 
weg of dichtbij. Grote heren die veel langere armen hadden dan de boeren. Dat is de 
achtergrond van de Enternaren. 

Uit dit gezicht onder de simpele muts spreekt een grote mate van rust en kalmte. De Enterse 
vrouw is in het algemeen een weloverwogen en bedaard mens. Hier woont een mens die zijn 
land lief heeft, die één geworden is met het land waar hij geboren is. Die vanaf dat land ook 
leert kijken over het leven in met rustige zelfovergave, maar ook met een geslotenheid van 
geheel eigen soort. De Enternaar is zo een mooi mens. Kijk deze vrouw eens goed in de ogen. 
Dat is een vrouw, die als je tegen haar praat in haar eigen taal, je heel goed begrijpt en ook 
achter de woorden kijkt. Dit is een boerenvrouw. Maar kijk eens goed in haar ogen. Deze 
vrouw laat zich niets wijsmaken. En let dan eens op die mond. Er speelt om die mond een 
trek van begrijpen. Er is iets van humor in de aanzet tot een glimlach. En toch is dit een 
gesloten mond. Als deze vrouw iemand hoort praten die haar flauwekul vertelt, dan begrijpt 
ze dat, maar laat de ander kletsen. Als iemand haar wil overreden het vreemde te aanvaarden, 
dan kijkt ze met haar begrijpende ogen en blijven haar lippen gesloten. En als dan door haar 
de Saksiche woorden ‘joa, joa’ gezegd worden dan betekent dat niet: ‘u hebt gelijk, mijnheer’. 
Dan betekent dat: ‘ik begrijp wat u bedoeld, ga uw gang maar en vertel maar verder’. Deze 
vrouw behoudt haar overtuiging. Zij maakt zich niet druk, ze gaat niet in discussie, ze blijft 
bij haar eigen overtuiging. 

De Enterse geslachten zijn groot geworden in het hallehuis. In dat huis was er één ruimte 
omsloten door vier muren. In dat hallehuis leefde de Enternaar met zijn vrouw en kinderen 
en zijn vee. Het vee bestond uit paarden, koeien, varkens en kippen. Ze horen allemaal bij 
elkaar. Kinderen trouwden in bij hun ouders. Er leefden drie soms wel vier generaties in dat 
hallehuis bijeen. Al veranderen de tijden, het samenwonen van meer dan één geslacht is in 
veel gevallen gebleven.  In de loop van de jaren werd het hallehuis verbouwd maar de sterke 
familieband bleef onveranderd. De Enterse vrouw voelt zich één met haar volk, ‘oonze volk’ 
Dat is in de eerste plaats de naaste familie, en dan is er de hele familiekring. Daartoe behoren 
neven en nichten, achterneven en achternichten met hun kinderen en kleinkinderen. Zo is 
het begrijpelijk waarom Enterse bruiloften en begrafenissen soms honderden mensen 
samenbrengen. Mensen die één grote familie zijn. Sterke familie gebondenheid is een typische 
trek van het Enterse leven. In de familiesamenhang ligt iets van de omslotenheid van het oude 
hallehuis. Uit deze samenhang groeit ook het eigenaardige Enterse begrip voor het verschil 
tussen ‘eigen’ en ‘vreemd’. En in de kring van eigen mensen is een grote vertrouwelijkheid. 
Want kijk nu nog een keer naar de foto van deze vrouw. Hoeveel hartelijkheid, hoeveel trouw 
spreekt er uit dit gezicht. Hoeveel toewijding en liefde. 

Zulke eigenschappen, waarbij men zich zo in de ziel laat kijken, openbaren zich alleen in de 
vertrouwde kring en tegenover mensen van wie men ervaren heeft dat men ze geheel kan 
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vertrouwen. Daarom wordt de Enternaar door velen zo weinig begrepen. Die velen zijn dan 
vreemden. En voor die vreemden sluit de Enternaar zich af. Maar wie eens te maken kreeg 
met de warme koestering van de Enterse trouw en de Enterse hartelijkheid, die zal begrijpen 
dat in de Enterse ziel een onverwoestbare en oorspronkelijke volkskracht verborgen ligt. 

 Bron: De Uitkijk; ‘Een geschreven portret van een Twentsche vrouw’ door prof. dr. J. 
Waterink; onder het kopje ‘De stand van het land’. De foto is gemaakt door Willem van Malsen. 

 

 

16 augustus 2019, foto Harrie Cox 
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Herman Freriksen (Kaaks), Zuiderstraat 

 

 

Gereformeerd Gezinsblad 18 januari 1963; Rieberg is natuurlijk Rietberg 
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Huis Berghorst 
In het vuurstedenregister van 1642 wordt Huis Berghorst voor het eerst vermeld. Met één 
vuurplaats was het een boerderij. De eigenaar was Herman Van Heerdt van de havezathe de 
Eversberg te Notter. In de volgende jaren kocht Van Heerdt gedeelde waarrechten in de Enter 
marke van de erve Colhof en Oldenhove. Die waarrechten werden verlegd naar de Berghorst. 
De naam Berghorst is een afgeleide van horst, een verhoging in het landschap. Een boerderij 
werd op een zandrug gebouwd. Er waren nog meer boerderijen op die horst in het noorden 
van Enter, zoals de Cohorst, de Beusenhorst en de Evershorst. 

In 1662 trouwde de oudste zoon Robert. Hij koopt het Huis Kettelaar van Henri Boncamp en 
laat dat ingrijpend verbouwen. In 1669 verscheen Herman Van Heerdt voor de laatste keer op 
de vergadering van het markebestuur. Hij is dan achtenzestig jaar. Herman zet de boerderij 
met de paar bunder grond die erbij hoorde te koop. In 1670 verkoopt hij erve de Berghorst 
aan Willem Van Staverden. Die is de zoon van Jacob Van Staverden en Gertrud Van Holte. 
Jacob is borgman van Doetinchem. De familiegoederen werden verdeeld in de familie Van 
Staverden waar Willem ook zijn deel van ontvangt. Hij trouwt op 21 juli 1670 met Mechteld 
Lucretia Voet van de Beugelscamp te Denekamp. De baron Van Staverden heeft voor zijn 
huwelijk een herenhuis laten bouwen op de koeweide van de Berghorst. In het markeboek is 
vermeld dat het huis werd gebouwd tussen erve Exoo en de Enter windmolen. 

Enter wordt ook oorlogsbelasting opgelegd voor de Tweede Munsterse Oorlog in 1672. De 
Enterse schippers worden in 1674 verplicht met hun zompen de Munsterse troepen te 
vervoeren van de kop van Overijssel naar de Oostendorper watermolen te Haaksbergen. Na de 
oorlog werden in de markevergaderingen de financiele gevolgen van de oorlog besproken.  

Nadat Jacob van Staverden in 1670 een herenhuis gebouwd had brak in 1672 de Tweede 
Munsterse Oorlog uit. In Ootmarsum lag een grote bezetting van het Munsters krijgsvolk en 
heel Twente moest betalen voor het onderhoud van deze troepen. Ook Van Staverden had 
ruim vierhonderd gulden betaald namens de marke Enter. Als compensatie had hij zich 
daarvoor een stuk grond van de marke toegeeigend. 

Na de oorlog werden dit soort transacties kritisch door het markebestuur onderzocht en vaak 
bleek dat de grond die ze in beslag hadden genomen niet in verhouding stond met het bedrag 
dat aan de Munstersen was betaald. In het vuurstedenregister van 1675 staat de Berghorst 
vermeld met drie vuursteden, dus een bescheiden herenhuis. In het register van de 
honderdste penning van 1675 wordt Van Staverden aangeslagen voor een vermogen van 
achtduizend gulden. In 1676 koopt hij van de heer van de Oosterhof in Rijssen de tiendrechten 
van het erve Smeinck in Enter voor vijftienhonderd gulden.  

Kortom, het zijn allemaal signalen dat het financieel goed gaat met Van Staverden. Inmiddels 
zijn twee dochters geboren: Johanna Mechteld in 1674 en Gerardina Margareta Lucretia in 
1676. In 1684 werd er een lening van twaalfhonderd gulden van rentmeester en borger 
hopman Gerart van Marienburgh uit Deventer opgenomen. Op 30 oktober 1689, na een kort 
ziekbed, overlijdt Jacob Van Staverden. Op 5 november 1689 wordt hij in Rijssen begraven. 
In 1690 moet de weduwe vijfhonderd gulden lenen en in mei 1695 verkoopt ze de in 1676 
aangekochte Smeincktiende voor 1470 gulden. Hiermee worden leningen afgelost, maar in 
1702 moet er al weer geleend worden. Kortom het waren moeilijke tijden op Huis Berghorst.  

Een vervelende bijkomstigheid was dat de twee dochters, die de huwbare leeftijd ruimschoots 
bereikt hadden, geen partij konden vinden in de adellijke kennissenkring. Huwelijken in die 
kringen vonden allemaal plaats met huwelijkse voorwaarden, waarin werd vastgelegd wie wat 
inbracht. De freules Van Staverden tot de Berghorst hadden weinig in te brengen. Voor de 
vermogensbelasting werd de Berghorst nog maar voor duizend gulden aangeslagen, 'om 
reden'. Rond 1705 gebeurt iets dat het leven van de freules gaat veranderen. Een tante van 
hun moeder beheert de havezathe Beugelscamp in Denekamp. Maar zij wordt onder curatele 
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gesteld, omdat ze verstandelijk niet meer in staat is tot het beheer van de goederen. De 
weduwe Van Staverden - Voet en haar broer Lucas Albert Voet, die als geestelijke op de 
Beugelscamp leeft, moeten het beheer overnemen. Lucas Voet vermaakte zijn beide nichten 
elk duizend rijksdaalders. Maar de  erfrechten van hun moeder op de goederen Beugelscamp 
zijn nog interessanter. Het duurt niet zo lang of er meldden zich potentiële 
huwelijkskandidaten op de Berghorst.   

De eerste die een aanzoek kreeg was de oudste dochter Johanna Mechteld. De toekomstige 
echtgenoot was baron Georg Stephan Cramer von Clausbruch. Hij woonde in de prachtige 
keizerstad Goslar in het Harzgebergte in Duitsland. De baron was kapitein in het leger van de 
hertog Van Brunswijk. Enter had nog geen kerk en in de kerk in Rijssen is het huwelijk niet 
ingeschreven, dus heeft het huwelijk plaatsgevonden in Goslar. Daar ging ze, bijna 
vierhonderd kilometer per koets, samen met haar moeder en zuster. Haar aanstaande 
echtgenoot zal een veilige reis gegarandeerd hebben, dus er zal voldoende begeleiding geweest 
zijn om eventuele overvallers af te schrikken.  

Toen de weduwe Van Staverden met haar andere dochter weer thuis was dienden zich de 
alledaagse financiële problemen weer aan. Dan, in 1710, dient zich ook voor de jongste freule 
Van Staverden een huwelijkskandidaat aan. Het is de baron Alexander Wilhelm Von Raet, de 
jongste zoon van wijlen Leonard Von Raet, heer tot de Wilt en Huijninck, rentmeester van 
Gendringen en Etten in de graafschap ’s Heerenberg. Von Raet was al in 1416 tot freiherr van 
het Duitse keizerrijk verheven.Baron van Raet had zich als luitenant voor zes jaar verbonden 
aan het leger van de franse Koning en diende in het Regiment d'Alsace (Elzas). Er werd een 
akte met huwelijkse voorwaarden opgemaakt. 

Het huwelijk wordt gesloten in de gereformeerde kerk zoals de wet van het land voorschrijft. 
De bruidegom belooft als bruidsschat zes duizend gulden in te brengen. Als zijn moeder komt 
te overlijden zal hij een vierde deel van alle meubelen en immobiele goederen, kapitalen en 
renten inbrengen en verder al datgene dat hem door erfenis zal toekomen. De rente van het 
ingebrachte kapitaal van zesduizend gulden zal gebruikt worden in de huishouding, zolang 
hij die met zijn schoonmoeder zal voeren.  

De bruid, Gerhardina, Margaretha, Lucretia van Staverden, dochter van wijlen ‘den 
Welgeboren heer Wilhelm Jacob van Staverden Heer tot de Berghorst’ brengt in een som van 
duizend rijksdaalders, haar als bruidsschat vermaakt door haar oom Lucac Albert Voet van 
De Beugelscamp en verder al het gene dat zij zal erven bij het overlijden van haar moeder of 
anderszins door erfenis of donatie. 

Wat opvalt is de opmerkelijke gelijkenis van het wapen in het vaandel van het regiment 
d'Alsace met het wapen van de familie Van Staverden. 

Op 25 oktober 1710 wordt het huwelijk gesloten. Het is een dag die ze in Enter niet gauw 
zouden vergeten. Koetsen met het aanstaande echtpaar, de familie en officieren in gala-
uniformen arriveren vanaf De Berghorst bij de gereformeerde kerk. Dominee Marcelli, de 
eerste predikant in Enter, heeft het trots in zijn huwelijksboek opgeschreven. Baron Van Raet 
zou orde op zaken stellen op De Berghorst.  

De  jongste dochter van de Berghorst in 1710 trouwde dus met baron Van Raet. Het jonge 
paar ging inwonen bij haar moeder. De Raet was voor het huwelijk met verlof uit het Franse 
Regiment Elzas waarin hij als beroepsofficier diende. Europa stond in die tijd in brand door 
de Spaanse Successie Oorlog waarin veel landen streden om de macht van Spanje. 
Van Raet moest terug naar Frankrijk na het huwelijk want hij moest nog twee jaar uitdienen 
volgens zijn contract. Natuurlijk kwam hij af en toe met verlof als de oorlogsomstandigheden 
het toelieten. Hij overleefde de oorlog en kwam vanaf 1712 ook op de vergaderingen van het 
markebestuur van Enter als vertegenwoordiger van Huis de Berghorst.  
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In goed overleg met zijn schoonmoeder werden er stukken grond in de Enter es verkocht voor 
ruim veertienhonderd gulden. Van de opbrengst werden in eerste instantie twee leningen 
afgelost en van de rest van het geld werd Huis Berghorst gerepareerd en verbouwd.  

Er was nu wel orde op zaken gesteld, maar de gezamenlijke menage (huishouding) hield niet 
over wat financiële middelen betrof. Baron Van Raet zocht toen een baan in overeenstemming 
met zijn opleiding als beroepsofficier. De graafschap Rietberg bij Paderborn was een 
zelfstandig staatje, het kleinste van Duitsland, namelijk honderdtien vierkante kilometer. Het 
had een eigen grondwet en een eigen leger(tje). Die troepenmacht was gelegerd in het kasteel 
Rietberg in de hoofdstad van de graafschap. Voor dit kasteel en het leger werd een 
commandant gezocht met ervaring. Van Raet werd benoemd tot commandant van Rietberg. 
Dat was twee dagen reizen van Enter en zo kon hij regelmatig bij zijn gezin komen.  

In 1722 overlijdt zijn schoonmoeder en wordt begraven 'onder de kansel'  van de gereformeerde 
kerk in Enter. De broer van zijn schoonmoeder, Lucas Albert Voet, was eigenaar van de 
havazathe Beugelscamp in Denekamp. Na zijn overlijden in 1724 had hij één erfgenaam, zijn 
nicht Gerhardina Margaretha Lucretia De Raet-Van Staverden, de vrouw van baron Van Raet. 

Omdat de Beugelscamp een Overijssels leengoed was liet De Raet zich 'belenen' door de 
Leenkamer van Overijssel. Hij werd nu zo druk met het beheer van alle goederen dat hij zijn 
baan als commandant van Rietberg opzegde en zich definitief op de Berghorst vestigde bij zijn 
gezin. Hij moest nu ook de vergaderingen van de marke Denekamp bijwonen om de belangen 
van de Beugelscamp te behartigen. 

Binnen de familie Voet was men het niet eens met het feit dat Van Raet en zijn vrouw enig 
eigenaar waren geworden van de havezathe. Ze begonnen een rechtzaak die lang zou duren 
en veel geld zou kosten voor beide partijen. Ook de zuster van Van Raet, die in de Harz woonde, 
begon een rechtszaak. Zij was ondertussen weduwe en vond dat haar zuster in Enter veel 
meer van de goederen van de Berghorst had geprofiteerd dan zij. De Berghorst was nog een 
onverdeelde boedel.  

In 1722 overleed mevrouw Van Staverden tot de Berghorst op eenentachtigjarige leeftijd op de 
Berghorst. Nu moest de boedel verdeeld worden onder haar twee dochters. Zoals we lazen was 
de oudste dochter getrouwd in Duitsland met baron Cramer von Clausbruch en woonde in 
Goslar in het Harzgebergte. De jongste dochter was getrouwd met baron van Raet en was gaan 
inwonen bij haar moeder op de Berghorst. Na dit huwelijk was er voor de financiering van de 
verbouwing en reparatie van het herenhuis nogal wat grond verkocht. Dit was de dochter in 
Duitsland ook niet ontgaan. Tevens had haar moeder samen met haar broer Lucas Voet 
jarenlang het beheer gehad over de goederen van de havezathe Beugelscamp in Denekamp. 
De oudste dochter dacht dat de huishouding van haar moeder, samen met het gezin van haar 
zuster, daar ook van geprofiteerd had. Kortom ze dacht dat ze nogal wat geld tegoed had. 

Het kwam tot een rechtszaak die tot in 1737 zou duren voor er door een schikking een eind 
aan zou komen. Bij de rechtszaak met haar zuster kwam in 1722 nog een andere rechtszaak 
over de erfenis van de havezathe Beugelscamp. De rechtszaken kosten handen vol geld. De 
schoonzuster uit Duitsland neemt uiteindelijk genoegen met drie duizend gulden en doet 
daarmee afstand van al haar rechten. In 1737 kwam ook aan de andere rechtszaak een einde. 
Van Raet blijft in het bezit van de Berghorst en de havezathe Beugelscamp. Maar er rusten 
zware schulden op de goederen. In 1743 werd er een testament opgemaakt waarin het 
echtpaar De Raet haar bezittingen verdeelde onder de kinderen na hun overlijden.  

In 1745 overlijdt de echtgenote van baron Van Raet. Zij wordt begraven in de kerk van 
Bentlage (bij Rheine) waar haar oudste zoon canonicus regularis was. Baron Van Raet had in 
1748 vast laten leggen dat hij zou gaan wonen waar het hem beliefde met voldoende meubels 
en geld, et cetera. Zijn laatste jaren bracht hij door op de Beugelscamp in Denekamp. Op 27 
november 1753 overleed hij daar en werd bijgezet in het graf van zijn vrouw in de kerk van 
Bentlage.  
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De Berghorst werd nog wel verhuurd met de grond die er bij hoorde, maar het verval was in 
gang gezet. Als huurders werden in belastingregisters genoemd Hendrik op de Berghorst en 
Jan op de Berghorst. De latere eigenaresse, freule Gerhardina Von Raet von Bögelscamp, 
woonde in Stad Munster. Zij bood op 30 juni 1818 op een openbare veiling het goed de 
Berghorst te koop aan. De veilig was in het huis van kastelein Jannes Geerdink en de 
veilingmeester was notaris Warnaars. Dit café was gevestigd in de oude boerderij, die tot kort 
voor de oorlog naast de coöperatie stond. Er werden vijftien percelen geveild. Het herenhuis 
moest onmiddellijk worden afgebroken. Er waren percelen met waarrechten.  

Een van de nazaten van baron Van Raet werd afgevaardigd als minister van de Bataafsche 
Republiek. Van Raet was verwant aan de president van de deelstaat Noordrijnwestfalen. Bron: 
Enters Erfgoed.  

 

 

2018, de Berghorst, nieuwe woonwijk 
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Joods monument 

 

 

De gemeente Wierden laat op 13 februari 2018 het joods monument aan de Bornebroekseweg 
in Enter aanpassen. Hiervoor wordt het monument deze week tijdelijk van zijn plek gehaald. 
Achter de namen van de joodse slachtoffers staat namelijk een kruisje. Dit wordt vervangen 
door een davidster, zoals gebruikelijk is bij joodse overledenen.  

Het  joods monument is vervaardigd uit zwart natuursteen, waarop een davidster en een pijl 
zijn aangebracht. Ook is deze tekst te lezen: 'Ongeveer 300 meter in de richting van de pijl, 
zaten in de Tweede Wereldoorlog vanaf augustus 1942 elf mensen uit de joodse gemeenschap 
in Enter ondergedoken. Op 10 mei 1943 werden ze door de Grüner Polizei gearresteerd. Op 
21 mei 1943 zijn ze allen in het vernietigingskamp Sobibor omgekomen. Negen andere leden 
van de joodse gemeenschap in Enter werden elders gearresteerd en zijn ook omgekomen. Om 
hen allen te herdenken werd dit monument opgericht – 4-5-1995.'  

De joodse mensen zijn verraden door de in Enter wonende NSB’er Schuurhuis die niet veel 
later door het verzet is doodgeschoten in Deldenerbroek. 

Het joods monument is opgericht ter nagedachtenis aan twintig joodse medeburgers die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in de vernietigingskampen Sobibor en 
Auschwitz. Op de gedenksteen staan de namen, geboorte- en sterfdata van de slachtoffers. 
“We zijn benaderd door joodse nabestaanden of het monument aangepast mag worden. Als 
gemeente werken we hier graag aan mee”, aldus burgemeester Henk Robben. Zodra het 
monument is aangepast, wordt het teruggeplaatst. Dit zal ruim voor dodenherdenking op 4 
mei zijn.  

De hoven 
In 1965 kwam er een bordje "onbewoonbaar" te hangen aan een oude boerderij aan het begin 
van de Lagedijk. Niet veel later werd het pand gesloopt. Deze boerderij heette het "Loaver" en 
was de oudst vermelde boerderij in Enter. Een oorkonde uit 1296 vertelt dat de toenmalige 
eigenaar Henricus van Metelen het erve ruilde met de graaf Van Dalen. Deze graaf had veel 
bezittingen in de buurt. De aanduiding van de boerderij veranderde in hof te Enter en later 
in Oldenhof. In de volgende eeuwen, met de pest en oorlogsomstandigheden, verwisselde de 
boerderij vaak van eigenaar. In 1494 kwam deze uiteindelijk in bezit van het Antoniusklooster 
in Albergen. 
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De Tachtigjarige Oorlog leidde tot de ondergang van het klooster. In 1582 werden alle 
kloostergoederen in Overijssel door de provincie geconfisqueerd. De Oldenhof werd een 
domeingoed. In 1601 lag het erve door de oorlog "woeste". twee jaar later werd de boerderij 
weer opgebouwd. Dit gebeurde met materialen van een wagenloods van het klooster in 
Albergen. In negentien wagenvrachten werd alles naar Enter vervoerd, waar de boerderij met 
zes gebinten werd opgebouwd. De familie Olthof, die de naam van de boerderij aannam, werd 
de nieuwe pachter. In 1756 kocht Jan Olthof het erve van de provincie voor f 4.275,‒. In 1822 
werd de boerderij vernieuwd. Bron: Entertoenennu. 

Een beschrijving van de structuur van een hof geeft Van Schevichaven: ‘Het bevatte 
verschillende gebouwen en getimmerten, schuren en stallen, bergen, spijker (spicarium, een 
korenschuur), varkenskotten en dergelijke. Daar de hof in alle opzichten in eigen behoeften 
moest voorzien en dus de gehele concentratie van het economisch leven op het landgoed lag, 
konden bakhuis en het brouwhuis niet ontbreken en op de grote hoven evenmin de 
werkplaatsen voor timmerlieden, grofsmeden en hoefsmeden. Vaak vond men er ook een 
molen, door de wind, water, dier of mens gedreven. Meestal onderscheidde de hof – met name 
de kleinere hof – zich in niets van de overige boerderijen. Soms kon een hof een defensief 
karakter dragen en was dan versterkt met een wal en een gracht. Resten daarvan kan men 
nog heden zien bij de scholtengoederen Roerdink en het Scholtenhuis onder Winterswijk. De 
verdere ontwikkeling van het hofstelsel is niet helemaal duidelijk. Slechts uit de dertiende en 
veertiende eeuw zijn gegevens bekend. Het hofstelsel verkeerde toen al op de meeste plaatsen 
in staat van ontbinding. Wel weten we dat het oorspronkelijke onvrije karakter langzaamaan 
verdween. Ook ontstonden er verschillende klassen van horigen. Zij leefden naast elkaar en 
konden tot dezelfde hof behoren maar ze hadden een verschillende rechtspositie. In de 
geschiedenis van de oude Twentse boerenerven nemen de hofhorige erven een bijzondere 
plaats in. Niet alleen vanwege hun bijzondere juridische status maar ook omdat er zoveel 
juridische gegevens van bewaard zijn gebleven. Over de oorsprong van de horigheid in onze 
streek zijn verschillende meningen. De één schrijft de invoering ervan toe aan de Saksische 
veroveraars en de ander aan de Franken, terwijl weer anderen de oorsprong nog verder terug 
plaatsen. Over één ding is men het wel eens, de horigen zijn een groep onvrije mensen die 
gebonden waren aan hun grond en woning. Bij verkoop werden de horigen gewoon mee 
verkocht. De term hofhorigen ontstaat als in de vroege middeleeuwen de grootgrondbezitters 
hun bezittingen met daarop de horigen steeds meer organiseren in hofverbanden. De 
bezittingen liggen meestal ver van de eigenaren. Van die afstand is het moeilijk de pachten te 
innen en andere zaken te regelen. In een bepaalde streek wordt dan één van de boerderijen 
als hof aangewezen en fungeert als inzamelcentrum voor pachten, die dan nog in natura geïnd 
worden. Op de hof zetelt de hofmeyer die toezicht uitoefent op de onder de hof vallende horige 
erven. 
 
Eenmaal per jaar werd door het Landgericht rechtgesproken bij de Hof. Door de schout werden 
de nodige maatregelen getroffen. Voor de huisvesting van de hoge gasten was zorggedragen 
en op het kerkplein waren smid en timmerman al in de vroege morgen bezig 'de bank te 
spannen' (vierschaar). Lang voordat de rechtszitting begon stroomden de nieuwsgierigen van 
alle kanten naar het dorp om een plaatsje in de voorste rijen te bemachtigen, zodat geen enkel 
woord of gebaar voor hen verloren zou gaan. Om acht uur werden de klokken geluid om de 
rechtszitting aan te kondigen. Even voor negenen nam de landdrost zijn zetel in met de vraag 
of de bank naar behoren gespannen was en of het de goede tijd was om te richten. De wet 
eiste namelijk, dat het gericht cq de rechtspraak moest beginnen bij 'klimmende sonne'. Het 
mocht indien nodig wel voorgezet worden als de zon daalde, zowel buiten als onderdak, wat 
uiteraard van het weer afhing. Regende of waaide het te hard dan werd de buiten begonnen 
zitting voorgezet in de Hof. Lange tijd schijnt in de vroege middeleeuwen de regel te hebben 
gegolden 'geen aanklager, geen rechter.’ Daardoor gebeurde het nog al eens dat men na een 
ondervonden belediging zichzelf recht verschafte, ingeleid door de belediger de handschoen 
toe te werpen. De vierschaar was een open ruimte in het land of onder een boom, met banken 
in het vierkant, waar in de open lucht recht werd gesproken. Bron: Enter, het gedroomde 
land. 
 



74 
 

 
 
De Oldenhof aan de Lagedijk  
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De verhalen van Dreijerink over zijn café  
Een café is een uitgaansgelegenheid waar in Enter dorpse zaken worden besproken onder het 
genot van alle mogelijke drank (sterke drank, wijn, bier, koffie, thee, frisdrank).  
 
De eerste cafés ontstonden in de zeventiende eeuw als koffiehuizen. Het woord café is dan ook 
het Franse woord voor koffie. Geleidelijk aan gingen ook kroegen waar men vooral bier dronk 
zich café noemen en ontstond een grote variëteit aan cafés. Cafés vervullen vaak een 



76 
 

belangrijke sociale functie als plaats waar stamgasten elkaar ontmoeten aan de bar of aan de 
stamtafel.   
 
Vóór de zestiende eeuw bestonden eigenlijk nog geen kroegen zoals we die tegenwoordig 
kennen. Er waren herbergen, logementen en taveernes die gericht waren op het bieden van 
eten, rust en onderdak aan reizigers, maar ook de eigen bewoners bezochten herbergen.  
 
De bruine kroeg ontstond begin negentiende eeuw, toen meer en meer mensen als extra 
kostwinning hun voorkamer inrichtten als plaats waar mensen iets konden drinken. In zulke 
vaak piepkleine huiskamercafés kon de vrouw dan het inkomen van een geregeld werkloze 
man aanvullen.  
 
In Nederland mocht nagenoeg iedereen tappen, totdat in 1881 de "Wet tot reguleering van de 
handel in sterken drank en van de beteugeling van openbare dronkenschap" een tamelijk dure 
vergunning verplicht stelde.  
 
Vanaf 9 juni 1966 zijn er in Nederland vanuit de rijksoverheid regels gesteld aan de inrichting. 
Een café moet minimaal een oppervlakte hebben van 35 m², aparte toiletten voor mannen en 
vrouwen en er worden eisen gesteld onder meer aan de hoogte van de zaak. De kleine 
"huiskamerkroegen" moesten hierdoor sluiten. 
 
Boeiend zijn de verhalen over Eanterse mensen, met name over de Eantersen in vorige 
eeuwen. Er zijn veel verhalen uit de geschiedenis van Enter te vertellen. Dit verhaal gaat over 
de Dreijerinks en hun cafe-restaurant aan de Dorpsstraat.  
 
De betovergrootvader van Harrie Dreijerink is Jannes Freriks, geboren op 22 november 1844 
te Enter. Deze was getrouwd met Johanna Berendina Werning uit Deldenerbroek. Uit dit 
huwelijk is Fenneken geboren op 27 april 1875 te Enter. Fenneken trouwde met Hendrikus 
Dreijerink op 16 augustus 1906. Hendrikus was ganzenkoopman van beroep en kerkmeester 
van de parochie Enter. Hij was al zestig jaar toen hij trouwde met Fenneke en overleed negen 
jaar later. Hij is niet oud geworden want hij overleed op 12 april 1915 op  negenenzestigjarige 
leeftijd. Fenneke overleed op 10 juni 1945 op zeventigjarige leeftijd.  Ze kregen twee kinderen, 
Johan (geboren 31 december 1912) en Hendrika (geboren 29 juli 1911 en overleden op 17 
augustus 1911). Hendrika werd negentien dagen oud. Hendrikus was eerder getrouwd met 
de weduwe Johanna Van Otten. Tweeendertig jaar na zijn eerste huwelijk trouwt hij met een 
vrouw die vijftig jaar jonger is dan zijn eerste vrouw. 
 
Hendrikus kreeg een hypotheek van Hendrik Jan Brunnekreeft te Goor, bevestigd bij akte nr. 
1844 van notaris Veening te Almelo, op 21 nov. 1874.  Een voorwaardelijke hypotheek heeft 
hij van de firma Dikkers en Co te Almelo gekregen op 6 april 1876. Het ging schijnbaar toch 
niet zo goed met de ganzenhandel. Want op 20 november werd zijn faillisement aangekondigd 
en zijn huis en landerijen te koop aangeboden. Op 4 december 1876 wordt zijn huis met 
landerijen geveild voor 6530 gulden. (akte 2220 en 2225 van notaris Veening te Almelo). Op 
15 jan. 1893 koopt Hendrikus enkele percelen grond en het huis met erf aan de Dorpsstraat, 
waar cafe Dreijerink lang op heeft gestaan. Hij begon een tapperij, waarschijnlijk in de 
huiskamer. 
 
De zoon Johan werd ook cafehouder en trouwde met Elisabeth Kuijpers uit Haarlem op 13 
mei 1943. Johan is niet oud geworden; hij overleed op zevenenvijftig jarige leeftijd te Enter. 
Uit het huwelijk met Elisabeth Kuijpers zijn zes kinderen geboren, met name Hendrikus 
Johannes, Antonius Maria, Fredricus Mattheus, Hendrica Hermina Maria, Johan en Petrus 
Canisius. De oudste zoon wordt Harrie genoemd en is geboren op 6 september 1944. Hij 
trouwde op 23 januari 1970 met Geertruida Maria Jozefina Extercate uit Bornerbroek.  Zij 
wordt Truus genoemd. Ze kregen twee zonen, Mike en Ed. Harrie werd ook café- en 
restauranthouder, samen met zijn broer Tonnie. 
 
Harrie vertelt dat de zaak na de oorlog in een stroomversnelling kwam. In 1959 werd er een 
zaal bij het cafe gebouwd. De Dorpsstraat was toen nog een zandweg. De zaal werd gebruikt 
voor bruiloften en partijen en voor begrafenissen werden koffietafels besteld. Zijn broer Tonnie 
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kwam via Bernard Leemreize in contact met het ‘Jongerencontact’ en begon een beatclub. 
Kamphoes Gerre zat aan de deur en regelde de kaartverkoop. Op een keer was er een optreden 
van Seth Gaaikema. Die was niet bekend in Enter en er kwamen niet veel mensen. Achteraf 
hoorde Harrie veel mensen zeggen dat als ze geweten hadden wie er optrad ze ook waren 
gekomen. Het eerste optreden was van de Eerste Enterse Muziekband van Kaspers Jan en 
Kaspers Dieks. De neven Kaspers (Schrooten) brachten een eierkist mee en vertelden dat dat 
hun versterker was. Niemand wist wat erin zat. 
 
 

 
 
Het bestuur van het jongerencontact 
 
De overgang naar de bands die kwamen met grote vrachtwagen en grote luidsprekers was erg 
groot, aldus Harrie. De hoge tonen in je gehoor gaan eraan kapot, verzucht hij. De Rockin 
Stars waren donders mooi. Dat was een Enterse band met Harry van de Paander, Bennie van 
Stoffer, Frans Kerkhof, Bennie Rosink en Johan Schrooten op trompet. Eind jaren zestig 
traden de Seldam Boys op met Tonnie … en de jongens van Schrooten (Kaspers Johan). Of de 
Seldam Boys of de Rocking Stars traden op in die tijd. 
 
Vader Johan was erg ‘kunnig’ met de Breders en de Kedoesen van het veld. Als er één was 
geweest en het was goed, dan kwamen ze allemaal. Harrie nam in 1965 de zaak van zijn vader 
over na diens overlijden. Er werd gezegd: ‘Bie oe va was t altied good, dus bie oe zal t ok wa 
good ween’. Bij grote partijen werd voor de zaal een tent opgezet. Harrie herinnert zich nog de 
liedjes die Kaspers Dieks zong: ‘Een potje met vet’, Kleine Greetje uit de polder’ en ‘Wie in 
januari geboren is’. Harrie vertelt dat hij zelf ook harmonica (geen accordeon) speelt en elke 
donderdagavond oefent bij de Kleilutte. 
 
In de jaren na 2000 gingen de zaken minder goed. De mensen nodigden minder gasten uit en 
er was geen muziek. In 2004 was het laatste feest dat werd georganiseerd. Er kwam een warm- 
en koud buffet. De euro werd ingevoerd die veel duurder dan de gulden was. Binnen mocht 
er niet meer gerookt worden. Er kwamen milieueisen voor het geluid. Om 12 uur moest het 
feest zijn afgelopen om geen overlast te geven voor de omgeving. Dat maakte een eind aan het 
horecabedrijf van Harrie Dreijerink. Hij vertelt dat het publiek de muziek te hard vond maar 
dat de bands niet zachter wilden spelen. De oudere mensen die later op de avond kwamen 
kregen de slechtste plaatsen bij de versterkers.  Mensen dreigden bier in de versterkers te 
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gooien en sommigen gingen buiten wandelen. Er was altijd gedonder over het geluid. In 2001 
overleed Tonnie. Harrie was negentien jaar toen hij begon met het werk in het cafe en de zaal. 
Hij is lichamelijk op, zijn knieen zijn kapot door het zware werk in de horeca. 
 
Hij vertelt anekdotes over de bezoekers, zoals de Aan de Stegges (Keider) van de Kattelaarsdijk 
(nu Morslaan). Die moesten op zaterdagavond biechten in het klooster te Zenderen. Ze 
kwamen echter nooit in Zenderen aan want ze bleven steken bij cafe Eef in Bornerbroek. 
Vandaar terug naar Enter naar cafe Dreijerink. Daar werd op het biljard een biechtstoel 
gemaakt. Er werd een pastoor aangesteld en de broers Piet en Jens konden biechten onder 
toezicht van alle bezoekers. Iedereen was getuige dat ze gebiecht hadden. 
 
Cafe Dreijerink was het verzamelpunt van de Enterse ondernemers, zoals de vrachtboer de 
Plasjente en de petroleumman Langerdergraads. Op een dag zei iemand: ‘ik ga zo naar huis 
want mijn vrouw heeft een haantje gebakken. Langerdergraads, een van de cafebezoekers,  
ging naar het huis van de man en zei tegen diens vrouw: ‘Oen keal hef e zeg dat ik een haantje 
sol kom n etn’.  
 

  
 
Op een dag zei de Plasjente dat er in het cafe halve hanen zijn en dat hij ze mee had gebracht. 
Toon Ab (Kerkhof) was er ook. De  kippen worden gebraden en weldra zit iedereen ervan te 
eten. Tijdens het eten beginnen ze allemaal heel hard te lachten. Wat was het geval? De 
Plasjente had de kippen van Toon Ab uit hun hok gehaald en bij Dreijerink in de keuken 
geslacht. Toon Ab at dus zijn eigen kippen op. Of hij daar erg blij mee was vertelt het verhaal 
niet. Bron: Harrie Dreijerink. 

Vroeger kon je in zalen, vaak bij een cafe, dansen op zaterdagavond. Er was dan een band 
uitgenodigd die covers speelden. Zo ook bij cafe Dreijerink in de zaal achter het cafe. Tonnie 
Dreijerink was de organisator van die beatavonden. 

Ik weet nog dat mijn broer Jan Koers een band geregeld had om op een zaterdagavond te 
spelen bij Tonnie. De naam van de band was Ten Sharp. Marcel Kapteijn uit Purmerend, de 
zanger van de band, was een vriend van Jan. Hij ging vaak met Jan mee naar diens werk 
(licht en geluid) bij het publiekstheater in Amterdam, later bij Van de Ende. ‘Je mag mee als 
je op tijd bent’, zei Jan altijd, ‘ten sharp’. 

Toen ze op die zaterdagavond in december 1980 moesten spelen bij Dreijerink waren ze er 
niet. Ze waren in de middag met Jan aangekomen in Enter en zijn direct erna verdwenen. Ze 



79 
 

kwamen een uur na de afgesproken tijd opdagen. Een volle zaal met ongeduldige tieners 
wachtte op hun. Wat hadden ze gedaan in Enter? Ze waren gaan stappen. Eerst naar een 
cafe, toen uit eten en weer naar een cafe. Toen ze terug kwamen bij Dreijerink waren ze 
dronken en wilden dat Tonnie de rekening van het restaurant en het drinkgelag betaalde. 
Maar dat hadden ze gedacht, dat feest ging niet door. Ten Sharp heeft echter wel gespeeld. Na 
afloop gingen ze met Jan naar zijn vader die in de Julianastraat woonde. Daar brachten ze 
een groot deel van de nacht drinkend door. Veertien dagen later was pa Koers dood. Een grote 
schok voor iedereen die hem kende. Het was totaal onverwacht dat zijn hart ermee ophield.  

Een paar weken later schreven de bandleden Niels Hermes (keyboards) en Ton Groen nummer 
‘You’. Marcel Kapteijn zong het nummer waar ze in Nederland in 1991 bekend mee zijn 
geworden. Ze stonden ermee op de derde plaats van de hitparade en in Denemarken, 
Noorwegen en Zweden op de eerste plaats. In 1992 werd Ten Sharp onderscheiden voor het 
nummer You vanwege hun internationale succes onderscheiden met de Conamus Exportprijs. 
Het lied bereikte de top 4 van in elk geval negen Europese landen en staat sinds de start in 
1999 in de Top 2000 van Radio 2. Tegenwoordig treedt Ten Sharp nog steeds op, maar brengt 
geen nieuwe muziek meer uit. Opmerkelijk was dat de band mocht optreden tijdens 
de Slavjanski Bazaar, een groot festival in Wit-Rusland waar normaal alleen bekende Oost-
Europese artiesten voor worden uitgenodigd. De zanger treedt ook alleen op maar dan onder 
pseudoniem Lucky Fella. Tonnie Dreijerink is er niet meer en het cafe met de grote zaal is 
afgebroken om plaats te maken voor kantoren en appartementen. Bron: Jan Koers en 
Wikipedia. 
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Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 
02-07-1919 

Katersteden, kerspelen en havezathen 
De naam katerstede is een afgeleide van kot of kate. De perceeltjes werden verpacht aan 
keuters, die er een huisje bij bouwden. Een dergelijk huisje werd een kot of kate genoemd. 
Namen die eindigen op -cate of -kate verwijzen naar een 'keuterverleden'. Bij de verdeling van 
de gemeenschappelijke gronden kregen deze keuterboerten vaak de gelegenheid om de stukjes 
grond, die ze geleidelijk bij hun katerstede hadden getrokken, te kopen. Dit begrip komt 
voornamelijk voor in Salland, aan de IJssel, Twente en de Achterhoek. Een historisch begrip 
dus, nu nog terug te vinden in de woorden de Koote, Ten Cate of Mokkelencate. Een 
keuterboer is een boer met een zodanig klein bedrijf dat hij zijn inkomsten moet aanvullen 
met werk in loondienst. 

Al in de middeleeuwen werd er onderscheid gemaakt tussen de eigenerfden, die een volledig 
erf (waardeel) bezaten en eigenaren van keutersteden (köter), kleine "onvolledige" goederen. 
Dit woord heeft een gemeenschappelijke stam met het Franse coterie en het Engelse cottage. 
In tegenstelling tot de eigenerfden hadden ze geen stemrecht in de marke. Keuterboeren 
bewerkten een stukje grond en hadden wat (klein)vee maar waren meestal niet in staat 
daarmee volledig in hun eigen onderhoud te voorzien. Daarom werkten veel keuterboeren als 
aanvulling op hun inkomen als klompenmaker, landarbeider bij herenboeren of in fabrieken. 

 

Op de armere zand- en veengronden had de boerderij van een keuterboer dikwijls alleen een 
stenen voorgevel terwijl de rest bestond uit houten planken of zelfs plaggen. Het gezin en het 
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vee verbleef onder hetzelfde dak. Dankzij de invoering van de aardappel rond 1750 kregen veel 
arme dorpsbewoners de kans een boerenbedrijfje te beginnen op uithoeken van ontgonnen 
heidevelden. Zo'n plaatsje wordt in Enter een keuter- of katerstede genoemd. 

De oudst bekende indeling van het gebied is die in parochies of kerspelen. Het woord kerspel 
is ontstaan uit kerk en spellen, waarbij spellen "verklaren" betekent. Spel is de verkondiging 
van rechtsbeslissingen en vervolgens het gebied waarvoor deze beslissingen van kracht waren. 
Meestal viel in de Middeleeuwen het gebied van de kerkelijke gemeente en dat van het 
wereldlijk gezag samen. Naast de kerspels kende men dingspels. Hiermee werd een 
rechtsgebied bedoeld. De naam komt van ‘ding’, een rechtszitting. Op vaste tijden kwam er 
een rechter die namens de bisschop recht sprak. Dit werd het ‘hegen van het gericht’ of ‘het 
spannen van de bank’ genoemd. Een dingspel kon meerdere kerspels omvatten. 
Een havezathe was een edelsmanhuis met bepaalde bestuursrechten. Waar het veel edellieden 
om te doen was, was het recht van lidmaatschap van de Ridderschap van de provincie waar 
men woonde. Dit gaf de bezitter toegang tot de Provinciale Staten. Door de Staten kon hij 
worden afgevaardigd naar de Staten Generaal in Den Haag en een bestuursfunctie bekleden 
binnen de Republiek der Nederlanden. 

Vanaf 1530 kwamen er al veel verzoeken binnen bij de Stadhouder en Ridderschap en steden 
voor een erkenning tot havezathe. In 1546 werden hiervoor de eerste strikte voorwaarden voor 
opgesteld. 

Veel mensen probeerde in de zeventiende eeuw hun huis verschreven te laten worden naar 
een havezathe. Dit bracht namelijk aanzien en belastingvoordelen met zich mee. Ook kreeg 
men een rol binnen de plaatselijke politiek. 

Om dit voorrecht een beetje terug te dringen ging men de eisen voor een naamverwijzing van 
havezathe verscherpen. Men moest aan de volgende eisen voldoen om een huis de status 
havezathe te laten krijgen met de daarbij behorende rechten:  

· een huis moest een langere tijd een adellijk goed zijn,  
· men moest het goed dat men wilde laten vrijen zelf bewonen,  
· het huis moest omgracht zijn,  
· het huis moest in die tijd minimaal vijfentwintigduizend gulden waard zijn en een imposant    
  uiterlijk hebben,  
· het huis moest over landerijen en onderhorige boeren beschikken,  
· men moest het gereformeerde geloof bezitten,  
· de bezitter moest van adel zijn. 

In 1530 werd er voor het eerst geschreven over een havezathe, de meeste boeken spreken over 
het bestaan van havezaten rond 1600. 

De bewoners van de havezathen waren mensen van adel. Rond 1600 behoorden ze tot de top 
van de Twentse maatschappelijke elite. De meest genoemde adel is de adel die lid waren van 
de Ridderschap. Dit waren de mensen die een havezate bezaten en die hierdoor dus het recht 
kregen om tot de leden van de Staten van Overijssel te behoren. De Staten van Overijssel was 
het hoogste gezag binnen het gewest. Naast de bestuurlijke recht hadden ze ook nog andere 
rechten. Ze hadden het recht van wind en water. Veel water, wind en watermolens waren en 
zijn nog steeds in het bezit van de adel. Ook was er het jachtrecht, het recht om duiven te 
houden, visrecht, het recht om een predikant, koster of organist te benoemen en het recht op 
een eigen rechtbank (hoven). Al deze voorrechten hebben er voor gezorgd dat de landgoederen 
in de zeventiende eeuw enorm konden uitbreiden, dit werd mede mogelijk gemaakt door 
huwelijken tussen families van adel. De bekendste mensen van adel in Twente waren de 
bezitters van het Huis Twickel en het Huis Almelo. Zij stonden binnen Twente het meest in 
aanzien. De hoogste functie die een edelman kon krijgen was het drostschap. In Haaksbergen 
was ook een drostambt, maar deze stond minder in aanzien. Het drostambt was onderverdeeld 
in richterambten. Deze richter functie werd ook vaak bekleed door een edelman. 
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De macht die de adel in Twente had was erg groot. Allereerst waren zij vanoudsher 
grootgrondbezitters en verpachtten ze landbouwgronden aan boeren. In de politiek was hun 
macht ook duidelijk aanwezig. Zij hadden als enige het recht om zitting te nemen in de Staten 
van Overijssel (het hoogste gezag in het gewest). Twente werd door de adel vertegenwoordigd 
in het landsbestuur. De steden stelden binnen de Twentse politiek niet veel voor. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen er steeds meer mensen in opstand tegen 
de grote politieke positie die de adel bezat. De patriottenbeweging die opkwam voor de rechten 
van de gewone burger was ook in Overijssel vertegenwoordigd. Na de franse tijd had de adel 
zijn rechten verloren. De Franse idealen werden toen geheel over genomen (vrijheid gelijkheid 
en broederschap). Dit betekende het einde van alleenheersende politiekemacht van de adel. 
Er waren nog wel edelen die in het openbaar bestuur zaten maar die moesten zich nu laten 
kiezen. De huizen van de adel raakten in verval, families stierven uit of vertrokken uit de 
streek. Na de franse tijd (1795-1813) kwam er een andere soort elite. Deze mensen hadden 
hun macht te danken aan het geld wat ze verdiend hadden in de textielnijverheid. En dankzij 
het kiesstelsel kwamen zij nu ook in de politiek terecht. Zij namen de macht over van de adel. 

Met de wet van 1814 kwamen bepaalde rechten weer terug voor de adel, zoals het 
benoemingsrecht en jacht, en visrecht. Een paar van deze rechten gelden nu in deze tijd nog 
steeds. De bewoners van kasteel Twickel en Huize Almelo hebben nog steeds een eigen 
kerkbank en  tot 1968 werd de dominee, de koster en de organist van de kerk in het Duitse 
plaatsje Lage benoemd door de barones van Twickel. Tegenwoordig is er nog een deel van deze 
havezaten gespaard gebleven. Het voordeel van deze gespaard gebleven havezathen is dat de 
bosrijke omgeving ook steeds geheel aanwezig is. 

In Twente waren ook verschillende slapende havezathen. Een havezathe werd als slapend  
betiteld, wanneer de edelman die er woonde die niet bij de gereformeerde kerk was 
aangesloten. Hierdoor konden de katholieke edellieden niet tot de landsdag worden toegelaten. 

De term slapende geeft al aan dat deze ook een keer gewekt zou kunnen worden. Wanneer de 
bezitter van een havezathe naar de gereformeerde kerk gaat, dan krijgt de havezathe weer alle 
rechten die het toebehoort. Een slapende havezathe was ook een havezathe die niet kon 
aantonen dat er een riddermatig voorgeslacht was of door een edelman waarvan de voorouders 
van buiten Overijssel kwamen. 

Voorbeelden van slapende havezathen zijn: 

Eschede of Eeshof (Tubbergen); Herinckhave (Fleringen); Kevelham (Kerspel Goor); Oliedam 
(Goor); Weleveld (Zenderen); Westerflier (Markelo); Breckelenkamp; Beugelskamp 
(Denekamp); Greas (Azelo); Groothuis (Hertme); Huis Goor of Heeckeren. 

Over de status van een aantal vermeende havezathen werd in de zeventiende eeuw 
gediscussieerd. Van de Twentse landrentmeester Gerhard Sloet is bekend dat hij een aantal 
keren heeft geprobeerd om twijfelachtige havezaatrechten erkend te krijgen. Dingeldein zegt 
hierover dat hij dit waarschijnlijk geprobeerd heeft om het daarna voor een hoge prijs te 
kunnen verkopen. De reden om meer geld te kunnen verdienen aan het eigen goed door het 
als havezathe erkend te krijgen speelde dus ook wel eens mee.  

Voorbeelden van havezathen, landgoederen en kloosters rondom Enter zijn: Huis Cattelaer 
(Kattelaarsdijk), Huis Hardenberch (Hoge Brink), Huis Leijerweerd (Leijerweerdsdijk), Huis 
Berghorst (Wierdenseweg), Stift Slot (Wierdenseweg), Klooster (Kloosterhoeksweg), Huis 
Koohorst (Ypeloweg), Huis Dakhorst (Ypeloweg), Huis Barfde (Ypeloweg). De Havezathen en 
kloosters lagen aan de Regge en de Aa. 
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Regge 
Hoe moeizaam het vervoer te water in droge tijden verloopt blijkt uit het voorbeeld van de 
Regge, de belangrijkste vaarverbinding met Twente. ’s Zomers moeten de schippers vaak 
urenlang zwoegen om een aarden dam in het riviertje op te werpen. Wanneer het water 
voldoende is opgestuwd, steken ze de dam door. Vervolgens sleurt de stroom een konvooi van 
zompen met zich mee, totdat het afdammen opnieuw kan beginnen. Deze werkwijze heeft wel 
een groot nadeel. De grond die voor het aanleggen van de dam is gebruikt, blijft deels achter 
in de bedding. Dat komt de toch al slechte bevaarbaarheid van de Regge niet ten goede. Er 
was te weinig water meer in de Regge nadat de Deventerdijk is gemaakt. Dat is de dam in de 
Regge bij Westerflier. De dijk is gemaakt omdat Deventer een waterweg wilde naar het Duitse 
land. Daarom werd de Schipbeek gegraven en de Regge afgedamd. 
 

 
 

Kermis 
 
Uit de notulen van de meisjesvereniging.  ‘ Op zondag 10 september 1899 maakte dominee 
Couvée in naam van zijn vrouw van de kansel  bekent dat het haar verlangen was om 
gezamenlijk met jonge dochters boven de 16 jaar eene Antie kermis vergadering te houden. 
Op deze vergadering waren tegenwoordig een 15 tal meisjes met Mevrouw Couvée welke met 
een en ander werkzaamheden dezen avond gezellig doorbragten inmiddels onthaalde mevrouw 
Couvée ons nog op broodjes en chocolade en eenige verversching meer en tevens sprak 
genoemde Mevrouw haar wensch uit om een christelijke meisjesvereeniging op te richten. Dit 
voorstel had goed gevolgd want alle tegenwoordigers sloten zich aan. Er werd besloten om de 
eerste vergadering nader bekent te maken. Deze bekendmaking had plaats op 8 October des 
zondags in de kerk’.  
 
De gezamenlijke kerken besloten bij de gemeenteraad aan te dringen geen vergunning af te 
geven voor een kermis. De reden was dat er oorlog was in de omringende land, de Grote of 
Eeerste Wereldoorlog. Diverse groeperingen vonden het niet gepast feest te vieren ‘in deze 
kommervolle tijden’. Eerst werd er gedicussieerd over de kermis in Enter. Die werd niet 
verboden. Maar er kwamen protesten van de kiesverenigingen. En daar lieten de raadsleden 
zich door beinvloeden. De kermis werd verboden. In 1920, de oorlog was al twee jaar voorbij, 
kwam de kermis weer ter sprake.  ‘De kermis te Enter is een zuipkermis, alles moet er onder 
lijden’aldus de mening van de besturen van de kerkenraad van de gereformeerde en de 
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hervormde kerk te Enter. Men verzoekt voor Enter tot afschaffing van de kermis te besluiten. 
Een viertal jongelings- en jongedochterverenigingen uit Enter ondersteunen dit verzoek. Maar 
127 verzoekers willen wel kermis vieren. De gemeenteraad besloot voor zowel Wierden als 
Enter ‘dat het verboden is op de groote Meimarkt, Sint Maartensmarkt, Oranjefeest of 
Volksfeest te Wierden en op de kermis, Oranjefeest of Volksfeest te Enter, in de tapperijen na 
acht uur des avonds sterken drank te verkoopen, ten geschenke te geven, in voorraad te 
hebben’. 
 

 
 

Armoede 
 
Enter stond er na de Eerste Wereldoorlog economisch niet best voor. De ganzenhandel lag 
plat, de zompenvaart was vervangen door het vervoer per spoor en over de weg, de 
klompenhandel zakte in omdat er weer meer schoenen te koop waren. Er was sprake van 
overproductie in de klompenhandel omdat er machines gekocht waren die het hout konden 
zagen en de klompen aan binnen- en buitenkant vormen. Père Baudin uit Lurcy-Lévy bij 
Nevers (Frankrijk)  leverde de machines. Volgens een rapport uit 1919 waren er toen 200 
werkplaatsen in Enter en Enterbroek. Er werkten 300 klompenmakers. Het loon was niet 
best. Bij een gemiddelde werkduur van elf uur per dag verdiende de klompenmaker zeven cent 
per uur. Er waren teveel klompenmakers en het vak zou geen geld opleveren, wel armoede. 
Toen kwamen na de Eerste Wereldoorlog of Grote Oorlog de Spaanse groep en de zwarte 
donderdag van de beurskrach. De import uit Belgie bedierf de markt. De economische opbloei 
begon pas na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat duurde niet lang. Veel klompenmakerijen 
sloten hun deuren omdat bijna niemand meer klompen droeg.. In 1925 bestond de 
mogelijkheid om tegen vergoeding een wees in de kost te nemen. Op 19 december 1924 besluit 
men een armenhuis te bouwen aan de overkant van het bestaande armenhuis. Koenderink, 
metselaar en timmerman, heeft de bouwtekeningen gemaakt. Het armenhuis wordt 
aanbesteed en gegund aan G. Velten, G. Koenderink en de timmermannen Van Nes en 
Waanders. Er bestaat niet veel animo vanuit de gemeente om de prijs te drukken door te 
helpen bij het bikken van stenen.  
 
Op 16 mei 1941 wordt in bezet Nederland de vakgroep ‘De Nederlandsche Klompenmakerij’ 
opgericht. Het is naar een Duits model opgezette bedrijfsorganisatie. Een poging om de 
afzonderlijke bonden in stand te houden mislukt. De provincies worden verdeel in rayons en 
per provincie wordt een leider aangesteld. Een klompenmaker mag alleen stamhout 
verwerken. De rest is bestemd voor de andere houtverwerkende industrie. Alles wordt centraal 
geregeld door het Rijksbureau voor Hout. Klompenmakers krijgen te maken met veel 
regelingen en verordeningen. De controles op de naleving worden strenger en overtreders 
krijgen hoge boetes. Als de belastingaanslag niet op tijd is voldaan wordt er geen hout meer 
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toegewezen. Het wordt verboden om klompen te leveren aan winkeliers en particulieren die 
niet voor 1 mei 1940  tot de geregelde afnemers behoorden. Er volgden prijzenbeschikkingen 
voor hout, distributieregelingen voor machines en een prijsbeschikking voor levering van 
klompen aan grossiers, de Duitse Wehrmacht en afnemers uit Duitsland. 
 
 

 
 

De oudste wegen in Enter 
 
In zandgebieden waren de oudste routes karrensporen die reizigers om natuurlijke obstakels 
zoals moerassen en stuifzand heen leidden. Karrensporen konden bijna een kilometer breed 
worden. Als de route onbegaanbaar was geworden door water of verstuiving ontstonden naast 
de gebaande paden nieuwe wegen. De meeste wegen verbonden dorpen binnen een streek met 
elkaar. De oudste routes zijn zelfs al in de steentijd ontstaan. Paden raken ingesleten waar 
mensen vaste routes volgen. Dat doen ze op sommige plaatsen al duizenden jaren. Met het 
toenemen van de bevolking en de mobiliteit ontstond geleidelijk een steeds dichter netwerk 
van paden en wegen. 
 
De loop van oude wegen is vaak te verklaren uit het landschap waar ze doorheen liepen. Veel 
wegen ontstonden oorspronkelijk zonder al te veel planning. Ze vormden zich als verbinding 
tussen nederzettingen of andere plekken waar mensen naartoe moesten, al dan niet met hun 
vee. De kortste verbinding tussen twee plaatsen was niet altijd de gemakkelijkste. Natuurlijke 
hindernissen als moerassen en stuifzand werden vermeden. Ook gebouwen konden invloed 
hebben. Wegen richtten zich op kerktorens of moesten juist om een gebouw heen. Vaste grond 
en doorwaadbare plaatsen in beken trokken het verkeer naar zich toe.  Behalve in de steden 
waren de wegen rond 1600 moeilijk begaanbaar en onverhard. Vooral in zandgebieden was 
het reizen over land een stoffige aangelegenheid.  
 
De loop van de huidige Weitakkersweg was anders dan die van vroeger. In 1465 was de naam 
Wijrsche wegh en in 1479 Weyerloessche wech. Wijrsche wegh komt van  Weder wat woud 
betekent. Weyerloesche wech komt van de samenvoeging van  wede en loo. Een loo is een 
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open plek in een bos. De weg heeft de naam te danken aan het grote bos (landweer) dat vroeger 
ten westen en noorden van de es lag. In 1188 wordt de landweer genoemd in het 
goederenregister van de graaf Van Dalen.  
 

 
 
Nog een weg die is ontstaan in de tijd van de ontginning is de Boomkampsweg, vroeger 
Boemcampsweg genoemd. Het eerste deel van de weg wordt nu Zwiksweg genoemd en loopt 
dood tegen de es. Vroeger liep de Zwiksweg rechtdoor naar het huidige laatste stuk van de 
Boomkampsweg. In 1465 werd er al geschreven over Boemcampsweg. De weg is waarschijnlijk 
gemaakt tijdens de ontginningen in de Middeleeuwen. De huidige Boomkampsweg loopt nu 
anders dan vroeger. Een stuk van de weg is door de ruilverkaveling in de jaren vijftig 
verdwenen en aan de landbouwgronden (gewannen) gevoegd. De weg dankt de naam aan de 
landweer. 
 
De Krompatte loopt door de es naar het zuiden. Het is een holle weg (krom is hol) en pat 
betekent poel of plas. 
 
De Hambergweg liep van de uiterste noordzijde van de Julianastraat dwars over de Hamberg 
naar de huidige Achteresweg. Op de kaart van het kadaster van 1820 is te zien dat zij overal 
de eerder aangelegde akkers doorsnijdt en dus van later datum is. 
 
De Kruisweg wordt nu Disselsweg genoemd. De Kruisweg liep vanuit de es naar de eerste 
ontginningen in de zuideres. Nu is de es volgebouwd met huizen en wegen zoals de 
Daalakkers, Marcus Samuelstraat, Julianastraat, Rijssenseweg en Disselsweg. De katholieke 
begraafplaats werd aangelegd aan de Kruisweg. 
 
De Akkerweg was een ontsluitingsweg voor de ontgonnen bouwlanden. Tegenwoordig wordt 
de weg de Rijssenseweg genoemd. De weg liep naar de akkers en bereikte verderop de oude 
weg van Rijssen naar Delden. De  oude weg van Rijssen naar Delden liep langs de Regge over 
de mors langs het oude erve de Weele via erve Exoo. In 1855 kwam de kunstweg van Ommen 
naar Goor gereed. De weg werd in de bebouwde kom verhard met klinkers en vervolgde haar 
weg via de huidige Dorpsstraat richting Goor. De oude weg vanaf Rijssen, die bij Rohaan door 
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de es naar het zuideinde liep (de huidige Rondweg), werd nauwelijks meer gebruikt. Bron: 
Enter 800. 
 
 

 

De Hambergerweg is over het spoortrace aangelegd. 
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Rampen 
In Enter leek men minder zwaar aan de verschillen te tillen na de verbanning van Jenneke 
Broekhuis. De protestanten en de katholieken lieten elkaar met rust. De schoolmeester in 
Enter was in 1640 nog katholiek. Schippers en handelaren zwierven door heel Twente en 
omstreken en deden zaken met iedereen. In handelsdorp Enter was het dus leven en laten 
leven.  In 1709 kregen de protestanten na veel moeite een eigen kerk en hoefden niet langer 
op zondag de tocht naar Rijssen te maken. Zij beriepen zich hierbij op het feit dat er in Enter 
‘altoos een kapel sy geweest’. Het nieuwe kerkgebouw kwam op de plaats te staan van deze 
vroegere kapel. A.J. van der AA schrijft in zijn Aardrijkskundig Woordenboek, dat in veertien 
delen verscheen tussen 1839 en 1851: ‘De hervormden, die hier ongeveer 1100 in getal zijn, 
maaken eene gemeente uit, welke tot de classis van Deventer, ring van Almelo behoort. Reeds 
voor de Reformatie bestond hier eene kapel, aan den H. Antonius toegewijd, met eene 
pastorije. De Spanjaarden staken bij hun bezoek dit dorp in brand, waarbij ook de kapel en 
de pastorij verwoest werden. De klokken, die buiten hingen, bleven gespaard. Ze zijn later 
verkocht aan Veldhuizen, in de graafschap Bentheim’. 
 
De Enterse bevolking had zwaar te lijden van het mislukken van de aardappeloogsten. In 1845 
was de winter erg nat geweest. Tot ver in de maand maart stond veel land onder water. De 
Twentsche Courant vermeldde dat de ‘aardappelen een heerlijke oogst beloofden’.  Er werd 
echter ‘een verderflijk mos waargenomen, niet zigtbaar voor het ongewapende oog, men 
ontdekt alleenlijk op de bladeren eene grijs- of bruinachtige vlek, welke het bestaan dezer 
plaag aanduidt’. Perenospora infestans heette het miscroscopisch 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 aardappeloogst opnieuw. Er was ook sprake van een muizenplaag. Die bracht de 
oogst van tarwe en rogge terug tot tweederde en de helft van de normale opbrengst. ‘Het volk 
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eet paardenbonen en overjarige erwten. In Enter bakken de bakkers zand en boomschors in 
het roggebrood. Maar daar werden de mensen ziek van.  In 1832 heerste de cholera die in 
Enter veel slachtoffers maakte. Deskundigen oordeelden dat de ziekte veroorzaakt werd door 
de ‘elektrieke werkinjg in den dampkring, eene der hoofdoorzaken van de ontwikkeling der 
bedoelde ziekte. Maar sedert eenige dagen heeft men hier onderscheiden donderbuien gehad, 
omdat wij de daardoor te weeg gebragt ontwikkeling der elektriciteit hopen, een heilzaam 
afwendings-middel te zullen zijn van de zoo zeer gevreesde kwaal. God schenke ons daarop 
zijn zegen’. De gemeenteraad van Wierden nam het besluit om zo veel mogelijk flier en kamille 
te verzamelen. Dat moest beschikbaar worden gesteld aan de arme mensen. Men constateerde 
wel dat onder de arme mensen de meeste slachtoffers vielen. Dat gebrek aan hygiene de 
hoofdoorzaak was zag men niet in. In 1847 was er in Enter een typus-epedemie. In vier 
maanden waren er in Enter en Wierden drieentwintig doden. Honderdachtenzeventig mensen 
waren doodziek en honderdacht mensen kwamen in de bijstand. 
    
De klok uit de gereformeerde kerk werd uit de toren gehaald om in Duitsland te worden 
omgesmolten tot wapens. Na de oorlog werd de klok echter teruggevonden bij Hamburg en in 
de toren teruggehangen. De gestolen klokken van de katholieke kerk werden nooit 
teruggevonden, na de oorlog zijn er nieuwe klokken aangeschaft. Men kende de klokken bij 
de namen. Geen klok eertijds of ze was met grote plechtigheid bij haar geboorte door de 
geestelijkheid feestelijk gedoopt. Van ongedoopte klokken ging het volksgeloof dat zij door de 
duivel weggehaald werden en in een kolk geworpen, waaruit soms nog bij nacht en ontij gelui 
gehoord werd. Ook in hun opschriften spreken zij altijd als een persoon U aan in de eerste 
naamval. Meestal heet de klok Maria, Jezus of Sint Anna. Een enkele keer hebben ze geen 
heiligen naam of een Latijnse maar een Hollandse benaming. Zo zegt die in de Nieuwe Kerk te 
Delft ‘Vryheit is mijn naam’, die van de Groote Kerk te Haarlem: ‘Mijn naam is Roelant’, die 
van Antwerpens kathedraal: ‘Ick ben Onrust’. De klok die in de toren in Wierden hangt is vrij 
klein en eenvoudig van versiering. Beneden de bovenrand met ornamentjes staat zo sober 
maar krachtig gegoten deze regel in gotiek schrift: ‘Jhesus, Maria, Johannes… Gherhardus 
de Wou me fecit Ao Di 1492’. Gherhardus de Wou, die in het jaar 1474 het burgerrecht van 
Kampen kreeg en daar in het jaar 1527 begraven werd, was een klokkengieter van Europese 
vermaardheid. Nog heden luiden overal in Denemarken, Rusland en Duitsland zijn klokken. 
Vroeger bezat ook de toren van Rijssen een klok van De Wou. Bij gelegenheid van het bezoek 
van koning Willem 111 in mei 1862 werd ze zo heftig geluid dat ze stuk barstte. In gotieke 
letters moet zij het opschrift gehad hebben: ‘Sanctus Anthonius vocor (vocatief: naamval van 
de aangesproken persoon). Gherhardus de Wou me fecit 1484’. Van alle klokken vind ik die 
in de toren van Borne hangen de mooiste, u ziet boven uw hoofd dreigend de zware open 
monden van drie oude klokken. Bij bestudering leest u dan op de brandklok het randschrift: 
‘Jesus, Maria, Johannes, St. Stephanus. Anno Di 1457’. Daarnaast hangen twee reusachtige 
klokken, zo zuiver gegoten. De eerste vertelt ons in fraai schrift: ‘Gossen Heidenrick Schele 
(en) Agnes a Schade frow tho Welvelt. Anthony v(an) Hoven richter tho Borne. F. Hemony me 
fecit, Zutphania Ao 1645’. In hoog reliëf staan daaronder de adellijke wapens van de 
echtelieden, bezitters van het Huis Weleveld en als zodanig hier kerkmeesters. De andere grote 
klok, in even gave staat, is de middagklok en heeft als band: ‘Gossen Heidenrick Schele Tot 
Welvelt en de Vennebrugge. Jan Fremi me fecit. Ao 1676’, het sierlijk wapenschild in hoog 
reliëf en in stralenkrans daarboven. De heren van het Weleveld hebben blijkbaar deze klokken 
geschonken. De hervormde kerk en de toren te Enter dateren uit het jaar 1709 maar de 
kerkklok is veel ouder. Zij is van een fraai slank model, maar als men het twee regelig 
omschrift probeert te ontcijferen raakt men teleurgesteld. De letters zijn slordig gegoten en 
zwaar geoxideerd, grotendeels niet te ontcijferen. Het schijnt dat deze in het jaar MDCL 
gegoten is, hoewel de vorm van de klok en het lettertype haar veel vroeger doen dateren. Na 
het jaar 1800 moet deze klok door Enterse schippers naar Enter zijn gebracht uit Friesland. 
Volgens een oude overlevering zou door bisschop Christoffel Bernard von Galen de oudste 
klok van Enter weggevoerd zijn en meegenomen naar Veldhausen in ’t Bentheimse. Het 
verhaal gaat dat op die geroofde klok de naam ‘Enter’ zou gestaan hebben maar dat die naam 
er daarna zou zijn afgevallen en dat de klok geen geluid meer gegeven had. Oude Entersen 
gingen vroeger af en toe naar Veldhausen om hun Enterse klok weer te zien. En verder hangt 
in het torentje van Enter een zeer primitieve klok met een slordig en zwaar geoxideerd 
randschrift. Men moet dit aldus lezen: ‘Nicholaus. Me fecit. Temporibus. Domini. Saso. De. 
Riperso… Ab. Incarnatione. Anno. Milleso. Trecenteno. Quino’. Dat betekent: ‘In het jaar 1305 
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na de menswording, heeft Nicolaus mij gemaakt ten tijde van Heer Saso de Riperso’. Mogelijk 
dient 1312 gelezen te worden. Zou deze van Venetiaanse oorsprong zijn zoals pastoor Rientjes 
veronderstelt of misschien van Friese origine? 
 

 
 

Emigratie naar Suriname 
 
In 1845 emigreerde Derk Ezendam met zijn vrouw, Marijke Velten en hun kinderen Berend 
Jan (23), Egbert Jan (18), Leida (15), Gerrit Jan (12), Jan Hendrik (9) en Gerrit (1) naar 
Suriname. Dominees in de Betuwe hadden het initiatief genomen om een kolonie te stichten 
in Suriname. Met steun van de regering zou er een nederzetting aan de Saramacca rivier 
worden gesticht. In 1841 moesten de dominees in hun gemeente bekijken of er geschikte 
kandidaten waren voor emigratie naar Suriname. Boeren en timmerlui waren welkom, mits 
men niet ouder was dan vijfenveertig jaar, goed gezond en voorzien van een bewijs van goed 
gedrag. Derk Ezendam meldde zich aan. 
 
Er werd van alles beloofd: zeventig gulden contact geld en nog eens dertig vanwege de 
kinderen, vrije overtocht, gratis eten, vier akkers van vier morgen bouwland in Suriname. Een 
stuk land wordt een morgen genoemd als men er in een morgen zaaien of hooien kan. Er werd 
niet streng geselecteerd met het gevolg dat er mensen vertrokken die niet geschikt waren om 
zich opnieuw te vestigen. Sommigen waren te oud, te zwak, zonder enige vakkennis en een 
groot gezin was in het begin erg kwetsbaar. De jonge kinderen bleken niet opgewassen tegen 
het pioniersklimaat. De dominees waren niet bekwaam en de regering hield hun de hand 
boven het hoofd. Dominee Betting was vooruit gereisd. Hij zag in dat de nederzetting niets zou 
worden. Hij waarschuwde de achterban maar die luisterde niet. De werving van kolonisten 
was afgerond. Velen hadden hun spullen verkocht en wachten ongeduldig op het sein voor 
vertrek. 
 
Honderd passagiers waren op elkaar gepakt in de benedendekken. Toen ze aankwamen aan 
de Saramacca rivier kregen de kolonisten in de gaten dat ze bij de benen waren genomen. 
 
 ‘Er hadden aan boord van het schip ijzingwekkende toonelen plaats. Vrouwen en kinderen 
jammerden en schreiden, de mannen liepen, bij den aanblik hunner bestemming, als 
wanhopenden en woedenden over het dek. De meesten weigerden van boord te gaan’.   
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Er waren slechts zeventien hutten gebouwd, waarvan er enkele afgewerkt waren. Er stonden 
restanten van vroegere verblijfplaatsen. Er was geen oven, de rivier diende gebruikt te worden 
als drinkwater en toilet. Het klimaat was vochtig en de omgeving zompig. Er was nog niets 
ontgonnen en de groge, hete periode begon, overdag 49 graden, ’s  nachts dalend tot 21 
graden. Het wemelde van bosratten die op de tafel klommen en aan het brood knaagden. De 
eerste kolonisten werden al snel doodziek; typhus ondermijnde de gezondheid en er waren al 
heel wat doden te betreuren.  
 
En toen ariveerden op 12 juli twee schepen met de rest van de kolonisten. Het waren er 
tweehonderdnegentien en onder hen was de familie Ezendam. Dominee Van den Brandhof 
was er ook bij. Hij was door de regering aangesteld als bestuurder. Hij sloeg alle waardevolle 
adviezen in de wind. Dokter Tydeman was om hulp gevraagd en smeekte de dominee om de 
passagiers hogerop aan wal te zetten op een verlaten plantage om ze uit de buurt van de 
typhuspatienten te houden. Maar Van den Brandhof vond dat niet nodig. Daardoor bleef het 
niet bij de 56 doden. Pas toen de helft van de kolonisten dood was besloot hij om mensen te 
verhuizen. De familie Ezendam werd zwaar getroffen. Op 26 augustus stierf moeder Marijke 
Velten, negen dagen later de twaalfjarige Gerrit, 26 september stierf vader Derk Ezendam, op 
dezelfde dag stierf Leida, vijftien jaar oud en op 12 oktober stierf het jongste kind. De 
kolonisatie mislukte volledig.  
 
Van den Brandhof deed alles behalve besturen. Hij ontpopte zich als een wantrouwende 
dictator en de klachten over hem logen er niet om. De brieven van verbitterde kolonisten 
hielpen niets. De kolonie werd opgeheven. De dominee vertrok naar Nederland waar hij 
geridderd werd. De overgebleven Ezendams verdwenen in de geschiedenis. Berend trouwde 
en met de twee overgebleven broers vestigde hij zich in Paramaribo. Van hen is niets bekend. 
Bron: Enters Erfgoed 
 
 

 
 
De jutefabriek in de Dorpsstraat 
 
Egbert Leestemaker had in 1840 een klein weeffabriekje overgenomen van de fabrikant 
Arntzenius uit Goor. Dit fabriekje stond naast de latere schoenmakerij van Philippi aan de 
Dorpsstraat. Hierin was oorspronkelijk in 1834 de weefschool van Thomas Ainsworth gestart. 
Egbert Leestemaker werd toen ingehuurd om aan de kinderen uit de arme gezinnen – die het 
weven met de snelspoel leerden – na zijn reguliere schooltijd les te geven in taal, rekenen en 
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schrijven. Dat was de sociale kant van de Nederlandse Handelsmaatschappij die eigenaar was 
van de weefschool.  
 
Toen de weefschool gesloten werd in 1836 produceerde de fabrikant Arntzenius uit Goor hier 
nog op contractbasis 'calicots' voor de handelsmaatschappij. Het contract werd niet verlengd 
en Egbert Leestemaker nam voor een prikje de inventaris over. Leestemaker werd 'loonwever' 
van jute koffiezakken voor de fabrieken van Ainsworth in Goor en Nijverdal en Ter Horst in 
Rijssen. 
 
Zoon Arend Jan kwam dus in zijn jeugd veel in aanraking met het weven van linnen. De 
contacten met de Ter Horst in Rijssen waren goed. Toen in 1863 Ter Horst met een 
stoomspinnerij van jutegarens wilde beginnen werd Arend Jan Leestemaker gevraagd voor de 
administratie. Hij was zeventien jaar en kreeg een salaris van vierhonderd gulden per jaar 
plus een 'bescheiden' aandeel in de winst. Een belangrijke overweging om Arend Jan in dienst 
te nemen was het feit dat hij de Engelse taal beheerste. Zijn broer werkte op kantoor bij de 
firma Van Heek te Enschede. Al snel wordt Arend Jan door Ter Horst op reis gestuurd naar 
Schotland, samen met Bram Ledeboer van Van Heek, Ledeboer is mede-aandeelhouder van 
Ter Horst. In Schotland moesten machines ingekocht worden. 
 
De weefschool in de Dorpsstraat is opgegaan in een fabriek van geweven jute koffiezakken. 
Egbert Leestemaker was de initiatiefnemer van de weefschool en werd later directeur. Zijn 
zoon Arend Jan  werkte samen met Ter Horst te Rijssen. Als op een gegeven moment het 
personeel te Rijssen niet goed met de nieuwe spinmachines overweg kan, komen er vier 
ervaren spinsters uit Schotland. Arend Jan gaat ze in Rotterdam afhalen. Jan Ter Horst, de 
broer van Derk, had een houthandel in Sneek. Er voeren veel zompen op en neer naar Sneek 
met handel. Arend Jan Leestemaker werd in 1873 mede-firmant van Derk ter Horst in Rijssen 
omdat Derk ter Horst uit de onderneming te Enter stapt. Dat is het einde van de Enterse 
koffiezakkenfabriek en het begin van de vennootschap van Arend Jan Leestemaker in de 
Rijssense onderneming. De fabriek in Rijssen wordt een mislukking. Arend Jan wordt 
uitgekocht. Jan Harmen Ter Horst gaat met zijn zoons door met Bernard Van Heek uit 
Enschede. De vader van Arend Jan overlijdt in 1865. Arend Jan erft het fabriekje dat dan een 
kwijnend bestaan lijdt. 
 
 

 
 
En Arend Jan Leestemaker steekt zijn geld in de ganzenhandel te Enter. De ganzenhandelaren 
(ganzenkoor) kopen in de verre omgeving alle ganzen op. In dat beginjaar wordt op de 
ganzenmarkt te Coevorden bijna geen gans verhandeld. Alle ganzen waren door de Enterse 
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opkopers weggekocht en lag het monopoly in Enter. Arend Jan Leestemaker was ook 
brievengaarder van het postkantoor te Enter en tevens secretaris-kerkvoogd van de hervormde 
kerk. Omdat hij geen rekeningen en rapportages stuurde naar de kerkvoogdij is hij, samen 
met het hele college van notabelen, afgetreden. De notabelen zijn weer opnieuw gekozen, 
Arend Jan niet. In 1876 waren de notabelen H. Velten, A. J. Groothaar, J. Koenderink, H. 
Holleman, J. Bokdam, J. Ter Hofstee en H. Burgers. De kerkvoogden zijn L. Van Nes, H.J. 
Plaggemars, J. Rohaan, J. Ezendam en G. De Wilde. 
 

 

De Ketiene, voormalige weeffabriek 

 
Direct na de vestiging van de weefschool in Goor werden in Diepenheim, Holten en Enter ook 
weefscholen gesticht. In Enter werden de leerlingen aangewezen door het armbestuur van 
Wierden. Het waren kinderen uit arme gezinnen die vaak niet naar een reguliere school 
gingen. 
 
Regelmatig schrijft Arend Jan Leestemaker in voor onderhoud en aanleg van klinkerwegen en 
het weven van koffiezakken. Af en toe krijgt hij een karwei, maar de concurrente is moordend. 
Hij koopt ook twee aandelen van vijfhonderd gulden als risicodragend kapitaal in het 
'ganzenkoor'. Hij gaat de administratie doen van de handel in ganzen voor de families die 
daarin deelnemen. Zijn kennis van het Engels en de afwikkeling van buitenlandse 
geldtransacties via de bank zijn een grote steun voor de ganzenhandelaren. De tussenhandel 
in de vorm van Engelse opkopers in de haven van Rotterdam is uitgeschakeld. De handelaren 
die zich het beste in het Engels redden, onder andere Freriksen (Kaaks), brengen de ganzen 
nu zelf naar Engeland. Leestemaker gaat mee op een reis om de eerste contacten tot stand te 
brengen. 
 
Het weeffabriekje wordt in 1888 gesloten. In 1869 wordt Arend Jan benoemd tot tweede 
luitenant bij het vijfde bataljon van de Rustende Schutterij van Overijssel. In 1875 wordt hij 
op eigen verzoek ontslagen. De Rustende Schutterij oefende niet meer. 
 
Als boekhouder bij Ter Horst ervaart  Arend jan Leestemaker dat de verstandhouding tussen 
Derk en Jan Harmen ter Horst steeds slechter wordt. Uiteindelijk leidt dit tot de uittreding 
van Derk uit de firma. Arend Jan kon altijd heel goed opschieten met Derk. In 1875 vraagt 
Derk of Leestemaker deelgenoot wil worden in een nieuw op te richten juteweverij, de firma 
Ter Horst  en Leestemaker. Derk is de financier en Arend Jan is er voor een bescheiden 
financiële inbreng, de administratie en natuurlijk ook de Engelse taal. Hoe de winstverdeling 
was weten we niet omdat dat in een onderhandse akte geregeld werd. Het overlijden van de 
vrouw van Derk ter Horst op 8 oktober 1876 biedt ons een kijkje in de rijkdom van Derk. Er 
moest een inventarisatie gemaakt worden van alle bezittingen van Derk.  
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De akte vermeldt onder andere honderdvijftien hectare grond en twintig huizen, een 
steenbakkerij, een vermogen aan effecten en hypotheken aan particulieren. De jaarrekening 
van de Ter Horst & Leestemaker per 31 december 1876 geeft een vermogen aan van Derk in 
deze firma van 212.490 gulden. Derk heeft de fabriek een jaar later voor 50.000 gulden 
verkocht aan de firma Ter Horst & Co. Hierop heeft hij dus een gigantisch verlies geleden. 
 
Arend Jan ervaart dat er met Derk niet valt samen te werken en per 31 december 1877 gaan 
ze uit elkaar. De uitkoopsom van Arend Jan is niet bekend. In januari 1878 komt hij weer 
naar Enter en gaat inwonen bij zijn zuster en zwager in zijn oudershuis, het latere 
Prakkenhuis. Je ziet dat hij nu over financiële middelen beschikt want hij koopt diverse huizen 
die opgesplitst worden in twee woningen die verhuurd worden. In 1892 overlijdt Arend Jan 
Leestemaker op zesenveertigjarige leeftijd in het huis waar hij ook geboren is. 
 
 

 
 
Woning van Leestemaker, later Prakken en nog later Ten Dam 

 
Ganzenhandel  
 
Een klein zakboekje uit 1878 is het enige document dat enig inzicht biedt in de ganzenhandel, 
die vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw in Enter floreerde. Het boekje was van 
Arend Jan Leestemaker, zoon van de Enterse dorpsschoolmeester Egbert Leestemaker. Het 
opschrift "Geese 1878" sloeg niet op een meisje, maar is de Engelse aanduiding voor ganzen. 
Arend Jan was de administrateur van de ganzenhandelaren van Enter, die bekend stonden 
als het ‘ganzenkoor’ of ‘de compagnie’.  
 
In de zeventiende eeuw handelden Entersen al in deze vogels. Rond 1850 werd het 
grootschaliger. De Enterse handelaren kochten tot ver in Duitsland ganzen op, waardoor zelfs 
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de aanvoer op de befaamde Coevorder ganzenmarkt in november 1853 ophield. Het ging 
jaarlijks om zo'n dertig tot veertigduizend vogels. Die werden via Rotterdam vooral naar 
Engeland verkocht. Zo vermeldt het zakboekje een reis naar Goole bij Hull van Leestemaker 
met J. Freriksen. Ook werden ganzen verhandeld in Noord-Duitsland tot in Pommeren en 
Berlijn.  
 

 
 
De vogels werden naar het dorp gedreven en in grote troepen naar de Hoge Brink (bij de 
hervormde kerk) gebracht. Dat was het verzamelpunt. Vandaar vertrokken de handelaren met 
de drijvers naar het westen. Er zijn verhalen dat ze met deze grote groepen ganzen zelfs naar 
Rotterdam liepen. Gedocumenteerd zijn tochten naar Arnhem en later na uitbreiding van het 
spoornet naar Deventer en Goor, waarna de dieren per trein naar Rotterdam of Duitsland 
werden vervoerd.  
 
De ganzen moesten onderweg hun voedsel zelf maar bijeen zien te scharrelen langs de wegen. 
De handelaren hadden er ook geen moeite mee om ze ergens buitenaf in een vette weide te 
laten grazen. Als de eigenaar daar moeilijk over deed, begonnen de heren soms een 
schijngevecht met elkaar, waarbij volgens de overlevering zelfs wel eens messen werden 
getrokken. Terwijl zij zo de aandacht afleidden, vraten de ganzen zich vol.  
 
Ook in het dorp zorgde de handel voor overlast. De elders aangekochte ganzen kwamen 
meestal zaterdags in het dorp aan en werden dan langs de wegen en op de dorpsbleek 
losgelaten, waar ze het gras opvraten en de bleek vol uitwerpselen achterlieten, "tot groot 
ongerief der ingezetenen", aldus burgemeester Dikkers in 1885. Het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog in 1914 maakte de handel met Engeland en Duitsland vanuit het neutrale 
Nederland, onmogelijk. Na 1918 bleek dat de Engelsen in de oorlogsjaren kalkoen hadden 
leren eten. Dit betekende het einde van de Enterse ganzenhandel. Maar de herinnering aan 
de ganzenhandel is niet verdwenen. De handel en wandel van het Enterse ganzenkoor herleeft 
jaarlijks tijdens de Enterse ganzenmarkt.    
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De roofridders van Enter, Goor en Saasveld 
 
In het oorkondenboek van het bisdom van Utrecht is een stuk uit de tijd van bisschop Bernold, 
die bisschop was van  1027 tot 1054. In de oorkonde wordt vermeld dat de edelman Adolf aan 
de bisschop een stuk land schenkt, gelegen in het gebied van Godecalck, graaf van Goor. 

De titel van graaf is verbonden aan de borg die op het Schild stond. Er zijn bijna geen 
bodemvondsten bekend omdat er nooit onderzoek naar is gedaan. In 1964 is er een geraamte 
en een zwaard gevonden van omstreeks het jaar 1100. De bij de borg horende vrijen en  
horigen hebben het land rondom ontgonnen. Rondom de Bandijk ontwikkelde zich een nieuwe 
stad, het Genende. De adellijke leenmannen trokken steeds meer macht naar zich toe en 
breiden hun gebied uit. De koning zocht daarom steun bij de bisschop, de geestelijken als 
leenmannen boden voordeel omdat hun ambt niet erfelijk was. Toen keizer Frederik 
Barbarossa (1151-1190) weer eens tegen de paus ten strijde wilde trekken, weigerde de hertog 
van Saksen mee te doen. De keizer verdeelde toen het hertogdom Saksen. Twente werd in 
1181 in zijn geheel een leen van de bisschop van Utrecht. 
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In wereldlijke zaken blijkt Goor al vroeg het middelpunt te zijn van het gezag van de bisschop, 
gezien de titels die de graven van Goor ontvingen. Niettemin probeerden de graven voordeel te 
halen uit de acties van de adel om gebied en dus macht van de bisschop te onttrekken. De 
graven van Goor worden door hun tegenacties roofridders genoemd. We weten hoe dat afliep. 
De graven van Goor en Saasveld worden verjaagd en Twente kwam direct weer onder het gezag 
van de bisschop. In Goor worden borgmannen genoemd als bestuurders naast de schepenen. 
De marke van Goor bestond uitsluitend uit havezathen en de hofhorige erven. Er waren hier 
dus geen eigengeerfde boeren. Het gebied buiten de stad is het Kerspel Goor. 

Het water van de Regge werd gebruikt om de slotgrachten van het kasteel (borch) op het Schild 
te vullen. Dicht bij het kasteel was een molen en daarbij een haventje met een kraan. Tot het 
begin van de negentiende eeuw stond bij de vroegere molenbelt een kraan, oorspronkelijk 
eigendom van de heren van Heeckeren, eigenaren van de borg op het Schild, de hof en erve 
Bromgreve (Bronninckgreve).  

In de leenacte van 12 augustus 1532 wordt Roloff van Coverden beleend met het Huis te Goor 
(Huis Heeckeren), Sprokkereef, de hof Bromgreve, de bergh en de wijnt van het kerspel Goor. 
Deze Roloff van Coverden is de laatste van zijn geslacht die op Huis Heeckeren heeft gewoond. 
De graven van Goor zijn mogelijk de opvolgers van de Oversten of Oudsten en de stammen 
van Tubanten en later de Saksen. Uit deze Hoofdmannen, ook wel Voorsten genoemd, zijn 
waarschijnlijk de graven van Goor voortgekomen. De burcht te Goor, ook wel Huis te Goor 
genoemd, was oorspronkelijk omringd door vijf versterkte adelijke huizen, bewoond door 
borgmannen. Ook in Enter was een adelijk huis van een borgman (Aelbert van den Reve) van 
Goor. Waarschijnlijk woonden de graven van Goor eerst in Oldenzaal (970). Daarna 
verhuisden ze naar Goor want in 1054 wordt het Huijs toe Ghore als hun woonstede genoemd.  

Het Huis stond op het gedeelte van het Schild dat op de kadasterkaart van 1825 staat 
aangegeven onder de naam Borg. Het Huis te Goor is door de tijden heen vele keren 
geplunderd, verbrand en verwoest. Dit was te wijten aan zijn sterke burcht en strategische 
ligging. De laatste geweldpleging op het Huis te Goor vond plaats op verzoek van de leenheer, 
de bisschop van Utrecht. De graaf van Goor hield, samen met zijn neef Herman van Saterslo 
uit Saasveld plundertochten en brandschatten van adelijke huizen en huizen van de 
plattelandsbevolking tot in de wijde omgeving. De heren maakten het zo bont dat de klachten 
hierover tot in Utrecht doordrongen. De toestand hield enige jaren aan totdat voor de bisschop 
de maat vol was.  

De graven werden bevolen te verschijnen voor de Vrijbank te Utrecht om daar verantwoording 
af te leggen. Deze Vrijbank was een rechtbank die recht sprak over Nobelen en Vrijen. De 
graven weigerden te verschijnen en in 1248 besloot de bisschop handelen op te treden. 
Bisschop Otto 111 riep de hulp in van zijn neef graaf Willem 11 van Holland.  Deze legde zijn 
zwaard op het altaar van Sint Maarten. Dat betekende dat hij zichzelf en zijn strijdmacht in 
dienst van de bisschop stelde. Gezamenlijk trok men met een grote strijdmacht op om het 
gezag van het Sticht te herstellen en de roversnesten met de grond gelijk te maken. De na 
strafexpeditie werden de graven gevangen genomen en vastgezet te Utrecht. De burchten 
werden met de grond gelijk gemaakt. Van de graven werd nooit meer iets vernomen. Het was 
uit en over met de leenmannen. Na 1250 deed Huis Heeckeren dienst als Huis te Goor en 
diende als residentie van de leenmannen.  

Het Huis Heeckeren, eigendom van de heer van Goor, Eggerik Ripperda, wordt in brand 
gestoken in 1584. Spaanse soldaten doen dat vermoedelijk uit wraak voor het feit dat Ripperda 
betrokken is bij de aanslag op Goor onder leiding van overste Christoffel IJsselstein. 
 
Het Huis te Goor (de Burcht) is een zonneleen met als eigenaar de ridder Adolf en zijn 
voorouders. Adolf heeft zijn erfgoed aan de bisschop geschonken en er kwam een graaf van 
Goor, aangesteld door de bisschop. De eerste vermelding betreffende Goor is tijdens de 
regering van bisschop Bernold van Utrecht, tussen 1027 en 1054, als deze in een oorkonde 
laat vastleggen dat de edelman en clericus Adolfus met toestemming van zijn erfgename 
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Wicburga zijn hof, gebouwen, horige lieden en landerijen, weiden en bossen in het gebied van 
Godescalck, graaf van Goor, aan de Sint-Maartenskerk heeft overgedragen. 
 
Voor de verdediging van hun bisdommen lieten de landsheren in de hoge middeleeuwen 
landsheerlijke burchten bouwen. Zij stelden burggraven aan om de burchten te verdedigen. 
Deze werden terzijde gestaan door borgmannen: lagere edelen met residentieplicht, vaak op 
huizen die tegen de kasteelmuren waren gebouwd. 
 
Bisschop Jan Van Arkel (1233-1273) bracht het Huis te Goor (de Burcht), door zijn voorganger 
aan Gelre verpand, tegen voldoening van een aanzienlijke losprijs, terug onder bisschoppelijk 
bewind. De adel en de steden kwamen hem met geldmiddelen te hulp. 
 
In het midden van de dertiende eeuw is de graaf van Goor afgezet en direct daarna ontstond 
er een nieuwe stadskern op het Schild. Op het Schild was ook een kapel die door de 
burchtheer is gesticht. In het oorkondenboek van Overijssel staat onder het jaar 1311 vermeld 
dat de inwoners van Groenlo het Huis, Heekeren, de kapel, de toren (barfreit) en alle verdere 
bezittingen van de bisschop te Goor, welke zij hebben verbrand, moeten herstellen. 
 
De ridders van Enter, Goor en Saasveld waren al eeuwenlang invloedrijk. In 1099 nam Jacob 
van Saterslo deel aan de kruistochten naar Jeruzalem en de familie bezat een versterkte 
burcht. Twente was in de Middeleeuwen een gouw. Tot deze gouw behoorde ook het 
Niedergraftschaft Bentheim. De hoogste ambtenaar van de gouw was de graaf die in Goor 
zetelde. Nadat het bisdom Utrecht in de elfde eeuw ook de wereldlijke macht in Twente 
verwierf, werd de graaf een vazal van de bisschop. De relatie tussen het bisdom en het 
Oversticht was echter moeizaam. Jan Van Arkel (bisschop van 1342-1364) was van plan meer 
macht te verkrijgen in het Oversticht. De handel van het Hanzeverbond speelde hierbij een 
belangrijke rol. Zijn leenmannen hadden vestigingsplaatsen nodig en de mogelijkheden om 
geld te verdienen. Storende factor waren de aanwezige edelen die hun eigen belangen 
nastreefden en de handel van de bisschop bemoeilijkten. De ridders kregen vanwege deze 
conflicten al snel de titel roofridders opgeplakt.  
 
Roofridders kwamen niet alleen in Twente voor. En in Twente waren de heren Goor en 
Saasveld ook niet de enigen die voor hun rechten opkwamen. De enorme rijkdom van de 
kloosters, de groeiende wereldlijke macht van het bisdom Utrecht, waardoor de meeste 
rijkdom uit Twente naar het westen verdween, speelde een rol in hun handelen. Maar 
uiteindelijk legden ze het af tegen de groeiende macht van de bisschop van Utrecht. De Huizen 
te Goor en te Saasveld werden omstreeks 1250 ingenomen en afgebroken.   

De oudste schriftelijke vermelding van Saasveld, ook wel Saterslo genoemd, is te vinden in 
kronieken van de bisschop van Utrecht uit 1361. Maar de ridders Van Saterlo behoorden in 
de twaalfde eeuw al tot de invloedrijke edelen van Twente. In de archieven vinden we dat  
Jacob Van Saterslo in 1099 had deelgenomen aan een kruistocht en daardoor aanzien kreeg 
bij de bisschop van Utrecht. De familie zal waarschijnlijk in die tijd al een versterkte burcht 
hebben gehad in dit afgelegen en goed te verdedigen gebied. In genoemd jaar 1361 belegerde 
de bisschop het huis, omdat de bezitter de omgeving veel overlast bezorgde. Het werd 
ontmanteld en kwam door vererving in handen van de familie Van Reede. Deze adellijke familie 
wist het bezit met veel tegenslag en moed het huis te herbouwen tot een huis dat gezag 
afdwong. 

In het jaar 1514, waaraan de inscriptie in de voorpoort herinnert, had Adriaan Van Reede, na 
de dood van zijn vader Godert in 1501, het Huis Saasveld weer volledig opgebouwd en trad 
hij in het huwelijk met Lucia Van Goor. Het Huis Saasveld was na de dood van Godert door 
de Hertog van Gelre in 1510 volledig verwoest en het omliggende gebied leeg geplunderd. Lang 
heeft de familie Van Reede niet kunnen genieten van het huis, want in 1523 viel Huis Saasveld 
opnieuw ten prooi aan het oorlogsgeweld en brandde tot de grond toe af. Alleen de stenen 
poort bleef. De Van Reedes bouwden opnieuw een burcht, nu beter versterkt en groter, en 
breidden hun huis en bezit steeds verder uit. In 1675 telde het aanzienlijke huis maar liefst 
zeven vuurplaatsen. Het geslacht groeide uit tot één van de machtigste families in de 
Nederlanden, vooral door de vele functies die de adellijke telgen uitoefenden. Door hun status 
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en bezit van het havezate Saasveld hadden zij tot de eerste helft van de zeventiende eeuw 
recht op zitting in de Staten van Overijssel, maar werden daarna vanwege hun katholieke 
geloof uitgesloten. Zodoende werd het een slapende havezate genoemd. 

Vanaf het einde van de zeventiende eeuw ging het langzaam bergafwaarts. Het volk tolereerde 
de macht van de adel niet langer, de schulden namen toe, het bezit daalde in waarde en de 
pachters kwamen onder druk te staan omdat ze steeds meer moest opbrengen. Maximilian 
von Droste zu Vischering uit Westfalen kocht de havezate Saasveld in 1735. In 1798 werden 
de adellijke rechten formeel afgeschaft. Ook bij de familie Droste zu Vischering stapelden de 
schulden zich op en de havezate Saasveld raakte in verval. Uiteindelijk brak Adolf Von Droste 
de ooit machtige burcht, met dubbele gracht en een binnenplein, in 1817 af. Ook het 
poortgebouw met opschrift verdween in 1821. Op het "kerkeiland" staat nu de katholieke kerk 
van het dorp Saasveld. 

De rooftochten van de heren van Enter, Goor en Saasveld hadden als doel het bezit van het 
bisdom Utrecht. Zo moest het Stift in Weerselo meerdere aanvallen verduren. Het was een 
geliefd doelwit vanwege de grote rijkdom die dit stift bezat. De rooftochten beperkten zich 
echter niet tot de directe omgeving. In 1320 ondernam Gerhardus van Saterslo samen met 
zijn buurman, roofridder Hermannus Van de Reve (van de Burcht te Tilligte en het 
Hermannushuis te Enter) een rooftocht naar het convent van Assen. Dit was waarschijnlijk 
niet de enige keer dat zij deze tocht ondernamen en ook zullen zij niet de enigen zijn geweest. 
In het oude oorkondeboek van Groningen en Drenthe staat op 12 mei 1321 vermeld dat paus 
Johannes de abt beveelt maatregelen te nemen om het convent beter te beschermen tegen de 
overlast die het van verschillende kanten ondervindt. Naast de rooftochten waren ook 
ontvoeringen een bron van inkomsten. Volgens de overlevering bevond zich in een van de 
torens van Huis Saterslo een put met messen op de bodem waarin mensen gevangen werden 
gehouden. 
 
Aelbert Van den Reve had het Huis te Enter van de graven van Goor in leen had gekregen. 
Van het Huis Kettelaar aan de Kartelaarsdijk is niets bekend, alleen dat het een leen was en 
dat Aelbert Van den Reve ermee was beleend.  
 
Het archief van de bisschop van Utrecht vertelt meer over de mogelijke woonplaats van de 
ridders in Enter. Het leenregister meldt in 1382 een Hermanshuys of Hermannishus in Enter. 
Hermannus was de laatst bekende telg uit het geslacht van Enthere. Het is zeer waarschijnlijk 
dat we hier te maken hebben met het huis van het geslacht van Enthere. In 1382 was Aelbert 
Van den Reve, verwant aan de graven van Almelo was, beleend met het Hermannishus.  
 
Adellijke huizen die goederen in leen hadden van de bisschop van Utrecht gaven deze soms 
weer in onderleen uit aan pachters van hun bezittingen. Particuliere leenkamers werden dit 
genoemd. In het archief van het huis Vilsteren werden ook enige boekjes gevonden met de 
administratie van de leenkamer van het Hermshuis in Enter. 
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De Hannekemaaier 
 
 

 

Huize Carpe Diem van Morsink 
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Marken 
 
Vaak wordt de Entermarke genoemd. Een marke is een van de oudste bestuursvormen in 
Twente. Met de verdeling van de gemeenschappelijke markegronden in de Halve Maan (veelal 
woeste onbebouwde grond), midden negentiende eeuw, kwam er een einde aan deze vorm van 
besturen. Het instituut marke werd door de Saksen naar deze streek overgebracht. Het woord 
marke komt van ‘marca’ en betekent grens. De grens van de marke werd door water, 
ontoegankelijk terrein of door zogenaamde ‘laakstenen’ aangegeven. In het begin van de 
negentiende eeuw waren de meeste bestuurshandelingen al overgenomen door de nieuw 
ingestelde gemeenten. Aan het hoofd van een marke stond een markerichter met zijn 
assessoren, als toegevoegde medebestuurders. Eigenaren van de marke hadden ‘gewaarde’ 
erven. Een ‘waar’ was een recht in de marke op de gemeenschappelijke markegronden. 
Eigenaren van deze gewaarde erven werden eigengeërfden genoemd als zij het erf zelf 
bewerkten, of goedsheren als zij het erf verpachtten. De marke was kortweg een vereniging 
van (groot)grondbezitters, bedoeld om ongewenste gasten buiten de deur te houden. De eerste 
viool speelden de eigenaren van de oorspronkelijke bij de oprichting van de marke betrokken 
boerderijen, ofwel de gewaarden. Zij hadden stemrecht in het hoogste besluitvormende 
orgaan, de markevergadering (holtink). Veelal beschikten de kleine boeren over weinig weide, 
zodat de gemeenschappelijke gronden van groot belang waren voor het grazen van hun vee. 
Bij verdeling van de marke verdween die mogelijkheid. In nog sterkere mate gold dat voor de 
ongewaarden. De ‘vee- of uitdrift’ was een van de weinige rechten die zij in de marke hadden. 
 
Het is zo goed als zeker dat in de periode 3000 - 2000 v. Chr. de bewoners van Enter het 
zwervend jagers- en vissersleven hebben opgegeven en zich op een vaste plaats in de immens 
grote bossen hebben gevestigd als landbouwers. Wanneer zo’n nomadenstam zich ergens voor 
langere tijd ging vestigen, zal zeker met de bodemgesteldheid rekening zijn gehouden. Was 
men eenmaal landbouwer dan zal men met nog meer zorg gezocht hebben naar de meest 
geschikte plaatsen. Uiteindelijk werden de hellingen van de dekzandruggen, met open water 
in de directe omgeving, als de meest ideale plekken beschouwd. Deze hoge gebieden 
betekenden namelijk een garantie tegen wateroverlast. Bovendien was het water in de 
onmiddellijke omgeving zeer welkom, omdat zonder drinkwater nu eenmaal geen leven 
mogelijk is. Hun eerste werk zal bestaan hebben uit het verbranden en rooien van een deel 
van het bos, om het geschikt te maken voor bouwland; de zogenaamde bouwkamp vlak bij de 
boerderij. Later werden er grotere stukken bouwgrond in cultuur gebracht; ze dragen al sedert 
eeuwen de naam essen (es = zaadveld). 
 
De oudste nederzettingen werden na de romeinse tijd verlaten en later, tijdens de grote 
volksverhuizingen, weer betrokken door de Saksen. De Saksen kwamen vanuit het oosten en 
gingen in familieverband groepjes boerderijen betrekken en verder uitbouwden. In deze kleine 
buurten heerste dus een soort familie-samenleving (600 na Chr.). De nederzettingen groeiden 
langzaam uit tot gehuchten, die het best aangeduid kunnen worden met buurtschappen. We 
mogen aannemen dat tegen het eind van de achtste eeuw, over heel Twente verspreid, al veel 
van deze buurtschappen voorkwamen, waaronder Enter. Deze konden zich makkelijk 
uitbreiden omdat er voldoende grond voorhanden was. Zo werd het aantal vrije boeren steeds 
groter. 

Door oorlogen, waaronder de invallen der Noormannen, de komst van het feodale stelsel en 
de strijd tussen de kleinere machthebbers ging de stand der vrije boeren omstreeks 800 snel 
achteruit en maakte plaats voor het grootgrondbezit van de adel en de kloosters. Slechts de 
kleinere onbetekenende boerderijtjes en katersteden bleven of werden particulier bezit van de 
bewoners. Niettemin nam de bevolking in omvang toe en werd steeds meer woeste grond in 
cultuur gebracht. De buurtschappen gingen er toe over om de woeste gronden, bestaande uit 
bos, wilde weiden, heide, moeras en veengrond, tot haar gemeenschappelijk bezit te rekenen. 
Vroeg of laat belandde men echter bij grond die door de naastliggende buurtschap als het 
hunne werd beschouwd. Dit vormde de aanleiding om gezamenlijk de grens vast te stellen. 
Deze begrenzing, die in de twaalfde en dertiende eeuw is doorgevoerd, is het begin van de 
markevorming geweest. 
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Binnen het markegebied lagen dus de erven die een aandeel hadden in de onverdeelde grond. 
Men noemde dit de gewaarde of eigengeërfde boeren. Door vererving of verkoop konden deze 
aandelen gedeeltelijk overgaan op andere boerderijen. Zo ontstonden er boerderijen met een 
hele, halve of kwart ‘waar’. Kleinere eenheden dan een kwart waren niet toegestaan. 
Afhankelijk van de grootte van de ‘waar’ had men gebruiksrechten op de gemeenschappelijke 
grond. Het opsplitsen van ‘waren’ was dus wel toegestaan, echter het totaal aantal bleef door 
de eeuwen heen in principe gelijk. Slechts in enkele gevallen werd door de markevergadering, 
in geval van geldgebrek, een hele of gedeeltelijk waar gecreëerd en verkocht. In Enter hadden 
bijna alle eigengeërfde boeren, door de eeuwenlang gangbare vererving op de oudste zoon, een 
hele waar in de marke. De gebruiksrechten van gemeenschappelijke markegrond betroffen: 
het laten weiden van vee op de graslanden, het oogsten van hooi op de hooilanden, het laten 
weiden van schapen op de heidevelden, het steken van turf in de venen, het maaien (steken) 
van plaggen, het kappen van bomen voor timmerhout, het hakken van brandhout. 

Door de begrenzing was verdere uitbouw van de buurtschap niet meer mogelijk. Binnen de 
buurtschap vond echter een ontwikkeling plaats waardoor ze uitgroeide tot een organisatie 
van grondgebruik en grondeigendom, het wezenskenmerk van een marke. Vanaf toen vormde 
de marke de basis van de boerensamenleving. Ze beperkte zich echter niet tot de regeling van 
het grondgebruik. Tot haar taak behoorden later ook de functies die tegenwoordig door 
gemeente en waterschap worden uitgeoefend. Door de groei van de bevolking en de begrenzing 
aan de verdere uitbreiding van het grondgebied, werd men gedwongen te zoeken naar betere 
landbouwmethoden. Het oorspronkelijke veldgrasstelsel, waarbij landbouwgronden meerdere 
jaren achtereenvolgens braak bleven liggen, maakte in de dertiende eeuw plaats voor het 
drieslagstelsel: wintergraan, zomergraan, braakligging. Uiteindelijk werd woeste grond 
schaars. Teneinde een hectare esgrond vruchtbaar te maken en houden, had een boer maar 
liefst twintig hectare woeste grond nodig om daar de, voor de bemesting benodigde, plaggen 
te kunnen steken. Daarom werd op een zeker moment bepaald dat alleen de volwaardige 
boerderijen, die er op dat moment waren, een aandeel in de marke hadden en dat dit aantal 
niet uitgebreid kon worden. 

Volgens oud saksisch gebruik erfde de oudste zoon de gehele boerderij. Men noemt dit het 
majoraatsrecht of de blijverszede. De andere kinderen, die niet uittrouwden, bleven dan 
‘eumkes en meujes’ en hadden hun hele leven recht op een ‘stee aan de haard’. Sinds de 
franse tijd gelden echter wettelijk gelijke rechten voor alle kinderen. Tot op heden zien we 
echter nog overblijfselen van het majoraatsrecht toegepast. Was er geen of geen geschikte 
opvolger dan mocht de gewaarde boerderij (die dus rechten had in de marke) worden verkocht. 
Hierbij gold echter de rechtsregel: ‘sibbe gaat voor zwette, zwette gaat voor buur, binnenbuur 
gaat voor buitenbuur’. Dit betekende dat eerst de familie, dan de naastliggende boer, dan de 
in de marke wonende gewaarden en dan pas belangstellenden van buiten de marke in 
aanmerking kwamen om het erve te verwerven. 

De bewoners der marke zijn in de volgende groepen in te delen: 

- eigengeërfden, goedsheren of boeren: de eigenaren van de gewaarde erven, 

- meyers, hoveniers of huislieden: de pachters der gewaarde erven, 

- kotters, brinkzitters of katers: de bewoners van kleine boerderijtjes of hutten en 

daarom ook wel huttemannen genoemd. 

 

De kotters hadden juridisch geen aandeel in de gemeenschappelijke grond. Toch kregen ze in 
de loop der tijd door de markevergadering rechten toegekend en ook wel grond toegewezen. 

Op afgelegen plekken in de marke werd soms -zonder toestemming- in één nacht een hut 
gebouwd, waar bij het aanbreken van de ochtend de rook uit de schoorsteen kwam. Hoewel 
een onrechtmatige vestiging, mocht de bouwer wel levenslang blijven wonen. Daarna volgde 
onwillekeurig afbraak. Tenzij men tijd van leven had. Na drieendertig jaar, zes weken en drie 
dagen onafgebroken bewoning kreeg men alsnog zekere rechten in de marke. Toch blijkt uit 
de markenotulen dat verrezen hutten meer dan eens weer afgebroken moesten worden. Het 
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betrof dan meestal iemand van buiten de marke die op de veldgrond illegaal een onderkomen 
had gebouwd.   

 

 
 

Langevoortsweg  
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Tienden 
 
Met de komst van het christendom werd ook een kerkelijke belasting ingevoerd. Een tiende 
deel van de opbrengsten van het land moest aan de kerk worden afgedragen. Later kwamen 
deze tiendrechten ook in andere handen. Op den duur maakten de afdrachten in natura plaats 
voor vaste geldbedragen. De tiendplicht in Enter gold voor alle oudste erven: de Plegtink, de 
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Olthoaver, de Hagemans, de Ezink, de Borgers, de Hobbelink, de Volbrink, de Ekkerink, de 
Boddendijker, de Koenderink, de Kolhaver, de Smeenk, de Weterink en de Niezink.  
De oudste erven konden niet blijven deelnemen aan nieuwe ontginningen. Zonder de moderne 
hulpmiddelen van tegenwoordig was een hoeveelheid bouwland van vier à vijf hectare het 
maximale wat een boer bewerken kon. Nieuw gestichte erven namen de ontginningen over. 
Hoe zuidelijker het erve aan de Dorpsstraat lag, hoe groter haar aandeel werd in de 
ontginningen van het zuidelijk gedeelte van de es.  
 
De tiendplicht kwam in 1909 door invoering van de tiendwet te vervallen. De tiendheffers 
werden van rijkswege schadeloos gesteld. De vergoeding bedroeg dertig keer de jaarlijkse 
tiendopbrengst. De tiendplichtigen moesten dertig keer de jaarlijkse tiendrente betalen aan 
het rijk. Bij deze actie werden zeer zorgvuldig alle tiendplichtige stukken land in kaart 
gebracht met vermelding van de kadastrale nummers. Als we alle tienden van de oude erven 
met een eigen kleur op de kaart intekenen, ontrolt zich de ontginningsgeschiedenis van de 
Enter es voor onze ogen.   
 

 
 
1960, Oude Pastoriestraat 
 

Akkers in de Enter Es 
 
Op de eerste kadastrale kaart van 1832 zijn alle akkers in de es ingetekend. Wat opvalt aan 
deze kaart is dat op en rond Hamberg en op de Zuideres bundels van akkers liggen die een 
gelijke lengte en breedte hebben. Het zijn de resultaten van de eerste ontginningen. De meest 
geschikte stukken grond waren oorspronkelijk gezamenlijk ontgonnen. Ieder erve ontving een 
gelijk deel van zo'n ontginning in eigendom. Dit werden gewannen genoemd. De Enter es is 
dus in oorsprong volgens het gewannstelsel aangelegd. In het gehele Germaanse woongebied 
kwam deze vorm van ontginnen voor. Gewannen zijn bundels van akkers van gelijke grootte.  
De namen van akkers maken duidelijk waarom de eerste gewannen in het noorden om de 
Hamberg lagen. Veldnamen op de Zuideres als Stobbenstukken, Steenakkers, Boomakkers, 
Rooiakkers, Veldbrake en de Vonderakkers geven een indicatie van de terreingesteldheid van 
dit gebied. Het meest zuidelijk gedeelte van de es, het ‘Sutveld’, werd vanwege de vele kuilen 
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en stenen nooit ontgonnen. Bovendien moest het er spoken, volgens de overlevering. Eén van 
de gewannen lag ver buiten de es, op een hoger legen stuk grond bij de Regge, in de buurt van 
de boerderijen het Exo en het Leyerweert. Het werd de Enter Akkers genoemd en alle oudste 
erven hadden hierin een aandeel.  

 

 
 
Kadastrale kaart, 1832 
 
 

De oude torenklok 
 
Enter beschikt over een bijzonder oude kerkklok uit 1312. De klok hangt sinds de negentiende 
eeuw in de hervormde kerk. Volgens plaatselijke overlevering zou er vóór die tijd een aantal 
klokken in de lindebomen voor het kerkgebouw gehangen hebben. Minstens één exemplaar 
zou in 1672 geroofd zijn door de Munsterse bisschop Bernhard van Galen, alias Berendje de 
Koodeef.  
 
"Ik heete de Groote Greete, Enter hef miej loaten geeten", zo zou het opschrift geweest zijn. 
Een andere klok had wellicht de naam Catharina en weer een ander was vernoemd naar Sint 
Antonius. Nicholaus me fecit: Nicholaus heeft me gemaakt.  
 



109 
 

 
 
 
In de gemeentelijke archieven is in de negentiende eeuw geregeld sprake van gekibbel over 
gebarsten klokken, die de gemeente Wierden als eigenaar van de toren te koop aanbood. De 
gemeente liet via een advertentie weten dat men een geschikte klok zocht voor de Enterse 
toren. Zo kwam de huidige luidklok in beeld. Deze klok is gegoten door ene Nicholaus. Volgens 
deskundigen was hij een rondreizende monnik, die ter plekke klokken goot in onder meer 
Hoogebeintum. Roodkerk en Langendijk. Erg verfijnd was de techniek indertijd nog niet. 
Sommige letters van bijenwas zijn bij het gieten scheef weggezakt en slordig gespatieerd. De 
dubbele randversiering ontstond door een gevlochten touw op de geboetseerde vorm aan te 
brengen. Deze voorstelling van een slang die in zijn eigen staart bijt symboliseerde de 
eeuwigheid. Het opschrift van de klok luidt: Nicholavs me fecit temporie vs domini s a s cheripe 
rso anno mileno tre centeno dvo de ne. Nicholaus heeft de klok gegoten ten tijde van heer 
Sasche in 1312. Volgens G.W. Tempelmans Plat zijn de diagonale krassen op de mantel geen 
beschadigingen, maar doelbewust aangebracht. Waarschijnlijk om de kwade geesten te 
misleiden, als de klok luidde en haar klank over de es liet golven. De krassen zouden zodoende 
wijzen op de vermenging van christendom met heidense gewoonten, een voorbeeld van 
enculturatie. 
 
Het heeft deskundigen veel hoofdbrekens gekost uit te vinden waar de klok vandaan kwam. 
Uiteindelijk blijkt een aantal feiten keurig in elkaar te grijpen: Jan Harmen ter Horst, zoon 
van de oprichter van het voormalige Rijssense juteconcern, trouwde met Grietje (Stam) van 
Napjus uit Sneek. Zij was de dochter van de horlogeriemaker en fabrikant van Friese klokken 
Napjus. In Sneek had zich toentertijd ook de broer van Jan Harmen gevestigd als 
houthandelaar. Over en weer werd veel verhandeld tussen Sneek en Enter, zoals klompen, 
hout, Friese kabinetten en klokken. In een offerte van Napjes uit 1846 is sprake van de 
levering van een klok uit de afgebroken kerktoren van het dichtbij Sneek gelegen Jutrijp. De 
gegevens uit de offerte komen exact overeen met de kenmerken van de Enterse klok.  
 
Het is overigens een wonder dat de klok er nog hangt. In Tweede Wereldoorlog werd de klok 
door de Duitsers gevorderd. Burgemeester Maalderink en dominee Van der Staaij schreven de 
betreffende bevelhebber dat het wel om een heel bijzondere klok ging. De klok werd daarop 
aan de binnenkant met witte kalk voorzien van een letter "P "(Prüfung). Die letter is nog steeds 
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zichtbaar. De klok werd apart gehouden voor nader onderzoek en bleef zodoende gespaard. In 
maart 1946 kwam de klok behouden terug vanuit Hamburg.  
 

Gewaarde erven 
Waardeel of waar is de naam voor de eenheid van aandelen in een boermarke, de 
gemeenschappelijke bezittingen van een buurschap. De zelfstandige boeren in een buurschap, 
en indien aanwezig ook de adel, de kerk of een klooster, konden waardelen bezitten. Eigenaars 
van een gewaard erf, zelfstandige boeren met meer dan een kwart waardeel (eigenerfden) 
werden "geërfde", “erfman” of “goedsheer” genoemd. Ze vormden het bestuur van de marke, 
met de markerichter als voorzitter. Zelfstandige boeren met een kwart waardeel of minder 
werden keuters of katers genoemd; zij namen wel overeenkomstig de grootte van hun waardeel 
deel in de marke, maar waren niet vertegenwoordigd in het bestuur. 

Door onderlinge huwelijken en leningen of anderszins konden (delen van) waardelen overgaan 
naar anderen. In de loop der tijd ontstonden hierdoor ingewikkelde eigendomsverhoudingen. 

In de loop van de negentiende eeuw werden de gemeenschappelijke gronden van de marken 
juridisch verdeeld over de waardeelhouders. Elke waardeelhouder kreeg een aandeel van de 
markegrond dat overeenkwam met zijn waardeel. Het eigendomssysteem met waardelen hield 
hierdoor op te bestaan. De precieze wijze van verdelen verschilde echter per marke. In 
verscheidene gevallen werd de verdeelsleutel mede bepaald aan de hand van de grootte van 
het grondbezit van een eigenaar en/of het bezit van een huis in de marke. 

De Jeante in Eanter 
Het oudste markenboek van Enter begint in mei 1660. In het markenboek werden de notulen 
opgeschreven van de vergaderingen (holtinks) van het markebestuur. In de marke Enter 
vergaderde het markebestuur in de plaatselijke herberg van Jan Jacobs. Dit was een boerderij 
met een gelagkamer, recht tegenover de later gebouwde hervormde kerk. Toen in 1709 de 
hervormde kerk werd gebouwd, werden de vergaderingen van het markebestuur in de kerk 
gehouden. 

 Schipper Derk De Wilde nam de herberg over van de familie Jacobs. In 1724, bij de grote 
brand van Enter waarbij 49 huizen en veel schuren in de vlammen opgingen, verbrandde ook 
de herberg van Derk de Wilde. Collectes brachten zo weinig op dat slechts tien procent van de 
geleden schade vergoed kon worden. De gevolgen hebben een generatie lang geduurd. 

In Enter woonde in die tijd de familie Hagemans, die door achterstand in het betalen van de 
belastingen in de problemen was geraakt. In 1739 werd door de provincie op een openbare 
veiling in Almelo de boerderij en de grond verkocht. Kopers waren schipper en waard Derk de 
Wilde uit Enter en Kemna uit Rijssen. De Hagemans stonden op straat en moesten in een hut 
van stro gaan wonen. Derk de Wilde en Kemna werden bedreigd en bij De Wilde werd brand 
geprobeerd te stichten bij de herberg. 

Boer Hageman bracht één van zijn dochters naar Zwolle, waar ze op de boot naar Amsterdam 
werd gezet om in Amsterdam in betrekking te gaan. Bij die gelegenheid trof hij in de 
gelagkamer van herbergier Hofhuys de Enterse schippers. Hij kondigde onheil aan voor Enter 
en zei ‘dat hij in Enter niet sterven soude’. Hij suggereerde dat justitie hem zou oppakken en 
veroordelen. 
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1929, achterkant boerderij, vlnr: de knecht, opoe De Wilde, Hein De Wilde, echtgenote Aaltje 
Ezendam, de jonge Hein en zijn oudere zuster. 

Er volgden meer brandstichtingen en huizen brandden af. Vooral de zoon Berendjen en de 
dochter Berentien dreigden iedereen die ze tegenkwamen. Op de kermis van 1741 waren in 
de herberg van Derk de Wilde ook Berentien en Dina Hagemans aanwezig. Ze wilden 
‘aangehaald’ en van drank voorzien worden door Enterse jongens. Die moesten echter hier 
niets van hebben. Ze spraken de ‘Timmerjansjonge’ aan en verlangden meer drank van hem. 
Die weigerde en Berentien en Diena deelden hem mee dat ze hem die nacht wel ‘een 
stockjensouden steken’ (brand zouden stichten). 

De markerichter schakelde de drost van Twente in en die stelde een onderzoek in naar de 
wandaden die hem gemeld werden. Na diverse verhoren vond de drost voldoende reden om de 
Staten van Overijssel te adviseren de Hagemans in te sluiten in het in 1738 nieuw gebouwde 
provinciale ‘tugthuys’ in Zwolle. De provincie nam dit advies over. Boer Hageman was 
inmiddels overleden, maar zijn vrouw Jenne en de zoon Berentjen en de dochters Berentien 
en Diena werden opgesloten in het tugthuys. Hier heerste een streng regime. Overtreding van 
de regels werd gestraft met slagen met de ‘bullepees’ of ‘krom in de boeyen geslagen’ en 
opgesloten in de ‘duistere hel’. Geen wonder dat Jenne en Berendjen al vrij spoedig overleden. 

De vreugde dat het Hagemansgespuis uit Enter weg was werd behoorlijk getempert toen er 
een rekening van de tugthuysmeester in Enter op de mat viel van meer dan vierhonderd 
gulden. Vooral de chirurgijn had veel kosten gemaakt om de gevangenen op te lappen als ze 
“getuchtigd”waren. Er werd geprobeerd de laatste twee kinderen vrij te krijgen om ze ergens 
in de kost de doen. Dat lukte met de vermaning aan de dames zich goed te gedragen. Zo kon 
een zwarte periode in de geschiedenis van Enter worden afgesloten. 

Toen de hervormde kerk in 1709 in gebruik werd genomen, had de diaconie buiten de kerk 
een armenpot neergezet waarin men een bijdrage voor de armen kon deponeren. Verder 
kwamen er herbergbussen. In iedere herberg in Enter werd zo’n, afsluitbare, bus opgehangen. 
Een mooie gelegenheid om te kijken welke herbergen er in Enter waren aan het begin van de 
achttiende eeuw. Er was de herberg van de weduwe Koerdam aan de Regge, die van de weduwe 
Binnengaait even verder stroomafwaarts aan de Regge, Arent Borgerink achter de hervormde 
kerk, Gerrit Evers in de Bokkenhoek en Derk de Wilde, ‘recht tegen de kercke’. 
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Tot wanneer de boerderij van De Wilde nog als herberg heeft gefunctioneerd weten we niet. 
Maar als omstreeks 1816 de gegevens van een in te voeren kadaster werden genoteerd, is 
Jannes de Wilde eigenaar met als beroep landbouwer. Wat betreft de bijnaam van de familie 
De Wilde , de ‘Jêênte’ denk ik dat die naam komt doordat de eigenaar van de boerderij vaak 
Jan werd genoemd. In Enter was het de gewoonte van bepaalde voornamen een wat grove 
verbastering te maken. Zo werd Hendrik ‘Hinne’, Gerhardus ‘Graats’, Hendrikus ‘Dieks’, Gerrit 
‘Gaait’ en Jan ‘Jêênte’. Overigens wisselden als eigenaren van de boerderij de namen Jan en 
Hein zich af sinds het begin van de negentiende eeuw. Jan Heinszoon en Hein Janszoon. 

Rond 1930 vertrok de familie naar de Bornerbroekseweg. De oude boerderij aan de 
Dorpsstraat werd nog verhuurd. Vanwege de woningnood hebben er nog verschillende 
gezinnen gewoond. De laatste familie was Zwiers. Daarna kwam het bordje ‘onbewoonbaar 
verklaarde woning’ er op. In 1961 werd de boerderij verkocht aan Jan Kornegoor 
timmerfabrikant uit Enter. In 1963 kocht de gemeente Wierden het pand en in 1964 werd het 
gesloopt voor de latere toegangsweg naar het Reggedal. Zo kwam er een einde aan de ruim 
driehonderdjarige geschiedenis van dit pand. Bron: Enters Erfgoed 

Leenstelsel  
Leengoederen en belening waren elementen van het leenstelsel. Dit leen- of feodale stelsel 
heeft zich in West-Europa sedert de zesde eeuw ontwikkeld als een middel van vorsten en 
andere machthebbers om strijdbare mannen aan zich te binden. 

Als op 1 maart 1910 door de minister van Financiën de tiendrechten worden afgekocht komt 
daarmee een einde aan een tijdperk van meer dan duizend jaar tiendplicht. Hoewel al in de 
Bijbel voorkomend, is de tiendplicht in deze gebieden ingevoerd toen de Frankische koningen 
omstreeks het jaar 800 de Saksen definitief overwonnen en hun aanvoerder Wittekind het 
Christendom aannam. 

Na dat de Saksen waren onderworpen werd aan de bisschop van Utrecht naast het geestelijk 
gezag ook de wereldlijke macht geschonken in Utrecht (Sticht) en Overijssel, Drenthe en delen 
van Groningen (Oversticht). Er bleven opstandige Graven die vanuit hun versterkte burchten 
de bevolking terroriseerden. 

Cruciaal was dat de heer in staat was de belofte tot bescherming na te komen. Omgekeerd 
zijn er vele voorbeelden dat de beleende ridders hun militaire plichten jegens de bisschop 
nakwamen. Een bekend voorbeeld is de slag bij Ane (Gramsbergen) waar in 1227 een complete 
generatie Twentse ridders in het kader van hun militaire bijstand aan de Bisschop  van 
Utrecht sneuvelde.  

Deze noodzaak tot wederzijdse bijstand duurt tot het einde van de veertiende eeuw. Dan zijn 
de laatste "roofridders" zoals de  graaf van Goor, het kasteel Schuilenburch in Hellendoorn, 
het slot Saterslo (Saasveld)  en het kasteel Rechteren in Ommen bedwongen.  

Veel van de oude Enterse erven waren eigendom van de bisschop van Utrecht en de 
tiendrechten hiervan waren in veel gevallen geschonken aan leenmannen van de Bisschop 
hier in de omgeving. De Bisschop hield middels een door hem aanstelde rentmeester 
nauwkeurig boek van de door hem verleende leenrechten.  

De eerste gegevens over de oude Enterse erven komen uit deze leenregisters waarvan de 
oudste dateren uit de periode 1379 - 1382. De gegevens die in deze registers voorkomen zijn 
de naam van de boerderij en de naam van de leenman. Van sommige erven beslaan deze 
leenregisters de periode 1379 tot 1800. Als er door overlijden of later door verkoop van het 
leengoed een nieuwe belening moet plaatsvinden dan moet er een bepaalde som geld (het 
heergewaad) betaald worden. De registers dienden om deze verplichtingen vast te leggen.  
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 Lang niet alle Bisschoppelijke bezittingen waren in leen geschonken aan leenmannen. Van 
veel boerderijen moesten de tienden  rechtstreeks aan de Bisschop worden afgedragen. Ook 
hier weer een gebrek aan gegevens over de oudste situatie. Van de boerderijen die rechtstreeks 
aan de bisschop moesten betalen dateert het oudste register van 1492.  

Omstreeks deze tijd zijn er zeven boerderijen in Enter die de tienden rechtstreeks afdragen: 
Volbertinck, Colthof, Roerkinck, Lambertinck, Buytendijck, Smalbrugge en het Leyerweert. Al 
deze goederen zijn verenigd in hoven. De boerderijen in Enter, Rijssen en omgeving moeten 
de tienden leveren in de hof te Goor. De hoven zijn weer verantwoording  schuldig aan de 
Rentmeester van Twente. De keukenmeester van de Bisschop berichtte de rentmeester hoeveel 
van de tienden (zoals varkens) er aan het slot van de Bisschop te Duurstede afgeleverd 
moesten worden. De  hofhouding van de Bisschop had nogal wat nodig. De rest van de geïnde 
tienden werden op markten verkocht en het geld werd door de Rentmeester afgedragen aan 
de Bisschop. 

Bello  
 
Voor Enter was 29 april 1910 een gedenkwaardige dag. Op die dag werd de spoorweg Neede-
Hellendoorn geopend en daarmee kreeg Enter aansluiting op het landelijke spoorwegnet. Er 
werd veel verwacht van deze verbinding. Enter was eindelijk uit zijn isolement verlost. Naast 
een goederentrein reed er dagelijks vier keer een passagierstrein, met de bijnaam Bello. In 
Enter werd een parodie bedacht op het nieuwe vervoermiddel, in de vorm van een volksrijmpje: 
 
Lange lange leampe 
achter in de keampe 
het hef gen kop 
en het hef gen gat 
roa, roa wat is dat? 
 

 
 
1910, station Enter, collectie oudheidkamer Enter 
 
 
In 1899 richtten G. Salomonson, directeur van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal en 
G.J. Jannink, directeur van de Twentse Stoombleekerij in Goor, een comité op met als doel 
de aanleg van een stoomtramweg tussen Neede en Hellendoorn. De heren wilden op die manier 
de aanvoer van steenkolen voor hun fabrieken en de afvoer van de producten bespoedigen. 
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Om de minister te bewegen een renteloos voorschot te geven voor de aanleg werd ook de 
ontwikkeling van het lokale personen- en goederenvervoer onder de aandacht gebracht en de 
ontwikkeling van de streek als geheel. De gemeente Wierden nam voor vijfentwintigduizend 
gulden deel aan de onderneming. Het duurde nog tot 1908 voordat er met de aanleg werd 
begonnen. De aanlegkosten waren toen al behoorlijk uit de hand gelopen. Er was bijvoorbeeld 
niet voorzien dat Enter een station zou krijgen.  
 
De spoorverbinding bood de mogelijkheid veel sneller dan voorheen te reizen. Als je ’s morgens 
om acht uur 'met de eerste trein vertrok uit Enter, kon je om half twaalf in Rotterdam zijn. 
Voor de ganzenhandel zou de spoorwegverbinding een grote stimulans geweest zijn, maar 
daarvoor kwam de aanleg te laat. De Eerste Wereldoorlog betekende de nekslag voor de 
ganzenhandel, maar was evengoed voor de spoorlijn een domper. Door de kolenschaarste werd 
het aantal treinen verminderd tot twee per dag. Het zou tot 1921 duren voordat er weer vijf 
treinen per dag reden. Enter heeft in bescheiden mate geprofiteerd van de treinverbinding.Het 
betekende vooral een stimulans voor de distributie van klompen en producten uit de 
pluimveeslachterij van Marcus Samuel. Aannemers, smederijen en andere zelfstandigen 
konden op een eenvoudiger manier materialen aanvoeren.  
 
Maar het personen- en goederenvervoer bleef ver achter bij de prognoses, zodat steeds meer 
halteplaatsen gesloten werden. Elsenerbroek bijvoorbeeld in 1923 al. Het aantal reizigers in 
de treinen bedroeg meestal niet meer dan tien per dag. Het vervoer per trein kreeg steeds meer 
concurrentie van de vrachtauto en autobus, die de klanten veel flexibeler konden bedienen. 
De crisisjaren betekenden het einde voor de lijn en in 1935 werd het faillissement 
uitgesproken. De lijn bleef daarna nog tot 1937 in gebruik voor het vervoer van goederen. 
Daarna werden de rails opgebroken.   
 

 
 

Gemengde huwelijken 
 
In 1755 beveelt de Ridderschap en Steden opnieuw dat gemengde huwelijken met de nodige 
garanties werden omringd. Bedoeld werden huwelijken tussen katholieken en protestanten. 
Trouwen bij de dominee en de kinderen naar de catechisatie bij de schoolmeester. En als de 
dominee er niet scherp op toezag kon hij de helft van zijn salaris verliezen. De doop- en 
trouwboeken geven het een en ander weer. ‘Grietjen, dochter van Evert Hermzen Suikerberg, 
de moeder van Hendrina Kosters, op ene schriftelijke verklaringen van zijn handt dat het kindt 
in de gereformeerde religie zal worden onderwezen en opgevoed’. Als ouders weigerden aan 
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deze dwingende maatregelen te voldoen, werden voogden over een kind aangesteld.  Dat gold 
ook voor ‘Bernardus Immink van Bernardus Immink, de moeder Gezina Holland, ten doop 
gehouden door Hendrik Holland, als aangesteld voogd neffens Hermen Rohane’, 28 juli 1771. 
 
In 1760 is er in Enter gedoe geweest over zo’n  gemengd huwelijk. Toen gold de regel dat het 
echtpaar persoonlijk in de handen van de drost met hun eigen handen moesten zweren dat 
ze de kinderen protestant zouden opvoeden. Bleven ze in gebreke dan werden de kinderen 
drie maanden onder voogdij geplaatst. Jenneken Gerritsen Broekhuis en Hendrik Derksen de 
Wilde hadden in juni 1760 de tocht naar de drost Van Heiden Hompesch in Ootmarsum 
gemaakt. Er was  sprake van een gemengd huwelijk, hij was protestant en zij katholiek. Ze 
kregen kinderen, De eerste was een meisje, Hendrika, geboren op 3 juli 1760, de tweede was 
Maria, van 17 januari 1762, Geesken van 18 september 1763 en twee kinderen in 1767 en 
1769. Van de laatste twee zijn in de eerste instantie de namen niet te achterhalen. Toen 
bekend werd dat het echtpaar deze kinderen niet protestant wilde laten dopen, werd moeder 
Jenneken verbannen. Twee jaar lang moest ze buiten de grenzen van de marke blijven. Ze 
ging naar Vreden in Munsterland. De drost Van Heiden Hompesch stelde twee gereformeerde 
voogden aan over de kinderen. Die waren blijkbaar niet capabel genoeg of wilden niet scherp 
toe zien. Ineens bleken er een paar kinderen in het geheim weggebracht naar Vreden, waar 
moeder Jenneken woonde. 
 
De drost, Sigismund van Heijden Hompesch, heer van Ootmarsum, vroeg op hoge toon 
opheldering aan pastoor Ensman van Rijssen. De pastoor was ook verantwoordelijk voor de 
katholieke mensen uit Enter. Hij kreeg nul op het rekest en tikte vervolgens de pastoor van 
Rijssen op de vingers. De pastoor was de beheerder van de schuilkerken in Rijssen, Enter en 
Wierden.  Ook dat hielp niet. Daarom dreigde de drost bij de aartspriester Otto Meijer dat alle 
schuilkerken in Twente gesloten zouden worden, als die kinderen niet terugkwamen. De zaak 
werd verder onderzocht. Toen bleek dat vader Hendrik ook vertrokken was uit Enter. hij had 
al zijn bezit achtergelaten. Hij was naar Vreden gegaan om zich daar bij zijn vrouw en kinderen 
te voegen. Hij is overgegaan naar de katholieke kerk. Bekend is dat De Wilde zich in Vreden 
vestigde als zompschipper op de Berkel. Zijn volgende kinderen werden gedoopt in Zwillbrock. 
Hendrik de Wilde stierf in 1806, Jenneken was hem in 1804 al voorgegaan. Van een van zijn 
dochters, Geesken, wordt vermeld dat zij ‘een Geistliche Jüngfrau’ was geworden, een klopje 
dus. Geesken overleed in 1841. 
 
 

De Franse tijd 
 
In 1795 is het zover. Dan trekken de Fransen ons land binnen over de bevroren rivieren. In 
hun kielzog de gevluchte patriotten. Stadhouder Willem V vertrekt op 18 januari naar 
Engeland. De Engelse, Hannoveriaanse en Hessische troepen hebben zich al haastig uit de 
voeten gemaakt. Op 4 maart komt generaal Van Damme, commandant van de Armee du Nord 
met groot gevolg en troepen in Almelo. Hij wordt verwelkomt met een snoevende toespraak en 
krijgt ook nog eens negen kippen. En niet te vergeten de broederkus. Overal staan 
patriottische groeperingen klaar om ter plaatse de macht over te nemen, zo ook in Enter. In 
Rijssen komt in maart 1795 zo’n gezelschap onder leiding van de Enterse predikant Schimmel. 
Rijssen kreeg toen de voorlopige municipaliteit. Er werd een plechtige proclamatie voorgelezen 
met als thema: vijheid, gelijkheid emn broederschap. Mannen die ouder waren dan 
vijfentwintig jaar mochten deelnemen aan de verkiezingen voor de vertegenwoordigers. Het 
Stadhouderschap moest afgeschaft worden. Ook in Enter werd het markebestuur omgezet tot 
een municipaliteit, het gemeentebestuur. Maar dat ging niet vanzelf. Op 4 maart verschenen 
in Enter twee patriotten ‘met twee paarden van de fransen, met 3 hoesaren’.  De volgende dag 
staat de vrijheidsboom. Welke festiviteiten zijn georganiseerd is nergens vermeld, wel de 
kosten: ‘1 oort jannever (eenvierde liter) en 8 halve vaten bier’.  Het markebestuur, bestaande 
uit Lucas Schuitemaker, Willem Esink, Egbert Evers en Lambert Exo, werd afgezet. Ze werden 
vervangen door voorlopige vertegenwoordiger van het volk: Arent Esendam (later eigenaar van 
Binnengait en erve Kattelaar), Willem Hommers (erve de Keizer), Jan de Wilde, Gert Helmig 
en Lucas Lubbers (kerkmeester hervormde kerk). 
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Vervolgens ging er een brief naar Zwolle. Er stond in dat op 4 maart 1795 de Entersen waren 
opgeroepen om een gemeentebestuur te kiezen. Er ontstond discussie tussen de protestanten 
en de katholieken over de juiste verhoudingen. De protestantse groep, naar eigen zeggen 
tweehonderd personen, meende dat de verkiezing percentsgewijs (aantal per honderd) moest 
gebeuren. De katholieke groep, naar eigen zeggen negentig personen, wilde voor allebei de 
helft. Intussen kwamen de protestanten met het voorstel om een voorlopig bestuur samen te 
stellen waarvan er twee katholiek waren en vier protestant. De katholieken, die niets te 
verliezen hadden, wezen dat af. Toen hebben de protestanten uit hun midden voorlopig 
aangesteld: Arent Esendam, Jan de Wilde, Lucas Lubbers en Gerrit Helmig. Er bleven nog 
twee plaatsen open. Deze vier ‘kreegen de opdracht om alles te doen wat nut en dienst had’. 
Henrik Grevink werd aangesteld als secretaris. Toen meldde zich Joseph Lokamp in de 
vergadering om namens de katholieken te protesteren.  De notulen zijn ondertekend door 
Lucas Schuitemaker, Willem Esink, Engbert Evers, Lambert Exoo en Hendrik Grevink, de 
secretaris. 
 
De katholieken schreven in maart 1795 ook een brief. Daar stond in dat er een 
gemeentebestuur doorgedrukt was en dat ze de ene dictator voor de andere hadden ingeruild; 
terwijl de protestanten maar een kleine meerderheid vormden. Voor de revolutie hadden ze de 
katholieken getolereerd. Maar die moesten vooral geen macht krijgen. En nu hadden de 
protestanten de verkiezingen zo geregeld dat ‘de Paapschen’ niet de helft kregen. In het 
nieuwgekozen gemeentebestuur zat maar één echte patriot. De rest waarschuwde alleen maar 
dat de situatie nog wel eens kon veranderen. Het antwoord van Zwolle is niet bekend. Wel dat 
er uiteindelijk de volgende personen deel uitmaakten van het gemeente bestuur, 
gemeenteraadsleden: Lucas Lubbers, Arent Esendam, Gerrit Helmig, Jan de Wilde, Willem 
Hommers en Jan de Wilde Gzn.  Hendrik Grevink werd secretaris, W. Hulskens werd 
markenrichter en de weduwe Hagedoorn werd ontvanger der personele middelen. Jan Hendrik 
Peters werd bode, Derk Borgers werd nachtwaker, Immink werd dominee, Jannes de Wilde 
kerkmeester, Hendrik Grevink werd koster en schoolmeester. Ouderlingen werden Gerrit 
Velten, Willem Hommers en Jan Ezendam. Diakenen: A. Ezendam, Lammert Exo, Gerrit 
Langenhoft en Jannes de Wilde. Blom uit Rijssen werd bedienaar van de roomse kerk en 
Hendrik Wansink werd kerkmeester van de roomse kerk. Theodorus Ensman was toen 
pastoor van Rijssen en Blom is waarschijnlijk een kapelaan geweest. Hendrik Wansink, de 
kerkmeester, wordt ook in andere boeken genoemd. Hij ontving van de diakonie van de 
protestantse kerk een derde deel van het ‘oortjesgeld’. Daaruit kan men concluderen dat de 
katholieken voor dertig procent meetelden. Ook is bekend dat door de smid Hendrik 
Braamhaar werd opgegeven dat er driehonderdachtennegentig communicanten waren en 
tweehonderdtwee kinderen, totaal zeshonderd mensen in Enter en Enterbroek. 

 
Een tweede kwestie was die van de financiele bijdrage. De katholieken wilden de zaken nu 
eindelijk wel eens duidelijk hebben. Hoeveel moesten ze bijdragen? Was de gang van zaken 
tot dan toe eerlijk geweest? Er werd opnieuw een brief gestuurd op 1 maart 1797. Deze was 
gericht aan de ‘Burgers van Overijssel’. De katholieken wilden dat de kosten van de 
protestantse goldsdienst niet langer uit de algemene kas betaald zouden worden. Er was 
ongevraagd een zomerhuisje voor de dominee betaald uit die kas, en een kachel en elk jaar 
werd honderd gulden traktement betaald aan de dominee. Dat moest maar eens afgelopen 
zijn. Men vond ook dat de omslag onrechtvaardig geheven werd. De katholieken hadden in de 
Registers van 1791 en 1792  gelezen dat ieder jaar bijna zevenentwintighonderd gulden was 
betaald. Aan ’s lands kas werd jaarlijk niet meer dan achttienhonderdtien gulden betaald. 
Dus moest er onbehoorlijk met het (hun) geld omgesprongen zijn.  
 
Op 17 maart 1798 kwam het antwoord uit Zwolle. Men vond dat geen oude koeien uit de sloot 
gehaald moesten worden en in het vervolgd moest rekening gehouden worden met de 
benoemde behoeften. En Enter moest zelf orde op zaken stellen, zolang de provincie maar het 
afgesproken bedrag kreeg. Het traktement voor de dominee moest door de hervormden zelf 
worden opgebracht. Dat was in meerdere plaatsen zo en het gevolg was dat veel dominees 
moesten rondkomen van zo’n klein bedrag dat ze in armoe moesten leven. Later werd dat 
ongedaan gemaakt. In 1800 kreeg dominee Immink alsnog drie keer honderdvijfenzestig 
gulden door de provincie uitbetaald. Dat ebdrag werd voor die tijd door de marke betaald. De 
dominee kreeg drie keer het bedrag omdat hij al drie jaar in Enter predikant was en nooit een 
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uitkering had gekregen. Ook de schoolmeester kwam in de problemen. Wie moest nu het 
bedrag betalen dat hij van de marke kreeg uit de kas van de verpondingen (belastingen)? De 
schoolmeester had gevraagd aan het Departementaal Bestuur om de vijftig gulden uit te 
betalen. Maar die hadden de stukken doorgespeeld naar de marke. Grevink toonde aan dat al 
in 1667 een contract was getekend waarin de marke vijftig gulden per jaar had toegezegd. De 
holting nam geen beslissing. De katholieken waren niet geneigd te betalen. Ook het feit dat 
de schoolmeester de klokken luidde voor het hele dorp deed daar niets aan af. In het 
markeboek staat een opmerking die zicht geeft in de kapitaalkracht van de katholieken. ‘De 
Roomsche gemeente is meest onvermogend en buiten staat hier toe iets te kunnen 
contribueere (bij te dragen)’. Er was nog een vraag. Waren gemengde huwelijken nu 
toegestaan? Men durfde niet onmiddellijk en zelfstandig consequenties te trekken uit de 
nieuwe wetten. Daarom werd over allerlei zaken eerst advies gevraagd, meestal aan de 
Provionele Representanten des Volks in Zwolle. Ook over de gemengde huwelijken waar in het 
verleden zo streng was tegen opgetreden. Dominee Schimmel van Enter vroeg ook advies over 
zo’n gemengd huwelijk. Hoe dat advies luidde is niet bekend. 
 
Een andere kwestie was de verdeling van de kerkelijke goederen. Op de tweede van de 
wijnmaand 1809 hadden de katholieken de regering om een bijdrage verzocht om de 
schuilkerk te kunnen vergroten. Dat was voorlopig afgewezen omdat men niet op andere 
beslissingen vooruit wilde lopen. In andere plaatsen hadden de katholieken de protestantse 
bezittingen in handen gekregen. Zo werd in Haaksbergen in maart 1809 de Pancratiuskerk 
op bevel van de koning Lodewijk Napoleon teruggegeven aan de katholieken. In Enter wilde 
de katholieken ook wel een poging wagen. Ze schreven een brief ‘omtrent eene te makene 
schikkinge over de karspels Kerk en Wheme en Pastorij Goederen, den 25sten Hooymaand 
1809’. Ze beweerden daarin dat de protestantse kerk voorheen een katholieke kapel was 
geweest. De Richter van Kedingen berichtte 25 Hooimaand 1809 aan de drost van het eerste 
kwartier van Overijssel ‘dat hij zich heeft geinformeerd’en het volgende bevonden had: 
 
Dat de kerk geene de minste goederen bezit maar zeders 1797 alleen door de hervormde 
gemeente is onderhouden geworden, dat ’t wel waar is dat in voorige tijden de reparatie 
daarvan door een tijdelijken markenrichter en Goedsheeren is gedirigeert en denkelijk de kosten 
uit de markegronden zijn gevonden, welke ook meest aan de Gereformeerde Eygenaren behoren 
als zijnde er 28 gewaarde Eygenaren en waarvan de Roomsgezinden er slegts vijf van 
uitmaken. Dat het ten enemale onwaar is dat deze kerk en wheeme van Rooms-Catholijke 
voorouderen afkomstig zijn; dat deze kerk eerst in den jare 1709 met de wheeme is getimmert 
en voor die tijd aldaar geen gereformeerde kerk of wheeme geweest is, en welke wheeme op 
den zoo genaamden Branders gaarden is gezet. 
 
De richter meldt verder dat alles was afgebrand en er gecollecteerd was. Onder de kerk en 
weme berust slechts een mudde bouwland en ongeveer ‘drie daghwerken hooyland’. De 
regering besloot daarop dat de hervormde gemeente van Enter de kerkengoederen in handen 
kreeg volgens een besluit van 18 Louwmaand 1810. 
 
Tussen de Rijssense predikant Cramer en de Enterse dominee Schimmel kwam het voorlopig 
niet meer goed. In 1800 stuurde Cramer een uitgebreide brief naar ‘de Hoog Eerwaarde 
Synodes van het voormalig gewest Overijssel thans bijeenvergaderd te Campen’. Hij beklaagt 
zich over het feit dat Schimmel onder zijn duiven schiet door mensen uit Ypelo buiten zijn 
medeweten en toestemming aan te nemen. Toen hij daarover Schimmel vriendelijk had 
geschreven, ontving hij een antwoord dat ‘zeer hoonend en beledigend voor den kerkenraad 
en mij was’. Belcampo schreef over diezelfde dominee Cramer een boeiend verhaal. De 
dominee zou, nog wel met zijn dienstmaagd, om de vrijheidsboom hebben gedanst. Het verhaal 
werd hem verteld door Van Wijngaarden, de onderwijzer in ruste. Hij zou dat verhaal hebben 
gevonden in oude geschriften. Dominee Cramer hield van uitslapen. Dat was misschien niet 
opgemerkt, ware het niet dat hij ook op zondag lang in bed lag. Met het gevolg dat de 
toenmalige schoolmeester en voorzanger en klokkenluider en voorlezer Adam Langenberg 
vanaf zijn voorlezersgestoelte maar wat meer psalmverzen opgaf, voor het begin van de 
kerkdienst. Hij hoopte dat de dominee alsnog de kansel zou opklimmen. Toen de dominee 
weer eens te lang wegbleef beklom Langenberg zelf de kansel. Hij hield, volgens de fantasie 
van Belcampo, een knap in elkaar zittende preek.  



118 
 

 
Intussen begon de honger ernstige vormen aan te nemen. Het had een paar maand lang 
gevroren en al die vreemdelingen hadden gebruik gemaakt van de wintervoorraad. De 
aardappelen werden verdeeld. De Eantersen varen met hun zompen naar Deventer en komen 
terug met vijfentwintig zakken, die door de gemeente worden verdeeld. Dat vrachtje leverde 
voor de schipper twaalf gulden op. Langzamerhand werd duidelijk dat de Fransen ons hadden 
bevrijd maar nog niet van plan waren weer te vertrekken. Ze waren een zware belasting, 
vijfentwintigduidens soldaten moesten worden onderhouden en honderd miljoen gulden 
diende te worden betaald. De Enterse schippers waren eerst niet ontevreden. Ze hadden veel 
gevaren toen de Regge weer ontdooid was. Vanwege de strenge vorst kon niet alle dagen 
worden gevaren. In drie maanden tijd kwamen achthonderd zompen bij de tol volgens de 
tollijst van Schuilenburg. Ze voeren vanuit Zwolle over de Vecht naar de Regge: 241 zompen 
met brood, 259 met hooi, 90 met haver, 2 met aardappelen en 1 met jenever. Op 4 april, een 
willekeurige dag: 5 zompen met hooi, 4 met brood, 7 leeg, 1 met 3 Fransen, 10 leeg, 2 met 
hooi en 12 met Engelse krijgsgevangenen. In Almelo wordt een rekening van twee gulden 
betaald aan ‘twee Enterse schippers met zieken na Enter’. De Enterse zompvaarders hadden 
werk en dus niets te klagen. Dat veranderde toen Nederland bij Frankrijk werd toegevoegd. 
 
In 1812 kon men zich laten inschrijven in het Register van Naamsaanneming. Niemand in 
Enter heeft zijn naam laten veranderen. In 1811 werd Enter bij Rijssen gevoegd, evenals Elsen. 
Zes Enterse mannen namen zitting in de gemeenteraad, met name: Hendrik van Nes, Hendrik 
Greeve (Grevink), de schoolmeester, Gradus Ezendam, Hendrik Braamhaar, Jannes Geerdink 
en Gerrit de Wilde. Vier hervormden en twee katholieken. Rijssen was een arme gemeente. 
Enter stond er beter voor. Jarenlang bleef er gedoe over de verdeling van de kosten. Lubbers 
klaagde namens Enter over het onderhoud van de toren en het uurwerk. De scholen zouden 
ook worden achtergesteld bij Rijssen. In 1817 werd een bedrag op de begroting van Rijssen 
gezet voor de brug over de Regge bij Binnengait. 
 
In 1818 werd Enter weer losgekoppeld van Rijssen. Doel van de herindeling was te zorgen 
voor een evenwichtige verhouding tussen stad en platteland. Maar dat Enter (1557 inwoners) 
bij Wierden (1129 inwoners) werd gevoegd  is nooit helemaal geaccepteerd door de Entersen. 
In Enter werkte een huisarts, Siebenberger. Hij was ‘chirurgijn tevens vroedmeester’. 
Siebenberger was niet een gemakkelijk mens. Hij werd een warhoofd genoemd. Er is een 
gerechtelijk rapport waarin wordt vermeld dat hij geen goed woord over had voor de gemeente 
en dat er in een herberg rake klappen waren gevallen. Hij had ook de dochter van Janna 
Lammertink, toen ze uit school kwam, in een mesthoop gegooid. Hij dwong de dominee om 
aan een van zijn patienten diaconiegeld te geven. Dan kon de patient de rekening van de 
dokter betalen. In 1814 was Hendrik Helmich, de patriot, vertrokken uit de gemeenteraad. 
 
Frans Lokamp, de beheerder van de Enterse molen, heeft in 1795 de brieven mede 
ondertekend waarin hij zich een warm voorstander van de patriotten en Fransen toont. Hij 
wordt al gauw minder enthousiast wanneer hij net als de andere molenaars in de omgeving 
bericht krijgt dat het maalloon beperkt moet worden. Tot dan toe kreeg de molenaar een 
bepaald percentage van wat de boeren kwamen brengen om te malen. Nu mocht men slechts 
één stuiver per schepel rekenen. Lokamp zet zich weer aan een brief d.d. 1 oktober 1795 die 
meer dan vijfhonderd woorden telt. Daarin geeft hij weer hoe de situatie steeds slechter was 
geworden voor de molenaars. De brief wordt mede ondertekend door de Rijssense molenaar 
Jan Hendrik Slaghekke. 
 
Napoleon had zeelieden nodig. Elke zompschipper kon in aanmerking komen om matroos te 
worden. In alle gemeenten werden ze geregistreerd op de ‘tabelle der zee- of varende lieden, 
opgemaakt 16 april 1811’. Er werd geloot; de lijst van de lotingen is uitgebreid omdat de 
namen van de ouders er ook op staan en er ruimte is voor opmerkingen. De meeste schippers 
laten noteren dat ze boer zijn en moeilijk gemist kunnen worden. Uit de opgegeven 
mankementen valt af te leiden dat ze hun best deden afgekeurd te worden. Het zijn veel 
jongeren die zijn opgeroepen en dat zet de samenleving behoorlijk onder druk. Er zijn lijsten 
met lotnummers en de beslissing of men geschikt is om in dienst te gaan. 
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Lotnummer 55, 1765, Jan ten Brinke, vaarende met een zomp op de Regge, zoon van G.J. ten 

Brinke en G.J. Peeters. Hij is weduwnaar en heeft vier kinderen en is ‘levende van zijn 

bouwerije’. 

Lotnummer 22, 1774, Mannes ten Brinke, zoon van J. ten Brinke en H. Koendrink, getrouwd 

met Diena Koendring, heeft twee kinderen, ‘hebbende eene lamme vrouw dog vaarende bij 

geval (af en toe) met de zomp. 

Lotnummer 70, 1776, Jannes ten Berge, zoon van H. ten Berge en G. Speekenbrink, moeder 

oevrleden, getrouwd met Janna Effink, heeft drie kinderen, ‘dezelve heeft zijn bestaan van zijn 

Bouwerije’. 

Lotnemmer 66, Gradus ten Keizers, 1782, zoon van wijlen H. Keizers en wijlen E. Nijland, 

ongetrouwd, ‘derzelve heeft een lamme Hand en moet voor een minderjarige broer en zuster 

de kost winnen’.  Afgekeurd vanwege drie afgeknelde vingers.  

Lotnummer 47, 1764, zoon van wijlen G. Morsink en Maria ten Damme, getrouwd met Jenne 

Smit, heeft vier kinderen, ‘zijnde koopman hebbende een slegt oog, laat zijn zomp door een 

knegt bevaaren’.  Afgekeurd vanwege een kwaal aan het been. 

 
De meeste ingelote schippers hebben geen zin om vijf jaar te dienen. Ze moeten naar Zwolle 
komen en krijgen een functie op het slagschip de Evertsen. Er zijn niet veel Eantersen die hun 
leven willen riskeren, al is hun beloning groot. Dan komt iemand op het idee om weeskinderen 
te ronselen. In Enschede is een filiaal van het Amsterdamse Allmoezeniersweeshuis. Abraham 
Edeling bemiddeld namens het weeshuis, de chirurgijn Theunissen onderzoekt of er wezen 
zijn die wel willen en de burgemeester van Enschede bevestigd dat de kandidaat een verklaring 
van goed gedrag heeft. De vervangers krijgen een paspoort met naam en beroep, afkomst en 
lichaamskenmerken. In 1813 moesten alle Twentse paarden naar Almelo, vijfentachtig voor 
de zware cavalerie en honderd voor de lichte cavalerie in de oorlog tegen Engeland. In 1812 
moest honderdnegenentwintig man uit Twente naar Den Helder om vestingwerken aan te 
leggen. Later nog eens zestig man, zestig mannen moesten naar Wester Eems, anderen naar 
Naarden. In 1810 werd de tabaksteelt verboden. Er stond een boete op van duizend franken. 
In 1812 moest elke paardenboer ervoor zorgen dat op 1 schepel (¼ mud) land voederbieten 
werden verbouwd. In 1811 brak in Rijssen de cholera uit. Het eerste slachtoffer was de wever 
Jan Meijerink. Vaak waren wevers de eerste slachtoffers omdat ze onder slechte 
omstandigheden werkten, weinig verdienden en een slechte conditie hadden. De cholera was 
een agressieve ziekte. De patient verloor per dag vijftien liter vocht. Men probeerde alles om 
te patient te genezen, bloedzuigers, Spaanse vliegen, koud en heet water, stortbaden, 
aftreksels van vlierbloesem. Niets hielp en de meeste patienten stierven binnen drie dagen.  
 

Bijzonder lager onderwijs 
 
Op 14 oktober 1920 deelde dominee Koldewijn mee dat hij de daaropvolgende woensdagavond 
een vergadering met de gemeente wilde afspreken om langs die weg te komen tot christelijk 
onderwijs op gereformeerde grondslag te Enter. Er was een brief gekomen van de 
gereformeerde dominee Parlevliet met de vraag of samenwerking tot het stichten van een 
school met de bijbel op gereformeerde grondslag niet mogelijk was. Er was in de negentiende 
eeuw geen subsidie voor bijzonder onderwijs naast het openbaar onderwijs. Pas toen de 
liberalen hun meerderheid verloren werd in 1889 financiele tegemoetkoming mogelijk.  
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School met de bijbel, hoofdmeester Timmerman 
 
Voor de katholieken waren de motieven om een eigen school te stichten nog groter. De 
openbare school werd uitsluitend bemand door protestanten. In 1891 werd, in opdracht van 
pastoor Luttikhuis, de eerste katholieke school gebouwd aan de Dorpsstraat.  De katholieke 
mensen draaiden grotendeels zelf op voor de kosten, zowel voor de stichting als de exploitatie 
van de school. In 1921 werd de Mariaschool gebouwd. Bron: Hun werken volgen hen na, G. 
Kraa. 
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Het onderwijzend personeel van de school met de bijbel, vlnr P.C. Daleboudt, Klaas Visser, 
Martha Heeres, Jac. Timmerman (hoofd), Nel Buyze en H. Kamstra. 
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1925, school met de bijbel 
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Reunie klas 1957 – 1963 
 

Het Reggedal 
 
De plannen tot stichting van het bejaardencentrum ’t Reggedal gaan terug tot 1953. Toen 
werden vertegenwoordigers van de hervormde kerk te Markelo, Goor, Wierden en Enter 
uitgenodigd een bespreking over dit onderwerp bij te wonen. Die vond plaats in de consistorie 
van de Schildkerk te Rijssen. De jongere diakenen waren ervan overtuigd dat er op dit gebied 
iets gebeuren moest. Een aantal oudere kerkeraadsleden (geen diakenen), die ook aanwezig 
waren, vonden het niet nodig dat er zo’n centrum kwam. De kinderen – zo werd geredeneerd 
– moesten de ouders ‘aan het eind brengen’. Vanuit de bijbel gezien waren de kinderen voor 
hun ouders verantwoordelijk. 
 
Na dit debat werd besloten dat elke diakonie in eigen kring deze materie zou doorspreken. 
Daarna zou men opnieuw bij elkaar komen. Deze samenkomst heeft echter nooit 
plaatsgevonden. 
 
Diaken G.J. Kampman uit Enter en de toenmalige predikant dominee Pietersma van de 
hervormde kerk te Enter namen het initiatief in eigen hand. Ze waren bezorgd dat de zaak in 
de doofpot zou komen. Er waren diverse strubbelingen omtrent het plan om een 
bejaardencentrum te bouwen.. De grondaankopen verliepen niet naar wens. Dat liep op een 
onteigeningsprocedure uit. Het ontwerpbesluit moest vijf keer door de notaris veranderd 
worden. Uiteindelijk bleek het eerste besluit tot goed te zijn. Eindelijk kwam op 19 juni 1962 
een Stichting Bejaardenhuis tot stand. Nu begrijp ik waarom die grond achter de 
Julianastraat zo lang braak heeft gelegen.  
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Het Regegdal, links boerderij van Buisjan 
 
 

Boeiend zijn de verhalen over Enterse 
mensen, zoals de Geele 
 
Jans Geels was in dienst van Roetgerink als manusje van alles. De bijnaam van Roetgerink is 
nog steeds de Boone. Jans liep jaren achtereen met de ben op de rug naar de boeren in de 
omgeving met handel. Hij deed dit meer dan zestig jaar. Een ben is een korf die op de rug 
werd gedragen waar handelswaar in zat. De ene keer moest er klomphout worden gehaald 
achter Zenderen. Een andere keer  hielp hij boomstammen halen voor de scheepswerven over 
het water. Van de bomen werden vlotten gemaakt die dan de Loolee en de Aa afdreven. Jans 
Geels stond op de stammen. Bij de stuw in Almelo kwam Jans aan wal. Want als de stuw 
werd opgetrokken dan ging het loos. Met grote snelheid dreven de bomen de Loolee en de Aa 
af in de richting van de Regge. De vlotten werden  via de Lee tot bij de werven gebracht. Een 
andere keer hielp Jans op de drukke Hengelose markt bij het verkopen van boter. De boter 
was door ruilhandel, vooral koffiebonen, verkregen.  Daar komt de bijnaam de Boone vandaan. 
De boter was door Roegerink zo mooi mogelijk gemaakt. Dat wil zeggen tot ogelijke klonten 
gevormd. Want het Twentse spreekwoord luidde: opmaken döt de botter verkoopn. Bron: de 
Twentse Courant.  

De straatweg van Enter naar Rijssen is vooral bekend als de spookweg.  Vroeger liep langs de 
eerste helft van die weg, door een rij dennen, een voetpad. Het voetpad was ongeveer 3 à 4 
meter breed.  De voetgangers liepen er  om van de schaduw te genieten. De weg was in de 
zomer zonnig en stoffig.  's Avonds zou zich daar echter geen sterveling wagen. De mensen 
durfden niet want dit pad was bij avond en nacht de geliefde wandelplaats van een wit wief. 
Het witte wief was door meer dan één gezien. Ze was een slanke vrouw met lang, zijdeachtig 
haar. Ze droeg een wit gewaad bezet met glanzende veren. Vaak kon men 's morgens van die 
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witte veertjes zien liggen. Of men bang moest zijn om haar te zien is niet bekend. Maar soms 
had haar tegenwoordigheid een noodlottige invloed. Af en toe zag men boven de dennen vurige 
vlammetjes. 

Witte wieven zijn mythische wezens. Het is de naam voor vrouwenfiguren die 
in sagen voorkomen en soms goedaardig, soms kwaadaardig zijn. Witte wieven zijn 
mistflarden of mistbanken. Witte wieven worden vaak in verband gebracht 
met heksen en/of spoken. De witte wieven hebben veel overeenkomsten met 
de Ierse sídhe en banshee. Ook wordt verband gelegd met moerasvrouwtjes, feeën of elfen. 

Sagen rondom witte wieven hebben soms betrekking op het omwisselen van baby's, het 
ontvoeren van vrouwen of hulp aan zwangeren bij de bevalling. Vaak speelt het spookuur een 
rol in verhalen over witte wieven. Witte wieven zullen wie hun niet lastigvalt geen haar krenken 
en kunnen iemand helpen. Geloof in witte wieven is een geval van volksgeloof, dat door 
de kerk tevergeefs bestreden werd. 

Op 12 januari 2012 kwam men tot de ontdekking dat de kolossale klomp van 4 bij 2 meter de 
afgelopen zaterdag was verdwenen. De verdwijning was het gesprek van de dag in Enter. De 
eigenaren hebben aangifte gedaan van diefstal en de politie heeft een onderzoek ingesteld. 
Veel inwoners van Enter denken dat het gaat om een stunt van de plaatselijke 
carnavalsvereniging. Eerder deze week meldde de Leeuwarder Courant dat een Fries 
reclamebureau de klomp heeft gebruikt voor de opnames van een videoclip bij een 
carnavalsnummer. Of dat waar is, is onduidelijk. 

In de krant van 25 januari 2012 stond geschreven dat de grootste klomp ter wereld, die 
gestolen was uit Enter, terecht was. Het bleek een actie te zijn geweest van 
carnavalsvereniging de Boorköttels in Enter. De kolossale klomp staat normaal onder een 
overkapping aan de Dorpsstraat, maar werd twee en een halve week geleden 's nachts 
weggehaald. Niemand wist wie de klomp had ontvreemd, al gingen veel mensen in Enter er 
vanaf het begin al vanuit dat het ging om een carnavalsstunt. De carnavalsvereniging heeft er 
vandaag een filmpje mee gemaakt bij de zandwinplas tussen Holten en Markelo en heeft de 
klomp daarna teruggebracht naar Enter.  
 
Dit verhaaltje gaat over gezelligheid op oudejaarsdag en carbid schieten. Enter en 
carbidschieten lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Buren en vrienden brengen 
oudjaarsdag drinkend en schietend op straat door. In sommige straten zijn partytenten en 
muziekinstallaties ingericht. Aan de Kattelaarsdijk is al jaren traditie dat de buurtbewoners 
bij elkaar komen. De jongeren schieten met carbid en drinken bier, de ouderen drinken warme 
chocomelk, glühwein en bier. Er worden oliebollen gebakken en de saamhorigheid wordt goed 
bijgehouden. Het is er gezellig. De buurtbewoners blijven de hele middag bij elkaar. Het 
schieten met melkbussen vind zijn oorsprong aan het begin van de twintigste eeuw. De 
opkomst van cooperatieve melkfabrieken had op grote schaal melkbussen in omloop gebracht. 
Carbid was ruim voorhanden omdat het werd gebruikt voor fietsverlichting en smeedwerk. 
 

Ondergedoken in Enter en Markelo  
 
In Enter woonden mijn opa en oma, Ter Denge, met hun 5 kinderen op een boerderij, vertelt 
Hans Paalman. Ze woonden aan de Eversdijk, waar tot voor kort hun oudste zoon woonde 
met zijn vrouw en kinderen (De tweeling Ter Denge was enkele jaren geleden op "Boer zoekt 
vrouw" , Jan en Martin).    
 
Op die boerderij kwam Betty Vecht, een Joods meisje, tijdens de oorlogsjaren op bezoek. Zij 
zat met haar ouders (in ieder geval haar moeder) ondergedoken bij Hendrikus de Vries aan de 
Eversdijk/Elsgraven. Zij had ook nog een broer, die in onderduiktermen Henk heette, maar 
Salomon Vecht heette. Henk zat ondergedoken ergens in Ypelo. Henk had zijn haar 
geblondeerd. Salomon is wellicht nog in leven. Betty is in Israël overleden.  
 
Omdat het in Enter te gevaarlijk werd, werd Betty verhuisd naar Markelo naar het huis van 
de familie Rooymans. De latere bewoner van die boerderij was Dries de Leeuw. Hij is inmiddels 
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overleden en de boerderij is enkele jaren geleden verbouwd. Op die boerderij verbleef mijn 
moeder tijdens de oorlog ook meermaals en sliep met Betty in dezelfde bedstee.   
 
Betty is na de oorlog naar Israël verhuisd en getrouwd. Haar man was al voor de oorlog naar 
het Palestina gegaan. Zijn naam was Israël Schon. Deze naam nam hij in 1938 aan en was de 
naam van zijn moeder. Hij was geboren als Israël Landau.  
 
Het was maar goed, dat Betty naar Markelo ging, want de man, die onderduikers in die buurt 
in Enter hielp en een Duitse deserteur verborgen hield was Hendrikus de Vries. In 1944 is hij 
doodgeschoten. Een kapelletje ter nagedachtenis aan hem staat in Enter aan de Eversdijk.  
 
De link naar zijn verhaal is hier te vinden:  http://dewiezer.nl/nieuws/algemeen/herdenking-
executie-hendrikus-de-vries.  De doodgeschoten Hendrikus de Vries werd door een toevallige 
passant met paard en wagen, op een lading suikerbieten gelegd. Deze toevallige passant was 
mijn opa Ter Denge die De Vries naar zijn laatste rustplaats moest brengen: een lugubere 
klus, volgens Hans Paalman. Bron: Hans Paalman. 
 

Havezathen  
“De navolgende Huizen heb ik niet als Havezathen aangemerkt en beschreven, omdat zij, ze 
mogen in sommige opzichten niet onbelangrijk geweest zijn, naar mijn mening niet de qualiteiten 
van  werkelijke  Havezathen hebben gehad’. ’Huis Cattelaar gelegen aan den weg van Rijssen 
naar Enter”’.  

Dit schrijft Mr. G.J. ter Kuile in zijn in 1911 verschenen boek ’Geschiedkundige 
aantekeningen op de Havezathen van Twenthe’. Het lag dan wel niet aan de weg van Rijssen 
naar Enter, maar aan de weg van Enter naar Delden, Bedoeld werd echter wel degelijk het 
voormalige herenhuis ’Het Cattelaerr’ dat vroeger stond aan de Regge tegenover de 
schippersherberg ’Binnengaaiit’. Geen echte havezathe dus. Aan de  eisen die hieraan gesteld 
werden in ’de Provinciale ordre op d’admissie der Edelluiden’ van 1622 kon het  Cattelaer niet 
voldoen. Dit reglement luidde aldus:   

1e Dat alhier verscreeven sullen worden  die geene welkers voorouderen alhier of in andere 
Provintien of landen daar die onzen gelijck regt genieten, tot Landdage en Bijeenkomsten zijn 
verscreeven, een oude adellijke Havezathe sullen hebben en bezitten en twee jaar hier gewoont 
hebben en den Eed van Getrouwigheid doen met belofte zonder consent van de Ridderschap en 
Steden niet te verlaaten..  

2e Niemand verscreeven of geadmitteerd te worden dan hier hebben eene adellijcke Havezathe 
of Saalstede is eygendom en wezende na gebeur haeres adellijken standes, temelijk geerfd en 
gegoed.  
 

3e Zullen van een Havezathe niet meer als de vader met een zoon 24 jaar oud weezende mogen 
verscreeven worden en op klaringen in zaken van justitie niet meer als een stem mogen 
uytbrengene Zullen voorstanders van de Gereformeerde Religie zijn, zonder henvorders 
Papisten toe te laten. 

In 1630 wordt daar nog aan toegevoegd: ’Dat alleen van Havezathen toegelaten zullen worden, 
die tenminste binnen den tijd van zestig jaren daarvoor bekend zijn ofte de bezitters daarvan 
geadmitteerd waren, mits die Havezathen  adellijck betimmert (versterkt) zijn ende de 
Landerijen daertoe behoorende ten weenigstens vijf en twintig duizend Car. gld .waardig 
moeten zijn’.   
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Bouwhuis Huis Kettelaar 

De Hagmolenbeek  
De Hagmolenbeek is een beek in de omgeving van Haaksbergen, Beckum en Bentelo. De beek 
ontspringt ten westen van Ahaus in Duitsland, op een hoogte van ongeveer vijftig meter boven 
zeeniveau. Het eerste deel van de beek, tot het Buurserveen, wordt Hegebeek genoemd; 
vijfentwintig kilometer stroomafwaarts mondt de beek sinds de jaren dertig van de twintigste 
eeuw uit in het Twentekanaal nabij de sluis van Delden. Oorspronkelijk liep de beek nog tien 
kilometer door om bij de Koerdam in de Regge uit te komen. De oude beek is er nog en ik heb 
hem een eind gevolgd, vanaf het kanaal tot de Regge bij de Koerdam. De beek is genoemd naar 
de havezate Hagmeule in Bentelo. De watermolen, die bij de havezate stond, werd gebruikt 
voor het malen van koren. Deze molen is op 22 oktober 1866 door brand verwoest. 
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Winkeliers in Enter in 1880 en later 
Op 10 maart 1880 werd in de gemeente Wierden van elk adres het gezinshoofd opgeschreven 
en het beroep dat hij of zij uitoefende. Het geeft een leuk inzicht waar op dat moment de 
winkeliers en bakkers in Enter woonden.  

Beginnend in het noordeinde treffen we op huisnummer 1009 Jannes Brunnekreef aan, 
winkelier. Het is het pand waar deze familie later een klompenmakerij had. Daarnaast 
woont Gradus Nijland, tapper/winkelier. Hostink was zijn bijnaam. Later was hier de  eerste 
Enterse paardenslagerij van de Weerd gevestigd.  
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De Weerd, paardenslagerij 

Iets verderop heeft Jenneken Slaghuis haar winkel waar later Velten "De Broeze" de winkel 
had. Willem Nijland (ook van Hostink) had zijn winkel waar later Hein Waanders woonde. 
Naast de Hervormde kerk had Gerrit Morsink de oude boerderij Borgerink gekocht en 
daarnaast zijn winkel en bakkerij gevestigd die later overging in de Coöperatie.  

 

Links bakker Ten Hove en midden bakker Velten de Broeze 
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Velten de Broeze, twee zusters, Gerda en Dina en broer Freek, bakkerij en winkel 

 

Wassink, kruidenier 
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1961, midden: kolenboer Ter Harmsel (Bol), Hoge Brink 

 

Hoge Brink 
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Bol Jan 
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Oud en nieuw  

 
 

De Halve Maan, cafe van  Mekenkamp, 
Pop’n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 



135 
 

 

 

Bakker Rohaan  

 

Bakker Jan Van Nes 
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Vlnr: Ten Dam, fietsen, Paula Ten Dam, kapsalon, bieb, Schuitemaker (Timmerjans), bakker 
en winkel, Ten Brinke (Wil’n Hendrieks), smederij.  

 

Wil’n Hendrieks, later Jan Leppink van de Baljuw  
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Jurgen Lammertink voor cafe Lammertink, Rijssenseweg 
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Links café Lammertink, de Paander 

Aan de Dorpsstraat, naast het latere café Bolscher, had Arend Jan Rohaan een bakkerij en 
waar het café Bolscher nu is was de winkel van Arend Jan Kamphuis. Het pand naast eetcafé 
Zumpke was de bakkerij van Jan van Nes, daar woonde later Wolthuis. Op de hoek 
Bornerbroekseweg/Dorpsstraat treffen we winkelier Hendrik Jan Plaggemars aan, later werd 
dat Velten Baks. Tegenover het  latere hotel De Adelaar woonde winkelier Fredrik Jan 
Broeze, dat nu Janneke Velten is.  

Verderop in de Dorpsstraat was de winkel van Jan Hendrik Leyendekker, later was hier garage 
Kornegoor. De man die de eerste Enterse prentbriefkaarten in de handel bracht 
was Everhardus Lambertus Heinink, die woonde waar later schoenmakerij Phillippi was.   

 

 

Hotel Koenderink 
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Voor het hotel voorgoed de deuren sloot heeft het ook een tijd niet gefunctioneerd als hotel, 
maar als café. 

 

 

Gerrit Jan Waanders (Knibbel Getjan) met zijn petroleumhandeltje op de Brandput. Op de 
achtergrond veldwachter Blankvoort en smederij Ten Brinke, later Leppink, nu 't Brandputje. 
Daarnaast maalderij en het huis van  Schuitemaker (Timmerjans). 
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Velten de Broeze, kruidenier en manufacturen, vrouw met fiets: Diena Schuitemaker, Frederik 
Velten, Janna en Jans Ter Denge en familie Lubbers. 

 

Een honderd meter verder in de Dorpsstraat woonde winkelierster Hendrika Adolphina 
Immink, bij haar in woonde Bernardus Phillippi, de marskramer. Nog weer wat verder had je 
Lucas Van Nes, een broer van Jan Van Nes, die hier zijn bakkerij/winkel had. Daar tegenover 
woonde Christiaan Roetgering (de voorganger van Roetgering Kledingmagazijn), die winkelier 
was.   
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Waar nu de ijswinkel is waar ooit het erve Ter Weele (Poal) 
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Erve Slagers (Krulke) 
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1930, erve Leemreize aan de Dorpsstraat, ook wel het oude Drievershoes genoemd. 
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Bakker Kerkhof, Dorpsstraat, op de plaats waar nu de Mariaschool is. 

 

Rechts bakker Kerkhof 
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 Pots met paard en wagen, kruideniershandeltje, voor Roetgerink 

 

Roetgerink met de kiep op de rug 
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Tot slot had je aan de Zuiderstraat de winkel van Jan Meyer en drie huizen verderop woonde 
winkelierster Dina de Wilde.  

Rond 1800, midden in de Franse Tijd, waren er in Enter drie scheepswerven. De bouwtijd van 
een zomp was ongeveer drie maanden. Als een zomp afgebouwd was werd er vlotbier 
gedronken. De schipper kon dan nog niet aan het werk met zijn zomp. In de Franse Tijd waren 
de financiёn van Holland niet op orde en in 1805 werden er twee nieuwe wetten ingevoerd die 
moesten helpen om het tekort op de begroting weg te werken. De eerste wet was het 
Patentrecht. Iedereen die een beroep uitoefende of handel dreef moest een patentbrief hebben 
en daarvoor betalen. De schippers waren van deze patentbelasting vrijgesteld. Voor de 
schippers hadden ze een speciale belasting ingevoerd, het lastgeld. 

Vanaf 1806 moest van iedere zomp die op een werf afgeleverd werd de inhoud uitgedrukt in 
lasten opgemeten worden.  Normaal werd zo’n meting op de werf verricht door een beёdigde 
ijkmeester. De werven in Enter waren zo slecht bereikbaar vanuit Zwolle dat  de schippers 
met een lege zomp naar Zwolle mochten komen en daar gemeten werden. Na de meting 
ontvingen de schippers een meetbrief waarin de naam van de eigenaar, de naam van het schip 
en het aantal lasten dat geladen kon worden was vastgelegd met de datum van de meting. 
Aan de zomp zelf werden geen uiterlijke kentekens aangebracht waaraan je het laadvermogen 
kon aflezen. In zeeschepen werd het laadvermogen ingebrand.  Met deze meetbrief ging  de 
schipper terug naar Enter waarna hij naar de ontvanger van de directe belastingen in Rijssen 
moest en daar met vertoning van de meetbrief een lastbrief kreeg en na betaling van het 
lastgeld een jaar vergunning kreeg om te varen met de zomp. 

Garage Kornegoor aan de Dorpsstraat was de eerste garage in Enter. Velen van ons herinneren 
zich nog Johan Kornegoor, ook wel “Corrie” genoemd. Ook de naam “Pas-Corrie” viel wel eens. 
Om te weten hoe het precies zit moeten we een duik in de geschiedenis nemen.  
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Garage Langenhof, vlnr Pas Corrie (Cor Langenhof), Hertog Spanjer, Jan Ezendam 

In 1832, als alle eigenaren van onroerend goed te boek worden gesteld in het kadaster staat 
op deze plek het huis kadastraal bekend onder nummer E 1399. Eigenaar is Gerhardus 
Hendrik Immink, die in het jaar 1807 als predikant in Enter was gekomen. Deze Immink bezat 
nog veel meer onroerend goed. Hij woonde zelf in de pastorie aan de huidige Oude 
Pastoriestraat.  

  

Pastorie aan de Oude Pastoriestraat 

 



149 
 

Op E 1399 woonde Levy Spanjaard die daar al sinds 1811 een kleine kruidenierswinkel runde. 
Zijn zoon Salomon heeft later de winkel overgenomen en het pand in 1858 gekocht van 
Immink.  

 

Toos Geels voor de ouderlijke kruidenierswinkel aan de Goorseweg omstreeks 1946. 

 

Michiel (Geel) te Marskink is geboren omstreeks 1620 te Enter. Hij is de oudst bekende Geels 
uit Enter. De naam Geels is afgeleid van de voornaam Geel, wat een afkorting is van Michiel. 
Gerrit Geels werd ook Gerrit Hagedoorn genoemd. Hij verandert zijn naam als zijn jongste 
dochter wordt geboren; hij wordt dan Immink genoemd.  
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Cafe Ten Berge (de Kröl)  

Langenhof en Kornegoor  
In 1877 heeft Jan Hendrik Leyendekker het pand, waar nu Kornegoor gevestigd is, 
aangekocht. Hij is in Rijssen geboren en in 1871 getrouwd met Gerritdina Van Uitert. Hun 
dochter Gerritdina, geboren in 1873, trouwt op 13 december 1900 met Jan Langenhof. 
Langenhof was eerder getrouwd met Johanna Vinkers. Jan Langenhof was afkomstig van het 
erve De Pas, voormalige Bourgondische Hoeve. Ze gaan wonen in het pand aan de Dorpsstraat 
en nu weten we dus hoe de naam ‘”Pas” hier kwam. Het is dan nog steeds een 
kruidenierswinkel.  

Gerritdina Leyendekker en Jan Langenhof krijgen drie kinderen, Johannes (1901), Gerritdina 
(1904) en Gerhard (1907).  

Het waren eigenlijk al sinds 1877 twee panden, tegen elkaar aangebouwd. In 1906 is het pand 
herbouwd. De jongens Johannes en Gerhard beginnen in 1927 een garage. Hun moeder de 
weduwe G. Langenhof–Leyendekker laat in 1928 direct naast de garage een nieuw pand 
bouwen waarin ze de kruidenierswinkel onderbrengt, die ze samen met haar dochter Dina 
(Pas-Dina) runt.  

Gerhard Langenhof trouwt in Rijssen en begint daar een garage wat later de HAVI- 
autobusdiensten zou worden. Johan Langenhof houdt de garage in Enter en neemt een 
medewerker in dienst genaamd Johan Kornegoor. In 1941 overlijdt de schoonvader van Johan 
Langenhof. 
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Vrachtrijder Jille Pultrum (De Vilder) aan de Goorseweg 

 
Coesant expeditie in Rijssen op het Schild  
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Bernard van Coesant, collectie Bennie van Coesant 
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Het postkantoor 

 

In het middelste boerenhuis was het postkantoor en een cafe. Jan de Wilde was 
postkantoorhouder in het pand aan de Dorpsstraat waar nu de coöp staat. 

Het postkantoor werd in 1853 in Enter geopend. Het was gevestigd in de middelste van de 
boerderijen naast de cooperatie. Het postkantoor had vliegende start. Honderden brieven 
werden verstuurd tijdens de vier jaar durende verdeling van de markegronden. In 1887 
verhuist het postkantoor naar het pand naast hotel de Adelaar. 

Het pand naast de tapperij, waar later hotel de Adelaar was, waar vroeger de smederij was, 
werd verhuurd aan Annette van Wijngaarden. Als zij in 1887 overlijdt gaat haar neef Karel 
Van Wijngaarden er wonen. Karel is net brievengaarder geworden en het postkantoor van 
Enter wordt nu in een kamer in dit pand gevestigd. 

In 1894 werd in het postkantoor in Enter een rijkstelefoonkantoor gevestigd. Zo’n 
telefoonkantoor werd gebruikt om telegrammen door te geven aan de telegraafdienst. 
In het postkantoor komt in 1894 ook een openbare spreekcel waar je interlokale 
telefoongesprekken kon voeren door tussenkomst van de telefoniste. Maar dan is het 
postkantoor al gevestigd naast de Adelaar. 

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. In 1914 komt er een 
openbare spreekcel in het postkantoor. 

Aan het eind van de oorlog wordt de nieuwe centrale vernield en is in 1947 als laatste in 
Overijssel weer actief. 
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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. 

In 1941 overlijdt de schoonvader van Johan Langenhof, Jan de Wilde wordt 
postkantoorhouder  in het pand aan de Dorpsstraat, naast hotel de Adelaar.  

 

Rechts het postkantoor naast hotel De Adelaar, In de deuropening Jansje van Wijngaarden. 
postkantoorhoudster en vroedvrouw, het rechter jongetje is Jans ter Weel (Poal. 

Hij kan de baan overnemen en wisselt het onzekere bestaan als ondernemer voor de zekerheid 
van de PTT. Johan Kornegoor neemt de zaak van schoonvader Langenhof over en huurt 
voorlopig het pand. In 1957 koopt hij het pand. Dina Langenhof blijft eigenaar van de 
kruidenierswinkel ernaast. Later als Pas Dina stopt met de winkel koopt Kornegoor het pand 
en trekt het bij de garage aan.  De fietsen worden steeds belangrijker en als na het overlijden 
van “Corrie” zijn vrouw en zoon en dochter de zaak voortzetten wordt later de garage 
afgestoten.  
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Postkantoorhouder J. De Wilde en zijn vrouw De Wilde – Van de Berg 
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Jais Hinnen Ab 

 

Het rijdende kruidenierswinkeltje van Pots Hendrik op de Achteresweg. 
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Dorpsstraat, Velten 
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Dorpsstraat, Ter Harmsel, Bol Hendrik en cafe Bolscher 

 

 

Knibbel Hein 
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 Hein Waanders  
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Ten Dam, fietsen, rechts erve Ten Brinke 

        

De smederij en winkel van Leppink, voorheen Ten Brinke, Wil’n Hendrieks      
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1912, Velten Baks, bakker Velten en zijn gezin 

 

1965, Velten Baks, bakkerij en winkel en Slagers, Krulke, dierenwinkel 
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De sparwinkel van Keizer, links bakker Kerkhof, rechts (later) kapper Kuipers  (’n Kuup)   

 

          

VéGé, kruidenierswinkel, later kapper Ten Berge, de Kröl                
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Kruidenierswinkel Eertink (Zwik), Julianastraat, jongen op rolschaatsen is Jan Koers. 

 

Dorpsstraat vanaf de Hoge Brink 
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Velten, Diek’n Ab, Dorpsstraat 

 

Wagen met strooizand voor voor de keuken voor het erve Dekker, Deks Ab. 
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De Matte, (Langenhof) Hoge Brink, schilderij van Henk Kok 

 
Winkel van Marie Langenhof (Matn Merie ), collectie Willie Langenhof 
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Naast het reisbureau, daarvoor Ten Dam, daarvoor woonhuis Prakken, daarvoor Leestemaker, 
was de bieb in het pand van Schuitemaker, Timmer Jans. 
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Spieker aan de Goorseweg, ooit de bakkerij van Schuitemaker (de Wind) 
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Geertruida Schuitemaker – Van Uitert in de winkel aan de Goorseweg. 

 

Trui Schuitemaker – Van Uitert 
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Wind Trui gaat naar de dierenwinkel van Benny Slagers (Krulke) 

 

 

1930, maalderij Schuitemaker, Timmer Jans 
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Frederika Waanders – Schuitemaker, Brouws Dika, geboren 1875 
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Brinkplein, vlnr: woonhuis Homan, bakker Wolters (Vitpral), huis Wolters (Fitpral), Effink, 
de Keurne.  
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Schuur van Peppels aan de Zuiderstraat 
 

 

Erve Ten Brinke (Teuntjes), Brinkplein 
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Erve Homan, Brinkstraat   
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Boon’n Fried 
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Cafe en winkel van Roetgerink 
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Herman Roetgerink, Boone’n Herman 

 

Boon’n Engel, Engel Roetgerink - Vreriksen van de Heat’n, voor de winkel van Roetgerink. 
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Kapper Kuipers, Kliejbaks Jehan, Johan Kuipers, in de stoel zit Henk Jansen. 
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Winkel van Lammertink, Paandersmit, Zuiderstraat 3 

 

 

2019, Middenplein  
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Benny Slagers van Krulke 
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1943, Snieders Merieje en Krols Gerre 
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Ezendam de Plas Jeante 
Warner op het Ezendam is geboren omstreeks 1580 en woonde te Enterbroek. Hij is de oudst 
bekende Ezendam uit Enter. Zijn zoon wordt Berend Ezinkdam genoemd. 
 
Jan Woltersen Ezendam is geboren op 31 mei 1721 te Enterbroek en woonde toen hij trouwde 
op erve Kattelaar omdat hij trouwde met de dochter van Herman ten Kattelaar Hij is de zoon 
van Wolter Reijnt Ezinkdam, de achterkleinzoon van Warner op het Ezendam aan de 
Bullenaarsweg. De naam Binnengais is voor de eerste keer te lezen als Jan wordt genoemd 
als de zoon van Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais, ook Cattelaar). 
Zijn tweede kind, Hendrikus, is geboren op 11 december 1752. Hij zit gevangen in het stadhuis 
van Oldenzaal. Hendrikus is tot levenslang veroordeeld vanwege een geweldsdelict. Zijn 
vrienden moeten zo lang hij leeft één ducaat betalen voor zijn onderhoud. Hij is echter ten 
onrechte veroordeeld omdat hij onschuldig is. Twee maanden later, op 2 mei 1785, wordt hij 
door de markeheren opgehaald en in bewaring gesteld bij Jan Koerdam voor een daalder in 
de week. 
 

 
 
Jannes Hendrik Ezendam en zijn vader Gerrit Jan Ezendam zijn. De vrachtrijder en de 
schipper van de Plas Jeante.   
 
Gradus Ezendam is de zoon van Binnen Jans. Hij is geboren op 16 januari 1763 te Enterbroek 
en overleden op vijfenzestigjarige leeftijd te Enterbroek. Hij is er één van een tweeling. Gradus 
wordt in 1811 afgekeurd voor militaire dienst. Hij had een zwakke gezondheid. Gradus moest 
opkomen voor zijn nummer om als marinier dienst te doen in het leger van Napoleon. 
Gerrit Jan Ezendam is geboren op 10 april 1884 te Enter en met hem komt de naam Plas 
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Jènte in beeld. Hij is schipper en is getrouwd met Aleida Johanna Ooms uit Ypelo. Hij overlijdt 
te Enter op drieenvijftigjarige leeftijd. Zijn oudste zoon Jannes Hendrik Ezendam wordt ook 
Plas Jènte genoemd. Hij is vrachtrijder van beroep. Zijn oudste zoon Gerrit Jan is geboren op 
20 november 1937. Hij heeft nog drie zonen, Karel (1939), Albert Jan (1940) en Jannes 
Hendrik (1952). 
 
In 1845 emigreerde Derk Ezendam met zijn vrouw Marijke Velten en hun kinderen Berend 
Jan (23), Egbert Jan (18), Leida (15), Gerrit Jan (12), Jan Hendrik (9) en Gerrit (1) naar 
Suriname. Dominees in de Betuwe hadden het initiatief genomen om een kolonie te stichten 
in Suriname. Met steun van de regering zou er een nederzetting aan de Saramacca rivier 
worden gesticht. In 1841 moesten de dominees in hun gemeente bekijken of er geschikte 
kandidaten waren voor emigratie naar Suriname. Boeren en timmerlui waren welkom, mits 
men niet ouder was dan 45 jaar, goed gezond en voorzien van een bewijs van goed gedrag. 
Derk Ezendam meldde zich aan. 

Er werd van alles beloofd: 70 gulden contant geld en nog eens 30 vanwege de kinderen, vrije 
overtocht, gratis eten, 4 akkers van 4 morgen bouwland in Suriname.  

Een stuk land wordt een morgen genoemd als men er in een ochtend (morgen) zaaien of hooien 
kan.  
 
Er werd niet streng geselecteerd met het gevolg dat er mensen vertrokken die niet geschikt 
waren om zich in een vreemd land opnieuw te vestigen. Sommigen waren te oud, te zwak en 
zonder enige vakkennis. Een groot gezin was in het begin erg kwetsbaar. De jonge kinderen 
bleken niet opgewassen tegen het pioniersklimaat. De dominees waren niet bekwaam om wat 
dan ook goed te organiseren. En de regering hield hun de hand boven het hoofd. Dominee 
Betting was vooruit gereisd. Hij zag in dat de nederzetting niets zou worden. Betting 
waarschuwde de achterban maar die luisterde niet. De werving van kolonisten was afgerond. 
Velen hadden hun spullen verkocht en wachten ongeduldig op het sein voor vertrek. 

Jais Hin’n 
Als Entersen deze naam lezen zullen hun gedachten in de eerste plaats gaan naar het vroegere 
winkeltje in potten en pannen direct achter de hervormde kerk. De winkel van” Jaishin’n-Ab”. 
Waar kwam deze naam vandaan?. De plaats waar de boerderij is gebouwd was in de 
achttiende eeuw grond van het erve Hermsel, dat daarnaast lag. Dit oude uit de veertiende 
eeuw stammende erve is in 1762 openbaar verkocht door de eigenaar Helmigh. Het 
boerenhuis werd gekocht door de toenmalige pachter Gerrit Harmsel. De grond ernaast, met 
daarop een volle waar in de Enterse marke, kocht Hendrik de Wilde. 
Hendrik de Wilde had een zoon Jannes, die in de wandeling Jasse genoemd werd. Deze Jasse, 
geboren in 1733, heeft meer dan veertig jaar functies vervuld in het markebestuur van Enter. 
Van hem kwam de naam Jassen-Hinne, Jannes van Hendrik de Wilde, later verbasterd tot 
Jais-Hin’n. De familie De Wilde was vaak in rechtzaken verwikkeld die de schipperij betroffen. 
Misschien is dit wel de oorzaak dat er zoveel papieren in de familie bewaard zijn gebleven. 
Jas de Wilde overleed in 1830 op 96 jarige leeftijd. In zijn testament had hij vast laten leggen 
dat zijn dochter, die hem al dertig jaar verzorgd had, zeshonderd gulden zou krijgen, zijnde 
dertig jaar ’meidenloon’ à twintig gulden per jaar. Een opmerkelijke transactie in de papieren 
van De Wilde komen we tegen in 1860. Van een stuk grond gelegen ’aan de Hamberg’ wordt 
het recht van uitgraving van klei of leem verkocht aan Willem Struik, steenbakker uit Rijssen. 
Het is een stuk grond van zesenvijftig are. Van iedere twee are waarin zich tenminste drie 
Amsterdamse voeten klei of leem bevindt wordt honderdvijfentwintig gulden betaald. De 
uitgraving moet binnen vier jaar worden gedaan. Daarna moet het land geёgaliseerd worden 
en geschikt gemaakt worden voor bouwland. Als onder het hele stuk grond voldoende leem zit 
levert dat vijfendertighonderd gulden op en blijft de grond eigendom.  
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Albert Ter Steege, Jais Hinnen Ab, Werfstraat 

 

De winkel van Jais Hinnen Ab, Schörter Ab  

Hendrik de Wilde, de zoon van Jasse, zet het schippersvak voort en diens zoon Jan neemt het 
weer van hem over. Maar als in 1875 Willem ter Steege trouwt met Janna de Wilde en bij zijn 
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schoonouders in gaat wonen is zijn schoonvader al geen schipper meer. Willem ter Steege is 
schipper en vaart in maatschap met zijn vader en zo blijft de schipperij toch nog in de familie. 
De zoons van Willem zoeken ander werk en de zomp van Willem belandt in onderdelen op de 
zolder. De jongste zoon Albert Jan ter Steege trouwt in 1920 met Gerritdina Klein Nagelvoort. 
Albert Jan is metselaar en zijn vrouw melkt de koeien. Hij heeft nog meegeholpen met de bouw 
van het station in 1910. Begin jaren dertig wordt Albert Jan ziek. Hij mag niet meer metselen 
en is genoodzaakt een ander beroep te kiezen. Hij koopt voor tachtig gulden een paard en een 
wagen voor achtentwintig gulden en trekt beladen met potten en pannen de boer op. Als in 
1932 zijn ouders overlijden wordt een deel van de boerderij verbouwt tot winkeltje in potten 
en pannen. Hij krijgt in Enter al snel de naam ’Schörter-Ab’ of ’Blik-Ab’.  
 

De oorlog legt de handel een beetje stil en er worden onderduikers in huis verborgen. De 
laatste tijd van de oorlog had hij een wit kleed op de kar met een rood kruis om aanvallen van 
Britse jagers te voorkomen. Als Albert met zijn venterskar in het buitengebied bij een boerderij 
kwam en zijn handelswaar aanprees was een vaste standaardzin van hem: ’Moader meanske 
Mina (of Dina) muste nog een pötje vuur de lange nachte?’. En nog een anekdote. Hij kwam 
ook altijd met zijn wagen bij het zusterklooster Heekeren in Goor. Daar kwam steeds dezelfde 
zuster bij de wagen om iets te kopen. Toen er op zekere dag een andere zuster bij de wagen 
kwam vroeg Albert of er iets was met de andere zuster. ’Oh nee,’ zo luidde het antwoord, ’maar 
zij is moeder geworden’. ’Oh, dan heb ik nog iets voor de kleine bij me’, antwoordde Albert 
Jan. Toen zijn zoons in de zaak kwamen werden er veel markten bezocht en groeide de zaak 
snel. Jaishin’n-Ab overleed in 1972 op negenenzeventigjarige leeftijd. Bron: Johan Altena.  

 

 1955 
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1935, Arend Jan Altena, Reins Aornd Jan. Waar de boerderijen staan zijn nu het chinees 
restaurent en de visboer. 

Het erve Borgerink 
Het erve Borgerink was gelegen achter de hervormde kerk op het terrein van de latere 
coöperatie tussen Borgers Stege en Wolters Stege.  

Voor het eerst komen we dit goed tegen in de leenregisters van de bisschop van Utrecht in de 
periode 1379 – 1382. De tienden "al smal  ende grof" uit dit erf zijn dan in leen gegeven aan 
Vrederijc van der Eze, "heer Jacobsoen". Deze Van der Eze is een ridder die in een kasteel in 
de buurt van Gramsbergen woont. Als beloning voor zijn militaire bijstand aan de bisschop is 
hij "beleend" met de tienden uit het erf Borgerink. Hij kan levenslang en daarna zijn 
erfgenamen, aanspraak maken op een tiende deel van de opbrengsten van de rogge,  haver, 
boekweit, bonen,  erwten, vlas tarwe en gerst. Een verplichting die ruim zeshonderd jaar later 
nog geldig was.   

In het Rijksarchief van Overijssel in Zwolle zijn de registers van de leen- en hofhorige goederen 
van de Proosdij van St. Lebuinus te  Deventer over de periode 1408 – 1809. Hieruit blijkt dat 
het erve Borgerink hofhorig is in deze Proosdij. Op 18 november 1447 wordt in het register 
Henric Borcherding als eigenaar van het bouw- en erfrecht vermeld. Op 8 mei 1482 volgt zijn 
zoon  Dijrijck Borcherdijnck hem op.  

In het schattingsregister van Twente, dat in 1475 in opdracht van de bisschop van Utrecht 
was opgesteld van alle Twentse erven, komt het Borcharding in de Enterse marke voor als een 
volgewaard erve. Het erve betaald twee oude schilden als schatting. De bisschop moest van 
de totale opbrengst een deel van zijn oorlogskosten betalen. 

Als in 1494 het erve De Oldenhof wordt verkocht aan het klooster in Albergen is Derk 
Borcherding getuige. Op 20 februari 1518 verzoekt Dirick Borchardinck  aan de Proost van 
St. Lebuinus, zijn hofheer, of zijn vrouw Jutte en hun kinderen na zijn dood op het erve mogen 
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blijven wonen en werken. Dit verzoek wordt toegestaan. Pp 6 december 1522 wordt Henrick 
Borchardinc na de dood van Derick Borchardinck de nieuwe bouwheer op Borgerink. Op 13 
augustus 1526 wordt Margaretha vrouw van Henrick Borchardinc met haar zoon Derick in 
het hofverband opgenomen.  

 

In 1553 is er een twist tussen de marken Elsen en Enter over een "ingetreden graven" achter 
het "Suetveld". Er wordt een regeling getroffen waarbij namens Enter Henric Borchardinck de 
vertegenwoordiger is.  

Op 25 september 1571, in het begin van de Tachtigjarige  Oorlog, volgt Derrick Borchardinck 
zijn vader op als bouwheer. Deze Derrick komt nog met de justitie in aanraking want bij een 
ruzie met zijn zwager Evert Smeyers komt het tot een steekpartij en Evert loopt een lelijke 
wond op. Voor het Drostengericht van Gosen van Raesfelt  (op Twickel) wordt hij veroordeelt 
tot een boete van twee goudguldens en  twee mudde haver.  

Midden in de Tachtigjarige Oorlog wordt in 1601 een register opgemaakt van het grondbezit 
van de Twentse boerderijen om als basis te dienen voor een te heffen belasting. In dit register 
komen we in Enter tegen "De Borger", 81/2 mudde landes. Een mudde land was ongeveer een 
halve hectare, dus het grondbezit van het Borgerink was ongeveer 4 1/2 hectare.  

Op 18 september 1609 wordt Lubbert Albertz.Borchardinck de bouwheer op Borgerink. Eén 
generatie ontbreekt in de hofregisters. Vanwege de Tachtigjarige Oorlog, die tussen 1580 en 
1600 hier in de omgeving het hevigst was, zijn de contacten tussen de Proostdij van Deventer 
en de hofhorige erven lang verbroken. Ook Deventer werd door de Spanjaarden belegedt en 
ingenomen waarbij vreselijk werd huisgehouden.  

Vaak waren de boerderijen verlaten, lagen "woeste". Bij het aanvaarden van het erve weet 
Lubbert Borchardinck een aantal voorwaarden te bedingen bij de Proost van het kapittel in 
Deventer: "Na zijn dood zal het goed niet vererven op de kinderen bij zijn huidige vrouw Marie, 
maar op de kinderen die hij had bij zijn overleden vrouw Geertjen". Zijn huidige vrouw zal na 
zijn dood tot "lijftucht" een negende deel van het erve krijgen.  
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Lubbert Borchardinck komt financieel in de problemen, want op 2 december 1626 geeft hij, 
ter delging van zijn "buurschulden", het erve in pandschap aan zijn schoonzoon Arent 
Evertinck en diens vrouw Elsken voor 80 goudguldens.  

Op 22 december 1642 begeeft Arendt Jacobsen uit Enter zich in de horigheid samen met zijn 
vrouw Geeske Borchardinck, dochter van Geertien Borchardinck, die dochter was van Derick 
Botchardinck en Lubbert Albertz. Borchardinck.  

Hier komt er dus een ander geslacht op het Borgerink n.l. Arent Jacobsen. Die familie werd 
ook wel "Swennen" genoemd en woonde op  de Hoge Brink waar later Koenderink woonde die 
ook wel "Swennen-Jan" genoemd werd.  

Op 11 februari 1643 wordt er een akkoord gesloten tussen Arent Jacobsen, zijn vrouw 
Geesken en Gerrijdt Lubbertz. Borchardinck en zijn vrouw Jenneken Arentzen waarbij de 
laatsgenoemden tegen 300 daalders afstand doen van het gehele goed.  

Op 18 augustus 1649 maken Arent Jacobsen en zijn vrouw een testament ten behoeve van 
hun kinderen Gerrijt, Jan, Jenneken, Henrick en Gerrijtjen. Op 11 juli 1655 wordt een nieuw 
testament gemaakt dat ook goedgekeurd werd door de Proostdij. Hun oudste zoon Gerrijt 
wordt later de  bouwheer.  

In de Munsterse Oorlogen, omstreeks 1660 en 1672. hebben de Entersen veel te lijden van de 
soldaten van de bisschop van Munster. Veel  goederen worden geroofd en veel boeren en 
schippers moeten goederen voor de Munstersen vervoeren. Ook Gerrit Borgerinck ontkomt er 
niet aan en op en tocht naar het Munsterland wordt zijn paard gestolen door de soldaten.  

Het vuurstedenregister van 1675 vermeldt voor het Borgerink 1 vuurstede. Hetzelfde register 
van 1682 vermeldt ook één vuurstede hetgeen normaal was voor een boerderij.  

In 1687 worden door het markebestuur van Enter nog weer eens alle waargerechtigheden en 
hun eigenaars genoteerd. Het Borgerink wordt  genoteerd voor één waar, eigenaar Gerrit 
Borgerink.  

Op 18 mei 1695 wordt Arend Gerritsz. Borgerink, na de dood van zijn vader Gerrit Arendz. de 
nieuwe bouwheer.  

Als in het jaar 1716 de weduwe van Gerrit Borgerink overlijdt blijkt dat ze vijftig gulden heeft 
vermaakt aan de armen van Enter.  

Uit het verpondingsregister van 1723, waarin genoteerd staat hoeveel grondbelasting de 
boerderijen moeten betalen, blijkt dat het Borgerink een der grootste boerderijen van Enter 
is.  

In januari 1724 voltrekt zich een ramp. In de avond ontstaat er brand in een woning op de 
Hoge Brink. Het is bitter koud en er waait een hevige noordoosten wind. De brand breidt zich 
snel uit, met de gebrekkige brandbestrijdingsmiddelen is er al spoedig niets tegen te beginnen. 
Het hele centrum van Enter, inclusief de kerk, wordt in de as gelegd. Meer dan zevenenveertig 
huizen, waar meestal twee gezinnen in wonen, en schuren branden af. Ook het Borgerink 
verbrandt. Verzekeringen waren er nog niet. Familie en buren moeten onderdak bieden. Er 
worden collectanten aangesteld die door het hele land met een aanbevelingsbrief van de drost 
van Twente gelden inzamelen.   

 Ook Arent Borgerink trekt als collecteur het land door. De aanbevelingsbrief van de drost was 
begin 1900 nog in het  Borgerink aanwezig. Later blijkt dat ongeveer tien procent van de 
schade vergoed kan worden.  

In 1748 wordt er een volkstelling gehouden waarbij per woning alle bewoners worden 
genoteerd. Het is het eerste document waarin we een  volledige opgave krijgen van alle 
inwoners van Enter.  
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Voor het erve Borgerink: 

Arent Borgerink, oude man. Jonge luyden: Gerrit Borgerinck en vrouw Janna Oorthuis. 
Kinderen van de oude man: een dochter Alijda. Kinderen van de jonge luyden: Berend en 
Hinderina. Knegt: Jannes Mulder. Meyt: Maria Ramakers. Costganger: Gerrit de Wilde.  

Op 14 april 1750 wordt Gerrit Arentsen Borchardinck de nieuwe bouwheer. Op 5 augustus 
1750 wordt Gerrit door het markebestuur aangesteld als gecommitteerde in de Enter marke 
en op 31 augustus 1757 wordt hij tot "vuurheer" benoemd. Hij is dan bij de brandweer en 
moet toezien op het naleven van de voorschriften ten aanzien van de brandveiligheid.  

Op 11 juli 1768 wordt Gerrit Borgerink herbenoemd tot gecommitteerde in de marke. In 1773 
overlijdt Gerrit Borgerink en zijn minderjarige zoon Arend wordt bevestigd als bouwheer. 
Omdat Arend minderjarig is moet hij een "hulder" hebben. Daarvoor treedt op Andries 
Pietersman, een hofgenoot.  

In 1782 wordt Arend tot zetter in de marke gekozen. Een zetter was iemand die samen met 
anderen moest zorgen voor de inning van de verschuldigde landsmiddelen (belastingen) die 
de marke verschuldigd was. In 1795 als de Fransen ons land bezet hebben wordt er een 
volkstelling gehouden. Op het erve Borgerink treffen we aan: Geertruid ten Hage van beroep 
tapster, weduwe van Arend Borgerink. met in totaal negen personen. Naast de boerderij is er 
nu een tapvergunning.  

Op 18 april 1796 wordt de oudste dochter Geertruid (23 jaar) van de overleden Arend 
Borgerink de nieuwe eigenaar van het bouwrecht. Als  hulder treedt op Hendrik Beernink, een 
hofgenoot.  

Op 1 mei 1800 trouwt Geertruid Borgerink met Jannes Geerdink. De huwelijkse voorwaarden 
die moesten worden opgemaakt werden door de Proostdij goedgekeurd. Uit dit huwelijk wordt 
één zoon geboren op 24 november 1803,. Arnoldus Joannes. Zijn moeder Geertruid Borgerink 
overlijdt in 1806 op 33-jarige leeftijd. Zoon Arnoldus Joannes Geerdink huwt op 28 november 
1822 op 19-jarige leeftijd met Maria Joanna Aleida ter Halle, de 27 jarige dochter van de 
overleden molenaar van de molen op de Mors. De vader van Arnoldus Joannes Geerdink, 
Jannes Geerdink hertrouwt in 1807 met Janna Schuttenbelt. Ook nu weer moeten er 
huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt om de rechten van zijn kind uit het eerste 
huwelijk te garanderen. Ook moeten er nog financiële toezeggingen aan zijn schoonzusters uit 
zijn eerste huwelijk met Geertruid Borgerink nagekomen worden.  

Wat er precies is gebeurd na zijn tweede huwelijk weten we niet, maar in 1823 is hij, zoals 
het in een notariële acte staat "ongelukkig  in schulden geraakt, zoodanig dat hij zich buiten 
staat bevindt zijn schuldeiseren te voldoen". Hij ziet zich genoodzaakt zijn goederen ten 
voordele van zijn crediteuren vrijwillig te verkopen. Nu wordt het onvermijdelijk over te gaan 
tot finale scheiding en deling van al zijn vaste en mobilaire goederen. Ook komen nu alle in 
de voorafgaande jaren in acten vastgelegde financiële verplichtingen boven water. De acte van 
verdeling, bij notaris Jalink in Goor opgemaakt, beslaat maar liefst zevenenveertig 
pagina's.  In grote lijnen komt de verdeling hierop neer: de vader Jannes Geerdink en de zoon 
Arnoldus Joannes Geerdink krijgen ieder de halfscheid van alle goederen waarbij de zoon een 
aantal financiële verplichtingen richting de schoonzusters van zijn vader moet nakomen. Het 
aandeel van de vader gaat vrijwel op aan het voldoen van zijn schulden. In de acte komen we 
tal van interessante zaken tegen. Het blijkt bijvoorbeeld dat er een stuk gaardenland achter 
het Borgerink ligt waarop van 1789 tot 1820 de Rooms Katholieke kerk van Enter gestaan 
heeft. Verder worden alle oude veldnamen vermeld van het land dat bij het Borgerink hoort.:  

 Hooiland Den Dimberg bij het Eksoo  
 Hooiland de Breddemaat  
 Bouwland De Zuurlage  
 Bouwland De Maatakkers  
 Bouwland Den Groten Hamberg  
 Bouwland De Kruisselbree  
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 Bouwland  De Tijakker  
 Bouwland De Grasakker  
 Bouwland De Weitakker  
 Bouwland De kamp bij Jan ten Langen (Zwik)  
 Bouwland De Heegakker  
 Bouwland De Bargakker  
 Bouwland De kleine Hamberg  
 Koeweide Het Bekenslag  
 Hooiland De Bruggemate  
 Hooiland De Bolmeyersmaat  

Omdat het huis zelf moeilijk te splitsen is wordt het zo geregeld dat de zoon Arnoldus het huis 
krijgt toegewezen. Enige jaren later verkoopt hij het huis aan Willem Schuitemaker, eigenaar 
van de Schutemakerswerf, één van de drie scheepswerven in Enter.   

 

Arnoldus Joannes Geerdink koopt het huis tegenover het Borgerink, naast de hervormde kerk, 
en zet daar zijn herberg voort. Dat het pad van een  kastelein niet altijd over rozen voert 
ervaart Arnoldus in 1837. Voor de rechtbank in Almelo dient een zaak uit Enter. De schippers 
Jan Berend ter Plegt en Arend Lubbers hebben ‘in den namiddag van zondag den 26e  februari 
de Tapper Arnoldus Geerdink’ in zijn huis mishandeld. De daders komen er met een fikse 
boete vanaf.  

In 1829 is zijn vrouw Maria ter Halle overleden en hij blijft achter met vijf kinderen. Een jaar 
later overlijden twee van zijn kinderen  achter elkaar, drie en vijf jaar oud. In 1836 overlijdt 
nog een kind van twaalf jaar. Eind negentiende eeuw komt het huis naast de kerk in bezit van 
de familie Weyssink. In 1911 wordt Gerrit Weyssink (Bosdamen-Gaait) eigenaar.  

In 1931 koopt Frederik Morsink (bakker-Frits) het pand en bouwt er een nieuw huis en 
kantoor. Het oude Borgerink erve, eigendom van de familie Schuitemaker, wordt voor 1880 
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gedeeltelijk verhuurd aan Gerrit Hendrik Morsink die er dan samen met Jan Hendrik 
Schuitemaker woont. Gerrit Hendrik Morsink heeft er een kruidenierswinkel.  

In 1884 koopt Morsink het Borgerink en in 1886 komt er het eerste gebouwtje voor de 
bakkerij, die later zou uitgroeien tot de Coöperatieve Landbouwvereniging van de OLM.  

De oude "Oants-Jan" uit de Zuiderstraat wist nog te vertellen dat bij de afbraak van het oude 
Bosdamenhoes waarbij hij betrokken was, te zien was dat dit vroeger een herberg was geweest.  

 

 

Het pand van Bolscher 
Dit een verhaal gaat over de naam Lammertink en waarom ze ook Bolscher worden genoemd. 
En dat er een jongen van veertien jaar speelde met granaten. En dat een jongetje van vier op 
zijn kop in het putje werd gevonden. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk iets willen pakken dat in 
het putje was gevallen. Beide jongens overleefden het niet. 

Aan de Dorpsstraat 50 is nu slagerij Lammertink/Bolscher annex café gevestigd. De oudste 
bebouwing op deze plek dateert van 1812-1816.  

Als in de jaren 1816 en 1817 hier in Enter de eerste kadastrale gegevens worden opgemeten 
staat dit perceel te boek als Sectie E nummer 814  met als eigenaar Lambertus Gaalman, 
geboren 20 november 1776. Hij heeft als beroep “breukmeester”. Het is de eerste dokter die 
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zich in Enter heeft gevestigd. Hij is op 21 november 1811 gehuwd met Alydis Lookamp, een 
dochter van de molenaar Lookamp, die de standaardmolen op de Mors bemaalde.  

In het jaar 1838 overlijdt Gaalman. Zijn vrouw die in het pand een klein winkeltje en een 
tapperij drijft woont er nog tot 1853. In dat jaar huurt Arend Jan Kamphuis  die in 1830 in 
Elsen geboren is het pand. Hij is in 1853 gehuwd met Catharina Hendriksen. Als beroep heeft 
Arend Jan, kleermaker, winkelier en tapper. In 1858 koopt hij voor f. 600,- het pand van de 
erven Gaalman. Zijn eerste vrouw overlijdt al in 1866. Hij hertrouwt in 1867 met de 22-jarige 
Maria Mekenkamp, dochter van de kleermaker Berend Jan Mekenkamp (Poppen-Beernd). 
Arend Jan Kamphuis kreeg in Enter de bijnaam “Poppen- Oarnd”. In 1882 wordt hij winkelier, 
brood- koek- en beschuitbakker genoemd. In 1892 overlijdt Arend Jan Kamphuis en in 1900 
zijn vrouw.  

In het jaar 1902 wordt het pand verkocht aan Gradus Bolscher, die eigenaar was van het 
handkracht boterfabriekje een paar huizen verder op aan de Dorpsstraat waar later 
Textielhuis Velten gevestigd zou worden. In 1901 was Gradus getrouwd met Maria 
Lammertink uit Rectum, Gradus was toen 37 jaar en Maria 34. De tapperij bleef gehandhaafd 
maar het winkeltje werd opgeheven. Uit het huwelijk tussen Gradus Bolscher en Maria 
Lammertink werd één dochter geboren nl. Bernardina Johanna Hendrika (Hanne) geboren 2 
januari 1902. Als op 18 oktober 1928 Hanne trouwt met Gerrit Hendrik Lammertink (van 
Lubs uit de Waterhoek) wordt de woning vernieuwd.  

Het oude pand was ongeveer elf meter breed en stond ingeklemd tussen tussen de huizen van 
Rohaan (Schultjes) en Ten Hove (De Klitse). Er was geen mogelijkheid om vanaf de straatkant 
met paard en wagen achter het huis te komen. Aan deze omstandigheid was de oude woning 
aangepast. Aan de linkerkant had je een niendeure die toegang gaf tot de deel die doorliep tot 
de achterzijde waar je opnieuw niendeuren had, zodat je met paard en wagen door het huis 
aan de achterkant kon komen. Naast de deel rechts was aan de straatkant het cafe, een ruimte 
van 5,50 bij 5,50  meter, met rechts achterin de tap (het schap). Rechts naast het cafel was 
nog een kamer van 2.75 bij 3.25. Aan de achterkant was een grote woonkeuken,  de 
slaapkamers en een bedstee.  
 

Toen Hanne Bolscher in 1928 trouwde met Hendrik Lammertink wilde Hendrik een slagerij 
beginnen naast het cafè. Er werd een compleet nieuw woon-winkelpand gebouwd. Gradus 
Bolscher had nogal wat bezwaren tegen de slagerij, maar onder druk van het jonge paar werd 
toch een ruimte voor de slagerij gereserveerd.  Op de eerste verdieping kwamen de 
slaapkamers. Het nieuwe pand werd ruim twee meter smaller zodat men met  paard en wagen 
achter het pand kon komen, waar het slachthuis kwam. De indeling van het nieuwe pand was 
als volgt: aan de straatkant links de slagerij,  daarachter een woonkeuken en een bijkeuken 
en een klein slaapkamertje. Naast de slagerij was  het cafe, ruim zes meter lang, met 
daarachter de biljartzaal vijf en een halve meter lang.  In het midden had je een portiek die 
toegang gaf tot links de slagerij en rechts het cafè en middenin een gang naar de woonkeuken 
achter de slagerij. Op 4 januari 1930 is Gradus Bolscher overleden en op 28 mei 1932 zijn 
vrouw  Maria Lammertink (Keppelink). Nadien is het pand vele malen verbouwd. Hendrik 
Lammertink werd opgevolgd door zijn zoon Gerrit en die weer door zijn zoon Gerard.  
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1957 en 2018 
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Oude erven 
In het jaar 1475 legde de bisschop van Utrecht een schatting (belasting) op aan geheel 
Twenthe om bij te dragen aan de kosten van de oorlogen. De bisschop voerde oorlogen tegen 
de hertog van Gelre. Deze viel voortdurende Twenthe binnen om te roven. In dit 
schattingsregister staan alle negenentwintig boerderijen van Enter van dat moment vermeld.  

  
     

Butendijck  Lag in de zogenaamde Bokkenhoek  

Rotershus  Roeters, lag op de lege plek ten zuiden van vrachtrijder Ezendam  

Eckerding  Ekkerink, lag tussen Roeters en de Lage Dijk  

Oldehoff  Laover, ten zuiden aan de Lage Dijk  

Hoffstedde  Horstink aan de Horstinksteeg  

Tuding  Tuïnk, huis van Lammertink  

Smeding  Smeïnk, lag in de rij woonhuizen waar later het postkantoor was  

Langehoff  Wooltershoes naast de Coöperatie  

Borcharding  Borgink, later de Coöperatie  

Hardenberch  
Achter de Coöperatie, was vroeger een versterkt edelmanshuis in de 14 e 
eeuw. Het Wooltershuis was ooit het erve Hardenberg.  

Hermannishus 
Hermsel, de achterste drie huizen aan de Werfstraat, genoemd naar 
Hermannus de Enthere?  

Plecht  De Plecht, de huizen van Scholten en Ezink  
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Brandershus  
De oude pastorie, naast het hervormd dienstgebouw, is gebouwd op 
"Branders gaarden", het was een ouderenwoning.  

De Eso  Ezink, lag achter de O.L. School  

Conrading  De huizen van Velten Baks t/m Brok 

Duvelshus  Hagemans, de huizen tussen Brok en Burgers  

Loverding  Leuvelink, waarschijnlijk huis van J. Wolthuis  

Roderding  De huizen tussen Burgers en Klinkhamer  

Lamberting  Lammertink, lag ten zuiden van Klinkhamer t/m Van Uitert  

Weterding  Weterink, lag ten zuiden van Van Uitert t/m schilder Schipper  

Effing  Effink, rk zustershuis en school  

Coldehoff  Kolhof, de huizen ten oosten van de Boerdijk  

Folberting  Volbrink, de huizen ten westen van de Brinkstraat  

Hubbelding  Hobbelink, de huizen ten noorden van de Stationsweg  

Brinchus  Hoge Brink  

Exhoe  Exo aan de Regge  

Lederweerd  Leyerweerdt  

Catler  Kettelaar 

De Dues  Ten Duis, na 1500 niet meer genoemd  

 

    
    

 

Erve Rutenfrans (Stoffer), dwarshuis voor boerderij, hoek Dorpsstraat/Hoge Brink 
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Oude katholieke kapel 
Oude mensen in Enter wisten omtrent het midden van de vorige eeuw nog te vertellen dat er 
vroeger een kapel in Enter was. Deze kapel moest gestaan hebben op "Stoffershöfken", nu 
hoek  Werfstraat/Schippersstraat, volgens Gerrit Kraa. Maar in de boedelbeschrijving van het 
erve Borgerink staat dat de kapel stond tussen erve Ter Harmsel, rechts van de huidege 
Werfstraat en de Woltersteeg. Dat is dus op de plaats waar de cooperatie was en voorheen het 
erve Borgerink. 

Streekhistorici hadden er al vaak melding van gemaakt dat er omstreeks het midden van de 
veertiende eeuw een kapel in Enter was gesticht, zonder te vermelden hoe ze aan die wijsheid 
waren  gekomen.  Gerrit Kraa, oud bestuurslid van de Oudheidkamer, heeft helderheid 
gebracht in deze geschiedenis.  

In de notulen van de classis Deventer wordt in 1636 melding gemaakt van de in 
de  Tachtigjarige Oorlog verwoeste kapel. Het katholieke volksdeel van Enter bezocht, als 
zijnde een bedevaart, de verwoeste kapel nog regelmatig. De classis wilde hiertegen optreden 
omdat alle uiterlijke kenmerken van  het katholieke geloof toen streng verboden waren.  

Dus er is in ieder geval een kapel geweest voor de in 1709 gestichte hervormde kerk. Uit oude 
oorkonden in het huisarchief van de heren van Almelo staat te lezen dat er tot het midden van 
de veertiende eeuw in Enter een adellijk geslacht is geweest. Het waren borgmannen van de 
heren van Almelo. Tijdens oorlogstijd moesten ze militaire bijstand verlenen als ridder of 
schildknaap.  

Hier tegenover kregen ze bescherming van de heren van Almelo. Telgen uit dit oude Enterse 
riddergeslacht hadden ook al lang aanzienlijke functies  in geestelijke instellingen. Als eerste 
hiervan komen we tegen Arnoldo de Ennethere, in 1134 tot 1339 Hermannus de Enthere, die 
procurator was van de proosdij van Vreden. Op de plaats waar later de gebouwen  van de 
coöperatie verrezen en de huidige Oude Pastoriestraat stond toen dat edelmanshuis. De naam 
Hardenberch (sterke burcht) herinnerde in 1475 op die plek hier nog aan. En ook het erve 
Hardenberg, later Langenhof, Woolters, Nijenhuis, Ter Denge. 

Dit adelijk geslacht heeft de kapel gesticht in Enter want dat een handjevol armlastige boeren 
kan dat nooit gedaan hebben. Of het in de veertiende eeuw is geweest kan niet aangetoond 
worden. De plaats is wel zeker, dat was waar de oude cooperatie was, midden op de Brink. 

Van het midden van de Tachtigjarige Oorlog tot aan de Franse tijd was de katholieke 
godsdienst verboden. Maar niet lang daarvoor was de stemming in overheidskringen al veel 
milder. In 1787 kreeg het katholieke volksdeel van Enter toestemming om een schuurkerk te 
bouwen. Veel stelde het niet voor. Een houten gebouw met stro gedekt en de zijkanten 
mochten maar "drie pannen" hoog zijn. Molenaar Frans Lokamp en Arend Borgerink waren 
de initiatiefnemers. Arend Borgerink stelde een stukje grond beschikbaar.  

In een boedelbeschrijving van het erve Borgerink (waar later de coöperatie was) uit 1823 lezen 
we het volgende.: "perceel 1, een huis en brouwerij gelegen tussen Harmsel- en Woltersstege, 
perceel 2, een hof achter perceel 1 waarop de Roomsch Catholijke Kerk heeft gestaan."  

Na de Franse Tijd werd er in alle plaatsen in Nederland onderzocht wie van oudsher de 
rechtmatige eigenaar was geweest van de aanwezige kerken. In Enter was dat aantoonbaar de 
Nederduits gereformeerde kerk, die in 1709 de kerk op de Brink had gesticht, de latere 
hervormde kerk. Omdat de schuurkerk uit 1787 een bouwval was kregen de katholieken van 
de overheid een vervangende kerk. Het Departement van Waterstaat moest deze regelingen 
uitvoeren, vandaar dat deze kerkjes "Waterstaatkerkjes" genoemd werden en in heel 
Nederland werden gebouwd, zowel voor de katholieken als voor de protestanten. Het 
Waterstaatskerkje in Enter werd in 1820 gebouwd aan de Dorpsstraat, naast de huidige kerk, 
die in 1926 werd gesticht.  
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8 juli 1936 

Ontginning en verkaveling 
In de tweede helft van de achttiende eeuw gingen enkele grootgrondbezitters, die tot dusver 
hun gebied voornamelijk als jachtterrein hadden beschouwd, aandacht schenken aan 
verbetering van de landbouw en ontginning van woeste grond. Het was een verschijnsel dat 
zich over Europa verspreidde en naar men zegt zijn oorsprong had bij de Psysiocraten in 
Frankrijk. Die beschouwden de natuur – en in het bijzonder de landbouw – als bron van 
welvaart. In wetenschappelijke genootschappen probeerde men elkaar van de schoonheid van 
de natuur te overtuigen en van de nieuwste theorieën en werkmethoden op landbouwgebied 
op de hoogte te brengen. Daartoe behoorde het streven om woeste gronden te ontginnen. Met 
ontginnen van woeste gronden werd bedoeld het in cultuur brengen er van en ze geschikt 
maken voor landbouw, veeteelt of bosbouw.  

Vroeger was hier een veenlandschap en heidelandschap afgewisseld met kleine ontginningen 
en dichte meidoornheggen, dat begrensd werd door de Vecht, de Regge en de heuvelrug. Het 
maakte onderdeel uit van het richtambt Kedingen, een gebied waarover de bisschop van 
Utrecht en de roofridders geregeld met elkaar in de clinch lagen.  Door verdeling van de 
gemeenschappelijke markengronden in de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw, 
kwam heel dit onbebouwde gebied beschikbaar voor ontginningen. Ook begon men toen 
massaal de heide te beplanten met de grove den. De huidige bossen zijn dan ook niet oud. De 
bossen die er in de middeleeuwen waren zijn massaal gekapt en daarvoor kwam de heide in 
de plaats. Met de bossen verdwenen de magische plaatsen. 

Men waakte ervoor dat geen roofbouw werd gepleegd op het heidebezit en het bosbezit van de 
marke. Personen van buiten de marke mochten geen plaggen steken, turf winnen of bomen 
hakken. De boeren zijn er lang zuinig op geweest en probeerden te voorkomen dat zich 
anderen op de heide vestigden of tot ontginning overgingen. Deze gronden zijn vrij toegankelijk 
en daarom is er geen wegenstelsel nodig zoals in de Enter Es, dat de bereikbaarheid van ieders 
stukje land garandeert. Als de bewoners van de marke naar het dorp Enter willen kiezen ze 
de kortste weg. Dat wil zeggen, van huis uit in een rechte lijn over de markegrond naar Enter. 
Hetzelfde doen ze als ze naar Rijssen of naar de Keurstervoort richting Ypelo willen. Dit is 
honderden jaar zo gegaan. 
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Slicher van Bath toont aan de hand van belastingstatistieken aan dat de rundveestapel in 
Overijssel tussen de jaren 1740 en 1800 aanzienlijk is toegenomen. De groei zal parallel 
hebben gelopen met de in diezelfde tijd op gang gekomen markeverdelingen en ontginningen 
en het daardoor toenemen van het areaal grasland. De benaming die het meest in Twente 
voorkomt bij deze constructie is misbalk. Men kan zich afvragen waar het element mis 
betrekking op heeft. De Noord-Twentse hooischuren heten misschöppen. Toch moeten we niet 
meer achter zoeken dan wat in het Twentse taalgebruik opgesloten ligt. Mis is een 
samentrekking van midden met een genitief-s (genitief is 2e naamval). Een misbalk is een 
middenbalk en zo is een misschöppe wellicht ook een later midden tussen bestaande 
gebouwen of midden op het erf gezette schuur. 

Het streven het aantal erven in een marke niet te vermeerderen, zodat het bouwlandgebruik 
hetzelfde bleef, net als het benutten van weide en markegrond voor vee en plaggenmaaien, is 
alle eeuwen door een van de pijlers van het marke-instituut geweest. Het was daarbij de pijler 
die uiteindelijk wel moet afbreken en zo het instituut ten val brengen. Het duurde wel lang, 
zo ongeveer vanaf het ontstaan van de marken via eeuwen van groeiende wantoestanden tot 
in het begin van de negentiende eeuw. Het liep uit op de markeverdelingen en de daarop 
grootscheepse ontginningen en een haast ongebreidelde bouw van nieuwe boerenbedrijven. 
Kon in al die eeuwen, van welke we uit de markeboeken er drie of vier kunnen meemaken, de 
kleine huizenbouw – clandestien en op de gemeenschappelijke gronden – onmogelijk worden 
tegengehouden, wel kon men die op de erven zelf met redelijk succes binnen de vanouds 
gestelde perken houden. De oudste bepaling hierover lezen we in het jaar 1554 in het 
markeboek van Albergen: 'Daer en moste ghein furstedde mher off eijn gewardt guedt sijen 
dann thwe, tho wetten de rechte saelstedde vnd eijn lifftuichtes hues voer de olderenn.’ Dus 
op een gewaard erve of goed alleen het eigenlijke huis, de 'saalstede' en een lijftochtshuis voor 
de ouders. Dat erfhuis: de grote boerderij, stond altijd buiten elke discussie. Het had zijn van 
oude tijden af overgeleverde, 'oldheergebrachte' rechten en plichten, stevig verankerd in de 
markerechten. 

In Enter is het erve  Effinck één van de grootste boerderijen ter plaatse. In het jaar 1770 is 
het grondbezit vijftien komma zeven hectare, verspreid over zevenentwintig percelen. 
Veldnamen die we in het grondbezit tegenkomen zijn: de Veene Akker, het Hamberg Stuk, de 
Sandakker, de Kromme Akker (die trouwens op de kaart recht is), het Verboomstuk, het 
Stokstuk, de Kleine Aanwende, de Baanakker, het Lootstuk, het Oosterrot, het Leemstuk, het 
Eerste Raykersstuk, het Tuinstuk, het Hellewit, de Veltbrake en het Leemkoelenstuk. Allemaal 
namen die uit de ontginningsperiode van de Enter Es stammen. 

De marken met al zijn rechten, plichten en de waardelen moeten zijn ontstaan op een moment 
dat de druk op het milieu erg groot dreigde te worden. Op zo'n moment is er een collectief 
belang tegenover buitenstaanders, hetgeen gemeenschapszin (en dorpsvorming?) in de hand 
kan hebben gewerkt. Blijkbaar hadden de splitsingen van oudhoevige erven en nieuwere 
ontginningen al een dusdanig verschil in erfgrootte tot gevolg gehad. Bij de vaststelling van de 
waardelen werd een simpele regel als: 'één erve krijgt één waardeel' onrechtvaardig bevonden. 
Mogelijk was de oorspronkelijke grootte van een hoeve nog bekend en deze op vier 'waren' 
gesteld, waarna eenieder naar rato zijn waardelen kreeg toebedeeld. De marke omvatte ook 
alle woeste gronden zoals: heiden, bossen bomen, venen en beekdalen. De waren of waardelen 
bepaalden de omvang van de gebruiksrechten die een hoevebezitter had in de gemene 
gronden. Het betrof meestal het recht van plaggen of turf steken, het kappen van hout en het 
weiden van vee. De marke kon een vrije marke zijn (het eigendom van eigengeërfde vrije 
boeren) of een hofmarke (behorende bij een Heerlijkheid). De marken waren autonoom en 
regelden hun eigen belangen door het uitvaardigden van 'willekeuren' (wettelijke regels) en 
stelden beambten aan voor de naleving daarvan. 

Omstreeks het midden van de twintigste eeuw (1850) werden de meeste marken opgeheven. 
Dit ging lang overal niet van harte en onder druk van de overheid die vond dat de marken de 
vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het feit dat wij aan het begin van de 



210 
 

industriële revolutie stonden, met een snel groeiende bevolking, met als gevolg een stijgende 
vraag naar voedsel. De traditionele landbouw met bemesting die uitsluitend uit schapenmest 
en heideplaggen bestond, en die vanaf de vroege middeleeuwen in Enter gebruikelijk was liet 
geen uitbreiding en productieverhoging toe. De hoeveelheid schapen en daarmee de 
mestproductie, was immers gebonden aan het areaal heide dat de marke bezat (één schaap 
per hectare heide). Ook al was een  behoorlijke oppervlakte hiervan geschikt voor ontginning 
tot bouw- en weiland, niet iedereen voelde iets voor de verdeling van de woeste 
markengronden. De redenen waren dat men al te weinig mest had voor het land dat men 
onder de ploeg had en dat teveel grond verloren zou gaan door aanleg van wegen, sloten en 
houtwallen. Dat de armen nu geheel ten laste van de marke zouden komen en dat de 
verkregen gronden te ver van de boerderijen zouden komen te liggen. Het register van 
'peerden, verckens, schapen en de ymen' van het jaar 1602 noemt als marken waarin 
schapenteelt voorkwam: - Heerlijkheid Almelo: Vriezenveen; - Landgericht Kedingen: Wierden 
met Hoge Hexel, Enter, Notter-Zuna, Rectum, Elsen, Goor, Diepenheim en Markelo; - 
Landgericht Ootmarsum: Vasse, Mander, Hezinge, Nutter, Oud-Ootmarsum en Agelo. 

De schapenteelt in het groter geheel was van geringere betekenis dan die van het overige vee. 
Na het jaar 1602 is het aantal schapen wel toegenomen maar niet uitzonderlijk en 
waarschijnlijk geleidelijk. In het jaar 1844 waren er ellfduizendvijfhonderdnegenenveertig 
(11.549) schapen, toen had zich al een daling ingezet die niet  zou ophouden. Dat was het 
gevolg van de markeverdelingen en de ontginningen van de gemeenschappelijke en woeste 
gronden. 

Om schulden af te lossen werden door de marke ook gronden aan vermogende mensen 
verkocht. In Twente waren dit doorgaans de textielfabrikanten en de adel. Ze lieten de minst 
slechte heidegronden op grote schaal met behulp van ossenspannen en stoomploegen 
ontginnen om ze vervolgens met voornamelijk grove dennen te bebossen. Ook de overheid liet 
zich niet onbetuigd en kocht grote oppervlakten markengronden aan om die te bebossen. 
Hieraan dankt het Staatsbosbeheer zijn ontstaan. Om niet van buitenlandse importen 
afhankelijk te zijn werd de aanplant van bos sterk gestimuleerd. Het grootste deel van ons 
huidige bosareaal stamt dan ook uit deze tijd. Kenmerkend voor de ontginningsbossen op de 
voormalige heidegronden zijn de brede, rechte houtafvoerwegen en diepe wateringssloten. De 
lage en natte stukken waren ongeschikt en bleven als zodanig voor ontginning en bebossing 
gespaard. 

Ingrijpende veranderingen zijn dus teweeggebracht door eerst de ontginningen en vervolgens 
de ruilverkavelingen, door ontwateringen voor lagere waterstanden en betere waterafvoer, 
allemaal tot voordeel van het huidige agrarische grondgebruik. Er is daardoor veel veranderd 
in het prachtige, met uitzonderlijk rijke flora en fauna, landschap van Enter. De beheersing 
van de grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik van het gebied, heeft met 
die ingrepen te maken. Ze hebben veel betekend voor het systeem van beken en watergangen. 
Het kon mede omdat de scheepvaart in die landschappen weinig eisen stelde en dus niet als 
tegenstander zou optreden. Ook speelde  mee dat de belangrijkste beken zowel een West-Duits 
als een Nederlands stroomgebied hadden, zoals de Regge en de Berkel. 

Gelukkig zijn er op vele plaatsen herinneringen in Enter aan het kleinschalige weidelandschap 
van na de markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door ontginning van woeste gronden 
zijn ook graslandcomplexen ontstaan door nieuwe indeling en herontginning via kavelruil en 
ruilverkaveling. Van kavelruil is reeds in de negentiende eeuw sprake geweest, wel echter op 
vrijwillige basis. 

Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van waterrijke natuurgebieden in 
Twente nog met groot elan aangepakt. De Schipleide werd na de Tweede Wereldoorlog 
overdekt, omdat ze werd gebruikt als het riool van Oldenzaal. Nu is hiervan vrijwel niets meer 
terug te vinden, omdat hier het recreatiepark 'Het Hulsbeek' is gecreëerd. De hoofddoelstelling 
van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand brengen van een rationele en 
economische verantwoorde agrarische bedrijfstak. 



211 
 

 Gezegd kan worden dat deze wet bijzonder effectief is geweest. Jarenlang is via die wet 
jaarlijks veertigduizend hectare in behandeling genomen. Van het twee miljoen hectare grote 
landelijke gebied in ons land, had in het jaar 1990 al negenhonderdduizend hectare één of 
andere vorm van ruilverkaveling achter de rug. In dat kader zijn dertigduizend kilometer 
plattelandswegen aangelegd of verbeterd. Het landschap kwam aan bod door de aanleg van 
zeventienduizend hectare aan houtwallen en bosschages. Eind jaren zestig begon de 
ruilverkavelingwet echter een spanningsveld op te roepen tussen de landbouw en de zich toen 
ontwikkelende zorg voor natuur- en landschapsbehoud.  

De wet had niet als doelstelling om het landschap te behouden en daarom kwam in oktober 
1985 de Landinrichtingswet tot stand. Deze biedt mogelijkheden voor reorganisatie van een 
gebied of voor ruilverkaveling in de ouderwetse vorm. De keuze wordt overigens door de 
minister gemaakt. De grond wordt bij een ruilverkaveling door de boeren ingebracht. Het is 
niet zeker dat men dezelfde oppervlakte grond terugkrijgt. In de meeste gevallen krijgen de 
grondeigenaren vijfennegentig procent van hun ingebrachte bezit terug. Vijf procent wordt 
gebruikt voor aanleg van wegen en waterlopen, landschapselementen. Bij reorganisatie is de 
korting drie procent. De landinrichtingscommissie (een plaatselijke commissie) zorgt voor het 
opstellen van het landinrichtingsplan en vervolgens ook voor de uitvoering daarvan, die 
gemiddeld twaalf jaar duurt.  

Het genoeglijke, kleinschalige boerenland van de marke Enter is veranderd in een groter, 
zakelijker complex van weiden en akkers. Oude weggetjes verdwenen en wallen werden 
gerooid. Het werk werd nu en dan ernstig vertraagd.  

Zo kwamen er naar aanleiding van de tervisielegging van de voorlopige toedeling van de 
gronden te Markelo en Holten in het jaar 1980 niet minder dan zeshonderd bezwaarschriften 
binnen. Daardoor kon dit belangrijke onderdeel van de ruilverkaveling pas voorjaar van 1984 
worden afgesloten. Ook de financiële afwikkeling leverde weer een vloed aan bezwaarschriften 
op. De boer betaalt naar het voordeel dat hij van de ruilverkavelingwerken ondervindt. Samen 
met 353 gemeenten en waterschappen moest de landbouw in het blok zeventien miljoen 
gulden opbrengen. De totale kosten van de ruilverkaveling in Markelo en Holten waren 
tweeënvijftig miljoen gulden. De zevenhonderd boeren in het blok hadden voor de 
ruilverkaveling een zeer versnipperd grondbezit. Er waren boeren die hun grond over vijftien 
percelen verdeeld, verspreid door het gebied hadden liggen. Daarin heeft de ruilverkaveling 
verbetering gebracht. De kavels per bedrijf werden tot twee of drie teruggebracht en liggen nu 
over het algemeen vlakbij de boerderij. Daarnaast zijn tweeëntwintig bedrijven verplaatst, ging 
tweeduizend hectare slechte grond op de schop, werd honderd kilometer aan verharde wegen 
aangelegd en nog eens vijfendertig kilometer aan wegen gereconstrueerd.  

Aan waterlopen werd honderdvijftig kilometer gerealiseerd, waarbij is geprobeerd de 
grondwaterstand op zeventig centimeter beneden het maaiveld te brengen. Er werden zeven 
nieuwe bruggen over de Schipbeek gebouwd en aan de bouw van twee gemalen werd 
meegewerkt. Bijna honderd kilometer houtopstanden werd gerooid, waarvoor echter een zelfde 
oppervlakte opnieuw werd ingepoot.  

Ook voor de recreatie werd het een en ander gedaan. Zo kwam dertig kilometer aan 
schelpenfietspad of mijnsteenfietspad gereed, negen kilometer aan wandelpaden en acht 
kilometer aan ruiterpaden. Ook werden vijf picknickparkeerplaatsen aangelegd.  

Het door de markenverdeling in de negentiende eeuw versnipperde grondbezit van de boeren 
kon worden teruggedraaid. De grenzen dienden toen door houtwallen te worden voorzien. In 
West – Twente, het waterschap van de Regge, zijn nagenoeg alle beken gekanaliseerd. De 
kanalisatie van de Regge vond plaats in de jaren 1894 tot 1913.  

Ook particulieren hebben talrijke gebieden ontgonnen. Pas sinds het eind van de negentiende 
eeuw is door grootscheepse ontginning van heidegebieden en moerasgebieden de weidegrond 
in Twente sterk uitgebreid. En vooral in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Daarvoor 
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was tot twee keer toe een initiatief nodig van de provinciale landbouworganisaties. Het eerste 
initiatief leidde in het jaar 1888 tot de oprichting van de Heidemaatschappij. Het tweede 
initiatief, geïnspireerd door het grote leger werklozen van de jaren twintig en dertig van de 
twintigste eeuw, dat voor de werkverschaffing projecten zocht, tot dat van de NV 
Ontginningsmaatschappij Overijssel. De mogelijkheid om aan een overvloed van goedkope 
arbeidskrachten te komen voor het in cultuur brengen van de woeste gronden werd door de 
boerenorganisaties met beide handen aangegrepen.  

De NV Ontginningsmaatschappij Overijssel had als doelstelling het verwerven van gronden, 
zo nodig door onteigening, om die te verbeteren en dan weer voor particulier gebruik 
beschikbaar te stellen. Voor de ontwikkeling van plannen en de organisatie van de 
werkzaamheden werd de Heidemij zoals de maatschappij ook wel werd genoemd, 
ingeschakeld. De Heidemaatschappij en de werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig 
en dertig van de twintigste eeuw – de grote ontginningen bewerkstelligen. Heel veel woeste 
gronden zijn toen omgezet in weide, bos en akkerland. Aan de wieg van de Heidemaatschappij 
hebben de Enschedese textielfabrikanten gestaan. Op de vergadering van de in Zwolle op 20 
juli 1886 vergaderende Geldersch Overijsselsche Maatschappij van Landbouw stond als 
discussiepunt: 'Hoe kan de standsorganisatie de ontginning van de heidevelden bevorderen?' 
Op de vergadering werd een commissie benoemd die de zaak zou onderzoeken en daarvan 
maakte ook de Enschedese textielfabrikant Albert Jan Blijdestein deel uit. De commissie ging 
een kijkje nemen in Denemarken en Sleeswijk-Holstein waar ze zich liet informeren over daar 
werkzame heidemaatschappijen. In het rapport dat op 8 juni 1887 werd uitgebracht werd 
voorgesteld ook iets dergelijks in ons land van de grond te brengen. Op 5 januari 1888 
kwamen achtenvijftig fabrikanten, grootgrondbezitters en andere voorname lieden op 
uitnodiging van eerder genoemde standsorganisatie bij elkaar in de Groote Sociëteit in 
Arnhem en werd de Nederlandse Heidemaatschappij als 'vereniging tot nut van iedereen' een 
feit. Doelstelling: de bevordering van de ontginning van heide, duinen en andere woeste 
gronden. Een jaar later, in 1889 werd Albert Jan Blijdenstein tot voorzitter gekozen en hij zou 
deze functie tot aan zijn dood in het jaar 1896 vervullen.  

Vrij kort na de oprichting van de Nederlandse Heidemaatschappij werd koning Willem III 
beschermheer en ontwikkelden zich de werkzaamheden heel anders, dan in de eerste instantie 
de bedoeling was geweest. Men zou zich namelijk met adviezen aan heide-ontginners 
bezighouden. Reeds in het jaar 1892 werd besloten ook zelf ontginning ter hand te nemen wat 
in die tijd vooral bebossing betekende. Daarvoor werd in genoemd jaar een span van zes ossen 
en een diepploeg aangeschaft en ook nog een reserve-os. De vijftienhonderd leden 
protesteerden scherp tegen deze investering, 'wijl daardoor het brood den armen arbeider ten 
plattelande onthouden wordt', zo stelden ze. Met behulp van de ossenploeg waren twee dagen 
nodig om een hectare heide om te ploegen. In het jaar 1895 had men zeven mensen in dienst 
waarbij vijf bosbazen.  

In het jaar 1905 is er een stoomploeg aangeschaft die bestond uit twee stoomlocomotieven 
van elk twintig ton. Die op zeshonderd meter afstand van elkaar – via een kabel die om een 
onder de machine aangebrachte trommel werd gewonden – een grote ploeg heen en weer 
trokken. Per seconde werd twee meter afgelegd en per dag kon zo met stoomkracht vier tot vijf 
hectare heide worden bewerkt. Per uur was honderdzestig kilo steenkool en per dag elfhonderd 
liter water nodig. In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide 
bewerkt en met ossenploegen negentienhonderdveertig hectare, met de schop werd nog eens 
vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg, werden toen ook twee door 
motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het aantal ossen opgevoerd tot achtenzestig 
terwijl eveneens veertig paarden voor trekkracht zorgden. Een jaar later waren er vierhonderd 
mensen in dienst, had men al vijfennegentig landgoederen in beheer met een totale 
oppervlakte van tweeentwintigduizendenhonderd hectare en was nog een groter oppervlak na 
bebossing of verandering in cultuurland teruggegeven aan de eigenaren. Het areaal woeste 
grond slonk, vooral in de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder snel. Van de 
zeshonderdduizend hectare van het jaar 1900 was in 1938 nog honderdzeventigduizend over. 
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In het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen tot zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden 
de ossenploegen afgeschaft en vervangen door mannen met de schop.  

De Heidemaatschappij werd toen betrokken bij de werkverschaffing. Tussen de jaren 1924 en 
1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van de Heidemaatschappij geplaatste 
werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Tijdens en vlak na de Tweede 
Wereldoorlog is de ontginning van 355 waterrijke natuurgebieden in Twente nog met groot 
elan aangepakt. Om het in cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te maken diende 
de afwatering sterk te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle beken zijn gekanaliseerd. 
Door het graven van het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo in het zuiden en van het 
Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de verlengde 
Linderbeek in het noorden werd de afwatering der beken aanzienlijk versterkt. De noordelijke 
beken wateren nu direct op de Vecht af in plaats op de Regge. De Dinkel, die ten oosten van 
de Vecht als waterscheiding fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot deel nog 
ongerept. Ze verlaat Twente echter keurig gekanaliseerd via het naargeestig ontgonnen dal ten 
westen van Lattrop. Met dat alles is één van de mooiste en rijkste landschappen ten dode 
opgeschreven.  

Bij de gemeentelijke herindeling van het jaar 1818 werd Enter bij Wierden gevoegd. In het jaar 
1847 werd in Enter verboden op of aan de openbare straat, wegen of pleinen ‘binnen den 
afstand van tien ellen, opene mestvaalten, mestspecie, plaggen aarde, asch of dergelijks te 
plaatsen.’ Die bepaling was heel nuttig omdat het er nu wat christelijker uitzag. 's Avonds was 
het echter een riskante onderneming om zich in het verkeer te storten, want verlichting was 
er niet. Pas in het jaar 1852 werd besloten om tot voordeel van de gemeente twee lantaarns 
aan te schaffen. Omdat men als de dood was voor brand met al die daken van riet en stro, 
was het niet toegestaan om 'binnen den afstand van 20 ellen turf, schadden, hout, hooi of 
stromijten te hebben.’ Het leek wel of helemaal niets mocht. Zo was het in Enter verboden om 
paarden of vee op openbare plaatsen vast te maken aan huizen, gebouwen en omheiningen, 
bomen of dergelijke. Het was ook verboden om uit de weg stenen op te nemen of daarin te 
graven. Dat was vroeger niet zo ongebruikelijk: 'De weg is van alleman, 'k zol neet wetten, 
woerumme a-j d'r niks van mangt gebroeken' was het parool. Zo omstreeks het jaar 1740 werd 
een compleet gezin in hartje winter (januari) uit hun huis gezet. De familie maakte daarna een 
hol van zand, gegraven uit de weg, een beetje stro in de kant en dat was hun huis. 

Lely kreeg van het bestuur de vrije hand. En ook kreeg de pas afgestudeerde ingenieur een 
salaris dat gelijk lag aan dat van de burgemeester van Deventer. Hij mocht zelf de instructie 
opstellen waarin moest staan welk werk hij allemaal voor dat salaris zou verrichten. Met dit 
salaris ging Lely in Deventer ‘op stand’ wonen. Lely is verantwoordelijk voor het beleid 
betreffende de ontginningen en het rechttrekken van de rivieren in Twente. Hij voerde het plan 
uit van Staring en Stieltjes. De historici schrijven dat ingrijpende veranderingen 
teweeggebracht zijn eerst door de ontginningen en vervolgens de ruilverkavelingen, door 
ontwateringen voor lagere waterstanden en betere waterafvoer, allemaal tot voordeel van het 
huidige agrarische grondgebruik. En dat er daardoor veel veranderd is in het prachtige, met 
uitzonderlijk rijke flora en fauna begiftigde landschap van Oost-Twente. Dat de beheersing 
van de grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik van het gebied, veel met 
die ingrepen te maken had en dat die veel betekend hebben voor het systeem van beken en 
watergangen. Dat in het stroomgebied van de rivieren door de verbeterde waterafvoer meer 
gronden in cultuur gebracht zouden kunnen worden. In de begroting werd vermeld dat er 
bijna honderdvijftig hectare grond onteigend moest worden om de beoogde recht-trekkingen 
en verleggingen te kunnen realiseren. De beheerskosten en administratieve kosten zouden 
verhoudingsgewijs lager uitvallen en zou het gemakkelijker zijn om bekwaam personeel aan 
te trekken. Heidevelden, moerassen en veengebieden werden op grote schaal ontgonnen en 
drooggelegd. In dit proces paste ook het graven van kanalen en vaarten, al was het om op 
diverse plaatsen gewonnen turf te kunnen vervoeren. In feite waren de kanaalgravers op dat 
moment al te laat. Twintig jaar eerder was de trein al in Overijssel verschenen terwijl ook het 
vervoer over de weg de aandacht opeiste. Zeker was men te laat in het jaar 1889, toen het 
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kanaal Almelo-Nordhorn tot aan de grens gereed was. Bovendien was het te klein, schepen 
van maximaal honderdvijftig ton konden er gebruik van maken. En toch ging men door met 
graven! Een trieste constatering vooral voor degenen die zich hebben ingezet om in Twente 
een goede scheepvaartverbinding te realiseren. Met de komst van een nieuwe gouverneur in 
Overijssel de graaf Van Rechteren Limpurg van huize Almelo kregen de kanaalplannen, die 
uiteindelijk leiden tot het graven van het Twente-Rijnkanaal en Twente kanaal weer leven 
ingeblazen. Er zijn op vele plaatsen herinneringen aan het kleinschalige weidelandschap van 
na de markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door ontginning van woeste gronden, zijn 
ook graslandcomplexen ontstaan door nieuwe indeling en herontginning via kavelruil en 
ruilverkaveling.  

Op dat moment is de Twickelervaart echter reeds gesloten voor alle scheepvaartverkeer. En 
ook die op de Regge is inmiddels danig verminderd. In Enter worden praktisch geen zompen 
meer gebouwd, de laatste zomp liep in het jaar 1887 in Enter van stapel. Tussen de jaren 
1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van de Heidemaatschappij 
geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Om het in cultuur brengen 
van de woeste gronden mogelijk te maken diende de afwatering sterk te worden verbeterd. De 
Regge en nagenoeg alle beken zijn gekanaliseerd. Door het graven van het Twentekanaal met 
een zijtak naar Almelo in het zuiden en van het Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, 
het Mariënberg-Vechtkanaal en de verlengde Linderbeek in het noorden werd de afwatering 
der beken aanzienlijk versterkt. De noordelijke beken wateren nu direct op de Vecht af in 
plaats op de Regge. De Dinkel, die ten oosten van de Vecht als waterscheiding fungerende 
stuwwal langs stroomt, is voor een groot deel nog ongerept.  

Lely, Staring, Stieltjes en Van Rechteren deden hun best voor de grote kanalen en dat ging 
ten koste van de bouw van de zompen en de handel en de scheepvaart met de zompen. 
Waarom kon het niet en en? En de scheepvaart op de kanalen en de scheepvaart met de 
zompen? Waarom werd pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de Regge gedeeltelijk in 
de oude staat worden gebracht?  

Pas toen de boeren hun koeien in de zomer niet meer uit de stal haalden en de weilanden er 
leeg en groen bij liggen. Dertig jaar later werden in Nederland jaarlijks drieduizend 
boerenbedrijven opgeheven. Volgens schattingen van de EG zou binnen één generatie de helft 
van de landbouw in Noord-Europa verdwijnen. Van de veeteeltbedrijven was het laatste 
decennium meer dan een derde gestopt. Dertig jaar later waren er speciale ‘versiercursussen’ 
om jonge boeren aan de vrouw te helpen omdat vrijwel geen meisje meer boerin wilde worden. 
In de boerenvakbladen werd met vrouwen geadverteerd: ‘Dames uit Polen en Rusland zijn 
graag bereid een serieuze boerenvrijgezel terzijde te staan. Gratis fotobrochure. Amor: tel. xxx. 
Dertig jaar later was voor de boerenzoons en boerendochters de opvolging geen automatisme 
meer, maar een punt van discussie. De boerenvrouwen ontdekten dat ze keuzes konden 
maken, en zelfs moesten maken. Bij één op de dertig boerderijen stond een vrouw aan het 
hoofd. En in de boerenfamilies begonnen ook de echtscheidingen voor te komen.  

De grote boeren uit de marke Enter zijn er nog steeds. Alhoewel, het erve Reints is keurig voor 
de toeristen ingericht. Er is een visvijver in de marke en in de Waterhoek is een boer een 
manege gestart en rijdt in een paardentram groepen mensen rond. De stelling dat alle grote 
boeren nog boeren gaat dus niet helemaal op. Maar toch kan ik de beleidsmakers niet van 
alles de schuld geven dat men niet vooruit heeft gekeken bij het veranderen van het 
landschap. Voor de boeren werd het landschap tenslotte aangepast. 

Bezwaren van boeren en bevolking tegen de ontginningen waren er genoeg. Er werd echter 
niet naar geluisterd en men ging gewoon door met de vernietiging van het landschap in 
opdracht van de toenmalige landelijke regering. Op dinsdag 21 december 1971 ontaardde een 
stemming over ruilverkaveling in het blok Tubbergen in een orgie van vernieling en geweld. 
Honderden boeren uit Tubbergen verhinderden toen dat de stemming zijn normale verloop 
kon krijgen. Wat begon met het afzetten van de toegang tot de tent – waarin de stembussen 
stonden opgesteld – leidde in de vroege middaguren tot het bekogelen van het onder het 
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tentdoek verscholen gezag met stenen en molotovcocktails. En in het snel vallende duister 
van de korte decemberdag tot verwoede charges van politieagenten op de protesterende 
boeren. Vanaf dat moment ontaardde de actie van de tegenstanders van de ruilverkaveling in 
uren durende onlusten die een spoor van vernieling achterlieten in de smalle straten van het 
dorp. De burgemeesterswoning werd met een molotovcocktail in de brand gegooid, straten 
werden opengebroken en honderden ruiten sneuvelden. Maar het werk van de ontginning ging 
door en werd zo nu en dan ernstig vertraagd. Zo kwamen er naar aanleiding van de 
tervisielegging van de voorlopige toedeling van de gronden te Markelo en Holten in het jaar 
1980 niet minder dan zeshonderd bezwaarschriften binnen. Daardoor kon dit belangrijke 
onderdeel van de ruilverkaveling pas in het voorjaar van het jaar 1984 worden afgesloten.  

Ook de financiële afwikkeling van de verkaveling leverde weer een vloed aan bezwaarschriften 
op. Aan de bevolking heeft het niet gelegen, die wilden al die veranderingen aan het landschap 
niet. In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide bewerkt en 
met ossenploegen duizendnegenhonderdveertig hectare, met de schop werd nog eens 
vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg, werden toen ook twee door 
motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het aantal ossen opgevoerd tot achtenzestig 
terwijl eveneens veertig paarden voor trekkracht zorgden. Een jaar later waren er vierhonderd 
mensen in dienst, had men al vijfennegentig landgoederen in beheer met een totale 
oppervlakte van tweeëntwintigduizend en honderd (22.100) hectare en was nog een groter 
oppervlak na bebossing of verandering in cultuurland, teruggegeven aan de eigenaren.  

Het areaal woeste grond slonk, vooral in de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder 
snel. Van de zeshonderdduizend hectare van het jaar 1900 was in het jaar 1938 nog 
honderdzeventigduizend hectare over. In het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen tot 
zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden de ossenploegen afgeschaft en vervangen door 
mannen met de schop. De Heidemaatschappij werd toen betrokken bij de werkverschaffing. 
De Heidemaatschappij en de werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig en dertig van 
de twintigste eeuw – de grote ontginningen bewerkstelligen. Heel veel woeste gronden zijn toen 
omgezet in weide, bos en akkerland.  

Aan de wieg van de Heidemaatschappij hebben de Enschedese textielfabrikanten gestaan. De 
commissie ging een kijkje nemen in Denemarken en Sleeswijk-Holstein, waar ze zich liet 
informeren over daar werkzame heidemaatschappijen. In het rapport dat op 8 juni 1887 werd 
uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks in ons land van de grond te brengen. De wet 
had niet als doelstelling om het landschap te behouden.  

De hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand brengen van een 
rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak. Gezegd kan worden dat deze 
wet bijzonder effectief is geweest. Pas aan het eind jaren zestig begon de ruilverkavelingwet 
echter een spanningsveld op te roepen tussen de landbouw en de zich toen ontwikkelende 
zorg voor natuurbehoud en landschapsbehoud. Maar toen was men in mijn ogen al honderd 
jaar te laat en kon het voormalige landschap nooit worden herschapen. De Hamberg was 
immers afgegraven, de heidevelden waren weilanden geworden, de Hunnenbedden van hun 
stenen beroofd en de overgebleven grafheuvels waren opgeruimd. Met dat alles is één van de 
mooiste en rijkste landschappen van Nederland vernietigd. Dat komt mijns inziens omdat 
men de echte cultuur waarin traditie en vernieuwing samengaan vergeten is. Wij kennen geen 
symbolen meer die ons eraan herinneren zoals de Phoenix in Egypte die elk jaar uit zijn as 
herrijst. Enter is een woondorp geworden, waar de zompen en de ganzen verdwenen zijn, waar 
– buiten de drie nog bestaande fabrieken – de klompenmakers het oude ambacht in de 
zomermaanden nog slechts voor toeristen demonstreren. Wat eeuwenlang en voor talrijke 
generaties als basis en levensnoodzaak gold is onherroepelijk terzijde geschoven. Traditionele 
klederdrachten verdwenen, overgeleverde gebruiken gingen verloren. Bouwstijl en 
woninginrichting, kleding en manieren richten zich meer en meer op de moderne tijd.  

Ook ik heb er me schuldig aan gemaakt door niet meer naar de kerk te gaan, wel seks te 
hebben voor het huwelijk, niet alle verdiende loon inleveren en geen degelijk huwelijk. Ik heb 
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vastgesteld dat ondanks verbeteringen op materieel gebied, veel karakteristieks voor altijd 
verloren is gegaan en dikwijls van geestelijke armoede gesproken kan worden. En de rust en 
de magie van de natuur zijn uit onze levens verdwenen. En wat kregen we ervoor terug? 
Frisdrank, drugs, criminaliteit, junkfood, consumptie, kapitalisme, televisie, godsdiensten, 
extremisme, xenofobie en zinloos geweld. Stellig maakte de overgang van 'naturalwirtschaft' 
naar 'geldwirtschaft' de mensen veel ontvankelijker voor materialistische ideeën. Ook ik ben 
er door beïnvloed, ziet u mij al lopen met een knipmuts en lange rok? Sommige 
magievervangers ervaar ik als prettig zoals televisie, een nieuw huis, consumptie en junkfood 
en soms moet ik extreem zijn om de zaken duidelijk te krijgen en op scherp te zetten. Ik moet 
er niet aan denken in de rij voor de winkels te staan met een bon in de hand voor goederen 
en artikelen waarop bezuinigd is. En patat met majo vind ik lekker!! Ik bepaal zelf wat er op 
tv komt en doe niet mee aan organisaties van kerken en politiek. Ik kan denken en werken 
als een zelfstandig ondernemer en ik eet nog steeds met mijn lepel en vork die ik als zesjarig 
kind op mijn verjaardag kreeg. Wat wil ik nog meer? De armoede en het feodale verhoudingen 
van vroeger terug? De vrouw weer thuis werken in de keuken, hooguit in een ziekenhuis of 
bejaardentehuis en geen deel uit maken van het openbare leven in een mannenmaatschappij? 
Ik moet er niet aan denken!! Kortom, ik vermaak me wel in deze tegenwoordige tijd. Bron: 
Anneke Koers. Uit Enter, het gedroomde land 

 

 

7 oktober 1914 

Wat nog niet in ‘ik sin nun echen Eantersen’ 
staat 
Bokhove is een afgeleide van Beukenhoeve. Wanneer er sprake is van een Groot Bokhove en 
een Klein Bokhove is dat omdat Klein Bokhove is afgescheiden, meestal als woning voor de 
ouderen. 
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Heerlijkheid Bevervoorde 

In het gebied langs de Regge, in de buurtschap Rectum, is nog niet zo lang geleden de (vroeg) 
Middeleeuwse heerlijkheid Bevervoorde beschreven. Er was een vrouwenklooster (waar nu de 
wijngaard is) en een florerende metaalindustrie; een van de oudste in Europa. Oude 
veldnamen als Kloosterhoek en Tienhoven (tien = tin) herinneren aan de historie. Terwijl 
vroeger heel Twente onder het gezag van de Drost van Twente was, waren er twee 
heerlijkheden: Almelo en Diepenheim, met veel grond en een eigen rechtspraak. Nu lijkt daar 
een derde aan te kunnen worden toegevoegd. 

De Hof te Bevervoorde aan de Ypeloweg te Ypelo is een boerderij en voormalig adellijk huis. 
Het lag in het voormalige richterambt Kedingen. Het is een van de drie adellijke bewoningen 
die in deze kleine buurschap hebben gestaan. In 1845 is het oude huis afgebroken en zijn de 
bouwhuizen blijven staan. De plaats is bekend als Barvoorde, Barfde en Bervorde. 

Niet bekend is hoe oud de Hof te Bevervoorde is. Het heeft toebehoord aan de riddermatige 
familie Van Bevervoorde. Deze oefenden er hun heerschappij uit. De ridders Van Bevervoorde 
komen voor als borgman van de graafschap Bentheim en borgman van Goor en Almelo. 

In 1396 wordt de Hof te Bevervoorde verkocht aan Evert van Langen, met alle rechten die erbij 
hoorden, plus de rechten van zijn moedersgoed en van Johan van Bevervoorde, zijn oom. Op 
Sint Jacobsdag (25 juli) in 1399 kwiteerde de ridder Evert van Bevervoorde Evert van Langen 
voor de betaling van de Hulshorst en van de Heerschap van Bevervoorde. 

Ick Euert van Beurvoerde make kund allen luden med dessen breue, dat my Euert van Langen 
witlike ende wal betalt hevet, al alsodane ghelt, also he my schuldich was van der Hulshorst 
ende van der Herschap van Beuerfoorde, ende schelde (schulde) een ende sine ervende daer 
qwit van ende enkenne dat ich, ende myne [erulde] an der Hulshorst ende an der Heerschap 
van Beuerfoerde nicht mer en hebben noch wachtene en sal wegen, Utghesacht viffthein 



218 
 

Ghelrossche Guldene de se my dar nach aff schuldich bliuet alle argelist uytgespraecken In 
orkunde deser dinghen so hebb ich myn zegell an dessen breff gegangen, Gegeuen in het jair 
ons Heren Dusenst Driehundert negen un negentich up Sunte Jacobs Dach. 

Op de avond van Sint Johannes de Doper in 1414 hebben Godert van Bartolt van Langen 
wedergegeven haeren horigen eijgenen luiden al alsodane recht als Heer Huge van Berveurde 
Ridder hem gegeven hadde die huisgenoten waeren in der tijt dier Heerschap van Berveurde, 
dat hij versuimt hadden, iden eersten dat sij hem Hoffrecht jaerlix verwaren sullen inder Hoff 
to Berveurde des Sondags te belaecken Pinxteren her hoeren chijns penninck daer te brengen 
aen en gelijck eene olden Brabantschen penninck und voert weert seacke dat dat heerschap 
vede hadde soo sal elk husman harnas hebben naar syne macht daer hun sijn heerschap op 
hadt und op Lantdagen ende Claringen gecompareert als volgt. 

Er wordt gesproken van de heerschap Bevervoorde. Deze heerschap of heerlijkheid heeft zich 
geheel zelfstandig ontwikkeld in een dunbevolkt gebied. In 1503 wordt de Hof te Bevervoorde 
beleend aan weer een Evert van Langen. De Hof te Bevervoorde heeft dan haar hoogtepunt 
gehad. Het bleef een strategisch goed gelegen Huis. In 1573 werd in het markeboek van 
Rectum melding gemaakt van een oorlog, waardoor veel is vernield en er werd beschreven dat 
een groot aantal Spanjaarden zich hadden verschanst achter de Telgenkamp en 
Hulshorsthaar en daar de boel hadden vernield. Dit was naast de Hof te Bevervoorde. Of ze 
de Hof te Bevervoorde hebben aangedaan is niet bekend. Het Huis werd daarna voor een 
periode niet genoemd. Het kwam in eigendom van heer van Rhede tot Brantlegt uit het 
Bentheimse. Deze bezat ook het andere belangrijke  goed in Ypelo, de  Koohorst. 

In 1686 kocht Jan ten Cate van de heer Rhede tot Brantlegt de Hof te Barvoorde met de daarbij 
gelegen visserij het Vredewater, genoemd de Hesselinkvoort. Het water met de aalstallen, dat 
gelegen was in de Rectum, was leenhorig aan de provincie Overijssel. Na de dood van Ten Cate 
ging de Hof met het viswater over op zijn erfgenamen. Op 7 oktober 1714 ging het over van 
Frans van Steenwijck en zijn vrouw Judith ten Cate naar Abraham ten Cate. De Hof te 
Bevervoorde werd in 1729 beschreven als een huis dat in desolate toestand verkeerde. 

Op 29 december 1843 werd het door Nicolaas Hendrik ten Cate verkocht. Het werd 
omschreven als het buitenverblijf de Barvoorde, bestaande uit een herenhuis met stalling, 
koetshuis, tuinen, vijvers, plantsoenen met twee boerenerven gelegen in de buurschap 
Rectum. De koopprijs bedroeg fl. 15.636,-, wat een aanzienlijk bedrag was voor die tijd. Vrij 
recent na de koop, in 1845, werd het huis afgebroken. In 1851 werd de boel opnieuw geveild. 
De koper, Albertus Gerhardus Kamerling, fabrikant te Almelo en zijn vrouw Henriëtta 
Hoogklimmer, verbouwden het bouwhuis Groot Barvoorde. In het huis werden materialen van 
de oude Hof te Bevervoorde hergebruikt. Het enige wat is overgebleven van de Hof te 
Bevervoorde is het parkachtige landschap met de twee boerderijen Groot Barvoorde en Klein 
Barvoorde (Peters) genaamd. 

Het gebied rondom de Hof te Bevervoorde of Barvoorde staat bekend vanwege de grote 
hoeveelheid restanten van ijzerproductie uit de vroege Middeleeuwen, die er worden 
aangetroffen. Internationaal archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het een 
belangrijke plek was, net als de ijzerproductie plaats bij Heeten in Salland. 

Nederkorn en de Grimberg 

 
Boer en timmerman Peddemors woonde op het erve Groot Peddemors (nu ‘n  Böhmert) in 
Enterbroek. Een jonge man, van omstreeks twintig jaar, vroeg hem om werk. Het was 
Nechkern, (Nederkorn), een Duitse handwerkman. Hij werd aangenomen en werkte een aantal 
jaren voor Peddemors. 
 
Er hebben twee families Peddemors geboerd op het erve in Enterbroek. Het erve wordt nu ’n 
Beumert (Nijmeijer) genoemd en is lang beboerd door de familie Horstman. In 1600 
werd Hendrik Peddemors geboren. Hij is de oudst bekende Peddemors in Enter. Het 
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markeboek van Enter vermeld op 26 september 1721 ` Is nagegaan het recht van Waere en 
uitdrift van `t Peddemors en bevonden hetzelve in de jaren 1655 aengekocht te zijn. Eigenaar 
van het Peddemors in Enterbroek is de pastoor van Delden. 
 
Jan Zeger Sloet eigenaar van de Woeste of Bellinckhof bij Weerselo kocht de havezate de 
Grimberg. Hij werd opgenomen in de Ridderschap. In 1802 verkocht hij de Grimberg en erve 
het Veer voor 57.000 gulden aan Ludwig Eberhard Friedrich Nehrkorn. Deze Nehrkorn kende 
Rijssen, hij had immers gewerkt voor Peddemors uit Enterbroek. Later was hij vertrokken 
naar Amsterdam waar hij architect  is geworden. In 1749 vertrok hij naar Suriname en werd 
stadsbouwmeester van Paramaribo. Daar huwde hij de rijke jonge weduwe Aaltje Margaretha 
Schröder. Ze kregen een zoon Carl Friedrich. Samen met de dienstmeid Maria keerden ze 
terug naar Holland waar moeder en een tweede pasgeboren zoon in 1799 stierven. Vader en 
zoon vestigden zich samen met Maria op de Grimberg. In 1804 hertrouwde hij met Helena 
Brouwer. Hij stierf in 1812. Carl Friedrich werd erfgenaam maar hij vestigde zich in 1820 in 
Kampen als wijnkoper en verkocht de Grimberg. Het herenhuis was voor afbraak bestemd. 
Voor 3500 gulden werd het gegund aan Willem Hendrik van Heerdt tot Eversberg. Het 
bouwhuis met de rechten werd verkocht aan Helena Brouwer, de stiefmoeder, voor 4000 
gulden. Zij verkocht de Grimbergse goederen aan Christiaan Henny, echtgenoot van Johanna 
Catherina Brouwer, en Derk Jan Brouwer jr. Het landgoed van vijftien hectare diende 
voornamelijk als geldbelegging. Ook de erven de Boom, de Ese, Brugmans, den Berg en 
Heinhuis, een deel van de erven Winkel en Kifhorst, Klein Lochter, de katersteden het Schot, 
Schuttenplaatsje en de Telgte, evenals het huis de Zegget behoorden bij de Grimberg. 
Christiaan Henny bracht zijn koetsier Maassen van den Brink (uit Velp) mee. Alle Maassen 
van den Brinks in Twente stammen van die koetsier en zijn familie af. 
 
 

Volkstelling 
 
In 1748 ging de richter van huis tot huis om zijn deel te leveren aan de landelijke volkstelling. 
Die werd gehouden in verband met een nieuw belastingsysteem. Er moest geld komen, de 
Oostenrijkse Successieoorlog kostte heel veel geld. Dat volkstellingregister is belangrijk voor 
informatie over de demografie van Enter. Alle adressen in alle wijken en alle straten werden 
bezocht.  
 
Demografie is een onderdeel van de aardrijkskunde. Het houdt zich bezig met geboorte en 
sterfte en immigratie en emigratie van mensen. Het is de wetenschap die de ontwikkelingen 
in omvang, samenstelling en ruimtelijke verdeling van de bevolking bestudeert.  
 
In Enter  woonden vijfhonderdenacht mensen, tweehonderdtweeenvijftig kinderen ouder dan 
tien jaar, driehonderdtweeenveertig jonger dan tien jaar, eenenzestig werkvolk, meiden en 
knechten en negenendertig kostgangers. Totaal woonden er in Enter twaalfhonderd en twee 
mensen. In Wierden woonden negenhonderd mensen. In de hervormde pastorie woonde 
dominee Elshof en zijn vrouw Aleyda de Man, een kind onder de tien jaar en een dienstmeisje. 
In de kosterswoning woonde de ‘oude meester Joost Grevink, jonge man Jan Berend Grevinck 
en vrouw Marijken Stokkentreef, Anna Margreta en Jan-Henderck, Joost, Janna en Jan 
Eernst’. In een volgende woning woonde Henderck de Wilde met vrouw en vijf kinderen, 
daarnaast Gerrit de Wilde met vrouw en kind. Zo werd geregistreerd in augustus 1748 door 
Verwalter Richter, Gesworenen en onderrighter. 
 
 

Ramp 
 
Buiten de dorpen waren de boerderijen en de molens de enige bebouwing. In 1711 werd het 
erve Assink in Ypelo getroffen door een besmetetlijke ziekte. Ze verloren drie koeien, drie stuks 
jongvee, een paard en een veulen. Er zat niets anders op dan het erve te verkopen aan de 
Ridderschap en Steden. Assink woont nog steeds aan de Ypeloweg op de "mölnbeelt" waar tot 
1870 de oude Entermolen gestaan heeft. Jan Tonnissen (Schuitemaker) kreeg van de marke 
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Enter al in het jaar 1682 de opdracht hekken te maken bij de molen. Hoogstwaarschijnlijk 
betreft het de molen op de Molenbelt bij Assink 
 
 

Molenwegen 
 
De molen was het middelpunt van het economisch gebeuren. Dat was te zien aan het 
wegenstelsel ter plaatse. Liefst vijf wegen kwamen bij de molen samen. Vanuit Enter, over de 
huidige Lage Dijk, kwam de Molenweg. Dan was er de particuliere weg van de mulder, de Hoge 
Dijk (nu Ypeloweg), het Waterdijkje vanaf de Regge (bij erve Exoo), het Ypelodijkje, komend 
vanuit Ypelo, het Molendijkje en een dijk in de buurt van de huidige Witmoesdijk. Voor de 
doorgaande weg van Enter naar Wierden volgde je de huidige Ypeloweg, over de brug over de 
Entergraven, die toen Muldersbrug heette. Ongeveer vijftig meter na de brug ga je links af (nu 
zandpad naar huidige Keizersweg) en dan bevind je je op de huidige weg naar de Wierdenseweg  
richting Wierden. Vanaf de Ypeloweg liep deze weg recht naar de voorde (nu fietspad langs de 
Keizersweg) door de Regge (achter Wessels, de eierboer) tussen de beide erven Exoo door. 
 
De molen was het middelpunt van het economisch gebeuren. Dat was te zien aan het 
wegenstelsel ter plaatse. Liefst vijf wegen kwamen bij de molen samen. Vanuit Enter, over de 
huidige Lage Dijk, kwam de Molenweg. Dan was er de particuliere weg van de mulder (nu 
Ypeloweg), het Waterdijkje vanaf de Regge (bij erve Exoo), het Ypelodijkje, komend vanuit 
Ypelo, het Molendijkje en een dijk in de buurt van de huidige Witmoesdijk. Voor de doorgaande 
weg van Enter naar Wierden volgde je de huidige Ypeloweg, over de brug over de Entergraven, 
die toen Muldersbrug heette. Ongeveer vijftig meter na de brug ga je links af (nu zandpad naar 
huidige Keizersweg) en dan bevind je je op de huidige weg naar de Wierdenseweg  richting 
Wierden. Vanaf de Ypeloweg liep deze weg recht naar de voorde (nu fietspad langs de 
Keizersweg) door de Regge (achter Wessels, de eierboer) tussen de beide erven Exoo door. 
 
 

Dominee Kroon van de hervormde kerk 
 
De kerkenraad beraadt zich een tentoonstelling te Rijssen, waar allerlei vermakelijkheden te 
beleven zijn. Moeten de schoolkinderen gewaarschuwd worden? Daar zullen de aanstaande 
zondag in de kerk woorden aan gewijd worden.  Dominee Kroon heeft op donderdag 9 februari 
1933 gepreekt op een begrafenisdienst. ’s Middags had hij een huisbezoek en toen hij 
thuiskwam lag er een boodschap. Of hij de weduwe Brinks van de Bullenaarsweg nog voor de 
nacht wilde bezoeken. Dominee Kroon is naar de Bullenaarsweg gegaan. Hij sprak enkele 
woorden met de zieke vrouw Brinks. Vijf minuten later, hij zat nog aan het ziekbed,, blies hij 
zijn laatste adem uit. De schok was groot, de verbijstering in zijn gemeente algemeen. Een 
onafzienbare stoet mensen bracht, achter de kerkenraad die de lijkbaar droeg, het stoffelijk 
overschot naar zijn graf. Op initiatief van de kerkenraad wordt er in de kerk gecollecteerd voor 
een grafsteen. In juni 1933 staat het kerkhof weer vol mensen. Het monument wordt aan de 
familie overgedragen. Dominee Kroon werd als eerste begraven op de nieuwe begraafplaats 
aan de Weitakkersweg. 

De eendenkooi 
Pielen zijn eenden, Pielmans is iemand die een eendenkooi heeft. Hij verdient zijn brood in de 
eendenhouderij. Pielmans woonde op de Hamberg aan de Weitakkersweg. 

Eendenkooien (gloep’n) werden vroeger gebruikt om eenden te vangen voor consumptie. Met 
tamme eenden en een kooikershondje werden de wilde eenden naar de kooi gelokt en daar 
gevangen in de vangnet. Om zoveel mogelijk eenden te kunnen vangen, moest het rondom de 
kooi stil zijn. Dit is wettelijk vastgelegd met het zogenaamde afpalingsrecht. Om de eendenkooi 
werd een cirkel getrokken. Binnen deze cirkel mocht, behalve de eigenaar, niemand 
handelingen verrichten die de eenden zou verstoren of verjagen. De eendenkooiker paalde de 
stiltezone af met 'kooipalen' of borden. 
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Een eendenkooi is van oorsprong een plek waar in het wild levende eenden werden gevangen 
voor consumptie. Een eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op 
uitkomen, de zogenaamde vangpijpen. Eenden die uit een kouder wordend gebied getrokken 
zijn om in een warmer gebied te overwinteren, zoeken vaak een plek waar ze kunnen uitrusten 
van de reis. Om deze overvliegende eenden te lokken houdt de beheerder op de kooiplas een 
aantal gekortwiekte 'staleenden' die hij dagelijks voert, ze zijn gewend aan de kooiker met zijn 
kooikerhond.. 

De vanginrichting voor waterwild dateert zeker uit de middeleeuwen. Waarschijnlijk is hij 
ontstaan uit een systeem met fuiken die net boven water stonden opgesteld. Een vroege 
vermelding is uit Engeland waar in 1280 toestemming wordt gevraagd voor het oprichten van 
een eendenkooi. In Denemarken, Noord-Duitsland, Engeland en de Nederlanden zijn door de 
eeuwen heen eendenkooien opgericht. In het huidige Nederland is de locatie van zo'n 
drieduizend van deze 'vangstallen' bekend, de meeste waren in gebruik in de zeventiende 
eeuw. 

 

 

Einde van de vangpijp 
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Als het jachtseizoen geopend is laat de kooiker zijn hond, het kooikerhondje, langs de pijp 
lopen. Het doel is om de op de plas rustende vreemde eenden te lokken. De pijp is aan 
weerszijden voorzien van rietschermen zodat de eenden de kooiker niet kunnen zien. Het 
hondje laat hij voor en achter langs de schermen lopen. De eenden, nieuwsgierig geworden 
door het gedrag van het kooikerhondje met zijn opvallende grote witte staart, die steeds weer 
verdwijnt en een eindje verder weer tevoorschijn komt, zwemmen achter het hondje aan de 
steeds nauwer wordende pijp in. Dan komt de kooiker achter de schermen vandaan en jaagt 
de eenden op. De eenden vliegen dan verder de pijp in het licht tegemoet. Het kooibos rond 
de kooiplas wordt namelijk aan het eind van elke pijp opengehouden. De eenden vliegen 
uiteindelijk tegen de zogenaamde spiegel, een schuin gespannen net aan het einde van de 
pijp. Ze vallen dan naar beneden en kruipen naar de enige schijnbare uitweg aan het einde 
van de pijp, het vanghokje. De kooiker laat het vanghokje dichtvallen zodat de eenden 
gevangen zitten en niet meer terug kunnen. Soms worden ook lokeenden gebruikt. 
Tegenwoordig worden de eendenkooien gebruikt voor excursies en het ringen van vogels. 

 

De rietschermen 
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6 juni 1887 
 

  
Juli 2019, foto: Hans Krabbenbos 
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Augustus 2019, oudheidkamer Buisjan en de hervormde kerk, foto: Hans Krabbenbos 

 

Enterse Dagen 
Binnen de gelederen van het Open Jongerenwerk Pasatimiqua kwam in 1976 de gedachte 
naar voren een grootschalig dorpsfeest te organiseren. De jongeren enthousiasmeerden 
Plaatselijk Belang, de VVV en de winkeliersvereniging. Zo werden, één jaar later, in 1977, de 
eerste Enterse Dagen gehouden. Drie dagen feest waarbij de Enterse noaberschap centraal 
stond: ‘Voor en door Enter’ was het motto. Buurtbewoners versierden hele straten, bouwden 
schitterende wagens voor een feestelijke optocht, zeskampteams gingen de onderlinge strijd 
aan. En overal in het dorp verrezen plekken waar het goed zitten en drinken was.  

De Enterse Dagen vonden eerst om de drie jaar en later elke vier jaar plaats, met elke keer 
een nieuw thema. Het driedaagse feest kreeg volop steun vanuit brede lagen van de bevolking. 
In 2016 staat de veertiende editie op stapel, Enter bekend kleur. Het versterken van de 
noaberschap staat voorop. Al jarenlang bijt de Enterse Band het spits af. Ook de Pats Boem 
Show is een lokale klassieker geworden die formaties als MaJaFra en Neet Zuuver heeft 
voortgebracht. Na de feestelijke optocht davert het dorp van het feestgedruis in de tientallen 
buurtonderkomens. Dan viert de oude noaberschap hoogtij.  
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Enterse Dagen bijzonder, 14 januari 1983, Marinus Philippi, thema: Eanter trèd boetn de 
grèènzen. 
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1983 
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29 augustus 1983 
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12 september 1988 
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De Telegraaf wijdde in 1992 zowaar een hele pagina aan Enter in het kader van de Enterse 
Dagen. Het ging voornamelijk over klompen en natuurlijk de roemruchte zompenvaart van 
het verleden. 
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Her en der liggen nog wat decorstukken, de tent op de parkeerplaats naast de katholieke kerk 
is bij het ter perse gaan van deze krant weer verdwenen en de rust is wedergekeerd in het 
dorp. Enter beleefde vorige week dinsdagavond tot en met zaterdag de elfde editie van de 
roemruchte Enterse Dagen. Eens in de vier jaar staat het dorp op de kop en in 2016 was het 
vooral érg kleurrijk. De tent op de parkeerplaats was elke avond tot de nok toe gevuld; kaarten 
waren niet meer verkrijgbaar de vele bezoekers (zo'n drieduizend per avond) genoten van de 
verschillende artiesten en lokale talenten. Van Di-Rect en DJ Paul Elkstak als hoofdact op de 
afsluitende zaterdagavond tot artiesten in de dop op de Enterse Oawnd op de woensdag of de 
'wannabe' talenten tijdens de zeer vermakelijke Pats Boem Show. Vijf dagen lang was het bal 
in Enter. De straten glommen van prachtige en kleurige decorstukken en allerhande 
attributen en op zaterdagavond trok een bonte stoet door de straten in de dorpskern voor de 
optocht. Truus ten Berge (van de Kröl) schreef op 17 september in 2008 onderstaand gedicht 
betreffende de Enterse Dagen. 

Eanter oet de kuuns 

Eanterse Daage 2008 
Duurn vake tot laat in de nacht 
De opening was met ’n heel hoop ballonn’n 
Jammer da’j de sprekkers neet verstoan konn’n 
De muziek toet’n d’r vrolijk op lös 
’t was allemoal saam’n, in een groot nös. 

D’r zint de afgeloop’n wekk’n 
Heel wat pötte met vaarve vestrekk’n 
Ik heb merakels genutt’n 
Heb uren in de buurtteente e zutt’n 
of e stoane in de grote teente 
T’oope met de andere vrouwleu en veente 
’t neet meug’n rook’n in de tente was ’n genot 
helaas heul niet iedereene zich aan dit gebod. 

De VVV had ne route e maakt 
Zoda’j de meeste stroaten raakt 
20 km laank, man o man 
Doar kreeg ik spontaan een kunstkont van 
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Vie zagg’n Karel Appel, Pieter Breugel en Herman Brood 
In ’n optoch zagg’n vie zien’n dood 
Un kuunskop krieg’n wön oet e beeld 
In die stroate hadd’n ze wal un vuurbeeld 
Vie zaggen de kuuns van’t oawerdriew’n 
Duur in september un Kasfees te giew’n 
Un trein hef Eanter ooit an e doane 
Meer bint die dwarsliggers wa vot e goane? 
’t Leste rondje, wanneer is dat e tapt? 
ik denke dat ik te vrog bin op e stapt 
Wat ik nooit heb e wett’n. 

Is da’j in’n Meestershof zo verschillend kon ett’n 
ku’w de Bistro d’r woarm vuur maak’n 
te probeer’n of ’t ok kan smaak’n? 
Tussen Kunst en Kitsch had ne veiling an eigen toog 
De opbrengst van €2280 is vuur de Reggeboog 
Ok filmkuuns, woer aj gratis in de bios kon stoan 
En woer aj oezelf vuurbie zagg’n goan 
Meer nu roondgaank duur Eater maakt vul neet met 
Want de buurt’n hebt de tent’n op stroate ezet 
Oaweral is’t gezellig 
En ie wöt dan ok neet hellig 
As ze d’r oe eene in doot 
Een koolt pilsje smaakt altied good 
Heb ie e wett’n. 

Dat d’r kunstenaars schoel’n onder disse boer’n pett’n 
Un leewndd kuunswaark was d’r ok 
Meer bie de gekleurde schoape was’t neet drok 
Un kuunswaark van ries, veugelzoad en splitaarven 
Galeriejen kunt in Eanter wal kuunsenaars waarven 
zoaterdaangs snommerdaangs un merakel op’t fietspad 
file fietsen, rad an rad 
25.000 man, 
want ’n optoch kwam d’r an 
man an man stun ze te kiek’n. 

‘t Was gleunig mooi zo zol bliek’n 
Wild Romance en flopjesvla, heel koold 
En hoe aj ’t heuwt boow’n water hoold 
Vie zagg’n aerpel’n epot en ’t tafereel van’t ett’n 
En ne schilder bie het portrett’n 
Chinese draken in gel en rood 
Kleine wichter skrukk’n zich dood 
’t veugelnus oet Peking 
un heel mooi emaakt ding 
Pinguins met eiere, pinguins met sneeball’n. 

Pinguins in hele groote antall’n 
un heel groot schoemkanon tot slot 
en un opoch kan neet meer kapot. 

Eanter oet de kuuns, oonze hassens kraak’n.  

Meer  vie hebt d’r heel wat moois van könn’n maak’n.  
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2012, Kleurrijk Enter 



234 
 

 

2016, Enter the Wolrd of …. 
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 Het thema voor 2020 is ‘Enter doet een boekje open’. De buurten zijn verzocht na te denken 
over een sub-thema. 
 

De voort of voorde 
Om vee de gelegenheid te geven een beek of sloot over te steken om een weiland aan de andere 
oever te bereiken werd soms een koevoorde aangelegd. Met flinke veldkeien werd de bodem 
van de beek of sloot bedekt. Om te voorkomen dat de dieren uitgleden of wegzakten in de 
midder werden de veldkeien op hun plaats gehouden door in de grond geslagen houten palen. 
Voorden zijn ook kunstmatige, glooiende dammen dwars door de beek, waarover de boeren 
met hun paard en wagen de rivier konden oversteken. Men noemde een voorde ook een drecht, 
trecht of tricht. Dat woord is afgeleid van het Latijnse woord ‘trajectum’ dat doorgetrokken 
betekent. Steden en dorpen hebben vaak het achtervoegsel in hun naam te danken aan de 
nabijheid van een doorwaadbare plaats. Voorbeelde, zijn Maastricht, Altrecht, Zwijndrecht, 
Utrecht.  
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2014, de voorde in de Regge te Elsenerbroek, tussen Zomerweg en Kolhoopsdijk   

 

Köps  
 
In het noordeinde van Enter, aan de Wierdenseweg, stond een groepje huizen, de Köpsbuurt. 
Er woonden Pluimersfamilies, die ook Köps genoemd werden. Het Verpondingsregister van 
1601 vermeldt op deze plaats naast erve de Boese (Beuse) ‘de Kopper sin kotte’ met tweeënhalf 
mudde land. Het register van ‘paerdegeld’ van 1602 meldt dat er één paard is. In 1643 meldt 
het vuurstedenregister (schoorstenen) dat naast Egbert die Boese Jan Copper woont. In 1657 
en 1674 woonde ‘die Köpper’ naast Arent Beusen en buurman Heer Van Staverden, die op het 
herenhuis De Berghorst woont. In 1694 woonde er Berent Aelbers met als aantekening 
‘pauper’ (zeer arm). De buurman was nog steeds een Bose (Beuse) en op Huis de Berghorst 
woont de weduwe Van Staverden met haar twee dochters. De dochter Marije van Berent 
Aelbers trouwt op 23 augustus 1716 met Meeuwis de Wilde. Zij trouwen in bij haar ouders. 
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Marije Aelbers overlijdt niet lang erna. Meeuwis de Wilde hertrouwde op 8 juni 1727 met 
Egberdina Scherphof uit Zuna. In de volkstelling van 1748 is vermeld:  
 
Het hoes van Meeuwis de Wilde. Meeuwis de Wilde en zijn vrouw Egberdina Scherphof met de 
kinderen Henderick en Jannes boven de tien en Jenneken onder de tien jaar.   
 
 

 



239 
 

 

Hendrik Pluimers (Köps)  
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Köpshuizen 

 

 

 

. 
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Met Mekaa 
Met Mekaa is een toneelvereniging uit Enter, bestaande uit zestien personen. Het is gebleken 
dat blijspelen het best bij Met Mekaa past. En dat doen ze zoveel mogelijk in de Eanterse 
streektaal. Vanaf 1982 zijn er vijfendertig voorstellingen geweest in het hervormd 
dienstgebouw te Enter, bij het buurtschap Elsenerbroek en het parkgebouw te Rijssen. Zwarte 
kunst op de dageraad was de eerste voorstelling.  
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rechts Gerdie Michorius-Otten 
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29 januari 1963 
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 Anja Nijenhuis

 

enScene  

2015, scene uit ‘crisis op de camping’ 
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Kunstroute ‘Enter uit de Kunst’ 
Enter presenteert een wandel- of fietsroute langs inspirerende kunstobjecten in Enter. Enter 
Uit de Kunst is een initiatief van Anneke Koers. 

Iemand die kunst maakt wil het laten zien aan de mensen. De werken verfraaien ook de ruimte 
waar ze worden tentoongesteld. Verspreid over veertien locaties kunnen geïnteresseerden 
maar liefst honderden werken van zestig Enterse  kunstenaars  bekijken: de Waarf, 
werkplaats Gé Roessink, Johanna Oosterveen, tuin, Johan Mensink, partytent, Reggedal, hal 
en tuin, het Onderschoer, hervormd dienstgebouw, Trefpunt, oude postkantoor aan de 
Rijssenseweg en op vier locaties (leegstaande panden) aan de Dorpsstraat en Boerdijk.  

De Waarf is in de week dat de kunstroute wordt georganiseerd geopend en er wordt gevaren 
met de zomp. De schilderijen van Henk Kok zijn te zien. De musea van de Historische Kring, 
zoals het klompenmuseum, Buisjan en het zompenmuseum zijn die week ook open voor 
publiek. De kantklosters Riek Vrugteman, Jennie Preuter en Marianne Ezendam geven een 
kantklosdemonstratie voor het klompenmuseum van Enters Erfgoed en voor de kunstroute 
laten ze hun werken zien in de Onderschoer, samen met de schilderijen Jan de Weerd. 

Bijzonder hoeveel kunstschilders Enter heeft gekend en nog steeds kent. Je wordt 
meegenomen in de kunstgeschiedenis van Enter. Het aanbod van kunstenaars is groot 
waardoor er sprake is van een grote verscheidenheid aan kunstwerken. Ontdek dat er een 
verschil is tussen kijken en zien. U ervaart harmonie en stilte. 

De week met de pony- en paardenmarkt, de tweede week van  augustus (13 tot en met 18 
aug.), staat Enter in het teken van de kunstroute ‘Enter Uit de Kunst’. In 2018 zijn er dus 
zestig kunstenaars die hun werk exposeren op veertien verschillende locaties binnen de 
Dorpsstraat in leegstaande panden, musea en in eigen werkplaats en tuin. 

De route gaat langs beeldende kunst in alle soorten en maten: van schilderkunst tot 
beeldhouwwerk, modelschepen, houtsnijwerk, vilt en keramiek. De kunstenaars zijn de hele 
week aanwezig om toelichting te geven op hun werk. U kunt met de kunstenaars in gesprek 
gaan en natuurlijk ook werk kopen. 

Alle deelnemers van 2018 zullen op de facebooksite ‘Ik sin nun echen Eantersen’ zichtbaar 
blijven. 

De kunstroute 2018  ‘Enter Uit de kunst’ zal plaatsvinden van maandag 13 augustus tot en 
met 18 augustus 2018 van 13.00 tot 17.00 uur. De informatie over editie 2018 wordt 
bekendgemaakt op de facebooksite ‘Ik sin nun echen Eantersen’, op TV Oost, De Driehoek, 
Enters Nieuws, Tubantia en in De Wiezer. 

De collectie vilt, textiel, houtsnijwerken, schilderijen, keramiek, kantkloswerk, modelschepen 
en beelden is divers. Verrassend qua stijl, kleur en materiaal. Een schilderij kan rustig en 
helder zijn, maar ook een stapeling van lagen en materialen. Abstract geordend op structuur 
en vorm of net echt. Van bijna elk onderwerp zijn afbeeldingen te zien in de collecties van de 
kunstroute Enter uit de Kunst. Schilderijen waar je blij van wordt en schilderijen om aan te 
raken. De fotografen hebben zich gevoegd bij de Enterse kunstenaars. Het resultaat zijn 
verrassende en ongelooflijk spannende fotografische beeldbewerkingen. Een ode aan de 
fotografie.  
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Benny Slagers, Krulke (schilderijen) en Willem Teunissen (houtsnijwerk) laten hun werk zien 
samen met veertien kunstenaars in het leegstaande pand van Johan Paus, de voormalige 
rabobank, aan de Dorpsstraat. 

 

Mathilde Ezendam (schilderijen) en Agnes Schoolderman (foto’s) in het leegstaande pand van 
Kuipers aan de Dorpsstraat.  
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Johan Mensink 
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September 2019 (Harrie Cox)  
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Hittegolf  
De zomer van 2019 was zeer warm.  Sinds 1901 waren er slechts drie zomers warmer, de 
warmste zomer was die van 2018. Alle zomermaanden waren warmer dan normaal, met als 
uitschieter juni, die met 18,1°C de warmste juni was sinds 1901. De temperatuurafwijking 
ten opzichte van normaal was in het zuiden en oosten duidelijk groter dan aan de kust. De 
hitte in het oosten werd versterkt doordat het daar zeer droog was. Er waren drie extreem 
warme perioden: eind juni, eind juli en eind augustus. Tijdens de hitte in juli werd de hoogste 
temperatuur sinds het begin van de metingen in Nederland waargenomen: 40,7 °C in Gilze 
Rijen op 25 juli. Het oude record, 38,6 °C  van dateerde van 23 augustus 1944 in Warnsveld. 
Met een gemiddelde temperatuur van 18,4 °C  was ook augustus ruim warmer dan normaal 
(17,5 °C), waarbij het in de laatste week extreem warm was met een record-late landelijke 
Hittegolf. De eerste tien dagen van augustus was het nog warmer dan normaal, vooral in het 
zuidoosten. Daarna werd het wisselvallig en vrij koel weer. De laatste tien dagen verliep 
grotendeels zeer warm met vanaf 22 augustus in het zuidoosten en vanaf de 23e in vrijwel 
heel Nederland ongeveer drie dagen achter elkaar tropische maxima. Van 23 t/m 28 augustus 
was er een landelijke Hittegolf, de tweede van deze zomer. Sinds het begin van de 
waarnemingen was er nog nooit zo laat in het seizoen een landelijke Hittegolf. Bron: KNMI. 
Het warme weer leverde prachtige foto’s op van Harrie Cox, Hans Krabbenbos en Agnes 
Schoolderman.  

 

September 2019, foto: Harrie Cox 
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Schotse hooglanders aan de Heidebloemweg, foto: Harrie Cox 
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september 2019, foto: Hans Krabbenbos  

 

Juni 2019, foto: Hans Krabbenbos  
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September 2019, de Lee, foto: Agnes Schoolderman 

 



255 
 

 

Foto: Agnes Schoolderman 
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 Foto’s: Agnes Schoolderman 
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Augustus 2019, foto: Hans Krabbenbos 

 

8 september 2019, foto: Harrie Cox 
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Keizers uit Enter 
In 1854 verkocht Hendrik Jansen het erve Rassche aan Jan Hommers. Jan Hommers is 
afkomstig van het erve De Keizer (aan de Regge) in de Waterhoek. Hij bracht de naam De 
Keizer naar het erve Rassche. Jan Hommers is in 1854 getrouwd met Johanna Schuitemaker, 
een dochter van de eigenaar van de scheepstimmerwerf De Meisterswaarf. In 1859 overlijd 
Johanna Schuitemaker. Toen Jan Hommers in 1890 overleed werd de boerderij verkocht aan 
Gerrit Rietberg. Gerrit Rietberg is in 1860 in Holten geboren. Er woont nog steeds een Rietberg 
op het erve Rassche. 

Hendrikus Gerhardus Aan de Stegge is geboren op 13 december 1862 te Tubbergen en 
overleden op 24 april 1897 te Ypelo op vierendertigjarige leeftijd. Hij is landbouwer. Op 30 
december 1889 verhuist hij naar Ypelo naar het erve de Keizer, ook wel erve Hommers 
genoemd. Het erve de Keizer is aan de Keizersweg 9 te Ypelo. Hendrikus Gerhardus Aan de 
Stegge is de zoon van Johannes Aan de Stegge en Harmina Oude Lansink. Het erve Hommers 
(Humberting), erve de Keizer en de bijbehorende landerijen is verkocht uit een publieke 
verkoop van Hendrik ten Cate uit Almelo voor 5700 gulden op 27 september 1899 aan 
Antonius Johannes aan de Stegge uit Tubbergen. 

Willem Evers was in 1601 pachter van het erve Hermsel, gelegen achter de kapel. Het was 
toen één van de grootste boerderijen van Enter, met negen mudde land. Eigenaar was toen 
mr. Robert van der Beeke, die het op 7 juni 1558 had verkregen van zijn vader Herman Van 
der Beeke. In 1602 zijn er verschillende gebruikers, waaronder Gerdt Evers, met een stukje 
land van drie schepel.  In de verponding register van 1642 wordt geen Evers bij naam 
genoemd. Wel in het register van 1675, als er tweeduizend gulden bij elkaar moet worden 
gebracht. Dan worden Derk, Berend, Albert en Gerdt Evers met hun namen genoemd. Evers 
wordt ook wel De Keizer genoemd. 
 
In 1748 catersteetien van Gerrit Evers, nu Keizers plaatse genoemd. Op 5 aug.1750 kopen 
Hendrik en zijn vrouw van de marke Enter het zogenaamde Keizersgoor, gelegen naast zijn 
grond en de beek, voor f.100. Verruiling van een perceel laag gelegen weidegrond "de 
Ganzenbree" behorende onder de Pastorie van Enter gelegen bij de keijsers plaats, met een stuk 
lands in de Enteresch. Alzo besloten op de markevergadering van 22 nov.1758. 
 
Er is ook nog een familie met de naam Keizer. Geertruid Lubbers (Schipdam) is getrouwd op 
7 februari 1860 met de landbouwer Bernardus Keizer van het erve Weusthuis (Westhuis) te 
Ypelo. In 1832 woont Gerrit Westhuis nog op het erve Wuesthuis, toen Westhuis genoemd. 
De familie Keizer verhuist op 12 december 1870 naar Borne. 
 

  Keizersweg  
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Er was eens 
Mijn vader – wij noemen hem vaa – was Hendrik Gerrit Koers, de bakker van de coöperatie 
aan de Werfstraat. Hij kreeg op 30 januari 1946 bericht van de Vereniging Nederlandse 
Bakkersvakscholen te Groningen dat hij was aangenomen voor de Gemengd Bedrijfscursus 
afdeling banket. De cursus zou starten op donderdag 7 februari 1946 om 17.00 uur in de 
Almelose Bakkersvakschool, Parochiehuis, Boddenstraat 49.  

Deelnemers aan de opleiding voor Banketbakkers moeten in bezit zijn van: 

 een tekenboek,  

3 schriften,  

een dictaatschrift (voor receptenboek), 

 een stuk gummi,  

1 potlood,  

1 pen,  

1 lineaal,  

1 passer  

een spuitzak met spuitjes, 2 gladden no. 5 en 7 en 2 gekartelden no 2 en 5.  

Deelnemers aan de cursus dienen op de eerste les de eerste termijn, zijnde een bedrag van 24 
gulden te voldoen voor de eerste twee maanden. Voor de volgende termijnen wordt een nota 
gestuurd. In verband met de werkzaamheden in de bakkerij ontvangt vaa op 9 oktober 1947 
het afschrift van de kennisgeving no. 2 ten gevolge art. 35 der arbeidswet 1919. De 
ondergetekende F. Morsink, als hoofd van de onderneming, waartoe de broodbakkerij behoort, 
geeft hierbij kennis dat in die bakkerij op zaterdag den 11 oktober 1947 door 2 
bakkersgezellen (mannelijke arbeiders van 18 jaar of ouder) bakkersarbeid zal worden verricht 
van tusschen 0 en 9 uur des voormiddags.  

Het afschrift diende te worden opgehangen naast de arbeidslijst in de wasruimte. Vaa had 
dus een broodbakkeropleiding gedaan en werd na de Tweede Wereldoorlog de broodbakker 
(en later ook banketbakker) van de coöperatie aan de Dorpsstraat 53. Hij werkte samen met 
de oude Scholten, het was in de tijd dat Beverdam ziek was. Omstreeks de eeuwwisseling 
breidde ‘Plas Hendrik’ zijn bakkerij uit met een winkeltje en een maalderij. Zijn zoon Frits 
kwam ook in de zaak. Toen Frits trouwde werd de zaak nog verder uitgebreid. De oude 
Entersen zullen zich dat waarschijnlijk nog wel herinneren. Naast de winkel kwam het 
woongedeelte voor Frits en zijn vrouw. In het jaar 1926 werd de coöperatieve 
landbouwvereniging opgericht. Die nam in het jaar 1928 de maalderij van Frits Morsink over. 
In het jaar 1930 nam ze ook de rest van de zaak over. Frits werd toen directeur van de nieuwe 
coöperatie. Geleidelijk kwam er meer personeel in dienst, in de winkel, de bakkerij en de 
maalderij. Hendrik ter Harmsel (Bol Hendrik) kwam in het jaar 1928 als veertienjarige jongen 
in dienst bij Frits Morsink, later bij de coöperatie. Eerst zes weken op proef, zonder loon. 
Daarna met een loon van vijftien gulden per week. Een flink bedrag voor die tijd. Hij moest er 
echter wel keihard voor werken. Gemiddeld twaalf uur per dag. ’s Winters kwam hij vaak na 
negen ’s avonds bij zijn klanten in Ypelo. Die mopperden dan omdat hij zo laat was en hen 
van bed hield. Ypelo kampte in die tijd vaak met wateroverlast. In de buurt van het 
Mokkelengoor stond ’s winters alles onder water, ook de wegen. Vooral in het donker was dit 
best gevaarlijk. Toen Hendrik daar eens met zijn vader over sprak zei deze: ‘Laat het paard 
zijn eigen gang maar gaan, dan gebeurt er niets’. Vanaf die tijd liet Hendrik het paard de vrije 
teugel in het water en kwam iedere avond gezond en wel thuis. ‘Bol Hendrik’ stopte in het jaar 
1946 met venten voor de coöperatie. Hij begon toen met een manufacturenzaak in Enter. 
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1950, Henk Koers 

Het personeel van de coöperatie in het jaar 1932: - H. ter Harmsel (Bol Hendrik), venter 
kruidenierswaren; - Beverdam, chef van de winkel; - J. Brunnekreef (Kremer Jan), 
broodventer; - J. Kampman, mulder; - Slot (Slot Bakker), bakker; - D. ter Harmsel (Bol Dieks), 
menger; - J. de Wilde (Boosmans Jan, kantoormedewerker; - J. Rozemuller (De Roze), 
voerman/chauffeur; - H. ter Denge (Maskops Hendrik), mulder.  

Vaa leerde tijdens een dagje uit met de jongelingsvereniging van de gereformeerde kerk een 
meisje kennen uit Almelo. Hij werd verliefd, verloofde zich en trouwde met haar; Willemien 
Maassen van den Brink werd mijn moeder. Vaa twijfelde tussen het beroep van bakker of van 
fietsenmaker, hij werd uiteindelijk bakker. Hij had in de oorlog werk nodig had waardoor hij 
niet ingezet zou worden voor dwangarbeid in Duitsland. Voor het huwelijk woonde hij 'op 
kamers' bij Lina en Derk ter Harmsel (Bol) in de Julianastraat en later bij Els en Mannie van 
Hoorn, die woonden aan de Populierenlaan. Mijn ouders vonden uiteindelijk een huis. Ze 
huurden het voorste deel van het huis van Leussink (Schips Jantje) aan de Rijssenseweg 26 
en trouwden derhalve op 18 april 1947. Daar verscheen ik in de nazomer van het jaar 1949. 
Mijn eerste herinnering: ruzie met de buren, terwijl toch mijn eerste herinnering het wiegje 
moet betreffen, het bedje van riet met de tulen gordijntjes om de hemel. Leusink wilde dat zijn 
dochter, met wie hij ruzie had, weer bij hem kwam wonen. Daarom moesten wij vertrekken 
en werden we eruit getreitert. We mochten bijvoorbeeld niet meer gebruik maken van de 
(buiten)wc. Mijn moeder gooide elke avond de emmer leeg in de sloot achter ons huis. Wanneer 
mijn vader thuiskwam van zijn werk vroeg hij altijd: ‘Is er nog nieuws aan de fronten’. Toen 
ik drie jaar was verhuisden we naar de Julianastraat 34, naar het huis waar Kamstra de 
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schoolmeester had gewoond. Vaa bracht elke week melkpoeder mee van Mannie en Els van 
Hoorn. Mannie had een bedrijfje in bakkerijbenodigdheden. Ik mocht nooit mee om de 
melkpoeder op te halen. De reden was dat kinderen te druk waren. Het echtpaar was de 
moorden op hun familie en hun vrienden in de Tweede Wereldoorlog nooit te boven gekomen, 
aldus vaa.  

Vaa is in het jaar 1916 geboren in het dorp Wierden op de Hexelseweg in de Schutterièje. Het 
boerenhuis had zijn vader gehuurd van buurman Noltes. Schutterièje is het Twentse woord 
voor Schutterij. De Schutterièje waar vaa het licht zag, was een boerenhuis gelegen aan de 
weg van Wierden naar het esdorp Hoge Hexel. Vroeger woonden er de schutters of schuttens 
die ook wel gesworenen werden genoemd. Zij namen het loslopende vee dat over de 
markegrens was gegaan in beslag en hielden het vee in bewaring tot de boete was betaald 
door de eigenaar. 

Vaa was de oudste van zes kinderen uit het gezin van Arend Jan Koers. Mijn opa was de zoon 
van een cater, Jan Hendrik Koers en zijn vrouw Gerritdina van de Riet uit de Huurne. Opa 
werkte onder meer in de vleesfabriek, als stratenmaker en in de melkfabriek in Wierden. 
Tijdens werk aan een straat in Denekamp leerde Arend Jan een meisje kennen: Anne 
(Johanna Hermina) Wassink, dochter van Fenna Wassink. Er ontstond een liefde die werd 
bezegeld met een huwelijk, zes kinderen en die duurde tot de dood hen scheidde. Anne werd 
de oma naar wie ik genoemd ben.  

Vaa kende de mentaliteit van de boeren op de markengronden en de dorpsmensen, hij was er 
immers zelf één. Hij hield zich strikt aan de oude regels zoals hij ze geleerd had: wonen de 
keuken, degelijke huwelijken, hard werken en geen tijd voor zichzelf, oudere mensen niet 
tegenspreken, zondags twee keer naar de kerk, bidden voor het eten en na het bijbellezen het 
dankgebed, geen seks voor het huwelijk en alle verdiende loon inleveren. Dit komt omdat 
vroeger de middelen van bestaan schaars waren en er dan een stevige orde nodig is om te 
kunnen overleven. Teveel individualiteit doorbreekt de orde. De wereld van voor de Tweede 
Wereldoorlog en ook nog een periode erna kende werkelijk armoede. Speelgoed werd allen met 
verjaardagen en Sinterklaas gekocht, geld uitgeven was een serieuze zaak. Het was zaak de 
kinderen zo op te voeden dat ze niet alles kregen wat ze wilden. Eten wat de pot schaft en 
mooi niet dat de ouders zeiden, ‘sla vandaag de warme maaltijd over en eet maar brood.’ Vaa 
die belachelijk werd gemaakt door een kwajongen; het is een voorbeeld van de simpelste 
gemeenheid, waarover hij niet filosofeerde, maar naar aanleiding waarvan hij hem een pak 
slaag gaf, dat is duidelijk.  

Mijn moeder kwam uit de stad (Almelo) en heeft nooit kunnen wennen aan de dorpse 
mentaliteit. Ik mocht dan thuis ook niet de Enterse streektaal spreken omdat mijn moeder 
‘het Enters’ platvloers vond. Ik kwam niet verder dan de woorden driet'n, plette, daale pleer'n, 
gevret, gestrit en zo nog een paar, die ik thuis absoluut niet mocht zeggen. Het zijn ongetwijfeld 
die woorden die kinderen op de straat leren. Driet'n werd grote bah, vaa werd pappie, moo 
werd mammie en vrouw Scholten werd juffrouw Scholten en Antje van de Graaf werd juffrouw 
de Graaf. Het lied ‘Antoon met den bok’ was uit den boze omdat de moeder van Antoon hem 
een pispot op de kop zette. Het woord pispot was een steen des aanstoots voor mijn moeder. 
Jammer, want de Enterse taal roept bij mij oergevoelens op en wat is er nou mis met het 
woord pis? Je hoort op de wc de letterlijke betekenis. Nu moet ik het doen met de verhalen en 
gedichten in de Nedersaksische streektalen. En daarvoor dien ik óók te weten wat gengel'n, 
betuun, schoefdale of teumig is. Nöal'n heb ik er altijd in gehouden. Ook mijn kinderen, die 
geen woord van de Enterse taal kennen gebruiken dat woord, het bekt wel lekker. Van vaa 
kende ik het verhaaltje van de Sik oet Enter. Hij vertelde over de boerderijen en de bewoners 
in de marke. Als kind las ik alle verhalen van Garriet Jan en Annechien die in Vollenhove bij 
de Beulakerwijde woonden. Ik vond het prachtig om de oude streektaal te lezen, al was het 
niet de Enterse.  

Het patroon van de straten in Enter en de boerderijen is sinds de jaren vijftig weinig veranderd. 
Maar als men met oude dorpelingen praat en men zet alle verhalen op een rij, dan ontstaat er 



262 
 

een serie van belevenissen, van feesten, van mensenlevens, die tegenwoordig totaal 
onherkenbaar zijn geworden. De winkeltjes zijn verdwenen, de smederijen, de molens, de 
fabrieken, de petroleumman, de boerenleenbank, de oude coöperatie. De boeren gingen niet 
vaak naar een winkel, de middenstand kwam bij de mensen thuis. Nu rijden de boeren met 
de auto naar de supermarkt en de dozen met spullen worden steeds groter. Er kwamen nieuwe 
dorpsbewoners. Op de foto’s uit de jaren zestig van de twintigste eeuw kon je de kleren zien 
veranderen. De eeuwige petten verdwenen uit het dorpsbeeld, de zondagse pakken van de 
arbeiders werden truien en jacks, de lange rokken van de vrouwen werden spijkerbroeken. 
De stille omwenteling van Enter aan het einde van de twintigste eeuw had talloze grote en 
kleine gevolgen. Eén van de belangrijkste betrof het omgaan met geld. In mijn jeugd was 
betalen nog een ritueel. De huur en de ziekenfondspremie werd thuis opgehaald en er werd 
altijd een praatje gemaakt met de incasseerder, die altijd tijdens de avondmaaltijd kwam. Geld 
ontvangen en geld uitgeven deed men niet zomaar, maar ook dat veranderde. Het loon werd 
in een papieren zakje ontvangen, maar toen de mensen het geld op de bank kregen gingen ze 
opeens andere dingen doen. Vakanties naar het buitenland waren er voor ons gezin nog niet 
bij. Wij fietsen elke vakantie naar Holten, naar het indrukwekkende Canadezenkerkhof met 
de uitgestrekte velden met witte kruisen en naar de grote zomermarkt – met de veemarkt – in 
Rijssen.  

Alle gebeurtenissen werden beheerst door de wet van het kleine getal. Een wet waar men in 
de stad nauwelijks weet van heeft. Een rijtje nieuwe woningen valt in een stadsbuurt 
nauwelijks op. Maar in een dorp hebben twintig nieuwe gezinnen wel degelijk invloed. Met de 
landbouw is de stabiliteit uit de dorpseconomie verdwenen, en ook uit het sociale leven. 
Ouders en kinderen deden het meeste werk samen. Ook de kinderen werden al jong aan het 
werk gezet. Ook ik ontkwam er niet aan omdat ik de oudste was. Ik werd op mijn zevende jaar 
ingezet voor klusjes in en om huis zoals de stoep vegen, kraan en bel poetsen, ramen zemen 
op zaterdagmiddag. En in de bakkerij, daar leerde ik stap voor stap het vak. Ik leerde de 
belangrijkste handgrepen van het bakkersambacht: slagroom halen bij Jan van Slot (de 
melkboer), slagroom kloppen (met de hand tot vijf liter), vruchtjes op de gebakjes leggen, brood 
en cake uit de bussen halen, brood kwasten met water, gebak snijden, slagroom spuiten op 
taarten, deeg kneden en rollen en de werkomgeving schoonmaken.  

Bij de meeste boeren stond de continuïteit van het bedrijf voorop, niet het behalen van de 
maximale winst. We zien dit verschijnsel ook voorkomen bij de Enterse zompvaarders. Het 
ging om het scheppen van bestaanszekerheid voor het gezin en voor de komende generaties, 
en al het andere was daaraan ondergeschikt. Ik was een onschuldig kind, in de eerste klassen 
van de School met de Bijbel. De tijd van ‘Het Fluitketeltje’ van Annie M.G. Smit: Meneer is 
niet thuis en mevrouw is niet thuis, het keteltje staat op het kolenfornuis, de hele familie is 
uit, en het fluit en het fluit en het fluit: túúúút. Kent u het nog? Waarom huilt de jager ook? 
Hij heeft de haas toch zelf geschoten. Nu ligt hij daar in het groen-groen-knolleknolleland. Als 
kind vond ik het al een vreemd liedje. Dat opgewekte wijsje in combinatie met het 
doodschieten van een haas. De poppen in de poppenkraam, hondje Mop, de zeven kikkers, 
Rosa en vele andere. Ik hou van die liedjes, ze roepen iets terug van vroeger. Gefascineerd 
door de halfbegrepen, verouderde woorden. Nog steeds zing ik ze graag, vals en uit volle borst. 
Een beetje raadselachtig zijn ze, en gruwelijk, dat soms ook. Voor mij was aan het leven nog 
lang geen einde te zien. De sprookjeswereld was mij nog zo vertrouwd.  
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De vreedzame begrippen van twee eeuwen geleden waren nog van kracht. Men vond het toen 
normaal op de stem van het gezonde verstand te vertrouwen. De dingen die het geweten 
voorschreef werden als natuurlijk en nodig beschouwd. Het was een volkomen absurd 
verschijnsel als de ene mens de andere doodde. Men ging ervan uit dat moorden alleen in 
oorlogen, toneelstukken en detectiveverhalen voorkwamen, maar niet in het gewone leven in 
vredestijd. De dorpsbewoners brachten, na een dagtocht naar de heide als herinnering een 
bos heide of brem voor op de auto mee. Ik geloofde nog dat intelligentie de enige maatstaf was 
die telde. Dat zolang ik maar intelligent was ik alles zou bereiken wat ik maar wilde. Dat 
intelligentie alleen niet genoeg was en ik ook persoonlijkheid nodig had, leerde ik later. De 
studie aan de universiteit liet mij zien dat ik niet de intelligentste was, bij lange na niet. Toch 
is mijn intellect het meest bereikbare instrument waarover ik beschik. Later dacht ik dat liefde 
alles zou goedmaken. Wat een illusie!  Bron: Enter, het gedroomde land, Anneke Koers. 
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De Enterse zomp 
 

In Enter is het varen met een zomp weer in ere hersteld. Een zomp is een platbodem van 
twaalf meter lang. Vroeger voeren de zompen over de Regge onder andere naar Amsterdam en 
Friesland. Toen de Regge bij Diepenheim werd afgedamd ten behoeve van de Schipbeek werd 
de Regge ondiep omdat er te weinig water over was. En nu wordt er weer gevaren. De 
scheepswerf  ‘de Enterse Waarf’ is herbouwd. En vier zompen! De Vrienschap vaart in Enter 
op de Regge, de Regt door Zee in Rijssen, de Schuttevaer in Hellendoorn en De Vechtzomp in 
Dalfsen. Er wordt altijd gevaren met twee schippers. De ene stuurt en de ander vertelt over 
de zomp, hun geschiedenis, de Regge en de flora en fauna waar u langs vaart. De meanderende 
Regge is een regenrivier en werd ooit Rechen genoemd. De Regge ving vroeger al het water op 
van het gewest Twente. In de winter werd zoveel water aangevoerd dat er altijd uitgestrekte 
gebieden onder water stonden. Vooral de broeklanden waaraan namen als Enterbroek, 
Deldenerbroek, Bornerbroek en Elsenerbroek nog herinneren. 

 

Dit is een ansichtkaart van de laatste Enterse zomp bij Rijssen.  De foto is gemaakt door 
Heinink van de boekenwinkel Heinink te Enter. 

Het zeil is alleen bij hoog water bruikbaar. Bij laag water werd de zomp vanaf de kant 
voortgetrokken. Officieël mag dat niet want dan worden de oevers kapot getrapt, vooral door 
paarden. Om dit te voorkomen legde men zelfs voetangels en klemmen op de oever. Wat ook 
niet mag is het aanleggen van dammen. Schippers bouwen een dam, laten het water opkomen 
tot hun zompen weer drijven en steken dan de dam door.  Er wordt in convooi gevaren. Op de 
vloedgolf varen ze even verder tot ze weer vastlopen en een nieuwe dam moeten bouwen. Om 
een dam te bouwen steken de schippers de oevers af. Zo wordt de Regge steeds ondieper. Vaak 
krijgen ze ruzie met boeren want het opgehoopte water treedt buiten de oevers en stroomt 
over hun land. 
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De Vriendschap, de oude zomp De Vriendschap was van schipper Ten Brinke.  
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Ingenieur Winand Staring schrijft in 1847: 

Wendt Uwe blikken naar de Regge. Van den vroegen morgen tot den laten avond heeft een 
tientel mannen gezwoegd en gezweet om dwars door het riviertje eenen dam op te werpen. 
Eindelijk is die gereed. Het opgestuwde water verzamelt zich langzamerhand en heft tevens 
een tiental zompen op. Eenige uren, een dag welligt, moet er verloopen, voodat het vereischte 
peil wordt bereikt. Nu plotseling den dam doorgestoken, het water schiet met kracht 
nederwaarts en sleurt den kleine vloot met zich mede, terwijl de schippers alle krachten 
inspannen om door boomen den gang der scheepjes te verhaasten. Alles gaat goed tot anderhalf 
uur verder. Daar is het water aan zijnen last ontsnapt en de vloot ligt weder op het droge. 

Foto’s van Jan Ten Brinke en Truus Ezink 
Jan Ten Brinke en zijn broers werden de Pluumersjongs genoemd. Hun opa Jan Ten Brinke 
trouwde met Hendrika Pluimers van de Dorpsstraat. Het echtpaar ging wonen bij de ouders 
van Hendrika. Vader Hendrik was getrouwd met Gerritdina Weisink. De kleinkinderen werden 
ook de Pluumersjongs genoemd. Jan Ten Brinke was aannemer van zijn beroep, samen met 
zijn broers had hij een werkplaats aan de Dorpsstraat, later aan de Werfstraat. De huizen en 
de bruggen op de foto’s van Jan zijn na de oorlog (1965) gebouwd door de Pluumersjongs. De 
broers met wie Jan samenwerkte zijn Gerrit, Herman en Hendrikus. Jan was getrouwd met 
Mien Ezink, de dochter van Kos Gaait. Truus Ezink is haar zuster en woont in Zelhem.  

 
Hendrik is de zoon van Lambert Bokdam. Ze wonen op de Hulshorstbrink en worden 
daarom ook Brink genoemd. Lambert is de oudst bekende Ten Brinke. 
 
Hendrik Lamberts Brink (Bokdam) is geboren ongeveer 1595 te Rectum. Hij woont  op 
Hulshorstbrink. Hendrik wordt Brink Hendrik genoemd in de markeboeken van Rectum. De 
veldnaam Brink Hendriks kempken wordt nu nog zo genoemd.  
 
Hij woont te Rectum op Luttike Hulshorst. 
Getrouwd met Geesken Willems Hulshorst, geboren ongeveer 1596 te Rectum 
Dochter van Willem Hulshorst, de buurman van Bokdam.  
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Willems (Klein Hulshorst)  
2. Johan, landbouwer, geboren ca.1630 te Rectum 
3. Hendrik Klein Hulshorst (Brink Hendrik)  
4. Gerrit Ten Brinke   

 

 

 

 

Brug over Entergraven, Lagedijk  
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Brug over  Twickelervaart, Bornerbroekseweg 

  

Brug over Regge, Stokreefsweg   
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Brug over de Regge bij de Wessels de Keurs aan de Ypeloweg. 

 Schuur bij 

Wessels, eierboer van de Ypeloweg. 
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Schuur bij ’n Beumert aan de Beumersweg 

 

 

 

 

 

 

 

1931,  

Burgers, Ha’gaais, Rondweg  
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1931, uitbouw aan de Hofstede van Bloemendaal, Enterveen 
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Postkantoor Rijssenseweg 

 

Huis van Ten Brinke (Oarnts) aan de Dorpsstraat na de brand in de boerderij. 
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 uitbouw achter Julianastraat 36, Getkate 

‘Op ’n Tip’, Kattelaarsdijk 5, Engelbert Ter Haar  
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Erve Zeendam, Zeendamsweg, Enterbroek 

 

Hendrik Ten Brinke was klompenmaker en schipper op De Vriendschap, een Enterse zomp. 
Hij wordt ook Pluimers genoemd. Hendrik is de zoon van Jan ten Brinke en Hendrika 
Pluimers. Hij is getrouwd met Gerritdina Weisink. Hun kinderen worden de Pluumersjongs 
genoemd. 

 
Uit dit huwelijk: 

1.  Hendrikus (Dieks), metselaar, aannemer-bruggenbouwer, geboren op 07-11-1910 te Enter,  
overleden op 25-02-2002 te Enter op 91-jarige leeftijd. 

2.  Derk Jan, geboren op 29-11-1915 te Enter 
Gehuwd met Everdina Johanna Kemper, geboren op 15-05-1922, overleden op 15-07-1984 
 te Enter op 62-jarige leeftijd. 

3.  Hendrika, geboren op 25-09-1920 te Enter, overleden op 16-06-2004 te Rijssen op 83-jarige  
leeftijd in verzorgingshuis "De Schutse". 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-07-1948 te Wierden met Hendrik LAMMERS. 

4.  Herman  
5.  Jan, metselaar en aannemer, geboren op 20-12-1924 te Enter 

Gehuwd met Willemina Ezink, geboren op 01-04-1932 te Enter, overleden op 05-11-2010 te  
Enter op 78-jarige leeftijd. 
Dochter van Gerrit Ezink (Kos-Gaait), landbouwer en houtsjouwer, en Hendrika Johanna Van  
Uitert.   

6.  Gerrit  
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 metselaar 

Hendrikus Ten Brinke  
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Mien Ezink en Jan Ten Brinke (Pluumersjongs)  
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1933, school met den bijbel 
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Dorpsstraat, noordeinde 

2010 
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1940, vlnr Eef ten Hove en Truida (Truus) Ezink achter ouderlijk huis Eef, Julianastraat. Eef 

trouwde  met Mans Pluimers. 

Koninginnedag  
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1944,  

Meisjesvereniging gereformeerde kerk, zangact, vlnr Truida Velten, Truida Wolthuis, Mien 
Ezink,  de Truidas werden Truus genoemd, gebouw achter de kerk. 

 

 
1948, Gerrit Ezink (Kos Gaait) en Hendrika Johanna Van Uitert, vader en moeder van Mien 
Truus en Dirk. 
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Jan en Mien trouwen in de gereformeerde kerk aan de Rijssenseweg.  

1958, Dina Van Uitert, zij was getrouwd met Kos Gaait en 

was de moeder van Mien, Truus en Dirk Ezink.   
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Johanna Ten Brinke, de vrouw van Dirk Ezink, de broer van Mien van de Kos. 
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Johanna Ten Brinke is het tiende kind van Jan Ten Brinke en Hendrika Pluimers (Sweers). 

 

Jan Ten Brinke (Plumers) is schipper. Hij is geboren op 4 juli 1850 te Enter. Jan is lidmaat 
van de gereformeerde kerk. Hij is overleden op 8 december 1933 te Enter op 83-jarige leeftijd. 
Jan is de zoon van Hendrikus Ten Brinke en Maria Burgers. 
Hij is getrouwd op 28-jarige leeftijd op 16 oktober 1878 met Hendrika Pluimers. Zij is 21 jaar 
en is geboren op 16 maart 1857 te Enter. Hendrika is overleden op 6 oktober 1921 te Enter op 
64-jarige leeftijd. Zij is de dochter van Jan Pluimers (Sweers), schipper, koopman en 
landbouwer, en Aleida Koenderink.  
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Uit dit huwelijk: 
1.  Hendrika, geboren op 10 maart 1879 te Enter. 
2.  Jan, fabrieksarbeider, geboren op 4 december 1880 te Enter. 

Getrouwd op 30-jarige leeftijd op 27 juli 1911 te Wierden met Aleida ter Weel, 24 jaar oud, 
geboren op 16 maart 1887 te Enter. 
Dochter van schipper Jan ter Weel en Johanna de Wilde. 

3.  Mannes  
4.  Hendrik (Plumers)  

5.  Hendrikus, geboren op 15 januari 1887 te Enter, overleden op 4 juni 1908 te Hellendoorn op  
21-jarige leeftijd. 

6.  Albert (Plumers Ab)  
7.  Maria, geboren op 25 september 1890 te Enter. 
8.  Johanna, geboren op 12 januari 1892 te Enter, overleden op 19 februari 1893 op 1-jarige leeftijd. 
9.  Aleida, geboren op 26 maart 1894 te Enter. 

10.  Johanna, geboren op 13 november 1895 te Enter. 
Getrouwd op 36-jarige leeftijd op 11 februari 1932 te Wierden met Derk Ezink (Kos Derk), 35  jaar 
oud, geboren op 4 juni 1896 te Enter. 
Zoon van Willem Ezink (de Kos) en Gerritje Aanstoot. 

11.  Hermine, geboren op 12 augustus 1897 te Enter. 
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 19 juni 1920 te Rijssen met Jan Willem Wegereef, 
geboren 1897 te Rijssen. 
De familie verhuist in 1930 naar Rijssen. 
Zoon van de grofsmid Gerrit Wegereef en Aaltje Sanderman. 

 Vakantie in Italië, Jan Ten Brinke   
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Bron: Enters Erfgoed 
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De Zuiderbrink  
Lubbers, Wolters, Effink, Freriksen, Ten Brinke, Braamhaar, Homan ofwel Lubs, ’n Fit, de 
Keurne, Oale Uupn, Teuntjes, Stos en Homans Atsie. Ze hebben één ding gemeen, ze woonden 
allemaal aan de Brinkstraat. De Oale Uups woonden in een boerderij  uit ongeveer 1880 in 
het midden van de Brinkstraat. De drie broers Gaait, Naats, Bernard en hun zus Dina waren 
niet getrouwd.  Hun naam was Freriksen en ze werden de Oale Uupn genoemd. Er werd gezegd 
dat ze heel zuinig waren; met hard werken en klompen kon je dus geld overhouden, zo blijkt 
uit een verhaal op de site van Enters Erfgoed.  Het erve is er nog, hetzij leeg en verlaten. 

Een eindje verderop, naast erve Braamhaar (Stos) ligt het erve Ten Brinke, ook wel Teuntjes 
genoemd. Op dit erve groeide de voeger Johan Slot op, tot hij in 1943 verhuisde naar Goor 
omdat hij samen met Hendrika Keusink een kindje had gemaakt. Hij sloot zich aan bij het 
Goorse verzet tijdens de bezettingsjaren. Johan Slot is de zoon van bakker Slot, die zijn 
bakkerszaak (naast de rk kerk) overdeed aan zijn Kerkhof. Zelf ging hij werken als bakker bij 
de cooperatie en verhuisde naar de Julianastraat. Daar is Johan op 19 september 1919 
geboren. Hij werd opgepakt tijdens een razzia in de trein op station Amersfoort. Johan kwam 
terug uit Amsterdam waar hij onderduikgegevens bij het Amsterdamse verzet had afgeleverd. 
Johan Slot werd doodgeslagen in Neuengamme omdat hij iets niet wilde. Dit is het verhaal 
van de familie. De officiele versie is dat hij stierf aan een longontsteking. Zo kwam een 
eigenwijze Enternaar aan zijn eind in een vernietigingskamp, achttien kilometer ten 
zuidoosten van Hamburg.  

Aan de overkant van het erve Teuntjes is het woonhuis en de klompenfabriek van Homan, 
naast het erve Freriksen, ook wel Kaaks genoemd. De eigenaar van de klompenfabriek is 
Homans Atsie. De klompenfabriek was de eerste machinale klompenfabriek in Enter. Op de 
voorgevel staat B. Homan en Zonen, machinale klompenfabriek. Bernardus Homan werd ook 
Homans Atsie genoemd. De zonen zijn Gerard, Jan, Hendrik, Jans, Johan en Marinus Homan. 
Harrie Homan van de Morslaan is een zoon van Gerard Homan en een kleinzoon van Homans 
Atsie. Het boek ‘Genealogie Homan’ van Hans Homan uit Hoevelaken geeft een uitvoerige 
beschrijving van de nazaten van Johan Homan, die rond 1400 werd geboren. Naast Homan 
was de bakkerij en de boerderij van n Fit Pral. 

De brink is een open ruimte in de nederzetting Enter op de zandgrond.  De brink is van 
oorsprong de boerengebruiksruimte waar het vee werd verzameld, om daarmee als 
kudde naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan. 

 

1976, Brinkstraat, montage van twee foto’s door Harrie Cox 
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Laatste woorden 

De verhalen in dit boek maken duidelijk wat we verloren: Enter als het middelpunt van 
Overijssel. Er was voor de vervuiling van de Regge in de rivier veel vis te vinden. Legio zijn de 
verhalen over het gemak waarmee men deze kon vangen. Esendam vertelde dat ze tenslotte 
de vis niet meer lusten. Omstreeks 1812 begonnen voor Twente de ontwikkelingen die haar 
karakter zou gaan veranderen. Toen kwam het goedkope graan uit de Oekraïne op de markt 
waardoor de Twentse roggehandel grotendeels instortte. In de jaren dertig begon met 
snelspoel, weefscholen, kettingsterken en de bemoeienis van Thomas Ainsworth en de 
Nederlandsche Handelmaatschappij een snelle groei van de katoenindustrie, die inmiddels al 
weer verdwenen is omdat de afzetmarkt in Indie is verdwenen. De komst van de verharde 
wegen met zijn vele vrachtrijders maakte snelle levertijden mogelijk maar brak het 
vervoersmonopolie van de schipperij. Tot een industrialisatie in de zin van fabrieken met 
stoommachines kwam het nog niet. Daarvoor bleef het vervoer van de steenkolen en de 
grondstoffen veel te duur. Vooral na de komst van de spoorwegen in 1865 begonnen de 
fabrikanten vele fabrieken met stoommachines te bouwen en de thuiswevers werden 
fabriekswevers.  

In de tweede helft van de achttiende eeuw gingen enkele grootgrondbezitters, die tot dusver 
hun gebied voornamelijk als jachtterrein hadden beschouwd, aandacht schenken aan 
verbetering van de landbouw en ontginning van woeste grond. Het was een verschijnsel dat 
zich over Europa verspreidde en naar men zegt zijn oorsprong had bij de Psysiocraten in 
Frankrijk. Die beschouwden de natuur – en in het bijzonder de landbouw – als bron van 
welvaart. In wetenschappelijke genootschappen probeerde men elkaar van de schoonheid van 
de natuur te overtuigen en van de nieuwste theorieën en werkmethoden op landbouwgebied 
op de hoogte te brengen. Daartoe behoorde het streven om woeste gronden te ontginnen. De 
zompenvaart had aan deze ontwikkelingen geen deel. Integendeel, ze kwijnde weg en moest 
zich tevredenstellen met de kruimels. Op 16 augustus 1816 gaf de burgemeester van Almelo 
te kennen:   

Onder de middelen van redres (herstel) moeten wij voornamelijk brengen de verbetering van de 
vaarten naa Zwolle en Deventer, waarlangs onze goederen af- en aangevoerd worden, die zich 
in zulk eenen verwaarloosden toestand bevinden, dat men des zoomers meestal genoodzaakt 
is de goederen per as te transporteren. En de vier blekerijen zijn – op de Haarlemse Blekerijen 
na – de voornaamste in ons land, en ze hebben een groot gedeelte van het bleekseizoen gebrek 
aan water. Door gebrek aan transport de granenhandel ook verhindert en kostbaar wordt.  

Ook al was een behoorlijke oppervlakte hiervan geschikt voor ontginning tot bouwland en 
weiland, niet iedereen voelde iets voor de verdeling van de woeste markegronden. De redenen 
waren: men had al te weinig mest voor het land dat men onder de ploeg had, teveel grond zou 
verloren gaan door aanleg van wegen, sloten en houtwallen en de armen zouden nu geheel 
ten laste van de marke komen. De verkregen gronden zouden te ver van de boerderijen komen 
te liggen. Vooral in de twintigste eeuw (1800-1900) is het erfrecht van de boerderijen in de 
marke verdrongen door de opvattingen uit het Franse recht. De opvattingen golden reeds lang 
in de steden: 'als het kan moet ieder kind een gelijk erfdeel hebben.’ Dit principe is 
voortdurend sterker doorgedrongen in het rechtsbewustzijn van de markenbewoners.  

Het totale oppervlak aan water was vroeger honderdeenendertigduizend en achthonderd 
(131.800) hectare, in 1950 was dat nog honderdveertienduizend (114.000) hectare. Van de 
vroegste scheepvaart op de rivieren in Oost-Nederland weten wij weinig. Gegevens erover zijn 
slecht fragmentarisch tot ons gekomen. Uit de eerste helft van de veertiende eeuw komen 
berichten, waaruit we mogen concluderen dat er al vrij geregeld werd gevaren. De winter van 
1844-1845 was zo streng dat op 20 augustus 1845 nog een bevroren laag van dertig 
centimeter werd aangetroffen onder zand en veen. De winter telde niet minder dan 
vierentachtig vorstdagen en de scheepvaart lag bijna vier maanden stil: van 1 december 1844 
tot 1 april 1845. In zijn Kroniek van De Lutte besteedt ook pastoor Geerdink aandacht aan de 
strenge winter. Midden maart vroor het in Leeuwarden nog achttien graden en in Groningen 
daalde de temperatuur 's nachts zelfs tot eenentwintig graden. De rivieren waren alle 
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dichtgevroren. Men reed met karren over het ijs in plaats van over de bruggen en ook de 
Zuiderzee was een grote ijsvlakte en de eilanden Urk en Schokland waren alleen te voet of met 
sleden bereikbaar.  

Ik wist niet dat het hele gebied tot de Ruhr vroeger bij Twente hoorde, of andersom, dat Twente 
bij het Grafschaft Bentheim hoorde en dat je er verstaanbaar kunt maken in de Enterse taal. 
Het doet mij goed me te beseffen dat het taalregionalisme zich niet op een doodlopende weg 
bevindt en dar er zich een opleving voordoet in de belangstelling voor de streektaal. Ik kocht 
een Bijbel, geschreven in de Twentse taal. Frank Löwik beschrijft in zijn proefschrift de 
geschiedenis van het Twentse regionalisme met al zijn hoogte- en dieptepunten. Een nog 
onbekend maar zeer boeiend facet van onze rijke streekhistorie. De streekliteratuur staat in 
de belangstelling. En dat in de tijd dat de nationale grenzen vervagen.  

Bovendien zult u beseffen dat het tegenwoordig nog niet zo slecht is. Dat de tijd waarin we nu 
leven veel goede kanten heeft. Ik word als vrouw met respect behandeld en kan zelfstandig 
een huis huren of kopen. Vroeger was dat wel anders. Het zal destijds (in de tweede helft van 
de achttiende eeuw) weinig opzien hebben gebaard toen men een schoolhoofd vroeg ‘liefst 
ongehuwd, omdat zijn voorganger eene waardige weduwe heeft achtergelaten die nog lang mee 
kan’.  De invloed van Hugo de Groot is groot geweest. Zijn werk hielp een kader scheppen 
waarbinnen de Europese grootmachten met elkaar konden omgaan. Zijn argumenten waren 
niet gebaseerd op bijbelcitaten maar op het natuurrecht. De idee dat door de menselijke rede 
kon worden vastgesteld wat goed en fout is. In de Middeleeuwen werd oorlog beschouwd als 
een natuurlijke toestand. Een land definieerde zichzelf via conflicten met vijanden en 
bondgenootschappen met vrienden.   

 

 

Enter, 14 september 2019 

 


