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Enter presenteert een wandel- of fietsroute langs inspirerende kunstobjecten 
in Enter. Enter Uit de Kunst is een initiatief van vier Enterse mensen, twee 
kunstenaars en twee kunstliefhebbers.

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, atelier Gé Roessink, tuin Johanna 
Oosterveen, tuin Johan Mensink, Reggedal, hal en tuin, het Onderschoer, 
Hervormd dienstgebouw, Trefpunt en op vier locaties (leegstaande panden) 
aan de Dorpsstraat. 

De Waarf is in de week dat de kunstroute wordt georganiseerd geopend en er 
wordt gevaren met de zomp. De schilderijen van Henk Kok van de kunstroute 
en een expositie met het thema “Regge de slagader van Twente” van de Waarf 
zijn samen te zien. De musea van Enters Erfgoed, zoals het klompenmuseum, 
Buisjan en het museum waar de zomp staat 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 
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 atelier 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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1900, Jaap van Kregten

Het schilderij van de Dorpsstraat is in 1900 geschilderd door Jaap van Kregten. 
Het is eigendom van de Oudheidkamer Twente en in bruikleen bij museum 
TwentseWelle te Enschede. Niet alleen het schilderij zelf heeft een boeiend 
verhaal te vertellen, ook de schenking heeft een niet alledaagse achtergrond. 
De oorspronkelijk uit Rijssen afkomstige familie Ten Dam vertrok vijftig jaar 
geleden naar Australië om er een nieuw bestaan op te bouwen. Het schilderij 
met de oude dorpskern van Enter ging niet mee. Het werd geschonken aan 
het Van Deinse Instituut te Enschede. Schilder Jaap van Kregten uit Enschede 
maakte het schilderij tijdens de voorlaatste eeuwwisseling in opdracht van de 
Enschedese firma Holst. Bernard Lammertink uit Enter vierde bij dit bedrijf 
zijn alië om er een nieuw bestaan op te bouwen. Hun schilderij met de oude 
dorpskern van Enter ging niet mee. Het werd geschonken aan het Van Deinse 
Instituut te Enschede. 
Schilder Jaap van Kregten uit Enschede maakte het schilderij tijdens de 
voorlaatste eeuwwisseling in opdracht van de Enschedese firma Holst. Bernard 
Lammertink uit Enter vierde bij dit bedrijf zijn vijfentwintigjarig jubileum als 
boekhouder en kreeg als cadeau het schilderij met het dorpsgezicht van Enter. 
Hij gaf het later aan een familielid en vandaar kwam het terecht bij Ten Dam.
vijfentwintigjarig jubileum als boekhouder en kreeg als cadeau het schilderij 
met het dorpsgezicht van Enter. Hij gaf het later aan een familielid en vandaar 
kwam het terecht bij Ten Dam.

Janna Meilink
 
Janna Meilink spint garen tijdens de opening van de kunstroute 
in het hoofdgebouw (voormalige rabobank).

De meujste meziek

Schealdnaamn of bienaamn, hoe ajt ok neumen mag
in Eanter hej der met te maakn, hoaste elken dag
nun scheeldnaam har hier iedereen, dat vunne vie neet raar
aans hoole vie al die leu nooit oet mekaa
meer … zo duudeluk ist now ok wier neet
want is t nun Lammertink, dan weej nog neet oft
um nun Lubs, ne Paander of nun Spekmans geet
en heet ie Ten Berge, nee niks is oons te dol
dan zi-j misschien van Eerpel, ’n Kli’jbak of de Kröl
en zeuk ie nen Asbroek, dan moj wezen
bie Kleinhindrik, de Stalgije of Booltns Jehan
joa, met scheeldnaamn in Eanter
kan ne vie der in Eanter der wa wat van
meer zi-j van Kerkhof, dan zi-j van Toon
en heet ie Roetgerink, dan heur ie bie de Boon
heet ie Velten, dan zaj wa van Baks, de Broeze of van ’t Oelnreef ween
’t is wa moeilijk, smangs weet ik ’t ok neet meer
meer en ding wet ik zeker
heur ik nun naam, zoals
Eef van Mans van Ab van Gediene oetn diek
dan klinkt mie dat in de oorn
as de allermeujste meziek.

Benny van de Braandputte
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De Appel van Moes (Sebastiaan) 
pronkt in het Van Nespand.

Marlous Oortgiesen 

is een kunstschilder uit Enter. Zij woont op dit moment in Enschede. Marlous is 
de dochter van de voormalige huisarts Albert Oortgiesen. Zij is de laatste die 
zich heeft aangemeld voor de kunstroute. Het werk van Marlous hangt in het  
Van Nespand.
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Henk ter Weel 

Henk ter Weel heeft een voorliefde voor hout en is al een leven lang actief in 
het doe-het-zelven in en rond het huis. Hij weet alles over zwaluwstaarten en 
andere mooie en stevige verbindingen. Over houtsoorten en welke waar toe 
te passen. Hoe om te gaan met handgereedschappen en machines en daarbij 
vooral de veiligheid in het oog te houden. Henk heeft oog voor design, een 
mooie afwerking. Hij weet de functionaliteit te combineren met de schoonheid  
die hout van nature biedt.

Fries houtsnijwerk is het versieren van houten gebruiksvoorwerpen met de 
kerfsneetechniek. Kenmerkend zijn de geometrische figuren zoals rozetten, 
sterren en de vlechtfiguren. De term Fries, waar deze vorm van volkskunst de 
naam aan te danken heeft, slaat niet alleen op Friesland. Het kwam voor in het 
hele noorden en oosten van Nederland 

Het Fries houtsnijwerk kent een lange traditie. Het werk werd in eerste instantie 
gedaan om voorwerpen in het eigen huis te versieren. De techniek heeft 
blootgestaan aan invloeden van de koopvaardij en de visserij. De oudste nog 
bestaande voorwerpen met Fries houtsnijwerk dateren uit de zeventiende 
eeuw.
 In het Rijksmuseum is een mangelplank waarop gekerfd staat: Grete Cornelis 
Anno 1654. De techniek werd in het verleden niet op schrift vastgelegd, men 
kopieerde wat men in huis had. De techniek van het kerven werd geleerd, zoals 
vaak bij volkskunst, in de praktijk van vader op zoon. 
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Een kunstschilder is een kunstenaar die met verf schilderijen op een meestal 
vlakke ondergrond vervaardigt.
Kunstschilders worden ingedeeld in bepaalde schilderstijlen, bijvoorbeeld 
binnen een van de vele Europese kunststromingen. Soms kan een kunstschilder 
tot verschillende stijlen of stromingen in de schilderkunst behoren. De 
schilderstijl heeft vaak ook betrekking op de periode waarin de kunstschilder 
leefde. De schilderijen van Niels Verbruggen zijn uit de Enterse periode.

Al sinds de prehistorie brengt de mens kunstzinnige afbeeldingen aan 
bijvoorbeeld op rotswanden of op papyrus. Een voorbeeld zijn de rotstekeningen 
in Altamira. Later werd onder andere de Kerk opdrachtgever en ontstonden 
de Sint-Lucasgildes.Niels Verbruggen 

Niels Verbruggen is een kunstschilder uit Enter. Hij komt echter uit Amsterdam. 
Maar ja, daar kan hij ook niets aan doen. 
Zijn schilderijen zijn te zien in het Van Nespand.
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Fenneke van der Valk

Fenneke van der Valk maakt heel mooi textielwerk. Ze woont in het Meistershoes 
aan de Ypeloschoolweg. Fenneke maakt quilt, dekens, kussens en schilderijtjes. 
Haar werk is te zien tijdens de kunstroute in het Van Nespand.

Een quilt is een doorgestikte deken. Hij wordt gemaakt van drie lagen textiel 
die op elkaar genaaid worden door middel van quilten. De top (bovenste laag) 
kan een hele lap stof zijn (whole cloth) of patchwork. Het woord quilt is afgeleid 
van het Latijnse culcita, dat gevulde zak betekent. Via de Franse woorden 
couette en cuile werd dit later quilt.

Oorspronkelijk was de quilt bedoeld als deken, om zich te beschermen tegen 
koude weersinvloeden. De motieven waren eenvoudig.

De geschiedenis van de quilt gaat al heel ver terug. De oudste quilt die is 
gevonden, dateert uit de Romeinse tijd. De oudste quilt in Nederland is een 
poppendeken uit 1680. Tijdens de kruistochten droegen de kruisvaarders 
gequilte jassen om zich te beschermen tegen de kou en de ruwe harnassen.

In Europa werd het quilten vooral gebruikt voor de functionaliteit van het 
eindproduct en waren de motieven zeer eenvoudig. Pas later werd er meer 
aandacht besteed aan het uiterlijke en werden ze rijker versierd.
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Tiedverdrief foto’s

Bij Tiedverdrief zijn twaalf fotografen aangesloten 
die allemaal twee van hun mooiste foto’s laten zien.

fototentoonstellingen van andere fotoclubs. Op praktijkavonden wordt het 
geleerde toegepast. Er is steeds deskundige leiding aanwezig waarbij men 
ook met vragen terecht kan.
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Corrie ten Hove, foto’s
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Margje Moes, textiel 

Textiel is haar passie. Maar op de foto’s is te zien hoe veelzijdig ze is. Margje 
Moes werkt voortdurend aan beeldaspecten zoals bijvoorbeeld kleur en 
compositie van haar werk. Ze leert je op verschillende manieren te kijken 
via beeldanalyse en beeldende middelen, beeldtaal. Damast, zijdeweefsels, 
borduurwerk en kant (geen kleding) maken deel uit van de enorme collectie 
platte textiel.

Margje Moes werkt met textiel vanuit vrije vormgeving of vanuit een 
toegepaste invalshoek.  De uitdaging hierbij is het gebruik van ambachtelijke 
bewerkingstechnieken (bv borduren, appliceren) in combinatie met nieuwe 
materialen en technieken in een eigentijds en persoonlijk ontwerp. Ze heeft 
echt plezier in haar werk. Margje vertelt dat door het ontdekken en respecteren 
van specifieke eigenschappen van materie de mogelijkheden zich vanzelf 
aandienen. Haar werken worden meestal gedragen door een idee, een 
concept. Bij het maken van haar werk laat ze zich vaak leiden door spelregels 
die ze zelf heeft bedacht.

Margje ontwikkelde een eigen kijk op kunsteducatie. Deze gaf zij onder meer 
vorm via de oprichting van de modevakschool Margje Moes aan de Goorseweg 
te Enter. Eigen ideeën, fantasie en creativiteit van de cursist staan voorop. Van 
hier uit leer je spelenderwijs technische vaardigheden om je ideeën vorm te 
geven.

Margje is zich gaan specialiseren in het werken met textiel. Vooral omdat textiel 
zo dicht bij de mens ligt, het heeft met onze huid te maken. Textiel geeft de 
mogelijkheid transparantie aan te brengen en door het geringe gewicht kan 
ze ook hangende beelden maken. De textiel designs van Margje kenmerken 
zich door een combinatie van grafische patronen, transparantie, bijzondere 
kleurstellingen en materiaalgebruik. De ontwerpen en stoffen vormen een 
optelsom van haar jarenlange ervaring als grafisch vormgever en haar passie 
voor textielkunst. Door te experimenteren met kleuren, vormen en materialen 
ontstaan stoffen met ongekende mogelijkheden. Textiel is haar passie, met het 
leven als inspiratiebron. Ze gaat haar weg vol plezier en verwondering.
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Henk Meilink, hout 

Henk Meilink is een houtbewerker, ofwel een beeldhouwer in hout. Hij gaat 
ook meedoen aan de kunstroute. Zijn vrouw Janna gaat tijdens de opening van 
de kunstroute op 13 augustus in de oude rabobank garen spinnen. Niet in jak 
en rok, veel te warm.

Of je nu een klok, een houten lepel of de ark van Noach maakt, bij houtsnijden 
draait het om geduld, gereedschappen en timing. Henk maakt Fries 
houtsnijwerk, in reliëf snijden, het snijden van figuurtjes, het beeldhouwen en 
het werken met de guts.  Het ouderwetse, echte ambachtelijke handwerk is 
nog te zien in Enter.

De ark van Noach

Als men de gepunte stokken van de jagers in de prehistorie als houtbewerking 
beschouwt, dan is houtbewerking zo oud als de mens. In de meer conventionele 
huidige betekenis, zoals zagen, houthakken et cetera, is houtbewerking enige 
duizenden jaren oud.

De houtsoorten, gereedschappen en technieken die de Egyptenaren gebruikten 
zijn grotendeels teruggevonden in voorwerpen, meubels en grafschriften. Het 
gereedschap werd in eerste instantie van koper gemaakt maar omstreeks 2000 
v.Chr. vervangen door brons, dat sterker is. Het belangrijkste gereedschap was 
de dissel. Hiermee werd het hout gekantrecht, gespleten en glad gemaakt. 
Hamer en beitel werden voor het fijnere werk gebruikt. Verder werd een 
korte handzaag gebruikt, een els om gaten te maken en een fiedelboog. Om het 
hout te schuren gebruikte men zandsteen. Minder kostbare houtsoorten werden 
gladgestreken met een laagje gips. Verschillende inheemse houtsoorten zijn: 
acacia, amandel, wilgen, populieren en enkele houtsoorten die nu niet meer 
bestaan. Verschillende uitheemse houtsoorten zijn: ebben, beuken, eiken, 
essen, taxus en buxus. De Egyptenaren kenden pen-en-gatverbindingen.



23 24

Saskia Averdijk, beeldende kunst

Saskia Averdijk is van ’n Streefbaas en is getrouwd Wolters. Ze heeft op 20 
juni 2018 de studie beeldhouwkunst aan de gemeentelijke academie voor 
schone kunsten in Arendonk (België) afgesloten. Haar werken zijn van klassiek 
beeldhouwen tot vrij werk in allerlei materiaal denkend aan klei, gips, hout, 
staal, kosteloos materiaal en andere materialen.
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Willem Teunissen, hout

De interactie met de vormenwereld om ons heen, het werken met hout, het 
ambacht, de creativiteit, het gevoel. Het houtsnijden verenigt al deze elementen 
in zich. Houtsnijden is een vorm van sierkunst die al heel lang bestaat’, legt 
Willem Teunissen uit. De houtsnijder kan creatief zijn of haar ideeën uitwerken. 
Maar deze ambachtsvorm verdween stilaan op de achtergrond. Willem 
blaast het houtsnijden nieuw leven in. De tentoonstelling in de kunstroute is 
uitzonderlijk, want dan toont Willem  het fraaiste werk van de voorbije dertig 
jaar. 
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Harrie Cox, foto’s

Kort na de uitvinding van de fotografie namen fotografen de plaats in van 
rondreizende kunstschilders, om de mensen in het gehele land te vereeuwigen. 
Deze rondreizende fotografen namen hun apparatuur, inclusief de materialen 
om hun glasplaten te ontwikkelen, en soms zelfs een leren tent als donkere 
kamer, mee op reis. Toen het fototoestel ook voor gewone mensen betaalbaar 
en bruikbaar was geworden, verdween de rondreizende fotograaf, met 
uitzondering van de landschapsfotograaf.

1985, amazone op de Hamberg, Lisette Bongers
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Benny Slagers van Krulke van de Brandputte, kunstschilder

Een van de oudste ons overgeleverde beschouwingen over kunst is die 
van Plato. Hij typeert in de Staat het kunstwerk als mimetisch, ‘slechts’ een 
nabootsing van de werkelijkheid; en dus inferieur. De achttiende-eeuwse 
verlichtingsfilosoof Immanuel Kant definieert in zijn Kritik der Urteilskraft (1790) 
een kunstwerk als ‘een soort voorstelling die een doel op zich is, maar niettemin 
de mentale vermogens voor gezellige communicatie bevordert.’

Benny Slagers wordt ook wel Benny van Krulke van de Brandputte genoemd. 
Hij schrijft niet alleen mooie gedichten maar kan ook schilderen. Omdat hij een 
dierenwinkel had waren de modellen van de vogels dichtbij. Op bovenstaande 
foto van het schilderij gaan mensen de berg op. Benny heeft het in Ierland 
geschilderd, waar hij elk jaar wel een of twee keer naar toe gaat. ‘Vroeger 
gingen mensen op blote voeten de berg op’ vertelt Benny. Boven op de 
berg is de kapel van Sint Patrick, waar mensen naar toe gaan om te bidden. 
Tegenwoordig hebben de bergbeklimmers schoenen aan.
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Ria Schuitemaker, vilt

Tot voor kort was vilt een synoniem voor truttigheid. Hoeden, theemutsen 
en pantoffels werden ervan gemaakt. Ria Schuitemaker geeft de oudste 
textielvorm nieuwe allure.

 Ze vertelt dat een schaapherder de plukken wol van de schapen uit de takken 
en het prikkeldraad bijeen verzamelde en ze in zijn schoenen deed. Door de 
warmte en het vocht werd het vilt.

Vilt is een traditionele techniek om wol te verwerken. Het maken van vilt is in 
principe eenvoudig, maar erg arbeidsintensief. Bovendien vraagt het maken 
van fijnere soorten om veel ervaring. Voor vilt heb je maar drie dingen nodig: 
water, wol en zeep. Bij het vilten leg je plukjes wol op neer, daarna wrijf je de 
wol met water en zeep. Ria vertelt dat ze deze methode nat vilten gebruikt. 
Deze productiestap heet vollen. Het is een langdurig proces, omdat nooit 
meer dan vijf procent van de vezels tegelijk van plaats verandert. 

Vilt was vermoedelijk de eerste vorm van textiel die de mens vervaardigde, 
al komt een prehistorische manier van ineenvlechting van plantenstrengen 
daar ook voor in aanmerking. In elk geval ging de uitvinding van het vilt die 
van het weven en het breien ruimschoots voor. De oudste bewaarde viltresten 
dateren van ongeveer 6500 voor Christus en werden gevonden in Klein-Azië.
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Gerrit Lammertink, ook wel Ketienen Get genoemd, kunstschilder

Get van de Ketiene (Lammertink) was kunstschilder en slager. Zijn werk wordt 
voor een deel tentoongesteld tijdens de kunstroute ‘Enter uit de Kunst’. 
Waarom niet alles, zul je denken. Er zijn teveel schilderijen om allemaal te 
laten zien. Hoe mooi zou het zijn dat zijn schilderijen worden tentoongesteld 
in de Ketiene. Dat is het leegstaande pand in de Dorpsstraat waar ooit de 
weefschool was en veel later Lammertink zijn slagerij en winkel had. Get van 
de Ketiene (Lammertink) was de vriend van Koar Jan (Jan Broeze), ‘n Fit Poater, 
(Wolters) en Karel van de Notaris (Schönfeld Wichers). Met de kukelkoare 
van Karel hebben ze verschillende reizen gemaakt. Get van de Ketiene heeft 
veel geschilderd tijdens de vakantiereizen met de vrienden. Ook schilderde 
hij veel plaatsen in Enter die intussen zijn verdwenen. Hij maakte stillevens, 
boerderijen, huizen, landschappen en bijbelse voorstellingen. Opnieuw een 
Enterse schilder van formaat die te zien is tijdens de kunstroute 
‘Enter uit de Kunst’.

Kattelaarsdijk

Reggebrug en tolhuis Exoo, Wierdenseweg

De molen van Dissel

De dikke beuk aan de Kattelaarsdijk
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Marly Brok van Tiedverdrief

Stap de woonkamer van Marly Brok binnen en je staat meteen pal voor een 
kleurig schilderij van vrolijk geschilderde feestende dames. Marly schildert 
in de groep kunstschilders van Tiedverdrief. ‘Het positieve van kunst vind ik 
belangrijk’, vertelt Marly. ‘Voor mij moet kunst mooi zijn, de mensen raken. 
Ik wil kunst maken waar mensen blij van worden’. Marly gelooft sterk in het 
positieve effect van vrolijkheid en kleur in het interieur. Dit brengt een grote 
verandering in de dagelijkse stemming met zich mee waarbij ook het humeur 
positief beïnvloed wordt.

Margot Smit van Tiedverdrief

Gesien Breukelman van Tiedverdrief

Ina Nijkamp van Tiedverdrief
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Marly Brok van Tiedverdrief
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Hendrika Nijkamp, kunstschilder

Hendrika Nijkamp is van Hofstede van de Dorpsstraat in het Noordeinde. Ze 
wil geen kunstenaar genoemd worden. Maar ze is er wel een. Ze schildert met 
zand, tegellijm, papier, kit, jute, stoffen, hout, schroeven en schroefjes en een 
stoffen luier als ondergrond. Het resultaat is verbluffend. Ze doet ook mee met 
de kunstroute Enter uit de Kunst. Op de eerste foto zie je de handlijn van haar 
man Herman. Hij was keukenbouwer. Behalve zijn handlijn wordt zijn beroep 
uitgebeeld.



41 42

Jacky van Damme, foto’s

Jacky van Damme heeft in diverse landen en locaties trouwerijen mogen 
fotograferen, vele families, tieners en kinderen. Ze heeft verschillende 
bedrijfsportretten en bedrijfsfotografie gefotografeerd. Jacky vindt het heerlijk 
om herinneringen vast te leggen, mensen blij te maken en op mooie momenten 
te fotograferen.
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Claudia Leemreize, portretschilder

Een portret is een artistieke voorstelling van een persoon. De kunst van 
geschilderde portretten is iemands karakter te laten zien.
Portretten zijn vaak eenvoudig gemaakt, het gezicht wordt zonder veel 
versieringen afgebeeld. Er zijn  verschillende technieken waarop een gezicht 
afgebeeld kan worden. Zo kan men er voor kiezen het portret en profil te 
maken, waarbij het hoofd van opzij wordt afgebeeld. En face toont het gezicht 
van voren en de en trois quart toont het gezicht deels van voren en deels van 
opzij.

De portretten van Claudia Leemreize stijgen uit boven een foto en laten een 
bijzonder en persoonlijk portret zien. Van de levensgrote schilderijen van 
Claudia word je blij. Ze schildert met veel toewijding en plezier portretten. 
Opvallend in haar schilderijen zijn het uitgesproken kleurgebruik en de 
expressieve weergave van de ogen. Meestal werkt ze in olieverf op linnen. 
Maar ook gemengde technieken beheerst ze uitstekend.

Enkele van de vroegste portretten van mensen die geen koningen of keizers 
waren, zijn de Fajoemportretten (mummieportretten) die bewaard zijn 
gebleven in het droge klimaat van de regio Fajoem in Egypte. Dit zijn de enige 
schilderijen uit de Romeinse periode die bewaard zijn gebleven, afgezien 
van fresco’s, zoals die in Pompeï.

Portretkunst bloeide in Romeinse beeldhouwwerken, waarvan de 
geportretteerden eisten dat ze realistisch waren, zelfs de minder knappe. 
Tijdens de 4e eeuw verloor het portret terrein aan een verheerlijkt symbool 
van hoe de persoon eruitzag. Echte portretten van het werkelijke uiterlijk 
van individuen verschenen opnieuw in Europa in de late middeleeuwen, in 
Bourgondië en Frankrijk.

Het vroegst bekende geschilderde zelfportret 
was dat van de Franse kunstenaar Jean 
Fouquet rond 1450, maar als de definitie wordt 
uitgebreid, is het eerste zelfportret dat van 
een Egyptenaar, farao Akhnaton’s beeldhouwer 
Bak, die een voorstelling van zichzelf en zijn 
vrouw Taheri hakte rond 1365 v.Chr. Toch lijkt 
het aannemelijk dat zelfportretten teruggaan tot 
de rotstekeningen.

Goede portretschilders stonden in hoog aanzien 
en sommigen avanceerden tot hofschilder. 
Een bekende portretschilder uit de Gouden 
Eeuw is Rembrandt van Rijn met zijn beroemde 
groepsportret De Nachtwacht.
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Bertus Slagers, foto’s

Natuurfotografie is een vak apart binnen fotografie. De natuur is prachtig om 
vast te leggen en zeer veelzijdig. Denk aan de verschillende landschappen en 
jaargetijden, maar ook aan de diverse weersomstandigheden en tijdstippen. 
Geen moment is hetzelfde. Bertus vertelt dal je veel moeten observeren. 
Wachten op het juiste licht. Hij wil moeder eend met haar kleintjes vastleggen, 
maar moeder duikt steeds onder water. Soms moet je gewoonweg wachten, 
wachten op het juiste moment. Zo kun je bloemen het beste fotograferen op een 
bewolkte dag. Er zijn dan geen harde schaduwen. Dieren hebben bijvoorbeeld 
hun specifieke, steeds terugkerende gedrag. Als je daar kennis van hebt, kun je 
betere foto’s maken. Voorwaarde is wel dat je ook echt tijd hebt en dat je hoofd 
leeg is. Als je gehaast bent is het gedoemd om te mislukken.
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Henk Ooms, kunstschilder

’n Bokkenhook,

Er woonden ooit meerdere families Bokdam. In 1810 woonde Gerrit Jan Bokdam 
in de Bokkenhoek. Daar komt de naam vandaan. Links woonden Hiltjesdam, 
later Corbet, en ook Kuipers (Bennie van Detjes Naats), rechts woonden Otten, 
Klok’n Leida en later Slot, de melkboer. Het erve  Butendyck wordt in 1475 al 
genoemd, in 1953 wordt het Boddendiek genoemd en is versplinterd in dat 
jaar. Het erve Buitendijk stond in de Bokkenhoek.

Hoge Brink

De heer Oplaat vertelt dat links woonden Kalenkamp ’n  Kössel, Koenderink Ko 
Jenke, Otten Klok’n Gerrad, midden: Oplaat, De Wilde, Slot Truus. De boerderij 
rechts was van de weduwe Homan wiens man door de bliksem was getroffen. 
Haar bijnaam was Julia’s Marie. Later woonde er Weiemans. Nagelvoort 
woonde in het middelste huis. Hij heeft het huis laten bouwen. Hij had er een 
electrowinkel. Nagelvoort was de beheerder van de electriciteitscentrale op de 
Brandput. ’s Nachts ging de stroom eraf. Nagelvoort zette de schakelaar om en 
de volgende morgen weer terug.
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Bennie Slagers, foto’s

Op de Survivalrun is het aan de jeugd en de recreanten om te laten zien 
wat hun behendigheid en krachten zijn op het parcours van zeven of negen 
kilometer. Bij de survival spelen de elementen onderweg een belangrijke rol. 
Tijdens hevige regenbuien, was het ook voor de ervaren deelnemers aan deze 
run, soms te veel van het goede. in een weekend wordt een meerdaagse 
survivalrun georganiseerd met een parcours met diverse hindernissen door 
recreatiegebieden en over landerijen. Deelnemers klimmen over loodzware 
hindernissen. Bennie Slagers maakt prachtige actiefoto’s.

Fotografie is een hobby die voor velen verslavende vormen heeft aangenomen. 
De een wordt professional, de ander maakt mooie foto’s voor zijn plezier. 
Iedereen kan op het knopje drukken van een camera en daarmee kan iedereen 
dus fotograferen. Maar niet iedereen is fotograaf. Om een goede foto te 
maken is echter wat meer nodig dan alleen op dat knopje drukken. Een goede 
foto vereist verschillende dingen zoals creativiteit en technische kennis van de 
apparatuur.
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Hans Hodes, foto’s

Fotograferen is gecondenseerde tijd. Hans Hodes maakt landschappen, 
portretten, bewerkt beelden en maakte commerciële foto’s.  Hij maakt foto’s  
met behulp van licht en andere vormen van straling. Hij maakt gebruik van 
een digitale camera waarin zich een lichtgevoelige beeldchip bevindt die 
met de elektronica en software voor beeldopbouw en vastlegging zorgt. Het 
eerste wat opvalt is het ontbreken van een film of fotorolletje in een digitale 
camera. Bij klassieke toestellen wordt de beeldinformatie, die als licht de lens 
passeert, opgeslagen op een lichtgevoelige film. Deze film moet eerst worden 
ontwikkeld (chemisch bewerkt), waarna de foto’s via een nieuwe stap, weer met 
een chemisch proces, kunnen worden afgedrukt.
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Agnes Schoolderman, foto’s

Fotografie is rond 1820 ontstaan door de camera obscura van een lichtgevoelige 
achterwand te voorzien. In 1981 komen de eerste digitale fotocamera’s. In 1990 
kwam Adobe Photoshop op de markt, de standaard voor digitale fotobewerking 
en de vervanging van de donkere kamer. Fotografie is de opvolger van de 
schilderkunst en de voorloper van de film.
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Henk Pluimers, foto’s

In 1816 maakte Joseph Nicéphore Niépce de eerste foto. Hij deed dit door 
een doos te maken met een heel klein gaatje erin. Binnen de doos maakte hij 
een achterwand met een lichtgevoelige plaat. Door een aantal uur het gaatje 
in de doos open te houden, ontstond er op de achterwand een afbeelding. Dit 
principe van fotograferen is in de loop der jaren nooit veranderd. Het gaatje 
van de doos heet nu een lens en de lichtgevoelige achterwand is tegenwoordig 
een lichtgevoelige elektronische sensorchip.

In 1900 bouwde fotograaf George R. Lawrence een enorme fotocamera zodat 
hij een foto kon maken van de locomotief de Alton Limited en alle wagons 
achter de locomotief. Om dit te doen moest hij op een flinke afstand gaan 
staan en daarom had hij een krachtige fotocamera nodig. De camera woog 
maar liefst 640 kilo. De foto die Lawrence maakte werd gemaakt voor de 
wereldtentoonstelling in Parijs. Hij won er een prijs mee. Zijn camera noemde 
hij de Giant Mammoth Camera.
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Marcel Slagers, foto’s

Bekijk de natuur door de lenzen van Marcel Slagers. De foto’s van Marcel staan 
in het teken van de natuur. We volgen Marcel in de voetsporen van de reeen, 
speuren bomen af op zoek naar de oehoe. Hij brengt ons zo dicht mogelijk 
bij de dieren in de natuur van Enter. De natuurfoto’s van Marcel Slagers zijn 
prachtig om te bekijken. Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve 
effecten van natuur op de gezondheid.. Alleen al het kijken naar natuur heeft 
effect. Het zorgt voor een verlaagde hartslag en verminderd  stress.

Tussen 1930 en 2000 werden zwart-wit fotorolletjes ontwikkeld in een donkere 
kamer. De professional of de fanatieke amateur had op zijn zolderkamer een 
donkere kamer. Filmrolletjes konden ontwikkeld worden door, gedurende een 
bepaald aantal seconden, met een negatief en een lichtbron op het fotopapier 
te schijnen. Hoe langer er belicht werd, hoe donkerder de foto. Hierna moest 
het fotopapier in drie verschillende baden gedompeld worden zodat het 
fotopapier gefixeerd werd. Het laatste bad was met water gevuld om de 
chemicaliën af te spoelen. Om te kunnen werken in een donkere kamer werd 
er van speciaal rood licht gebruik gemaakt, dit licht had geen effect op het 
fotopapier waardoor er toch licht was in de donkere kamer.
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Marianne Ezendam, Jennie Preuter en Riek Vrugteman, kantklossen

‘Losjes, losjes , losjes , vliegen doen de klosjes
van de eenen kant naar de anderen kant.’

Marianne Ezendam gebruikt de Torchon tecniek en is begonnen met de 
Milanese. De Torchon techniek is de kloskant met doorlopende draden, ook 
wel Stropkant genoemd. 

Zoals een ander urenlang kan zitten lezen, zolang kan Marianne 
kantklossen. Kantklossen is niet moeilijk, maar een techniek die heel goed is 
te leren, vertelt Marianne. Het is heel goed voor de spieren in je handen, mits 
je de goede houding hebt. Er zijn maar een paar basis slagen. het is net zoals 
met breien, daar is het een rechte en een averechte streek. En vanuit die steken 
kun je allerlei variaties maken. De kant wordt tegenwoordig op een moderne 
manier toegepast, om de interieurs mooier te maken. 

Kantklossen is een hele oude techniek. Verschillende landen eisen de eer voor 
zich op de bakermat van de kant te zijn. Vlaanderen beroept zich op een schilderij 
van Hans Memling uit 1484. Het koorhemd van een afgebeelde priester is 
voorzien van een strookje puntvormige kant als omranding. Ook Italië denk de 
bakermat te zijn. In de inventaris van de Milanese familie Sforza, opgemaakt op 
12 september 1493, wordt bij de  verdeling van de erfenis melding gemaakt 
van een getand lint voor een laken, gemaakt met twaalf klossen. Heel veel 
landen hebben hun eigen kanten ontwikkeld. Men kent het Engelse kant uit de 
diverse graafschappen zoals Bedfordshire, Devonshire. In Frankrijk kent men 
Rosaline perlé, Duitsland kent Schneeberg en Italië Milanees.

Het klossen van kant is een zeer bewerkelijke techniek, die al eeuwen bestaat. 
Kant is zeer kostbaar, en was daarom in het verleden alleen bereikbaar voor de 
zeer rijken. De kostbaarste kant is van de dunste draden gemaakt. Om kant in 
kragen te verwerken moet het worden verstevigd met stijfsel.
Kantklossen wordt met zorg levend gehouden. Het is echter een hobby 
geworden en niet meer iets om de kost mee te verdienen. Het uurloon zou 
het werk onbetaalbaar maken. De werkomstandigheden van de kantklossters 
waren in het verleden bedroevend. Zij werkten veelal in vochtige kelders. De 
reden hiervan was dat fijne linnen draden, als zij te droog worden, erg snel 
breken.

Keizerin Maria Theresia was een grote fan van de Vlaamse kant, en had 
graag een japon gehad in kant. In 1743 werd een oproep gedaan en vrijwillig 
werkende dames klosten toen een japon voor de keizerin. Ter gelegenheid 
van haar inhuldiging van de Staten van Vlaanderen kreeg keizerin Maria 
Theresia in 1744 een groot kanten kleed volledig uitgevoerd in Mechelse 
kant. Als dank voor dit gebaar poseerde de keizerin in de kanten japon 
voor Martin van Meytens, die een staatsieportret maakte, dat de keizerin aan 
de stad Gent schonk. Op het portret zijn ook duidelijk stroken Brusselse kant te 
herkennen. Het origineel portret hangt in het stadhuis van Gent, er werd een 
kopie gestuurd naar Brugge.
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Johan Mensink, hout

Houtsnijwerk  is hout, dat bewerkt is met een stuk snijdgereedschap, waardoor 
het een bepaalde vorm krijgt. Dit wordt dan op bijvoorbeeld klokken of 
meubilair aangebracht om het er mooier uit te laten zien. Vroeger was dit 
het ambacht van de houtsnijder en de beeldsnijder. Het ouderwetse, echte 
ambachtelijke handwerk is nog te zien bij Johan Mensing aan de Dorpsstraat. Uit 
een boomstam kunnen houtfiguren worden gesneden. Afhankelijk van 
de basisvorm en de grootte kan dit variëren van een klein vogeltje tot een 
levensgroot mens en alles wat daar tussenin zit.
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Diny Scholten-Velten, kunstschilder

Schilderkunst is een vorm van vrije beeldende kunst gemaakt door een 
kunstschilder. Of je nu van de grote stad of van de natuur houdt, een landschap 
schilderij is er voor iedere smaak. Door een landschapschilderij van het dorp 
Enter zorg je voor een hele unieke sfeer in huis. Omdat landschappen altijd erg 
mooi zijn heeft Diny van de Broeze (Scholten-Velten) een ruim assortiment aan 
landschapschilderijen. Vergezichten om bij te ontspannen en te ontdekken. De 
landschappen van Diny geven rust en creëren een ruimtelijk gevoel. Ontdek de 
tekeningen van Diny. Door jarenlange ervaring in het creatieve en productieve 
werkgebied rondom schilderijen met stillevens kunt u kennis maken met de 
verfijnde werken van Diny Scholten-Velten. Het schilderen van bloemen is 
dankbaar, vanwege de vrijheid in kleurgebruik, compositie en de algehele 
vrolijkheid. Verreweg de meeste mensen vinden bloemen mooi.

Onder kunst wordt in het algemeen 
verstaan: het product van creatieve 
menselijke uitingen. In het geval van de 
Enterse kunstenaars betreft dat keramiek, 
volen, hout bewerken, schilderen, tekenen, 
fotograferen en beeldhouwen.
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Gé Roessink, kunstschilder

Gé Roessink schildert stillevens. Het stilleven is een thema in de schilderkunst 
waarbij de voorstelling bestaat uit groeperingen van onbezielde voorwerpen, 
zoals vruchten, bloemen, servies of klompen.
In de Chinese en Japanse kunst komen stillevens al vroeg voor.
In West Europa zijn de eerste stillevens te vinden in Romeinse wandschilderingen 
en mozaïeken. In de middeleeuwen kwam het stilleven voor in religieuze 
voorstellingen. Het vroegst bekende zelfstandige stilleven is van Jacopo de 
Barbari 1504.

In Nederland ontwikkelde het stilleven zich vooral in de zestiende en zeventiende 
eeuw. Er ontstonden toen steeds meer specialisaties binnen het thema 
stilleven, zoals het bloemstilleven, het jachtstilleven en het keukenstuk. In de 
zeventiende en achttiende eeuw was het stilleven een populair onderwerp voor 
schilderijen. Er werden bijvoorbeeld exotische planten, schelpen en dergelijke 
geschilderd. Het stilleven werd ook gebruikt om een diepere betekenis uit te 
beelden. In de loop der tijd vervaagden de waarden van symbolen door de 
veranderende smaak van opdrachtgevers.

In Enter is de kunstschilder Gé Roessink een belangrijk stillevenschilder. Hij 
schildert alledaagse voorwerpen, die hun schoonheid verkregen door de 
groepering en de aandachtige schilderwijze. ‘Schalen, klompen en eieren 
zijn op zichzelf helemaal niets bijzonders. Ze worden alleen bijzonder door 
datgene wat ik er op mijn schilderij mee doe. Dat is mijn taak, mijn roeping als 
kunstenaar’, aldus Roessink.
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Henk Kok, kunstschilder

Schilderijen van de natuur en landschappen worden al sinds mensenheugenis 
gemaakt. Denk aan de beroemde rotsschilderingen, vele tienduizenden jaren 
oud. Dieren en natuurlijke herkenningspunten werden door onze voorouders 
op de wanden van een grot vastgelegd. Wij mensen zijn dan ook gek op 
landschapschilderijen. Henk Kok schilderde mooie plekjes in en rondom Enter. 
Veel is er in Enter veranderd. Dankzij de schilderijen van Henk weten we hoe 
het ooit was.

Kunst kan bekeken worden vanuit de maker of de waarnemer (in 
impressionistische zin). Vanuit de maker gezien drukt het de verbeelding of 
gevoelens van de kunstenaar uit in een scheppende activiteit.
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Jan de Weerd, kunstschilder

Brug over de Regge en tolhuis bij Exoo aan de Wierdenseweg.

In de Onderschoer hangen een aantal zeer mooie landschapschilderijen die de 
moeite van het bekijken waard zijn. Ze zijn gemaakt door Jan De Weerd. Hij 
heeft zijn  eigen unieke manier van het weergeven van de Enterse lucht, Regge 
of landerijen. We zien  precies wat er in het landschap gebeurd. Hij  creëert een 
viering van alles wat groeit en bloeit met olieverf op een doek. 

Kedoes (Rikkert) en slager De Weerd (opa van de schilder) voor de 
paardenslagerij van De Weerd aan de Dorpsstraat.

Gezien vanuit de waarnemer is kunst een schepping die bij de waarnemer 
een gevoel of verbeelding oproept, met als doel het voortbrengen van een 
origineel, zintuiglijk waarneembare (of anderszins voorstelbaar) uiting of 
product met een bepaalde gevoelswaarde of voorstelling. Meestal doet kunst 
een beroep op het menselijk gevoel voor esthetiek, maar kan daar soms ook 
op schokkende wijze afstand van doen. Aan de waarnemer biedt kunst de 
mogelijkheid om te worden meegenomen uit de dagelijkse realiteit, naar een 
door die kunstenaar gecreëerde wereld, of anders de mogelijkheid om die 
dagelijkse realiteit vanuit een ander perspectief te ervaren.
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Johan Otten, kunstschilder

In de stress, de oppervlakkigheid en de snelheid van ons moderne leven, 
voelde Johan steeds vaker de behoefte om de band met de natuur en haar 
wonderen te vernieuwen.

Johan schilderde vooral de landschappen uit de omgeving waar hij woonde. 
De kunstschilder Johan Otten groeide op te midden van de natuur. Bekend is 
zijn schilderij van de houtkopers.  

Zijn werken getuigen van uitgebalanceerde composities, een uitgebreid 
kleurenpalet en een hechte band tussen figuur en natuur.
Als kind tekende Johan vooral dieren en dit onderwerp liet hem nooit meer 
los. In de puberteitsjaren ruilde hij zijn belangstelling voor kunst tijdelijk in voor 
andere zaken waaronder muziek en toneel.

Toen Johan nog leefde bezocht hij geregeld markten waar hij zijn schilderijen 
tentoonstelde en aan de man bracht.

Landschapschilderijen worden in Europa gemaakt sinds de Griekse oudheid. 
Het gaat vooral over realistische afbeeldingen van de natuur - maar ook over 
cultuur - en over door de mens geschapen werelden kunnen het onderwerp zijn.

Johan en zijn gezin 

Kunst met de bedoeling en betekenis 
zoals we die tegenwoordig kennen is pas 
ontstaan in de periode van de renaissance. 
Voor die tijd werd kunst niet gezien als 
een individuele expressie maar als een 
middel om vorm te geven aan religieuze 
symbolen en vertellingen. Kunstenaars 
zoals beeldhouwers, kunstschilders en 
houtsnijders, werden tot het einde van de 
middeleeuwen gezien als een bijzondere 
elite onder de ambachtslieden. Zij werkten 
meestal in opdracht van de kerkelijke 
machthebbers, of rijke families en maakten 
bijvoorbeeld een beeldhouwwerk of 
plafondschildering.

Eén kenmerk hebben alle 
kunstwerken gemeen, of het nu 
een schilderij is, een theaterstuk of 
literatuur: kunst bezit een bepaald 
patroon, een bepaald ontwerp. 
De kunstenaar heeft het op 
zorgvuldige wijze gecomponeerd. 
Toch hoeft dat niet altijd zo te 
lijken. Kunst wordt pas kunst 
op het moment dat het wordt 
waargenomen. De toeschouwer 
die de kunst waarneemt kan het 
mooi of lelijk vinden. Beide kunnen 
het doel van de kunstenaar zijn 
geweest.
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Wilma Pluimers, kunstschilder

De schilderijen van Wilma Pluimers hebben een hoge wauw factor. De  werken 
zijn door ambachtelijke kennis en ervaring gemaakt. Stuk voor stuk zijn ze uniek. 
Nieuwsgierig hoe haar kunstwerken bij u aan de muur staan?  De schilderijen 
doen u verbaast staan van kleur en effect. Het zijn bijzondere schilderijen 
olieverf op doek van alle mooie plekjes in Enter.

De Enterse Waarf in de winter

Een kunstenaar getuigt in zijn werk vaak van persoonlijke mening en zijn 
diepste gevoelens van vreugde, verdriet, vrees, mening of godsvrucht. Dat 
soort kunst spreekt een eigen taal, die verstaan kan worden door degene, die 
het kunstwerk ziet. Toch hoeft het niet per se de bedoeling van een kunstwerk 
te zijn dat de toeschouwer onmiddellijk de persoonlijke expressie begrijpt die 
de kunstenaar in zijn werk legde.De Hannekemaaier aan de Reggestraat

De molen van Distel aan de Kruislaan, nu Disselsweg
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Willem Oosterveen, kunstschilder

Erve Oosterveen aan de Werfstraat

Erve Scholten Hobbelink (later woonde er Nijland) aan de Werfstraat.

Er gebeurt iets magisch. Elk tegeltje is anders en toch passen ze allemaal 
bij elkaar. De geschiedenis van schilderijen gaat terug naar de tijd toen 
alleen de rijken dit zich konden veroorloven. Het werd handgeschilderd 
door gewaardeerde schilders zoals Willem Oosterveen. Hij schilderde zijn 
kunstwerkjes op tegeltjes.

Erve Oosterveen (links) aan de Ypeloschoolweg

Al de vroegste mens gebruikte kleuren om in rotswanden afbeeldingen 
te maken van de wereld om hem heen. In later tijden is de teken- 
en schilderkunst geëvolueerd tot een ontzettend brede kunstvorm, met 
uitingen in vele vormen. Van figuratief (je ziet wat het is) tot abstract (je voelt 
en ervaart wat het zou kunnen zijn).
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Hermien ter Harmsel, beeldend kunstenaar

Beeldende kunstenaar Hermien ter Harmsel, schepper van de kunstwerken in 
de tuin van het Reggedal, groeide op in Enter. De beelden lopen vloeiend over 
in de tuin en het achterliggende gebouw. Hermien vertelt over haar relatie 
met de natuur, de ruimte en de kunst. Zij doet dat in haar appartement op de 
tweede verdieping, boven de beeldengroep. Daar staan nog meer kunstwerken 
van haar hand. Het werk op zich kenmerkt zich door rust en eenvoud in 
onderwerp en kleur, waarbij mens en natuur een grote inspiratiebron is. De 
beelden van Hermien ter Harmsel staan in de tuin van het woon/zorgcentrum 
‘Het Reggedal’.

Beeldende kunst is de vorm van kunst waarbij het beeldende (de afbeelding) 
voorop staat. Een afbeelding in de zin van een uitbeelding, die een platte of 
een ruimtelijke vorm kan aannemen met een zichtbaar resultaat. De sculptuur 
is gehakt  uit een vaste massa (steen). 

De beeldhouwkunst omvat een grote verscheidenheid aan kunstuitingen, van 
niet alleen praktische gebruiksvoorwerpen als potten en bekers tot installaties 
op stadspleinen en langs snelwegen, die soms zelfs kunnen bewegen. 
Tussen beeldhouwkunst en schilderkunst is een grote band te zien. Ook hier 
is sprake van figuratieve kunst en abstracte kunst. Een groot verschil is dat 
beeldhouwkunst ook in praktische voorwerpen terug te vinden is. Hoewel 
ook schilderkunst afgebeeld wordt op koekblikken en dergelijke, en als 
muurschildering onderdeel van de architectuur kan uitmaken.
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Gerrit ten Berge, kunstschilder

Get van de Lutte maakte mooie tekeningen. Hij heeft zich dus ook gemeld 
voor de kunstroute ‘Enter uit de Kunst’. Met vele kunstwerken laat  hij jullie 
kennis maken met een nog onontdekt gebied binnen de Enterse kunst. Tegen 
het einde van de twintigste eeuw is een uitgesproken individualisering in de 
hedendaagse kunst zichtbaar geworden. Gerrit ten Berge richtte zich vooral 
op zijn eigen persoonlijke ontwikkeling, waarbij begrippen als identiteit en 
levensvisie centraal staan.
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Hilbert Oosterveen, kunstschilder

Hilbert Oosterveen tekende vaak, soms als voorstudie voor een schilderij en soms 
ook het schilderij zelf. Het  gebruikte daarbij houtskool, potlood, pen, krijt of 
andere grafische materialen. Hilbert kreeg veel opdrachten van mensen die zijn 
werk waardeerden. Hij heeft zijn eigen herkenbare stijl van tekenen. Veel werk 
uit zijn collectie is afkomstig uit particuliere verzamelingen. Het gaat daarom 
vaak om unieke stukken die nooit eerder op de markt zijn geweest. Ze komen 
rechtstreeks uit de woonkamers van zijn kinderen en vrienden.

Werfstraat 

Men kan spreken van actuele kunst ofwel hedendaagse kunst. Met moderne 
kunst wordt de kunst uit het begin van de twintigste eeuw aangeduid. Wanneer 
de kunst gemeengoed wordt gaat ze over in het gebied van de cultuur. Met 
antieke kunst wordt kunst uit de oudheid bedoeld. 

De Elzen, Stokreefsweg
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Dinie Dahles-Krake, kunstschilder

Dinie creeerde in een razend tempo beelden en schilderijen. Of haar leven 
ervan afhing. Het schilderen van stillevens heeft veel voordelen, het is veelzijdig 
en een goede waarnemingsoefening, het ontwikkelt je eigen beeldtaal en 
je oog - hand coördinatie. En je bent vrij in het kiezen van je onderwerp(en) 
en hoe je de objecten wilt rangschikken. Dinie zou het zelf gezegd kunnen 
hebben. Haar schilderijen zijn uitgevoerd in olieverf op linnen of paneel. In een 
subtiel spel van licht en schaduw, vorm en kleur, laat zij haar werken overgaan 
in een zichtbare stilte. De oudste tweejaarlijkse 

internationale 
kunstmanifestatie is 
de Biënnale van Venetië. 
De kunstroute ENTER uit 
de Kunst is de jongste 
kunstmanifestatie.
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Mathilde Ezendam, kunstschilder

De schilderijen van Mathilde Ezendam zijn wonderschoon. Ze zijn geïnspireerd 
door Egypte. Haar blik reikt zo ver dat hij zich lijkt te verliezen in de eindeloze 
zee en de mensen waar ze kennis mee maakte. De  beheersing van het spel 
met licht en donker, waarbij zij vaak scherpe contrasten neerzet om zo de 
toeschouwer de voorstelling binnen te voeren, leidt tot levendige scènes vol 
dramatiek.
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Johanna Oosterveen, keramiek

Johanna Oosterveen maakt prachtige werken van keramiek. De keramiek komt 
uit de Enterse periode in de een en twintigste eeuw. Johanna Oosterveen is 
ruim veertig jaar actief als keramiste. Haar werk bestaat uit handopgebouwde 
potten en schalen, abstracte vormen en beelden. Op de begane grond van 
haar woonhuis is haar werkruimteruimte waar de workshops  en lessen worden 
gegeven. Hier staat ook de oven waarin de keramiek wordt gebakken. Zij 
maakt vrij werk, maar werkt ook in opdracht. Johanna Oosterveen is geboren 
in Rijssen. Zij is intussen wel een Enterse geworden. Johanna is getrouwd met 
Henk Oosterveen, de organist. Zij laat zich in haar werk inspireren door wat zij 
tegenkomt in haar dagelijks leven. Draaien op een elektrische draaischijf, het 
maken van ‘duimpotjes’, opbouwen met kleiringen, opbouwen met kleiplaten, 
het werken in een mal en het decoreren van de voorwerpen. Johanna is een 
specialist in deze materie. 

Het woord “keramiek” komt van het Griekse keramos, wat drinkvat of 
aardewerkvat betekent. Van origine werd het woord gebruikt voor het 
aanduiden van voorwerpen die van gebakken klei zijn gemaakt. 

De Romeinen begonnen al in de tijd van keizer Augustus, kort voor begin van 
de jaartelling, met het vervaardigen van aardewerk in Nijmegen. In de eerste 
eeuw na Christus produceerden de soldaten van het tiende legioen aardewerk 
voor eigen gebruik.

Voorbeelden van keramieken zijn bijvoorbeeld aardewerk, steengoed en 
porselein, maar daarnaast valt ook te denken aan glas, diamanten, supergeleiders 
en implantaten. Keramiek ontstaat door verhitting (in bijvoorbeeld een oven), 
soms in combinatie met druk, waarbij minimaal twee elementen aanwezig zijn.

Abstracte kunst is een richting binnen de moderne kunst waarin niet altijd wordt 
geprobeerd om objecten uit de natuurlijke wereld weer te geven en er geen 
zaken uit de reële wereld hoeven te zijn afgebeeld. Er kunnen onderliggende 
principes zichtbaar worden gemaakt met vormen en kleuren, ritmes en 
contrasten. De abstracte kunst ontstond aan het begin van de twintigste eeuw 
en kwam tot uiting in de beeldhouwkunst en schilderkunst. Verder vindt ze nog 
steeds aanhangers in de hedendaagse kunst.
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Jan van Oosterwijk, kunstschilder
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Henk Kornegoor, scheepsmodelbouwer

Henk Kornegoor is een modelscheepsbouwer. Hij gaat zijn schepen 
tentoonstellen in het pand Paus. Henk heeft verschillende schepen gebouwd, 
zoals een sleepboot en VOC schepen. En niet te vergeten de Enterse zomp. Een 
modelschip bouwen is een passie van Henk. Hij is begonnen met vliegtuigen 
en is later met bouwen van scheepsmodellen verder gegaan. Voor een deel 
betreft dit bouwdozen, maar ook heeft hij aan de hand van bouwtekeningen 
gewerkt.



93 94

Jan Leppink, schilderijen 

Jan Leppink was de smit op de Brandput. Hij maakte schilderijen in olieverf, 
maar ook smeedwerk. Zijn vrouw Lies staat zijn schilderijen af in bruikleen voor 
de kunstroute. De Regge bij Haaksbergen 

Smeedwerk
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Leidy Wensink 

Leidy Wensink is iets meer dan zeventig jaar geleden geboren in het pand van 
boekhandel Waanders. Ze is een dochter van Krulkes Jans. Leidy woonde later 
in de Julianastraat. Haar vader was een pleegkind van Slagers, Krulke, op de 
Brandput. Leidy woont en werkt in Nijverdal in de oude fabriek van Ten Cate. 
Daar zijn ateliers voor kunstschilders, de schilderfabriek. Leidy gaat haar werk 
laten zien in het hervormd dienstgebouw. Ze heeft zoveel werk dat ze twee 
zalen kan inrichten, één met werk uit de aquarelperiode en één met werk uit de 
olieverfperiode. Leidy is de derde kunstschilder die vandaag bij de kunstroute 
is gevoegd.
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Erna Hofman

Erna Hofman woont in Notter. Ze heeft echter het grootste deel van haar 
leven in Enter gewoond. Haar schilderijen worden tentoongesteld in het Aan 
de Steggegebouw aan de Rijssenseweg. Dat is het oude postkantoor, later 
team fysio. Erna schildert landschappen in en rondom Enter, zoals in Rectum 
en Notter.
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Anneke ten Brinke

Anneke ten Brinke is nun echen Eantersen. Ze is de dochter van Jan ten Brinke 
en Leida van Raps (Getkate) van de Hoge Brink. Ze is de tweede kunstschilder 
die vandaag aan de kunstroute is toegevoegd. Anneke gaat haar werk laten 
zien in het Aan de Steggegebouw aan de Rijssenseweg. Dat was vroeger een 
postkantoor en later team fysio.
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Diny Grouwe

Diny Grouwe schildert nog niet zo lang. Ze is net weer begonnen omdat ze 
geen inspiratie had. Nog niet zo lang geleden is haar echtgenoot, Jan van 
de Groaf, overleden. Hij is een zoon van Grouwen Gerre van de Stationsweg. 
Diny gaat haar schilderijen laten zien in het Aan de Steggegebouw aan de 
Rijssenseweg. Zij is de laatste kunstenaar die is toegevoegd aan de kunstroute 2018.
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Henriëtte Homan, kunstschilder

Eén kenmerk hebben alle kunstwerken gemeen, of het nu een schilderij is of een foto. 
Kunst bezit een bepaald patroon, een bepaald ontwerp. De kunstenaar heeft het op 
zorgvuldige wijze gecomponeerd. Toch hoeft dat niet altijd zo te lijken. Kunst wordt 
pas kunst op het moment dat het wordt waargenomen door de toeschouwer. Degene 
die de kunst waarneemt kan het mooi of lelijk vinden. Beiden kunnen het doel van de 
kunstenaar zijn geweest. De manier waarop de toeschouwer het kunstwerk ontvangt 
en welke reactie het uitlokt bij critici noemen we ook de receptie.
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Obadja Letsoin 

Obadja Letsoin is een kunstschilder uit Enter. Hij is de hekkesluiter. Obadja is 
ten tijde van de kunstroute op vakantie en zal zijn werk niet tentoonstellen in 
de Dorpsstraat. Jammer, want van de vrolijke kleuren word je blij. 
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Anneke Koers

Kunst is een onderdeel van de cultuur in Enter. De mens kan behalve met eten, 
slapen, voortplanten ook met fantasie en creativiteit bezig zijn. Mensen maken mooie 
dingen en genieten ervan. Op ongeveer hetzelfde moment dat de prehistorische 
mens gereedschap begon uit te vinden begon hij ook op de muren van grotten te 
schilderen. Het belangrijkste kenmerk is dat kunstenaars dingen maken om te laten 
zien wat ze denken, meemaken, voelen en zien. Dat levert kunstwerken op die leuk 
zijn om naar te kijken omdat ze mooi of grappig zijn, maar ook kunstwerken die je 
aan het denken zetten. Kunst kan over alles gaan wat er zich in de wereld bevindt en 
afspeelt. Alles kan interessant genoeg en dus een onderwerp zijn. Cultureel erfgoed 
zoals de kunst uit Enter laat zien waar we vandaan komen en scherpt aldus de blik op 
de toekomst. Kunst prikkelt vooral de verbeelding.

Anneke Koers
Enter, 27 juni 2018


