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Woord vooraf 
 

 

 
Hendrik Freriks is de oudst bekende Freriks uit Enter. Hij is geboren omstreeks 1630. Zijn 

ouders worden niet vermeld in de genealogie. Zijn vader werd Frederik genoemd. Hendrik is 

getrouwd met Maria van Hengeloe. Ze waren lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerk. 

De kerk stond op de plaats waar nu de hervormde kerk aan de Dorpsstraat staat. Toen in 

1709 de Nederduits Gereformeerde Kerk overging naar de hervormde kerk is de familie 
Freriksen lid geworden van de rooms-katholieke kerk. Hun kinderen werden in Rijssen 

gedoopt omdat er in Enter geen rooms katholieke kerk was. De kapel van Huis Hardenberg 

was immers in de Spaanse tijd vernield. Er was een schuilkerk maar daar mochten geen 

kinderen worden gedoopt. Nadat de Fransen de machthebbers waren werd er een rooms 

katholieke kerk gebouwd door het ministerie van Waterstaat. Maria bid elke dag trouw mee 

met de Engel des Heren. Hendrikus Freriksen woonde in 1900 bij de rooms katholieke kerk 
te Enter. Het gezin verhuist op 17 februari 1912 naar de Hoogenkamp te Goor. De bijnaam in 

Goor is ’n Schol. 

 

In hun tijd wilden jongeren niet massaal van geslacht veranderen.  Waarom willen jongeren 

tegenwoordig van geslacht veranderen? Gewoon omdat het kan. Sinds die tijd waren er 
omwentelingen, hongersnood, oorlog en vrede, allerlei veranderingen in hun buurt. Er 

wervelden krachten om hen heen die ze niet konden zien. Ze dwaalden over de slagvelden, 

verdwaald in een eindeloze nachtmerrie van de oorlog. Gerrardus (Gerrit) Vreriksen (geboren 

omstreeks 1780) werd ook wel Uub genoemd. Toen hij oud was werd hij de Oal Uub genoemd. 

Jannes Freriks, de zoon van Gerrit Vreriksen werd Kaaks genoemd, en niet zoals zijn vader 

Oal Uub. Zijn naam verandert van Vreriksen in Freriksen. Hij woonde Zuiderstraat 35 
te Enter. Bernardus uit het jaar 1807 werd Feriksen genoemd en hij was van Oal Uub’n. twee 

van de vele bijnamen van Freriks, Vreriksen of Freriksen. Bijnamen voor Freriksen zijn Woss, 

Poppen, Snieder, Geerds. Kaaks, Oal Uub’n.  Omdat de oudste zoon de boerderij met opstallen 

en land erfde vertrokken de andere zonen naar elders, zoals bv Haarlemmermeer, Ambt 

Delden, Goor en Elsen. 
 

Luister naar me, fluistert Maria van Hengeloe. En de wind lispelt in de kruin van de oude 

kastanjeboom. Stel je voor dat Maria geboren werd op 12 mei 2020. Het meisje heeft een 

telefoon in haar hand en controleert of er gereageerd is op haar foto op instagram. Maria was 

nog net op tijd om de ogen van Hendrik te sluiten. Het mysterie van het bestaan; ze was in 

staat om het te doorgronden. Godzijdank, we wonen nog in Enter. Maria droomde dat zij de 
schrijver van dit boek was. In mijn hoofd kan ik haar zien, de boerenvrouw uit het jaar 1650.  

In een tel was het voorbij, het vel werd slap en droog, geen tanden meer in de mond. Haar 

haar werd zo dun, de handen krom van de reuma. Het voelde aan of ze was opgebrand. In een 

enkele nacht totaal verdwenen. 
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Johannes Hermannes Freriksen en Johanna Wolters 
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Johannes Hermannes Freriksen (Kaaks) was  landbouwer op erve Kaaks aan de Zuiderstraat 

en ganzenkoopman. Hij is geboren op 15 september 1881 te Enter, overleden op 31 december 

1957 te Enter op 76-jarige leeftijd.  Zijn vrouw werd Johanna Wolters, 24 jaar oud, geboren 

op 01 mei 1893 te Enter, overleden op 09 januari 1967 te Almelo op 73-jarige leeftijd. 

 
 

 

 
 

Herman Freriksen 
 

 

 
Op de Hoge Brink voor de hervormde kerk 
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Inleiding  
 

 

 
De jaarlijkse ganzenmarkt op een zaterdag  in mei herinnert aan de periode in de achttiende 

en negentiende eeuw waarin Enter een centrum van de Twentse ganzenhandel was. Enterse 

kooplieden kochten de jonge dieren op in het voorjaar in heel Overijssel en tot ver in Duitsland. 

Ze verkochten ze aan Engelse kooplieden, die ze meenamen naar hun land, waar de ganzen 

verder werden gemest voor de Kerstmaaltijd. De Grote of Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
onderbrak deze handel en na 1918 bleken de Engelsen te zijn overgeschakeld op kalkoenen.  

De gebraden ganzen op de kerstdiners van de Britse adel waren in de negentiende eeuw vooral 

afkomstig van Enterse ganzenhandelaren (ganzenkoor).  

 

Arend Jan Leestemaker koopt 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 

 

 

 

 
 
2015, ganzenmarkt                                 

 

 

Enter ligt van oudsher in hetzelfde landgericht als Rijssen, namelijk Redingen. Enter behoorde 

oorspronkelijk ook tot de parochie Rijssen. Reeds in de Middeleeuwen, mogelijk in de 

dertiende eeuw, werd Enter hiervan afgescheiden en tot een zelfstandige parochie gemaakt. 
Enter heeft veel langer bij Rijssen gehoord dan Wierden. Op 1 juli 1818 raakte Rijssen de 

toenmalige marken Enter en Eisen kwijt. Rijssen werd toen vijf jaar na de Franse overheersing 

ongeveer gehalveerd.  

 

Op 1 juli 1818 werden bij koninklijk besluit ingrijpende veranderingen aangebracht in de 
gemeentelijke indelingen. Vooral de steden (zoals Rijssen en Goor) moesten het ontgelden. 

Men ging daarbij uit van het principe dat de bewoner van het platteland niet moest worden 
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bezwaard met de hogere uitgaven van de steden. Rijssen moest, na meer dan vierhonderd 

jaar, de Rijssense kwartieren van het voormalige richterambt Kedingen missen. Enter, 

Enterbroek, Notter, Zuna Rectum en Ypelo gingen naar de gemeente Wierden, Eisen en 

Elsenerbroek naar de nieuwe gemeente Markelo. 

 
Volgens documenten uit het gemeentearchief woonde in die tijd vijfenveertig procent van de 

gezinshoofden uit Rijssen in het dorp Enter. Na de inlijving door Frankrijk in 1810 bepaalde 

keizer Napoleon dat iedere Nederlander voor zichzelf een naam moest kiezen. In de toenmalige 

gemeente Rijssen waren dat ongeveer zeshonderddertig gezinnen. De meeste namen uit het 

register dat in 1811 en 1812 is samengesteld komen nu nog voor in Rijssen en Enter. Uit de 
nog aanwezige stukken in het Rijssens gemeentearchief blijkt dat Enter er in 1812 financieel 

gezien gunstig voorstond. Dat Enter goed bij kas zat was vooral te danken aan de inkomsten 

van de vele zompschippers. Deze hadden Enter uit het isolement gehaald. Dankzij de 

zompvaart was er een bloeiende handel ontstaan in het dorp.   

 

Na de Franse overheersing werd het hoogtepunt van de Enterse zompvaart bereikt. De Enterse 
schippers gedroegen zich in die tijd als vrijbuiters. Heffingen die aan de provincie verschuldigd 

waren, werden niet betaald. De molenaar van het Schuilenburg aan de Regge kreeg het 

regelmatig aan de stok met de Entersen. Het stuw regelde daar het waterpeil in de Regge. Als 

de molen in bedrijf was en de schippers wilden passeren haalden zij de planken uit het stuw. 

Ze wilden niet wachten tot de molenaar klaar was met malen. Als de molenaar protesteerde 
werd hij zelfs bedreigd. De zompschippers bepaalden in de periode na de Franse Tijd zelf de 

vrachtprijzen. Onwillig betaalden de fabrikanten de vrachtprijs die werd gevraagd. Dezen 

waren het ook die zich inzetten voor betere wegen over land, waardoor men niet meer 

afhankelijk zou zijn van de zompschippers. De weg Hengelo-Deventer kwam in 1827 gereed, 

de weg van Almelo naar Zwolle in 1834. Dit is ook de oorzaak dat de zompschippers zware 

klappen kregen. De zogenaamde kunstwegen, verharde wegen, naar Deventer en Zwolle 
namen de Entersen het brood van de plank. Er viel voor de zompschipper weinig of  niets 

meer te verdienen. De achteruitgang van de zompschippers was zo plotseling dat de Wierdense 

gemeenteraad in 1833 sprak over „het verval van de schuytevaart in Enter". Een jaar eerder, 

in 1832, brak er in Enter een cholera-epidemie uit. Deze eiste veel slachtoffers. De economie 

stortte in elkaar. De belastingen gingen omhoog evenals de prijzen van levensmiddelen. 
Diefstal was aan de orde van de dag. Men stal niet alleen aardappels van het land of uit de 

kuilen voor winteropslag, ook varkens moesten het ontgelden. Soms werden op klaarlichte 

dag' varkens gestolen. Er gaat een verhaal dat er in Enterbroek bij een boer op klaarlichte dag 

alle varkens werden gestolen.  
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1950, Zuiderstraat, rechts erve Kaaks 

 

 
 

2018, Zuiderstraat, rechts erve Kaaks  
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Om de Entersen te helpen werd er een dependance van de Nederlandse Handelmaatschappij 

in Enter gevestigd, de weefschool. Op 1 juli 1834 werd dit filiaal geopend. Op voordracht van 

het gemeentebestuur werden in dit filiaal kinderen uit de armste gezinnen geplaatst. Binnen 

vier maanden waren ze vertrouwd met de in Enter geïntroduceerde nieuwe spoel. Sommige 

kinderen verdienden meer dan hun vader die nog met de oude spoel werkte. Het salaris van 
de huiswever was in die tijd schandalig laag.  De huiswevers verdienden niet meer dan een 

kwartje per dag. In het Enterse weeffabriekje werkten in 1853 ongeveer eenendertig mensen, 

onder wie zestien kinderen. Het loon bedroeg 40 tot 60 cent per dag. Toen er in Nijverdal 

echter een stoomblekerij werd opgericht waar de lonen vijftig procent hoger lagen dan in Enter, 

was het gebeurd met het Enterse filiaal. In 1888 viel dan ook het doek. 
 

De Entersen hebben ondertussen echter een nieuw gat in de markt ontdekt: de ganzenhandel. 

Dat betekende niet meer opgesloten zitten tussen vier muren in fabrieken, maar vrij in de 

buitenlucht de boterham verdienen. Weken waren ze soms van huis als ze de ganzen en 

eenden naar de haven van Rotterdam dreven. De grootste opleving van de ganzenhandel was 

al in 1850 toen de Engelse behoefte aan ganzen, bij enkele Enterse boeren bekend werd. Een 
achttal grote boeren, waaronder Freriksen (Kaaks) van de Zuiderstraat, hadden samen 

ongeveer vijftig opkopers in dienst, trok heel Twente door om ganzen te verzamelen.  

In Rotterdam werden ze per boot naar Engeland verladen. Na de komst van de spoorwegen 

werden Goor en Rijssen de laadplaatsen. Jaarlijks werden 30.000 tot 40.000 ganzen 

verhandeld en in het topjaar van de ganzenhandel 1887 werden er zelfs 60.000 verhandeld. 
De Enterse boeren bouwden een monopolie op in de Twentse ganzenhandel. Met de 

concurrentie uit de omliggende plaatsen, zoals Coevorden (met een heel grote ganzenmarkt), 

werd snel afgerekend door tijdelijk boven de prijs te kopen en onder de prijs te verkopen. Met 

het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam er een eind aan de ganzenhandel, doordat de 

handel op Engeland onmogelijk werd. Bron: Reformatorisch Dagblad. 

 
De ganzenmarkt in Coevorden werd al sinds de zestiende eeuw gehouden. Rond 1900 was het 

één van de vijf jaarmarkten in de stad. De ganzenmarkt was de laatste markt van het jaar en 

werd altijd druk bezocht. De ganzen, die door de boeren in de omgeving waren vetgemest, 
werden dan verkocht. De mensen konden tijdens de markt hun laatste inkopen voor de winter 

doen. De kinderen vermaakten zich op de kermis. Na 1848 werden er geen ganzen meer op 

de markt verkocht. Handelaren uit Enter haalden de ganzen bij de boeren op. De ganzenmarkt 

werd hierdoor een gewone veemarkt.  
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Bekende ganzenhandelaren waren Gerrit Jan Freriks, Johannus Vreriksen, Gerhardus 

Freriksen, Hendrikus Dreyerink,  Gradus Schrooten en Gradus Morsink. Het waren geen 

schippers die deze ganzenhandel hebben opgezet. Het zestal families dat deze handel 

beheerste had nooit een schipper in de familie gehad. In Duitsland kwamen deze handelaren 

tot aan Koningsbergen in Oost Pruisen toe.  
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Een collega ganzenhandelaar van Freriksen was Morsink (Plas) van de Bornerbroekseweg. 

Gerrardus (Gradus) Morsink was koopman. Hij is geboren op 10 september 1826 te Enter. 

Gradus is overleden op 10 september 1853 te Hoogland, Utrecht. Hij was nog maar 27 jaar. 

Gradus is aan cholera overleden nadat hij te Hoogland ziek werd en een paar uur later uit de 

tijd raakte. Hij kwam met het beurtschip en was op de terugweg van Rotterdam richting Enter. 
In Rotterdam had hij de ganzen afgeleverd die voor Londen bestemd waren. De ganzen werden 

in heel Twenthe en omgeving opgekocht en lopend naar Rotterdam gebracht. De 

omstandigheden onderweg waren verre van hygiënisch. 

 

In de zomer van 1849 heerste er een grote cholera-epidemie in Nederland. Cholera is een 
infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. Het belangrijkste kenmerk van de 

ziekte is ernstige diarree en uitdroging. De incubatietijd van de bacterie kan variëren van zes 

uur tot twee dagen. 

 

De ziekte wordt overgebracht via besmet water, dat kan door het drinken van besmet water 

maar ook door het eten van rauwe vis die in vervuild water heeft gezwommen of door het eten 
van groente die in besmet water is gewassen. Ook door contact met ontlasting of braaksel van 

een patiënt kan men besmet worden. Om de ziekte te voorkomen moet men hygiënisch te 

werk gaan, oppassen met rauw eten, onzuiver water en ijs. Binnen dertig minuten deelt de 

bacterie zich in het menselijke lichaam. Hierdoor wordt het menselijke immuunsysteem in de 

war gebracht, waardoor het niet alle indringers onschadelijk kan maken. 
 

Als de symptomen zich voordoen, kan de ziekte ernstige gevolgen hebben. De eerste 

verschijnselen die na besmetting optreden zijn misselijkheid, braken, buikpijn en plotseling 

opkomende waterige diarree. Omdat er zeer veel vocht verloren gaat door deze symptomen, 

komt de dood door uitdroging veel voor. Na 24 uur kan een cholerapatiënt al uitgedroogd zijn. 

 
Cholera komt voor als klere in een Nederlandse verwensing: Krijg de klere, ook wel: Krijg de 

kolere. 

 

 

 
 

De Wilde (Kaat’n Berend)  
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Gaans  Uub. 

 

 
De eerste schriftelijke bewijzen van Enterse schippers dateert van 1631. Toen deden zich 

diverse schermutselingen voor tussen Enterse schippers en Spaanse soldaten. Oldenzaal was 

enige jaren daarvoor definitief in Staatse handen gekomen maar Spaanse soldaten uit het 

kasteel Rhijnberk aan de Rijn zwierven hier nog rond om te controleren of er handel werd 

gedreven met “Viantse” steden,  zoals Zwolle en Deventer. Dat gebeurde op grote schaal want 
Enterse schippers brachten hout en landbouwproducten naar deze steden.  

 

In 1675 is een derde van de Enterse bevolking schipper. Vaak waren vader en zoon beiden in 

de schipperij werkzaam. De vader nam meestal de commerciële activiteiten voor zijn rekening. 

Hij bezocht klanten, te voet, in Hengelo, Enschede, Almelo en Oldenzaal en zorgde zo voor 

vracht. De goederen werden per kar naar Enter gebracht waar ze bij de bekende laad- en 
losplaatsen Koerdam en Binnen-Gaait overgeladen worden in de Enterse zompen. De zoon 

zorgde voor het vervoer naar Zwolle of Deventer.  

 

Het eerste bewijs dat deze zompen ook in Enter zelf gebouwd werden dateert van 1750 als een 

schipper uit  Zwolle bij Gerhardus Schuytemaker in Enter een ‘schuyt’ laat bouwen met ‘zeil 
en treil’ voor honderd gulden en een ‘Leyse kaas’. Maar het vermoeden bestaat dat deze 

zompen  al veel langer hier gebouwd werden. Van Enter naar de steden Leeuwarden, Zwolle, 

Deventer, Amsterdam werden vervoerd: eieren, pluimvee, hooi , hout, producten van het land 

en hammen. De terugvracht bestond uit kabinetten, koffie, tabak, lijnzaad, olie, stokvis, azijn, 

laken, rijst.  

 
In 1750 zijn er drieënzeventig schippers en in 1795 is dit aantal opgelopen tot drieentachtig 

schippers. Omstreeks 1820 staan er honderdeenentwintig zompen geregistreerd en is het 

hoogtepunt bereikt. Als omstreeks 1830 de eerste verharde wegen vanuit Twente worden 

aangelegd begint de neergang van de schipperij. Omstreeks 1860 zijn er nog zestig zompen en 

rond 1900 nog geen twintig meer. 
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Het kabinet is omstreeks 1917 in Engeland gekocht door Johannes Hermannes Freriksen  

toen hij trouwde met Johanna Wolters. Dat was op een van zijn reizen met de ganzen naar 

Engeland. Het kabinet is met de trekschuit naar Enter vervoerd. 
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Erve Kaaks vanaf het Brinkplein 

 

 
 

Erve Kaaks vanaf Zuiderstraat  
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Omstreeks 1900, Fredericus J. Freriksen en  Geertruida J. Braamhaar, vader en moeder van 
Johan Freriksen van de Rondweg; 
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11 januari 1917, Twentsch Dagblad Tubantia 
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Rondweg vanaf het erve Freriksen 

 

 
Hogebrink, schilderij van Diny Velten (de Broeze) 
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Oale Eantersen 
 

 
 

Echtpaar Dreijerink Freriksen    

 
Jan Dreijerink was getrouwd met Janna Freriksen van de Wos, hun kinderen: Bernard, Line, 

Jo, Annie en Rikie. 

 

 
 

Zussen Dreijerink, Jo, Line, Annie en Rikie, dochters van Wos Janneuken 
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Cafe van Wos Janneuken op de Kattelaarsdijk, Annie Dreijerink  

 

 
Jo Line en Annie en Johan van Wos Janneuken 
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Vader Dreijerink, Jo en Annie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

zwager van Wos Janneuken 
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Erve de Wos, Bernard Dreijerink, Stokreefsweg 
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 Mien Dreijerink, aannemen 
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22 oktober 1928, Twentsch Dagblad Tubantia 

 

 

Jan Dreijerink is geboren op 16 maart 1896 te Enter en overleden op 20 mei 1971 te Delden. 

Hij is de zoon van Johannes Dreijerink en Berendina Homan. Jan Dreijerink is wegenbouwer. 

Hij is getrouwd omstreeks 1925 met Johanna Freriksen uit Enter. Zij is de dochter van Jan 

Freriksen (Poppen) en Aleida Schrooten. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het tweede 

kind, Johanna Theresia, is getrouwd met Hendrikus Johannes Philippi. Hij is de zoon van de 

schoenmaker Joseph Philippi en Geertruida Johanna Schoe. Het vierde kind, Johanna Maria 

(Annie), is getrouwd de smid Johannes Antonius (Johan) Rutenfrans (Stoffer). Johan 

Rutenfrans heeft een smederij en constructiewerkplaats. Tijdens een klus op een bouwplaats 

te Rijssen is hij op 1 juni 1979 op achtenveertigjarige leeftijd bij laswerkzaamheden om het 

leven gekomen. 

Hendrikus Dreijerink is geboren op 23 augustus 1845 te Bornerbroek en overleden op 12 april 

1915 te Enter op negenenzestigjarige leeftijd. Hij is ganzenkoopman en kerkmeester in de 

katholieke kerk te Enter. Hendrikus Dreijerink heeft een hypotheek afgesloten van Hendrik 

Jan Brunnekreef te Goor. De overeenkomst van 21 november 1874 staat in de akte nummer 

1844, opgemaakt door notaris Veening te Almelo. Een voorwaardelijke hypotheek is afgesloten 

op 6 april 1876 van de firma Dikkers uit Almelo. Hendrikus Dreijerink is de zoon van 

Johannes (Jans) Dreijerink en Joan Hendrika Reef. Hij is twee keer getrouwd. Het eerste 

huwelijk is op 3 oktober 1874 met de negenenveertigjarige weduwe Johanna van Otten uit 

Enter. Hij is dan negenentwintig jaar. Zij was eerder getrouwd met Gerhardus Hermannes 

Schrooten uit Enter. Zij is de dochter van de landbouwer, winkelier, koopman Egbert van 

Otten en Berendina Kerkhof. Bij inzet op 20 november 1876 en geveild op 4 december 1876  

wordt het huis en land van Hendrikus Dreijerink verkocht voor vijfenzestighonderdendertig 

gulden. De akte wordt opgemaakt door notaris Veening te Almelo. Op 15 januari 1893 koopt 

Hendrikus Dreijerink een huis met erf en enkele percelen grond aan de Dorpsstraat, op de 

plaats waar café Dreijerink was. Het tweede huwelijk is op 16 augustus 1906 met de 

eenendertigjarige Fenneken Freriks uit Enter. Hij is dan zestig jaar. Tweeendertig jaar na zijn 

eerste huwelijk trouwt hij met een vrouw die vijftig jaar jonger is als zijn eerste vrouw. Zij is 

de dochter van de landbouwer en koopman Jannes Freriks en Johanna Berendina Werning. 

Uit het tweede huwelijk zijn twee kinderen geboren, Johan en Hendrika Dreijerink. Hendrika 

is geboren op 29 juli 1911 te Enter en overleden op 17 augustus 1911 te Enter, negentien 

dagen oud. 
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Met Jan Freriksen komt de naam Poppen in beeld. Hij is geboren op 24 februari 1863 te Enter 

en overleden op 12 januari 1950 te Enterbroek. Hij is de zoon van Bernardus Freriksen en 

Joanna Keizer. Hij trouwt op 10 oktober 1895 met Aleida Schrooten. Uit dit huwelijk zijn vijf 

kinderen geboren. 

Met het vijfde kind, Hermannes Johannes, komt de naam de Wos in beeld. Hij wordt Wos 

Mans genoemd. Mans Freriksen is geboren op 19 juli 1906 te Enterbroek en is er ook 

overleden op 19 september 1997. Hij woonde aan de Stokreefsweg 7. Hij is getrouwd met 

Johanna Hendrika Ezendam van de Bullenaarsweg in Enterbroek. Zij was de dochter van Jan 

Ezendam (Kleij Jao) en Dieka Kosters. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren, Jan, Johan, 

Liny, Harrie, Riky en Gerard Freriksen. 

 

 

 

Wos Mans  
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Annie Rutenfrans-Dreijerink 
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1948 Annie Dreijerink en Johan Rutenfrans  
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1910 en 2019, hoek Rijssenseweg en Julianastraat, foto: Harrie Cox 
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Freriksen in de negentiende eeuw 

 

Fenneken Scholten Effink is geboren te Enter op 10 juni 1815. Ze trouwt met Jannes Freriks 

die is geboren op 29 maart 1812 te Enter. Hij is de zoon van Gerrit Freriks en Fenneken Slag. 

Fenneke en Jannes trouwen op 15 november 1838. Getuigen bij hun huwelijk zijn Gerrit Jan 

Van de Riet, gemeentebode, Hendrik Nollen, logementhouder, Albert Jansen, landbouwer en 

Arend Reefman, klerk. Jannes is koopman. Hij overlijdt op 29 december 1883, zijn vrouw op 

21 november 1906. De nalatenschap wordt in 1883 aangegeven door Gerrit Jan Freriks, 

koopman, Jannes Freriks, koopman, Johannes Homan, klompenmaker, Gradus 

Schuttenbeld, landbouwer en Bernardus Johannes Mekenkamp, kleermaker. Johannes 

Homan was getrouwd met Frederika Freriks, Gradus Schuttenbeld was getrouwd met Janna 

Freriks en Bernardus Mekenkamp was getrouwd met Frederika Freriks, allen wonende te 

Enter. verder waren de kinderen van Jannes en Fenneken betrokken bij de aangifte. De 

erflater heeft bij testament op 3 april 1873 voor notaris Veening te Almelo de volgende 

beschikking gemaakt: het vruchtgebruik aan mijne echtgenoote van al mijn na te laten zowel 

roerende als onroerende goederen. De onroerende goederen staande en gelegen te Enter als 

huis, erf, schuur, bouw-, hooi-, wei-, broekweiland, heide en dennenbosch, groot 12 hectaren 

40 aren 53 centiaren. Een perceel veengrond gelegen in de gemeente Markelo groot 11 aren 

85 centiaren. Eenige huismeubelen en gewassen. Uit hun huwelijk worden zeven kinderen 

geboren: Gerrit (1840), Gerrit Jan (1842), Jannes (1844), Frederika (1847), l.l. (1851), Janna 

(1854), Frederika (1858). 

Gerrit Jan Freriksen is geboren op 2 augustus 1842. Hij trouwt met Maria Rikkers. Zij is 

geboren op 17 februari 1851 en is de dochter van Gradus Rikkers en Euphemia Catharina 

Van Laren. Zij trouwen op 2 mei 1871. Getuigen van hun huwelijk zijn Jan De Wilde, 

Reinoldus Slagheke, beiden houtzager, Gerhard Johan Putman Cramer, oostindië-ambtenaar 

en Johan Wilhelm Putman Cramer. Gerrit Jan is koopman in ganzen. Hij overlijdt te Enter op 

18 juli 1924, zijn vrouw op 23 september 1926. Uit hun huwelijk zijn geboren: Gerhardus 

(1872), Johannes (1875), Johanna (1876), Johannes Hermannus (1881), Johannes (1884), 

Euphemia (1887) en Frederikus Johannes (1890). 

Gerhardus Freriksen is geboren op 16 juli 1872. Hij trouwt met Frederika Schrooten. Zij is 

geboren op 8 december 1872 en is de dochter van Gradus Schrooten en Gerritdina Morsink. 

Zij trouwen op 10 mei 1900. Getuigen van hun huwelijk zijn Hendrik Jan Van Buuren, 

bakker, Gerhardus Langkamp, kleermaker, Wilhelmus Lesger, vrachtrijder en Adolf Hendrik 

Nijhof, logementhouder. Gerhardus is koopman in ganzen. Hij overlijdt te Enter op 30 

december 1956, zijn vrouw op 15 november 1950. Uit hun huwelijk worden zeven kinderen 

geboren. Het eerste kind Gerrit Jan wordt geboren op 14 april 1901 en overlijdt op 29 

november 1901. Het tweede kind wordt ook Gerrit Jan genoemd en is geboren op 10 

september 1902 en overlijdt op 6 augustus 1904. Het derde kind is Grada Maria. Zij is geboren 

op 6 september 1904. Zij trouwt met Johannes Hendrikus Jannink uit Elsen. Hij is geboren 

op 15 januari 1905 en is de zoon van Hendrikus Johannes Jannink en Maria Asbroek. Zij 

trouwen op 17 februari 1955. Johannes werkt bij de Eterniet en is weduwnaar van Engelina 

Schrooten uit Enter. het vierde kind is Gerritdina die is geboren op 27 september 1906. Zij 

trouwt met Frederikus Johannes Braamhaar uit Enter op  19 augustus 1933. Het vervolg van 

de stamboom gaat verder op de volgende vijf foto’s.  
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De lagere school 
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Personeelsfoto jongensschool, vlnr Kemperink, Huis in ’t Veld, juffrouw Kuipers, Van de Berg 

en Hodes. 
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1920, de onderwijzers van de Sint Josephschool, vlnr meester Kemperink, juffrouw Wevers of 

juffrouw Oudejans, meester Hodes en meester Suurmeier. 
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De Engels des Heren  

 

Het Angelusklokje, ook wel de Engel des Heren genoemd, is de kleinste klok van een gelui 

(aantal klokken) en heeft de hoogste toon ervan. De Angelusklok werd vroeger dagelijks geluid 

om 6 uur `s morgens, op het middaguur en om 6 uur `s avonds. Dat waren de tijden waarop 

rooms-katholieken werden opgeroepen om het Engel des Heren (ofwel het Angelus) te bidden. 

Deze klok werd ook wel ‘papklok’ genoemd, omdat-ie onder andere werd geluid rond etenstijd. 

Het Angelus of de Engel des Heren is een gebed dat dus van oudsher driemaal daags gebeden 

wordt: 's morgens, 's middags en 's avonds. Voorheen stopten de gelovigen hun 

werkzaamheden om dit gebed te bidden. Tegenwoordig is dit grotendeels in onbruik geraakt. 

Het Angelus-gebed laat ons -net zoals de Rozenkrans- stilstaan bij de menswording van Gods 

http://www.katholiekelsloo.nl/index.php?title=Rozenkrans
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Zoon. Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van een kleine klok, het angelusklokje. 

Hierbij worden drie slagen op de klok gegeven, die na telkens ongeveer dertig seconden 

tweemaal herhaald wordt. Men bid dan de hieronder vermelde drie aanroepingen, telkens 

gevolgd door een Weesgegroet. Tenslotte wordt de klok gedurende twee minuten geluid. Men 

bidt dan het afsluitende gebed. 

 

De benaming 'Angelus' is afgeleid van de Latijnse beginwoorden van dit gebed: 'Angelus 

Domini nuntiavit Mariæ' ('De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt'). 

In zijn huidige vorm bestaat het Angelus sinds 1571. In de paastijd (vanaf 1742) wordt het 

Angelus vervangen door het Regina coeli (Koningin des Hemels). 

De benaming angelus is afgeleid van de Latijnse beginwoorden “Angelus Domini nuntiavit 

Mariae” (De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt). In zijn huidige vorm bestaat het 

angelus sinds 1571, de tijd van paus Pius V. In de paastijd wordt het angelus vervangen door 

het regina coeli; dit werd in 1742 besloten door paus Benedictus XIV. 

Vroeger stond een kloosterling in de kapel aan het klokkentouw te trekken. De gelovigen 

buiten het gebouw, de werkers in de velden en in de fabriek. Er was op die gebedsmomenten 

een grote eenheid. Men stopte even met het werk en bad met hen in stilte mee. 

 

 

 

http://www.katholiekelsloo.nl/index.php?title=Paastijd
http://www.katholiekelsloo.nl/index.php?title=Koningin_des_Hemels
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De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, 

En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. 

 

Wees gegroet, Maria 

Zie de Dienstmaagd des Heren, 

Mij geschiede naar Uw woord. 

 

Wees gegroet, Maria 

 

En het Woord is vlees geworden; 

en Het heeft onder ons gewoond. 

Bid voor ons, Heilige Moeder van God, 

Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 

 

Laat ons bidden, Heer 

Wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren 

kennen; 

Wij bidden U, stort Uw genade in onze harten, 

Opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. 

 

Door Christus, onze Heer. 

 

 

De angelus-bidders van Jean-François Millet (1857) 
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Herderin met haar kudde (Frans: Bergère avec son troupeau) is de titel van een schilderij 

van Jean-François Millet. Hij schilderde het rond 1863 in opdracht van Paul Tesse. Op 

de Parijse salon een jaar later oogstte het werk veel succes. Tegenwoordig is het te zien in 

het Musée d'Orsay in Parijs. 

 

 

De aardappeloogst  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijse_salon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
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De aardappeloogst (Engels: The Potato Harvest) is een schilderij van Jean-François Millet. 

Tegenwoordig maakt het deel uit van de collectie van het Walters Art Museum in Baltimore. 

 

 

1857, de arenleesters 

 

 

Familienaam Freriks 

 

Varianten van de familienaam zijn Frericks, Frericksen en Freriksen. De schrijfwijze van de 

familienamen evolueerde in de loop der eeuwen. Frerik is een naam die drieenveertig keer 

voorkomt in Nederland; in Midwolda, Rotterdam, Blokzijl, Giethoorn, Arnhem en nog meer. 

Niet meer in Enter. Tussen 1775 en 1875 woonde Anna Christina Elisabeth Freriksen uit 

Vrede in Zuid Afrika. Ze was getrouwd met Gerardus Anthonius Schopman. Hendrik Freiks, 

Bauke Freriks en Albert Freriks woonden tussen 1725 en 1765 in Spanje. In Paramaribo, 

Suriname woonde tussen 1799 en 1841 Matthias Freriks. In 2016 woont Piet Freriks in Soa 

Paulo in Brazilië. In Australië wonen Jan Freriks, Johan Freriks, Mieke Freriks, Hendrika 

Antonia Freriks en Willem Freriks. Maria Theresia Freriks woonde tussen 1823 en 1889 te 

Randers in Denemarken. In Nederland wonen 8639 personen met de naam Freriks. In Almelo 

is een Frerikshuislaan. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walters_Art_Museum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baltimore_(Maryland)
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Toen hij drie jaar oud was verhuisde het gezin Freriks naar Nederland. Vervolgens woonde 

Freriks in Zandvoort, Groningen en Almelo waar hij twee middelbare scholen bezocht; eerst 

het Pius X College en vervolgens het Christelijk Lyceum. Deze omzwervingen in zijn jeugd 

verklaren mogelijk zijn latere zelfgekozen thematiek van nergens thuis te zijn. In zijn 

omvangrijke schrijversbiografie Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût1888-1962 geeft 

hij aan de hand van het leven en het oeuvre van deze Nederlands-Indische schrijfster vorm 

aan dezelfde thematiek. Ook in zijn romans en poëzie speelt het besef van thuisloosheid een 

belangrijke rol.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandvoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Almelo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Dermo%C3%BBt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Po%C3%ABzie
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Freriks werken, Raalte 
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Philip Johan Freriks is geboren te Utrecht op  27 juli 1944. Hij is 

een Nederlands journalist, columnist en televisiepresentator. Van 4 maart 1996 tot en met 18 

december 2009 was hij nieuwslezer bij het NOS Journaal. Daarnaast presenteert hij onder 

andere De Slimste Mens. Van 1990 tot en met de laatste editie in 2016 was hij tevens de 

presentator van het tv-programma Groot Dictee der Nederlandse Taal. 

Freriks werkte al in zijn middelbareschooltijd bij het Nieuw Utrechts Dagblad, de Utrechtse 
editie van Het Parool. Na in 1965 zijn hbs-diploma te hebben behaald, vertrok hij naar Parijs, 

waar hij politieke wetenschappen studeerde en een bijbaantje 

als slaapwagenconducteur had. Vanaf 1971 werkte hij als buitenlandcorrespondent voor Het 
Parool en voor de omroepen TROS, VARA en VPRO. Van 1974 tot 1977 werkte hij in Nederland 

bij de VARA en als buitenlandcorrespondent voor de Franse krant Le Monde. 

Vanaf 1977 werkte Freriks weer in Parijs. Hij was toen tevens de Parijse correspondent van 

de NOS maar werkte niet meer voor de TROS. In 1985 stapte hij over van Het Paroo naar de 
Volkskrant. In 1993 stopte hij als buitenlandcorrespondent. 

Freriks werd geboren als zoon van een ambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen en een 

gemeenteraadslid voor de PvdA. Hij trouwde in Parijs met een Française, Lili, en heeft één 

zoon. Zijn echtgenote werkte voor filmfestivals maar begon later te schilderen en exposeerde 

in 2006 en 2007 in Amsterdam. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/27_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1944
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Journalist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Columnist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Presentator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwslezer
https://nl.wikipedia.org/wiki/NOS_Journaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Slimste_Mens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_Dictee_der_Nederlandse_Taal
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuw_Utrechts_Dagblad&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Parool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogereburgerschool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politicologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conducteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/TROS
https://nl.wikipedia.org/wiki/VARA
https://nl.wikipedia.org/wiki/VPRO
https://nl.wikipedia.org/wiki/VARA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Omroep_Stichting
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volkskrant
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volkskrant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Spoorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
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Freriksweg  
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Uit het album van Johan Freriksen van ’n 
Kaaks 
 

 
 

 
 

Enter, padvinderij, rechtsboven Johan Freriksen 
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Omstreeks 1900, Fredericus J. Freriksen en  Geertruida J. Braamhaar, vader en moeder van 

Johan Freriksen van de Rondweg; 

 

  
 
Fredericus Freriksen                                              Geertruida Braamhaar  
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Kinderen Freriksen, boven vlnr Marie, Gerrit, Jo, Johan en Gerda; onder vlnr Riek, Henk, 
Truus en Harrie. 

 

 
 
1951, kazerne te Nunspeet 
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Rechts Johan Freriksen 
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Nunspeet, 1951, Johan Freriksen in militaire dienst. 
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Gerrit Johannes Bernardus Freriksen is geboren op  23 april 1933 te Enter. Hij is de zoon 

van Fredrikus Johannes Feriksen en Geertruida Johanna Braamhaar. Gerrit Johannes 

Bernardus (Johan) Freriksen is getrouwd  op 30-jarige leeftijd op 06 september 1963 te Ambt 

Delden met Engelina Maria Catharina (Ellie) Viskaal, 21 jaar oud, geboren op 14 november 

1941 te Ambt Delden. 

 

 
 

Johan Freriksen en Ellie Viskaal 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31307
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM30051
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Erve Freriksen, Rondweg 
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Op deze plaats stond de oude boerderij  
 

 

 

 
 

Het nieuwe huis aan de overkant 
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Het huis in aanbouw 
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Op de plaats waar Johan Freriksen ooit het nieuwe huis bouwde heeft Paul Roetgerink een 
nieuw huis gebouwd. Hij trouwde met Petra Freriksen, de dochter van Johan. 
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Links Geertruida Braamhaar, moeder van Johan Freriksen 
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Geertruida Braamhaar en zoon Gerrit Freriksen   



79 
 

 
 

Henk Freriksen trouwt met Maria Siemerink, Elly ligt in het kraambed, Frank is geboren, 

vlnr Gerrit Freriksen, moeder Geertruida, Petra, de dochter van Johan en Ellie en Johan 

Freriksen. 
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Vader en moeder Freriksen, Johan en Ellie. 
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Bruiloft van Jo Freriksen (zus van Johan) en Willy Struik (van de Plesse) Bruidsmeisjes zijn 

Gerda, zus van Jo, Inge, dochter van Gerda en de zus van Willy Struik.  
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Henk Freriksen en Harrie Freriksen 

 

 

 

Johan Freriksen (links) 

 



84 
 

 
 
Omstreeks 1960, Johan in de Dorpsstraat 
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Ellie Viskaal en Johan Freriksen 
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Het bruidspaar Ellie en Johan, moeder Freriksen en vader en moeder Viskaal 
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Feest bij Dreijerink 
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Vader Freriksen is aanwezig tijdens de receptie. 
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Bruiloft van Ria en Herman, Ria is de zus van Ellie, Ellie en Johan en dochter Petra. 
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De Enterse Accordeon Band, vlnr: Jan Nijland (Hinnen Jan), Jans Schrooten (Kaspers Jans) 

en Dieks Schrooten (Kaspers Pruuse). 
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1965, carnaval 
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Enterse Dagen bij café Dreijerink 
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Freriksen door de jaren heen 
 
 
 
Genealogie van Hendrik FRERIKS 

 
  

Hendrik FRERIKS, geboren omstreeks 1630, getrouwd met Maria Van Hengeloe. 
Kinderen: 

1.  Hendrik  

2.  Bartelt, geboren te Enter, gedoopt (NGK) op 06-05-1666 te Rijssen 

Zoon van Maria VAN HENGELOE 

 

 
 

 

Hendrik FRERIKS, geboren te Enter, gedoopt (NGK) op 22-11-1663 te Rijssen 

Zoon van Hendrik FRERIKS  en Maria VAN HENGELOE 
Kinderen: 

1.  Gerrit  

2.  Otto, geboren omstreeks 1700 te Enter. 

Getrouwd  voor de kerk op 05-06-1724 te Enter met Stijne NIELAND, geboren omstreeks 1700 te  

Enter 

 

 
 

 

Gerrit FRERIKS, geboren omstreeks 1690 te Enter. 

 

Op 14 februari 1721 koopt Gerrit Hendrikszoon Freriks, van Maria van Ommeren te Deventer 
de caterstede Freriks, in de boerschop Enter.[ R.A.Ked.2 blz.53]. 
 

Zoon van Hendrik FRERIKS  

Getrouwd  voor de kerk (1) op 01-01-1712 te Delden met Roelifie HARTGERINK, 

geboren omstreeks 1690 te Bentelo. 

Getrouwd  voor de kerk (2) op 06-09-1722 te Enter (NGK) met Geesken 
Jansen NIENHUIJS, geboren omstreeks 1700 te Enter 

Uit het eerste huwelijk: 

1.  Jan, geboren omstreeks 1714 te Enter 

2.  Gerrit, geboren omstreeks 1715 te Enter 

3.  Jan FRERIKSEN  

Uit het tweede huwelijk: 
4.  Roelof FRERIKSEN  

5.  Bernardus (Naads) FRERIKSEN  

6.  Gerardus, geboren te Enter, gedoopt op 26-01-1749 te Rijssen 

 

 
 

Jan FRERIKSEN, geboren omstreeks 1722 

Zoon van Gerrit FRERIKS en Roelifie HARTGERINK 

Getrouwd  met Ale MEULENBROEK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Engberts (Battus Vreriksen)  
 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31316
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31315
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31309
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31316
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31431
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31476
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31346
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31309
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31958
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31334
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Engberts FRERIKSEN (Battus Vreriksen), geboren op 15-05-1749 te Bornerbroek 

Zoon van Jan FRERIKSEN en Ale MEULENBROEK 

Getrouwd  voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 31-12-1792 te Rijssen (NH) 

met Fenne VELNER OP DE BERGHORST, geboren omstreeks 1770. 

Dochter van Hermannes VELNER OP DE BERGHORST en Janna NIJLAND (Slamp) 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jannes  

2.  Joana, geboren te Enter, gedoopt op 16-10-1793 te Rijssen, getuigen: Joannes Freriksen en 

 Joanna Velner. 

3.  Maria, geboren 1804, overleden op 23-03-1864 te Enter 
 

  

 

 

 
 

Herman Freriksen rijdt met zijn paard en wagen van het erve Kaaks de Zuiderstraat op. 
 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31431
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM34928
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31441
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Jannes FRERIKSEN, geboren omstreeks 1790 te Enter, overleden op 24-06-

1857 te Markelo 

 

Het gezin verhuisde in 1833 van Herike, Markelo naar erve `t Scholle te Elsen, aan de Holtdijk 
11, hoek Klemmerweg. 
 
Zoon van Engberts FRERIKSEN (Battus Vreriksen) en Fenne VELNER OP DE BERGHORST 

Getrouwd  op 16-09-1825 te Ambt Delden met Johanna WEGDAM (Mossing), 

geboren 1792 te Delden, overleden op 02-05-1861 te Markelo 

Dochter van Theodorus (Derk) MORSINK (Wekdam), landbouwer en verkoop van "gebrande 
Waateren" en Grietje WEGDAM 
Uit dit huwelijk: 

1.  Albert Jan (`t Scholle)  

2.  Derk, geboren op 30-08-1830 te Herike 

Is in 1859 naar Haarlemmermeer vertrokken. 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31334
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38651
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31330
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3.  Fenneken, calicotweefster, geboren op 22-03-1833 te Elsen, overleden 1874 te Haaksbergen 

Getrouwd  op 38-jarige leeftijd op 27-05-1871 te Haaksbergen met Engbert BOTTERHUIS, 34 jaar  

oud, landbouwer, geboren op 23-06-1836 te Haaksbergen, overleden op 23-06-1907 te  

Haaksbergen op 71-jarige leeftijd. 

Zoon van Arnoldus BOTTERHUIS, landbouwer, en Wilhelmina GROOTHUIS 
 

 

 

 

 
 
In het schooljaar 1948-1959 ging deze klas van de Jozefschool op schoolreis naar Den Haag 

waar ze op de foto kwam bij het standbeeld van Koning Willem I op het Plein 1813. 

Op de foto achteraan de onderwijzers Velner. Mekenkamp. Jacobs en Van der Meer. 

1e rij: Lammertink. Gerard Freriksen. Hans Homan. NN. Gerard van Coesant. Henk 

Roetgerink. Kosters.  onbekend. Jo Hemel. Arnold Kerkhof.  onbekend. 

Tweede rij: Henk Lammertink. Harrie Freriksen. NN. Henk Slagers. Jo Spenkelink. Leo 

Schrooten. Hans Geerdink. Hennie Nijhof. Leo Rutjes. Hans Bekhuis. 

Derde rij: Wensink. Freriksen. Van Bloem. Harry Pots. Johan Bekhuis. Peter Dreijerink. 

Nijhof. Harrie Zwienenberg en Schrooten. 

Vierde rij: Bertie Braamhaar. Homan. Johnny Roetgerink. Hans Overvelde. Johan Kuipers. 

Krake. Hans Schrooten. Jan Hodes en Ezendam. 
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Albert Jan FRERIKSEN (`t Scholle), boerwerker, geboren op 08-06-1826 te Herike, 

overleden op 08-09-1875 te Elsen op 49-jarige leeftijd 

Zoon van Jannes FRERIKSEN en Johanna WEGDAM (Morsing) 

Hij woonde Holtdijk 11 te Markelo. 

Getrouwd  op 28-jarige leeftijd op 03-05-1855 te Markelo met Hendrika PHARHORST, 28 
jaar oud, geboren op 02-01-1827 te Kerspel Goor, overleden op 23-09-1881 te Elsen op 54-

jarige leeftijd 

Dochter van Hendrikus PHARHORST en Euphemia VOLKERINK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johanna, geboren op 16-04-1856 te Elsen, overleden op 20-10-1881 te Ambt Delden op 25 
jarige leeftijd 

2.  Euphemia, geboren op 28-12-1857 te Markelo, overleden op 01-02-1938 te Elsen op 80-jarige  

leeftijd 

Na het overlijden van haar man verhuist ze op 2-11-1908 naar Goor. 
Getrouwd  op 26-jarige leeftijd op 12-09-1884 te Wierden met Hendrikus Bernardus SLAGERS, 

 47 jaar oud, landbouwer, geboren op 27-03-1837 te Enter, overleden op 16-11-1907 te Enter 
 op 70-jarige leeftijd 

Zoon van Gerhardus SLAGERS (Gerrit Slag), landbouwer, en Gezina DOOD 

Hij was eerder getrouwd  1875 te Wierden met Hendrika ASBROEK, geboren op 12-11-1849 te  

Enterbroek, overleden op 10-11-1882 te Enterbroek op 32-jarige leeftijd, dochter van Gradus  

ASBROEK, landbouwer op Klei Hendrik, en Aleida WOLTERS. 
3.  Jan Hendrik, geboren op 08-07-1860 te Elsen, overleden op 13-09-1935 op 75-jarige leeftijd. 

Bleef ongetrouwd, woonde na 1885 in Ambt Delden en daarna Hengelo maar overleden in  
Haaksbergen. 

4.  levenloos kind, geboren op 30-01-1863 te Elsen 

5.  Hendrikus  

6.  Geertruida, geboren op 12-05-1868 te Elsen, overleden op 04-01-1876 te Elsen op 7-jarige  
Leeftijd. 

7.  Jenneken, geboren op 09-02-1871 te Elsen 

 

 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31441
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Onderste rij, derde van links, Riek Freriksen (Kaaks) 

 

 

 
 

Hendrikus FRERIKSEN, geboren op 22-05-1865 te Elsen, overleden op 12-11-

1939 te Goor op 74-jarige leeftijd 

 
Hendrikus koopt op 13-12-1899 een huisje met een paar stukjes grond aan de Rondweg onder 
Enter voor 260 gulden van Jan Roelof en Derk Jan Willemsen te Hengelo. 
Op 5 april 1900 tekent hij een akte van schuldbevestiging met hypotheek ten behoeve van de 
kosterij der Hervormde Kerk te Enter, groot 225 gulden.  
In 1900 woonden ze in Enter bij de RK kerk  EK. 1226  
Het gezin verhuisde naar de Hoogenkamp 7 te Goor op 17 februari 1912.  
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21 oktober 1950, Twentsch dagblad Tubantia 
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Rondweg, het land dat Hendrikus kocht op 13 december 1899.  

 
 

 



106 
 

Zoon van Albert Jan FRERIKSEN (`t Scholle) en Hendrika PHARHORST 

Getrouwd  op 27-jarige leeftijd op 13-10-1892 te Wierden met Grada KOSTERS, 22 jaar 

oud, geboren op 16-04-1870 te Enter, overleden op 19-12-1937 te Goor op 67-jarige leeftijd 

Dochter van Joannes (Jan) KOSTERS, wever, en Berendina MORSINK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johanna, geboren op 28-07-1893 te Enter, overleden 1926 te Goor 

Getrouwd  op 25-jarige leeftijd op 19-05-1919 te Goor met B. GERRITS 

2.  Berendina, geboren op 26-01-1896 te Enter, overleden op 03-05-1920 te Goor op 24-jarige  

leeftijd. 

3.  Hendrikus Hermannes, geboren op 05-12-1897 te Enter, overleden te Hengelo. 
Getrouwd  op 27-jarige leeftijd op 12-06-1925 te Goor met J.H. DE WINTER 

4.  Jan, geboren op 25-08-1899, overleden op 04-09-1899 te Enter, 10 dagen oud 

5.  Frederik, geboren op 03-07-1900 te Enter, overleden op 31-07-1977 te Hengelo (ziekenhuis)  

op 77-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 31-jarige leeftijd op 09-04-1932 te Haaksbergen met Gesina HAGMOLE OF TEN  

HAVE, 16 jaar oud, geboren op 27-11-1915 te Ootmarsum, overleden op 24-01-1995 te Goor 
op 79-jarige leeftijd 

6.  Jan, geboren op 03-07-1900 te Enter, overleden te Goor 

Getrouwd  op 36-jarige leeftijd op 10-07-1936 te Delden met G.M. EXTERKATE 

 

 

 
 

  
7.  Geertruida Antonia, geboren op 04-06-1903 te Enter, overleden op 18-03-1908 te Enter op  

4-jarige leeftijd 

8.  Engelina, geboren op 14-01-1906 te Enter, overleden op 03-09-1926 te Goor op 20-jarige 
 leeftijd 

9.  Gradus Antonius, geboren op 07-02-1910 te Enter, overleden te Goor 

10.  Johannus Gradus Hendrikus, geboren op 22-04-1914 te Goor, overleden op 30-09-2007 te  

Goor, de Stoevelaar op 93-jarige leeftijd 

Getrouwd  (1) op 25-jarige leeftijd op 20-04-1940 te Wierden met Hendrika Gerharda HEERING,  

22 jaar oud, geboren op 23-04-1917 te Enter, overleden 1961 te Goor. 
Dochter van Frans Hubert HEERING, Paardenkoopman, en Geziena FRERIKSEN 

Getrouwd  (2) omstreeks 1962 met J.C.M. STIKKER, overleden 1989 te Goor 

11.  Grada Theodora Maria, geboren op 22-04-1914 te Goor, overleden op 22-04-1914, 0 dagen  

oud 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31330
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM36050
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM32021
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2011, Manon Freriksen, Goor 

 

 
 

Karin Freriksen, Goor 
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Roelof FRERIKSEN, geboren te Enter, gedoopt op 01-11-1723 te Rijssen, overleden voor 

1792 te Enter 

 
Roelof Freriks van Enter heeft 7 augustus 1755 uit de boedel van wijlen Berend Jansen 
Ezendam, gekocht een huis en hof het Esendam genoemd, binnen Enter gelegen, voor 798 
gulden. 
Op 22 jan.1760 verkoopt hij huis en gaarden den Esendam genoemd, aan Hendrik 
Hagendoorn voor 1130 gulden. 
 

Zoon van Gerrit FRERIKS en Geesken Jansen NIENHUIJS 
Hij woonde te Enter 

Getrouwd  voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 13-07-1749 te Enter met Dina TEN KORTER 

KINCHELER, geboren omstreeks 1720 te Boekelo gericht Haaksbergen 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gezina, geboren omstreeks 1760 

2.  Gerardina, geboren te Enter, gedoopt op 03-04-1760 te Rijssen 
3.  Jannes  

4.  Gezina, geboren te Enter, gedoopt op 17-09-1767 te Rijssen 

 

 

 
 

Jannes FRERIKSEN, geboren te Enter, gedoopt op 27-10-1763 te Rijssen, overleden op 27-

01-1832 te Enter op 68-jarige leeftijd. 

Zoon van Roelof FRERIKSEN en Dina TEN KORTER KINCHELER 

Getrouwd  voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-03-1791 te Enter (NH) 

met Berendina SCHOLTE MORSINK (Toesscher), geboren ± 1770 te Haaksbergen. 
Dochter van Gerrit SCHOLTE MORSINK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Berendina, geboren te Enter, gedoopt op 11-12-1791 te Rijssen, getuigen: Arnoldus  

Rouwenhorst en Joanna Morsink. 

Getrouwd  op 23-jarige leeftijd op 06-10-1815 te Rijssen met Bernardus FRERIKSEN, 27 jaar oud. 
2.  Joannes Rodolfus, geboren te Enter, gedoopt op 21-11-1793 te Rijssen, getuigen: Gerhardus  

Morsink en Gesiena Freriksen. 

3.  Rodolphus, geboren te Enter, gedoopt op 07-03-1796 te Rijssen, getuigen: Joannes Morsink en  

Joanna Freriksen. 

4.  Gerardus, geboren te Enter, gedoopt op 06-06-1798 te Rijssen, getuigen: Joan Hendrikus Morsink 

en Gerardina Freriksen. 
5.  Gertrudis, geboren te Enter, gedoopt op 20-04-1800 te Rijssen, getuigen: Joannus Hendrikus  

Odink (Kolhoop) en Gese Morsink. 

6.  Geertruid, huiswerkster, geboren op 25-04-1801 te Enter, overleden op 11-08-1825 te Enter op  

24-jarige leeftijd (aangifte door: Jannes ten Wierik en Jannes Velthuis) 

7.  Henricus, geboren te Enter, gedoopt op 30-01-1804 te Rijssen, getuigen: Joannes Henricus  
Morsink en Gesina Volperink. 

8.  Gesina, geboren te Enter, gedoopt op 14-08-1807 te Rijssen, overleden op 10-01-1877 te Enter op  

69-jarige leeftijd. 

Getrouwd  op 40-jarige leeftijd op 05-08-1848 te Wierden. Het echtpaar heeft bij huwelijk al zes eigen  

kinderen.. Echtgenoot is Joannes MORSINK, koopman en boerwerker, geboren 1806, overleden op 

10-11-1878 te Enter 

Zoon van Bernardus MORSINK, koopman, en Gerritdina MEIJERINK/SCHOLTEN 
 

 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31309
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM35329
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31440
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31476
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM33637
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Klokkentoren begraafplaats Borne 

 

 

 
Bernardus (Naads) FRERIKSEN, geboren omstreeks 1740 te Enter 

Zoon van Gerrit FRERIKS en Geesken Jansen NIENHUIJS 

Getrouwd  voor de kerk op 28-04-1771 te Enter (RK) met Maria SMITS, 

geboren 1747 te Enter, overleden op 02-10-1810 te Enter 

Dochter van Gerrit SMIT en Bernardina SLAG 
Uit dit huwelijk: 

1.  Berendina, geboren te Enter, gedoopt op 27-07-1773 te Rijssen, overleden op 10-01-1840 te Enter 

 op 66-jarige leeftijd 

Getrouwd  voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 22-04-1815 te Rijssen (RK) met Fransiscus (Frans) 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31309
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM35329
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 HOMAN, geboren 1765 te Koninkrijk Pruissen, overleden op 27-05-1835 te Enter 

Was  bij zijn huwelijk gepensioneerd soldaat.. 
Zoon van Henricus HOMAN en Catharina MEERS 

2.  Gerritdina, geboren te Enter, gedoopt op 10-12-1776 te Rijssen 

3.  Gerrardus (Gerrit) VRERIKSEN (Ool Uub)  

4.  Geradus  

5.  Bernardus  

6.  Rudolphus, geboren te Enter, gedoopt op 06-02-1791 te Rijssen, getuigen: Joannes en Joanna  

Freriksen. 

 

 
 

  
 

Begraafplaats Enterstraat Rijssen   

 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38796
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31375
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31347
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Gerrardus (Gerrit) VRERIKSEN (Ool Uub), geboren te Enter, gedoopt (RK) op 08-01-

1779 te Rijssen, getuigen: Rolef Freriksen en Joanna Smit, overleden 1839 te Enter 

Zoon van Bernardus (Naads) FRERIKSEN en Maria SMITS 

Ondertrouwd op 18-04-1807 te Kedingen, getrouwd  voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 10-

05-1807 te Rijssen (RK) met Fenneken SLAG, 23 jaar oud, geboren op 31-12-
1783 te Enterbroek, overleden op 09-03-1860 te Enter op 76-jarige leeftijd 

Dochter van Joannes SLAGERS en Joanna Berendse SLOT 
Uit dit huwelijk: 

1.  Bernardus FRERIKSEN (Oal Uup’n) 

2.  Joanna FRERIKSEN, geboren te Enter, gedoopt op 19-12-1809 te Rijssen. Getuigen: Joannes  
Slaghuis en Gezina Freriksen. 

3.  Jannes FRERIKS  

4.  Maria FRERIKSEN, geboren 1813 te Enter 

Getrouwd  op 23-05-1843 te Wierden met Johannus MEENHUIS, 40 jaar oud, landbouwer, geboren 

 te Enter, gedoopt op 24-05-1802 te Rijssen 

Zoon van Bernardus (Berend) MEENHUIS, landbouwer, en Hermina MORSINK 
5.  Dine FRERIKSEN, geboren 1818 te Enter 

Getrouwd  met Hendrik Jan BIJVANK, geboren 1816 te Diepenheim 

6.  Gerritdina FRERIKSEN, geboren 1822 te Enter 

Getrouwd  op 26-09-1849 te Enschede met Hendrikus GREVE, timmerman, geboren 1819 te  

Enschede 
7.  Janna FRERIKSEN, geboren 1825 te Enter 

Getrouwd  op 11-08-1848 te Wierden met Bernardus MORSINK (Hammenboertje), 24 jaar oud,  

koopman loco-burgemeester, geboren op 24-01-1824 te Enter, gedoopt te Rijssen. Getuigen:  

Jeannes Morsink en Engel Asbroek. 

Zoon van Fredericus MORSINK, koopman, en Johanna (Janna) ASBROEK 

 

 

Bernardus FRERIKSEN (Oal Uup’n), geboren te Enter, gedoopt op 27-08-1807 te Enter, 

getuigen: Joannes Slag en Maria Freriksen, overleden op 03-05-1861 te Enter op 53-jarige 

leeftijd. 

Zijn weduwe koopt het huis met erf en bouwland voor 1150 gulden op 15 februari.1865 van 
Jan van Nes.  In 1832 is Berend Freriks de eigenaar en zijn broer Gerrit behoort de andere 
helft van de boerderij. 
 
Zoon van Gerrardus (Gerrit) VRERIKSEN (Ool Uub) en Fenneken SLAG 

Getrouwd  op 41-jarige leeftijd op 20-04-1849 te Wierden met Gesina LAMMERTINK, 33 

jaar oud, geboren te Enter, gedoopt op 20-11-1815 te Rijssen, getuigen: Hermannes 

Lammertink en Maria Dreijerink, overleden op 25-01-1888 te Enter op 72-jarige leeftijd 

Dochter van Hermannes LAMMERTINK, klompenmaker, en Johanna DROSTEN 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerrit, geboren 1851 te Enter, overleden op 24-05-1907 te Enter nr. 1265 

ongetrouwd . 
2.  Jannes (Oal Uub’n)  

Jannes FRERIKSEN (Ool Uub’n), landbouwer, geboren 1856 te Enter, overleden op 27-01-

1923 te Enter 
Zoon van Bernardus FRERIKSEN (Oal Uub’n) en Gesina LAMMERTINK 

Getrouwd  (1) op 29-04-1887 te Wierden met Johanna Maria TEN DAM, 26 jaar oud, 

geboren op 23-05-1860 te Ypelo, overleden op 13-05-1888 te Enter op 27-jarige leeftijd 

Dochter van Antonie TEN DAM (Koodijk), landbouwer, en Arnolda Berendina OLTHOF 

Getrouwd  (2) op 21-11-1890 te Wierden met Maria SPEKENBRINK, 25 jaar oud, geboren 

op 06-02-1865 te Enter 
Dochter van Gerhardus SPEKENBRINK, boerwerker, en Elisabeth PETERS 
Uit het tweede huwelijk: 

1.  Johanna Berendina, geboren 1891 te Enter 

Getrouwd  op 28-05-1919 te Wierden met Jan Hendrik TIEHUIS (Weusthoes), 28 jaar oud, geboren  

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31346
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM37807
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31348
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31319
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38796
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM37372
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31442
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31348
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM34184
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op 12-12-1890 te Enterbroek 

Zoon van Antonius TIEHUIS en Berendina HARINK 

2.  Gradus Johannes, geboren op 18-02-1894 te Enter, overleden op 02-02-1977 te Enter op 82-jarige  

leeftijd 

3.  Bernardus (Naats), landbouwer en paardenhandel, geboren op 29-05-1896 te Enter, overleden op  
04-08-1991 te Almelo op 95-jarige leeftijd, begraven te Enter 

4.  Gerhard (Streef)  

5.  Bernardes Johannes, geboren 1902, overleden op 08-03-1904 te Enter 

6.  Bernardus Johannus (Öal Uub`n), geboren 1903 te Enter, overleden op 10-02-2002 te Enter 

  Bernardina Johanna (Dina), geboren op 20-04-1904 te Enter, overleden op 02-11-1989 te Enter 
 op 85-jarige leeftijd 

 

 

 
 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31381
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Gerhard FRERIKSEN, geboren op 18-03-1899 te Enter, overleden op 30-09-

1995 te Enter op 96-jarige leeftijd 
Zoon van Jannes FRERIKSEN (Ool Uub’n ) en Maria SPEKENBRINK 

Hij woonde Goorseweg 39 op het erve Streef te Enter 

Getrouwd  voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 28-05-1936 te Enter met Johanna Aleida 

Mina SPEKENBRINK, 27 jaar oud, geboren op 20-06-1908 te Enter, overleden op 30-05-

1944 te Enter op 35-jarige leeftijd 

Dochter van Hendrikus Johannes SPEKENBRINK (Moatsen Dieks), landbouwer, 
en Gerarda Christina BEUZE 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johan, geboren 1938, overleden 1993 te Enter 

2.  Gerda Hendrika, geboren op 28-04-1939 te Enter, overleden op 12-04-2005 te Enter op 65-jarige  

leeftijd. 
Getrouwd  voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 05-08-1966 te Enter met Hermannes Wilhelmus  

Maria PLATENKAMP, 30 jaar oud, geboren op 27-10-1935 te Bornerbroek, overleden op  

18-07-2012 te Enter op 76-jarige leeftijd. 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31442
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3.  Marinus Johannes, geboren op 25-01-1941 te Enter, overleden op 12-09-1980 te Enter op 

 39-jarige leeftijd 
Getrouwd  op 31-jarige leeftijd op 21-12-1972 te Enter met Grada Lucia HOLTKAMP, overleden  

1986 te Enter 
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Jannes FRERIKS, koopman, geboren op 29-03-1812 te Enter, overleden op 29-12-

1883 te Enter op 71-jarige leeftijd 

Zoon van Gerrardus (Gerrit) VRERIKSEN (Oal Uub’n) en Fenneken SLAG 

Hij woonde Zuiderstraat 35 te Enter. 

Getrouwd  op 26-jarige leeftijd op 15-11-1838 te Wierden met Fenneken SCHOLTEN 

EFFINK, 23 jaar oud, geboren op 10-06-1815 te Enter, overleden op 21-11-1906 te Enter 

op 91-jarige leeftijd 

Dochter van Johannes SCHOLTEN EFFINK en Jenne KAPPERS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerrit, geboren op 12-12-1840 te Enter 
2.  Gerrit Jan  

3.  Jannes  

4.  Fredrika, geboren op 07-06-1847 te Enter, overleden op 11-09-1920 te Enter op 73-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 26-jarige leeftijd op 27-04-1874 te Wierden met Jannes HOMAN, 27 jaar oud, 

klompenmaker, geboren op 11-06-1846 te Enter, overleden op 12-06-1915te Enter op 69-jarige 

leeftijd. Zoon van Bernardus HOMAN, timmerman, en Berendina OTTEN 
5.  l.l. geboren op 21-10-1851 te Enter 

6.  Janna, geboren op 10-10-1855 te Enter, overleden op 06-03-1935 te Enterbroek op 79-jarige 

 leeftijd 

Getrouwd  op 22-jarige leeftijd op 20-05-1878 te Wierden met Gradus (Graads) SCHUTTENBELD 

 (Schut`n), 36 jaar oud, landbouwer, geboren op 02-05-1842 te Enterbroek (gezindte: RK),  
overleden op 29-01-1893 te Enterbroek op 50-jarige leeftijd 

Zoon van Gerhardes Johannes (Gerrit-Jan) SCHUTTENBELD, landbouwer, en Johanna 

 KLEIN ROUWELER 

    7.  Fredrika, geboren op 07-04-1858 te Enter, overleden op 21-05-1948 te Enter op 90-jarige 

 leeftijd 

Getrouwd  op 25-jarige leeftijd op 04-05-1883 te Wierden met Bernardus Johannes  
MEKENKAMP (Pôpn), 26 jaar oud, Kleermaker en winkelier, geboren op 23-08-1856 te Enter,  

overleden op 22-10-1910 te Enter op 54-jarige leeftijd 

Zoon van Hermannes MEKENKAMP en Hendrika DROSTEN 
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Gerrit Jan FRERIKS, koopman in ganzen, geboren op 02-08-1842 te Enter, overleden 

op 18-07-1924 te Enter op 81-jarige leeftijd 

Zoon van Jannes FRERIKS en Fenneken SCHOLTEN EFFINK 

Hij woonde EBK.1274/1390 te Enter 

Getrouwd  op 28-jarige leeftijd op 02-05-1871 te Wierden met Maria RIKKERS, 20 jaar oud, 
geboren op 17-02-1851 te Wierden, overleden op 23-09-1926 te Enter op 75-jarige leeftijd 

Dochter van Gradus RIKKERS en Euphemia Catharina VAN LAREN 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerhardus FRERIKSEN  

2.  Johannes, geboren op 16-04-1875 te Enter, overleden op 10-12-1875 te Enter, 238 dagen oud 
3.  Johanna, geboren op 06-11-1876 te Enter, overleden op 07-06-1947 te Deventer op 70-jarige 

 leeftijd. Getrouwd  op 22-jarige leeftijd op 31-08-1899 te Wierden met Hendrikus LAMMERTINK 

 (Ketiene), 41 jaar oud, varkensslager, geboren op 13-06-1858 te Enter, overleden op 

 20-07-1932 te Enter op 74-jarige leeftijd. 

Zoon van Hermannes LAMMERTINK, landbouwer, en Aleida DOOD 

4.  Johannes Hermannes FRERIKSEN (Kaaks)  

5.  Johannes, geboren op 08-03-1884 te Enter, overleden op 17-08-1956 te Almelo op 72-jarige leeftijd 

6.  Euphemia, geboren op 05-09-1887, overleden op 14-05-1953 te Enter op 65-jarige leeftijd. 

Getrouwd  op 23-jarige leeftijd op 10-11-1910 te Wierden met Hendrikus BROK (Brok`s Dieks),  

29 jaar oud, timmerman en cafehouder, geboren op 17-06-1881 te Enter, overleden op  

14-12-1963 te Almelo op 82-jarige leeftijd   
 

Hij woonde op het stationskoffiehuis aan de Rijssenseweg 36, later Panders-Jesse, nu Asbroek  
. 
Zoon van Gerhardus Johannes BROK (Brok-Jans), meester-timmerman, en Theodora  
Johanna TEN ASBROEK 

7.  Fredrikus Johannes FRERIKSEN  
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1962, 40 jarig jubileum SV Enter  

Staand: Johan Kamphuis (de Beuze). Hendrik ten Berge (Toet ’n Hendrik). Johan Olthof. 

Graads Kamphuis (Bieneveld’s Graads). Jan Mekenkamp (Pop ’n Jan). Dieks Wolters (Dieks 

van de Vitgeije). Gerard Roetgerink (Boon maester). 

Zittend: Gerrit Freriksen (Kaaks Gert) van de Rondweg. Jan Kerkhof (Jan van Toon’n Dieks). 

Foto Johan Kamphuis. 

 

 

 

8 april 1940, Arnhemsche Courant 
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Rondweg   
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Goorseweg  
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Belt op de Zuider Es 
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Hellingweg, driesprong Hellingweg, Rondweg en Jagersweg, bij de Mariakapel  
 

 
 

Hellingweg, wegje loopt dood op de A1, vroeger naar Stationsweg bij Encos. 
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Gerhardus FRERIKSEN, koopman in ganzen, geboren op 16-07-1872 te Enter, overleden 

op 30-12-1956 te Enter op 84-jarige leeftijd 

Zoon van Gerrit Jan FRERIKS  en Maria RIKKERS 

 

 

 
 

 
 

Getrouwd  op 27-jarige leeftijd op 10-05-1900 te Wierden met Frederika SCHROOTEN, 27 

jaar oud, geboren op 08-12-1872 te Enter, overleden op 15-11-1950 te Enter op 77-jarige 

leeftijd 

Dochter van Gradus SCHROOTEN, ganzenkoopman en timmerman, 

en Gerritdina MORSINK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerrit Jan, geboren op 10-09-1902 te Enter, overleden op 06-08-1904 te Enter op 1-jarige  

leeftijd 

2.  Grada Maria, geboren op 09-06-1904 te Enter, overleden op 23-01-1996 te Delden op 91- 

jarige leeftijd, begraven op 27-01-1996 te Enter 
Getrouwd  op 50-jarige leeftijd op 17-02-1955 te Wierden met Johannus Hendrikus JANNINK,  

50 jaar oud, geboren op 15-01-1905 te Markelo, overleden op 18-12-1981 te Enter op 76-jarige 

 leeftijd 

Zoon van Hendrikus Johannus JANNINK, landbouwer op Wassink onder Elsen, en Maria  

ASBROEK 

{Hij was eerder getrouwd  op 45-jarige leeftijd op 11-05-1950 te Wierden met Engelina 
 SCHROOTEN, 37 jaar oud, geboren op 10-01-1913 te Enter, overleden op 16-08-1953 te  

Almelo op 40-jarige leeftijd, dochter van Johannes SCHROOTEN, klompenmaker, en  

Berendina KENKHUIS.} 

3.  Gerritdina, geboren op 27-09-1906 te Enter 

Getrouwd  op 26-jarige leeftijd op 10-08-1933 te Wierden met Fredrikus Johannus  
BRAAMHAAR (Stoss), 29 jaar oud, geboren op 25-05-1904 te Enter. 

Zoon van Gerrit Jan BRAAMHAAR, klompenmaker, en Johanna Hendrika HEETKAMP 

4.  Maria, geboren op 27-09-1908 te Enter, overleden op 10-04-1997 te Enter op 88-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 29-jarige leeftijd op 18-11-1937 te Wierden met Johannes Hendrikus  

BRAAMHAAR (de Wind), 35 jaar oud, klompenmaker en cafehouder, geboren op 21-03-1902  

te Enter, overleden op 16-04-1972 te Almelo op 70-jarige leeftijd, begraven op 20-04-1972 te  
Enter. 

Zoon van Bernardus Johannus BRAAMHAAR (De Wind), klompenmaker en cafehouder, en  

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31312
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Gerritdina Johanna FRERIKSEN 

5.  Gradus, geboren februari 1911 te Enter, overleden op 28-01-1912 te Enter 

6.  Geertruida Engelina, geboren op 04-11-1912 te Enter, overleden op 22-09-2003 te Enter in 

"Het Reggedal" op 90-jarige leeftijd. 

Getrouwd  op 36-jarige leeftijd op 04-06-1949 te Wierden met Antonius Hendrikus  
BRUGGEMAN, overleden op 29-10-1992 te Enter 

7.  Johanna Fransisca, geboren op 11-08-1915 te Enter, overleden op 09-09-1951 te Rosmalen  

op 36-jarige leeftijd 

 

 

 
 

 
 
28 juli 2018, riet en pannen eraf, er komt nieuw riet op het dak  
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20 oktober 2018, een nieuw rieten dak op de boerderij van Kaaks aan de Zuiderstraat 

 

 

 
 

 



134 
 

 
 

 
 

 

 

Johannes Hermannes FRERIKSEN (Kaaks), landbouwer, geboren op 15-09-1881 te Enter, 

overleden op 31-12-1957 te Enter op 76-jarige leeftijd 
Zoon van Gerrit Jan FRERIKS  en Maria RIKKERS 

Getrouwd  op 35-jarige leeftijd op 03-05-1917 te Wierden met Johanna WOLTERS, 24 jaar 

oud, geboren op 01-05-1893 te Enter, overleden op 09-01-1967 te Almelo op 73-jarige 

leeftijd 

Dochter van Jannes WOLTERS, klompenmaker en landbouwer, 

en Geertrui SPEKENBRINK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Grada Maria (Marie), geboren op 19-01-1918 te Enter, overleden op 12-06-2012 te Enter op 

94-jarige leeftijd. 

Getrouwd  (1) op 33-jarige leeftijd op 04-05-1951 te Wierden met Johannes Hermannus Pius 

 (Johan) LAMMERTINK, 32 jaar oud, geboren op 05-05-1918 te Enter, overleden op 21-01-2001 te 
Enter op 82-jarige leeftijd 

Zoon van Hendrikus LAMMERTINK (Panders-Dieks), klompenmaker, en Johanna Gezina  

MORSINK 

Getrouwd  (2) met Jan Engelbertus LAMMERTINK, geboren op 11-02-1922 te Enter, overleden  

op 19-11-2003 te Rijssen op 81-jarige leeftijd 

Zoon van Hendrikus LAMMERTINK (Panders-Dieks), klompenmaker, en Johanna Gezina  
MORSINK 

2.  Johanna Geertruida Hermina, geboren op 29-12-1918 te Enter, overleden op 06-01-1937 te  

Enter op 18-jarige leeftijd 

3.  Gerrit Jan Marinus, landbouwer op erve Kaaks, geboren op 08-07-1920 te Enter 

  4. Johannes Gerhardus, geboren op 19-05-1921 te Enter, overleden op 11-02-1922 te Enter,  
268 dagen oud 

 

5.  Geertruida Johanna, geboren op 02-06-1922 te Enter, overleden in oktober 2017 

6.  l.l. geboren op 22-07-1923 te Enter 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31312
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Harrie Lammertink vertelt dat zijn opa en oma van moederskant, Herman en Johanna 

Freriksen, niet erg oud zijn geworden. En dat ze allebei door een ongeluk om het leven 

kwamen. Ze woonden aan de Zuiderstraat.  De moeder van Harrie, Marie Lammertink – 

Freriksen, was bevallen van een tweeling. Daarom kwamen haar vader en moeder bij haar 

oud en nieuw vieren. Het is het jaar 1957.  Na het melken van de koeien gingen ging het 
echtpaar Freriksen op weg naar hun dochter. Die woonde aan de Goorseweg. Ze hebben echter 

geen oud en nieuw gevierd. Onderweg zijn ze aangereden door een motor. Herman Freriksen 

was op slag dood. Johanna heeft na zijn dood nog tien jaar geleefd. Op oudejaarsdag is ze op 

het erf van een loods gevallen. Het zag er in de eerste instantie niet erg uit. Maar na een week 

van pijn kwam ze in het ziekenhuis terecht. Daar werd duidelijk dat ze gebroken ribben had 
die haar long hadden doorboord. Ze is de volgende dag overleden in het ziekenhuis. 

 

 

 
 

Hermannus Johannes Freriksen en Johanna Wolters 

 

 Johanna Wolters  
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Johanna Wolters 
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Begraafplaats Disselsweg, Enter 
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Johanna Wolters 
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Trui (Truus) Freriksen 
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Gert Freriksen  
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Gert Freriksen  
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Marie, Gert en Trui (Truus) Freriksen (Kaaks,) Zuiderstraat 
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De kinderen van Harrie Lammertink en Geertruida Oude Vrielink: Miranda, Erwin en 

Martijn. 

 
 

 
 

Trui Freriksen 
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1978, Gert en Trui 

 

 

 
 

25 oktober 1975, Gert en Trui 
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29 november 1975, Gert en Trui 
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Fredrikus Johannes FRERIKSEN, veehandelaar, geboren op 01-02-1890 te Enter, 

overleden op 25-03-1965 te Enter op 75-jarige leeftijd. 

 

Hij was gemeenteraadslid van de gemeente Wierden. 
 
Zoon van Gerrit Jan FRERIKS en Maria RIKKERS 

Getrouwd  op 31-jarige leeftijd op 10-09-1921 te Wierden met Geertruida 

Johanna BRAAMHAAR, 19 jaar oud, geboren op 06-10-1901 te Enter, overleden op 31-03-

1986 te Enter op 84-jarige leeftijd 

Dochter van Gerrit Jan BRAAMHAAR, klompenmaker, en Johanna Hendrika HEETKAMP 
Uit dit huwelijk: 

1.  Maria Hendrika, geboren op 04-09-1922 te Enter, overleden op 22-12-2010 te Enschede op 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31312
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 88-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 31-jarige leeftijd op 08-03-1954 te Wierden met Hendrik GERRITSEN 

 

 
 

  
2.  Hendrika Johanna, geboren op 09-07-1924 te Enter 

Getrouwd  met Hermannes Jan Hendrik VAN DER STRATEN 

3.  Gerrit Jan Marinus, geboren op 05-12-1926 te Enter, overleden op 24-12-2008 te Enter op  

82-jarige leeftijd 

4.  Johanna Gerritdina Josephina, geboren op 22-03-1929 te Enter, overleden op 02-06-2012 te Enter op 83-jarige leeftijd 
Getrouwd  op 22-jarige leeftijd op 14-12-1951 te Wierden met Willibrordus A.W. STRUIK, 24 jaar  

oud, steenfabrikant, geboren op 04-05-1927 te Rijssen 

5.  Gerharda Theresia, geboren op 29-06-1931 te Enter 

Getrouwd  op 22-jarige leeftijd op 05-05-1954 te Wierden met Johan Anton ANNINK, 24 jaar oud,  

geboren op 01-06-1929 te `s Gravenhage 

6.  Gerrit Johannes Bernardus  

7.  Geertruida Hendrika, geboren op 19-06-1935 te Enter 

Getrouwd  op 24-jarige leeftijd op 19-03-1960 te Wierden met Hendrikus Martinus WOLTERS,  

26 jaar oud, geboren op 21-09-1933 te Groenlo 

8.  Fredrikus Johannes H.  

9.  Hendrikus Johannes  

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM51355
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Gerrit Johannes Bernardus FRERIKSEN, geboren op 23-04-1933 te Enter 

Zoon van Fredrikus Johannes FRERIKSEN en Geertruida Johanna BRAAMHAAR 

Getrouwd  op 30-jarige leeftijd op 06-09-1963 te Ambt Delden met Engelina Maria 

Catharina VISKAAL, 21 jaar oud, geboren op 14-11-1941 te Ambt Delden 
Uit dit huwelijk: 

1.  Petra Geertruida Johanna, geboren op 25-08-1964 te Enter 
2.  Frederikus Johannes Wilhelmus, geboren op 18-12-1967 te Enter 
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De klas van meester Willy Velner van de Sint Jozefschool omstreeks 1950. 

Voor zover bekend Henk Schrooten. Effink. Geerdink. Ten Dam. Gerard Schrooten. Henk 

Wolters. Jan Schuttenbeld. Andre Grouwe. Gerard Freriksen. Marcel Lammertink. 

Kammertink. Gerard Tanke. Jan ten Berge. Bennie Geerdink. Henk Homan. Johnny Jansen. 

Henk Brok. Bennie ten Dam. Lesscher. Morsink. Blanke en Pluimers. 
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4 augustus 1918, Twentsch dagblad Tubantia 
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Fredrikus Johannes H. FRERIKSEN, leraar, geboren op 04-01-1938 te Enter 

Zoon van Fredrikus Johannes FRERIKSEN en Geertruida Johanna BRAAMHAAR 

Getrouwd  op 30-jarige leeftijd op 28-06-1968 te Wierden met Fredrika Aleida 

Maria (Riet) MEKENKAMP, 26 jaar oud, geboren op 18-07-1941 te Enter, overleden op 13-

06-2005 te Hengelo op 63-jarige leeftijd, begraven op 17-06-2005 te Enter 
Dochter van Johannes MEKENKAMP (Popp`n Jans), kleermaker, en Hendrika Aleida 

Maria KOSTERS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Myrthe, geboren op 11-04-1971 te Zwolle 

2.  Marije Maron, geboren op 18-09-1974 te Zwolle 
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In de stamboom onbekende Freriksen uit Goor 
 
 

 
 

Begraafplaats Iependijk 
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Jan Jacob Freriksen, geboren 12 juni 1820, overleden 8 april 1908, begraafplaats Herman 
Heijermanstraat 
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Begraafplaats Weitakkersweg, Enter 
 

 

 

 

Hendrikus Johannes FRERIKSEN, geboren op 16-12-1939 te Enter 
Zoon van Fredrikus Johannes FRERIKSEN en Geertruida Johanna BRAAMHAAR 

Getrouwd  op 27-jarige leeftijd op 08-05-1967 te Haaksbergen met Maria 

Gerharda SIEMERINK, 24 jaar oud, geboren op 22-12-1942 te Haaksbergen 
Uit dit huwelijk: 

1.  Sandra Johanna Geertruida, geboren op 15-04-1969 te Hengelo 

2.  Mark Fredrikus Johannes, geboren op 21-11-1972 te Hengelo 
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Familie Henk Freriksen 
 

 

 

Jannes FRERIKS, landbouwer en koopman, geboren op 22-11-1844 te Enter, overleden 

op 12-03-1900 te Enter op 55-jarige leeftijd 
Zoon van Jannes FRERIKS en Fenneken SCHOLTEN EFFINK 

Getrouwd  op 29-jarige leeftijd op 16-05-1874 te Wierden met Johanna 

Berendina WERNING, 36 jaar oud, geboren op 29-04-1838 te Deldenerbroek, overleden 

op 30-04-1916 te Enter op 78-jarige leeftijd 

Dochter van Jan WERNING (Kampmeister), schoolmeester te Deldenerbroek., en Johanna 

Maria RADEVELD 
Uit dit huwelijk: 

1.  Fenneken, geboren op 27-04-1875 te Enter, overleden op 10-06-1945 te Enter op 70-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 31-jarige leeftijd op 16-08-1906 te Wierden met Hendrikus DREIJERINK, 60 jaar  

oud, ganzenkoopman en kerkmeester van de parochie van Enter, geboren op 23-08-1845 te 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31319
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 Bornebroek, overleden op 12-04-1915 te Enter op 69-jarige leeftijd 

 
Hendrikus sluit een hypotheek af bij Hendrik Jan Brunnekreef te Goor, bij  
akte nr. 1844 van notaris Veening te Almelo, op 21 nov. 1874.  
Hij sluit een voorwaardelijke hypotheek af bij de firma  Dikkers en Co te Almelo, op 6 april 1876. 
De ganzenhandel liep terug en op 20 november wordt zijn huis ingezet en 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, daar waar later cafe  
Dreijerink was, in de bocht van de Dorpsstraat richting Goor.. 
Tweeendertig jaar na zijn eerste huwelijk trouwt hij met een vrouw die vijftig jaar jonger is als zijn  
eerste vrouw.  
 

Zoon van Johannes (Jans) DREIJERINK, karreman, en Joan Hendrika REEF 

Hij was eerder getrouwd  op 29-jarige leeftijd op 03-10-1874 te Wierden met Johanna VAN OTTEN,  

49 jaar oud, geboren op 26-04-1825 te Enter, overleden op 13-05-1905 te Enter op 80-jarige leeftijd, 
dochter van Egbert VAN OTTEN, winkelier, koopman en landbouwer, en Berendina KERKHOF.  

{Zij was eerder getrouwd  op 25-jarige leeftijd op 31-05-1850 te Wierden met Gerhardus Hermannes  

SCHROOTEN, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 04-10-1822 te Enter, overleden op 26-05-1873  

te Enter (huis nr.1225) op 50-jarige leeftijd, zoon van Joannes (Jan) SCHROOTEN, koopman, en  

Maria Aleida Hendrika TER HALLE. 
  

 

 

 
 

6 juli 1945, Twentsche Courant 
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2019, erve Kaaks, Zuiderstraat 35 en 37 
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J. Jannes Freriksen en F.S. Fenneke Scholten Effink, verbouwing in 1869, het onderschoer 

werd verwijderd.  

 

 
 

Geradus FRERIKSEN, koopman, geboren te Enter, gedoopt op 14-06-1784 te Rijssen, 

overleden op 11-04-1845 te Enter nr.679 op 60-jarige leeftijd 

Zoon van Bernardus (Naads) FRERIKSEN en Maria SMITS 

Ondertrouwd op 30-03-1811 te Kedingen (Markelo) met Aaltje KEIJZERS, 
geboren 1787 te Enter 

Dochter van Hendrik KEIJZERS en Getrudis (Geze) PLUIMERS (Rademakers) 
Uit dit huwelijk: 

1.  Maria, geboren te Enter, gedoopt op 22-05-1811 te Rijssen 

2.  Gerardus, geboren te Enter, gedoopt op 08-08-1813 te Rijssen 

3.  Bernardus  
4.  Mannes VRERIKSEN  

5.  Hendrika VRERIKSEN, geboren 1825, overleden op 13-12-1853 te Enter 

Getrouwd  op 15-10-1846 te Wierden met Hermannes SLAGHEKKE, 38 jaar oud, wever  

akkerbouwer, geboren op 27-07-1808 te Rijssen, overleden op 21-10-1885 te Enter op 77-jarige  

leeftijd 
Zoon van Reijnerus (Reint) SLAGHEKKE en Gezina ELSCHOT 

{Hij is later getrouwd  op 46-jarige leeftijd op 22-05-1855 te Wierden met Gerritdina KOSTERS,  

36 jaar oud, geboren op 25-10-1818 te Rijssen, dochter van Wilhelmus(Willem) KOSTERS,  

bouwman, en Joanna WASSINK.} 

6.  Gerrit, geboren 1828 te Enter, overleden op 15-04-1839 te Enter 

7.  Roelof VRERIKSEN, koopman, geboren 1832 te Enter, overleden op 08-03-1854 te Enter 
Getrouwd  op 10-04-1852 te Wierden met Mina TEN KATTELAAR, geboren 1822 te Enter, overleden 

op 18-05-1853 te Enter 

Dochter van Joannis TEN KATTELER, klompenmaker, en Hermiene LAMMERTINK 
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begraafplaats Disselsweg   
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Bernardus FRERIKSEN, Koopman, geboren op 28-09-1815 te Enter, gedoopt te Rijssen, 

overleden op 13-07-1882 te Enter op 66-jarige leeftijd 
Zoon van Geradus FRERIKSEN (code: E1126) en Aaltje KEIJZERS 

Getrouwd  op 30-jarige leeftijd op 06-02-1846 te Wierden met Janna SLAMP (Keizers), 21 

jaar oud, geboren op 01-01-1825 te Enterbroek, overleden op 02-02-1870 te Enterop 45-

jarige leeftijd 

Dochter van Jannes SLAMP NIJLAND (Velner), landbouwer, en Berendina KEIZERS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Geziena, geboren op 26-08-1847 te Enter, overleden op 23-07-1857 op 9-jarige leeftijd 

2.  Gezina, geboren 1848, overleden op 23-07-1871 te Enter 

3.  Johannus VRERIKSEN  

4.  Geertruid, geboren 1853, overleden op 29-06-1858 te Enterbroek 

5.  Gerhardus Johannes (Gerrit Jan)  
6.  Bernardus Hermannus, geboren op 29-03-1861 te Enter 

7.  Gradus, koopman 

Ongetrouwd . 
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r.k. begraafplaats Delden 
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Johannus VRERIKSEN, boerwerker op Kaaks, klompenmaker en ganzenkoopman. Geboren 

op 08-01-1850 te Enter, overleden op 01-03-1922 te Enter op 72-jarige leeftijd 

Zoon van Bernardus FRERIKSEN en Janna SLAMP (Keizers) 

Hij woonde EBK.1330 te Enter 

Getrouwd  op 24-jarige leeftijd op 08-04-1874 te Wierden met Hendrika WOLTERS, 25 jaar 
oud, geboren op 01-07-1848 te Enter, overleden op 06-09-1936 te Enter op 88-jarige leeftijd 

Dochter van Gerrit WOLTERS (Vit), klompenmaker, en Engelbertha (Engeltje) KOSTERS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan FRERIKSEN, landbouwer en koopman, geboren op 30-07-1874 te Enter, overleden op 

27-01-1905 te Enter op 30-jarige leeftijd 
2.  Engele FRERIKSEN, cafehoudster, geboren op 01-12-1875, overleden op 21-12-1949 te Enter op  

74-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 22-jarige leeftijd op 28-04-1898 te Wierden met Gradus Johannes ROETGERING  

(de Boone), 31 jaar oud, winkelier kruidenier en cafe houder, geboren op 12-11-1866 te Enter,  

overleden op 21-06-1929 te Enter op 62-jarige leeftijd 

Zoon van Christiaan ROETGERINK (De Bôône), Kleermaker en landbouwer, en Geertrui  
SPEEKENBRINK, winkelierster 

{Hij was eerder getrouwd  op 24-jarige leeftijd op 20-08-1891 te Wierden met Gesina LAMMERTINK, 28 jaar oud, geboren op 27-09-1862 te Enter, overleden op 20-07-

1897 te Enter op 34-jarige leeftijd, dochter van Hermannes LAMMERTINK, landbouwer, en Aleida 

 DOOD. 

3.  Bernardus FRERIKSEN, geboren op 18-09-1877 te Enter 
4.  Gerritdiena FRERIKSEN, geboren op 06-09-1879 te Enter 

5.  Geziena FRERIKSEN, geboren op 21-03-1881 te Enter. In 1902 heeft zij ruim een maand in Limburg, in een Hubertus Stichting geweest. 
Getrouwd  op 26-jarige leeftijd op 21-11-1907 te Wierden met Frans Hubert HEERING, 38 jaar oud, Paardenkoopman, geboren op 21-03-1869 te Enter, overleden op 07-11-

1940 te Enter op 71-jarige leeftijd 

Zoon van Frans Hubert HEERING, Paarden-koopman, en Geertruid EXTERKATE 

6.  Johannus, Koopman, geboren op 21-03-1883 te Enter, overleden op 07-08-1913 op 30-jarige leeftijd 
7.  Gerhardus FRERIKSEN  

8.  Gerhard, geboren 1889, overleden op 30-08-1889 te Enter 

9.  Gerhardus FRERIKSEN  

10.  Johanna FRERIKSEN, geboren op 13-01-1896 te Enter 

 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31349
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http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31383
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Bello 
 

 

Voor Enter was 29 april 1910 een gedenkwaardige dag. Op die dag werd de Lokaalspoorweg 
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, op en neer. 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? 

In 1899 richtten onder anderen G. Salomonson Hzn., 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. 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 f 25.000,‒ deel aan de onderneming. Het duurde nog tot 1908 duren 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 om 8 uur 

's morgens met de eerste trein vertrok uit Enter kon je om 11.30 uur 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 even goed 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 eenvoudiger 

materialen aanvoeren. 

Maar het volume van 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.   
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1910, opening station Enter 

 

1910, station Enter vanaf spoorzijde, nu Fleuweweg. 
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De aanleg van de spoorlijn door de Hamberg; met pikhouwelen werden de harde aardlagen 

doorbroken. 

 

1935, het vijfentwintigjarig bestaan van de spoorlijn. Voor het stationsgebouw staan het 

personeel, gemeentebestuur en de notabelen uit Enter. Niet lang erna werd de spoorlijn 

opgeheven. De foto’s zijn uit de collectie van de oudheidkamer Enter. 
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Gerhardus FRERIKSEN, landbouwer en ganzenkoopman, geboren op 13-11-1884 te Enter 

Zoon van Johannus VRERIKSEN en Hendrika WOLTERS 

Hij woont EBK. 84 

Getrouwd  op 29-jarige leeftijd op 02-07-1914 te Wierden met Geertruida 

Maria DENSELAAR, 28 jaar oud, geboren op 20-02-1886 te Enter, overleden op 27-01-

1935 te Almelo op 48-jarige leeftijd 
Dochter van Gerhardus DENZELAAR, landbouwer op EXO, en Hermina MULDER 

Uit dit huwelijk: 

1.  Hendrika Johanna Christina (Dika), geboren op 25-12-1915 te Enter, overleden op 07-01-2005 te 

Enter op 89-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 25-jarige leeftijd op 21-08-1941 te Wierden met Bernardus Gerardus VAN COESANT 

(Beernd van Coesant), 28 jaar oud, geboren op 10-10-1912 te Enter, overleden op 23-01-1974 te 
Enter op 61-jarige leeftijd 

Zoon van Bernardus Gerardus VAN COESANT en Geertruida (Truure) GEELS 

2.  Gerhardus  

3.  Geertuide, Zuster Fransicanessen, geboren omstreeks 1919 

4.  Hermina Johanna, geboren op 06-03-1921 te Enter, overleden op 08-10-2005 te Enter, Reggevaart 
op 84-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 33-jarige leeftijd op 18-11-1954 met Hendrik KAMPHUIS, geboren omstreeks 1920 

5.  Janna Johanna (Heet`Janna), geboren op 20-04-1923 te Enter, overleden op 18-03-1985 te Enter  

op 61-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 27-jarige leeftijd op 08-06-1950 te Wierden met Gerhardus Johannes HOMAN, 28  

jaar oud, geboren op 18-01-1922 te Enter, overleden op 14-11-1997 te Enter op 75-jarige leeftijd 
Zoon van Johannes HOMAN (Homans Jenske), klompenmaker, en Berendina WOLTERS 

6.  Grada Josephine, geboren op 18-03-1925 te Enter, overleden op 02-05-2006 te Rijssen op 81-jarige  

leeftijd 

Getrouwd  met Johan MULDER, overleden op 12-04-1967 te Enschede. Johan is verongelukt op de  
bouw in Enschede. 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38798
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Gerhardus FRERIKSEN, geboren op 14-01-1917 te Enter, overleden op 16-12-

1986 te Enter op 69-jarige leeftijd 
Zoon van Gerhardus FRERIKSEN en Geertruida Maria DENSELAAR 

Getrouwd  op 31-jarige leeftijd op 12-08-1948 te Wierden met Theodora 

Johanna RUTENFRANS, 26 jaar oud, geboren op 24-07-1922 te Enter, overleden op 11-07-

1989 te Almelo op 66-jarige leeftijd 

Dochter van Theodorus Johannes RUTENFRANS en Johanna Maria BROK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Ans 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31383
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM30659
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Gerhardus FRERIKSEN, landbouwer en koopman, geboren op 21-08-1890 te Enter.  

Zoon van Johannus VRERIKSEN en Hendrika WOLTERS 

Getrouwd  op 24-jarige leeftijd op 07-11-1914 te Markelo met Dina BROEKKAMP, 
geboren 1893 te Markelo 

Dochter van Jannes BROEKKAMP, timmerman, en Geertrui KRUDERS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johanns Gerhardus, geboren op 08-04-1915 te Markelo 

2.  Johanna Geertruida, geboren op 26-12-1918 te Markelo 

3.  Hendrik Gerrit, geboren op 22-02-1921 te Markelo 
4.  Jan, geboren op 19-02-1924 te Markelo 

5.  Gerrit Philip, geboren op 18-10-1927 te Markelo 

 

 

 
 

Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) FRERIKSEN, geboren op 27-10-1858 te Enter, overleden 

op 20-01-1894 te Enter op 35-jarige leeftijd 

Zoon van Bernardus FRERIKSEN en Janna SLAMP (Keizers) 

Getrouwd  op 25-jarige leeftijd op 25-04-1884 te Wierden met Hendrika SCHROOTEN, 28 

jaar oud, geboren op 25-03-1856 te Enter, overleden op 27-09-1890 te Enter op 34-jarige 
leeftijd 

Dochter van Gerrit Jan SCHROOTEN en Diena SPOOLDER 

Voogden van Hendrika zijn, bij haar eerste huwelijk genoemd, Gradus Otten 66 jaar en Egbert 
Spoolder 63 jaar. Zij was eerder getrouwd  op 20-jarige leeftijd op 07-09-

1876 te Wierden met Berend Jan VELDHUIS, koopman, geboren 1850 te Enter, overleden 

op 27-09-1882 te Enter, zoon van Johannes (Jan) VELTHUIS (Prinsen), boerwerker, 
en Margartha KOSTERS. 
Uit dit huwelijk: 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38798
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM39380
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31349
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM37705
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1.  Mannes VRERIKSEN, geboren 1888 te Enter 

Getrouwd  op 04-11-1915 te Wierden met Hermina Maria MULDER, 31 jaar oud, geboren op 

 27-08-1884 te Enter 

Dochter van Hendrikus MULDER (Stalhaarms), klompenmaker/landbouwer, en Regina  

DENSELAAR 
2.  Johanna, geboren 1893 te Enter 

Getrouwd  op 02-09-1915 te Wierden met Hendrikus GROUVE, 29 jaar oud, geboren op  

14-12-1885 te Enterbroek 

Zoon van Gerrit Jan GROUWE en Gradina TIEHUIS 
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 1979, erve Kaaks, Zuiderstraat  
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27 april 1944, Twentsch Nieuwsblad 

 
 
 

Vliegende bommen 
 

 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in het najaar van 1944, zetten de Duitsers het V1 

wapen in als vergelding voor de massale bombardementen van de geallieerden op Duits 

grondgebied. Het was een onbemand straalvliegtuig met een explosieve lading. Al gauw werden 
de gebieden rondom de V1 installaties verboden gebied. De mensen in de buurt werden uit 

hun huis gezet.  

 

De V1 werd ontworpen door Robert Lüsser van de Duitse vliegtuigfabriek Fieseler en Fritz 

Gosslau van de Argus-motorenfabriek. De V1 had vliegtuigvleugels en staartvlakken. Hij werd 
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voortgestuwd door een Argus AS-014 pulserende straalmotor, een variant van de reeds in 

1932 door Paul Schmidt ontworpen straalmotor. Hij kon een stuwkracht produceren van 290 

kN en gebruikte een normale auto-bougie als ontsteking. 

De V1's werden voornamelijk geproduceerd door gevangenen die als dwangarbeiders werden 

ingezet. Na de grote aanval op Peenemünde door de Britse RAF in de nacht van 17 op 18 

augustus 1943 (Operation Hydra) werd de productie verplaatst naar Mittelbau-Dora. Dat was 

een reusachtige ondergrondse fabriek onder het Kohnstein-massief bij Nordhausen, waar 

duizenden gevangenen onder onmenselijke omstandigheden moesten werken. 

Langs de Nijverdalse Bergweg (de toeristenweg) waren twee lanceerplaatsen. De eerste vlakbij 

hotel Dalzicht, de tweede onder aan de Diepe Hel, twee achter Piet van ’t Witte Hoes, het 
Haarbos aan de Ypeloweg, rondom Almelo waren er vijf en op nog veel meer plaatsen in de 

Achterhoek zijn honderden V1 raketten tijdens de Tweede Wereldoorlog gelanceerd. 

De V1 had een bereik van meer dan 220 kilometer, genoeg om Antwerpen en Londen te 
bereiken. Veel van die vliegende bommen bereikten hun doel niet en kwamen in de omgeving 

terecht vanwaar ze werden gelanceerd. De boerderij van Wolfs aan de Ypeloschoolweg hangt 

helemaal voorover. De fundering is verzakt vanwege het onophoudelijk afschieten van de V1 

bommen in het Haarbos. Toen de geallieerden er aan kwamen werden de V1 installaties 

opgeblazen. De betonnen grondplaten zijn er nog. 

De V1’s werden per trein in onderdelen op het emplacement in Almelo, Wierden en Rijssen 

aangevoerd, vervolgens overgeladen op vrachtwagens waarna ze ‘s nachts over door bomen 

goed gecamoufleerde wegen naar de basis gebracht werden. Er stonden enkele houten keten 
waarin en waarbij de onderdelen gemonteerd werden. Hierna werden de V1’s via een rail 

(smalspoor) met mankracht naar de lanceerplaats geschoven. 

Vanaf 13 juni 1944, een week na de geallieerde landing in Normandië, werden in totaal meer 
dan 9.000 V1’s gelanceerd naar doelen in Engeland, België en Frankrijk. Zo’n 2.000 V.1’s 

kwamen op Nederlands grondgebied terecht tijdens de laatste maanden van de Tweede 

Wereldoorlog. 

De eerste gedocumenteerde V1-aanval op Londen vond plaats op 13 juni 1944, een week na 

de landing in Normandië. Tijdens het V1-offensief vielen per uur 100 V1's op Londen. Over 

een periode van tachtig dagen werden meer dan 6000 personen gedood en raakten er meer 

dan 17.000 gewond. Op Antwerpen vielen in de periode van 7 oktober 1944 tot en met 30 

maart 1945 2448 V1's. 
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In het weiland naast het huidige viaduct op de Goorseweg is een V1 terechtgekomen. Op de 

foto wordt de vliegende bom ontmanteld. 

 

 

 

 
 

Neergekomen Engelse bommenwerper aan de Goorseweg in Enter op 3 februari 1943 

Op de foto links boven Gerre Slaghekke (Menskes) daarvoor met witte klompen Anna Slag 
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(Bras) naast haar Hanne Slaghekke (Menskes). kleine jongen in het midden Gerard Slag (Bras) 

rechts naast hem met witte kraag Riek Slaghekke (Menskes). vooraan met pet Coesant 

Berend. op knie Duitse soldaat Jo Slag (Bras) en helemaal rechts Heert’n Janna. 

 

De Stirling MK/Bk 604 AA-s van het 75 Royal New Zealand Air Force squadron is om 20.23 

uur op 3 februari 1943 neergeschoten door een Duitse nachtjager. In het vliegtuig waren acht 

bemanningsleden waarvan er vier op de Goorseweg te Enter de dood vonden.   

 

De Duitse soldaten waren gelegerd op de vliegbasis Twente en moesten voorkomen dat er 

dingen uit het neergekomen vliegtuig gestolen werden. Ze waren hier tijdelijk ingekwartierd. 

Toch konden ze niet voorkomen dat er een vinger van een dode vliegeniers werd afgeknipt om 

diens ring te stelen. Bron: Enters Erfgoed en Johan Freriksen. 

Op 3 februari 1943 crashte een Short Stirling bommenwerper op de Goorseweg in Enter. 

Op 3 februari 1943 vertrok vanaf de Engelse vliegbasis Newmarket (paardenracebaan welke 

was omgebouwd tot vliegbasis in WO2) de Short Stirling bommenwerper met als nummer 

BK604 AA-S. Zij hadden als doel het bombarderen van Hamburg en vlogen met een grote 
groep andere bommenwerpers naar hun doel. Aan boord van dit toestel waren acht mannen, 

onder leiding van officier McCullough uit Christchurch (Nieuw Zeeland). De overige 

bemanning: 

• P/O Henderson, Raymond William (Nieuw Zeeland)  

• F/S Gibbes, William Edmund (Nieuw Zeeland)  

• Sgt Allen, Francis Frederick (Engeland)  
• Sgt Smith, Keith James Stockley (Nieuw Zeeland)  

• Sgt Murphy, Terence Austin (Nieuw Zeeland)  

• Sgt Kimberley, K. E. (Engeland)  

• Sgt Trevayne, Paul Rodney (Engeland)  

Aangezien ze op Newmarket bommenwerpers te kort kwamen, werden er een aantal 
overgebracht van een andere vliegbasis, welke buitenwerking was gesteld. Onder deze 

toestellen zat ook de Short Stirling BK604 AA-S, een oud beestje welke aan de 

McCulloughcrew werd toegewezen. 

De McCulloughcrew had al verschillende keren met elkaar doelen in Europa gebombardeerd, 

maar Hamburg nog nooit. Ze werden enkele keren gebrieft over dit doel, maar dit werd telkens 

voortijdig afgelast. Op 3 februari 1943 stond opnieuw bombarderen van Hamburg op de 

agenda en deze keer ging het wel door. 
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Short Stirling bommenwerper 

De nacht van 3 februari was een gure koude nacht met storm, regen, ijzel en veel bewolking. 
Geen ideaal vliegweer en tijdens de briefing werd dan ook gezegd dat als het weer echt slecht 

was en er niet doorheen gevlogen kon worden, terug te keren naar de basis. Om 18.23 uur 

steeg de Short Stirling BK604 AA-S op vanaf Newmarket met als doel Hamburg, Duitsland. 

Onderweg hoorde de McCulloughcrew via de radio dat veel mannen contact hadden met de 

thuisbasis en dat ze terugkeerden i.v.m. het weer. De McCulloughcrew bleef echter 
doorvliegen en vlogen al geruime tijd boven Nederland toen ze plots in zeer helder weer terecht 

kwam.  

Ondertussen waren vanaf vliegveld Twenthe Duitse Messerschmitt Bf 110 nachtjagers 

opgestegen nadat zij een melding hadden gekregen dat een grote vloot Engelse 

bommenwerpers Nederland was binnen gevlogen. Één van de opgestegen Duitse piloten was 

de ervaren Hauptman Wolfgang Thimmig. Hij had inmiddels tien neergeschoten vliegtuigen 

op zijn naam staan. 

Het was inmiddels iets na acht uur, toen de nachtjager van Hauptmann Thimmig in “RAUM 

4D” (nummer indeling luchtruim boven Twenthe) naar een vijandelijk Brits vliegtuig werd 

geleid. Het doel voor deze avond bleek de Short Stirling BK604 van de McCulloughcrew te zijn. 

Zoals al eerder aangegeven bevonden zij zich in helder weer waardoor ze goed te traceren 

waren voor Hauptmann Thimmig.  

Hauptmann Thimmig kroop met zijn toestel langzaam aan stuurboord achter de Short 

Stirling. Aangezien de Short Stirlings geen buikkoepel onder zich hadden, was dit het 

makkelijkste punt om aan te vallen. Thimmig viel tweemaal aan en zaaide dood en verderf. 

De Short Stirling had een lading brandbommen en gewone bommen aan boord welke geraakt 

werden. Het toestel vloog in brand, sloeg op zijn zij en dook de diepte in. De Stirling vloog nog 

even door en ontplofte toen plotseling met een hevige dreun en viel in stukken op de grond. 
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Aan boord van de Short Stirling BK604 had de bemanning niet gemerkt dat ze beslopen waren 

door de nachtjager van Hauptmann Wolfgang Thimmig. De bemanning hoorde plotseling een 

krakend geluid en onmiddellijk daarna vulde de romp van het toestel zich met dikke zwarte 

rook. Officier McCullough zei over de intercom “I can’t do anything about this. I’m sorry. I 

can’t do anything about this. It’s virtually every man for himself.” Zo vlug mogelijk gespten de 
bemanningsleden hun parachutes vast en probeerden de uitgang te vinden. Door de enorme 

krachten die het toestel tijdens de duik naar beneden te verduren kreeg en de verstikkende 

rook in de romp, was het voor de bemanning bijna onmogelijk om het toestel te verlaten. Toch 

wisten McCullough, Henderson, Gibbes, Murphy, Smith en Kimberley nog tijdig het toestel te 

verlaten. Helaas voor de andere bemanningsleden Allen en Trevayne was het laat. Trevayne 
werd gedood door kogels uit de Duitse nachtjager en voor Allen was het niet meer mogelijk te 

ontsnappen. 

Terwijl de andere bemanningsleden aan hun parachutes naar beneden zweefden, ontplofte 

boven hen de Stirling en viel in stukken naar beneden op de Goorseweg in Enter. Toch kwam 

niet iedereen ongeschonden op de grond. De parachute van sergeant Smith opende op 

ongeveer tweehonderd meter boven de grond. Hij kwam met een te hoge snelheid neer 

waardoor hij gewond raakte aan zijn rug en benen. De parachutes van officier McCullough en 

sergeant Murphy gingen niet open in verband met de geringe hoogte van waar zij moesten 

springen. Beide piloten smakten met hoge snelheid tegen de grond en overleden. Henderson, 

Kimberley en Gibbes landen wel veilig op de grond en kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.  

Sergeant Gibbes werd vrij snel na zijn landing door de Duitsers gearresteerd en belande 

uiteindelijk in diverse krijgsgevangenkampen, waaronder de laatste Stalag Luft III, Sagan in 

Duitsland (bekend van de film The Great Escape). Op 27 mei 1945 keerde hij veilig terug naar 

Engeland. 

Officier Henderson en sergeant Kimberley hielden het wat langer vol, maar werden uiteindelijk 

naar rondzwerven in schuren en kippenhokken gevonden door een landbouwer. Uiteindelijk 
werden deze twee bemanningsleden naar de postcommandant Arts van de marechaussee in 

Bornebroek gebracht. Helaas hadden al teveel mensen Henderson en Kimberley gezien, 

waardoor ze niet meer weggemoffeld konden worden. Arts belde zijn collega Van Luinen om 

hem te helpen de laatste uren de piloten nog zo goed mogelijk te verzorgen. Ze kregen eten, 

drinken en zelfgemaakte sigaretten van de familie Arts. Tevens vroeg Van Luinen de vliegers 

hun adressen op te schrijven zodat via het Rode Kruis hun families ingelicht konden worden. 
Kort hierna werd het tweetal naar het gemeentehuis van Borne gebracht en opgehaald door 

de Duitsers. 

Officier Henderson kwam, nadat hij was afgevoerd door de Duitsers, in diverse 

krijgsgevangenkampen terecht, waaronder hetzelfde kamp waar sergeant Gibbes was 

gebracht, Stalag Luft III, Sagan in Duitsland. Op 11 mei 1945 keerde hij veilig terug naar 
Engeland. Sergeant Kimberley kwam in Kamp 344 bij Lamsdorf in Polen terecht. Hij keerde 

veilig terug naar Engeland, maar wanneer is niet bekend. 

Sergeant Smith wist na zijn harde landing met veel pijn en moeite uiteindelijk bij een boerderij 

aan de Goorseweg te komen, waar hij geholpen werd door de boer en zijn vrouw. Helaas waren 

de verwondingen van Smith te ernstig, waardoor de boer geen andere mogelijkheid zag dan 

de Duitsers van zijn verblijf op de hoogte te brengen. Zijn verwondingen waren te erg om hem 
direct naar een krijgsgevangenkamp te sturen, daarom werd hij behandeld bij een 

veldziekenhuis. Hauptmann Wolfgang Thimmig die de Short Stirling neerschoot is nog bij 

Smith op bezoek geweest. Hij bracht hem een sinaasappel en betuigde zijn medeleven voor 

het verlies van de andere bemanningsleden. Thimmig had voor de oorlog aan de Cambridge 

Universiteit in Engeland gestudeerd en zodoende konden Smith en Thimmig goed met elkaar 
communiceren. Uiteindelijk werd Smith naar het Koningin Wilhelminaziekenhuis in 

Amsterdam gebracht, behandeld en naar krijgsgevangenkamp Kamp 344 bij Lamsdorf in 

Polen gebracht. Op 12 april 1945 keerde hij veilig terug naar Engeland. 
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De vier bemanningsleden, officier McCullough, sergeant Allen, sergeant Trevayne en sergeant 

Murphy werden op 5 februari 1943 op het kerkhof aan de Appelhofstraat in Wierden begraven. 

Bij deze begrafenis mochten van de Duitsers geen burgers aanwezig zijn. Ze zijn niet 

herbegraven. 

 

 

Oorlogsgraven, begraafplaats Appelhofstraat, Wierden 
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De vier bemanningsleden van de Stirling, officier McCullough, sergeant Allen, sergeant 

Trevayne en sergeant Murphy werden op 5 februari 1943 op het kerkhof aan de Appelhofstraat 

in Wierden begraven. 
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De bevolking viert de bevrijding van de Duitsers, 1945 
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Canadese soldaat bij de opgeblazen V1 installatie in het Haarbos bij Wierden 

 

 
 

Bewaking bij de Hoesselderbrug 
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mei 1940,  Hoesselderbrug opgeblazen, met pont over het kanaal 

 
 

 
 

 
De kabelwacht poseert voor de maalderij van de coöperatie. Er werd van de wachters verwacht 

dat ze constant op en neer liepen langs de kabels. Daar kwam in de praktijk echter niets van 

terecht. De mannen kwamen in groepjes bij elkaar staan praten en wachtten op de aflossing. 

Toen de Duitsers hun kabels ondergrond hadden gelegd was de kabelwacht overbodig. In 

1943 moest er echter af en toe wacht gelopen worden, bijvoorbeeld bij aanplakbiljetten en 
langs de spoorlijnen. 
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13 juli 1943, Dagblad van het Oosten 

 

 

 
 

 

 
 

Freriksen, ‘n Snieder 
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De Oal Uup’n 
 
 

 

 
 

Naats en Bernard Freriksen, de oale Uupn 

 

In de jaren zeventig woonde aan de Brinkstraat in een boerderij uit het einde van de 

negentiende eeuw de familie Freriksen (de Oal Uup’n). Vier vrijgezellen: Gaait, Naats, Bernard 

en Dina en hun nichtje Riek. De Oal Uup’n stonden bekend als heel zuinig. Met hard werken, 

een klein boerderijtje en wat klompen maken kon je toch nog geld overhouden. 
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Toen de gezamenlijke klompenmakers in Enter in 1917 een klompenmagazijn lieten bouwen 

bij het station kwam groothandelaar Bovenhuis uit Assen van tijd tot tijd de totale productie 

ophalen per trein. Hij rekende dan soms een bedrag van meer dan duizend gulden contant af 

met Homans Atsie. Atsie had een bestuursfunctie binnen de klompenmakersvereniging en 

moest het geld verdelen over de klompenmakers. De moeilijkheid was nu dat bij het geld dat 

hij van Bovenhuis ontvangen had een briefje van duizend zat. Homans-Gerradjen, de kassier 

van de plaatselijke boerenleenbank, kon het niet wisselen. Wat nu? Iemand opperde 

Oaluup’n-Naats misschien? Dat bleek de oplossing. Naats nam Atsie mee naar de delle naar 

de bedstee en haalde onder het stro een kistje vandaan waarop met zwarte drukletters stond 

“koelhouden” en waarom een stuk touw, een “beeste-repe”, gewikkeld was. Gaait maakte het 

kistje open en telde duizend gulden uit in kleine coupures. 

Gaait is het eerste overleden in 1977. Dina volgde in 1989 en Naats in 1991. Bernard heeft 

nog jaren alleen gewoond. Joke van Coesant hield de boel schoon en kookte voor hem. Een 

poosje heeft Bernard ook nog eten gekregen van “Tafeltje dek je”, maar dat was niets voor 

hem. Herman Kerkhof kwam er een keer rond half twaalf ’s morgens. Tot zijn verbazing stond 

Bernard een pan vol spek te bakken. Herman vroeg: “Bernard, ie doot toch met Tafeltje dek 

je?” Op dat moment komt Ezink-Gait binnen en brengt hem zijn maaltijd. Bernhard haalt de 

stolp van de pan en kiepert zijn pan met gebakken spek er zo bij in. Bernard zei: “Dat schroa 

spul van Tafeltje dek je kuj zoo neet et’n”. 

Als de Twentsche Courant kwam las Bernard eerst de overlijdensadvertenties. Op een gegeven 

moment ging de Twentsche Courant samen met de Tubantia. Er kwamen nog wel twee 

kranten uit maar de overlijdensadvertenties van Tubantia werden nu ook in de Twentsche 

Courant afgedrukt. Toen Herman weer eens kwam kuiern bij Bernard verzuchtte hij: “Oh God 

Herman, regtevoort goat der zovulle leu dood, nou hool ik het ook meer zo lange vol”. Herman 

kon hem geruststellen en vertelde hem wat de oorzaak was.  
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Bernard was erg slechthorend en had al vijfentwintig jaar geleden een gehoorapparaat moeten 

hebben. Herman ging op een gegeven moment op een woensdagmiddag met Bernard naar een 

audiologisch centrum in Hengelo. Bernard moest met een kortgerokte assistente in een 

geluidscabine. Herman zag aan de lach van Bernard dat hij hoewel doof niet blind was. De 

assistente sprak wat in de koptelefoon en Bernard moest zeggen wat hij hoorde. Noemde zij 

“huis” dan zei Bernard “hoes”. Hij vertaalde het direct in het Twents. Hij kreeg dus een 

gehoorapparaat. Toen Herman later nog eens vroeg naar zijn ervaringen was Bernard vol lof: 

“Oh kѐѐl, wat’n gedroes op de wc”. Hij had zichzelf jarenlang niet meer horen plassen. 

 

 
 
Hendrik van Coesant, Gerard Rutenfrans (Stoffer Gerre) en Hendrik Vreriksen (Snieders 

Hendrik) Lokatie is de klompenmakerij van Herman Lammertink aan de Disselsweg. Collectie 

Bennie van Coesant. Meester klompenmakers van weleer. vlnr: Herman Pots, Gerard Krake 

(Snieders Gerratje). 
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Johannes Hermannus Pius (Johan) LAMMERTINK, geboren op 05-05-1918 te Enter, 

overleden op 21-01-2001 te Enter op 82-jarige leeftijd 
Zoon van Hendrikus LAMMERTINK (Panders-Dieks) en Johanna Gezina MORSINK 

Hij woonde Goorseweg 32 te Enter 

Getrouwd  op 32-jarige leeftijd op 04-05-1951 te Wierden met Grada 

Maria (Marie) FRERIKSEN, 33 jaar, geboren op 19-01-1918 te Enter, overleden op 12-06-

2012 te Enter op 94-jarige leeftijd 
Dochter van Johannes Hermannes FRERIKSEN (Kaaks), landbouwer, 

en Johanna WOLTERS 

{Zij was ook getrouwd  met Jan Engelbertus LAMMERTINK. 

Uit dit huwelijk: 

1.  Gesina Johanna Maria, geboren op 13-08-1953 te Enter 

Getrouwd  op 21-jarige leeftijd op 23-05-1975 te Wierden met Gerhardus Johannes Bernardus 
NIJHUIS, 24 jaar, geboren op 29-12-1950 te Hengelo 

2.  Hermannes Hendrikus Gerhardus  

3.  Hermannus Johan Gerhardus, meubelmaker, geboren op 27-09-1956 te Enter 

4.  Hendrikus Antonius Gerhardus, timmerman, geboren op 26-11-1957 te Enter 

Getrouwd  op 25-jarige leeftijd op 20-12-1982 te Weerselo met Dorothé Bendina Maria WENNIK,  

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM34229
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM35191
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM34292
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM51335
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22 jaar, geboren op 08-05-1960 te Deurningen 

5.  Johannus Silvester Maria, geboren op 26-11-1957 te Enter 

6.  Johanna Hermina Geertruida Maria, geboren op 09-01-1959 te Almelo 

Getrouwd  op 24-jarige leeftijd op 31-05-1983 te Wierden met Johannes Hendrikus 

OUDE SOGTOEN, 24 jaar, geboren op 05-10-1958 te Zuid Afrika 

 
 

 
 
 
 

 
Martijn Lammertink, kleinzoon van Marie Freriksen en Johan Lammertink, zoon van Harrie 
Lammertink en Geertruida Oude Vrielink. 

 

 

 

Jan Engelbertus LAMMERTINK, geboren op 11-02-1922 te Enter, overleden op 19-11-
2003 te Rijssen op 81-jarige leeftijd 

Zoon van Hendrikus LAMMERTINK (Panders-Dieks) en Johanna Gezina MORSINK 

Hij woonde Piet Heinstraat 1 te Rijssen 

Getrouwd  met Grada Maria (Marie) FRERIKSEN, geboren op 19-01-1918 te Enter, overleden 

op 12-06-2012 te Enter op 94-jarige leeftijd 

Dochter van Johannes Hermannes FRERIKSEN (Kaaks), landbouwer, 
en Johanna WOLTERS 

{Zij was eerder getrouwd  op 33-jarige leeftijd op 04-05-1951 te Wierden met Johannes 

Hermannus Pius (Johan) LAMMERTINK, 32 jaar. 

Uit dit huwelijk: 

1.  Harry, geboren op 09-05-1951 te Goor 
2.  Annette 

3.  Herman 

4.  Irma 

5.  Marita 

6.  Renè 

 
 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM34229
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM35191
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM34331
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM34331
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Gezin van Panders Jesse met links de moeder van Els Freriksen, Jolande van de Kröl 
 
 
Hermannes Hendrikus Gerhardus LAMMERTINK, geboren op 12-02-1955 te Enter 

Zoon van Johannes Hermannus Pius (Johan) LAMMERTINK en Grada 
Maria (Marie) FRERIKSEN 

Getrouwd  op 24-jarige leeftijd op 28-12-1979 te Tubbergen met Geertruida Maria 

Gezina OUDE VRIELINK, 20 jaar oud, geboren op 27-05-1959 te Almelo 
Uit dit huwelijk: 

1.  • Maria Wilhelmina Johanna, geboren op 30-12-1981 te Almelo 

2.  • Johannes Hermannus Marinus, geboren op 16-05-1984 te Enter 

 
 
Johannus Hermannus Pius (Johan) Lammertink is geboren op 05-05-1918 in Enter, zoon 
van Hendricus Lammertink en Johanna Gezina Morsink. Johannus is overleden op 21-01-

2001 in Enter, 82 jaar.   

Notitie bij Johannus: Heeft gewoond aan de Goorseweg op nummer 32  

Johannus trouwde, 34 jaar, op 27-11-1952 in Wierden met Grada Maria (Marie) Freriksen.   

Kinderen van Johannus en Marie:  
1. Anneke Lammertink 

2. Harry Lammertink  

3. Henk Lammertink  

4. Herman Lammertink  

5. Ine Lammertink  

6. Johan Lammertink  

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM34331
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM51334
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/lammertink/lammertink.htm#BM51334
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Freriksen op Schol Kempkesmaat 
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Voorgevel oude huis 

 

 
 



196 
 

 
 
Erve Schol Freriksen Kempkesmaat, hoek Klemmerweg – Holtdijk  

 

 

 
De erfnaam is  erve de Schol-Kemkesmaat. De oudste vermelding is van 1832. Huidig adres 

Holtdijk 11. 

 

De weduwe Kempers-Assink op de Kemper (Elsen 5.2.490) verkocht in 1832 een kleine hectare 

grond aan Johannes Freriksen die er een boerderijtje met een huurwaarde van zes gulden op 

bouwde.  
 

Johannes kreeg bij de markedeling twee hectare toegewezen waarvan hij direct een kleine 

hectare verkocht. In 1858 kreeg zoon Albert Jan Freriksen dit geheel op zijn naam. In 1875 

werd het boerderijtje ’n Schol met 1½ hectare grond aangekocht door Albert Tijink die er in 

1876 kwam wonen. Albert verkocht zijn boerderijtje met drie hectare grond in 1905 aan zijn 
broer, de in Goor wonende veearts Willem Tijink. Enkele jaren later in 1910 verkocht de 

veearts het geheel aan de timmerman/landbouwer Jan Willem Sprokkereef. Jan Willem had 

zelf al 1,7 hectare zodat hij ging boeren op 5½ ha wat daarna, door hem en z’n zoon, geleidelijk 

werd uitgebreid tot 7½ ha in 1965.  

 

Er is nog een betonnen paardenkrib met de initialen: JWSR JHT 1916 (Jan Willem 
SprokkeReef, JoHanna Tijink) en er is nog een steen uit de oude boerderij: JWSR JHT 1924 

wegens een verbouwing. De boerderij is in 1999 vervangen door een nieuwe woning; de 

landbouwschuur staat er echter nog.  

 

Bewoners:  Johannes Freriksen (1791-1857), landbouwer en klompenmaker van beroep en 
geboren te Enter, trouwde in 1825 met de uit Ambt Delden afkomstige Johanna Morsink op 

Wekdam (omstreeks 1791-1861). Ze woonden de eerste jaren van hun huwelijk op de Scholle 

(Hericke 3.2.055), vandaar dat deze boerderij de naam ‘n Schol draagt. Johannes en Johanna 

kregen vier kinderen: Albert Jan Freriksen (*1826) werd de opvolger, Grietje Freriksen (*1827) 

vertrok in 1855 naar Epe, Derk Freriksen (*1830) vertrok in 1859 naar de Haarlemmermeer 
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en Maria Femia/Fenneken Freriksen (1833- 1874), calicotweefster van beroep, vertrok in 

1863 naar Haaksbergen en trouwde daar in 1871 met Engbert Botterhuis. 

 

In 1837 werd vader Johannes tot twee jaar gevangenis veroordeeld; er is niet achterhaald voor 

welk misdrijf hij deze straf kreeg opgelegd.  
 

Albert Jan Freriksen (1826-1875) trouwde in 1855 met Hendrika Pharhorst (1827-1881) uit 

Kerspel Goor. Dit echtpaar kreeg  zeven kinderen waar van er één levenloos ter wereld kwam. 

 

Johanna Freriksen (1856-1881) overleed op 25-jarige leeftijd, Euphemia Freriksen (1857-
1938) trouwde in 1884 met de klompenmaker weduwnaar Hendrikus Bernardus Slagers uit 

Enter, Jan Hendrik Freriksen (*1860) vertrok naar Hengelo en overleed in 1935 ongetrouwd  

in Haaksbergen, Hendrikus Freriksen (1865-1939) ging in 1875 wonen op erve Sprokkereef 

aan de Holtdijk en werd daar grootgebracht. Hij trouwde in 1892 te Wierden met Grada 

Kosters en vertrok naar Zeldam, later naar Goor (de “Scholzangers” uit Goor stammen uit 

deze tak), Geertruida Freriksen (1868-1876) overleed op de leeftijd van zeven jaar en Jenneken 
Freriksen (*1871) vertrok naar Amersfoort en overleed in 1948 ongetrouwd  in Doetinchem.  

 

Na het overlijden van vader Albert Jan en het vertrek van enkele kinderen kwamen in 1876 

de nieuwe eigenaren hier wonen. Het lijkt er op dat de jongste kinderen Freriksen tijdelijk 

woonden op een van huisjes Rietgoor en pas in 1885 vertrokken naar Ambt Delden.  
 

Nieuwe bewoner/eigenaar werd Albert Thijink (1831-1914) geboren op de  Flipborg (5.4.280), 

hij trouwde in 1867  met Geesken Dakhorst (1846-1906) uit Enter wiens zoontje Jannes 

Dakhorst enkele maanden voor dit huwelijk al was overleden. Tot 1872 woonden Albert en 

Geesken op Haverhuis in Kerspel Goor en daarna tot 1876 op Mensink (5.4.190). Ze kregen 

samen zeven kinderen: Jan Hendrik Thijink (1868-1872), Berendina Johanna Thijink (1871-
1950) trouwde in 1899 in Enschede met de meubelmaker Ruurd Sytze Wierda en overleed in 

1950 in Voorburg, Jenneken Thijink (1873-1887), Johanna Thijink (1876-1909) trouwde in 

1901 in Enschede met de magazijnknecht Lambertus Teutelink, Jan Hendrik Thijink (1879-

1959) trouwde in 1905 in Enschede met de dienstbode Harmina Johanna Wolsink uit 

Eibergen, Arendina Thijink (*1882) trouwde in 1908 in Enschede met de spoorwegconducteur 
Hendrik Jan Terink uit Zutphen en hertrouwde in 1917 met de rijwielhandelaar Gerhardus 

Johannes ter Brusse van wie ze in 1936 scheidde, Jan Thijink (*1885) overleed in 1908 

ongetrouwd  in Enschede.  

 

Nadat de oudere kinderen al eerder waren vertrokken verhuisden de ouders Thijink in 1905 

met de jongste zoon naar Enschede.  
 

Opvolgend bewoner werd Jannes Potman (1874-1934) van erve Toeschen uit Ambt Delden en 

voerman bij de Stoomblekerij in Goor die in 1905 trouwde met Geertruida Hendrika Paskamp 

(1884-1909) ook uit Ambt Delden; Jannes hertrouwde in 1910 met Gerritdina Wolfs uit Enter 

(1891-1919). Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren: Johanna Gerritdina 
Potman (*1905), Hendrika Gerharda Potman (*1906) en Jansje Geertruida Potman (*1908).  

 

Na het overlijden van moeder Potman, vertrok Jan in 1910 met zijn nieuwe vrouw en de 

kinderen naar ’n Tip in Herike (Hericke 3.1.225) en vandaar naar de Metseler in de Dijkerhoek 

(Markelo 1.2.480).  

 
Nieuwe bewoner Jan Willem Sprokkereef (1873-1962), timmerman van beroep en raadslid van 

Markelo, trouwde in 1902 met Johanna Tijink (1875-1939) van de Flipborg (5.4.280). Zij 

woonden tot 1910 op de boerderij Trekop (Markelo 1.2.300). Jan Willem en Johanna kregen 

drie kinderen die allen op Trekop werden geboren: Arendina Johanna Sprokkereef (1903-

1982) trouwde in 1932 in Wierden met Herman Jan Hendrik Wolves (1905-1971) uit Enter, 
Hendrik Sprokkereef (1903-1964) trouwde in 1929 met de in Borculo geboren Alberdina 

Luttikhedde (1904-1995), voorlopig gingen ze wonen in Goor en Ambt Delden om vervolgens, 

vanaf 1932 tot 1937, in te trekken bij de ouders, totdat ze in 1937 een nieuwe woning stichtten 

nabij de school (5.4.083) en Jan Hendrik Herman Sprokkereef werd de definitieve opvolger.  
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Jan Hendrik Herman ( Jan) Sprokkereef (1904-1969) trouwde in 1941 met Hendrika (Rika) 

Naafs (1918-1991). Samen kregen ze drie kinderen: Johanna Willemina Gerritdina 

Sprokkereef (*1941) werd de opvolgster, Jan Willem Gerrit (Wim) Sprokkereef (*1946) trouwde 

in 1967 met Johanna Geertruida (Ans) Strengers (*1946) uit Neede en ging inwonen op ’n 

Schol, waar dochter Anna Hendrika (Monique) in 1968 werd geboren. In 1971 vestigden ze 
zich in Goor. Janna Hendrika (Jannie)  

 

Augustus 1924: ‘Wij vernemen, dat de heer J.H.H. Sprokkereef te Elsenerbroek (laatste van 

de lichting 1924) op 20 augustus a.s. te Deventer voor de militairen dienst zal worden ingelijfd. 

Hij is bestemd voor het 4e regiment veldartillerie. onberedenen, 2e ploeg, garnizoen Ede’.  
 

Rika Sprokkereef-Naafs en Jan Sprokkereef Sprokkereef (*1949) trouwde in 1972 in Borculo 

met de schilder Augustinus Johannes Petrus Pot (*1951), welk huwelijk omstreeks 1985 werd 

ontbonden. Moeder Rika Naafs ging met haar dochter mee naar Borculo, woonde daarna 

samen in Hengelo en vervolgens samen met Gerrit Hegeman op Potschen (Markelo 1.4.040) 

aan de Borkeldweg.  
 

Johanna Willemina Gerritdina (Hanna) Sprokkereef (*1941) trouwde in 1967 met Eise 

Emming (*1941) uit Enschede en ging daar aanvankelijk ook wonen. In 1971 kwamen ze terug 

naar de Holtdijk. Ze kregen twee kinderen: in 1970 zoon Jan Goossen Hendrik Herman (Henk-

Jan) Emming die de opvolger werd en Richard Eise Johan Emming (*1972) die in 1994 in 
Goor ging samenwonen met Anita Schottink (*1971) uit Markelo.  

 

Henk-Jan Emming (*1970) trouwde in 2002 met Jeanet Wanda Steunenberg (*1975) uit 

Holten. Samen kregen ze drie jongens: Sem Eise Egbert (*2003), Boaz Richard Marius (*2005) 

en Jorn Henk Jan (*2007). 

 
 
 

 
 
 
 



199 
 

 
 
 

 
 
 



200 
 

2017 erve Kaaks Zuiderstraat   
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Ganzen verhandelen 
 
 
 

Ganzen werden op de Hogebrink verzameld om naar de stations in Arnhem en Rotterdam te 
lopen in groepen van vijfduizend stuks. Vandaar gaan ze met de boot naar Engeland waar ze 

met Thanksgiving de pot ingaan. Het plein vóór de kerk, de Hoge Brink, was altijd een plein 

zonder bebouwing, een grote ruimte omzoomd met veel bomen. Vroeger stonden er 

landbouwwerktuigen en lag er klompenhout opgeslagen. Deze plek diende tevens om de 

honderden ganzen te verzamelen voordat deze voor de handel op transport gingen. Een 
handelaar in die tijd spreekt van wel zestigduizend ganzen per jaar. 

 

Gerrardus (Gradus) Morsink is geboren op 10 september 1826 te Enter, overleden op 10 

september 1853 te Hoogland in Utrecht op zevenentwintigjarige leeftijd. Hij was koopman van 

beroep. Gerrardus (Gradus) Morsink is aan cholera overleden na weinige uren lijden. Hij was 

op de terugweg van Rotterdam waar hij de ganzen heen had gebracht die voor Londen bestemd 
waren. De ganzen werden in heel Twente en omgeving opgekocht en al lopend naar Rotterdam 

gebracht. Hij is de zoon van Fredericus Morsink en Johanna (Janna) Asbroek. Hij is getrouwd 

op 8 februari 1851 met Johanna Catharina Rohof, de dochter van de turfschipper Jannes 

Rohof. 
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Ganzen op de Hoge Brink, het plein voor de hervormde kerk 

 
 

 

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".  

 

Een achttal grote boeren, die samen ongeveer vijftig opkopers in dienst hadden, trok heel 

Twente door om de ganzen te verzamelen. Ze werden bij duizenden tegelijk naar Rotterdam 
gedreven, waar ze op de boot naar Engeland werden geladen. Na de komst van de spoorwegen 

werden Arnhem, Goor en Rijssen de laadplaatsen. Jaarlijks werden 30.000 tot 40.000 ganzen 

verhandeld en in het topjaar 1887 zelfs 60.000. De Enterse boeren bouwden een monopolie 

positie op in de Twentse ganzenhandel met concurrentie uit de omliggende buurtschappen 

werd snel afgerekend door tijdelijk boven de prijs te kopen en onder de prijs te verkopen. 
 

In de zeventiende eeuw handelden Entersen al in ganzen. Rond 1850 werd het grootschaliger. 

De Enterse handelaren kochten tot ver in Duitsland ganzen op, waardoor zelfs 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 aan toe. 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, 

wat gezien de afstand twijfelachtig is. Wel gedocumenteerd zijn tochten naar Arnhem en later 
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na uitbreiding van het spoornet naar Deventer en Goor, waarna de dieren per trein naar 

Rotterdam of Duitsland werden vervoerd. 

 
 

 
 
Ganzen op het stationsplein 

 
 
De ganzen moesten onderweg hun voedsel zelf bijeen zien te scharrelen langs de wegen. De 

handelaren hadden er ook geen moeite mee om ze ergens buitenaf in een 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. Elk jaar is er in Enter een ganzenmarkt. 

 

 

 
 

Mannes VRERIKSEN, koopman, geboren op 05-01-1820 te Enter, overleden op 03-10-

1859 te Enterbroek nr.862 op 39-jarige leeftijd 

Zoon van Geradus FRERIKSEN en Aaltje KEIJZERS 

Getrouwd  op 25-jarige leeftijd op 31-01-1845 te Wierden met Janna HUWHEDDE, 
geboren 1817 te Wierden 

Dochter van Janna HUWHEDDE 
Uit dit huwelijk: 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31375
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM33101
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1.  Gerhardus Johannus  

2.  Aleida (Freriks), huisvrouw, geboren op 01-01-1849 te Enter. (RK), overleden op 18-11-1913 te  

Enter. op 64-jarige leeftijd, begraven op 22-11-1913 te Enter. 

Getrouwd  op 23-jarige leeftijd op 29-06-1872, getrouwd  in de kerk op 29-06-1872 met Gerrit Jan  

TEN BARGE, 30 jaar oud, geboren op 11-10-1841 te Enter. Gedoopt (RK) op 11-10-1841, overleden 
 op 09-03-1927 te Enter op 85-jarige leeftijd 

Zoon van Hendricus TEN BERGE,  (Kley) landbouwer en klompenmaker, en Gesina SLAG,  

huisvrouw. 

 

 
 

 

Gerhardus Johannus VRERIKSEN, landbouwer, geboren 1847 te Enter, overleden op 05-

02-1935 te Enter (aangifte door: Bernardus Johannus Homan 55 jr. klompenmaker.) 

Zoon van Mannes VRERIKSEN en Janna HUWHEDDE 

Getrouwd  op 20-10-1876 te Wierden met Geertruid SCHROOTEN, 22 jaar oud, geboren 
op 30-01-1854 te Enter, overleden op 13-10-1909 te Enter 1256 op 55-jarige leeftijd 

Dochter van Gerrit Jan SCHROOTEN en Diena SPOOLDER 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerardus Hendrikus FRERIKSEN (Snieders Graads)  

 
 

 

 

Gerardus Hendrikus FRERIKSEN (Snieders Graads), geboren op 13-02-1892 te Enter, 

overleden op 23-04-1978 te Enter op 86-jarige leeftijd 

Zoon van Gerhardus Johannus VRERIKSEN en Geertruid SCHROOTEN 
Getrouwd  op 27-jarige leeftijd op 16-10-1919 te Wierden met Gerritdina SCHROOTEN, 22 

jaar oud, geboren op 23-11-1896 te Enter, overleden op 17-01-1969 te Enter op 72-jarige 

leeftijd 

Dochter van Arnoldus SCHROOTEN, landbouwer, en Maria Christina OVERBEEK 
Uit dit huwelijk: 

1.  Geertruida Maria, geboren op 28-07-1920, overleden op 08-11-1991 te Enter op 71-jarige leeftijd 

Getrouwd  met Johannus Gerhardus ROETGERING, Slager, geboren op 27-05-1918 te Enter,  

overleden op 14-01-1966 te Enter op 47-jarige leeftijd 

Zoon van Gradus Johannes ROETGERING (de Boone), winkelier kruidenier en cafehouder, en  

Engele FRERIKSEN, cafehoudster 

2.  Arnoldus Gerhardus Johannes (Geerds Arnold) 
  

3.  Gerhardus Johannus (Geerts Johan), fietsenmaker, geboren op 24-02-1923 te Enter, overleden op 

 08-05-1969 te Enter op 46-jarige leeftijd 

Getrouwd  met Hermina Maria Theresia LAMMERTINK, geboren op 08-07-1925 te Enter 

Dochter van Jan LAMMERTINK (Pander smid), smid, en Johanna Geertruida (Anna) TEN BERGE 
4.  Aleida Gerritdina Hendrika (Line), geboren op 02-01-1929 te Enter, overleden op 24-04-2007 te 

Enter op 78-jarige leeftijd 

ongetrouwd . 
 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38795
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38800
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM32757
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31380
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38795
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM37055
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM36508
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31332
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5.  Gerhardus Hendrikus (Hendrik), geboren 1930 te Enter, overleden op 15-01-2011 te Enter 

Getrouwd  met Marie OLMINKHOF 

6.  Herman, geboren op 31-01-1934 te Enter, overleden op 22-12-2012 te Enter op 78-jarige leeftijd 

Getrouwd  met Berendina (Ria) HOMAN, geboren op 16-05-1950 te Enter 
Dochter van Hermannes HOMAN, klompenmaker en veehandelaar, en Johanna Antonia Christina 

SLAGHEKKE 
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Arnoldus Gerhardus Johannes FRERIKSEN (Geerds Arnold), landbouwer, geboren op 09-

09-1921 te Enter, overleden op 11-10-2001 te Enter op 80-jarige leeftijd 

 

Zoon van Gerardus Hendrikus FRERIKSEN (Snieders 
Graads)  en Gerritdina SCHROOTEN 

Hij woonde Brinkstraat 3 te Enter 

Getrouwd  op 34-jarige leeftijd op 24-01-1956 te Wierden met Johanna Hermina AAN DE 

STEGGE, 34 jaar oud, geboren op 16-06-1921 te Enter, overleden op 23-07-

1994 te Enter op 73-jarige leeftijd 

Dochter van Gerhardus Johannus AAN DE STEGGE (Helmes), klompenmaker, 
en Geertruida EXSTERKATE 
Uit dit huwelijk: 

1.  Gerhardus Hendricus  

2.  Johannus Gerhardus, geboren op 18-10-1959 te Enter 

 
 

 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31380
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31380
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM37065
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31386
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Erve Geerts, Brinkstraat 3 

 

 
 

4 januari 1943, Dagblad van het Oosten 
 

 
 
1 december 1942, Dagblad van het Oosten 
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Gerhardus Hendricus FRERIKSEN, verkoper, ASP. Vonderweg 15, geboren op 14-01-

1957 te Enter, overleden op 22-02-2013 te Enter op 56-jarige leeftijd 

Zoon van Arnoldus Gerhardus Johannes FRERIKSEN (Geerds Arnold) en Johanna 

Hermina AAN DE STEGGE 
Hij woonde Reggestraat 75 te Enter 

Getrouwd  op 24-jarige leeftijd op 10-11-1981 te Wierden met Els Engelina 

Maria BRANDRIET, 21 jaar oud, geboren op 06-06-1960 te Enter 

Dochter van Gerhardus Johannus BRANDRIET (de Lòre) en Gerardina 

Engelina LAMMERTINK (Line van Panders Jesse) 
Uit dit huwelijk: 

1.  Marliek 

2.  Elsbeth 

 

  

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31332
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38214
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM38214
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Elsbeth en Marliek Freriksen (Geerts) en moeder Els Brandriet 
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Ton Poelman en Marliek Freriksen  

 

 
 
De levende kerststal 

Marliek Freriksen en Ton Poelman en hun twee dochters Cato en Fiep 
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Marliek Freriksen en Ton Poelman en hun twee dochters Cato en Fiep 

 

 

 
 

Cato en Fiep Poelman 



225 
 

 
 

Oma Els 
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Els Brandriet 
 

 

 
 

Elsbeth Freriksen en Martijn Brinks 
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Martijn Brinks  

 

 
 

Elsbeth Freriksen  
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Elsbeth Freriksen en Dorien ten Berge 

 

 
 
2017, Elsbeth en Martijn 
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Bernardus FRERIKSEN,  koopman en landbouwer, geboren te Enter, gedoopt op 25-02-

1788 te Rijssen, overleden op 09-10-1863 te Enter op 75-jarige leeftijd 

Zoon van Bernardus (Naads) FRERIKSEN en Maria SMITS 
Getrouwd  op 27-jarige leeftijd op 06-10-1815 te Rijssen met Berendina FRERIKSEN, 23 

jaar oud, geboren te Enter, gedoopt op 11-12-1791 te Rijssen, getuigen: Arnoldus 

Rouwenhorst en Joanna Morsink. 

Dochter van Jannes FRERIKSEN en Berendina SCHOLTE MORSINK (Toesscher) 
Uit dit huwelijk: 

1.  Maria, geboren 1816 te Enter, overleden op 06-12-1855 te Enter 
Getrouwd  op 06-02-1846 te Wierden met Harmannes OTTEN, 27 jaar oud, klompenmaker en  

koopman, geboren op 29-10-1818 te Enter 

Zoon van Joannes OTTEN, klompenmaker, en Joanna BISSCHOP 

2.  Bernardus  

3.  Geertruid, geboren 1829 te Enter, overleden op 18-01-1892 te Bornebroek 
Getrouwd  op 21-10-1858 te Wierden met Jan Willem KEIZER, geboren 1828 te Ypelo 

Nadat het erve Westhuis verkocht is vertrekt hij in 1870 naar Borne. 
Zoon van Herman (Mannes) KEIJZER en Euphemia (Fenneken) TEN BERGE 

 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31346
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM37807
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31440
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM36944
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31350
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23 mei 1908, Twentsch Dagblad Tubantia 

 

 

 
Bernardus FRERIKSEN, koopman, geboren op 07-12-1821 te Enter, overleden op 06-02-

1912 te Enterbroek op 90-jarige leeftijd 

Zoon van Bernardus FRERIKSEN en Berendina FRERIKSEN 

Getrouwd  op 26-jarige leeftijd op 18-02-1848 te Wierden met Joanna KEIZER, 25 jaar oud, 

geboren op 17-05-1822 te Enter, overleden op 15-04-1908 te Enterbroek op 85-jarige leeftijd 

Dochter van Herman (Mannes) KEIJZER en Euphemia (Fenneken) TEN BERGE 
Uit dit huwelijk: 

1.  Berend Jan, geboren 1849, overleden op 15-06-1851 te Enterbroek 

2.  Hendrika, Huisvrouw. Geboren op 31-12-1850, gedoopt op 31-12-1850, overleden op 11-07-1929  

op 78-jarige leeftijd 

Getrouwd  op 19-jarige leeftijd op 02-07-1870 te Wierden, getrouwd  voor de kerk op 02-07-1870 te 
 Enter met Arnoldus TEN BERGE (Kliebek), 36 jaar oud, geboren op 05-01-1834 te Enter. Overleden 

 op 20-11-1899 te Enter op 65-jarige leeftijd 

Zoon van Hendricus TEN BERGE, landbouwer en klompenmaker, en Gesina SLAG, Huisvrouw. 

3.  Berendina, geboren 1855, overleden op 20-02-1866 te Enter 

4.  Maria, geboren 1860 te Enter 

Getrouwd  (1) 1884 te Wierden met Reint SPEKENBRINK, landbouwer, geboren 1840 te Enter,  
overleden op 18-08-1896 te Enter 

Zoon van Joannes SPEEKENBRINK, klompenmaker/landbouwer, en Hendrica SLAGHEKKE 

Hij was eerder getrouwd  op 28-07-1875 te Wierden, getuigen: Hendrikus Velthuis 32 jaar koopman  

en broer van de bruid, Gerhardus Ekkerink 42 jaar klompenmaker, Gerhardus Johannus Brok 25 

jaar, timmerman en Joan Wilhelm Putman Cramer 30 jaar particulier, allen inwoners van de 

gemeente Wierden, met Hendrika VELDHUIS, geboren 1848 te Enter, dochter van Johannes (Jan) 
VELTHUIS (Prinsen), boerwerker, en Margartha KOSTERS. 

Getrouwd  (2) op 01-07-1897 te Wierden met Jannes WOLTERS, 44 jaar oud, klompenmaker, 

 geboren op 19-10-1852 te Enter, overleden op 11-11-1908 te Enter op 56-jarige leeftijd. 

Zoon van Gerrit WOLTERS (Vit), klompenmaker, en Engelbertha (Engeltje) KOSTERS 

5.  Jan (Poppen)  

 

 

 

Jan FRERIKSEN (Poppen), geboren op 24-02-1863 te Enter, overleden op 12-01-

1950 te Enterbroek op 86-jarige leeftijd. 

Zoon van Bernardus FRERIKSEN en Joanna KEIZER 
Hij woonde te Enterbroek 

Getrouwd  op 32-jarige leeftijd op 10-10-1895 te Wierden met Aleida SCHROOTEN, 27 jaar 

oud, geboren op 28-02-1868 te Enter, overleden op 26-02-1945 te Enter op 76-jarige leeftijd 

Dochter van Hendrikes SCHROOTEN (op Slag) en Wilhelmina SCHUTTENBELD 
Uit dit huwelijk: 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31347
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31338
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31432
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31350
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM33146
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1.  Johanna, geboren op 22-03-1897 te Enter, overleden op 17-12-1989 te Enter op 92-jarige leeftijd 

Getrouwd  1925 te Wierden met Jan DREIJERINK, wegenbouwer, geboren op 16-03-1896 te Enter, 

overleden op 20-05-1971 te Delden op 75-jarige leeftijd 

Zoon van Johannes DREIJERINK, klompenmaker, en Berendina HOMAN 

 

 
  

2.  Hendrikus, geboren op 05-10-1898 te Enterbroek 
3.  Berendina Willemina, geboren op 13-11-1902 te Enterbroek, overleden op 05-04-2001 te Enter op  

98-jarige leeftijd 

4.  l.l. Geboren op 18-08-1904 te Enter 

5.  Hermannes Johannes (Woss-Mans)  

 

 
 

 

Hermannes Johannes FRERIKSEN (Woss-Mans), geboren op 19-07-1906 te Enterbroek, 

overleden op 19-09-1997 te Enterbroek op 91-jarige leeftijd 

Zoon van Jan FRERIKSEN (Poppen) en Aleida SCHROOTEN 
Hij woonde Stokreefsweg 7 te Enter 

Getrouwd  op 32-jarige leeftijd op 04-05-1939 te Wierden, getrouwd  voor de kerk op 11-05-

1939 te Enter met Johanna Hendrika EZENDAM, 30 jaar oud, spinster, geboren op 21-12-

1908 te Enterbroek, overleden op 24-06-2002 te Enter op 93-jarige leeftijd 

Dochter van Jan EZENDAM (Kleij-Jao), landbouwer en klompenmaker, en Dieka KOSTERS 
Uit dit huwelijk: 

1.  Harrie, overleden op 10-05-1991  

2.  Johannes Hermannes (Johan), overleden op 12 september 2007 als gevolg van een auto-ongeluk 

3.  Aleida Maria Theresia (Liny), geboren op 18-04-1944 

Getrouwd  op 28-jarige leeftijd op 15-12-1972 te Wierden met Johannes Wilhelmus KERKHOF,  

29 jaar oud, onderwijzer, geboren op 12-10-1943 
Zoon van Arnoldus KERKHOF (Toon-Ab), aannemer, en Elisabeth (Lies) KLEIN KOERKAMP 

4.  Gerard, geboren 1951, overleden op 18-12-2012 te Enter aan asbestkanker. 

5.  Jan 

6.  Riky 

 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31428
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31432
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM37037
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM48268
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM49292
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Gerard Freriksen van de Wos 

 

Afscheid van Gerard 

De grote keuken, vriendelijk ingericht, 

geeft onbewust een sfeer van stil vertrouwen. 

Daar woonde Gerard, waar je op kon bouwen, 

plicht en gastvrijheid gingen hand in hand. 

 

Al wat ons dierbaar is kunnen wij zo moeilijk missen, 

het is het meeste waardevol in het leven. 

En de ingehouden tranen, 

bracht ons nog dichter bij elkaar. 

 

De beek die tijdloos door het landschap stroomt, 

ziet in zijn glinsterend water telkens andere vormen. 

En met de tijd veranderen ook de normen, 

Gerard glimlachte droevig en droomde van vroeger. 
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In de echo van zijn accordeonmuziek, 

bruist het ritme van de walsen. 

Hij was nog zoveel van plan, 

hij had nog zoveel te doen. 
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Harrie FRERIKSEN, geboren omstreeks 1940, overleden op 10-05-1991 te Enter 

Zoon van Hermannes Johannes FRERIKSEN (Woss-Mans) en Johanna 

Hendrika EZENDAM, spinster 

Hij woonde Stokreefsweg 7a te Enter. 

Getrouwd  voor de kerk op 08-08-1975 met Marietje KOLKMAN, 26 jaar oud, geboren 
op 12-06-1949 te Diepenveen, overleden op 24-06-2007 te Enter op 58-jarige leeftijd aan 

asbestkanker.  
Uit dit huwelijk: 

1.  Maik 

2.  Petra 

3.  Susan 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31428
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31254
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31254
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Olga Haarhuis en Maik Freriksen en zonen Tom en Joost  
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Petra Freriksen en zoon Daan 
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Petra Freriksen en Tom Rosink en hun dochters Pien en Liz 

 

 

 
 

Johannes Hermannes (Johan) FRERIKSEN, eigenaar/directeur transportbedrijf Hesselman 

Enter, geboren op 01-04-1940 te Enter, overleden op 12-09-2007 te Tiel op 67-jarige 

leeftijd. Is bij een auto-ongeluk overleden.. Begraven op 17-09-2007 te Enter 

Zoon van Hermannes Johannes FRERIKSEN (Woss-Mans) en Johanna 

Hendrika EZENDAM, spinster 
Getrouwd  voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 26-09-1967 te Enter (RK) 

met Ria HESSELMAN 
Uit dit huwelijk: 

1.  Miranda, geboren omstreeks 1968 te Enter 

2.  Frank, geboren op 06-05-1970 te Enter 
3.4.  Marloes en Lisette 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31428
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31254
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/freriksen/freriksen.htm#BM31254
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Lisette Freriksen  
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Gil, dochter van Lisette Feriksen en Tom Mekenkamp 

 

 

Len, zoon van Lisette Freriksen en Tom Mekenkamp 

 



243 
 

 

 

Erve de Wos, Stokreefsweg 
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27 maart 1942, Dagblad van het Oosten 
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Het Houtdorp 

 

 

 

 

 

2018 
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Het Houtdorp is voortgekomen uit het jongerenwerk in Enter in de jaren tachtig van de vorige 

eeuw.  Petra Freriksen was één van de medewerkers in de jaren negentig. De 

jongerenafdeling New Generation van de politieke partij Nieuw Enter Wierden organiseert 

sinds 2012 het Houtdorp. Kinderen met ouders in de bijstand hoeven geen vijf euro te 

betalen. Het zijn altijd dezelfde kinderen die na de vakantie met mooie verhalen op school 

komen. Maar er zijn ook kinderen die niet op vakantie kunnen gaan en waarvoor een dagje 

uit er ook niet inzit. De jongeren willen iedereen een leuke week bezorgen. 

Een van de hoogtepunten van Houtdorp was altijd het ‘apenkooien’ boven de Regge. Een 

activiteit waar in het jaar 2019 noodgedwongen een streep door moest worden gezet. Door de 

aanhoudende droogte en het verplaatsen van het riviertje is het niet verantwoord om de Regge 

aan te doen als onderdeel van de festiviteiten. „Het is te ondiep. Te riskant”, aldus Rikkert, 

die benadrukt dat er wordt gedacht aan een vervangende activiteit. „Er staat een tank klaar 

met 30.000 liter water. Als het weer het toelaat, gaan we een zwembad laten aanleggen. Daar 

kunnen de kinderen bij mooi weer een frisse duik nemen.” 

 

2015 
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2014 
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Erve Kaaks, Zuiderstraat 
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Bron: wiewaswie.nl 
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1949, Dagblad Tubantia 
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Bron: GenVer.nl 
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Laatste woorden  

 

Een boek vol gedenkwaardige en historische feiten. Verhalen worden door mensen verteld. Ze 

worden al eeuwenlang doorgegeven. De mensen voelen zich thuis waar ze worden begrepen. 

En dat is in Enter. Daar is de basis gelegd voor de familie Freriksen. De voorouders op een rij 

zetten is meer dan alleen data verzamelen. Ieder gezin heeft zijn eigen verhaal. Dit boek heeft 

als doel de geschiedenis tot zijn recht te laten komen. De focus ligt op het feitelijk vertellen 

van de gebeurtenissen. Met dit boek is er een punt gezet achter een lang verhaal en werd een 

nieuw begin. 

De heldere regendruppel viel uit de lucht, door het donker, in de richting van de lichten van 

het dorp beneden. De koude windvlagen uit het noordwesten dreven de druppel naar de Regge 

die langs Enter stroomde. De regendruppel veranderde van helder naar grijs toen die zich door 

het fijnstof van de uitlaatgassen boorde dat permanent boven het dorp hing. Het gif bleef 

ondanks dat de fabrieken stuk voor stuk waren gesloten. Ondanks het feit dat de mensen 

hun huis verwarmden met centrale verwarming in plaats van kolenkachels. Ondanks de 

onberekenbare en heftige wind en de regen. Sommige mensen beweerden dat die wind en 

regen was begonnen nadat er met twee atoombommen een eind was gemaakt aan de laatste 

wereldoorlog. Nu zo’n vijfenzeventig jaar geleden. 
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Of de klimaatverandering nu lag aan de atoombom of gewoon aan een slecht geheugen, de 

mensen van Enter hadden eindelijk weer hoop gekregen want de fabrieken verdwenen en de 

welvaart nam toe. De wind nam de regendruppel mee naar het westen van Enter, naar het 

hoogste punt van het dorp, de Hamberg. Er werd afgekondigd dat het gemeentebestuur alles 

in het werk zou stellen om de armoede een halt toe te roepen en het landschap te herstellen. 

Eerst zijn alle fabrieken gesloten en het treinstation opgeheven. Maar nu verdoven de jongeren 

zich met drugs die te koop zijn op de pleinen. De heren profiteurs van de industrie worden 

niet gemist, maar zij maakten wel deel uit van een respectabele branche. In tegenstelling tot 

de andere branches waarbinnen mensen zich nog steeds kunnen verrijken, de gokhallen, de 

drugshandel en de politiek. 

In de Dorpsstraat veegde de wind, die zwaar was van de regen, over het Reggedal, de kerk en 

de straten waar de regen de meeste mensen naar binnen had gejaagd en slechts een enkeling 

boodschappen ging doen. Over het stationsgebouw waar niet langer treinen arriveerden maar 

dat nu bezocht wordt door sporters. Geesten van mensen die dit dorp ooit hadden opgebouwd 

vanuit het geloof in henzelf, de arbeidsmoraal, hun god, de technologie en hun nakomelingen. 

De drugs beloofden een ticket naar de hemel en garandeerde de hel. De wind floot in de 

schoorsteenpijpen van de gesloten fabrieken, de Weeffabriek, Bendien Smits en Encos. Bij de 

laatste werden kokosmatten geproduceerd, maar hoe de kokosvezels matten werden konden 

zelfs de mensen die bij de machines hadden gestaan niet precies zeggen. Misschien kwam het 

door het klimaat van het dorp dat het verval zichtbaar was of misschien was dat inbeelding 

en kwam het gewoon door het feit dat de zwijgende, gesloten fabrieken de geplunderde 

kathedralen van het kapitalisme waren in een dorp van goedwillende mensen. 

De regen dreef naar het zuidoosten naar de straten met asbest als wegdek waar vossen op 

zoek naar buit beschutting zochten tegen de overlast van opkomend grondwater terwijl hun 

prooien zich haasten naar meer licht en veiligheid. In de grotendeels verlaten morsen lagen 

de stuwen over de rivier, en hun directeuren hadden te maken met peilbeheerders aan wie ze 

opdrachten gaven om verzekerd te zijn van droge voeten. De regendruppel viel door een 

lichtstraal van een elektrische lamp die op het dak van het houten gebouw met de 

opslagruimte van Harrie Lammertink op het erve Kaaks stond. 

Het leek of er een koude wind door de kamer ging. Een geest. De geest van een kind. Weg uit 

deze verpletterende duisternis. Zichzelf bevrijden uit de gevangenis van gedachten. De 

waanzin die ouders en grootouders had gegrepen. Het  licht in. Vechten voor vrijheid, offeren 

wat er nodig was om een plaats in de zon te krijgen. Of de zon zelf zijn. Een stralende die 

zichzelf verteert om anderen het leven te schenken. Zoals adem en huid nu brandden en de 

kou uit de kamer verdreven. De dagen kruipen voort naar het einde. En het enige wat ze doen 

is ons dichterbij de dood brengen. Het leven is een illusie, een verhaal verteld door historici 

en filosofen, maar zonder bedoeling. De druppel viel tussen het gebouw en de houtvoorraad 

door en trof een bus met gereedschap, liep naar beneden over de motorkap en tenslotte naar 

het langzaam draaiende voorwiel, waar die uit werd geslingerd. Hij stopte een druppel te zijn 

en werd deel van het water in het dorp.   
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