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Eanter 
’t Eanter van lang geliene, ken ie hoaste neet meer 

koj ze oe nog herinnern, de leu van weleer? 

de leu van toender tied, aj doar oawer noadenkt 

zi-j ze hoaste almoal kwiet 

Plaatn Janoa en Bren Janeukn zint a steurven 

en weej nog van Tom Mix? en Fötn Toone? 

dee hant in Eanter ok bekekn 

zo zag ie der oet Eanter, heel völle vertrekn 

vie kaant en wilt alns neet tiegn hooln 

want aj neet met goat dan geet ok mis 

meer louw der toch vuur zorgen, leu 

daw hoold wat ech Eanters is! 

 

Benny van de Braandputte 

 

 
 
Koninginnedag, omstreeks 1965, Dorpsstraat 
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WIK (Willen is Kunnen), gymnastiekvereniging, Julianastraat, koninginnedag 1963  

 

 
 
WIK (Willen is Kunnen), gymnastiekvereniging, Dorpsstraat, koninginnedag 1963 
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Samengestelde foto’s van Harrie Cox 
 

 
 
Brinkstraat, 1960 
 

 
 
maalderij coöperatie en schuur van het oude erve Borgerink, 1935 

 

 
 
Hogebrink, er komt een trottoir, 1961 
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Rijssenseweg, Putman Cramerstraat, 1960 
 

Harrie Cox vertelt… 
Een leuke mop die vooral roomse Enternaren zal aanspreken. 
De pastoor beklaagde zich tijdens de vergadering met het kerkbestuur over het feit dat er 
zoveel muizen in de kerk zaten. Hij vroeg aan de aanwezigen of er niemand raad wist. Na korte 
tijd sprak de rustigste van het stel: "Ja, ik heb wel een goed idee!"  
"Laat horen", zei de pastoor en het bestuurslid vervolgde: "Laat de kardinaal gewoon alle 
muizen het Heilig Vormsel toedienen". "Hoe zou dat nou kunnen helpen", zei de pastoor. 
"Nou," vervolgde het schrandere bestuurslid, "sinds dat mijn kinderen het Heilig Vormsel 
hebben ontvangen zijn ze nóóit meer in de kerk geweest!" 

Harrie Cox vertelt:  

Ne boer ging allenig, zonder vrouwe, op vekaansie en zien knech Bertus mog um allene bel’n 
as d’r wat biezunders an de haand was. Mear dreks ’n volgenden dag bel’n Bertus al op: 

Bertus: "n Stel'n van de schuppe is mie é brök'n.” 

Boer: "Hoe kon dat dân zo gebuur'n"? 

Bertus: "Toe 'k 'n hoond heb begreaw'n 

Boer: "Hoe kon dat dân zo gebuur’n”? 

Bertus: “Toe’n ’n hoond heb begraewn”. 

Boer: “Hoe kon dat dàn”? 

 

Bertus: “De schuure is of è braand!” 

Boer: “WAT? Hoe kon dat dan?” 

Bertus: Duur de vonk’n van ’t hoes dat in de fik stun!” 

Boer: “WAT? Hoe kon dat dan wier?” 

Bertus: “Duur de barbecue van de buurman!” 

Boer: WAT zeg ie, en miene vrouwe dan?” 

Bertus: “Den is op vekaansie met de buurman.” 
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Slag 
 
 
Berent Slag is geboren omstreeks 1645 te Enterbroek. Hij is de oudst bekende Slagers te 
Enter. Hij woont op het erve Slag, nu Reintsweg 3 te Enterbroek. Hij is getrouwd omstreeks 
1675 met Aele Nijlant uit Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het vierde 
kind, Catharina, is getrouwd met Joannes Schrooten. Het vijfde kind, Janna, wordt ook van 
’t Slag genoemd. Zij is getrouwd met Jan Lohuis uit Oele. 
 
Rudolf Slagh is geboren omstreeks 1680 te Enterbroek. Hij is de zoon van Berent Slag en Aele 
Nijlant. Rudolf Slagh is getrouwd met Bernardina Hutten. Uit dit huwelijk is te Enter 
Henricum Slagh geboren op 14 maart 1710. 
 
Joannes Slag is geboren op 24 mei 1682 te Delden en overleden voor 1748 te Enterbroek. Op 
27 oktober 1717 is het erve Slag verkocht voor twaalfhonderd gulden aan Hermannes 
Warners, koopman te Almelo. De eigenaar van het erve Slag was Pinnings uit Didam. Joannes 
Slag is de zoon van Berent Slag en Aele Nijlant. Hij is getrouwd omstreeks 1680 met Aele 
Slagmans. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek tien kinderen geboren. 
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Jan Slagh is geboren op 4 maart 1709 te Enterbroek.  Hij is de zoon van Joannes Slag en Aele 
Slagmans. Jan Slagh koopt op 10 juni 1767 voor zesentwintighonderd gulden het erve Slag 
van Jannes Warners uit Almelo. Hij is getrouwd op 26 februari 1747 op zevenendertigjarige 
leeftijd met Jenneken Crooshoop. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek twee kinderen geboren, 
Joannes en Gerarda Slag, ook Slagers. 
 
Joannes Slagers is geboren op 24 oktober 1747 te Enterbroek. Hij is de zoon van Jan Slagh 
en Jenneken Crooshoop. Joannes Slagers is gerouwd op 20 april 1771 met Joanna Berendse 
Slot uit Rectum. Zij is de dochter van Berend van ’t Slot en Fenneken ten Cattelaar. Uit dit 
huwelijk zijn te Enterbroek zes kinderen geboren. 
 
Bernardus Joannes (Berend Jan) Slag is geboren op 8 november 1777. Hij is landbouwer. 
Bernardus Joannes (Berend Jan) Slag woont in 1830 te Bornerbroek. Hij is de zoon van 
Joannes Slag en Joanna Berendse Slot. Bernardus Joannes (Berend Jan) Slag is getrouwd 
met Joanna Lansink uit Enschede. Uit dit huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. 
 
Henricus Slag is geboren op 13 december 1814 te Enter. Hij is de zoon van Bernardus Joannes 
(Berend Jan) Slag en Joanna Lansink. Henricus Slag is getrouwd op 20 april 1846 te Ambt 
Almelo met Hendrika Manten uit Haaksbergen. Uit dit huwelijk is te Ambt Almelo Bernardus 
geboren. 
 
Gerrit Jansen Slag is geboren omstreeks 1720 te Enterbroek. Hij wordt ook Kleiboer genoemd. 
Gerrit Jansen Slag is de zoon van Joannes Slag en Aele Slagmans. Op 29 augustus 1759 
koopt hij voor honderdelf gulden en twaalf stuivers een uitdrift. Hij woont aan de kerkvonder 
aan de es te Enterbroek (nu Reintsweg). Gerrit Jansen Slag is getrouwd op 17 mei 1750 met 
Gertrudis Lucassen (Gerarda) Immink uit Enter. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zeven 
kinderen geboren. Het tweede kind, Gezina, is getrouwd met Hermannes Jeronimus Otten. In 
de trouwakte wordt hij Hermannes ten Kattelaar genoemd. Hij is de zoon van Hieronimus 
Hermsen van ’t Kattelaar (Otten)  en Hendrica Hendriksen Prinsen.  Het derde kind, Arnoldus 
(Arend) Slagers, wordt ook de Kröl genoemd. 
 
Gerhardus Slagers (Gerrit Slag) is geboren op 20 september 1799 te Enterbroek en overleden 
op 16 december 1884 te Enterbroek. Hij is landbouwer. Gerhardus Slagers wordt ook Gerrit 
Slag genoemd. Hij woont aan de Goorseweg. Later wordt op dit erve garage Slag gesticht. 
Gerhardus Slagers is de zoon van Bernardus Slag en Hendrika de Wilde. Hij is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 20 april 1837 met Gezina Dood uit Bornerbroek. Uit dit 
huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het eerste kind, Bernardus, is vierenveertig jaar 
geworden. Het derde kind, Arnoldus, is vijf dagen oud geworden. Gezina Dood is overleden op 
26 februari 1844 op zevenentwintigjarige leeftijd. Het tweede huwelijk is op 24 april 1846 met 
Jenne Averdijk uit Enterbroek. Zij is de dochter van Jannes Averdijk (Streef) en Janna 
Kamphuis uit Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het vijfde kind, 
Bernardus, wordt ook Streefs Naats genoemd. 
 
Arnoldus (Arend) Slagers (Kröl) is geboren op 26 maart 1758 te Enter en overleden op 18 
november 1822 te Enter op vierenzestigjarige leeftijd. Hij is boerwerker. Arnoldus (Arend) 
Slagers wordt ook Kröl genoemd. Hij is de zoon van Gerrit Jansen Slag (Kleiboer) en Gertrudis 
Lucassen (Gerarda) Immink. Arnoldus (Arend) Slagers is getrouwd op 3 januari 1798 met 
Berendina de Wilde uit Enter. Zij is de dochter van Arend de Wilde en Geeske Scholten Effink. 
Uit dit huwelijk zijn te Enter zes kinderen geboren. Het eerste kind, Gerhardina, is getrouwd 
met Bernardus Johannes Beuze. Het tweede kind, Aleijda, is getrouwd met Johannes ter 
Buren uit Hengelo en hertrouwd met Gerhardus Kroeze uit Hengelo. Het vijfde kind, Gesina, 
is getrouwd met Hendricus ten Berge. 
 
Arnoldus Slag is geboren op 23 maart 1809 te Enter en overleden op 20 januari 1892 te Enter. 
Hij is de zoon van Arnoldus (Arend) Slagers (Kröl) en Berendina de Wilde. Arnoldus Slag is 
landbouwer. Hij is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 16 november 1837 met de 
zevenendertigjarige Elisabeth Lonink uit Enter. Zij is overleden op 21 juni 1869 te Enter op 
achtenzeventigjarige leeftijd. Het tweede huwelijk is op tweeënzestigjarige leeftijd op 1 februari 
1872 met de drieëndertigjarige Johanna Gezina Horstink. Zij is de dochter van de weversbaas 
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Antonius Wilhelmus Horstink en Engelbartha Ensink. Getuigen op het huwelijk zijn 
landbouwer Fredrik ten Brinke, steenbakker Gerrit Rohaan, landbouwer Willem Rohaan en 
klompenmaker Berend Jan Pluimers.  Uit dit huwelijk is te Enter Berendina geboren. Zij is 
getrouwd met de landbouwer Hendrikus Johannes Braamhaar. Hij is de zoon van de 
landbouwer Gerhardus Braamhaar en Engelbartha  ten Barge. Johanna Gezina Horstink is 
overleden op 1 mei 1882 op drieënveertigjarige leeftijd. 
 

 
 
Familie Slagers, collectie Harrie Cox 
 
Arnoldus Slag (ers) is geboren op 1 januari 1801 te Enter en overleden op 25 mei 1869 te 
Enter op achtenzestigjarige leeftijd. Hij wordt ook Kröl genoemd. Arnoldus Slag is de zoon van 
Bernardus Slag en Hendrika de Wilde. Hij is getrouwd op vijfenveertigjarige leeftijd op 3 juni 
1846 met Hendrica ten Berge. Zij is de dochter van de schipper en landbouwer Gerardus 
Johannes ten Berge en Joanna Essink ten Scholten. Uit dit huwelijk zijn te Enter twee 
kinderen geboren, Bernardus en Johannes. De kinderen worden Slagers genoemd. Hendrica 
ten Berge is overleden in het huis van haar zoon Bernardus.  
 
Joannes Slag is geboren op 1 februari 1814 te Enter en overleden op 21 december 1856 te 
Enter op tweeënveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Joannes Slag en Euphemia Spoelder. 
Joannes Slag is getrouwd op 29 april 1841 met Gerritdina Bullenaar uit Enterbroek. Zij is de 
dochter van Antonie (Teunis) Bullenaar, arbeider en landbouwer op het erve Bullenaar, en 
Jenneken Ezendam. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. De eerste twee kinderen zijn 
te Rijssen geboren, de andere drie te Enter. Het eerste kind, Euphemia, is getrouwd met Petrus 
Johannes Goselink uit Rijssen. Het tweede kind, Joannes, is te Enterbroek op 
drieënvijftigjarige leeftijd overleden. Het derde kind, Jan, is overleden te Enter op zesjarige 
leeftijd. Het vijfde kind, Johanna, is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is met Evert 
Albers uit Raalte. Het tweede huwelijk is met Willem Scholten uit Hellendoorn. Gerritdina 
Bullenaar is hertrouwd op achtendertigjarige leeftijd met Mannes Ekhuis uit Rijssen. 
 
Bernardus Slagers is geboren op 3 juni 1849 te Enter en overleden op 8 november 1927 te 
Enter. Hij is de zoon van Arnoldus Slag (ers) (Kröl) en Hendrica ten Berge. Bernardus Slagers 
is landbouwer, klompenmaker en dorpsnachtwacht. Hij is getrouwd op 16 juni 1876 met 



9 
 

Johanna Ekkerink uit Enter. Zij is de dochter van klompenmaker en landbouwer Arnoldus 
Ekkerink en Berendina te Wierik. Uit dit huwelijk zijn te Enter acht kinderen geboren. De 
familie Slagers verhuist naar Borne op 26 januari 1901. Zij komen op 29 mei 1908 terug in 
Enter en gaan in dezelfde boerderij wonen (huis EK 163), aan de Dorpsstraat. Het eerste kind, 
Aleida, is getrouwd met Johannes Wensink uit Borne. Zij heeft van 1892 tot 1895 te Ambt 
Delden gewoond en is op 1 januari 1898 naar Goor verhuisd. Voor 1912 is zij weer naar Borne 
verhuisd. Zij is overleden op 18 januari 1914 te Borne op vijfendertigjarige leeftijd. Het tweede 
kind, Arend Jan, verhuist naar Borne op 16 januari 1893. Hij is metselaarsknecht. Hij is 
overleden op 20 juli 1900 te Borne op twintigjarige leeftijd. Hij is verdronken tijdens het 
zwemmen in een diepe kolk. Het derde kind, Hendrika, is verhuisd naar Borne op 25 maart 
1897. Zij is getrouwd te Wierden op 24 september 1914 met Johannes Bernardus Kockmann. 
Het vijfde kind, Marie Berendina, is getrouwd met sjouwer Herman Keizer uit Stad Delden. 
Het zevende kind, Antonia, is op 27 juni 1911 op achttienjarige leeftijd ingetreden in het Sint 
Jozefklooster te Amersfoort. 
 
Bernardus Slag is geboren op 2 juli 1862 te Enter en overleden op 8 juni 1954 te Enter op 
eenennegentigjarige leeftijd. Hij is veekoopman. Bernardus Slag wordt ook Streef Naats 
genoemd. Hij ging met de ben op de rug de boer op om stoffen en kleding te verkopen. De 
familie is op 8 augustus 1908 van Goor naar Enter verhuisd. Hij is de zoon van Gerhardus 
Slagers (Gerrit Slag) en Jenne Averdijk. Bernardus Slag woonde aan de Rondweg 7 te 
Zuiderveld. Hij is getrouwd op 2 augustus 1890 met Geziena Geels uit Enter. Zij is de dochter 
van Gerrit Jan Geels en Aleida Tiehuis. Uit dit huwelijk zijn te Zuiderveld acht kinderen 
geboren. Het tweede kind, Gerritdina, is geboren op 22 augustus 1892 en overleden op 2 april 
1939 op zesenveertigjarige leeftijd. Zij is getrouwd op 6 juni 1918 met klompenmaker 
Bernardus Naats Heerbaart uit Enter. Hij is de zoon van landbouwer Egbertus Heerbaart en 
Hendrika Kuipers. Hij is overleden op 10 september 1986 te Enter honderdjarige leeftijd. 
 

 
 
De Kuipers familie van de Achteresweg; boven: Gerrit (Get van Detje), Janna, Miene, Diene en 
Riek; onder: Wim, Bernard (Detjes Naats), Bennie en op schoot bij Dina Kuipers-Spoelder, 
Marinus. 
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Rekening klompenfabriek, collectie Ben aan de Stegge 
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Uit de collectie van Ben aan de Stegge  
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Erve Schoenaker, Klein Holland, Kremersweg, 1961 
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Letink 
 
In 1601 is de eigenaar van het erve Groot Letink in de Elsener marke Van Langen. Het erve 
was woest. Volgens het Verpondingsregister van 1602 is er tien mud land en is het erve niet 
bewoond. Het land ligt tot aan de vogelweide. In 1475 was er twee schepel land met drie 
gouden regalen te betalen. Omstreeks 1850 is het erve Groot Letink afgebroken. In de 
negentiende eeuw is de naam overgegaan op een kleiner erve, gebouwd op de grond van het 
erve Groot Letink.  
  
Bol 

Ter Harmsel wordt ook ‘n Bol genoemd. Een bol is een baas, een flinke vent, iemand die 
uitmunt door bekwaamheden. 

 

 

Omstreeks 1950, Wim en Johan Slagers, Marijkelaan, op de achtergrond de boerderij van Van 
Coesant, op het veldje staat nu het huis van Kornegoor. 

 

Lubbers 
 
Geert Lubbers is geboren omstreeks 1610 te Enter. Hij is de oudst bekende Lubbers uit Enter. 
Geert Lubbers is getrouwd met Fenne. Hun kinderen zijn geboren te Enter en worden Gerrit, 
Maria en Jan Lubbers genoemd. 
 
Gerrit Lubbers is geboren op 1 februari 1646 te Enter. Hij is de zoon van Geert Lubbers en 
Fenne. Gerrit Lubbers is getrouwd en heeft twee kinderen, Lucas en Jan Lubbers, die te Enter 
zijn geboren. 
 
Lucas Lubbers is geboren op 13 mei 1677 te Enter. Hij is de zoon van Gerrit Lubbers. Zijn 
drie kinderen zijn te Enter geboren. Het tweede kind, Lucas, wordt Lubbersen genoemd. 
 
Gerrit Lubbers is geboren omstreeks 1700. Hij is de zoon van Lucas Lubbersen. Gerrit 
Lubbers is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 1720 met Arendjen Tuink. 
Zij is overleden omstreeks 1730 op dertigjarige leeftijd. Het tweede huwelijk is op 2 oktober 
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1735 met Jenneke Hendriks Koenderink (de Wilde) uit Enter. Zij is de dochter van Hendrik 
Koenderink en Geesken Tonissen. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. Het 
derde kind, Geesken, is getrouwd op 2 augustus 1768 met schipper Jan Ezink. Hij is de zoon 
van Willem ter Ese en Wilmke ten Brinke. 
 
Arend Gerrits Lubbers is geboren op 25 januari 1739 te Enter. Hij is de zoon van Gerrit 
Lubbers en Jenneke Hendriks Koenderink (de Wilde). Arend Gerrits Lubbers is getrouwd op 
20 september 1765 met Marijke Schuitemaker uit Enter. Zij is de dochter van de timmerman 
en aannemer Gerrit Schuitemaker (Hagemans) en Geesken Engberts Geels. Uit dit huwelijk 
zijn te Enter drie kinderen geboren. Het eerste kind, Geziena, is getrouwd met schipper 
Hendrik ter Steege. Hij is de zoon van Hermen Jansen ter Steege en Gezina Hendriksen te 
Morsche. Het tweede kind, Gerreit, wordt Woolters genoemd. Het derde kind, Jenneken, is 
getrouwd met schipper Gerrit Ezink uit Enter. Hij is de zoon van schipper Jan Ezink en 
Geesken Gerrits Lubbers. 
 
Gerreit Lubbers is geboren op 25 november 1770 te Enter en overleden op 20 maart 1837 te 
Enter op zesenzestigjarige leeftijd. Hij is schipper. Gerreit Lubbers wordt ook Woolters 
genoemd. Hij is de zoon van Arend Gerrits Lubbers en Marijke Schuitemaker. Gerreit Lubbers 
is getrouwd omstreeks 1894 met Zwenneke Langenhof uit Enter. Zij is de dochter van schipper 
Gerrit Engberts Langenhof en Eva ter Horst. Uit dit huwelijk zijn te Enter acht kinderen 
geboren. Het derde kind, Mannes, is overleden op 11 september 1828 op achttienjarige leeftijd. 
Het zesde kind, Janna, is getrouwd met de klompenmaker Derk Getkate (Foeter Derk). Het 
achtste kind, Engberdina, is getrouwd met Hendrik ter Denge (Woolters). Hendrik ter Denge 
is overleden te Enter op 7 maart 1881 op drieënveertigjarige leeftijd. 
 
Gradus Lubbers is geboren omstreeks 1816 te Enter en overleden op 11 april 1883 te Enter. 
Hij is de zoon van Gerreit Lubbers (Woolters) en Zwenneke Langenhof. Gradus Lubbers 
woonde naast de hervormde kerk, ten westen van de Werfstraat. Hij is schipper. Gradus 
Lubbers is getrouwd op 27 juni 1845 met Gerritdina Pluimers uit Enter. Zij is de dochter van 
schipper Hendrik Pluimers (Sweers) en Hermina Lammers. Uit dit huwelijk zijn te Enter vijf 
kinderen geboren. Het eerste kind, Gerrit, is schipper. Hij is op 23 juli 1866 te Enter overleden 
op twintigjarige leeftijd. Het derde kind, Zina, is overleden te Enter op 21 september 1862 op 
negenjarige leeftijd. Het vierde kind, Hermina, is getrouwd met de klompenmaker Derk Jan 
Weijssink (Paj’s Derk) uit Enter. Zij is overleden op dezelfde dag dat zij een levenloos kind ter 
wereld bracht. De aanzeggers zijn Gerrit Hendrik Morsink en Lucas ten Brinke. Het vijfde 
kind, Maria, is overleden op tweejarige leeftijd. 
 
Lucas Lubbers is geboren op 27 april 1753 te Enter en overleden op 20 april 1822 te Enter 
op achtenzestigjarige leeftijd. Hij is schipper. Lucas Lubbers is de zoon van Lucas Lubbers en 
Hendrine ter Weele. Hij is getrouwd op 1 juni 1788 met landbouwster Leida Kattelaar 
(Bullener) uit Enterbroek. Zij is de dochter van Mannes Hendriksen Kattelaar en Teunisje 
Lucasse Bulner. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. 
 
Jan Lubbers is geboren op 7 juni 1798 te Enter, Hij is landbouwer op zijn boerderij aan de 
Brinkstraat. Jan Lubbers is de zoon van Lucas Lubbers en Leida Kattelaar (Bullener). Hij is 
getrouwd op 14 mei 1827 met Jenneken ter Steege uit Enter. Zij is de dochter van schipper 
Hendrik ter Steege en Geziena (Geeske) Lubbers. Zij is overleden op 9 mei 1804 op 
negenenveertigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier kinderen geboren. Het eerste 
kind, Geesken, trouwt op 14 december 1859 met Arend Ezendam uit Enterbroek. Hij is de 
zoon van schipper Jan Ezendam en Hendrina Lubbers. Het derde kind, Hendrik, is één jaar 
geworden. 
 
Derk Lubbers is geboren op 7 augustus 1835 te Enter en overleden op 18 maart 1900 te Enter 
op vierenzestigjarige leeftijd. Hij is klompenmaker. Derk Lubbers is de zoon van Jan Lubbers 
en Jenneken ter Steege. Hij is getrouwd op 8 september 1865 met Leida ter Morsche uit Enter. 
Uit dit huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. 
 
Jan Lubbers is geboren op 5 maart 1873 te Enter en overleden op 16 oktober 1914 te Ypelo 
op eenenveertigjarige leeftijd. Aanzeggers van zijn overlijden zijn Hendrik Wessels en 
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Woolderink. Hij is landbouwer op erve Kamp aan de Entelerweg. Eigenaar van dit erve is 
Hendrik Wessels (de Keurs). Jan Lubbers is de zoon van Derk Lubbers en Leida ter Morsche. 
Hij is getrouwd op 4 maart 1909 met Hendrika Nijmeijer uit Enterbroek. Zij is de dochter van 
de landbouwer Harmannes Nijmeijer (Hiltjesdam, de Koote) en Martha Smit. Uit dit huwelijk 
zijn te Ypelo twee kinderen geboren. 

Hermannes Lubbers is geboren op 31 januari 1912 te Ypelo en overleden op 17 mei 2000 te 
Enter. Hij is van de hervormde kerk overgegaan naar de roomse kerk, Hermannes Lubbers 
woonde aan de Morslaan 1 te Enter. Hij is de zoon van Jan Lubbers en Hendrika Nijmeijer. 
Hermannes Lubbers is getrouwd op 25 april 1942 met Johanna Braamhaar uit Enter. Uit dit 
huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. 

Jan Lubbers is geboren op 12 december 1929 te Enter en overleden op 3 januari 1910 te 
Enter. Hij is schipper. Jan Lubbers is de zoon van Jan Lubbers en Jenneken ter Steege. Hij 
is getrouwd op 11 november 1863 met Engele ten Brinke uit Enter. Zij is de dochter van 
schipper Roelof ten Brinke en Hendrika Lubbers. Uit dit huwelijk zijn te Enter twee kinderen 
geboren. Het eerste kind, Jan, is overleden te Enter op veertienjarige leeftijd. Het tweede kind, 
Roelof, is overleden te Enter op eenentwintigjarige leeftijd.  
 
Johannes Lubbers is geboren op 29 mei 1803 te Enter. Hij is schipper. Johannes Lubbers is 
de zoon van Lucas Lubbers en Leida Kattelaar. Hij verhuist naar Zuthem op 1 juli 1828. 
Johannes Lubbers is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 27 september 1828 met 
Gerritdina Ezendam uit Enter. Zij is de dochter van de kastelein en landbouwer Arend 
Ezendam en Catharina Nijhuis. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. Het eerste 
kind, Lubbert Lucas, is op zevenjarige leeftijd te Enter overleden. Het tweede kind, Arend, is 
op vierjarige leeftijd te Enter overleden. Het derde kind, Lammert, is driehonderd 
tweeënveertig dagen oud geworden. Gerritdina Ezendam is op 27 juli 1844 op 
drieënveertigjarige leeftijd te Enter overleden. Het tweede huwelijk is op 19 mei 1847 met 
Jenne Harms uit Hellendoorn. Uit dit huwelijk is omstreeks 1851 te Enter Lucas Lubbers 
geboren. Hij is overleden op 26 maart 1853 op tweejarige leeftijd.   
 
Jan Lubbers is geboren op 28 maart 1756 te Enter en overleden op 14 december 1839 te 
Enter. Hij is landbouwer en schipper. Jan Lubbers heeft in juni 1789 een huis en hof in Enter 
gekocht. Het huis en de hof kwamen uit de boedel van Jan Huijskes. De boedel werd per 
executie verkocht. Jan Lubbers is de zoon van Lucas Lubbers en Hendrine ter Weele. Hij is 
getrouwd op 7 maart 1788 met Dina Assink uit Ypelo. Zij is de dochter van Jan Assink en 
Geesken ter Keurs. Uit dit huwelijk zijn te Enter zes kinderen geboren. 
 
Jan Lubbers is geboren op 30 augustus 1789  te Enter en overleden op 18 februari 1875 te 
Enter.  Hij is schipper. Jan Lubbers is de zoon van Jan Lubbers en Dina Assink. Hij is 
getrouwd op 14 juli 1821 met Willemina Ezendam uit Enterbroek. Zij is de dochter van de 
kastelein en landbouwer Arend Ezendam en Catharina Nijhuis. Uit dit huwelijk is Arend 
Lubbers geboren op 25 december 1822 en overleden op 16 januari 1823, tweeëntwintig dagen 
oud. 
 
Willem Lubbers is geboren op 3 juli 1869 te Enter en overleden op 13 mei 1952 te Enter. Hij 
is klompenmaker en boerenknecht. Willem Lubbers is de zoon van Gerrit Lubbers en 
Jenneken Schutten. Hij is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 13 april 1899 met 
Gerritdina Pluimers uit Enter. Zij is de dochter van de schoenmaker Hendrikus Pluimers (de 
Baas) en Jenneken Seppenwoolde. Uit dit huwelijk zijn te Enter twee kinderen geboren. 
 
Het eerste kind, Hendrika Gerritdina, is getrouwd  met bakker Gerrit Klinkhamer uit Enter, 
(geboren in Ambt Ommen). Het echtpaar gaat inwonen bij de ouders van Gerrit Klinkhamer 
op de boerderij aan de Dorpsstraat. In 1931 wordt de boerderij verbouwd en komt er een 
bakkerij en een winkel. Na het overlijden van Gerrit Klinkhamer wordt de boerderij 
geschonken aan de hervormde diaconie. Het pand wordt verhuurd aan Kuipers, die er een 
bloemenzaak begint. Daarna werd de bloemenzaak overgenomen door Mirjam Slagers. 
Het tweede kind, Jan, is geboren omstreeks 1905 te Enter en overleden op 19 maart 1928 te 
Enter op driejarige leeftijd. 
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Gerritdina Pluimers is tien jaar na haar huwelijk met Willem Lubbers overleden op 11 
september 1909, op eenendertigjarige leeftijd.  
Het tweede huwelijk van Willem Lubbers is op 31 augustus 1911 met Maria Schoolderman 
uit Enter. Zij is de dochter van de veldwachter Jannes Schoolderman en Henders Greutink. 
Zij is de weduwe van de klompenmaker Jan in ’t Wolt. Hij is de zoon van Hermannes in ’t Wolt 
en Hendrika Hagedoorn. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.  
 
 

  

 
Jan Schoolderman. geboren 1896, overleden 8 januari 1989. De grootvader van Jan 
Schoolderman kwam als onbezoldigd veldwachter uit Gelderland naar Enter. 
 
Hendrikus Lubbers is geboren omstreeks 1840 te Enter. Hij is schipper. Hendrikus Lubbers 
is de zoon van Willem Lubbers en Jenneken ten Brinke. Hij is getrouwd op 8 maart 1872 met 
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Janna Beunk uit Ambt Delden. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Janna Beunk is 
overleden op 17 augustus 1889 te Enter op zesenveertigjarige leeftijd. 
 
Het eerste kind, Jan, is geboren in december 1877 en overleden op 21 januari 1878, één 
maand oud.  
Het tweede kind, Johanna, is geboren op 23 december 1878 te Enter. Ze is getrouwd met 
Arend Jan Koster uit Rijssen. Johanna Lubbers had voor het huwelijk een zoon, Gerrit Jan 
Lubbers, Hij is geboren op 17 december 1903 en is waarschijnlijk de zoon van Marten 
Langenhof. Arend Jan Koster was twee keer eerder getrouwd. Het eerste huwelijk was met 
Aleida Kreikes uit Rijssen. Aleida is drie jaar na het huwelijk overleden. Het tweede huwelijk 
was met Frederika Vrugteveen uit Holten. Frederika is zeven jaar na het huwelijk overleden. 
 
Hendrikus Lubbers is geboren op 17 september 1806 te Enter en overleden op 21 november 
1847 te New York (USA) op eenenveertigjarige leeftijd. Hij is schoenmaker. Hendrikus Lubbers 
is de zoon van Jan Tonnissen Lubbers (Brink Jan) en Hendrika (Kaatje) de Wilde. Hij is 
getrouwd op 30 januari 1840 met de negenendertigjarige Marijke Lubbers uit Enter. Uit dit 
huwelijk zijn te Enter twee kinderen geboren.  In 1847 emigreert hij met zijn gezin naar New 
York. Kort voor aankomst in de haven kapseisde de Phoenix en het gezin Lubbers is 
verdronken. De kinderen waren zes en vier jaar oud. Marijke Lubbers is zesenveertig jaar 
geworden. 

Derk Lubbers is geboren op 13 april 1760 te Enter en gedoopt in de roomse kerk. Hij is de 
zoon van Jan Lubbers en Hermina Rotman. Derk Lubbers koopt op 19 augustus 1792 het 
erve Schipdam te Enterbroek voor zestienhonderd gulden van Hendrik Barink. Derk Lubbers 
was pachter op het erve Schipdam. Een bedrag van vierhonderd gulden wordt direct betaald 
en de rest wordt in de hypotheek opgenomen. Derk Lubbers is getrouwd omstreeks 1799 met 
Aleida Assink uit Bornerbroek. Zij is de dochter van Gerrardus Braamhaar en Gesina Assink 
(Westrik, Weusthuis). Uit dit huwelijk is Gerardus (Gradus) Lubbers geboren op 17 juni 1799. 
Aleida Assink is later getrouwd, op 27 oktober 1801, met Joannes Nollen uit Wierden. Hij is 
de zoon van Engbert Slaghekke en Hendrina Freriks Berkels. 

Gerhardus Johannes (Jan) Lubbers (Schipdam) is geboren omstreeks 1796 te Enterbroek en 
overleden op 11 januari 1852 te Enterbroek. Hij is de zoon van Fredrik Lubbers en Aleida 
Assink. Gerhardus Johannes (Jan) Lubbers is eigenaar van het erve Schipdam volgens de 
kadastrale kaart van 1832. Hij is getrouwd op 10 september 1829 met Maria Spekenbrink uit 
Enter. Zij is de dochter van Gerhardus Johannes Spekenbrink (Beuze) en Aleijdis Dreijerink. 
Zij is op 19 november 1843 te Enterbroek overleden op tweeënveertigjarige leeftijd. Uit dit 
huwelijk zijn te Enterbroek vijf kinderen geboren. Het tweede kind, Geertruid, is getrouwd op 
7 februari 1860 met de landbouwer Bernardus Keizer van het erve Weusthuis (Westhuis) te 
Ypelo. Het vijfde kind, Aleida, is geboren in 1840 en overleden op 27 maart 1848 te Enterbroek 
op achtjarige leeftijd.  
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Erve Morsink, hoek Bornerbroekseweg/Entelerweg 

In 1832 woont Gerrit Westhuis nog op het erve Weusthuis, toen Westhuis genoemd. De familie 
Keizer verhuist op 12 december 1870 naar Borne. 

Het erve Weusthuis, voorheen erve Westhuis, is onderdeel van het erve Enteler, dat bestaat 
uit drie woonhuizen en negentien bunder grond en een hele waar in de nog onverdeelde marke 
Ypelo. Op 12 september 1843 wordt dit goed ingezet en veertien dagen later verkocht. De 
kopers zijn Jan Hendrik Morsink uit Ypelo en Albert Morsink uit Enterbroek. De huisnaam 
de Plas komt van het geboortehuis van Albert Morsink. Da familie Morsink woonde voor de 
koop al twee jaar op het erve Weusthuis. 

 

Erve Morsink, hoek Bornerbroekseweg/Entelerweg 
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Eigenaren van het erve Weusthuis zijn in 1869 de erven van Gerhardus Johannes Leus uit 
Ambt Almelo. Het erve Weushuis wordt verkocht door Mannes Marsman uit Almelo. Hij is de 
gevolmachtigde van de weduwe van Gerhardus Johannes Leus uit Ambt Almelo. Op een 
publieke verkoop op 24 april 1861 verkoopt notaris Veening uit Almelo voor honderd 
tweeëntwintig gulden en vijftien cent de het land met de gewassen die  erop staan, zoals 
aardappelen, paardenbonen op stam en rogge. Op 24 september 1869 wordt het erve 
Weusthuis geveild door notaris Veening uit Almelo voor vijfenveertighonderd gulden.  

Notaris Veening is de eigenaar van het erve Klein Mekenkamp te Ypelo. Op 26 november 1871 
verhuurt hij het erve Mekenkamp aan Jan ten Bloemendaal uit Stad Delden. Notaris Veening 
verhuist naar Lingen.  

Het vierde kind, Hermina Gerritdina, is op éénjarige leeftijd overleden. Het vijfde kind, Hendrik 
Gerrit, is overleden op 19 juni 1887, tweehonderdvijfentachtig dagen oud. Johanna Berendina 
Voortman is overleden op 2 oktober 1886 op vierendertigjarige leeftijd, na de geboorte van 
haar zoon. Het tweede huwelijk is op 21 september 1888 met Dina ter Braak uit Ambt Delden. 
Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek vijf kinderen geboren. Het eerste kind, Johanna Berendina, 
trouwt met de landbouwer, bakker en winkelier Egbert Jan Velten (Baks Jan) uit Enter. Hij is 
de zoon van Berend Jan Velten (Baks) en Jenneken Leetink. Het tweede kind, Willemina, is 
getrouwd met de wagenmaker Jan Roelof Langenhof uit Wierden. Het derde kind, Hermina 
Gerritdina, is getrouwd met bakker en winkelier Frederik Jan Velten (Broezen Frits). Het 
vierde kind, Willemina Frederika, is getrouwd met de landbouwer Steven Jan Groothaar 
(Wolf’s Jan). Als de kapitale boerderij van het erve Wolves op 14 augustus 1943 afbrand wordt 
er in 1947/48 een nieuwe boerderij gebouwd. Groothaar koopt dan van Dikkers te Zwolle het 
gehele erve met ruim vijfendertig hectare grond. Het vijfde kind, Fenneken, is samen met haar 
halfbroer Hermannes, de erfopvolger van het Bouwhuis. Zij is twee keer getrouwd. De eerste 
keer met Jan Finkers uit Elsen. Hij overlijdt te Enterbroek op 2 november 1933 op dertigjarige 
leeftijd. Er volgt een boedelscheiding en verkoop van land. Ruim vijf hectare land wordt 
verkocht aan vier verschillende kopers. Fenneke Morsink houdt bijna tien hectare grond. Na 
het overlijden van Jan Finkers hertrouwt Fenneke op 17 april 1941 met Willem Anthonie 
Roessink. Hij is overleden op 23 september 1978 op vijfenzeventigjarige leeftijd. In 1964 wordt 
de neef van Fenneke, (tantezegger), Jan Dirk Langenhof uit Wierden, eigenaar van het huis, 
erf, bouw- en grasland, groot honderdvierennegentig en een halve hectare. Hij zorgt voor zijn 
tante en woont in het zomerhuis, dat is gebouwd op de Plas van het Huis Cattelaer. 
 

Klompenmaker Ter Steege, Jais Hinnen Ab 
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Winkel van Jais Hinnen Ab (ter Steege), ook wel Scheurter Ab genoemd. 

In mei 1913 komt de verslaggever van het toenmalige tijdschrift "Eigen Haard" samen met een 
fotograaf in Enter aan en ze zijn meteen verkocht. HW Heuvel, zoals deze verslaggever heet, 
komt woorden tekort om het Enter van toen te beschrijven. Ook de fotograaf, B. Hoetink, weet 
niet wat hij het eerst of het laatst moet fotograferen. Lees maar hoe het ze bijvoorbeeld vergaat 
bij de gebroeders ter Steege, klompenmakers aan de Werfstraat. (zie foto, jaren later werd dit 
huis aan de andere kant, bij het onderschoer, als winkel ingericht. Elke oudere Enternaar 
kent deze winkel wel als Jais Hinnen Ab. H. W. Heuvel schrijft: 
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Erwin Heuten Hij zelf had ook aardig wat gezien van de wereld ....... 
Hij vertelde van "Giethoorn"  😊😆 
 
Hjl Cox Ja, dat was toen al een heel eind weg! 
 
Hjl Cox Ja, die schippers waren best bereisde lui en voor "den duvel niet bang" 
 
Erwin Heuten Ja , 
Mear dat is d'r geneene oet Eènter 😆  
 
Anneke Koers ter Steege, Jais Hinnen Ab, 
 
Hjl Cox Nee, den was ôk naans bange vuur......... 
 
Anneke Koers kan dit het erve ter Steege zijn? 
 
Hjl Cox Daar wordt in het verhaal wel gewag van gemaakt maar het is niet aan de straatkant 
getuige de schaduwen. Ik vermoed dat dit het middelste huis was aan het korte stukje 
Werfstraat dat naast het Masschopshoes begint en op de hoek eindigt. 
 
Hennie Van Hooijdonk Dit is het huis van Jais Hinnen Ab. Rechts woonde Janna en Willem 
Oosterveen. Janna is de dochter van Ab. 
 
Hjl Cox Heel mooi, dus toch Jais-Hinnen Ab! Dat is dan wél de achterkant van het huis, dus 
aan de zon zijde. Deze foto dus! Rechts zien we nog een jongetje om het hoekje kijken! 
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In het tijdschrift "Eigen Haard" lezen we de bevindingen van H.W. Heuvel die behalve 
verslaggever voor genoemd tijdschrift ook onderwijzer was te Gelselaar en Borculo. In mei 
1913 bezoeken hij en "zijn vriend den photograaf" ons dorp en genieten volop. Lees maar... 

 

 
 

Muller 
Jan Muller is de oudst bekende Muller uit Enter. Behalve zijn kinderen is er niets over hem 
bekend. Zijn zes kinderen worden Moller genoemd. Het derde kind, Hendrik Hermsen Moller, 
is de mulder op het erve Borgerink.  

Of Jan Muller zijn vader is? Zijn tweede naam is Hermsen. Dat zou betekenen dat zijn vader 
Hermen is. In deze genealogie zijn vijf families ondergebracht. Ze zijn allemaal molenaars van 
beroep. De pasgeborenen werden in Rijssen gedoopt tot er in Enter een zelfstandige kerk 
kwam. Dit is voor de hervormden in 1708 en de roomsen in 1823. 

Jan Moller is geboren omstreeks 1610. Hij is geboren te Enter. Jan Moller is de zoon van Jan 
Muller. Hij is getrouwd met een dochter van Burkamp. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier 
kinderen geboren. Het eerste kind, Jan Jochem Jansens, is een watermuller. Het vierde kind, 
Jenneken, is geboren te Enter en gedoopt op 1 november 1657 te Rijssen. 
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Jan Jochem Jansens Moller is geboren omstreeks 1640 te Enter. Hij is watermuller op het 
Huis de Oosterhof te Rijssen. Jan Jochem Jansens Moller is de zoon van Jan Moller en de 
dochter van Burkamp. Hij is getrouwd op 18 september 1670 met Gerrietien Jansens Muller. 
Zij is de dochter van de burgemeester van Rijssen, Jan Muller. Uit dit huwelijk zijn te Enter 
drie kinderen geboren, Stine, geboren op 17 september 1671, Jan, geboren op 28 januari 1672 
en twaalf jaar later werd Hermijne geboren, op 22 juni 1684. 

Wessel Jansen Muller is geboren op 7 januari 1654 te Enter. Hij is schoenmaker. Wessel 
Jansen Muller is de zoon van Jan Moller en de dochter van Burkamp. Hij is getrouwd op 
achttienjarige leeftijd op 5 mei 1672 met Jenneken Derksen Schoemaker. Uit dit huwelijk zijn 
te Enter vier kinderen geboren. Het derde kind, Derk Wessels Muller, wordt ook de Prince 
genoemd. 

Derk Wessels Muller (de Prince) is geboren te Enter op 4 maart 1683 en overleden na 1753 te 
Enter. In 1753 krijgt hij een waarschuwing van het markebestuur dat zijn vuurgereedschap 
in orde dient te zijn. Hij is de zoon van Wessel Jansens Muller en Jenneken Derksen 
Schoemaker. Derk Wessels Muller is getrouwd op 26 oktober 1710 te Almelo met Zwenneken 
Henderine ter Becke uit Dulder. Uit dit huwelijk zijn te Enter zeven kinderen geboren. De 
kinderen zijn gedoopt te Enter in de hervormde kerk. Het eerste kind, Wessel, is schoenmaker. 
Hij woont naast Wolter Langenhof. Hij was schutter in de marke Enter. Hij is getrouwd met 
Grietjen Jansens List. Zij is de dochter van Jan Gerritsen List (Stiegert) en Jenne Derksen 
Nijland. 

De marken kenden vanouds het recht van ‘schutten’, dat is het vee stallen dat uit een naburige 
marke was weggelopen en tegen betaling weer kon worden opgehaald. 

Wessel Janssen Niehuijs is geboren op 7 januari 1654. Hij is muller te Enter. Het Muldershuis 
heeft een halve ware in de marke van Enter. Wessel Janssen Niehuijs is de zoon van Jan 
Moller en de dochter van Burkamp. Hij is getrouwd op achttienjarige leeftijd op 14 januari 
1672 met Lutgert Heronimus Helmich uit Enter. Zij is de dochter van Hieronimus Bartelsen 
Helmich en Geesken Lamberts Koedijk. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. 
De kinderen worden wisselend Nienhuis of Nijhuis genoemd. Het derde kind, Gerrit Nijhuijs, 
is getrouwd op 8 juli 1719 te Enschede met Juijde Groothuis. Zij is de weduwe van Hendrik 
Muller uit Enschede. 

Derk Muller is geboren op 28 maart 1760 te Enter en overleden op 26 oktober 1839 te Enter. 
Hij is schipper. Derk Muller is de zoon van Marten Derksen Muller en Geesken Derksen 
Reurkink. Hij is getrouwd op 12 december 1784 met Geesken Schuitemaker uit Enter. Zij is 
de dochter van de timmerman/aannemer Gerrit Schuitemaker (Hagemans) en Geesken 
Engberts Geels. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier kinderen geboren. Het tweede kind, Maria, 
is getrouwd met schipper Jan Pluimers uit Enter. Hij is de zoon van schipper Gerrit Pluimers 
en Geertrui Klaassens Stoevelaar (Stoeveler). Het derde kind, Gerrit, is overleden op 7 
november 1806 op vijftienjarige leeftijd. Het vierde kind, Geesken, is getrouwd met schipper 
Jan Hendrik ten Brinke uit Enter. 

Jan Wessels Nienhuis is geboren op 11 september 1670 te Enter en overleden omstreeks 1759 
te Enter. Hij is de zoon van Wessel Janssen Niehuis en Lutgert Heronimus Helmich. Jan 
Wessels Nienhuis is molenaar te Enter. 

De volkstelling van 1748 vermeldt dat in het huis van de mulder de oudelui Jan Nijhuis en 
zijn vrouw Hendrina Heerdink met hun dochter Marijke wonen; en de jongelui Jannes Nijhuis 
(Nienhuis) en vrouw Entene te Workel. Op 8 juli 1750 wordt Jan Nienhuis als koper genoemd 
van het goed (en molen) Buitendijk onder Enter. Dit is in opdracht van de eigenaar, Maximilian 
Heidentrich, vrijheer droste Van Vischering, die daarmee op 18 april 1735 was beleend.  

Jan Wessels Nienhuis is getrouwd op negenendertigjarige leeftijd op 23 maart 1710 met 
Hendrina Heerdink uit Wierden. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het vierde kind, 
Gerrit, is molenaar op de molen in Saasveld. Hij is getrouwd op 3 december 1746 te Oldenzaal 
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met Fenne Kamphuis, de weduwe van Jan Wonnink uit Delden. Ze zijn op 13 en 20 november 
1746 in de gemeente Wierden ingeschreven en verhuisd naar Enter. 

Jannes Nijenhuis is geboren omstreeks 1715 te Enter en overleden omstreeks 1759 te Enter. 
Hij is molenaar te Enter. Jannes Nijenhuis is de zoon van Jan Wessels Nienhuis en Hendrina 
Heerdink. Hij is getrouwd op 10 oktober 1745 met de zeventienjarige Aeltje te Workelaar uit 
Bornebroek. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier kinderen geboren.  

Jannes Nijenhuis koopt op 27 maart 1750 de windmolen en de daarbij behoren landerijen 
voor tienduizend gulden. De verkoper is de drost van Darreveld, Maximillian Heidentrich. Het 
erve Beytendijck wordt ook Boddendyck genoemd. 

Jannes Nijenhuis overlijdt op zesenvijftigjarige leeftijd. Aeltje Workelaar hertrouwt op 4 juni 
1759, op eenendertigjarige leeftijd, met de molenaar Frans Joseph Lokamp. Zij vraagt een 
magescheid (boedelscheiding) aan op 18 mei 1859 in verband met de voogden van haar twee 
onmondige (niet volwassen) kinderen. Haar vertegenwoordiger is 
Frans Joseph Lokamp, haar huidige man. Het rechterlijk archief van Kedingen vermeldt op 
13 september 1780 dat F.J. Lokamp, bij antatie (verklarende toevoegingen) en opgave van de 
boedels, deze zijn overgedaan aan Jan ten Workelaar. Waarschijnlijk is Jan ten Workelaar de 
zoon van Aeltje Workelaar en Frans Joseph Lokamp. Historicus Jan Prakken uit Enter meldt 
dat het een zeer rijke boedel betreft. 

Jannes Muller is geboren op 26 december 1717 te Ypelo. Hij is de zoon van Jan Jansen Muller 
van het erve Oelenreef en Janna. Jannes Muller is ondertrouwd op 25 september 1745 met 
Geesken Mekenkamp uit Ypelo. Zij is de dochter van de schoolmeester Jan Wessel 
Mekenkamp en Christina Gerritsen (Trijntje) Hiltjesdam van het erve Mekenkamp. Uit dit 
huwelijk zijn te Ypelo negen kinderen geboren. Het negende kind, Maria, wordt ook Klumpers 
genoemd. Zij is overleden te Rectum op 23 oktober 1814 op vijfenvijftigjarige leeftijd. Zij is 
getrouwd op 27 februari 1780 met Hendrik Eshuis uit Rectum. Hendrik Eshuis is overleden 
omstreeks 1799 te Rectum, negentien jaar na hun huwelijk.  
 
Zijn weduwe verkoopt op 12 november 1800 enkele percelen landbouwgrond in Rectum aan 
de buurman, Gerrit Altena. Zij verkoopt aan hem zes spint land voor eenenvijftig gulden en 
twee stuks bouwland, ongeveer tien spint, voor honderd gulden vrij geld. Aan buurman Jan 
Morsink wordt voor achtentachtig gulden, uit dezelfde boedel, zes spint van de voorste kamp 
verkocht. 
 
Een mud was over het algemeen verdeeld in vier schepel en in zestien spint. Een mud (ook 
mudde) is een oude inhoudsmaat, ook een oppervlakte maat. Het woord stamt af van het 
Latijnse modius. Op veel plaatsen stond het mud gelijk aan vier schepel. En zevenentwintig 
mud vormde een last. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd een 
mud gelijkgesteld aan honderd liter. In de IJkwet van 1937 (nu: metrologiewet) werd het mud 
officieel afgeschaft, maar het heeft zich in het spraakgebruik gehandhaafd. Het gezegde 
'mudvol zitten' stamt af van 'zo vol als een gestampte mudzak zitten' en betekent zeer vol, 
stampvol, propvol of tjokvol. 
 
Jan Morsink koopt ook ongeveer een halve mud van de achterste kamp, voor zevenennegentig 
gulden, een stuk land in `t Holtdorp, ongeveer drie scheppel, voor honderd drieënveertig 
gulden en tien cent en twee kleine stukken bouwland, groot drie scheppel, de Esch genoemd, 
voor honderdtien gulden en tien cent. Het boerenplaatsje zelf verkoopt zij aan haar broer 
Gerhardus (Gradus) Muller en vrouw Janna ter Braak, voor vijfhonderd gulden. (Rechtelijk 
Archief Kedingen nr.83 blz. 32). Gradus Muller heeft het erve Eshuis weer verkocht aan Jan 
Vincent, koopman en burgemeester te Rijssen. De erfgenamen van Jan Vincent verkopen het 
erf in 1834 in een publieke veiling aan de buurman Gerrit Koedijk, landbouwer op het erve 
Keppelink. Hij was in 1818 getrouwd met de weduwe van Jannes Keppelink. De boerderij is 
omstreeks 1850 afgebroken. Op dit erve is nu wijngaard Baan gevestigd, Kloosterhoeksweg 
15 te Rectum. 
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Hermen Hendriks Mulder (Stal Haarms) is geboren omstreeks 1720 op erve Staverden te 
Enter. Hij is de zoon van Hendrik Mulder (Stal) en Maria Hermsen Oldemuller. Hermen 
Hendriks Mulder is getrouwd op 6 augustus 1747 met Maria Soupenberg (Klein 
Slettenberg/Nijenhuis) uit Hellendoorn. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier kinderen geboren. 
Het eerste kind, Joannes, wordt Stal op Staverden genoemd. Het tweede kind, Maria, is 
getrouwd met de strodekker Hermen Mannessen Lammertink (Lub’s ) uit Enter. Hij is de zoon 
van de strodekker Hermannes (Harmen) Lammertink (Lub’s) en Jenneken Hermsen Lubbers 
(Scherphof). 

Jan Muller is geboren omstreeks 1720 te Enter. Hij wordt ook Stal Jans genoemd. De naam 
stal komt van aalstal. Het Huis Staverden had een aalstal in de Regge. 

Een aalstal is een tuin in een rivier of beek om paling (aal) in te vangen. Het tuinwerk was 
meestal gemaakt van vervlochten wilgentenen. De meeste aalstallen waren elf of twaalf voet 
breed. Het water liep stroomafwaarts door de aalstal en bracht de paling met zich mee. Door 
in de aalstal slachtafval te hangen kwam de paling in de aalstal. Hij vrat zich vol en kon 
vervolgens niet meer door de betuining om verder te zwemmen. Niet iedereen mocht een 
aalstal houden, dit was verbonden aan adellijke rechten. 

Het recht tot het houden van aalstallen komt voort uit de feodale systeem. In de middeleeuwen 
behoorde het water, net als land, tot een bepaalde heer. Deze kon zijn bezit een 'waar' in leen 
geven aan een andere heer. Een 'visserij waar' kon afzonderlijk in leen worden gegeven en 
werd niet persé met erve en al in leen gegeven. Elke waar in een rivier had zijn eigen naam. 
Degene die deze waar in leen had mocht dan in dat water vissen en stallen plaatsen. De 
leenman deed dit vaak niet zelf, maar liet dit doen door boeren, die het weer van de leenman 
pachtten. Deze betaalden de leenman meestal uit in natura (vis). De pachter van een aalstal 
werd stalsetter genoemd. Zo kwam het dat de aalstallen langzamerhand tot bepaalde 
boerderijen gingen behoren en de naam van een boerderij kregen. Het waar bleef leen en 
eigendom van de heer. 

Jan Muller is de zoon van Hendrik Mulder (Stal) en Maria Hermsen Oldemulder. Hij is twee 
keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 7 februari 1745 met Grete Lubbers uit Enter. Zij is 
de dochter van Herman Lucas Lubbers en Geertien Rhijnds Nieuwenhuis. Het tweede huwelijk 
is op 22 januari 1747 met Gijsbertha Gerritsen (Gezina) Lendeken uit Bornerbroek. Uit dit 
huwelijk zijn te Enter acht kinderen geboren. 

In trouwboek Enter (RAO.535 blz.92) is vermeld: Jan Hinderiksen Muller op Staverij in Enter, 
weduwnaar van Greete Hermsen Lubbers, met Gezina Gerritzen Lendeken in het Bornerbroek, 
hebben hunne huwelijkse voorstellinge den 1 juli, 8 15 dito en den 28 in de huwelijken staat 
bevestigd. 
 
Het eerste kind, Jan, koopt op 1 april 1804 het erve Willems in de Waterhoek. Het tweede 
kind, Gerardus, wordt ook Stal op Staverden genoemd. Ook de kinderen Joannes, Gerardus 
en Margaretha worden Stal op Staverden genoemd. Het achtste kind, Joes, wordt Stal Jans 
genoemd. Het vijfde kind, Margaretha (Grietje,) is getrouwd met de wever en koopman 
Anthony Hendriksen Braamhaar (Stos). Zij is overleden op vijfenzestigjarige leeftijd te Enter. 
 
Anthony Braamhaar koopt op 16 november 1799 van B. ter Steege voor 
achthonderdvijfentwintig gulden een huis met gaarden te Enter. Anthony Braamhaar koopt 
op 6 maart 1800 van Jan Weterink voor negentienhonderdvijftig gulden een huis, hof en 
gaarden met twee percelen bouwland. Anthony Braamhaar koopt op 27 juni 1800 op een 
publieke verkoop van Arend Ezendam, bouwland in de Enter es voor tweehonderddertig 
gulden. In 1812 is hij ook eigenaar van het erve Brok te Enterbroek. Hij is de zoon van Hendrik 
Jansen van erve de Braamhare en Susanne Jansens (Zwenne) Spekenbrink (Peters). 
 
 
 
 



26 
 

 

 
 
De Goorens, moeder en dochter De Plegt trekken de eg. 
 
Harrie Cox: ‘Laatst vond ik op internet een originele afdruk van een foto waarop wij de dames 
ter Plecht een landje zien eggen achter het Masschopshoes aan de Werfstraat 4-6. Hij is zó 
scherp dat je de rook uit de middelste schoorsteen ziet komen en de zandkorrels op het land 
bijna kunt tellen! Het tweede huis is dat van de toenmalige klompenmakerij ter Steege (Jais-
Hinne) dat elders op deze pagina wordt besproken.. Zoals de volgers van deze artikelen 
inmiddels weten: De fotograaf B. Hoetink was samen met de verslaggever H.W. Heuvel op 
bezoek in Enter en daar zijn die dag heel wat foto's gemaakt en verhalen opgedaan. Hieronder 
weer een stukje sfeertekening uit 1913 "in den maand Mei"…  ‘In de hoven, waarop al die 
huizen uitzagen, was het wonder schilderachtig op dien mooien Meidag. Men zou wenschen, 
daar lang te mogen toeven in Arcadische rust in het lommer van linden en bloeiende 
vruchtboomen, bij die oude waterputten met hun wip en zwengel, tusschen al die planken 
gebouwtjes : een klompenhok, een ijmenschuur, een bakoven misschien. Schier overal ziet 
men ook zoo'n houten huisje, dat men in de stad met allerlei euphemistische uitdrukkingen 
als uit de verte aanwijst: geheim gemak (secreet, dat hetzelfde beteekent, is door zijn 
bekendheid plat geworden), No 100, W.C. dat, naar ik meen, de laatste schuilnaam is voor 
het salon, waar zelfs de keizer te' voet komt en geen plaatsvervanger kan sturen. We voelen 
ons na deze mededeeling haast bezwaard, om verder te vertellen, hoe mooi 't gezicht was op 
al die oude gevels en op die tuinen en akkers, waar de menschen bezig waren met boonen 
poten, bietenzaad leggen, en de opkomende aardappels te eggen. Twee vrouwen trokken de 
egge over het kluiterige land. Daarachter verheffen zich de populierenrijen als een groene, 
donkere muur en de eeuwig bewegelijke bladeren blikkeren en glinsteren in de zon’. 
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Jan Vrugteveen Konden we maar even terug in de tijd. PRACHTIG 
 
 
Wilma Vrugteveen Konden we dat inderdaad maar Jan Vrugteveen 
 
Johan Effink Was dit nog maar zó. 
Nu zitten ze de hele dag achter de computer of laptop. 
 
Harry Wolters Wat moesten die mensen hard werken. 
 
Anneke Koers ik ben geboren in 1949 en heb die oude tijd nog heel even meegemaakt. In de 
jaren zestig begon de grote afbraak, wat men toen verbetering vond. Maar de sfeer is weg, 
zelfs de bomen zijn weg, 
 
Wim Getkate Iedere tied hef zo zien vuurdeel. Die oale tied lik wal heel mooi, mear toen mo'n 
de leu onmeunig pokkeln um nen paar eer'pln en wat greunte op 'n teelder te kriegn. He'w nou 
wal better terechte. Mear wal jammer dat die historische boerderiejn d'r neet meer zint. 
 
Hjl Cox Ja klopt, je bent als mens geneigd om vooral naar de mooie dingen te kijken en er 
meer waarde aan te hechten dan reëel is, ze te verheerlijken. Maar ja, we zijn mensen hè? 
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Marie Pluimers ruimt de koeling in in de nieuwe supermarkt van de coöperatie  
 
 

Van Coesant  
Bernardus Gerardus van Coesant is geboren op 28 november 1877 te Amsterdam en 
overleden op 28 juni 1945 te Enter op zevenenzestigjarige leeftijd. Hij is de oudst bekende Van 
Coesant te Enter. Bernardus Gerardus van Coesant is de zoon van Jansje Jeanette van 
Coesant. Hij woonde aan de Dorpsstraat 135a te Enter. Bernardus Gerardus van Coesant is 
getrouwd op 5 november 1903 met Geertruida (Truure) Geels uit Enter. Zij is de dochter van 
Jan Hendrik Geels (Geel’n) en Geertruid Tijhuis. Uit dit huwelijk zijn te Enter zes kinderen 
geboren. 

Gerhard van Coesant is geboren op 25 april 1907 te Enter en overleden op 24 augustus 1964 
te Lourdes (Fr) op zevenenvijftigjarige leeftijd. Hij is begraven te Enter op 29 augustus 1964. 
Gerhard van Coesant was de eigenaar van een veetransportbedrijf. Hij is de zoon van 
Bernardus Gerardus van Coesant en Geertruida (Truure) Geels. Gerhard van Coesant woonde 
aan de Dorpsstraat 147 te Enter. Hij is getrouwd met Antonia Hendrika Antonissen. Uit dit 
huwelijk zijn te Enter elf kinderen geboren. 

Bernardus Gerardus van Coesant is geboren op 10 oktober 1912 te Enter en overleden op 23 
januari 1974 te Enter op eenenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Bernardus Gerardus 
van Coesant en Geertruida (Truure) Geels. Bernardus Gerardus van Coesant woonde aan de 
Dorpsstraat 135a te Enter. Hij is getrouwd op 21 augustus 1941 met Hendrika Johanna 
Christina (Dika) Freriksen uit Enter. Zij is de dochter van de landbouwer en ganzenkoopman 
Gerhardus Freriksen en Geertruida Maria Denselaar. Uit dit huwelijk zijn te Enter elf kinderen 
geboren. 
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Kinderen Coesant en twee buurkinderen. Buurmeisje Emmy Otten trouwde met Herman van 
Coesant 

Bernardus Gerhardus (Bennie) van Coesant is geboren op 6 juni 1942 te Enter. Hij is de zoon 
van Bernardus Gerardus van Coesant en Hendrika Johanna Christina (Dika) Freriksen. 
Bernardus Gerhardus (Bennie) van Coesant is getrouwd met Joke Maria Pots uit Enter. Uit 
dit huwelijk zijn te Enter vier kinderen geboren. 

Gerrit van Coesant is geboren op 25 augustus 1945 te Enter. Hij is de zoon van Bernardus 
Gerardus van Coesant en Hendrika Johanna Christina (Dika) Freriksen. Gerrit van Coesant 
is veehandelaar. Hij woont aan de Rondweg 10 te Zuiderveld. Gerrit van Coesant is getrouwd 
op 4 juli 1986 op veertigjarige leeftijd met Trees ten Kattelaar uit Enter. Zij is de dochter van 
de fabrieksarbeider Hendrikus Johannes ten Kattelaar (Vut’n Dieks) en Geertruida Maria 
Hoek. Zij is de weduwe van Henk Oude Niehuis. Henk Oude Niehuis was draglinemachinist 
en is op veertigjarige leeftijd overleden. Uit het huwelijk van Gerrit van Coesant en Trees ten 
Kattelaar is Ramon Hendrikus Bernardus van Coesant geboren op 13 mei 1987 te Zuiderveld. 

Johan van Coesant is geboren op 25 mei 1948 te Enter. Hij is vrachtwagenchauffeur. Johan 
van Coesant is de zoon van Bernardus Gerardus van Coesant en Hendrika Johanna (Dika) 
Freriksen. Hij is getrouwd met Suze ten Brummelhuis. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie 
kinderen geboren, Carmen, Haike en Jarno van Coesant. 

Gradus (Graads) van Coesant is geboren op 22 november 1914 te Enter en overleden op 31 
januari 1985 te Enter op zeventigjarige leeftijd. Hij is de eigenaar van een taxibedrijf. Gradus 
(Graads) van Coesant woonde aan de Disselsweg 8 te Enter. Hij is getrouwd in 1949 met 
Geertruida Jannink uit Elsen. Zij is de dochter van de landbouwer op het erve Wassink, 
Hendrikus Johannes Jannink en Engelina Wolters. Uit dit huwelijk zijn te Enter twee 
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kinderen geboren, Nardy en Ans van Coesant. Ans van Coesant is de eigenaar van het 
taxibedrijf. 
 

 

 De grootste klomp ter wereld: 403 cm lang, 171 cm breed en 169 cm hoog.  

Van Uitert  
Adolf Hendine van Uitert is gedoopt omstreeks 1696 te Wierden. Hij is de oudst bekende Van 
Uitert uit Enter. Adolf Hendine van Uitert is de zoon van Hans Henk van Uitert en Marrigjen 
Wolters Smit. Hij is getrouwd op 17 februari 1732 met de dertigjarige Aaltje Jansens Ezendam 
uit Enter. Zij is de dochter van Jan ten Ezendam en Jenneken Jans. Uit dit huwelijk zijn te 
Enter twee kinderen geboren. Aaltje Ezendam was eerder getrouwd op achttienjarige leeftijd 
op 30 november 1710 met Hendrik Jeronimus Helmich. Hij overlijdt op 21 november 1736 op 
achtenvijftigjarige leeftijd, 

Hendrik Helmich en Aaltien Ezinkdam sluiten een hypotheek af van duizend gulden met 
Henrica van der Sluys. Mede ondertekenaar is koster Joost Grevink. Mede als volmacht 
ondertekenaars zijn, vader en moeder Helmich, Jarnen Helmich en Jenneken Eetgerinck. Het 
echtpaar woont in een huis van acht gebinten en twee endskamers en een daarbij een schoppe 
van vier gebinten.  
 
Hans Hendrik van Uitert is geboren op 1 juli 1736 te Enter. Hij is de zoon van Adolf Hendrine 
van Uitert. Hans Hendrik van Uitert is getrouwd op 19 mei 1766 met Marijke Jansens 
Kempers uit Enter. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het tweede kind, Janna, is niet 
getrouwd. Zij is overleden op 16 maart 1860 te Enter op eenennegentigjarige leeftijd. Het 
vierde kind, Aaltje (van Satert), is getrouwd met de landbouwer Jan Hendrik Mensink (Pool) 
uit Enterbroek. In 1811 is er een veetelling. Jan Hendrik Mensink heeft een paard met veulen, 
vier ooien met vier lammeren, vier koeien, een vaars en twee kalfjes. Op de kadastrale kaart 
van 8132 is de helft van het erve de Pool in de marke Elsen en de andere helft is in de marke 
Enter. Het erve is twintig hectare groot, waarvan bijna drie hectare het eigendom is van de 
bewoner van het erve de Pool, Jan Hendrik Mensink. Het andere deel is eigendom van Albert 
Mensink. 
 
Jan van Uitert is geboren op 29 juni 1766 te Enter en overleden op 5 december 1811 te Enter 
op vijfenveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jans Hendrik van Uitert en Marijke Jansens 
Kempers. Jan van Uitert  is paardenkoopman. 
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Jan van Uitert en zijn vrouw Janna Hagedoorn kopen op 8 april 1797, van Jannes ten Brinke 
en Aaltjen ter Weele, een huis en gaarden voor duizend gulden. Het huis is tussen de 
afscheiding van Gerrit Jan Langenhof zuidwaarts en Willem ten Brinke noordwaarts, binnen 
Enter gelegen. Alsmede is een derde part van een put gekocht, staande voor de voorde van L. 
Schuitemaker en Gerrit Jan Langenhof. Akte te Goor opgemaakt op 15 dec.1797. (R.A.Ked.20 
blz.63/64). 
 
Jan van Uitert is hoogstwaarschijnlijk de grondlegger geweest van het erve ‘n Pool. Door zijn 
paardenhandel had hij grond nodig, waar hij zijn paarden kon later grazen. De paarden 
werden in Polen en Rusland gekocht. Daar komt de naam ’n Pool vandaan. Van de 
markebestuur van Enter zal hij, net als de ganzenhandelaren, geen toestemming hebben 
gekregen om zijn paarden op de markegrond te laten grazen. Op het einde van de  marke van 
Enter heeft hij, met of zonder gedoogsteun van de marke, bezit genomen van enkele hectare 
grond. Ook van de naast gelegen marke Elsen heeft hij omstreeks 1800 grond in gebruik 
genomen. Zijn tweede vrouw woonde in het naastgelegen erve den Duische, dat in de marke 
Elsen ligt. Na zijn overlijden heeft zijn zwager Jan Hendrik Mensink her erve de Pool van hem 
overgenomen. 
 
Jan van Uitert is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is met Janna Hagedoorn uit Enter. 
Zij is de dochter van Gerrit Geels Hagedoorn en Grietje Katteler. Uit dit huwelijk zijn te 
Enterbroek drie kinderen geboren. Het tweede huwelijk is met buurmeisje Maria ten Duische 
uit Elsenerbroek. Uit dit huwelijk is te Enterbroek dochter Janna geboren.  
 
Hendrikus van Uitert is geboren op 29 juni 1810 te Enterbroek en overleden op 21 mei 1886 
te Enterbroek. Hij is de zoon van Gerrit van Uitert en Janna Fieneman.  Hendrikus van Uitert 
is paardenkoopman. Zijn erfgenamen verkopen een derde deel van het erve de Pool in 
Enterbroek. Het andere deel is eigendom van de heer van kasteel Twickel. Het erve is iets meer 
dan anderhalve hectare groot. Hendrikus van Uitert is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk 
is op 26 januari 1849 met de zeventienjarige Gerritdina Olthof uit Enter. Hij is dan 
achtendertig jaar. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het eerste kind, Gerritdina, is 
getrouwd met de winkelier en koopman Jan Hendrik Leijendekker uit Enter. In 1877 koopt 
Leijendekker van Salomon Spanjer het pand, waar nu Kornegoor een rijwielzaak heeft. 
Spanjer heeft het pand aan de Dorpstraat in 1858 gekocht van dominee Immink. Gerritdina 
Olthof overlijdt op 22 november 1856 op vijfentwintigjarige leeftijd. Het tweede huwelijk is op 
6 mei 1859 met de tweeëntwintigjarige Gerritdina ter Hofte uit Lonneker. Uit dit huwelijk zijn 
drie kinderen geboren. Het eerste kind, Gerrit Jan, is drie jaar geworden. Het derde kind, 
Johanna, is tweehonderdachtenzestig dagen geworden. Na het overlijden van Hendrikus van 
Uitert in 1886 hertrouwt Gerritdina ter Hofte in 1894 met Fredrik de Blaauw. Bij haar 
overlijden is zijn woon- en verblijfplaats onbekend. Hij is met onbekende bestemming 
vertrokken. 
  
Gerrit Jan van Uitert is geboren op 20 december 1928 te Enter en overleden op 5 september 
2008 in het ziekenhuis te Almelo op negenenzeventigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan van 
Uitert en Gerritdina Ezink. Gerrit Jan van Uitert is getrouwd op 8 augustus 1957 met een 
dochter van Beldman uit Rijssen. Uit dit huwelijk is op 31 mei 1960 te Enter Jan geboren. 
 
 

Supermoto 
 
Een van de meest spectaculaire tak van motorsport is zeker Supermoto: een combinatie van 
motocross, speedway en wegrace. Een typisch Supermoto circuit bestaat voor zeventig procent 
uit verhard en dertig procent uit onverhard wegoppervlak. In het onverharde deel worden 
springschansen aangelegd. Supermoto’s onderscheiden zich van crossmotoren door de 
bredere velgen met straatbanden. Het voorwiel is ook stukken kleiner, meestal zo'n 
zeventien inch in plaats van de eenentwintig inch bij crossmotoren. Ook het achterwiel wordt 
vervangen door een zeventien inch wiel, met een breedte van vijf of vijfenhalf inch. Bovendien 
zitten er op  supermoto’s veel grotere remschijven omdat er meestal op asfalt geracet wordt. 
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De race-style van supermoto’s is het best te omschrijven als een kruising van motorcross en 
Super Sport. Vooral het sliden in de bochten is zeer kenmerkend voor de supermoto. 
 
 

 
 
 



33 
 

 
 
Foto’s zijn van Geert Poffers, supermoto op het circuit de Krompatte, zondag 26 juni 2016. 
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Tijhuis 
Wilhelmus (Willem) Berends Tijhuis (Sijthof op erve Tijhuis) is geboren omstreeks 1733 te 
Zeldam en overleden na 1795 te Rectum. Hij is de oudst bekende Tijhuis. Willem Tijhuis is 
landbouwer. Hij is de zoon van Bernardus Sijthof en Aelken Scherling. Willem Tijhuis is  
getrouwd op 27 maart 1766 met de landbouwer van het erve Thijs, Anna Maria (Marie) 
Heerdink uit Rectum.  Zij is de weduwe van Jan Tijhuis uit Rectum. Uit het huwelijk met Jan 
Tijhuis zijn drie kinderen geboren. Willem Tijhuis trouwt in op het erve Thijs te Rectum. De 
volkstelling van 1795 vermeldt dat het gezin negen personen telt. Uit het huwelijk van Willem 
Tijhuis en Marie Heerdink zijn te Rectum zeven kinderen geboren.  

De kinderen worden Tijhuis genoemd. Het vijfde kind, Gradus, wordt echter Gerrit Westhuis 
genoemd. Het zevende kind, Janna, is getrouwd op achttienjarige leeftijd met Hermannes 
(Mannes) Jannink uit Rectum. Bij de geboorte van hun kinderen is vermeldt dat zij op het 
erve Schipdam te Enterbroek woonden.   

Gradus Tiehuis is geboren  op 25 januari 1879 te Enterbroek en overleden op 19 oktober 1948 
te Enter op negenenzestigjarige leeftijd. Hij wordt ook Weusthuis genoemd. Gradus Tiehuis is 
landbouwer. Hij is de zoon van Antonius Tiehuis en Hendrika Broekhuis. Gradus Tiehuis is 
getrouwd op veertigjarige leeftijd met Johanna Gezina Dreijerink uit Enter. Zij is de dochter 
van de landbouwer Hermannes Dreijerink (Reurink) en Johanna Doeschotte. Uit dit huwelijk 
zijn te Enter vijf kinderen geboren. Het tweede kind, Hendrik Antonie, wordt ook Weusthoes 
genoemd en is landbouwer en houthakker. Het vierde kind, Johannes Hendrikus, is één jaar 
geworden. 

Jannes Tiehuis (Weusthuis) is geboren op 4 november 1800 te Enterbroek en overleden op 21 
november 1800 te Enterbroek. Hij is landbouwer en klompenmaker. Hij woonde in 1838 op 
het erve Westhuis (Weusthuis) te Enterbroek. Dit erve wordt nu erve de Plas genoemd. Jannes 
Tiehuis is de zoon van Gradus Tiehuis (Gerrit Westhuis) en Aleida Dreierink.  

Op 30 mei 1856 sluit hij een hypotheek af bij Johanna ten Bruggencate te Almelo. 
Volgens het markeboek van IJpelo heeft Jannes Tiehuis in 1853 een nieuw huis op 
markegrond gebouwd en enige heidegrond in cultuur gebracht. Hij heeft in 1857 twee bunder 
land in bezit genomen en als afscheiding van de overige markegrond een houtwal aangelegd, 
deels met bomen beplant en deels met kielspit (greppels). 

Hij is getrouwd op 1 september 1826 met Rodolpha Wolters uit Enterbroek.  Zij is de dochter 
van Bartus Wolters en Jenneke Keppelink. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek tien kinderen 
geboren. 

Hermannes Tiehuis is geboren op 18 januari 1855 te Enterbroek en overleden op 3 augustus 
1916 te Denekamp op eenenzestigjarige leeftijd. Hij is klompenmaker en tapper. Hermannes 
Tiehuis is de zoon van Johannes Tiehuis en Janna Pierik. Voor 1892 woonde hij in de buurt 
van het erve Rohaan. Het erve is omstreeks 1892 afgebroken. Hermannes Tiehuis woonde van 
1892 tot 1898 aan de Bornerbroekseweg. Het erve wordt nu erve de Pol genoemd. In 1898 
verhuist hij met zijn gezin naar Denekamp. Hij is getrouwd op 15 april 1879 met Willemina 
Doeschotte uit Enterbroek. Zij is de dochter van landbouwer Gerardus Doeschotte en 
Gerritdina te Wierik. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zes kinderen geboren. 

Bernardus Tiehuis is geboren op 9 oktober 1832 te Enterbroek en overleden op 17 december 
1921 te Enterbroek. Hij is de zoon van Jannes Tiehuis en Rodolpha Wolters. Bernardus 
Tiehuis is klompenmaker. Hij woonde van 1900 tot 1910 bij zijn dochter en schoonzoon 
Schrooten op het erve Slag. Bernardus Tiehuis is getrouwd op 8 januari 1860 met Hendrika 
ten Dam uit Vriezenveen. Zij is de dochter van Antonie ten Dam (de Geij’n) en Gesina Gospeler. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Hendrika ten Dam is overleden op 9 mei 1911 bij 
haar dochter op het erve Slag. 

Antonius Tiehuis is geboren op 16 augustus 1846 te Enterbroek en overleden op 18 mei 1928 
te Enterbroek. Hij is de zoon van Jannes Tiehuis en Rodolpha Wolters. Antonius Tiehuis is 
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twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 26 mei 1875 met Hendrika Broekhuis uit 
Wierden. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Het eerste kind, Gerhardus, is twee 
dagen oud geworden. Het tweede kind, Johannes, is zevenennegentig dagen oud geworden. 
Het zesde kind, Jan Hendrik, is twee jaar geworden. Het zevende kind, Johanna,  is geboren 
in 1884 en overleden op 4 mei 1909 te Delden op vijfentwintigjarige leeftijd. Zij was getrouwd 
in 1903 met Johannes Nijhuis. Hij is de zoon van landbouwer Johannes Nijhuis en Hendrika 
Westerink. Hendrika Broekhuis is overleden op 24 november 1884 te Enterbroek op 
achtendertigjarige leeftijd. Het tweede huwelijk is op 10 november 1885 met Berendina Harink 
uit Ambt Delden Zij is de dochter van de landbouwer Hermannes Gerhardus Harink (Kruder) 
en Gezina Ottenschot. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek twee kinderen geboren. Het eerste 
kind, Siena, is getrouwd met klompenmaker Gradus Wolters (Vit Graads) uit Enter. Hij is de 
zoon van klompenmaker en landbouwer Jannes Wolters en Geertrui Spekenbrink. Het tweede 
kind, Jan Hendrik, is getrouwd met Johanna Berendina Freriksen uit Enter. Zij is de dochter 
van landbouwer Jannes Freriksen (Oaluup’n)  en Maria Spekenbrink.  

 

 

 
Ter Denge  
 
Hendrik ter Denge is timmerman. Hij is getrouwd met Janna Lodewegens. Uit dit huwelijk is 
Johann Bernard  geboren te Gronau. Hendrik ter Denge is de oudst bekende Ter Denge. 
 
Johann Bernard ter Denge is geboren omstreeks 1794 te Gronau en overleden op 21 januari 
1862 te Enterbroek. Hij is landbouwer. Johann Bernard ter Denge is omstreeks 1827 naar  
Enter verhuisd. Hij is de zoon van Hendrik ter Denge en Janna Lodewegens. Johann Bernard 
ter Denge is getrouwd op 22 maart 1837 met Gerritdina Pouwel uit Enterbroek. Zij is de 
dochter van Gerrit Pouwel en Gerharda (Grada) Siemerink. Zij is de weduwe van de 
landbouwer Hendrik Lammertink op erve Ulker te Enterbroek. Hij is overleden vijftien dagen 
na zijn huwelijk en voor zijn zoon is geboren. Hij is de zoon van Gerrit Jan Lammertink 
(Woolthuijs) en Fenne Averdijk. Uit het huwelijk van Johann Bernard ter Denge en Gerritdina 
Pauwel zijn te Enterbroek vijf kinderen geboren. Het eerste kind, Hendrik, wordt Woolters 
genoemd. Het tweede kind, Gerhardus, is twee dagen oud geworden. Het derde kind, Grada, 
is negen jaar geworden. Het vierde kind, Jan, wordt Ter Dinge genoemd. Hij is op 
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drieëndertigjarige leeftijd te Enterbroek overleden. Het vijfde kind, Gerhard, wordt ook Ulker 
genoemd.  
 
Johann Bernard ter Denge is in 1837 als lidmaat ingeschreven in de hervormde kerk 
“komende uit Gronau”. De familie ter Denge is afkomstig van het oude erve Ter Dinghe, net 
over de grens bij Overdinkel en viel kerkelijk onder Gronau. In de familie gaat het verhaal dat 
Johann ter Denge gedeserteerd zou zijn uit het Pruisische leger en naar Nederland gevlucht 
was.  Toen Johann in 1837 trouwde met Gerritdina Pouwel uit Enter werd zoals gewoonlijk 
onderzocht of er nog verplichtingen waren ten aanzien van de Nationale Militie. De gouverneur 
van Overijssel schrijft daarover: 
 
Gelet op een mede  ten requeste overgelegd certificaat, strekkende ten bewijze dat de 
requestrant in zijn geboorteland aan zijne militaire verplichtingen ten vollen heeft voldaan en 
aldaar eerst in 1833 uit de dienst is ontslagen. Overwegende alzoo dat voldoende gebleken is 
dat de requestrant tijdens zijn ontslag uit de militaire dienst in zijn geboorteland reeds verre 
boven de jaren was van verplichtingen tot de Nationale Militie in dit Rijk.  

Johann Bernard ter Denge is gewoon in dienst geweest in Pruisen. 
 
Hendrik ter Denge is geboren op 5 april 1837 te Enter en overleden op 7 maart 1881 te Enter 
op drieënveertigjarige leeftijd. Hij wordt ook Woolters genoemd. Hendrik ter Denge is de zoon 
van Johann Bernard ter Denge en Gerritdina Pouwel. Hij is getrouwd op 28 maart 1862 met 
de zevenendertigjarige Engberdina Lubbers uit Enter. Zij is de dochter van schipper Gerrit 
Lubbers (Woolters) en Zwenneke Langenhof. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen 
geboren. Het eerste kind, Janna, is zesentwintig jaar geworden. Het tweede kind, Ziena, is 
twee jaar geworden. Het derde kind, Gerrit, wordt ook Woolters Gaait genoemd. 
 
In 1882 wordt de het erve Woolters herbouwd en komt nu direct aan de latere Dorpsstraat, 
naast de drie andere boerderijen. De zoon Gerrit, die in 1868 geboren is, trouwt in 1892 met 
Aaltje ter Weele. Gerrit ter Denge (Woolters-Gaait) kon prachtig vertellen over de negentiende 
eeuw. De zoon Hendrikus werd de laatste Ter Denge die woonde in het Wooltershoes. Toen hij 
in 1932 trouwde met Maartje Spui werd een nieuwe boerderij gebouwd aan de Eversdijk. 
 
Gerrit ter Denge is geboren op 8 september 1867 te Enter en overleden op 21 december 1957 
te Enter op negentigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hendrik ter Denge (Woolters) en 
Engberdina Lubbers. Gerrit ter Denge is getrouwd op 23 juni 1892 met Aaltje ter Weel uit 
Enter. Zij is de dochter van de klompenmaker Jannes ter Weel (Paol) en Hendrika ten Brinke. 
Uit dit huwelijk zijn te Enter zes kinderen geboren. Het eerste kind, Janna, is getrouwd met 
klompenmaker Gerrit Scholten (’n Pot) uit Ambt Delden. Het tweede kind, Jan Hendrik, wordt 
ook Maskop genoemd. Het derde kind, Jannes, is getrouwd te Hengelo met Fredrika 
Schutteman uit Hengelo. Hij is later verhuisd naar Drenthe. Het vierde kind, Egberdina, is 
overleden in het ziekenhuis te Almelo op negentienjarige leeftijd. Het vijfde kind, Hendrikus, 
wordt Woolters Dieks genoemd. Het zesde kind, Sina, is getrouwd op negenentwintigjarige 
leeftijd met de veertigjarige Jan Willem Rietberg. Hij is de zoon van de landbouwer op erve de 
Rassche, Gerrit Rietberg en Janna Hazewinkel. Sina ter Denge is overleden op 7 februari 1986 
op eenentachtigjarige leeftijd. Jan Willem Rietberg is overleden op 8 maart 1952 op 
achtenvijftig jarige leeftijd. 
 
Jan Hendrik ter Denge (Maskop) is geboren op 2 juni 1895 te Enter en overleden op 19 
november 1952 te Enter op zevenenvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gerrit ter Denge 
(Woolters Gaait) en Aaltje ter Weel. Jan Hendrik ter Denge woonde aan de Werfstraat 10 te 
Enter. Hij is getrouwd op 13 juli 1922 met Hendrika ter Plegt uit Enter. Zij is de dochter van 
de klompenmaker Jan ter Plegt en Janna Jansen. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier kinderen 
geboren. Het eerste kind, Egberdina, is getrouwd op 17 juli 1947 met Hilbert Oosterveen uit 
Vroomshoop. Hij is de zoon van de schilder Albert Oosterveen en Antje Hendrika Peters, Uit 
dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren, Berto, Henk en Jannie Oosterveen. Het 
tweede kind, Janna, is overleden te Enter op zeventienjarige leeftijd. Het derde kind, Gerrit, 
is getrouwd met Jennigje Johanna (Jennie) Getkate uit Enter. Zij is de dochter van Willem 
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Getkate (Raps Willem) en Jennigje Dood. Het vierde kind, Janna, is overleden te Enter op 
vierjarige leeftijd. 
 
Hendrikus ter Denge is geboren op 16 april 1902 te Enter en overleden op 30 maart 1988 te 
Enter. Hij wordt ook Woolters Dieks genoemd. Hendrikus ter Denge is de zoon van Gerrit ter 
Denge en Aaltje ter Weel. Hij is getrouwd op 28 april 1932 met Maartje Spui uit Poortugaal. 
Zij woonde voor haar huwelijk bij Joost Rooimans en Magdalena Hoek te Markelo. Ze waren 
haar getuigen op het huwelijk. Uit dit huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. Het eerste 
kind, Egberdina Aaltje (Dina), is getrouwd met Jan Paalman uit Holten. Het tweede kind, 
Magdalena Maaike (Lena) is getrouwd met Ab Kolkman uit Holten. Het derde kind, Gerrit, 
wordt Woolters Gert genoemd. Het vierde kind, Johanna (Jo), is getrouwd met Egbert Getkate. 
 
Gerrit ter Denge is geboren op 26 februari 1936 te Enter en overleden op 30 maart 2009 te 
Enter. Hij is landbouwer. Gerrit ter Denge is de zoon van Hendrikus ter Denge en Maartje 
Spui. Hij woonde aan de Eversdijk 4 te Waterhoek. Gerrit ter Denge is getrouwd op 14 mei 
1964 met Jannie Zonnebeld uit Rijssen. Uit dit huwelijk zijn in het ziekenhuis te Almelo drie 
kinderen geboren, Erik, Jan en Martin Ter Denge. Erik is getrouwd met Anja Scholten uit 
Enter. 
 
Hendrik (Henk) ter Denge is geboren op 11 mei 1944 te Enter. Hij is ambtenaar bij het 
waterschap Vechtstromen (voorheen Regge en Dinkel). Hendrik (Henk) ter Denge woont te 
Rijssen. Hij is de zoon van Hendrikus ter Denge en Maartje Spui. Hendrik (Henk) ter Denge is 
getrouwd op 21 november 1972 met Dineke ter Harmsel uit Rijssen. Uit dit huwelijk zijn vier 
kinderen geboren. Marja, Ellen en Henri zijn in het ziekenhuis te Almelo geboren. Het vierde 
kind, Gerrit Jan Martin, is te Rijssen geboren. 
 
 

Van de Kolk  
Hendrik van der Kolk is geboren omstreeks 1750. Hij is de oudst bekende Van der Kolk. 
Hendrik van der Kolk is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 1770 met 
Clasina Dudelaar. Uit dit huwelijk is omstreeks 1771 Willem van der Kolk geboren. Het tweede 
huwelijk is op 9 juni 1776 te Dalfsen met Aaltje Janssen. Uit dit huwelijk zijn te Dalfsen twee 
kinderen geboren, Jochem en Jan Hendrik van der Kolk. Jan Hendrik is geboren op 13 januari 
1782. 

Johan Gerrit van der Kolk is geboren op 14 december 1917 te Wierden en overleden op 16 
augustus 1995 te Groningen op zevenenzeventigjarige leeftijd. Hij is begraven op 21 augustus 
1995 te Enter. Johan Gerrit van der Kolk is landbouwer. Hij is de zoon van Hendrik van der 
Kolk en Janna Kiekebeld. Johan Gerrit van der Kolk woonde aan de Keursweg 3 te Ypelo. Hij 
is getrouwd op 3 juni 1948 met Janna Arendina Wassink uit Bornerbroek. Zij is overleden op 
18 augustus 1992 op achtenzestigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn te Ypelo vijf kinderen 
geboren. Het eerste kind, Janny, is getrouwd met Graads Altink uit Rijssen, het tweede kind, 
Aaltje Janna Gerritje, is getrouwd met de landbouwer Jan Vinkers uit Elsen, het derde kind, 
Jan Gerrit Hendrik, is getrouwd met Hendrika Janna Johanna Velten, het vierde kind, 
Hendrik, is getrouwd met Gerritdina Sanderman, het vijfde kind, Dirk Jan, was 
pluimveehouder en is overleden op 26 oktober 2010 op negenenveertigjarige leeftijd te 
Bornerbroek. 

Jan Gerrit Hendrik van der Kolk is geboren op 17 april 1954 te Ypelo. Hij is de zoon van Johan 
Gerrit van der Kolk en Janna Arendina Wassink. Jan Gerrit Hendrik van der Kolk is 
landbouwer. Hij woont aan de Kattelaarsdijk 6 te Enterbroek. Jan Gerrit Hendrik van der Kolk 
is getrouwd op 9 mei 1975 met Hendrika Janna Johanna Velten uit Enterbroek. Zij is de 
dochter van landbouwer Mannes Velten  (Velten’s Mans) en Janna Arendina Bakker. Uit dit 
huwelijk zijn te Enterbroek twee kinderen geboren, Anja en Marian van der Kolk. Het eerste 
kind, Anja, is getrouwd met Erwin Nijenhuis uit Enterbroek, het tweede kind, Marian, is 
getrouwd met Erik Waanders uit Markelo. 
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Reacties op facebook 
 
Wim Pluimers: Wim van Köps van Henk oet ’n Noord eane. 
 
Marjan Slagers: Jan van Boot’ n Jan en Miny van Gait van ’n Koekoek. 
 
Annemarie Brok-Homan: Ik bin der ene van Benny van Homan en Truus van de Betse. 
Hetty Morsink reageert: En Benny is van Homans’ Trees. 
 
Ans Elzinga-Heuvink: Ik bin van Gerard en Truus van ’n Proot, Herman en Siene van de 
Paander. 
 
Jannie Wild: Ik bin Jannie van Baasjes Frits. 
 
Gerrie de Weerd: Ik bin er ene van Bernhard van de Weerd. 
 
Judith Denekamp: Ik bin der ene van Henk van Mans van Beumert. 
 
Trees Zwienenberg: Ik ben getrouwd met eentje van Krols Jans en Hendrieke. 
 

 
 
Harrie Zwienenberg, echtgenoot van Trees Nijhuis, met kleindochter Lise. 
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Hetty Morsink: Ik bin der ene van Binnegaits Willem en van Hanna van Hoosols Karel. 
 
Ine Krabbe-Slagers: Ik bin er ene van Krulkes Bernhard en Miene van de Paander. 
Irma Denissen-Slagers: Doar bin ik der ok ene van! 
 
Marcel Slagers: Ik ben van Jan van Krulke en Miene van Detje. 
Wim Slagers: Doar bin ik der ok ene van. 
 
 
Willemien Velthuis-Wolfs: Ik bin der ene van Ven’ n Derk van de Rondweg. 
 
Desiree Wissink: Ik bin der ene maar ook de enigste van Liene van Kleeps van de Trelliesweg. 
 
Janneke Zwiers: Ik bin der ene van Menzen Jo en Miene van Suuske. 
 
Erwin Kuipers: Get van Detje en Leidy van Krulke (of van Bloomkeel). 
 
Gerita Gerita: Mien opoe is Peddemos Dieka. 
Anneke van Uitert: Mien ok. 
 
Anneke van Uitert-Baan: En Getjan van ’n Kaantheer, mien opa. Ik bin dr ene van Jan van 
Zweers-Jan en Gediene van de Schure 
 
Hans Aan de Stegge: Ik bin van Bennie van Helmus en Mientje van Lut’ n Dienen en Dieks 
van ’n Bruil. 
 
Riet Aan de Stegge: Ik bin van Henk van Kroaks. 
 
Wim Nijenhuis: Ik bin Wim van Binnegais Wilm. 
 
Gerrit Wennemers: mie vrouw is ter ene van Arnold van de Beuze. 
 
Anouk Nijmeijer: Ik bin er ene van De Koote en van Sik. 
 
Ada Verhaar: Van Jenke van Trien Geikes Gertjan en Henk van Ketrienboer. 
 
Arjan ten Brinke: ‘k zin der ene van Pleskes Gert en mien opa was Pleskes Jan en opoe was 
Ven’ n Leida. 
 
Monigue Kucukonder-Schrooten: Van Henk van Kaspers Jan. 
 
Diny Lubbers: Ik bin van Lubs Derk en Trui van Foeters. 
 
Gitty Maathuis: Hendrik van de Beuze en Toos van Jan Meijer. 
 
Erny Baan: Erny van Janna van de Weerd. 
Jody Haytink: En ikke van Diny van Janna van de Weerd. Dan bin ik familie van oe! 
 
Thea Otten: Ik zun van Loar’ n Line en Stroat’ n Bernhard en was trouwt met Alwie van 
Langerder Graats en Hanke van Kloas Graats. Zo, dat was n’ n heel’ n moond vol.  
 
Rita Oerbekke: Ik bin van Frans Trui. 
 
Jeannette Preuter-de Wilde: Ik bin van Johan van Trien Dinne en Kaspers Dika. 
 
Denise Damhuis: Ik bin van Minie van Boak’ n Gerrat. 
 
Erna Beldman-Schuitemaker: Ik bin van Jehan van Timmerjans en Mientje van de Kremer. 
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Alie Nijmeijer: Ik bin van Jans van de Plasjènte en Grada van Hoolshof. 
Hennie van Hooijdonk: Ik ok. 
Thea Otten: He’ j Hennie van va en moo, zean ze bie Baks Frits en Riek van Hookjaans 
(Saaltink) altied, mooi he? 
Arjan ten Brinke: Idd mooi wark zo. 
 
Herman Engberts: En ik bin van ’n Hobbelik van de Freriksweg. 
 
Natasja Nijmeijer-Scholten: Van Stanny van Wanda. 
 
Sandra Krommendijk: Van Leny van Wanda en Henny van de Lutte. 
 
Robert Muller: Jannie van Wanda, want Müller kent ze neet. 
 
Leny Slagers: Van Krulke ’s Arnold van de Noordeinde. 
 
Janna Poortman: ik bin van Zwiks Gaait en Miena. 
 
Darly Schuitemaker: Bakker Jan. 
 
Siny ten Hove: ik bin Sientje van Johan van Cornelia van Putmanska en Cornelia Soon in 
Nijverdal. 
 
Sandra Heveling: Ik bin van Hennie van Zwienbarg. 
 
Rianne Borghuis: Ik bin van Marietje van de Matte van Mattt’ n Hendrik. 
 
Fenny Pluimers: Ik ben getrouwd met Baasjes Frits van Herman van Baasjes Frits. 
 

 

Hendrika Nijenhuis van Binnengaait en Jannie Pluimers van Baasjes Frits  

 



41 
 

Herenhuizen  

 
Advertentie uit de Overijsselse Courant van 4 juni 1818 waarin herenhuis "De Berghorst" ter 
afbraak te koop wordt aangeboden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luchtfoto van de Berghorst. bewerking door Henk Pluimers, collectie Ben Pluimers, 11 januari 
2015. 
 
Er stond nog een herenhuis in Enter: de Berghorst. In 1643 was Herman van Heerdt tot de 
Eversberg de eigenaar. Omstreeks 1665 werd de Berghorst door van Heerdt verkocht aan 
Willem Jacob van Staverden die getrouwd was met Mechteld Lucretia Voet van het landgoed 
Beugelscamp in Denekamp. Van Staverden overleed op de Berghorst op 30 oktober 1689. De 
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weduwe bleef achter met twee dochters. De schoonzuster van mevrouw Van Staverden, die 
het beheer voerde over de Beugelscamp, werd vanwege "enige ontsteltheyt in haar hersenen" 
onder curatele gesteld. Zij was niet meer in staat het beheer over de Beugelscamp te voeren. 
Hierdoor kwam mevrouw Van Staverden in beeld als erfgenaam. Dit lokte 
huwelijkskandidaten voor haar dochters. De ene dochter trouwde met baron George Stephan 
Cramer zo Klausburg, kapitein der infanterie uit Goslar in het Harzgebergte. De oudste 
dochter trouwde in 1710 met Baron Alexander von Raet luitenant in het Franse regiment d' 
Alsac. Rond 1750 vertrok het gezin naar de Beugelscamp en de Berghorst werd verhuurd. Het 
herenhuis heeft nooit meer de status van havezathe bereikt. De havezathe De Berghorst lag 
op de overgang van gordeldekzanden naar een dekzandvlakte. Het toponiem 'Berghorst' 
bestaat in ieder geval sinds de veertiende eeuw. Het huis werd in de zeventiende eeuw gekocht 
door W. J. van Staverden. Het Huis Staverden, volgens de 'Navorscher', nummer eenendertig, 
werd de hof Staverden, dat vroeger De Berghorst werd genoemd, aldus genoemd naar de 
familie Van Staverden (1650).  Op basis van de resultaten van het grondradaronderzoek kan 
worden gesteld dat de locatie van havezate De Berghorst is gelokaliseerd. Tijdens het 
onderzoek is de gracht aangetroffen die het oorspronkelijke huis omringde. De grondslag van 
de sedimenten binnen de grachten is anders dan die van de sedimenten buiten de grachten. 
Tevens is vanuit het zuidwesten een mogelijke watertoevoer en/of –afvoer aangesloten op de 
grachten. Binnen de grachten is mogelijk tevens een kleine structuur te herkennen. Begin 
1700 wordt de havezathe De Berghorst verbouwd en uitgebreid. Uit archiefstukken weten we 
wat de benodigde stenen met de Enterse zompen werden aangevoerd. Rond 1750 vertrok het 
gezin Staverden naar de Beugelscamp en De Berghorst werd verhuurd. In Enter woonde 
Geradus Mulder op Staverden, geboren te Enter, gedoopt op 24 januari 1755 te Rijssen. Hij 
noemt zich Staverden naar de familie die toen op De Berghorst woonde. Het Huis De Berghorst 
of Huis Staverden was een Hof. Het Huis was verhuurd aan een scholtenboer en was enige 
honderden bunders groot. Het Huis van de lanter (landheer) of heerschap was het middelpunt 
met tien of vijftien pachtboerderijen erom heen. Het geheel werd dan de Hof genoemd. Een 
pachtboerderij was ongeveer dertig hectare groot, waarvan ongeveer de helft bos en heide. 
Daaruit mocht de pachter (huurder) plaggen en strooisel halen. Van de resterende vijftien 
hectare was negen hectare bouwland, vijf hectare weide- en hooiland en een hectare tuin. De 
huur bedroeg vijftig tot zestig gulden en het derde deel van het verbouwde graan. Het huis 
raakte in verval en op 16 juni 1818 werd het landgoed De Berghorst voor afbraak verkocht en 
viel in meerdere percelen uiteen.  

In de Waterhoek was het Leijerweerd met het sterrenbos. De erfgenamen van het Leijerweerd 
hebben het erve gesplitst in een boerderij en een woonhuis. Het woonhuis was oorspronkelijk 
het koetshuis. Het Huis Leijerweerd is in 1883 afgebroken. De eerste vermelding van dit erve 
vinden we in het schattingsregister van  Twenthe uit het jaar 1475. De eerste bekende 
eigenaar is de familie Ten Thije. In 1475 verkopen Derk en Seino ten Thije ‘dat hues  to 
Grymberghe mit den veer etc. en ook met de Leijerweerd in de buurschap Enter’ aan Otto van 
den Rutenberg. In 1734 koopt Carel Frederik Cramer, richter te Delden, het Leijerweerd  van 
A. Schele te Osnabrück. Cramer was gehuwd met Johanna Putman. Bij het Leijerweerd wordt 
een buitenhuis gebouwd en een tuin met theehuisje aangelegd en tevens een sterrenbos en 
allee. Op 1 november 1838 vestigt Carel Frederic Herman Putman Cramer zich met zijn vrouw 
Maria Elisabeth van Thielen op het buitengoed Het Leijerweerd te Enter. Zijn zoon Joan 
Wilhelm Putman Cramer wordt in 1841 benoemd als burgemeester van de gemeente Wierden 
en gaat dan met zijn vrouw Maria Schouten en hun drie kinderen inwonen bij zijn ouders op 
Huis Leijerweerd. Ook de zuster van Joan Putman Cramer, Joanna Wilhelmina Maria, 
weduwe van de heer Zeger de Jongh, trekt bij haar ouders en broer in. Daar worden nog 
zes kinderen geboren. In 1845 overlijdt Carel Frederic Herman Putman Cramer  en in 1847 
zijn vrouw.   
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Erve Leijerweerd aan de Entergraven in de Waterhoek. 
 
 
In Rectum was het adellijk huis Het Slot. De grachten zijn in 1950 gedempt. Het adres was 
Enterweg 19 te Rectum. Het Slot is een voormalige waterburcht en was een adellijk Stift. Van 
het Stift is tegenwoordig niets meer te zien. Wat rest zijn niet meer dan glooiingen in het 
landschap en een boerderij met dezelfde naam. In de jaren 1950 - 1955 zijn de slotgrachten 
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geheel gedempt. Het Slot was ooit één van de vier adellijke behuizingen in deze kleine 
buurschappen van Rectum en IJpelo. In 1592 verkrijgt David Casper Berck het Slot door te 
trouwen met Jasperina van Raesfelt. Daarvoor is het van haar vader Goossen van Raesfelt en 
Lucretia van Twickelo. Via de dochter van David Berck, Agnes, die getrouwd was met Sweder 
van Langen, komt het in bezit van de Van Langens. In 1703 wordt het door jonker Zeger 
Wichman en Agnes van Langen verkocht aan de rijke Vriezenveense koopman Jan Smelt en 
zijn uit Wierden afkomstige vrouw Kunera Berentsz Brouwer. In 1746 wordt door de in 
Deventer wonende eigenaar Bernardus Smelt en Anna Borgerink beschreven wat er allemaal 
bij het Slot hoort. Expliciet worden dan de pastorieën- en kostersrechten genoemd die bij het 
huis horen. Aan het eind van de achttiende wordt het Slot verkocht aan Bartus Coppelmaat 
en Gezina Slot, de bouwlieden op het Slot. Bij archeologische opgravingen heeft men op het 
terrein een houten waterput, een puntgave bronzen randhielbijl en een houten nap en houten 
lepel gevonden uit de tiende eeuw, die zich in het die zich in het depot van het Rijksmuseum 
Twenthe bevinden. Daarnaast ook fragmenten keramiek uit de Karolingische periode, 
kogelpotscherven, Siegburg aardewerk. Ook treft men her en der op het terrein 
kloostermoppen aan. In het gebied rondom het Slot treft men overal sporen aan van vroeg 
middeleeuwse ijzerproductie. Het terrein van de rechthoekige waterburcht met een dubbele 
slotgracht en de naastgelegen visserij, genaamd Slotsvoorde, is in de periode 1950 - 1955 
geheel gedempt. Nu staat er alleen nog een boerderij met dezelfde naam. Ook de oude Slotdijk 
is tegenwoordig deels verhard en verlegd. De elliptische gracht rondom de in de volksmond 
genoemde Slotbelt, werd door de eigenaar geheel in de slotgrachten geschoven en is daarmee 
gedempt. 
 

 
 
De plaats waar ooit het Stift Slot heeft gestaan. 
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Hendrikus (Dieks) en Sanne Zwienenberg 
 

Dreijerink  
 
Berent Dreijerink is de oudst bekende Dreijerink. Er zijn in de genealogie geen gegevens van 
hem bekend. Hij heeft twee kinderen, Joannes Dreijerink en Joanna Dreierink. Joanna 
Dreierink is geboren in 1707 of 1714. Zij is in 1732 te Borne getrouwd met Joannes Siemerink 
uit Deldenerbroek. 

Joannes Dreijerink is geboren omstreeks 1692 te Bornerbroek. Hij is de zoon van Berent 
Dreijerink. Joannes Dreijerink is drie keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 1692 
met Ale. Zij is geboren omstreeks 1692 en overleden op 17 december 1715. Uit dit huwelijk 
zijn te Borne en Bornerbroek twee kinderen geboren. Het tweede huwelijk is omstreeks 1714 
met Joanna. Zij is geboren omstreeks 1697 en overleden omstreeks 1724 of 1732. Uit dit 
huwelijk zijn te Borne vijf kinderen geboren. Het derde huwelijk is te Borne omstreeks 1732 
met Henrica Jansen. Uit dit huwelijk zijn te Borne en Bornerbroek vier kinderen geboren. 

Johannes Dreijerink is geboren op 19 mei 1873 te Enterbroek en overleden op 9 april 1971 te 
Goor op zevenennegentigjarige leeftijd. Hij is klompenmaker. Johannes Dreijerink is de zoon 
van Hermannes Dreijerink (Reurink) en Jenneke Reurink. Johannes Dreijerink is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 16 april 1896 met Berendina Homan uit Enter. Zij is op 
10 september 1900 op vijfentwintigjarige leeftijd overleden. Berendina Homan is de dochter 
van de klompenmaker Jannes Homan en Fredrika Freriks. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen 
geboren, Jan en Johannes Dreijerink. Het tweede huwelijk is op 18 mei 1905 met Berendina 
Johanna Freriksen uit Enter. Zij is de dochter van de tapper Hendrikus Freriksen en 
Gerritdina Morsink. Uit dit huwelijk is te Enter Hendrikus Bernardus Dreijerink geboren. 
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Erve Dreijerink, voorheen erve de Wos 

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. 

Bernard Jan Dreijerink is geboren op 19 augustus 1926 te Enter en overleden op 15 januari 
2014 in een verpleeghuis te Almelo.  Hij was vrachtwagenchauffeur. Bernard Jan Dreijerink 
woonde aan de Stokreefsweg 4 op erve de Wos te Enterbroek. Hij is de zoon van Jan Dreijerink 
en Johanna Freriksen. Bernard Jan Dreijerink is getrouwd op 1 juli 1960 met Hendrika 
Adriana Maria (Riek) ten Berge uit Enter. Zij is de dochter van Gerardus ten Berge (Proot 
Gerre) en Hendrika Maria Lammertink. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het eerste 
kind, Henk, is overleden op 3 maart 1982 op negentienjarige leeftijd. Het tweede kind wordt 
Jan genoemd; hij is getrouwd met Diane. Het derde kind is Berendina Johanna Maria (Angela); 
zij heeft een relatie met Peter. 

Albertus Johannes Dreijerink is geboren op 11 januari 1938 te Enter en overleden op 10 
maart 1986 te Enter op achtenveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gradus Johannes 
Dreijerink en Aleida Geels. Hij is getrouwd op 1 december 1960 met Hendrika Maassen van 
den Brink uit Rijssen. Zij is de dochter van de landbouwer Willem Maassen van den Brink 
(Velper Wilm) en Alberdiena Borkent (Derkus Diene). Uit dit huwelijk zijn te Enter drie 
kinderen geboren. 

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 
roomse 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 
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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. 

Johan Dreijerink is geboren op 31 december 1907 te Enter en overleden op 15 juli 1965 te 
Enter op zevenenvijftigjarige leeftijd. Hij is caféhouder. Johan Dreijerink is de zoon van 
Hendrikus Dreijerink en Fenneken Freriks. Hij is acht jaar als zijn vader overlijdt. Johan 
Dreijerink is getrouwd op 13 mei 1943 te Haarlem met Elisabeth Kuypers uit Haarlem. Uit dit 
huwelijk zijn te Enter zes kinderen geboren. 

Antonius Maria (Tonnie) Dreijerink is geboren op 22 maart 1946 te Enter en overleden op 12 
juni 2001 te Enter op vijfenvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Johan Dreijerink en 
Elisabeth Kuypers. Antonius Maria (Tonnie) Dreijerink is getrouwd op 30 juli 1976 op 
dertigjarige leeftijd met Geertruida Susanne Maria (Truus) Lenferink. Uit dit huwelijk zijn twee 
kinderen geboren, Tamara Theresia Maria en Marcia Maria Elisabeth Dreijerink 

 

Zaterdag 9 juli 2016 vond weer de jaarlijkse ronde van Enter plaats. De organisatie had weer 
voor een aantrekkelijk programma gezorgd, met o.a. de sportklasse, de dikke-banden-race, 
rap op hoes an, de ploegentijdrit voor buurten en de Ronde van Twenthe; foto Henk Pluimers.  
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Johan en Elisabeth met hun baby Harrie Dreijerink. 

Duschot  
Bernardus Duschot is geboren omstreeks 1750. Hij is de oudst bekende Duchot. Bernardus 
Duschot is getrouwd omstreeks 1750 met Engele  Rouweler. Uit dit huwelijk is te Enterbroek 
op 12 november 1782 Johannes (Jan) Doechotte (Duschot) geboren. 

Johannes (Jan) Doeschotte (Duschot) is geboren op 12 november 1782 te Enterbroek en 
overleden op 30 augustus 1848 te Enterbroek op vijfenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van 
Bernardus Duschot en Engele Rouweler. Hij woonde tot 1817 op het erve Rheins en later op 
het erve Veldhuis aan de Rondweg te Enterveen. 

Bij akte van notaris Jac.van Riemsdijk te Almelo, op 7 jan.1817, verkoopt de heer Doedo 
Jan Lambers in opdracht van Gerrit Schimmelpenning Wz. aan Jan ten Doeschate voor 
f.1400, het 1,5,6,en 7de perceel van het plaatsje Veldhuis onder Enter. (E 1252). 
 
Johannes (Jan) Doeschotte is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 2 januari 1812 
met Willemina Heijmerink (Harink) uit Ambt Delden. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek twee 
kinderen geboren. Willemina Heijmerink overlijdt te Enterbroek op 26 augustus 1822 op 
zevenendertigjarige leeftijd. Aanzeggers van haar overlijden zijn Gerrit Zeendam en Jan 
Kampman. Het tweede huwelijk is op 20 september 1824 met Johanna (Janna) Belderink 
(Bullenaar) uit Ypelo. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Zeven jaar na de geboorte 
van hun jongste kind overlijdt Johannes (Jan) Doeschotte. Johanna (Janna) Belderink 
hertrouwt in 1850 met de landbouwer Arnoldus (Arend) Spekenbrink uit Enter. 
 
Gerardus Doeschotte is geboren op 21 mei 1819 te Enterbroek en overleden op 13 januari 
1901 te Enterbroek. Hij is landbouwer. Gerardus Doeschotte is de zoon van Johannes (Jan) 
Doeschotte (Duschot) en Willemina Heijmerink (Harink). Hij woonde aan de Rondweg te 
Enterveen. Gerardus Doeschotte is getrouwd op 30 november 1848 te Gerritdina te Wierik uit 



49 
 

Enter. Uit dit huwelijk zijn te Enterveen acht kinderen geboren. Het tweede kind, Willemina, 
is getrouwd de klompenmaker en tapper Hermannes Tiehuis uit Ypelo. Voor 1892 woonden 
zij aan de Rijssenseweg, bij het erve Rohaan. Het erve Tiehuis is afgebroken. Van 1892 tot 
1898 wonen ze aan de Bornerbroekseweg, op een boerderij die nu erve de Pol wordt genoemd. 
Daarna verhuizen ze naar Losser. 
 
Hermannes Wilhelmus Doeschotte is geboren op 8 november 1926 te Enter en overleden op 
13 februari 1958 in het ziekenhuis te Almelo op eenendertigjarige leeftijd. Hij woonde aan de 
Rondweg te Enterveen. Hermannes Wilhelmus Doeschotte is de zoon van Gerardus 
Doeschotte en Frederika Johanna Loonink. Hij is getrouwd op 11 november 1954 met 
Johanna Berendina Dreijerink uit Enter. Zij is de dochter van de landbouwer Gradus 
Johannes Dreijerink en Aleida Geels. Zij was eerder getrouwd met de landbouwer en 
houthakker Hendrik Antonie Tiehuis (Weusthuis) uit Enter. Uit het huwelijk van Hermannes 
Wilhelmus Doeschotte en Johanna Berendina Dreijerink is Gerhardus Johannes Jozef (Max) 
Doeschotte geboren op 12 maart 1955. Max Doeschotte was centrale verwarmingsmonteur. 
Hij is overleden in het ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 27 augustus 2000 
op vijfenveertigjarige leeftijd. 
 
Johannes Arnoldus Doeschotte is geboren op 29 augustus 1937 te Enter en overleden op 13 
september 1985 te Enter op achtenveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Herman Gradus 
Doeschotte en Johanna Aleida Pots. Johannes Arnoldus Doeschotte is getrouwd op 22 
november 1963 te Haaksbergen met Maria Johanna Nibbelink uit Delden. Uit dit huwelijk 
zijn te Almelo twee kinderen geboren. 
 
Herman Gradus Doeschotte is geboren op 14 augustus 1902 te Enterbroek en overleden op 
27 december 1971 in het ziekenhuis te Almelo op negenenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon 
van Willem Doeschotte en Engele Essink. Herman Gradus Doeschotte werkte in de 
Eternitfabriek te Goor. Hij woonde aan de Zuiderveldsweg 3 te Zuiderveld. Herman Gradus 
Doeschotte is getrouwd op 14 april 1932 met Johanna Aleida Pots uit Zeldam. Getuigen van 
het huwelijk waren Engbert Burgers en Jannes Kosters. Zij is de dochter van de landbouwer 
en koopman Johannes Marinus Pots en Geziena Hoek. Uit dit huwelijk zijn te Zuiderveld vijf 
kinderen geboren. 
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Vader en zoon Spekenbrink, Beuze Hendrik en Beuze Henk, 1969, foto Harrie Cox. 
 
 

Eertink 
 

Jan Hendrik Eertink, geboren omstreeks 1720 te Markelo, is de oudst bekende Eertink. Hij is 
getrouwd op 20 september 1776 te Markelo met Ale Mensink. Hij had één kind, Hendrik 
Eertink, geboren omstreeks 1750 te Markelo.  

 
Jan Eertink is geboren op 26 februari 1822 in de Waterhoek te Enter op de erve Boerkamp en 
overleden op 16 december 1904 te Enterbroek. Jan Eertink is de zoon van Jan Hendrik 
Eertink en Diena Schutten (Heinhuis). Hij is getrouwd op 26 april 1848 met Jenneken 
Brunninkreef waarbij Jan Waanders en Gerrit Jan Ezendam getuigen waren. Jenneken was 
de dochter van Jan Hendrik Brunninkreef, de landbouwer van het erve Groot Wolves. Uit dit 
huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het vierde kind, Hendrika, is geboren in Enter en werd 
Zwiks Dika genoemd. 
 
Hendrik Jan Eertink wordt ook Zwik genoemd. Hij is geboren op 23 september 1895 te Enter 
en overleden te Enter op 25 oktober 1985 op negentigjarige leeftijd. Hendrik Jan heeft een 
zwaar leven gehad, werken op de steenfabriek in Borne, werkverschaffing in de crisisjaren, 
klompen maken in oorlogstijd; ook was hij nog een tijd buschauffeur. Na zijn pensioen heeft 
hij nog jaren melk gemonsterd bij de boeren, ’s morgen vroeg en ’s avonds laat. Hij is de zoon 
van Jan Eertink en Janna Borghuis. Hendrik Jan Eertink is getrouwd op 3 mei 1923 met 
Geertruida Christina Koenderink, die Zwiks Trui werd genoemd. Ze woonden aan de Zwiksweg 
1. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. 
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Zwiksweg  
 
Gerrit Eertink is de broer van bovengenoemde Hendrik Jan Eertink. Hij werd ook Zwiks Gaait 
genoemd. Gerrit Eertink is op 31 juli 1924 getrouwd met Willemina Johanna Deurnink uit 
Rijssen. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren: Jan Hendrik, Mina Johanna, Johan, 
Harmina, Hendrik en Janna Eertink. Ze woonden aan de Julianastraat. Harmina werd Mientje 
genoemd en is getrouwd op 1 april 1948 met Hendrikus (Dieks) Wolterink uit Rijssen. Uit dit 
huwelijk zijn drie kinderen geboren, Dinant, Gerrit en Wim Wolterink. Ze woonden ook aan 
de Julianastraat. Janna Eertink is geboren op 29 mei 1938 en is getrouwd met Poortman uit 
Rijssen. 
 
 

 
 
 
De Zwikskearls omstreeks 1965, links Dieks en rechts Jan Hendrik, bij de niendeur van hun 
boerderij. 
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Janna Poortman-Eertink 

Ekkerink  
Thonnis Thuijnck Ekkerink is geboren omstreeks 1610 te Enter en overleden omstreeks 1688 
te Enter. Hij is de oudst bekende Ekkerink te Enter. Op 9 juni 1655 kocht hij van Hendrick 
Bonkamp de tienden van het erve Kattelaar. Deze tienden lagen op de Koppershoepstuk en 
de Hondegalgenstuk. Voor 1673 heeft Thonnis Ekkerink een stukje grond van de Entermarke 
aangegraven bij Luyken Tuyink en de Oldhover hooiweide. Hij verkocht dit stuk grond in 1693 
weer aan Jan Woltersen. Jan Woltersen heeft hierop een katerstede met uitdrift gebouwd. De 
zoon van Thonnis Thuijnck Ekkerink is Egbert Teunissen Ekkerink. 

Egbert Teunissen Ekkerink is geboren omstreeks 1660 en overleden omstreeks 1747 te Enter. 
Hij is de zoon van Thonnis Thuijnck Ekkerink. Hij heeft twee kinderen. Het eerste kind, Janna 
Ekkerink, is in Zwolle getrouwd met Gerrit Bartelink. Het tweede kind, Harmen Engbertsen 
Ekkerink, bleef in Enter wonen. 

Harmen Engbertsen Ekkerink is geboren omstreeks 1690 te Enter en overleden omstreeks 
1758 te Enter. Hij is de zoon van Egbert Teunissen Ekkerink. Na de dood van zijn vader kreeg 
hij de tienden van de twee stukken land, de Koppershoepstuk en de Hondegalgenstuk, op 10 
maart 1747 (ON fol 47v). Hij is getrouwd met Aaltien Hendriks Wevers uit Hertme. Uit dit 
huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren.  

Herman Ekerink en zijn huysvrouw Aaltje Ekkerink, zij comparante en deugdeijk wegens 
opgenomen in gangbare penningen de capitale somma van vijfhonderd caroli gulden. Van Huize 
van Eerwaarde Doniaat Johannus Bolekss theologies Candidaat tot Almelo.[ R.A.Ked.2 blz.105, 
1 mei 1723]. 
 
Zij kregen dus een lening van vijfhonderd goudgulden van de eerwaarde Johannes Boleks uit 
Almelo. Zij kregen de lening omdat het echtpaar keurig hun belastingen afdraagt. Comparant 
betekent het verschijnen voor de notaris. 
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Hermannes Hermsen Ekkerink is geboren te Enter op 15 februari 1724. Hij is de zoon van 
Harmen Engbertsen Ekkerink en Aaltien Hendriks Wevers. Hermannes Hermsen Ekkerink is 
getrouwd op 9 januari 1752 met Euphemia Otten uit Enter. Zij is de dochter van Roelof Otten 
en Gerharda (Grietje) Jansens. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. De eerste 
twee kinderen worden Ickerink genoemd. 
 
Hermannes Ekkerink is geboren te Enter op 9 juli 1783. Hij is de zoon van Arend Mannessen 
Ickerink en Aleida Jannink. Hermannes Ekkerink is klompenmaker. Hij wordt in 1804 
Paander genoemd wanneer hij als getuige optreedt bij een zaak van Marten Kolhoop uit 
Elsenerbroek. Hermannes Ekkerink is getrouwd op 22 april 1811 met Martha Lammertink 
uit Enter. Zij is de dochter van de dakdekker Hermen Mannessen Lammertink (Lubs) en Maria 
Hermsen Mulders. Uit dit huwelijk zijn te Enter negen kinderen geboren. 
 
Antoni Ekkerink is geboren op 28 april 1782 te Enter en overleden op 28 mei 1833 te Enter 
op eenenvijftigjarige leeftijd. Hij is schoenmaker en tapper. Antoni Ekkerink is de zoon van 
Herman Antonissen Ekkerink en Alganda Gerritsen (Leide) Koedijk. Hij is getrouwd op 8 
januari 1813 met Geertruid Boerkamp uit Rijssen. Zij is de dochter van Hendrikus Boerkamp 
en Joanna Spoelder. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het eerste kind, Hermannes 
Ekkerink, is klompenmaker van beroep. Het tweede kind, Joanna Ekkerink, overlijdt te Enter 
op 19 november 1853 op zevenendertigjarige leeftijd. Het derde kind, Hermannes Hendrikus 
Ekkerink, is schoenmaker van beroep. 
 
In 1856 komt bij markebestuur van Enter komt een adres (brief) van de weduwe Antony 
Ekkerink, schoenmakersche, wonende te Enter, daarbij volgens enen daarnevens gevoegden 
koopbrief, verzoekende aan haar worden toegekend de volle whare van het erve Roeters. 
 
Het erve Roeters wordt ook het Rotershus genoemd en lag ten zuiden van vrachtrijder 
Ezendam, aan de tegenwoordige Ypeloweg. Het erve Ekkerink, ook wel Eckerding genoemd, 
lag tussen het erve Roeters en de Lage Dijk. 
 
Hermannes Ekkerink is geboren op 9 januari 1816 te Enter en overleden op 3 september 1895 
te Enter. Hij is klompenmaker van beroep. Hermannes Ekkerink is de zoon van Hermannes 
Ekkerink en Martha Lammertink. 
 
Hermannes Ekkerink koopt op 26 juni 1867 (akte nr. 297 van notaris Wesselman te Wierden) 
een huis, erf, bouw- en weiland voor vijfhonderd gulden. De verkopers zijn Bartus Pierik, de 
moeder van Hermannes, Martha Lammertink, inmiddels weduwe, Antonius J. Hodus te 
Rijssen, Antonie Geerdink en Hendrikus Ekkerink. 
 
Hermannes Ekkerink is getrouwd op 6 juli 1843 met Johanna Drosten uit Enter. Zij is de 
dochter van de smid Jan Drosten en Marie Dreijerink. Uit dit huwelijk is Johanna Maria 
Ekkerink geboren in 1844 te Enter. 
 
Arnoldus Ekkerink is geboren op 14 mei 1818 te Enter en overleden op 24 oktober 1855 te 
Enter op zevenendertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hermannes Ekkerink en Martha 
Lammertink. Arnoldus Ekkerink is landbouwer en klompenmaker. Hij is getrouwd op 
achttienjarige leeftijd op 27 april 1837 met de negentienjarige Berendina te Wierik uit Enter. 
Zij is de dochter van Joannes te Wierik en Gertrudis Voorbroek. Uit dit huwelijk zijn drie 
kinderen geboren. Gertrudis Voorbroek hertrouwde op 25 september 1856 met 
klompenmaker en weduwnaar Jannes Keizer. Hij is de zoon van Herman (Mannes) Keijzer en 
Euphemia (Fenneken) ten Berge. Het tweede kind, Johanna Ekkerink, trouwde met 
Bernardus Slagers in 1876. De hele familie Slagers is op 26 januari 1901 naar Borne verhuisd. 
Op 29 mei 1908 verhuizen zij weer naar Enter en gaan in dezelfde boerderij wonen als 
voorheen. Bernardus Slagers was nachtwaker, landbouwer en klompenmaker. Hij is de zoon 
van Arnoldus (Slag)ers en Hendrica ten Berge. 
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Erve Slagers, Brandput, Dorpsstraat. 
 
 

 
 
Benny van de Brandputte (Slagers)  
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Zwarteweg 
 
Waar is de Zwarteweg? Dat was de vraag die bleef na het zien van het filmpje van Sint Caecilia 
uit 1949, met het commentaar van Frans Roetgerink. Frans vertelde dat er gas werd aangelegd 
naar Lubs Derk aan de Zwarteweg. Maar even vragen dus. Harrie Heering meldde dat het 
weggetje tussen de Goorseweg en de Rondweg is; dat er een lantaarnpaal aan het begin was 
en dat het bij Braamhaar (’n Tol) is. René Lammerting schrijft dat het weggetje er nog is, dat 
het ‘n Zwart’n Diek wordt genoemd en dat ’n Fit Poater er woonde. 

Aan de Goorseweg, tussen de Jagersweg en de Rondweg, zijn drie zijweggetjes. De eerste is de 
Goorsezijweg, die komt uit op de Jagersweg. Vaak is het weggetje afgesloten vanwege 
asbestgevaar. Vanmiddag stond er geen bord en kon ik er gewoon fietsen. Het tweede weggetje 
loopt tussen het huis en de schuur van Homan en komt uit op de Heidebloemweg. Het 
weggetje heeft geen naam. Het derde weggetje is bij Braamhaar en heeft ook geen naam. Het 
weggetje komt uit op de Rondweg. Voor alle drie weggetjes staat aan het begin een 
lantaarnpaal. Maar er komt er maar één uit op de Rondweg. Dat is de derde en moet dus 
volgens Harrie Heering de Zwarteweg zijn. Homan is aan het werk bij zijn schuur en is wel 
bereid tot een praatje. Hij woont aan de Goorseweg en achter zijn huis is het tweede weggetje 
zonder naam. Hij weet dat het weggetje achter zijn huis niet de Zwarteweg is. Hij zegt dat het 
de volgende moet zijn. In ’n Zwart’n Diek zijn mannen druk bezig met de aanleg van glasvezel. 
Daar kan men op korte termijn ook snel internetten. Aan de overkant liggen koeien in de wei 
te herkauwen. Het leven is er kalm en bedaard. 

 
 
’n Zwat’n Diek 
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’n Zwat’n Diek 
 
Frans Brok: Zwatn weg ging van Paanders Smit langs Geerts Graats langs Lups Derk op un 
mos opan; door hek vaake de beeste van Geerts Graats henne brag. 
 
 

Molen van Dissel  
 
Al aan het begin van de vijftiende eeuw stond er een molen in Enter. Eigenaar was de heer 
van Saasvelt. De molen stond ver buiten de bebouwde kom, aan de huidige Ypeloweg, op de 
molenbelt, dicht bij de Regge. Het was een zogenaamde stenderkast. Het molenhuis met de 
wieken was bevestigd aan een zware verticale paal, de stender en kon met behulp van 
kruipalen en kettingen in en uit de wind gedraaid worden.  

De molenaar van de Entermolen woonde in wat de Entersen het Duutse hoes (Plas-Jente) 
noemden. Bouwheer Frans Jozef Lokamp uit Ahaus liet het huis in Duitse vakwerkbouw 
optrekken.  
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De molen van Dissel aan de Disselsweg 

Het recht van windvang was sinds de twaalfde eeuw voorbehouden aan de landheer. Het was 
een hoogheerlijk recht. In Enter had de bisschop van Utrecht het recht van windvang, dat hij 
in leen had afgestaan aan de heer van Saasfelt. Afhankelijk van de grootte van een 
gemeenschap waren er één of meerdere molens. In Enter werd tot de Franse Tijd maar één 
molen toegestaan, waar alle inwoners verplicht waren hun graan te laten malen. Daarna werd 
de molendwang afgeschaft.  

De beloning van de molenaar voor het malen van het aangeboden graan bestond uit het 
scheppen van een bepaalde hoeveelheid meel uit de zak waarin het meel meegegeven werd. 
Dit was in het algemeen 1/32 deel. In de gemeenteraad werd in 1823 geklaagd dat de mulder 
in Enter hiermee de hand lichtte en soms wel 1/16 deel schepte. Het scheploon werd in de 
schepkist gedaan die voorzien was van dubbele sloten. Eén voor de molenaar en één voor 
commies van de belasting. Als de kist vol was moest er afgerekend worden. De belasting op 
het gemaal was in de Tachtigjarige Oorlog ingevoerd omdat de overheid in geldnood zat.  

Op 13 juli 1829 kreeg Frans ter Halle koninklijke goedkeuring voor het oprichten van een 
tweede korenmolen in Enter. Deze molen verrees op de huidige kruising van de Prins 
Bernhardlaan met de Disselsweg. Bij Ter Halle was molenaarsknecht Jan Herm Distel uit 
Ambt Delden in dienst. Toen Ter Halle in 1849 overleed, nam Distel de molen over. Deze molen 
was een andere molen dan de molen op de Mors. Het was een achtkantige bergmolen met 
twee koppels maalstenen, gebouwd op een kunstmatige heuvel. Een koppel maalstenen 
bestond uit een ligger en een loper.  
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Erve Dissel aan de Disselsweg, vroeger was er ook een molen. 

Op 2 oktober 1852 was er in Enter een hevige storm. De kap en de roeden van de molen van 
Distel werden hierbij afgerukt en ook het binnenwerk liep grote schade op. Bij een volgende 
zware storm op 7 december1868 waaide de hele stenderkast op de Mors omver en werd geheel 
verbrijzeld. In 1869 kreeg eigenaar Brinkwerth toestemming een nieuwe molen te bouwen aan 
het noordeinde van de Dorpsstraat. Beide molens kregen ook met brand te maken. In 1918 
brandde de molen van eigenaar Bouwhuis in het noordeinde af en in 1923 de molen van 
Distel. Distel herbouwde de windmolen niet, maar stichtte een mechanisch aangedreven 
maalderij. Bouwhuis daarentegen liet met materialen van een afgebroken molen uit Albergen 
de windmolen nog weer opbouwen. Maar de concurrentie van de mechanisch aangedreven 
maalderijen werd hem te groot. In 1932 verdween de laatste windmolen als beeldbepalend 
bouwwerk uit Enter. 

 
 
Noordeinde, de Zwiksweg  



59 
 

Essink 
 
Joannes Egbertes Essink is de oudst bekende Essink te Enter. Hij is geboren in 1748 te Enter 
en overleden op 13 augustus 1818 te Enter. Joannes Egbertes Essink is getrouwd te Delden 
op 26 maart 1786 met Janna Kamp uit Enter. Beiden woonden toen in Deldenerbroek. Uit dit 
huwelijk zijn twee kinderen geboren, Gerrit en Joanna Essink. Joannes Egbertes Essink wordt 
ook de Tente genoemd. 
 
Jan Essink is geboren op 9 april 1816 te Enter en overleden te Enter op 23 december 1896 
op tachtigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gerrit Essink en Joanna Geels of Geijls. Jan Essink 
is getrouwd op 14 februari 1851 met Geertruijdis Mulder, dochter van de klompenmaker 
Hendrikus Mulder (Stal Haarms) en Johanna Braamhaar. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren. Jan Essink was bakker van beroep. 

Het eerste kind, dochter Gerardina, is getrouwd op 16 mei 1879 met de molenaar Gerhardus 
Johannes Dissel. Gerhardus Johannes Dissel is de zoon van de molenaar Jan Harm Dissel 
en Hendrika Struik. Op 24 maart 1893 krijgt hij zijn ouderlijk erfdeel in de vorm van 
onroerend goed, sectie E 2742 1791, 1792, 3969, 3970 en sectie D 2130, 2131, 2283 en 2282. 
Vanaf 1 juni 1893 heeft hij een hypotheek opgenomen van vierendertighonderd gulden van 
Herbina van Heek de weduwe van Hendrik Jan Brunnekreeft uit Goor.  

 

Ezendam  

Warner op het erve Ezendam is geboren omstreeks 1580 te Enterbroek. Hij is de oudst 
bekende Ezendam. Hij heeft twee kinderen, Berend Ezinkdam en Jan Warner, geboren te 
Enterbroek. 

Berend Ezinkdam is omstreeks 1620 geboren te Enterbroek. Hij is de zoon van Warner op het 
erve Ezendam. Berend Ezinkdam is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 
1650 met Reintien Mokkelencate uit Rectum. Het tweede huwelijk is met Judith Jansens 
Wanink uit Wiene. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zes kinderen geboren. 

Reijnd Ezinkdam is geboren te Enterbroek. Hij is de zoon van Berend Ezinkdam en Judith 
Jansens Wanink. Reijnd Ezinkdam is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 
1680 met Jenneken. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het eerste kind, Judith 
Ezinkdam, is getrouwd met Hendrik Helmich ten Cattelaar. Het tweede kind, Jenneken 
Ezinkdam, is getrouwd met Coert Wanders Velner in de Maat uit Enterbroek. Hij koopt in 
1744 een uitdrift op zijn woning in Enterbroek, tussen Jan in de Maate en de Dragonder, voor 
elf gulden en twaalf cent. Bij de volkstelling van 1748 wordt hij de oude man genoemd in de 
woning van Coert in de Maat. Deze woning wordt na Hiltjesdam en Dragonder genoemd, 
ongeveer bij de Pasweverbrug over de Twickelervaart. Waarschijnlijk is de naam de Kothe een 
verbastering van de naam Coert. Het vijfde kind, Wolter Reijnt Ezinkdam, wordt ook 
Binnengaais (Cattelaar) genoemd. Het zesde kind, Gerrit Rijnds Ezinkdam, is getrouwd met 
Janna Jacobs Dambrink uit Goor. Zij was de weduwe van Engbert Velten van het erve Velten 
te Enterbroek. De vader van Engbert Velten is Jan Velten, geboorte en huwelijk niet bekend. 
Een zuster van Jan Velten, Marie Velten, is gehuwd op 1 juli 1708 te Enter met Jan Kolhoop 
uit Elsenerbroek. De vader van Jan Velten is vermoedelijk Feltens Felten, getrouwd op 5 mei 
1653 met Lambertien Engberts (Zeendam?) in Enterbroek. Het erve Velten is in de zuidelijkste 
punt van Enterbroek aan de Regge. Later trouwde Janna Jacobs Dambrink met Lambert 
Velten (Mekenkamp) uit Ypelo. Hij is de zoon van Berent Mekenkamp, de schoolmeester op 
het erve Mekenkamp. Het achtste kind, Janna Reinds Ezinkdam, trouwt met Gerrit Jansen 
Uilenreef (Ulencreft) uit Ypelo. Op 12 maart 1763 meldt Jan ten Cate uit Almelo dat hij van 
zijn oom Hendrik ten Cate te Almelo geërfd heeft het plaatsje Ulenreef in Ypelo, dat dan een 
waarde heeft van achthonderdvijftig gulden. Het tweede huwelijk is omstreeks 1700 met 
Berentien Jans. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. 
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Berend Rijnd Ezinkdam is geboren omstreeks 1687 te Enterbroek en overleden voor 1748 in 
de caterstede Ezendam te Enterbroek. Hij is de zoon van Reijnd Ezinkdam en Jenneken. 
Berend Rijnd Ezinkdam is getrouwd op 11 oktober 1711 met Geertje (Geeske) Holland uit 
Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het derde kind, Derk Ezendam, koopt 
op 2 juli 1747 met toestemming van zijn moeder een vierde deel van het ouderlijk erve 
Ezendam van de oud-burgemeester van Rijssen, Gerrit Jansen. Hij heeft hiervoor een 
hypotheek opgenomen van Hendrik Wolthuis te Ypelo. Het vierde kind, Jenneken Ezendam, 
trouwt op dertienjarige leeftijd met Cornelis op ’t Kattelaar, achtentwintig jaar oud uit 
Enterbroek. 

Jan Berends ten Ezendam is geboren op 20 juli 1734 te Enterbroek. Hij is de zoon van Berend 
Rijnd Ezinkdam en Geertje Harmsdochter (Geeske) Holland. Jan Berends ten Ezendam is 
landbouwer op het erve Ezendam. Hij koopt op 29 oktober 1759 van de erfgenamen van Jan 
Platenkamp voor driehonderdtwintig gulden de katerstede Stompenslag met hooi- en 
bouwland te Enterbroek. Jan Berends ten Ezendam is getrouwd op 1 mei 1755 met Diena van 
de Riet uit Notter. Zij is de dochter van de schoolmeester Garrit Rijt en Hendrina Harbers. Uit 
dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. Jan Berends ten Ezendam sluit een hypotheek af 
met Jan de Wilde en koopt op 6 mei 1807 van Jan de Wilde het erve Oelenreef. Zijn oudste 
dochter was getrouwd met Hendrik Gerritsen Uilenreef uit Ypelo. 

Derk Ezendam is geboren op 13 januari 1795 te Enterbroek en overleden op 26 september 
1845 in de kolonie Groningen te Suriname op vijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hendrik 
Ezendam en Berendina ter Weele. Derk Ezendam is landbouwer van beroep. Hij is getrouwd 
op 29 juli 1825 met Maria Velten uit Enter. Maria Velten is ook in Suriname overleden op 
vijfenveertigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zeven kinderen geboren. Aangifte 
van overlijden is gedaan op het gemeentehuis te Rijssen op 15 februari 1847. Derk Ezendam 
is landbouwer op het ouderlijk erve Ezendam te Enterbroek. Het erve Ezendam heeft hij geërfd 
in december 1823. Op 13 mei 1839 verkoopt hij het erve Ezendam tijdens een publieke veiling 
aan Bernardus Veldhuis. Bij de volkstelling van Almelo in 1840 woont hij aan de 
Wierdensestraat bij Huis de Bellinckhof te Almelo. Hij heeft dan zes kinderen van drie tot 
zeventien jaar oud. Op 11 oktober 1841 heeft hij een schuld aan Albert van de Riet te Lochem. 
In de krant van 24 mei 1843 staat vermeld dat op 17 mei een brand is ontstaan in het huis 
de Vucht te Rijssen. In dat huis waren aanwezig de familie Ezendam, een gezin dat naar 
Suriname wilde emigreren.  

Enkele predikanten uit de Betuwe hadden het initiatief genomen om een kolonie te stichten 
in Suriname. Met steun van de regering zou er een nederzetting aan de rivier de Saramacca 
verrijzen. Derk Ezendam meldde zich als kandidaat voor emigratie naar Suriname. Alles wat 
er mis kon gaan ging er mis. De kolonisten werden in twee groepen verdeeld. De eerste groep 
kwam na drie weken zeilen aan maar moest negen dagen in de tropische hitte sukkelen om 
de rivier Saramacca te kunnen opvaren. Honderd passagiers waren opeengepakt in de ruimen 
beneden het dek en op de plaats waar ze zouden gaan wonen was niets geregeld. Toen pas 
kregen de kolonisten in de gaten dat ze bij de benen waren genomen. Aan boord van het schip 
jammerden en huilden vrouwen en kinderen, de mannen liepen, bij de aanblik van hun 
bestemming, wanhopig en woedend over het dek. De meesten weigerden van dek te gaan. De 
eerste kolonisten werd al snel doodziek, tyfus sloopte hun lichamen en er waren heel wat 
doden gevallen. Toen arriveerden op 12 juli 1845 een tweetal schepen met de rest van de 
kolonisten, waaronder de familie Ezendam. De familie Ezendam werd zwaar getroffen. Op 26 
augustus stierf de moeder, negen dagen later de twaalfjarige Gerrit Jan, een maand later stierf 
Derk Ezendam, op dezelfde dag stierf dochter Leida, vijftien jaar oud en op 12 oktober stierf 
het jongste kind, acht jaar oud. De kolonie werd opgeheven. De overgebleven Ezendams 
verdwenen in de geschiedenis. Berend Jan trouwde met Jacoba Dekkers, die met het eerste 
schip was aangekomen. Samen met de twee overgebleven broers en het in Suriname geboren 
dochtertje Maria, vestigde hij zich in 1849 in Paramaribo. Zijn vrouw is later teruggekeerd 
naar Holland.  

Eind 1845 arriveerden in Groningen (Suriname) de overlevenden van een groep Nederlandse 
boeren onder leiding van dominee Arend van den Brandhof. Ze waren vanuit de Nederlandse 
provincie Groningen naar Suriname geëmigreerd om op Voorzorg en Mijn Vermaak aan de 
overkant van de Saramacca een nieuw bestaan op te bouwen. Binnen zes maanden stierven 
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bijna tweehonderd personen van de groep aan tyfus, waarna de rest zich vestigde in 
Groningen. Ook daar overleden nog talloze kolonisten. Vanaf 1849 verhuisden de 
overblijvenden in kleine groepjes naar Kwatta en Uitvlugt, in de omgeving van Paramaribo. 

In 1853, toen er nog drieënveertig mensen woonden, werd de kolonisatie in Groningen 
definitief als mislukt beschouwd, en in 1854 vertrok Van den Brandhof weer naar Nederland. 
Zijn vrouw Anna Pannekoek was op 10 november 1845 overleden. Ze ligt begraven op het 
kerkhof van Groningen. Naar haar is de Pannekoekstraat te Groningen genoemd. Toen in 
1863 de districten werden ingesteld, werd Groningen de hoofdplaats van district Saramacca. 
De woning van Van den Brandhof werd de woning van de districtscommissaris. 

In 1945 werd een monument gebouwd ter herdenking van de aanwezigheid van de Boeroes in 
Groningen. Het werd op 20 juni van dat jaar onthuld. Bij de honderdvijftigjarige herdenking 
in 1995 schonken afstammelingen van de Boeroes een medisch laboratorium aan Groningen. 

Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengaais, ook Cattelaar) is geboren omstreeks 1695 te 
Enterbroek. Hij is de zoon van Reijnd Ezinkdam en Jenneken. Wolter Reijnt Ezinkdam is 
getrouwd op 19 juni 1718 met Wilmke Hermsdochter Cattelaar uit Enterbroek. Uit dit 
huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het tweede kind, Fenneken, wordt Ten Cattelaar 
genoemd. Het derde kind, Reint Ezinkdam, koopt op 4 september 1759 van de erfgenamen 
van de oud-burgemeester Staverman de katerstede Vollenbrink onder Enter met de 
bijbehorende landerijen en gerechtigheden voor zestienhonderdvijftig gulden. Het vierde kind, 
Harmannes Ezendam, werd landbouwer op erve Holland (de Elzen) te Enterbroek. 

Jan Woltersen Ezendam is geboren op 31 mei 1721 te Enterbroek. Hij is de zoon van Wolter 
Reijnt Ezinkdam en Wilmke Hermsdochter Cattelaar. Jan Woltersen Ezendam woonde op erve 
Kattelaar toen hij trouwde op 14 november 1751 met Maria Jansens de Wilde uit Enter. Uit 
dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het tweede kind, Hendrikus, zit ten onrechte gevangen 
in het stadhuis van Oldenzaal. Hij is tot levenslang veroordeeld wegens geweldsdelicten. Zijn 
vrienden moeten zo lang hij leeft een ducaat betalen voor zijn onderhoud. Op 2 mei 1785, 
twee maanden na de veroordeling, wordt hij door de marke opgehaald en in bewaring gesteld 
bij Jan Koerdam, voor een daalder per week. Het vierde kind, Janna Esendam, (ongehuwd) 
sluit na het overlijden van haar ouders een hypotheek af van Jannink uit Enschede op haar 
huis te Enter, ter hoogte van vijfhonderdvijftig gulden tegen vier procent rente. 

 

Erve Groot Kattelaar, Kattelaarsdijk 
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Wolter Ezendam is geboren op 24 februari 1754 te Enter en overleden voor 1784. Hij is de 
zoon van Jan Woltersen Ezendam en Maria Jansens de Wilde. Op 2 februari 1753 koopt hij 
van Jan Rassche voor driehonderdvijftig gulden de hooimaat het Nije Slag te Enterbroek. 
Wolter Ezendam is getrouwd op 18 juli 1779 met Geesken ten Brinke uit Enter. Uit dit 
huwelijk is Jenneken Ezendam geboren. Wolter Ezendam overlijdt vier jaar na het huwelijk  
op dertigjarige leeftijd. Geesken ten Brinke hertrouwd met Jannes Wilbers op 31 oktober 
1784. 

Gerhardus (Gradus) Ezendam is geboren op 16 januari 1763 te Enter en overleden op 29 juni 
1828 te Enter op vijfenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Woltersen Ezendam (Binnen 
Jan) en Maria Jansens de Wilde. Gradus Ezendam is schipper. Hij is de tweelingbroer van 
Willem Ezendam. Gerhardus (Gradus) Ezendam wordt in 1811 afgekeurd voor de militaire 
dienst vanwege zijn zwakke gezondheid; hij wilde als marinier in dienst van keizer Napoleon. 
Gerhardus (Gradus) Ezendam is getrouwd op 27 juni 1795 met Gerritdina Rörink uit Enter. 
Zeven jaar later wordt te Enter Marijken Ezendam geboren. 

Willem Ezendam is geboren op 16 januari 1763 te Enter en overleden op 20 januari 1809 te 
Enter op zesenveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Woltersen Ezendam (Binnen Jan) 
en Maria Jansens de Wilde en de tweelingbroer van Gradus Ezendam. Willem Ezendam is 
twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 1793 met Everdina Reigers uit 
Deldenerbroek. Uit dit huwelijk is te Enter Evert Jan Ezendam geboren. Een jaar na het 
huwelijk overlijdt Everdina Reigers. Willem Ezendam hertrouwd omstreeks 1795 met Trientje 
Koenderink uit Enter. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. 

Gerrit Ezendam is geboren op 4 september 1796 te Enter en overleden op 11 februari 1835 te 
Enter op achtendertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Willem Ezendam en Trientje 
Koenderink. Gerrit Ezendam is getrouwd op 9 maart 1820 met Egberdina Elschot (Mennegat) 
uit Enter. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Egberdina Elschot (Mennegat) overlijdt 
op 11 januari 1848 te Enter op zesenvijftigjarige leeftijd. 
 
Het eerste kind, Willemina Ezendam, is geboren op 10 mei 1820 te Enter en overleden op 6 
augustus 1859 te Enter op negenendertigjarige leeftijd. Willemina Ezendam is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is in 1848 met de klompenmaker Gerrit Slaghuis uit Enter. Hij 
is de zoon van de nachtwaker Gerhardus Slaghuis en Janna Assink. Het tweede huwelijk is 
op 7 mei 1858 met de schippersknecht Mannes Bokdam uit Enterbroek. Hij is de zoon van 
schipper Jan Bokdam en Janna ter Horst (Kamphuis). Mannes Bokdam was eerder getrouwd 
met Johanna Ezendam uit Elsenerbroek. Zij is de zuster van Willemina Ezendam. Johanna 
Ezendam overlijdt te Enter op 5 mei 1857 op eenendertigjarige leeftijd. Mannes Bokdam 
hertrouwt op vijftigjarige leeftijd op 4 augustus 1866 met de vijfendertigjarige Everdina 
Ezendam uit Elsenerbroek. Everdina Ezendam is de jongste zus van Willemina en Johanna.  
Everdina Ezendam overlijdt twee jaar na het huwelijk te Enter op 8 februari 1868 op 
zevenendertigjarige leeftijd. 
 
Hermannus (Mannes) Ezendam is geboren op 17 oktober 1728 te Enterbroek. Hij is de zoon 
van Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais, ook Cattelaar) en Wilmke Hermsdochter Cattelaar. 
Bij de doop van zijn dochter Jenneken in 1784 woonde hij op het erve Kattelaar. In 1799 
woonde hij op het erve Holland. Hij verkoopt dan een perceel hooiland aan Arend Ezendam. 
Mannes Ezendam trouwt op tweeënveertigjarige leeftijd op 18 augustus 1771 met Elsken ten 
Ezendam. Zij is de dochter van Jan Reints Ezendam en Jenneken Jansen in de Maat. Uit dit 
huwelijk zijn te Enterbroek op het erve Kattelaar zes kinderen geboren. Het tweede kind, Jan 
Ezendam, wordt in 1832 genoemd als mede-eigenaar van het erve Holland. Hij is niet 
getrouwd en overlijdt te Enterbroek op zestigjarige leeftijd. Het derde kind, Wolter Ezendam, 
is schipper en overlijdt te Enter op achtenzestigjarige leeftijd. Het zesde kind, Jenneken, werd 
op 26 maart 1812 lidmaat van de hervormde kerk. Zij is getrouwd op 31 augustus 1809 met 
Antonie (Teunis) Bullenaar, arbeider en landbouwer op het erve Bullenaar. Hij is de zoon van 
de landbouwer Gerrit Mannes Kattelaar en Leijde Sentmans. Teunis Bullenaar is overleden 
op 11 november 1823 op zesendertigjarige leeftijd. Hij was arbeider en woonde te Amsterdam 
en is overleden op het veerschip van Amsterdam naar Zwolle. De aangifte van zijn dood was 
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te Zwolle door schipper Gerrit Koenderink en schipper Wolter Ezendam, de ongetrouwde broer 
van Jenneken Ezendam. Er is een buitenechtelijk kind geboren, Jannes Slag. Op 6 juli 1844 
worden de onroerende goederen verdeeld onder de kinderen en Jannes Slag, zie de notariële 
akte nummer 100 van notaris Jalink te Goor. 
 
Jannes Ezendam is geboren op 13 mei 1779 te Enterbroek en is overleden op 22 maart 1835 
te Enterbroek op vijfenvijftigjarige leeftijd. Hij woonde op erve Koerdam. Jannes Ezendam is 
de zoon van Mannes Ezendam van het erve Holland en Elsken ten Ezendam. Hij is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 26 april 1800 met Janna Hendrina Koerdam uit 
Enterbroek. Zij is de buitenechtelijke dochter van Janna Koerdam. Uit dit huwelijk zijn op 
erve Koerdam drie kinderen geboren. Janna Koerdam overlijdt op 6 maart 1806 te Enterbroek 
op vierentwintigjarige leeftijd. Jannes Ezendam hertrouwd zes maanden later, op 5 september 
1806, met Joanna Siemerink uit Delden. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zes kinderen 
geboren. 
 
Gerrit Woltersen Esendam is geboren op 17 oktober 1728 te Enterbroek op het erve Kattelaar. 
Hij is de zoon van Wolter Reijnt Ezinkdam (Binnengais, Cattelaar) en Wilmke Hermsdochter 
Cattelaar. Op 30 mei 1769 betaald hij de vijftigste penning voor de aankoop van het erve 
Lubbers voor twaalfhonderd gulden. Begin maart 1769 koopt hij een stuk land voor 
honderdtachtig gulden uit de nalatenschap van Jan ten Brinke en Maria Pluimers. Op 10 mei 
1773 verkoopt hij aan Goosen Nijenhuis een huis met gaarden en de aangelegen gronden voor 
achthonderdtien gulden. 
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Erve de Koerdam, Kattelaarsdijk, voormalige herberg, er was een overslaghaven met een 
kraan. 
 
De 50ste penning moest betaald worden van alle onroerende zaken die van eigenaar 
veranderden, behalve bij vererving in de rechte lijn. De heffing was op 1 aug 1635 in werking 
getreden. De heffing werd in de steden waarschijnlijk geïnd door speciaal aangestelde 
collecteurs, op het platteland door de schouten en richters. 
 
Gerrit Woltersen Esendam is getrouwd op 5 april 1767 op achtendertigjarige leeftijd met 
Hendrika Helmich. Zij is de dochter van Jeronimus Helmich ten Kattelaar, landbouwer op de 
erven Otten, Rikkerink en Kattelaar en Hendrina te Morsche. Uit dit huwelijk zijn twee 
kinderen geboren, Willem Ezendam, geboren op 28 juni 1767, twee maanden na het huwelijk 
van zijn ouders en Hendrikus Ezendam. Hendrika Helmich is hertrouwd op 7 november 1773 
met Hermen Schipdam. Hij heeft op 8 september 1798 een hypotheek opgenomen van Derk 
ter Keurs ter hoogte van zeshonderdvijftig gulden voor het erve Teemker te Elsenerbroek. Het 
onderpand daarvoor is zijn huis met een nieuwe schuur en meerdere percelen grond. 
 
Jannes Woltersen Ezendam is geboren op 29 juli 1731 te Enterbroek. Hij is de zoon van Wolter 
Reijnt Ezinkdam (Binnengais, Cattelaar) en Wilmke Hermsdochter Cattelaar en de broer van 
Gerrit Ezendam. Jannes Woltersen Ezendam is getrouwd op 15 mei 1763 met de erfdochter 
van het erve Theemker, Jenne Jansdochter Theemker. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen 
geboren, Fenneken Teemker en Willemina. 
 
Fenneken Teemker (Ezendam) is getrouwd op 2 oktober 1785 met de landbouwer en koopman 
Derk ter Keurs uit Ypelo. Hij is de zoon van Willem ter Keurs en Berndijn Assink. Op 6 juli 
1802 meldt Derk ter Keurs dat hij op 26 juni 1892 van Jan Koerdam het erve Koerdam heeft 
gekocht voor vijftienhonderd gulden. Op 2 september 1818 wordt overgegaan tot verdeling van 
de goederen van het erve Teemker (zie akte 144 van notaris Jalink te Goor). Zoon Jan ter 
Keurs erft het erve Teemker, waarde zesentwintighonderd gulden, inclusief de roerende 
goederen ter waarde van duizend gulden. Zoon Bernardus ter Keurs erft het erve Koerdam 
met een waarde van tweeduizend gulden. De dochters en hun echtgenoten krijgen hun 
aandeel in geld uitbetaald. 
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Willemina Teemker (Ezendam) is geboren op 8 mei 1768 te Elsenerbroek en overlijdt op 11 
juni 1842 te Diepenheim. Zij trouwt op 8 januari 1786 met landbouwer Esken Hendriks 
Wissink uit Diepenheim.  
 
Teemsen  is het zeven van de melk in een grote metalen zeef die op de melkbus wordt geplaatst. 
Een teemker teemst dus de melk. 

 

Het oude erve Teemker, eerder ook wel Tembrink of Tevenbrinck genoemd. 

Jan Ezendam is omstreeks 1781 geboren op erve de Paswever (Jente) te Enterbroek en 
overleden op 8 januari 1848 te Enter. Hij is de zoon van Jan Ezendam (in de Maat) en Geesken 
Mekenkamp. Hij is landbouwer en schipper. Jan Ezendam is getrouwd op 13 juni 1802 met 
Aaltje Hagedoorn uit Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. 
 
Het tweede kind, Janna Ezendam, is getrouwd op eenenveertigjarige leeftijd met schipper Jan 
Bokdam, tweeënveertig jaar, die ook de Bestolle wordt genoemd. Jan Bokdam vaarde zondags 
met de kerkgangers uit Enterbroek naar de kerk in Enter en in de week met de schoolkinderen 
naar de school in Enter, nadat de school in Enterbroek was opgeheven. Hij kreeg hiervoor een 
vergoeding van de gemeente Wierden, omdat in de winter de wegen door hoog water niet 
begaanbaar waren. 
 
Jan Ezendam is geboren op 13 januari 1812 te Enterbroek en overleden op 14 maart 1891. 
Hij woonde op het erve Paswever (de Jente). Jan Ezendam is de zoon van Jan Ezendam en 
Aaltje Hagedoorn. Hij is getrouwd op vijfenveertigjarige leeftijd op 1 augustus 1857 met 
Berendina Peddemors uit Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het eerste 
kind wordt levenloos geboren. Het tweede kind, Jan Ezendam, overlijdt op achtjarige leeftijd. 
Het derde kind, Aaltje Ezendam, trouwt op 4 juli 1884 met schipper Hein de Wilde uit Enter. 
Getuigen van het huwelijk zijn H. Nijmeijer, H. Leusman, J. Zeendam en A.J. Kamphuis. Na 
zeven jaar te hebben gewoond op erve Paswever (Bornerbroekseweg) verhuist de familie in 
december 1891 naar Enter en gaat wonen in de boerderij van de grootouders van Hein de 
Wilde, Jan en Johanna de Wilde. De boerderij stond tegenover de hervormde kerk waar het 
erve Zwiers stond en nu de oudheidkamer Buis Jan. Op erve de Paswever gaat Zwier Deurnink 
uit Diepenheim wonen. Van het vierde kind, Gerritdiena Ezendam, zijn geen gegevens bekend, 
alleen de geboortedatum: 4 maart 1866 te Enterbroek. Het vijfde kind, Johanna Gerritdina, 
is geboren op 25 augustus 1869 te Enterbroek en overleden op 13 maart 1871 op éénjarige 
leeftijd. Het zesde kind, Jan, is geboren op 30 augustus 1873 te Enterbroek en overleden op 
12 maart 1875 op éénjarige leeftijd. 
 
Jannes Ezendam is geboren op 10 april 1825 en overleden op 12 januari 1893 te Ypelo op 
drieënzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Ezendam en Aaltje Hagedoorn. Jannes 
Ezendam woonde op het erve Enteler (Entker) aan de Entelerweg 1 te Ypelo. Hij is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 14 april 1860 op vijfendertigjarige leeftijd met Tonia 
Frederika ten Tije uit Delden. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Tonia Frederika ten 
Tije is overleden in maart 1867. Jannes Ezendam hertrouwt op tweeënveertigjarige leeftijd 
met Janna Markink, zevenendertig jaar oud, uit Borculo. 
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Berent Jansens Ezendam is geboren op 13 juni 1686 te Enterbroek en overleden voor 1749 
te Enter. Hij is de zoon van Jan ten Ezendam en Jenneken Jans. Berent Jansens Ezendam is 
getrouwd op 11 oktober 1711 met Geesken in ’t Holland uit Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn 
zes kinderen geboren. Op 13 sept 1729 koopt Berent Ezendam een stuk bouwland in de 
Enteres, de Allewende genoemd, groot ongeveer één mudde gesaay. Zij kochten het bouwland 
van Engbert ten Thije, meestermeubelmaker, te Goor. Berent  Ezendam leent  negenhonderd 
gulden van Jan Hendrik Past, met het erve Ezendam als onderpand. 

Jannes Berendszoon Ezendam is geboren op 12 januari 1721 te Enterbroek. Hij is de zoon 
van Berent Jansens Ezendam en Geesken in ’t Holland. Zijn nakomelingen noemen zich ook 
Brunnekreef. Jannes Ezendam heeft tegen de wil van de goedsheren van de marke Enter een 
hut bij het erve Holland getimmerd en een stuk land gecultiveerd. Gevolg is dat hij nooit een 
uitdrift van vee zal krijgen. Hij is getrouwd op 1 november 1744 met Janna Wolves uit 
Enterbroek. Zij is de dochter van Wessel Wolfs, landbouwer op het erve Wolves en Engelo 
Koerdam. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 

Het vierde kind, Jan Berend Brunnekreef, koopt op 29 oktober 1759 van de erven van Jan 
Platenkamp hooi- en bouwland de Stompe Slag voor driehonderdtwintig gulden. Het vijfde 
kind, Berendina Brunnekreef, is getrouwd op 17 mei 1787 met Lammert Ezink (Exo). Hij is 
de zoon van Joost ter Ese, landbouwer op erve Exo en Aaltje Exo. Zij wordt op 15 juli 1792 
lidmaat van de hervormde kerk te Enter. Half juli 1802 heeft Lammert Ezink van de erven van 
Jan Schimmelpenninck te Almelo het erve Exo gekocht voor tweeënvijftighonderd gulden, 
zonder hypotheek. Jan Schimmelpenninck is in 1768 overleden en zijn neef Anthony te Cate, 
nicht Catharina ten Cate en Elisabeth ten Cate zijn de erfgenamen; ook van de erven 
Weusthuis te Ypelo en erve Lamberts te Notter. Anthony ten Cate  is overleden op 23 februari 
1790; zijn zuster Catharina ten Cate erft zijn erfdeel. 

 

 

 



67 
 

 

Erve Exoo, Wierdenseweg, 2015 

Jan op ’t Ezendam is geboren op 22 april 1688 te Enterbroek. Hij is de zoon van Jan ten 
Ezendam en Jenneken Jans. Jan op ’t Ezendam is getrouwd op 1 december 1718 met Geertien 
Hendriks de Wilde (Koenderink). Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het eerste kind, 
Hendrina Jansen Ezendam, is getrouwd op 1 november 1750 te Enter met Jan de Wilde. Hij 
woonde op het hofhorig erve Volberink te Enter. Eind juli 1761 koopt Jan de Wilde de tienden 
van het erve Volberink voor twaalfhonderdvijftig gulden van de erven Van Heek te Delden. Het 
tweede kind, Jenneken Ezendam, trouwt op 17 april 1765 met Jannes de Wilde uit Enter. 
Jannes de Wilde koopt op 4 juni 1783 van Jan Gerritsen de Wilde een huis met land voor 
zevenhonderdvijftig gulden. 

Een tiende (tiendrecht en tiendenrecht) is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel 
van de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel; uit de 
middeleeuwen zijn echter ook andere fracties bekend. De inning gebeurde aanvankelijk in 
natura, waarbij men letterlijk een tiende deel van een oogst op de velden ging ophalen. In 
latere tijden werd de tiende vaak verpacht (aan een zogenaamde tiendesteker). Met de tijd 
werd de tiende ook voldaan in klinkende munt. 

De tienden konden worden opgeslagen in een tiendschuur, of spijker. De meeste imposante 
zijn de schuren van uitgestrekte abdijdomeinen. In dorpen waar de tiende door meerdere 
partijen werd opgehaald, werd het inningsgebied zorgvuldig afgebakend of via een 
tiendebeschrijving te boek gesteld. Soms kan men nog hardstenen paaltjes aantreffen, die 
destijds dienst deden als afbakening van een tiendblok. Dit zijn de zogenaamde tiendpalen. 

Jan Gerrits Ezendam (Binnen Jan) is geboren op 10 september 1730 en overleden voor 1795. 
Hij is de zoon van Gerrit Jansens Ezendam en Janna Ezink. Jan Gerrits Ezendam (Binnen 
Jan) is kastelein van de herberg Binnengait. Toen hij trouwde woonde hij op het erve Kattelaar. 
Hij is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 27 november 1757 met Janna Berends 
Boswinkel (Claassens) uit Elsenerbroek. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek twee kinderen 
geboren, Arend en Geesken Ezendam. In 1795 is Janna Boswinkel kastelein op het erve 
Kattelaar. Het tweede huwelijk van Jan Gerrits Ezendam (Binnen Jan) is met Janna 
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Neutenberg uit Elsenerbroek. Uit dit huwelijk zijn te Enter twee kinderen geboren, Gradus en 
Janna Ezenbrink. Janna Ezenbrink trouwt omstreeks november 1805 met schipper Jan de 
Wilde uit Enter. Hij is de zoon van Jannes de Wilde en Jenneken Ezendam. Janna Ezenbrink 
overlijdt op 20 februari 1810 te Enter op vijfendertigjarige leeftijd. Jan de Wilde hertrouwt 
twaalf jaar later, op 28 november 1822, met Hermina van de Riet uit Notter. 

 
Arend Ezendam is geboren op 23 maart 1758 te Enterbroek en overleden op 8 juni 1828 te 
Enterbroek. Hij is de zoon van Jan Gerrits Ezendam (Binnen Jan) en Janna Berends 
Boswinkel (Claassen). Arend Ezendam is landbouwer en kastelein. Hij is getrouwd op 21 
augustus 1785 met Catharina Nijhuis uit Boekelo. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen 
geboren. Arend Ezendam woonde op erve Binnengais waar hij kastelein was. Hij was in dienst 
van Borgerink van het Huis Cattelaer. Ook moest hij de paarden van de postkoets verzorgen 
en de goederen in- en uitladen uit de zompen met een kraan. De ophaalbrug bedienen was 
ook zijn werk, zo ook het verzorgen van de bijenstal. 

In R.A.Kedingen 83 blz.164 is vermeld dat op 31 juli 1797 de 50e penning wordt betaald door 
Gerhard Dunbar. Die meldt dat uit de boedel van wijlen Gerhardina Borgerink te hebben 
gekocht, het erve en goed Cattelaar, de herberg Binnengait en de nieuwe brug. Arend Ezendam 
koopt op 6 juni 1789 van Gerhardus van Nes de halve tienden uit het erve Oldhof in Enter. 
Deze tienden verkoopt hij op 17 maart 1819 weer aan Gradus Volbrink te Enter voor 
zeventienhonderdvijf gulden. Arend Ezendam koopt in juni 1799 een perceel hooiland van 
Hermannes Ezendam van erve Holland voor honderdvijfenzeventig gulden. Arend Ezendam 
koopt op 1 december 1804 van J. Eindhoven (Cattelaer) het erve Siemerink (nu het landgoed 
‘t Rheins) voor vijftienhonderd gulden. Hij verkoopt dit erve aan Jan ten Zeldam te Delden 
voor drieëntwintighonderd gulden en het zaadgewas daarop voor tweehonderdvijftig gulden. 
De akte nummer 45 op gemaakt op 21 maart 1821 bij notaris Jalink te Goor. De 
doorrijdschuur aan de overkant van de weg is gebouwd in 1751. Dit is te zien aan de 
ankerijzers aan voor en achterkant in de muur. De verbouwing is in 1813 geweest, te zien op 
de sluitsteen boven de doorrijddeuren, met het opschrift A E D (Arend Ezendam) C N H 
(Christina Nijenhuis) Anno 1813. Op 15 juli 1808 sluit Arend Ezendam een hypotheek af ter 
hoogte van duizend gulden tegen vijf procent rente, van Aleida Jansen, de weduwe van 
Gerhardus ter Horst te Rijssen. Als onderpand worden de hem toebehorende tienden, gelegen 
in de Enteres gebruikt. Deze tienden waren gekocht van Gerrit Gerritsen de Wilde, (zie; R.A. 
Kedingen inv. nr. 25 blz.1/3). Op 17 maart 1819 verkoopt hij ook grond aan dominee 
Gerhardus Hendrikus Immink voor honderdvijfendertig gulden en aan Anthonie en Jan 
Braamhaar verkoopt hij de grote en kleine Kraaiakkers voor honderdzeventig gulden en 
honderdtwintig gulden. 
 
Gerrit Jan Ezendam is geboren op 10 april 1884 te Enter en overleden op 27 juni 1937 te 
Enter op drieënvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jannes Ezendam en Janna Lambers. 
Gerrit Jan Ezendam wordt ook Plas Jente genoemd. Hij is schipper van beroep. Hij is getrouwd 
op 23 mei 1912 met Aleida Johanna Ooms uit Ypelo. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier 
kinderen geboren. Het derde kind, Jenneken Ezendam, overlijdt op negenjarige leeftijd. Het 
vierde kind, Johan Ezendam, overlijdt op eenjarige leeftijd. 
 
Jannes Ezendam (Enteler) is geboren op 5 januari 1891 te Ypelo. Hij is landbouwer en 
klompenmaker. Jannes Ezendam wordt ook ‘n Kakstool genoemd. Hij woonde aan de 
Entelerweg1 te Ypelo en heeft eerder gewoond in de Bokkenhoek te Enter. Jannes Ezendam 
is de zoon van Jannes Ezendam en Janna Lambers. Hij is getrouwd op 27 augustus 1925 met 
Johanna Willemina Tonia Frederika Nijenhuis uit Enter. Zij is de dochter van Willem 
Nijenhuis (’n Kakstool), landbouwer op erve Enteler en Anna Tonia Esendam. Uit dit huwelijk 
zijn drie kinderen geboren. 
 
Hendrikus Ezendam is geboren op 26 november 1861 te Enter en overleden op 13 mei 1948 
te Enter. Hij was de buurman van Gerrit Jan Saaltink. Hendrikus Ezendam is de zoon van 
Jan Ezendam en Geertruida Evers. Hij is klompenmaker van beroep. Hendrikus Ezendam is 
getrouwd op 18 februari 1887 met Frederika Bokdam uit Enterbroek. Zij is de dochter van 



69 
 

Jannes Bokdam, landbouwer op erve Hiltjesdam en Geertruida Kamphuis. Uit dit huwelijk 
zijn vier kinderen geboren. 
 
Gerhardus (Gradus) Ezendam is geboren op 16 maart 1770 te Enter en overleden op 24 maart 
1837 te Enter op zevenenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Gerrits Ezendam (Binnen 
Jans) en Janna Nutteberg. Gerhardus (Gradus) Ezendam wordt lidmaat van de hervormde 
kerk op 4 april 1794. Hij koopt op 6 januari 1811 van J. Dikkers het erve Ramakers aan de 
Zuiderstraat 39 te Enter. In 1832 is hij ook eigenaar van het naastgelegen erve Teuntjes. 
Gerhardus (Gradus) Ezendam is getrouwd op 15 juni 1799 met Geertje de Wilde uit Enter. Zij 
is de dochter van Jannes de Wilde en Jenneken Ezendam. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen 
geboren. 
 
Hendrik Esendam is geboren op 26 oktober 1704 als zoon van Jan ten Ezendam en Jenneken 
Jans. Hij is getrouwd op 4 augustus 1726 met Janna Hendriksen Hobbelink. Uit dit huwelijk 
zijn drie kinderen geboren. Het eerste kind, Jan Hendriksen, werd Hobbelink genoemd. Het 
tweede kind, Judith Esendam (Hobbelink) is getrouwd op 29 oktober 1752 met de 
lampenkremer Hendrik Hofstede. Later is Janna Hendriksen Hobbelink getrouwd met Jan 
Volberink uit Enter. 
 
Jan Hendriksen Hobbelink (Esendam) is geboren op 17 november 1726 te Enter. Hij is de 
zoon van Hendrik Esendam en Janna Hendriksen Hobbelink. Jan Hendriksen Hobbelink is 
getrouwd op 20 maart 1757 met Janna Berends Heukes uit Ypelo. Uit dit huwelijk zijn twee 
kinderen geboren. 
 
 

 
 
 
 
Johanna F. van Buren 
 maart 1934 
 

Den sik uut Enter 
 
Det 'n oalen bok mangs biester op 
 'n jonk blaechien is gesteld, 
 det wus ik, mar det 'n sik zoo was, 
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 had' miej nog nums verteld. 
 In Enter was der kottens een', 
 door was 't nog slimmer mee. 
 Den wol alleent mar mooi greun grös, 
 en aans beduun e 'nee'. 
 
Door kon de baas neet an voldoon, 
 dreug heui, aans had' den neet. 
 Toew prakkezeren e wat uut, 
 misschien det 't hulp, wee weet. 
 Hee haal'n nen groten greunen bril 
 en dee den 't sikkien veur. 
 Toew kreeg jandoriemiej het heui 
 in ees ne greune kleur! 
 Het sikkien dach, det 't meitied was, 
 het beet der nerig in! 
 Aj de verbelinge mar hebt, 
 het sikkien gung 't noa 't zin. 
 
Geleuft miej leu, zoo geet 't alleent 
 den sik uut Enter neet. 
 't Maakt ook veur oons verschil, deur wat 
 veur 'n bril ow 'n dink bezeet. 
 As oonzen bril is van goon mood, 
 of van een good humeur, 
 dan zeew de dinge neet zo slim, 
 dan komt z' oons better veur. 
 
 

 
 
Johanna van Buren op de fiets in een collage in Hellendoorn. 

Klaprozen 

 
Klaprozen, "kwamme aens langs oew goan 
' k Zag' oew in vuurroo kleedties stoan.  
' t Was op nen margen, de zunne scheen, 



71 
 

En met oew twintigen waa-j biejeen'. 
Dunne en teer waan oew' blaacnies rood, 
Zachte as ziede, as vuur eer'n glood. 
Wegende wind streek oew hen end' weer, 
Groot'nisse deej van Oonz' Leven Heer. 
En toew k te middag weer an kwam' goan  
Zag ik oew' kale knoppies stoan. 
Eén halven dag en oew blad waa-j kwiet  
Al oewen glood in zoo kotten toed.  
Mar oewen deens ha-j an miej edoan                      
En an nen aander, den langs kwam goan.                                               
'k zag oewe blaechies evöllen in 't grös, 
Margen goat aandere bleumpies lös 
Klaprozen, zoo zal 't oons ook vergoan. 
k Zee, as nen daamp oons in d'eeuwigheid stoan 
'n Enen in 't kleine, nen aander in 't groot, 
A-w oonze bosschop in 't leaven mar doot. 
Good wean veur aandem, starkbiej al 't zeer  
Groot'nisse doon van Oonz' Leven Heer. 
Gisteren... vandaege... maen is 't edoan. 
'n Aander zal op oonze steachies stoan. 
 
Johanna van Buren, juli 1942 

Johanna van Buren werd geboren in een timmermansgezin in Hellendoorn. In 1883 overleed 
haar vader en leefde Johanna met haar broer en haar moeder. Niets deed aanvankelijk 
vermoeden, dat ze bekendheid zou verwerven als dichteres. Van 1900 tot 1919 werkte ze als 
thuisnaaister in haar dorp en leidde ook meisjes op voor dat beroep. Na het overlijden van 
haar moeder ging ze op het postkantoor werken. Pas in 1927, op haar zesenveertigste, begon 
ze gedichten te publiceren. Tot 1961 schreef ze wekelijks in de bijlage van het Dagblad van 
het Oosten (het Twents Zondagsblad) een gedicht, of zoals ze dat zelf noemde een “leedtien”. 
Vanaf dat moment schreef ze voor een “groot” publiek van wel zo’n honderdduizend lezers. Ze 
werd immens populair bij de lezers en wekelijks greep men naar de krant voor het gedicht van 
Johanna. Ze was een soliste in haar doen en laten en is dan ook haar hele leven vrijgezel 
gebleven. Dat wil niet zeggen dat ze in haar leven geen liefdes heeft gekend. Uit haar 
persoonlijke bezittingen bleek, dat ze zelf enkele gepassioneerde liefdes heeft gekend, die 
echter mislukten. Daarover heeft ze zelfs gedichten geschreven, rond 1910, in het Algemeen 
Nederlands. Zo gebruikte ze een streektaal die tussen het Twents en het Sallands in zat; een 
taal zonder schriftelijke traditie, waarvoor ze dan zelf ook een uiterst consequente spelling 
ontwierp, die uitermate goed leesbaar was voor haar publiek. Daarnaast schreef ze over 
onderwerpen, die vele mensen aanspraken, onderwerpen van alledag, zonder alledaags te 
worden. 

Dorpsfiguurn 
Ik mis ze wal, die dorpsfiguurn 

zo als Plaatn Jannoa, Malo, de Pijp en Corry van ’n Pas 

Pluumers Ab en Kooln Diekske, beile wan die nog lange kras 

ik misse ze, al wan de meisten wa redeluk oald, door neet van 

meer dat ze weg zint, doar vin ik toch niks an 

as ik het vuur het zegn har e had, dan haw ze nog allemoal hier e had 

want now at der gen eene meer van is, is ’t toch wal ’n heel gemis. 

Benny van de Braandputte 
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1912 Julianastraat/ Rijssenseweg 

 

2005 Julianastraat/Rijssenseweg 

Johan Pluimers Memorial 
In Enter wordt de herinnering aan het wielerverleden levend gehouden door een jaarlijkse 
amateurskoers, de Johan Pluimers Memorial. 

Eind jaren vijftig sloot een aantal Enterse jongens zich aan bij de wielerclub De Zwaluwen uit 
Almelo. Geïnspireerd door de successen van vedetten als Wim van Est en Wout Wagtmans in 
de Tour de France, wilden ze zich toeleggen op het wielrennen. De jongens begonnen, na een 
verkregen licentie van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, als nieuweling en na 
verloop van tijd gingen ze over naar de amateurs. 
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Als nieuweling was Johan Pluimers gevreesd bij zijn concurrenten. Hij maakte naam door zijn 
zege in 1960 in de Acht van Chaam, in de legendarische ronde van dit dorpje. Dit veroorzaakte 
een golf van enthousiasme in Enter. Als kersverse amateur werd hij één jaar later derde in de 
Ronde van Overijssel, die vanwege de start en finish in Rijssen, door velen in Enter met 
belangstelling gevolgd werd.  

Bert Boom uit Herike bij Markelo was een succesvol amateurwielrenner. Hij was inmiddels in 
1967 getrouwd met Truus Wolters uit Enter, het dorp waar hij sinds 1962 woonde. Bert Boom 
maakte deel uit van de nationale amateurwielerploeg. Hij werd afgevaardigd naar veel 
buitenlandse wielerevenementen, zoals de Ronde van Tunesië, de ronde van Oost Duitsland 
en vele andere. In Enter kregen de jonge wielrenners een grote supportersschare, die in de 
weekenden meereisde naar de wedstrijden. Door de vele connecties van Bert Boom werd in 
1966, naast de bestaande amateurronde van Enter, een profkoers toegevoegd. Veel bekende 
profs maakten hun opwachting in Enter, zoals Peter Post, Eddy Merckx en Jan Raas. Ook 
Kees Pellenaars verscheen met zijn ploeg aan de start. In 1967 maakte Boom kennis met het 
baanwielrennen, met name het stayeren achter grote motoren. Ook deze discipline bleek hem 
goed te liggen en hij werd amateurkampioen van Nederland. Door deze successen werd hij in 
1969 afgevaardigd naar de wereldkampioenschappen stayeren in Brno in Tsjechoslowakije. 
Hier behaalde hij de regenboogtrui. Bij de huldiging in Enter stond heel het dorp op z'n kop. 
In de straat waar hij woonde verdrongen de mensen zich op de balkonnetjes om maar niets te 
missen. Eén balkon bezweek onder de last, met zeven gewonden als gevolg, waarvan één zeer 
ernstig.  

Een ander wielertalent uit Enter was Hennie Stamsnijder. Bert Boom nam hem onder zijn 
hoede en stond "Stammie" met raad en daad terzijde. In 1977 zegde deze zijn baan bij de 
belastingdienst op en legde zich volledig toe op het wielrennen.  Twee jaar later werd hij 
Nederlands amateurkampioen op de weg en tweede bij het wereldkampioenschap veldrijden. 
Dat leverde hem een profcontract op. Hij werd vervolgens afgevaardigd naar de Olympische 
Spelen op het onderdeel tijdrit, nam deel aan de Tour de France in 1980 en 1981 en behoorde 
tot de nationale top in vrijwel alle disciplines van het wielrennen. In 1981 werd hij 
wereldkampioen veldrijden in Tolosa in Spanje. In Enter steeg de wielerkoorts naar grote 
hoogten en een geweldige huldiging viel Hennie Stamsnijder ten deel. In 1983 veroverde hij 
voor de eerste keer de Super Prestige Trofee voor de beste veldrijder van dat jaar. Dit zou hij 
nog drie keer herhalen. Hij werd negen keer Nederlands kampioen.  
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Ronde van Enter, 2011, collectie Henk Pluimers 

 

In die tijd deed de Ronde van Nederland meermalen Enter aan en op de Enterse Mors werd 
de "Cros der Azen", een profkoers voor veldrijders, verreden. Nadien bleek het niet meer 
mogelijk een profwielerrronde met klinkende namen te organiseren zonder grote sponsors. In 
Enter wordt de herinnering aan het wielerverleden levend gehouden door een jaarlijkse 
amateurskoers, de Johan Pluimers Memorial.  

 

Ezink 
 
Jan Ezink is geboren omstreeks 1610 te Enter. Hij is de oudst bekende Ezink te Enter. Jan 
Ezink heeft drie kinderen, het eerste kind wordt Hendrik Jansens genoemd, het tweede kind 
Gerrit Jansens is te Enter geboren. Het derde kind, Jan Jansens, is te Hellendoorn geboren. 
 
Willem ter Ese is geboren op 26 januari 1696 te Enter en overleden in oktober 1764 te Enter. 
Hij is de zoon van Jan Ezink en Maria. Willem ter Ese is twee keer getrouwd. Het eerste 
huwelijk is op 7 januari 1723 met Janna Grevink uit Enter. Zij is de dochter van de koster, 
schoolmeester en markeschrijver van de marke Enter, Joost Grevink en Anna Maria Aenholt. 
Willem ter Ese is op 3 augustus 1746 tot wederopzegging aangesteld tot kerkmeester. Hij 
ontvangt hiervoor een dukaat per jaar. Tot zijn overlijden in 1764 heeft hij de functie vervuld. 
Het tweede huwelijk is op 17 oktober 1728 met Wilmke Ten Brinke. 
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Joost ter Ese is geboren op 14 april 1724 te Enter. Hij is de zoon van Willem ter Ese en Janna 
Grevink. Joost ter Ese is getrouwd op 4 maart 1753 met Aaltje Exo. Zij is de dochter van de 
landbouwer Lambert Jansen Exo en Aeltien Hendriks Meijers van het erve Exo. 
 
Lammert Ezink is geboren op 10 juli 1757 te Enter en overleden op 26 september 1822 te 
Enterbroek op vijfenzestigjarige leeftijd. Hij is landbouwer op het erve Exo. Lammert Ezink is 
de zoon van Joost ter Eze en Aaltje Exo. Lammert Ezink wordt op 15 juli 1792 lidmaat van de 
hervormde kerk te Enter. Op 13 augustus 1802 meldt Lammert Ezink dat hij vier weken 
geleden van de erven Jan Schimmelpenninck te Almelo het erve Exo heeft gekocht, zonder 
hypotheek, voor tweeënvijftighonderd gulden. Jan Schimmelpenninck is in 1768 overleden en 
de erfgenamen zijn neef Antony ten Cate, nicht Catharina ten Cate en Elisabeth ten Cate, 
allen uit Almelo. Lammert Ezink is getrouwd op 17 mei 1787 met Berendina Ezendam, de 
dochter van Jannes Berendszoon Ezendam en Janna Wolves. 
 
Gerrit Ezink is geboren op 10 januari 1878 te Enter en overleden op 19 april 1942 te Enter 
op vierenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Berend Ezink en Gezina Stegeman. Gerrit 
Ezink is pachter vanaf 10 november 1920 op het erve Groot Exo aan de Wierdenseweg te 
Rectum. Het erve Exo is 12.32.33 hectare groot en de pacht is vierhonderdeenendertig gulden 
per jaar. De eigenaar van het erve Exo is de fabrikant Jansen te Almelo. Gerrit Ezink is 
getrouwd op 2 mei 1907 met Hendrika Zandvoort uit Holten. De familie woonde na het 
overlijden van Gerrit Ezink aan de Jagersweg. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het 
eerste kind, Janna Gezina Ezink, trouwde met Willem Pluimers (Köps Wilm) de melkrijder. 
Het tweede kind, Johan Ezink, is landbouwer en woonde tot 21 november 1942 op het erve 
Exo. In 1954 woont hij volgens zijn persoonsbewijs aan de Jagersweg waar hij samen met zijn 
moeder een landbouwbedrijfje heeft. 
 
Jannes Ezink is geboren op 30 augustus 1769 te Enter en overleden op 10 februari 1853 te 
Zuna. Hij is landbouwer van beroep. Hij is de zoon van Joost ter Ese en Aaltje Exo. Jannes 
Ezink is pachter op het erve Leijerweerd vanaf 11 november 1812, voor de duur van twaalf 
jaar. Jannes Ezink moet in twee termijnen honderdtwintig gulden pacht betalen. Daarvoor 
moet hij naar Delden, waar de eigenaar Putman Cramer woont. Verder moet hij als toepacht 
voldoen per jaar, twee keer met twee paarden en wagen naar Deventer gaan naar de markt. 
Verder moet hij de eigenaar acht volwassen jonge hoenders, een vette gans, tien pond boter 
en vijftig eieren brengen. Daarnaast moet hij voor de verpachter een hond onderhouden en 
twee paardenstallen vrijhouden. Na twaalf jaar het erve Leijerweerd te hebben gepacht vertrekt 
hij met gezin naar Zuna, waar hij Steern Jans wordt genoemd. 
 
Jan Ezink is geboren op 9 juni 1743 te Enter en overleden op 7 februari 1818 te Enter. Hij is 
de zoon van Willem ter Ese en Wilmke ten Brinke. Jan Ezink is schipper. Hij is getrouwd op 
2 augustus 1768 met Geesken Gerrits Lubbers. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 
Het tweede kind, Jenneken Esink, is getrouwd met de winkelier en landbouwer Gradus 
Volberink uit Enter. Gradus Volberink is in 1807 samen met Engbert Evers eigenaar van het 
erve Koenderink. 
 
Jan Ezink is geboren op 23 januari 1804 te Enter en overleden op 2 januari 1887 te Enter. 
Hij is de zoon van Gerrit Ezink en Jenneken Lubbers. Jan Ezink is schipper. Hij is getrouwd 
met Geertruida Pluimers uit Enter. Zij is de dochter van schipper Hendrik Pluimers (Sweers) 
en Hermina Lammers. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het tweede kind, Hendrik 
Ezink, is schipper. Hij is getrouwd op 4 augustus 1878 met Aleida de Wilde, de dochter van 
schuitemaker Gerrit de Wilde en Aleida Koenderink. Het vierde kind, Maria Ezink, is getrouwd 
op 14 september 1876 met de landbouwer Gerhardus Nijland (Horstink). Hij is de zoon van 
schipper Hindrik Nijland en Hendrika Horstman. Het vijfde kind, Harmina Ezink, is getrouwd 
op 9 juni 1869 met  de timmerman en wieldraaier Lucas de Wilde (Lubs Luuk). Hij is de zoon 
van schipper Derk de Wilde en Hendrina Lubbers. Het achtste kind, Jenneken Ezink, is 
getrouwd op 22 augustus 1884 met de timmerman Johannes ten Brinke. Hij is de zoon van 
schipper en landbouwer Hendrikus ten Brinke en Maria Burgers. Ze woonden op het erve 
Ezink, nu Rabobank. 
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De familie Ezink voor hun huis achter de openbare school. 
 

 
 
Johannes ten Brinke en Jenneken Ezink 
 
Willem Ezink is geboren op 3 februari 1782 te Enter en overleden op 12 december 1846 te 
Enter op vierenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Ezink en Geesken Gerrits Lubbers. 
Willem Ezink is schipper van beroep. Op 5 september koopt hij een huis met een halve put op 
de Hogebrink 13 te Enter van Gradus en Hendrikus ten Brinke. Willem Ezink is getrouwd op 
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26 januari 1815 met Gerritdina ter Plecht uit Enter. Zij is de dochter van schipper Arend 
Hendriksen ter Plecht en Geertruid Jansens ter Steege.  
 

 
Hogebrink, erve Getkate (Raps), jaren vijftig, kinderen: Gerrie ter Harmsel en haar nichtje 
Aafke. 
 

 
 
Hogebrink  
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Willem Ezink is geboren op 5 augustus 1865 te Enter en overleden op 24 oktober 1910 te 
Enter op vijfenveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gerrit Ezink en Diena ten Brinke. Willem 
Ezink wordt ook de Kos genoemd. Hij is getrouwd op 25 mei 1893 met Gerritje Aanstoot uit 
Holten. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. De kinderen worden ook de Kos genoemd. 
 
Gerrit Ezink (Kos Gaait) is geboren op 17 april 1894 te Enter. Hij is de zoon van Willem Ezink 
en Gerritje Aanstoot. Gerrit Ezink wordt ook Kos Gaait genoemd. Hij is landbouwer en 
houtsjouwer en woont aan de Dorpsstraat te Enter. Gerrit Ezink is getrouwd op 9 augustus 
1928 met Hendrika Johanna van Uitert uit Enter. Zij is de dochter van de landbouwer Gerrit 
Jan van Uitert en Geertruida Pluimers. Uit dit huwelijk zijn te Enter twee kinderen geboren, 
Willemina en Geertruida Ezink. Het eerste kind, Willemina Ezink, is geboren op 1 april 1932 
te Enter en overleden op 5 november 2010 op achtenzeventigjarige leeftijd. Zij is getrouwd met 
Jan ten Brinke (Pluumers jongs), metselaar en aannemer, uit Enter. Hij is de zoon van 
klompenmaker en schipper Hendrik ten Brinke en Gerritdina Weijsink. In dit huwelijk zijn 
drie pleegkinderen gekomen. 
 

  
 
Het nieuwe huis van Ten Brinke (Oarnts) aan de Dorpsstraat, jaren zestig, het huis wordt 
afgebroken ten behoeve van het Middenplein (2017), collectie Jan ten Brinke. 
 
 

Freriksen 
Hendrik Freriks is geboren omstreeks 1630 en is de oudst bekende Freriks te Enter. Hendrik 
is getrouwd met Maria van Hengeloe. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, met name 
Hendrik en Bartelt Freriks. Zoon Hendrik krijgt twee kinderen, met name Gerrit en Otto 
Freriks. Gerrit Freriks is geboren omstreeks 1690. Hij trouwt met Roelifje Hartgerink uit 
Bentelo. Gerrit trouwt een tweede keer, nu met Geesken Jansen Nienhuijs uit Enter. Zijn 
kinderen worden Freriksen genoemd  

Op 14 febr. 1721 koopt Gerrit Hendriksz. Freriks, van Maria van Ommeren te Deventer het 
Caterstede Freriks, in de boerschop Enter.[ R.A.Ked.2 blz.53]. 
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Met Gerrardus (Gerrit) Freriksen, gedoopt op 8 januari 1779, zoon van Rolef Freriksen en 
Johanna Smit, komt de naam Oaluupn in beeld. Hij is de zoon van Bernardus (Naats) 
Freriksen en Maria Smits. 

Gerrit Jan Freriks is geboren op 2 augustus 1842. Hij is getrouwd op 2 mei 1871 met Maria 
Rikkers uit Wierden. Gerrit Jan was ganzenkoopman. Hij is overleden op 18 juli 1924.  

Met Johannes Hermannes Freriksen komt de naam Kaaks voor het eerst in beeld. Hij is 
geboren op 15 september 1881 en is de zoon van Gerrit Jan Freriks en Maria Rikkert. Hij is 
getrouwd met Johanna Wolters op 3 mei 1917. Hij is overleden in Almelo op 9 januari 1967. 
Uit dit huwelijk zij zeven kinderen geboren.  

Het eerste kind is Maria (Marie), geboren 19 januari 1918 en overleden op 12 juni 2012 op 
vierennegentigjarige leeftijd. Zij is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 
drieendertigjarige leeftijd met Johannes Hermannus Pius (Johan) Lammertink. Hij is de zoon 
van de klompenmaker Hendrikus Lammertink (Paanders Dieks) en Johanna Gezina Morsink. 
Johan Lammertink is overleden op 21 januari 2001 op tweeentachtigjarige leeftijd. Het tweede 
huwelijk is met Jan Engelbertus Lammertink, de zoon van klompenmaker Hendrikus 
Lammertink (Paanders Dieks) en Johanna Gezina Morsink. Jan Engelbertus Lammertink is 
overleden op 19 januari 2003 te Rijssen op eenentachtigjarige leeftijd. 

Het tweede kind, Johanna Geertruida Hermina, is geboren op 29 december 1918 en overleden 
op 6 januari 1937 te Enter op achttienjarige leeftijd.  

Het derde kind, Gerrit Jan Marinus, is geboren op 8 juli 1920 en is overleden te Enter. Hij is 
landbouwer op het erve Kaaks. 

Het vierde kind, Johannes Gerhardus, is geboren op 19 mei 1921 en overleden op 11 februari 
1922. Hij heeft tweehonderdachtenzestig dagen geleefd. 
Het vijfde kind, Geertruida Johanna is geboren op 2 juni 1922, datum overlijden niet bekend. 
Het zesde kind is levensloos geboren op 22 juli 1923. 
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. 

Harrie Freriksen is geboren omstreeks 1950 en is overleden op 10 mei 1991. Hij is de zoon 
van Wos Mans en Johanna Hendrika Ezendam. Hij woonde aan de Stokreefsweg 7a. Harrie 
Freriksen is getrouwd op 8 augustus 1975 met Marietje Kolkman uit Diepenveen. Zij is 
overleden op achtenvijftigjarige leeftijd aan asbestkanker. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren, Maik, Petra en Susan Freriksen. 
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2015, Maik Freriksen (van de Wos) 

 

De broer van Harrie Freriksen van Wos Mans is Johan Freriksen. Hij is geboren op 1 april 
1940 en overleden als gevolg van een auto-ongeluk bij Tiel op 12 september 2007 op 
zesenzestigjarige leeftijd. Hij is getrouwd op 26 september 1967 met Ria Hesselman. Uit dit 
huwelijk zijn vier kinderen geboren, Miranda, Frank en de tweeling Marloes en Lisette 
Freriksen. Johan was de eigenaar van transportbedrijf Hesselman. 

 

 

2015, Lisette Mekenkamp-Freriksen en Marloes Otten-Freriksen 
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Jan Fernhout en zijn vrouw Adri, de foto is gemaakt als herinnering aan zijn 99e 
verjaardag. Hij is overleden eind augustus 2016. Op de bank bij de Waarf staat zijn 
naam. 
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Hakkert  

Berend Willem Hakkert is geboren omstreeks 1760. Hij is de oudst bekende Hakkert. Berend 
Willem Hakkert is schoolmeester van beroep. Hij is getrouwd op 27 juni 1789 te Holten met 
Teune Teunissen Wibbelink uit Bathmen. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren te 
Dijkerhoek, Gerrit en Jan Hakkert.  
 
Gerrit Hakkert is geboren is geboren op 27 september 1790 te Dijkerhoek en overleden te 
Holten op 13 januari 1861 op achtenzestigjarige leeftijd. Hij is boerwerker en landbouwer. 
Gerrit Hakkert is de zoon van Berend Willem Hakkert en Teune Teunissen Wibbelink. Hij 
woont op de Beuzeberg te Holten. Gerrit Hakkert is getrouwd op negenendertigjarige leeftijd 
op 12 oktober 1829 te Holten met Berentdina Paalman uit Holten. Zij is de dochter van 
Hendrik Paalman en Gerritdina Alberts Overweg. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, 
Berend Willem, Teunis en Gerdiena Hakkert. Gerdiena Hakkert is geboren op 2 april 1838 te 
Holten en overleden op 23 november 1873 te Holten op vierendertigjarige leeftijd. Zij is 
getrouwd op 28 mei 1862 te Holten met de negenendertigjarige Hendrik Jan Aanstoot 
(Witmoos) uit Holten. Hij was eerder getrouwd met Gerritdina Maneschijn. Nazaten van 
Hendrik Jan Aanstoot wonen op de Aanstoot erven aan de Schreursweg in Look en op erve 
Bolink en erve Witmoos op de Borkeld.  
 
Hendrik Martinus Hakkert is geboren op 7 maart 1908 te Wierden en overleden te Enter op 
20 maart 1995 op vijfennegentigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Hakkert en Maria 
Bussink. Hendrik Martinus Hakkert is getrouwd op 13 mei 1931 met Willemina Weustemaat 
uit Enter. Zij is de dochter van de winkelier Gerrit Jan Weustemaat (Rassche) en Willemina 
Bekkink. Uit dit huwelijk zijn te Enter zeven kinderen geboren.  
 
Jan Hakkert is geboren op 15 december 1931 te Enter. Hij is de zoon van Hendrik Martinus 
Hakkert en Willemina Weustemaat. Jan Hakkert is getrouwd op 12 april 1956 met Fenneken 
Zandvoort uit Rijssen. Zij is de dochter van Jan Zandvoort en Aleida Leeftink. Uit dit huwelijk 
zijn te Enter twee kinderen geboren, Hendrik Marinus en Jan Hakkert. Het eerste kind, 
Hendrik Marinus Hakkert, is getrouwd op 11 september 1980 met Marianne Schuitemaker 
uit Enter. Zij is de dochter van de klompenmaker Willem Schuitemaker (Mantjes) en Janna 
Puppels.    
 
Gerrit Jan Hakkert is geboren op 18 augustus 1933 te Enter. Hij is de zoon van Hendrik 
Martinus Hakkert en Willemina Weustemaat en is de broer van bovengenoemde Jan Hakkert. 
Hij is getrouwd met Sientje Smit. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Hendrik 
Martinus Hakkert, geboren op 9 juni 1963 te Enter en Gerrit Hakkert, geboren op 16 januari 
1966 te Enter. 

 

Jansen 
Zes families Jansen hebben zich in en om Enter gevestigd. Ze zijn geen familie van elkaar. De 
voorouders van deze families komen uit Salland. 
Jansen, van wie geen gegevens bekend zijn, behalve het feit dat hij zes kinderen had, is de 
oudst bekende Jansen. Zijn zoon, Harmen Jansen, is geboren omstreeks 1750 te Holten.  

Harmen Jansen heeft een zoon, Gerrit Jansen. Gerrit Jansen is geboren omstreeks 1814 te 
Holten en overleden op 30 januari 1888 te Neerdorp. Hij is de zoon van Harmen Jansen en 
Jenneken ten Hove. Het tweede kind, Gerrit, wordt Twilhaar genoemd, en ook Aolbers. Het 
derde kind, Jan, wordt Reijns genoemd. Het vierde kind, Hendrikus, wordt de Hakke genoemd. 
Het vijfde kind, Albert, wordt Stomp’ n genoemd. 
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Albert Jansen is de zoon van Jansen. Hij wordt ook Stomp’n genoemd. Albert Jansen is 
getrouwd met Janna Jansen. Uit dit huwelijk is Joannes Jansen geboren, die ook Stomp’n 
wordt genoemd. De naam komt van het stuk grond waarop ze hun huis hebben gebouwd. Het 
erve Stomp’n lag op de hoek van de Bornerbroekseweg en de Huttemansweg, achter het 
huidige joodse monument. 

Jan Hendrik Jansen is geboren op 4 januari 1896 te Rectum en overleden op 16 april 1938 
te Enter op tweeënveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Hendrik Jansen en Jenneken 
Morsink. Jan Hendrik Jansen woonde aan de Witmoesdijk 5 in de Waterhoek. Hij wordt ook 
Ketrien boer genoemd. Jan Hendrik Jansen is getrouwd op 3 juli 1919 met Aleida Hendrika 
Hofhuis uit Ambt Delden. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. Aleida Hendrika 
Hofhuis komt op 23 maart 1921 met attestatie van de hervormde kerk van Rijssen naar Enter. 
Haar grootouders, Jan Hendrik Hofhuis en Aleida Bloemendal, wonen vanaf 1925 bij haar in 
huis, tot ze overlijden. Aleida Hendrika Hofhuis is de dochter van Jan Hofhuis en Johanna 
Frederika ten Brinke. 

Jan Hendrik Jansen is geboren op 8 oktober 1927 te Enter en overleden op 1 februari 2010 
te Enter. Hij woonde aan de Hogebrink 23 te Enter. Jan Hendrik Jansen is de zoon van Jan 
Hendrik Jansen (Ketrien boer) en Aleida Hendrika Hofhuis. Hij is getrouwd met Jenneken 
Scholten. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Jenneken Scholten is de dochter van de 
fabrieksarbeider Gerrit Jan Scholten (Trien Gertjan) en Engberdina ten Hove. 

Hendrik Jansen is geboren op 15 oktober 1852 te Hellendoorn en overleden op 20 december 
1889 te Enterbroek op zevenendertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Mannes Jansen en 
Janna Stegeman. Zijn ouders waren landbouwers en woonden onder Borne, de grootouders 
waren landbouwers en woonden onder Hellendoorn. Hendrik Jansen trouwt op 3 december 
1880 met Johanna Geertrui Morsink uit Enterbroek. Zij is de dochter van de landbouwer op 
het erve Reins, Jannes Morsink en Berendina ter Horst. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen 
geboren. Het erve Rheins is een pachtboerderij van Dikkers uit Zwolle. Het erve is gesticht 
toen Reijnt Arendszoon Siemerink op 13 juni 1717 trouwde met Jenne ten Zeendam. 

Jan Hendrik Jansen is geboren op 25 juni 1883 te Enterbroek en overleden op 12 september 
1956 te Enterbroek. Hij is de zoon van Hendrik Jansen en Johanna Geertrui Morsink. Jan 
Hendrik Jansen wordt ook Reins Jan genoemd. Hij is plaatselijk bureauhouder van de 
provinciale voedselcommissaris. Jan Hendrik Jansen is getrouwd op 23 mei 1912 met Tonia 
Johanna Groothaar van het erve Op de Haar te Deldenerbroek. Uit dit huwelijk zijn vijf 
kinderen geboren. Tonia Johanna Groothaar is de dochter van de landbouwer Gerrit 
Groothaar en Frederika Nijenhuis. 

Fredrik Johan Jansen is geboren op 29 juli 1917 te Enterbroek en overleden op 7 november 
1982 te Enter op vijfenzestigjarige leeftijd. Hij wordt ook Reins Fredrik genoemd. Fredrik 
Johan Jansen is landbouwer van beroep. Het erve Rheins is in 1948 eenendertig hectare 
groot. De eigenaar is nog steeds Dikkers uit Zwolle. Hij is de zoon van Jan Hendrik Jansen 
(Reins Jan) en Tonia Johanna Groothaar. Fredrik Johan Jansen is getrouwd op 28 januari 
1940 met Jenneken Hendrika Burgers uit Enter. Zij is de dochter van de landbouwer op het 
erve nieuwe Haa’gaais, Gradus Burgers en Aleida Bakker. Uit dit huwelijk zijn tien kinderen 
geboren. Het tweede kind, Gerrit Jan, is landbouwer op het erve Rheins. Hij is niet getrouwd. 
Nadat zijn broer en zussen getrouwd zijn blijft hij alleen achter op het erve. Het viel hem zwaar 
om het bedrijf alleen te runnen. Zijn zus Alie, getrouwd met Arjan Mol, komt hem helpen. 
Arjan Mol heeft een schapenfokkerij. Hij maakt van het erve Rheins een kinderboerderij met 
een restaurant. Zus Aleida Janna is getrouwd met Arjen Herman Mol. Ook hun komen Gerrit 
Jan Jansen helpen. Arjen Herman Mol is een bloemist uit Borculo. Voor de opening van de 
kinderboerderij en het restaurant worden het melkvee en een deel van de landbouwgronden 
verkocht. In 2009 wordt de melkveestal afgebroken om plaats te maken voor hotelkamers. Er 
wordt een schapenstal gebouwd. 
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Gerhardus Jansens Hakkenhaar is geboren omstreeks 1807 te Olst en overleden op 5 
december 1874 te Ypelo. Hij wordt ook Hakke genoemd. Gerhardus Jansens Hakkenhaar is 
landbouwer van beroep. Hij verhuisd in 1841 naar het erve de Hakke, Ypeloweg 6 te Ypelo. 
Gerhardus Jansens Hakkenhaar is de zoon van Hendrikus Jansen (de Hakke) en Mechidis 
Lammers. Tot aan het overlijden van zijn eerste vrouw in 1848 wordt hij Hakkenhaar 
genoemd. Na zijn tweede huwelijk wordt hij (en zijn kinderen) Jansen genoemd. Gerhardus 
Jansens Hakkenhaar verkoopt op 29 april 1865 voor vierduizend gulden het erve Achterkamp 
te Ypelo aan Anna Margaretha Elisabeth Cremer, de weduwe van Petrus Franciscus Helmich 
te Zwolle. Notaris Wesselman te Wierden maakt de akte op waarin de navolgende goederen 
zijn beschreven: huis, schuur, erf, grasgrond, bouw- en hooiland. Later woonde Gerrit 
Slaghuis op het erve Achterkamp aan de Keursweg 2 te Ypelo. Nu woont er Morsink, die het 
oude erve heeft afgebroken er een nieuwe woning en schuur heeft gebouwd. Gerhardus 
Jansens Hakkenhaar bouwt een nieuwe boerderij op een naastgelegen perceel. Na zijn 
overlijden sluit zijn weduwe op 12 november 1875 een hypotheek af van Gradus Pezie te 
Almelo. De akte wordt opgesteld door notaris Veening te Almelo. Gerhardus Jansens 
Hakkenhaar is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 16 februari 1841 te Raalte met 
Maria Groot Schaarsberg uit Raalte. Uit dit huwelijk zijn te Ypelo twee kinderen geboren. 
Maria Groot Schaarsberg is overleden in 1848 op tweeëndertigjarige leeftijd. Het tweede 
huwelijk is in 1849 met Hermina Lammertink uit Rectum. Zij is de dochter van de 
klompenmaker en riet- en strodekker Henricus Lambertinck (Keppelink) en Hendrina Litteler. 
Uit dit huwelijk zijn te Ypelo vier kinderen geboren. De kinderen worden Jansen genoemd. 

Berend Jan Jansen is geboren op 23 mei 1886 te Ypelo en overleden op 11 juli 1971 te 
Hellendoorn. Hij is in Enter begraven. Berend Jan Jansen was landbouwer op het erve Holland 
(de Elzen) aan de Stokreefsweg te Enterbroek. Hij koopt het erve Klein Mekenkamp en 
verhuisd op 7 december 1921 naar het erve Klein Mekenkamp te Ypelo. Voor hem woonde er 
Hendrik Bokdam. Op 28 januari 1931 brand het erve Klein Mekenkamp tot de grond toe af. 
Berend Jan Jansen is de zoon van Hendrik Jansen en Johanna Geertrui Morsink. Hij is 
getrouwd op 12 maart 1914 met Hendrina Johanna Wassink uit Almelo. Uit dit huwelijk zijn 
acht kinderen geboren. 

Johan Gerhard Jansen is geboren op 23 februari 1919 te Enterbroek en overleden op 12 
januari 1993 te Enter. Hij is directeur van de raiffeisenbank (later rabobank) en koster van 
de hervormde kerk. Johan Gerhard Jansen is de zoon van Jan Hendrik Jansen (Reijns Jan) 
en Tonia Johanna Groothaar. Hij woonde aan de Julianastraat te Enter, later aan de 
Werfstraat. Johan Gerhard Jansen is getrouwd op 21 mei 1948 met Tonia Frederika Meilink 
uit Enterveen. Zij is de dochter van de landbouwer en grondwerker bij de heidemaatschappij 
Willem Meilink en Hendrika Ooms. Uit dit huwelijk is te Enter Jan Hendrik Jansen geboren. 

Jan Hendrik Jansen is geboren op 3 augustus 1949 te Enter. Hij is kantoorbediende en koster 
van de hervormde kerk. Jan Hendrik Jansen is de zoon van Johan Gerhard Jansen en Tonia 
Frederika Meilink. Hij woont erve Oldenhof 45 te Enter. Jan Hendrik Jansen is getrouwd op 
19 februari 1976 met Jannie Klein Nagelvoort uit Markelo. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie 
kinderen geboren. 

Hendrik Arend Jan Jansen is geboren op 25 april 1921 te Enter en overleden op 19 juli 2002 
op eenentachtigjarige leeftijd op de Ypeloweg. Hij is bij een auto-ongeluk op de Ypeloweg 
overleden. Hendrik Arend Jan Jansen is landbouwer, melkventer en chauffeur. Hij is de zoon 
van Berend Jan Jansen en Hendrina Johanna Wassink. Hendrik Arend Jan Jansen woonde 
aan de Wierdenseweg 108 te Nijverdal. Hij is getrouwd met Gerritdina Hendrika Assink. Uit 
dit huwelijk is te Ypelo Hendrina Johanna Jansen geboren. Vier dagen na het auto-ongeluk 
is Gerritdina Hendrika Assink aan haar verwondingen overleden op achtenzeventigjarige 
leeftijd. Ze zaten samen in de auto waarmee het ongeluk is gebeurd. Op 24 juli 2002 zijn 
beiden te Hellendoorn begraven. 

Berend Jan Jansen is geboren op 7 januari 1926 te Ypelo en overleden op 22 november 2004 
te Enter op achtenzeventigjarige leeftijd. Hij is landbouwer op het erve Klein Mekenkamp. Hij 
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verkoopt in 1985 het erve Klein Mekenkamp en bouwt een woning aan de Marcus 
Samuelstraat 19 te Enter. Berend Jan Jansen is de zoon van Berend Jan Jansen en Hendrina 
Johanna Wassink. Hij is getrouwd op 6 mei 1953 met Johanna Dollen uit Wierden. Uit dit 
huwelijk zijn vier kinderen geboren. 

Jan Hendrik Jansen is geboren op 10 november 1839 te Enterbroek en overleden op 22 maart 
1916 te Enterbroek. Hij wordt ook Stomp’n genoemd. Jan Hendrik Jansen is klompenmaker 
en landbouwer op het erve Stomp’n. Hij woonde aan de Reinsweg 1 te Enterbroek nadat het 
erve Stomp’n is afgebrand. Aan de Reinsweg wordt een nieuwe boerderij gebouwd. Tot 1945 
is de boerderij een lös hoes, daarna wordt het gemoderniseerd. Jan Hendrik Jansen is 
getrouwd op 15 november 1866 met Hendrika Pluimers uit Enter. Uit dit huwelijk zijn te 
Enterbroek negen kinderen geboren. 

 

 
 

 

Kalenkamp 
 
Jan Hendrik Kalenkamp is geboren op 14 maart 1783 te Daarle. Hij is de oudst bekende 
Kalenkamp. Hij is getrouwd met Hendrika Nije Twilhaar uit Hellendoorn. Uit dit huwelijk zijn 
twee kinderen geboren, Jan en Hendrikus Kalenkamp. Jan Hendrik Kalenkamp woonde in 
Hellendoorn.  
 
Hendrikus Kalenkamp is geboren omstreeks 1820 te Hellendoorn. Hij is de zoon van Jan 
Hendrik Kalenkamp en Hendrika Nije Twilhaar. Hendrikus is twee keer getrouwd; hij trouwde 
op 8 februari 1842 met Jenneken Brunnekreef van het erve Holland. Jenneke werd 
achtendertig jaar. Op 11 juni 1858 trouwde hij met Hermina Kempers uit Azelo. Uit het eerste 
huwelijk zijn vier kinderen geboren, uit het tweede huwelijk zijn drie kinderen geboren. De 
kinderen zijn in Enter geboren. Hendrikus Kalenkamp was klompenmaker. Hij koopt van 
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Dikkers in 1867 een schuur, erf en bouwland, groot 2.30 hectare, in de Gorens onder Enter. 
Hendrikus overlijdt op 7 augustus 1886 te Enter. 
 
Arend Jan Kalenkamp is geboren op 5 september 1883 te Enter. Hij is de zoon van Hendrik 
Jan Kalenkamp en Hendrika Hosmar. Arend Jan is getrouwd op 10 oktober 1918 met 
Willemina Wilbers (van de Jager) uit Enter; getuigen zijn Hendrikus Johannes Effink en Jan 
Hendrik ter Hofstee. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. De oudste zoon Gerrit Jan 
wordt Kössel genoemd. Arend Jan Kalenkamp was klompenmaker. 
 
Gerrit Jan Kalenkamp is geboren op 21 juni 1919 te Enter. Hij is de zoon van Arend Jan 
Kalenkamp en Willemina Wilbers. Gerrit Jan Kalenkamp wordt ook de Kössel genoemd. Gerrit 
Jan Kalenkamp is getrouwd op met Manna van de Maat uit Rijssen. Uit dit huwelijk zijn elf 
kinderen geboren. Hij woonde aan de Zuiderstraat 48 te Enter. 
 
Herman Kalenkamp is geboren op 3 november 1897 te Enter en is overleden op 24 januari 
1973 te Enter. Hij is de zoon van Jan Hendrik Kalenkamp en Geeske Beltman. Herman 
Kalenkamp is getrouwd op 26 mei 1921 met Arendina Johanna Bloemendal uit Diepenheim. 
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het eerste kind, Berend Jan, is driehonderd dagen 
oud geworden. Het tweede kind werd ook Berend Jan genoemd; hij is getrouwd met Gerritdina 
Johanna Kranenberg. Het derde kind werd Gerrit genoemd. Hij is getrouwd met Annie 
Hamersma uit Goor. Het echtpaar runde een dansschool aan de Zuiderstraat. Gerrit 
Kalenkamp is overleden op 17 juli 2015 te Goor.  
 
 
 

Kamphuis  
 
Drie keer Kamphuis, vermoedelijk geen familie van elkaar, maar toch onder één genealogie 
genoemd. 
 

Kamphuis. Hij heeft drie kinderen, Gerrit, Hendrikus en Jan Kamphuis. De kinderen zijn 
geboren te Wiene. Achter de naam Gerrit staat Heerbaartwonner. 

Gerrit Kamphuis (Heerbaartwonner) is geboren op 20 oktober 1710 te Wiene. Hij is de zoon 
van Kamphuis. Gerrit Kamphuis is getrouwd op 17 maart 1733 met Aelken Jansen Mam…? 
Uit dit huwelijk is Jan Hendrik (Heerbaart) geboren op 29 november 1757 te Wiene. 

Arend Jan Kamphuis is geboren op 2 januari 1830 te Elsen en overleden op 14 juli 1892 te 
Enter op tweeënzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gerardus (Gerrit) Kamphuis en Johanna 
Scherphof (Mensink.) Arend Jan Kamphuis is kleermaker, koopman en tapper. Hij koopt op 
21 december 1858 van de erven Galeman voor zeshonderd gulden een huis met grond. Arend 
Jan Kamphuis is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 25 juli 1853 met Catharina 
Hendriksen uit Hardenberg. Uit het eerste huwelijk zijn twee kinderen geboren. Catharina 
Hendriksen overlijdt op 25 juli 1866 op zesendertigjarige leeftijd. Het tweede huwelijk is op 
26 februari 1867 op zevenendertigjarige leeftijd met Maria Mekenkamp uit Enter. Zij is de 
dochter van de kleermaker en winkelier Berend Jan Mekenkamp en Gerritdina Scholten 
Effink. Uit dit huwelijk zijn te Enter zeven kinderen geboren. Maria Mekenkamp overlijdt te 
Enter op 21 mei 1900 op vijfenvijftigjarige leeftijd. Na het overlijden van Arend Jan Kamphuis 
hertrouwt Maria Mekenkamp op 25 mei 1893, op achtenveertigjarige leeftijd, met de 
klompenmaker Gerhardus Wolters uit Enter. Gerhardus Wolters overlijdt twaalf jaar na het 
overlijden van Maria Mekenkamp te Enter. 

Jan Kamphuis is geboren omstreeks 1855. Hij is de zoon van Arend Jan Kamphuis en 
Catharina Hendriksen. Jan Kamphuis is bakker van beroep. Hij is getrouwd op 23 mei 1884 
met Maria Denselaar uit Enter. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het eerste kind, 
Maria Catharina Kamphuis, trouwt op 24 oktober 1911 met Christopher Hendrikes Leeferink 
uit Goor. Het tweede kind, Gerhardus Johannes Kamphuis, is geboren op 30 april 1886 en 
overleden op 30 mei 1886, dertig dagen oud. 
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Gradus Johannes Kamphuis is geboren omstreeks 1866 te Enter en overleden op 25 januari 
1913 te Enter. Hij is de zoon van Arend Jan Kamphuis en Catharina Hendriksen. In 1899 
koopt Gradus Johannes Kamphuis een huis aan de Dorpsstraat 146 van Johannes van 
Wijngaarden. Hij is kleermaker van beroep. Gradus Johannes Kamphuis is getrouwd op 7 
november 1895 met Johanna Schrooten uit Enter. Zij is de dochter van de timmerman en 
ganzenkoopman Gradus Schrooten en Gerritdina Morsink. Uit dit huwelijk werden te Enter 
vier kinderen geboren. 

Gradus Kamphuis is geboren op 20 februari 1899 te Enter en overleden op 16 augustus 1996 
te Enter op zevenennegentigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gradus Johannes Kamphuis en 
Johanna Schrooten. Gradus Kamphuis is ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij woonde 
aan de Disselsweg 34 te Enter. Gradus Kamphuis wordt ook de Beuse genoemd. Hij is 
getrouwd op 2 oktober 1930 met Geertruida Johanna Antonia Spekenbrink uit Enter. Zij is 
de dochter van landbouwer Hendrikus Johannes Spekenbrink (Moatsen Dieks) en Gerarda 
Christina Beuze. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het vijfde kind, Hermannes 
Franciscus Kamphuis, geboren op 2 november 1938 te Enter, overleden op 10 april 1945 op 
zesjarige leeftijd. Hij is als gevolg van een ongeluk tijdens de bevrijding overleden. Geertruida 
Johanna Antonia Spekenbrink is op 15 januari 1944 te Enter overleden op zesendertigjarige 
leeftijd. 

Gerhardus Johannes Marinus Kamphuis is geboren op 15 augustus 1931 te Enter. Hij is de 
zoon van Gradus Kamphuis (Beuse) en Geertruida Johanna Antonia Spekenbrink. Gerhardus 
Johannes Marinus Kamphuis is getrouwd op 10 april 1953 met Johanna Engelina (Annie) 
Vijn uit Delden. Uit dit huwelijk zijn te Delden drie kinderen geboren. 

Johannes Gerhardus Kamphuis is geboren op 29 september 1880 te Enter en overleden op 
12 augustus 1945 te Enter op vierenzestigjarige leeftijd. Hij is werkzaam in de wegenbouw. 
Johannes Gerhardus Kamphuis is de zoon van Arend Jan Kamphuis en Maria Mekenkamp. 
Hij is getrouwd op 13 september 1905 met Johanna Antonia Brandriet uit Enter. Zij is de 
dochter van Gradus Brandriet en Engele Kosters. Uit dit huwelijk zijn te Enter zes kinderen 
geboren. Het vijfde kind, Gradus Kamphuis, wordt ook Lore’ n Gaait genoemd. Johanna 
Antonia Brandriet is overleden op 1 maart 1919 te Enter op 1 maart 1919 op vierendertigjarige 
leeftijd. 

Gradus Kamphuis is geboren op 10 februari 1916 te Enter en overleden op 27 februari 1976 
op zestigjarige leeftijd. Hij wordt ook Loare’n Gait genoemd. Gradus Kamphuis is poelier van 
beroep. Hij is de zoon van Johannes Gerhardus Kamphuis en Johanna Antonia Brandriet. 
Gradus Kamphuis woonde aan de Dorpsstraat 146 te Enter. Hij is getrouwd op 13 mei 1943 
met Grada Kuipers uit Enter. Zij is de dochter van de klompenmaker en landbouwer Gradus 
Kuipers (’n Kuup) en Johanna Pluimers. Uit dit huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. 
 
Gerhardus Johannes Antonius Kamphuis is geboren op 10 april 1945 te Enter. Hij is de zoon 
van Gradus Kamphuis (Lore’ n Gaait) en Grada Kuipers. Gerhardus Johannes Antonius 
Kamphuis is administratief medewerker van beroep. Gerhardus Johannes Antonius 
Kamphuis woont aan de Gaardenweg 29 te Enter. Hij is getrouwd op 22 december 1970 met 
Geertruida Theresia Alferink uit Hellendoorn. Uit dit huwelijk zijn te Wierden drie kinderen 
geboren. 
 
Hendrikus Kamphuis is geboren omstreeks 1725. Hij is de zoon van Kamphuis. Hendrikus 
Kamphuis heeft een zoon, Gerrit Kamphuis, geboren omstreeks 1752 te Ambt Delden. 
 
Gerrit Kamphuis is geboren omstreeks 1752 te Ambt Delden en overleden op 6 april 1844 te 
Enterbroek. Hij is de zoon van Hendrikus Kamphuis en Hendrika Lammertink. Gerrit 
Kamphuis is landbouwer op erve Klein Peddemors, nu erve Kamphuis genoemd. Hij is 
getrouwd met Diena Spoolder uit Ambt Delden. Zij is de dochter van de landbouwer op het 
erve Spoolder, Derk Spoolder en Geertrui Luttikhuis. Uit dit huwelijk is Gerardus Kamphuis 
geboren. 
 
Gerardus Kamphuis is geboren op 12 september 1807 te Ambt Delden en overleden op 27 mei 
1879 te Enter. Hij is de zoon van Gerrit Kamphuis en Diena Spoolder. Gerardus Kamphuis is 
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vanaf ongeveer 1820 landbouwer op erve Kamphuis. Hij is volgens de pachtakte van 11 maart 
1862 van kasteel Twickel pachter op dit erf. Hij betaald voor de acht hectare 
honderdvierentwintig gulden pacht per jaar. Gerardus Kamphuis is getrouwd op 8 februari 
1835 met Gerraddina Krooshoop uit Bornerbroek. Uit dit huwelijk is Gerrit Jan Kamphuis 
geboren. 
 
Gerrit Jan Kamphuis is geboren op 23 september 1836 te Enterbroek en overleden op 4 juni 
1911 te Enter. Hij is de zoon van Gerardus Kamphuis en Gerradina Krooshoop. Gerrit Jan 
Kamphuis woonde tot 1876 op het erve Klein Peddemors. Het erve wordt nu erve Kamphuis 
genoemd. In 1876 verhuisde hij naar de Kremershoek te Enterbroek en op 1 november 1891 
naar de Wierdenseweg 22 in het noordeinde te Enter, Gerrit Jan Kamphuis is getrouwd op 8 
mei 1857 met Johanna Aleida Hulscher uit Borne. Uit dit huwelijk zijn te Enter negen 
kinderen geboren en het tiende kind te Enterbroek. 
 
Lambertus Kamphuis is geboren op 22 mei 1864 te Enterbroek en overleden op 13 oktober 
1938 te Enter. Hij was boerwerker en gemeentearbeider. Lambertus Kamphuis woonde aan 
de Bornerbroekseweg 14, op erve Pol. In de zomermaanden ging hij als hannekemaaier 
grasmaaien in Noord Holland. Hij is de zoon van Gerrit Jan Kamphuis en Johanna Aleida 
Hulscher. Lambertus Kamphuis is getrouwd op 21 april 1898 met Johanna Jansen uit 
Enterbroek. Zij is de dochter van de klompenmaker Jan Hendrik Jansen (’n Stomp) en 
Hendrika Pluimers. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het derde kind, Gerritdina 
Aleida  Kamphuis, werd ook Stomp Dine genoemd. 
 
Jan Kamphuis is geboren op 2 december 1820 te Enter en overleden op 10 mei 1889 te Enter 
op achtenzestigjarige leeftijd. Hij is schipper van beroep. Jan Kamphuis is de zoon van 
Hendrik Kamphuis en Aalken Ezink. Jan Kamphuis is getrouwd op 27 januari 1852 met 
Aleida Lammers uit Enter. Zij is de dochter van schipper Jan Lammers en Aaltje ter Steege. 
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. 
 
Arend Jan Kamphuis is geboren op 3 januari 1905 te Enter en overleden op 11 maart 1978 
te Enter. Hij is de zoon van Gradus Johannes Kamphuis en Johanna Schrooten. Arend Jan 
Kamphuis woonde aan de Reggestraat 136 te Enter. Hij is getrouwd op 28 juli 1938 met 
Hermina Johanna Braamhaar uit Enter. Zij is de dochter van de klompenmaker Gerrit Jan 
Braamhaar en Johanna Hendrika Heetkamp. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen 
geboren, Joke, Henk en Gerrie Kamphuis. 
 
 

  
Line Haafkes en Dieks Schrooten en  Mannie Haafkes en Johan Brandriet 
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Ik hebbe de waske in ’n fenuuspot  
 
Herinneringen van Herman Kerkhof. 
 
De Tweede Wereldoorlog was in Enter op zijn einde en er ontstond een levendige handel met 
de Engelse bevrijders. We hadden weliswaar geen honger geleden maar sommige dingen waren 
schaars geworden, zo niet onverkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld zeep. Maar de Engelse bevrijders 
hadden hier meer dan genoeg van en ze wilden dat best ruilen, het liefst tegen verse eieren. 
En zo gebeurde het dat er een auto met Engelse soldaten bij het klomphout van Binnengaais 
Herman op de Hogebrink stond. Al snel ging in de buurt het verhaal rond dat je eieren kon 
ruilen tegen zeep. Er waren liefhebbers genoeg. Bijna elk huishouden had kippen en er waren 
eieren genoeg. Ook tante Dika (Pop’n Dieka) had ervan gehoord. Met een schort vol eieren toog 
ze naar de Engelse bevrijders. ‘Two eggs, one soap’ werd er gezegd. Dat two eggs begreep Dieka 
nog wel, maar ‘one’ klonk net als ‘mann’n’ (morgen) en dat zag Dieka toch even anders. Ze 
dacht: ‘dan ben ik de eieren kwijt en krijg morgen pas mijn zeep’. Dus sprak ze de 
gedenkwaardige woorden: ‘Oh, nee, keerls, doar begin ik neet an. Ik hebbe de waske in ’n 
fenuuspot en ie munn’n mie de zeepe dreks mètgieuw’n. 
 
 

 
 

 
Kerkhof  
 

Gerardi van de Kerckhoff woonde te Hengevelde en is getrouwd met Joanna Blokhorst. Uit 
dit huwelijk is een kind geboren, Hendrikus Kerkhof. Gerardi van de Kerckhoff is de oudst 
bekende Kerkhof. 

Hendrikus Kerkhof is geboren op 13 oktober 1765 te Hengevelde. Hij is de zoon van Gerardi 
van de Kerckhoff en Joanna Blokhorst. Hendrikus Kerkhof is getrouwd op 7 mei 1806 op 
veertigjarige leeftijd met Hermine Belshof uit Hengevelde. Uit dit huwelijk is Arnoldus Kerkhof 
geboren. Het erve Kerkhof was gelegen aan de Diepenheimseweg 36 te Hengevelde toen in 
1739 hoendergeld heven werd. In de Kadastrale Atlas van 1832 is eigenaar Jannes Landweer 
landbouwer te Hengevelde. Totale grootte is 1.11.80 hectare. Ook woonde er een familie 
Kiezenbrink. 
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J. Kerkhof, Toon Jenske, met kleinzoon Henk 

 
Enige genealogische gegevens: 

- geboren in 1648 Geesken dochter van Joan op de Kerhof te Hengevelde; 
- in 1684 trouwde Jan Kerkhof met Kunniken Hendriksen uit Haaksbergen; 
- in 1741 trouwde Derk Hendriksen Kerkhof met Jenn’ken te Greft; 
- in 1734 trouwde Gerrit Kerkhof met Fenneken Linterler uit Markvelde;  
- hertrouwde in 1738 met Elisabeth Mengerink uit Noordik;  
- in 1752 trouwde Arend Kerkhof met Janna ten Butterhuis uit Hengevelde; 
- in 1774 trouwde Berend Kerkhof met Geertruid Huneveld uit Hengevelde;  
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- in 1772 trouwde Philippus Kerkhof met Geertruid Bekheden uit Diepenheim; 
- in 1781 trouwde Jan Berend Kerkhof met Gezina Warjerdink uit Winterswijk; 
- in 1806 trouwde Hendrikus Kerkhof met Hermine Bolshoff uit Hengevelde. 

 
Johannes Kerkhof is geboren op 1 maart 1864 te Hengevelde en overleden op 21 januari 1943 
op achtenzeventigjarige leeftijd te Enter. Hij is de zoon van Arnoldus Kerkhof en Janna 
Sanders. Johannes Kerkhof is bakker en metselaar. 
 
Bij zijn huwelijk op 10 mei 1889 is hij nog bakkersknecht, eerst is hij metselaar en werkt zich 
op tot aannemer in de bouw. Bij akte nummer 3932 van de notaris te Goor, op 12 december 
1904 worden hij en zijn zwager Gradus Johannes Ekkerink, eigenaar van het ouderlijk huis, 
erf, tuin, bouw en weiland. sectie D 1450, 1398, 2401 en sectie E nr. 2720,385, 454, 457, 
631, 2096, 467a, 4153, 4154, 4087, 2458, 456 en 3625 en al het roerend goed, alles ter 
waarde van 5450 gulden. Schoonmoeder Fredrika Mekenkamp heeft zolang zij leeft hiervan 
het vruchtgebruik. 
 
Johannes Kerkhof is getrouwd op 10 mei 1889 met Geertruida Johanna Ekkerink uit Enter. 
Zij is de dochter van de schoenmaker Hendrikus Ekkerink en Frederika Mekenkamp. Uit dit 
huwelijk zijn zeven kinderen geboren. De oudste dochter Dika Kerkhof is kostuumnaaister en 
is getrouwd met de smid Christoffel Rutenfrans. Zij overlijdt te Enter op 17 januari 1966. Het 
tweede kind, Arnoldus Hendrikus Kerkhof, wordt ook Toon Dieks genoemd.  

Hendrikus (Hendrik) Kerkhof en Grada Johanna Slag. Gerhardus Johannes Kerkhof is 
landbouwer en varkenshouder op het erve Antoon in de Waterhoek. Hij woonde aan de 
Eversdijk te Enter. Gerhardus Johannes Kerkhof is getrouwd op 11 augustus 1870 met 
Johanna Maria (Nardi) Veldhuis uit Enter. Zij is de dochter van Gerhardus Johannes 
Veldhuis, landbouwer op het erve Pielman (later erve Zwik, nu erve Hoeven) en Hermina Maria 
Lammertink. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.  

 

 

Eversdijk, de boerderij is intussen afgebroken.  
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Jan Kerkhof is geboren op 16 mei 1898 te Enter en overleden op 25 september 1987 te Enter. 
Hij is de zoon van Johannes Kerkhof en Geertruida Johanna Ekkerink. Jan Kerkhof is bakker 
van beroep. Hij is getrouwd op 15 september 1932 met Engelina Spoelder uit Enter. Zij is de 
dochter van de landbouwer en bosarbeider Jan Willem Spoelder en Johanna Kosters. Uit dit 
huwelijk zijn dertien kinderen geboren.  

Arnoldus Kerkhof is geboren op 20 juli 1905 te Enter en overleden op 1 juli 1965 te Enter op 
negenenvijftigjarige leeftijd. Hij wordt ook Toon Ab genoemd. Arnoldus Kerkhof is de zoon van 
Johannes Kerkhof en Geertruida Johanna Ekkerink. Hij is aannemer van beroep. Arnoldus 
Kerkhof is getrouwd op 7 november 1931 te Olst met Elisabeth (Lies) Klein Koerkamp uit 
Boskamp (gem. Olst). Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Elisabeth (Lies) Klein 
Koerkamp overlijdt op 16 juni 2005 te Enter op vierennegentigjarige leeftijd. 

Johannes Wilhelmus Kerkhof is geboren op 12 oktober 1943 te Enter. Hij is de zoon van 
Arnoldus Kerkhof (Toon Ab) en Elisabeth (Lies) Klein Koerkamp. Johannes Wilhelmus Kerkhof 
is onderwijzer van beroep, later hoofd van een school. Hij is getrouwd op 15 december 1972 
met Aleida Maria Theresia (Liny) Freriksen uit Enterbroek. Zij is de dochter van de landbouwer 
en varkenshouder Hermannes Johannes Freriksen (Wos Mans) en de spinster Johanna 
Hendrika Ezendam. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.  

 

 

Maud Lammertink 

Mijn naam is Maud Lammertink en ik ben dertien jaar oud. Ik turn in de topsport selectie, 
Eredivisie Junior, van TON Almelo en ben lid van de OJTS (Oranje Jong Talent Selectie) van 
de KNGU. Ik train dertig uur per week. Mijn trainer is Frank Louter. 
Toen ik zes jaar oud was ben ik begonnen met turnen bij SV Raduga in Enter. 
Sinds januari 2009 turn ik bij TON.  Bron: website van Maud Lammertink 
 

 



93 
 

Koers 
Willem Lamberts is geboren voor 1670 en is overleden na 1724. Hij had een relatie met 
Hendrickjen Coertsen, geboren voor 1670. Hendrickjen Coertsen is de oudst bekende Koers 
te Wierden. Uit die relatie zijn zeven kinderen geboren, die Willems of Willemsen worden 
genoemd. 

Coert Willems is geboren op 20 november 1698 te Wierden. Hij is de zoon van Willem Lamberts 
en Hendricjen Coertsen. Op 19 maart 1724 is hij getrouwd met Hermina Stokkers uit Wierden. 
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, die Koertsen worden genoemd. Het vierde kind 
Harmen wordt Koers genoemd. Coert Willems is overleden voor 1752 te Wierden. Hermina 
Stokker is overleden voor 1748. 

In de periode 1700-1710 is van meerdere personen de inschrijving in het doopregister in 
Wierden onvindbaar. Hermina Stokkers wordt niet vermeld in de volkstelling van 1748. 

Harmen Koertsen wordt ook Koers genoemd. Hij is geboren op 13 augustus 1730 te Wierden. 
Harmen Koers is de zoon van Coert Willems en Hermina Stokkers. Hij is getrouwd op 7 
november 1757 te Wierden met Hendriana Kosters. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen 
geboren. Harmen Koers was timmerman van beroep. Hun kinderen werden wisselend 
Koerssen, Koersen of Koers genoemd. 

Hermen Hendrik Jan Willem (Henk) Koers is geboren op 7 april 1921 en gedoopt op 4 
september 1921 te Wierden. Hij is de zoon van Hendrikus Johannes Koers en Gerritdina 
Johanna Bremmer. Henk Koers is getrouwd op 14 juni 1956 met Jenneken Elbert uit Almelo. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Johannes Hendrikus (Joop) Koers en Jan Hendrik 
(Jan) Koers. 
 
Johannes Hendrikus (Joop) Koers is geboren te Wierden. Hij is de zoon van Henk Koers en 
Jenneken Elbert. Joop Koers is getrouwd met Elisabeth Martha (Liesbeth) Arends, dochter 
van Hendrik Arends en Maria Anna Antoinette Wiggers. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren, Tim, Lisanne en Robbin Koers. Joop Koers woont in Enterbroek. 
 
Jan Hendrik Koers is geboren  op 14 december 1856 te Hellendoorn en overleden op 21 mei 
1939 te Wierden. Hij is de zoon van Jannes Koers en Arendina Tijsselink. Jan Hendrik Koers 
is getrouwd op 24 november 1879 te Wierden met Gerritdina van de Riet uit Wierden. Hun 
getuigen zijn A.H. Nijhof, H. Koers, G. Langekamp en A.C. Van der Dussen. Gerritdina van de 
Riet is de dochter van Hendrik Jan van de Riet en Elisabeth Maassen van den Brink. Jan 
Hendrik Koers was landbouwer van beroep. Hij is overleden op 21 mei 1939 te Wierden op 
tweeentachtigjarige leeftijd. Gerritdina van de Riet overlijdt op 3 oktober 1890 te Wierden op 
drieëndertigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het eerste kind, Janna, 
boerwerkster van beroep, is geboren op 10 augustus 1880 en overleden op 6 november 1958. 
Janna is getrouwd met Gerrit Jan Steunenberg uit Holten. Het tweede kind, Jan Hendrik is 
geboren op 9 februari 1883 en is overleden op 27 april 1883, zevenenzeventig dagen oud. Het 
derde kind, Hendrika Elisabeth is geboren op 9 april 1884 te Wierden. Ze is op 7 januari 1940 
te Zwolle overleden op vijfenvijftigjarige leeftijd. Hendrika Elisabeth Koers is getrouwd op 4 
mei 1907 te Wierden met Barend Mengerink, politieagent te Goor. Het vierde kind is een zoon, 
Arend Jan Koers en het vijfde kind is Hendrik Jan Koers, geboren op 1 februari 1889 te 
Wierden. Hendrik Jan Koers is niet getrouwd en is landbouwer van beroep, later ventte hij 
met klompen. Hij is overleden op 22 april 1962 te Wierden op drieënzeventigjarige leeftijd.  
 
Arend Jan Koers is geboren op 27 augustus 1886 te Wierden. Hij is de zoon van Jan Hendrik 
Koers en Gerritdina van de Riet. Arend Jan Koers is getrouwd te Denekamp op 11 september 
1915 met Johanna Hermina  (Anne) Wassink uit Denekamp. Getuigen van het huwelijk waren 
J.H. Sandvoort, J.L. Grobbe, J.H. Schultz en L. Tukker. Anne Wassink was de dochter van 
een ‘onbekende’ (N.N.) vader en Fenna Wassink uit Denekamp. Er wordt gefluisterd dat een 
rijke boerenzoon Anne niet wilde erkennen als zijn dochter. Arend Jan Koers was grondwerker 
van beroep en later darmbewerker. Tijdens straatwerkzaamheden in Denekamp heeft hij Anne 
Wassink leren kennen. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. Arend Jan Koers is 
overleden op 12 maart 1954 in het ziekenhuis van Almelo. Anne Wassink is overleden op 28 
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januari 1949 op achtenvijftigjarige leeftijd in het ziekenhuis te Almelo. Het eerste kind was 
Hendrik Gerrit (Henk) Koers, verhuisde naar Enter en werd bakker bij de coöperatie. Frederika 
(Riek) Koers is getrouwd met Rinse Boersma uit Harkema-Opeinde. Riek is overleden te 
Buitenpost op negenenzeventigjarige leeftijd. Gerrit Hendrik is anderhalf jaar oud geworden. 
Dan komt weer een Gerrit Hendrik Koers, hij trouwde te Rijssen met Wilhelmina Ligtenberg 
(Schultjes) uit Rijssen. Johan Herman Koers trouwde met Alie Cremer uit Uithuizermeden en 
werkte als boekhouder bij Timmerman landbouwwerktuigen in Wierden. Arend Jan Koers 
werd vier dagen oud. Het achtste kind is doodgeboren en het geslacht is niet bekend. De 
laatste zoon is Arend Jan (Arend) Koers en trouwde in Weesp met Cornelia (Corrie) Klijnsma. 
Hij werd kinder- en vertrouwensarts in Amsterdam. Arend Koers woont in Muiderberg. 
 
 

 
 
Hendrik Gerrit (Henk) Koers, bakker bij de cooperatie van 1944 tot 1980. 
 
 
Hendrik Gerrit (Henk) Koers is geboren op 11 september 1916 te Wierden. Hij is de zoon van 
Arend Jan Koers en Anne Wassink. Henk Koers is getrouwd op 18 april 1947 te Almelo met 
Willemien (Willy) Maassen van den Brink. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, Johanna 
Hermina (Anneke) Koers, zij is getrouwd met Harmen Jan (Hans) Wiegant uit Goor. Uit dit 
huwelijk zijn drie kinderen geboren. Hendrika Elisabeth (Liesbeth) Koers, zij is getrouwd met 
René Godefricus (René) Bours uit Melick. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, Arend 
Jan (Jan) Koers, hij is getrouwd met Conny Sintemaartensdijk uit Purmerend. Uit dit huwelijk 
zijn drie kinderen geboren en Hendrik Willem (Henk) Koers, hij is getrouwd met Petronella 
(Nellie) Haverland uit Almelo. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. De kinderen van 
Henk Koers en Willy Maassen van den Brink zijn te Enter geboren. Hendrik Gerrit Koers was 
bakker bij de coöperatie in Enter. Hij is overleden te Enter op 9 januari 1981 op 
vierenzestigjarige leeftijd. Willy Maassen van den Brink is overleden te Enter op 22 december 
1967 op tweeënvijftigjarige leeftijd. Ze zijn begraven op de begraafplaats aan de Weitakkersweg 
te Enter. 
 

Enterse adel 

 

Er bestaan allerlei oorkondes uit de veertiende eeuw die aangeven dat er op dat moment een 
riddergeslacht in Enter woonde. 

5 januari 1304: In het Rijksarchief van Gelderland (Archief Commanderij van St. Jan): 
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“Broeder Arnoldus, commandeur in Arnhem, verklaart ten overstaan van de proost van 
Oldensele, van Amelius de Billen, Hermannus de Enther en Wenemarus Bentich de goederen 
Sybbinck onder Vorstonden gelegen over te dragen aan het huis van Sint Jan te Arnhem”.  

15 juli 1308: in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (Huisarchief Almelo): 

Johannes graaf van Benthem, Phylippus proost van de kerk van Aldensul (Oldenzaal), Henricus 
de Almelo, knape, als voogd van zijn minderjarige bloedverwanten Ecbertus en Johannes de 
Almelo, Woltherus de Keppele en Gotfridus de Gore, knapen, verklaren dat Albertus, kapelaan 
te Almelo met toestemming van Ecbertus en Johannes de Almelo voornoemd een perceel land 
en tienden aan de kerk van Almelo heeft overgedragen, die hem vroeger door wijlen heer 
Ecbertus de Almelo, ridder, en zijn oudste zonen Arnoldus en Henricus waren geschonken; een 
en ander in tegenwoordigheid van Hermannus de Lage, Otto de Welevelde, Bernardus de 
Zebelinge, Rodolfus de Bevervoorde, Arnoldus Grip, ridders, Rodolfus de Peze, Everhardus de 
Bevervoorde, Hermannus de Enthere, Ecbertus Welege, Nicolaus Ruthere, Jacobus en zijn broer 
Fredericus de Tije, knapen.  

31 januari 1323 In het Huisarchief van Almelo: 

Johannes de Almelo, knape, verklaart in tegenwoordigheid van Johannes, graaf van Benthem, 
Bernardus de Zebelinge, Everhardus de Bevervorde, ridders, Henricus de Almelo, Otto en zijn 
broer Bernardus de Welvelde,  Rodolfus de Peze, Tidericus de Grimberge, Hermannus de 
Enthere, Ecbertus Welghem, Wolterus de Haslo, Johannes de Reve, Bernardus Suederi 
Johannes Ecbertus Mostart, knapen, dat zijn oom Johannes graaf van Benthem, met 
medewerking van zijn verwanten Bernardus de Zebelinge, ridder, Henricus de Almelo, Otto en 
zijn broer Bernardus de Welvelde, Rodolfus de Peze en Thidericus de Grimberghe, tussen hem 
(Johannes de Almelo) en zijn broer Ecbertus een magescheid tot stand heeft gebracht, waarbij 
hem de volgende goederen zijn toegekend die hij van zijn broer Ecbertus in leen zal houden: het 
huis Ambinc in Elsen, Rolvinc in Wierden etc. etc.  

21 januari 1333: in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (Huisarchief Almelo): 

Ecbertus, heer van Almelo (Engelbert de II), zijn echtgenote Agnes, zijn kinderen Arnoldus, 
Hadewiges en Konegundis verklaren dat zijn Johannes Voghel de akker Richardinc Breden, 
behorende tot het erve Richardinc (Almelo) , voor 18 mark Brabantse den. Hebben verkocht en 
voor het gerecht van Almelo onder belofte van vrijwaring hebben geleverd; Dat de levering heeft 
plaatsgehad in tegenwoordigheid van Everhardus de Bevervorde, ridder, zijn zoon Rodolphus, 
Ecbertus de Grimberghe, Ecbertus Henrici de Almelo, Johannes de Molendino, Johannes de 
Reve en zijn zoon Svederus, Arnoldus Grubben, Jacobus de Tija, Theodoricus de 
Enthere,  Johannes de Gijfle, Johannes den Welighen, Wichherus Bonen, Goswinus Scap, 
Ecbertus de Gruthere, Johannes de Sluthere, Gripo de Tija, Ecbertus Strodinc, Arnoldus de 
Molendino, Borgmannen van Almelo, Johannes broer van Escikinus, Gerhardus de Nienhove, 
Hermannus de Gruthere en Henricus Schermere, schepenen van Almelo.  

7 oktober 1339: in het archief Salm – Salm te Anholt (Westfalen) (Archief Vreden): 

De thesaurier van de kerk van Aldenzale, in de diocees Traiectum, door de H. Stoel aangewezen 
als rechter en conservator van de rechten van proosdes en kapittel van Vreden, wijst naar 
aanleiding van de geënsecreerde  (ingebrachte) klacht van Hermannus de Enthere, klerk en 
procurator van voornoemde abdij, zeven boerderijen n.l. Menzinc in Bilrebeke (Billerbeck i.W.), 
Ruusching of Poppenbeke in Havekesbeke (Havixbeck i.W.), Bischopinghove en Markebeke in 
Rakeslare (Roxel i.W.), Hemekinck in Notlon (Nottuln i.W.), Hemekeshove in Sendene en Lindowe 
in Dulmen, die Henricus Schorlerse en zijn moeder Conegundis, burgers van Monasterium 
(Munster i.W.), wederrechtelijk in bezit hadden genomen, aan de abdij Vreden toe.  

Er is in die tijd dus een riddermatig geslacht in Enter geweest die o.a. borgman van Almelo 
zijn geweest. Een borgman was een ridder of knape die het kasteel van zijn leenheer moest 
helpen verdedigen in tijden van oorlog. Achternamen kende men niet dus was het gewoon, 
Hermannus de Enthere of Henricus de Almelo of Godefricus de Gore.  
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Waar zou zo’n riddermatig geslacht in Enter gewoond hebben? Het was niet de latere 
havezathe Cattelaar want dat was in 1475 nog een eenvoudige boerenwoning. Ook niet het 
huis Berghorst waar Jacob van Staverden omstreeks 1650 een herenhuis bouwde. Het 
Leyerweerd waar de burgemeester van Wierden, Putman Cramer, woonde is zelfs nooit een 
havezathe geweest.  

Na enig speurwerk blijken er in het centrum van Enter bij de hervormde kerk veel 
aanwijzingen terug te vinden over de vroegere aanwezigheid van een versterkt  edelmanshuis. 
Voor 1500 komt daar ter plekke een naam De Hardenberch voor. (Hardenberch=sterke 
burcht). Op dezelfde plek ligt het erve Borchardinc dat ook dezelfde elementen bevat van 
burcht en sterk. Ook vrijwel op dezelfde plek ligt het erve Hermsel dat in de oudste overlevering 
“Hermannushus” heette. Genoemd naar Hermannus de Enthere. De plek waar later 
de  maalderij van de coöperatie is gebouwd werd de “De Berg” genoemd. De gorens daar ter 
plekke werden de “Berggorens” genoemd.  

Nog meer zekerheid krijgen we als blijkt dat aan het Hermannushus (de Hardenberg)) een 
grote particuliere leenkamer is verbonden geweest. Alle particuliere leenkamers (de 
riddermatige eigenaars gaven goederen in  achterleen uit) in Overijssel waren verbonden aan 
adellijke huizen, dus een sterke aanwijzing dat het Hermannushus in vroegere tijden een 
adellijk huis is geweest, al zal dat rond 1400 al in verval zijn geweest.  

Ook de kapel, gewijd aan de Heilige Anthonis Abt, werd in het midden van de veertiende eeuw 
door dit geslacht gebouwd op de plek waar nu de hervormde kerk is. 

 

 

 

Kieftenbelt 
Gerrit Kieftenbelt is geboren omstreeks 1770. Hij is de oudst bekende Kieftenbelt. Gerrit 
Kieftenbelt heeft een zoon, Garrit Kieftenbelt, geboren omstreeks 1770. 

Gerrit Kieftenbelt is geboren op 31 oktober 1802 te Gorsel. Hij is de zoon van Garrit Kieftenbelt 
en Janna Slagman. Gerrit Kieftenbelt is getrouwd op 5 oktober 1827 met Maria Menop uit 
Gorsel. Uit dit huwelijk is Hendrik Kieftenbeldt geboren. 
 
Hendrik Kieftenbelt is geboren op 19 april 1834 te Gorsel en overleden op 27 oktober 1907 te 
Enterbroek. Hij is landbouwer. Hendrik Kieftenbeldt is de zoon van Gerrit Kieftenbelt en Maria 
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Menop. Hij is op 17 maart 1875 verhuisd van Rijssen naar de Oolderwonner van Naafs te 
Enterbroek. Hendrik Kieftenbeldt is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 8 februari 
1862 te Gorsel met Gerritje Klein Horstman uit Diepenveen. Uit dit huwelijk zijn te Rijssen 
drie kinderen geboren. Het jongste kind, Hermannes Kieftenbelt, wordt ook de Sieje genoemd.  
De oudste twee kinderen zijn Gerritje en Maria Kieftenbelt. Ze gaan op hun elfde jaar 
buitenshuis werken. Zij zijn inwonend dienstbode op erve Stiegert te Haaksbergen. Gerritje is 
overleden te Enter op 3 juli 1862 op negenentwintigjarige leeftijd. Maria is getrouwd op 13 
april 1883 op achttienjarige leeftijd met bakker Arend Jan Rohaan uit Enter. Ze woonden 
tegenover de hervormde kerk aan de Dorpsstraat (naast voormalig café Bolscher) te Enter. Het 
huis wordt nog het erve Skuis genoemd. Jan Hendrik Rohaan is twee keer eerder getrouwd. 
Het eerste huwelijk is met Johanna Karkemeijer uit Holten. Zij is op drieëndertigjarige leeftijd 
overleden. Het tweede huwelijk is met Hendrika Leida van Nes. Zij is op dertigjarige leeftijd 
overleden. 
 
Elf jaar na het huwelijk overlijdt Gerritje Klein Horstman. Hendrik Kieftenbelt hertrouwd  te 
Rijssen op 17 juli 1872 met Maria Jansen uit Holten. Uit dit huwelijk is Gerrit Hendrik 
Kieftenbelt geboren. Hij is niet getrouwd en is inwonend knecht bij Lubbers op het erve 
Schipdam te Deldenerbroek. Hij is er ook overleden. 
 
Hermannes Kieftenbelt is geboren op 25 januari 1867 te Rijssen en overleden op 7 maart 1942 
te Enterbroek. Hij wordt ook de Sieje genoemd. Hermannes Kieftenbelt woonde aan de 
Reinsweg 4 en later aan de Kattelaarsdijk 1 Enterbroek. Hij is de zoon van Hendrik Kieftenbelt 
en Gerritje Klein Horstman. Hermannes Kieftenbelt is getrouwd  op 6 oktober 1898 met Janna 
Broeze. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek dertien kinderen geboren. Het tweede kind, Hanna, 
is overleden in het ziekenhuis te Almelo op zesjarige leeftijd. Het derde kind, Albert Jan, is te 
Enterbroek overleden op vierjarige leeftijd. Het vijfde kind, Maria, is overleden te Rijssen op 
zevenendertigjarige leeftijd. Het zesde kind, Gerritdina, is overleden op 21 februari 1908, één 
maand na haar geboorte. Het twaalfde kind, Hendrik Marinus, is tweehonderdeenenzeventig 
dagen oud geworden. Het dertiende kind, Hendrik Marinus, wordt ook Siejen genoemd.  

 

 

Kattelaarsdijk 
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Gerrit Kieftenbelt is geboren op 18 september 1899 te Enterbroek en overleden op 16 
december 1975 te Enter. Hij woonde aan de Werfstraat 4 te Enter. Gerrit Kieftenbelt is de 
zoon van Hermannes Kieftenbelt (de Sieje) en Janna Broeze. Hij is getrouwd op 3 december 
1925 met Jenneken Nijenhuis uit Enter. Zij is de dochter van de landbouwer op het erve 
Enteler Willem Nijenhuis (Kakstool) en Anna Tonia Esendam. Uit dit huwelijk zijn te Enter 
vier kinderen geboren. 

Jan Kieftenbelt is geboren op 2 december 1913 te Enter en overleden op 15 maart 1983 te 
Enter op negenenzestigjarige leeftijd. Hij woonde aan de Van Uitertstraat te Enter. Jan 
Kieftenbelt is de zoon van Hermannes Kieftenbelt (de Sieje) en Janna Broeze. Hij is getrouwd 
op eenenveertigjarige leeftijd op 21 oktober 1955 met Gerritjen Hendrika Slaghuis uit Enter. 
Zij is de dochter van de klompenmaker Hendrik Jan Slaghuis en Gerritdina Dikkers. Zij is de 
weduwe van Berend Jan Wolterink uit Rijssen. Uit dit huwelijk is te Enter Hermannes Jan 
geboren op 9 september 1957. 

Hendrik Marinus Kieftenbelt (Siejen) is geboren op 12 maart 1919 te Enter en overleden op 
17 maart 1984 te Enterbroek op vijfenzestigjarige leeftijd. Hij woonde aan de Bullenaarsweg 
2 te Enterbroek. Hendrik Marinus Kieftenbelt (Siejen) is de zoon van Hermannes Kieftenbelt 
(de Sieje) en Janna Broeze. Hij is getrouwd met Christine Pouline Johanna Oldenhof uit 
Twekkelo. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek drie kinderen geboren. Hermannes Christoffel is 
geboren op 17 november 1948. De tweeling, Janna Maria en Johanna Frederika, is geboren 
op 22 oktober 1957. 

 

 
 
 

Koenderink 
 
Henrich Koenderink is geboren omstreeks 1560 te Enter. Hij is de oudst bekende Koenderink 
te Enter. 
 
Het erve Coenderink lag aan de oostkant van de Dorpstraat, bij de Brandput. 
Het wordt voor het eerst genoemd in 1379 als tienden uit het erve betaald moeten worden aan 



99 
 

de Borchmannen van Goor. Ook de erven Leudveling en Duvelshuys horen onder deze 
leenmannen. Ook op 18 april 1395 wordt Johan van Hekeren door de bisschop Arnt van 
Hoerne, beleent met de tienden "groff ende smal" uit de drie voorgenoemde erven tot Entheren. 
In 1437 gaan de tienden over naar de heer Van Schulenburg. In 1575 hoort het erve 
Coenderink bij de provisoren van het weeshuis te Deventer. Op 29 september 1616 gaat het 
van Conraidt van Kettelen ter Asse over aan Berent Bonecamp. Na de dood van Berent, 
verkoopt zijn zoon Hendrik de rechten aan Robert van Heerde toe Eversberg en zijn vrouw 
Everhardina Sloet. In het verpondingsregister van 1601 wordt voor het eerst een voornaam 
bij dit erve genoemd. Het is dan een van de vijf grotere erven onder Enter met negen mudde 
land, waarvan zij iedere vierde gast, dus 25 %, moeten afdragen aan hun landheer. 
 

 
 
 
Gerrit (Geert) Condering, geboren omstreeks 1600, is de zoon van Henrich. In het 
vuurstedenregister van 1642 wordt het Conderinck bij de halve erven genoemd. In 1657 
betaalt Geert Conderinck de schattingen en in 1674 betaald Jan Conderinck de 
vuurschatting. Hij was getrouwd met Gertien Wilmsen Swiers Nijland. Hun zoon Willem is 
geboren te Rijssen op de Oosterhof en woonde op erve de Ulk, ook Klein Witmoes genoemd, in 
de Waterhoek. Hij is getrouwd met Maria Berendsen Spenkelink. Maria is eerder getrouwd 
met Jan Witmoes. Zij is weduwe als ze een hypotheek neemt op het erve de Ulk van 
vierhonderdvierenzestig gulden. De zoon van Gerrit, Hendrik, wordt ook Lenfers genoemd.  
 
Jan Konderink is geboren omstreeks 1630 te Enter en is de zoon van bovengenoemde Gerrit. 
Hij is getrouwd met Jenken Deckers op 30 maart 1653. De naam Dekkers komt in beeld. 
 
Jannes Koenderink is geboren op 27 augustus 1724. Hij is de zoon van Jan Hendriksen 
Koenderink en Geesken Jansens Niehof. Bij de dood van zijn schoonouders verklaren Jannes 
en zijn vrouw dat zij de bezittingen en schulden overnemen. 
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R.A.Ked.6 blz.190/190, 22-5-1748. Jannes en zijn vrouw verklaren voor de richter van 
Kedingen dat zij op 8 juni 1742, de goederen van haere ouders zoals zij dezelfes destijd gemeld, 
huis, hof, land en sand niets uitgezonderd aan de ene zijde hebben aangenomen, maar ook dat 
zij alle boedelschulden zijn mede een kapitaal van f.1500 den 22 jan 1732 van wijlen de vrouw 
Wed. Swantes Aleida Bruins genegotieert heeft. Op 3 juli 1756 heeft Jannes Koenderink zijn 
schulden vereffend. 

 

Horstinksteeg, rechts erve Koenderink 

Arend Derksen Koenderink is geboren op 1 februari 1722. Hij is de zoon van Derk Koenderink 
en Maria Engbertsen Constapel. Hij is getrouwd op 29 juni 1747 met Berendina Hiltjesdam 
uit Enterbroek. Hun eerste zoon Derk wordt vermeldt in het doopregister als de zoon van 
Egbert Koenderink en Geesken Mekenkamp. Hij is getrouwd met Jenneken Ezendam, op 2 
juni 1771. Jenneken was eerder getrouwd op zestienjarige leeftijd met de koopman Gerrit 
Helmich. Helmich was een van de gesworenen van de marke Enter. Het vierde kind, Jenneken 
Arends, was getrouwd op 23 november 1755 met de klompenmaker Gerhardus (Gradus) 
Jeronimus Helmig, zoon van Jeronimus Hendriks Helmich ten Kattelaar, landbouwer op de 
erven Otten, Rikkerink en Kattelaar. 

Het derde kind van Jan Roelof Koenderink (klompenmaker) en Berendina Wes, getrouwd op 
13 februari 1844, was Jannes Koenderink, die ook Jan Koninker Jans werd genoemd. 

Jannes Koenderink, geboren op 15 juni 1924, getrouwd met Geertruida Sligman op 20 
oktober 1955, was slager en woonde aan de Dorpsstraat 60a. 

De bijnaam Zwen komt in beeld bij Jan Jannesen Koenderink (Zwen Jan), geboren op 10 
december 1791. Hij was getrouwd met Fenneken Aalbertsen Peddemors op 4 maart 1814. 
Hun dochter Catharina werd Cate genoemd. Cate was getrouwd met Jan de Wilde, die ook 
Cate werd genoemd. Jan de Wilde is geboren op erve de Rassche en was de stichter van het 
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plaatsje dat nu de Cate wordt genoemd. De naam de Cate is afgeleid van de naam van zijn 
vrouw. 

Gerrit Jan Koenderink was de eigenaar van hotel De Adelaar. Hij is geboren op 6 september 
1888 te Zutphen en overleden op 16 oktober 1959 te Enter. Hij was in 1919 kastelein in 
Gouda. In 1932 is hij ook stoffeerder en zadelmakerij en garagehouder in Enter. Hij is de zoon 
van Albert Jan Koenderink en Janna Nijland. Hij is getrouwd op 23 januari 1914 te Gouda 
met Johanna H. Bröcker uit Borculo. Uit dit huwelijk werd Jo geboren. Jo is geboren in 1924 
te Gouda en overleden op 22 augustus 2002 in de Schutse te Rijssen. Ze was getrouwd met 
Johan ten Hove, die in 1983 is overleden in Enter.  

Met Arend Koenderink komt de naam Deks in beeld. Hij is geboren op 31 augustus 1971 te 
Enter en was tijdens zijn werkzaam leven schipper. Hij is getrouwd op 4 april 1822 met 
Hendrika ter Steege. Zij was de dochter van Albert ter Steege en Leijda Wolters. Albert ter 
Steege werd ook Deks genoemd. Het eerste kind, Albert, werd ook Deks genoemd. Dochter 
Aleida, het zevende kind is geboren op 20 november 1834, overleden op 18 december 1903 op 
negenenzestigjarige leeftijd. Gehuwd op eenentwintigjarige leeftijd op 22 november 1855 met 
Jan Pluimers, Zweers Jan, vijfentwintig jaar oud, schipper, koopman en landbouwer. Hun 
boerderij annex klompenmakerij was midden in Enter aan het dorpsplein, Dorpstraat 62, nu 
modehuis Velten. De huisnaam was vroeger Plumers-Ab. 
  

 

Velten, Dorpsstraat, nu Janneke Velten 

 

Van de Kolk  
Hendrik van der Kolk is geboren omstreeks 1750. Hij is de oudst bekende Van der Kolk. 
Hendrik van der Kolk is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 1770 met 
Clasina Dudelaar. Uit dit huwelijk is omstreeks 1771 Willem van der Kolk geboren. Het tweede 
huwelijk is op 9 juni 1776 te Dalfsen met Aaltje Janssen. Uit dit huwelijk zijn te Dalfsen twee 
kinderen geboren, Jochem en Jan Hendrik van der Kolk. Jan Hendrik is geboren op 13 januari 
1782. 

Johan Gerrit van der Kolk is geboren op 14 december 1917 te Wierden en overleden op 16 
augustus 1995 te Groningen op zevenenzeventigjarige leeftijd. Hij is begraven op 21 augustus 
1995 te Enter. Johan Gerrit van der Kolk is landbouwer. Hij is de zoon van Hendrik van der 
Kolk en Janna Kiekebeld. Johan Gerrit van der Kolk woonde aan de Keursweg 3 te Ypelo. Hij 
is getrouwd op 3 juni 1948 met Janna Arendina Wassink uit Bornerbroek. Zij is overleden op 
18 augustus 1992 op achtenzestigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn te Ypelo vijf kinderen 
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geboren. Het eerste kind, Janny, is getrouwd met Graads Altink uit Rijssen, het tweede kind, 
Aaltje Janna Gerritje, is getrouwd met de landbouwer Jan Vinkers uit Elsen, het derde kind, 
Jan Gerrit Hendrik, is getrouwd met Hendrika Janna Johanna Velten, het vierde kind, 
Hendrik, is getrouwd met Gerritdina Sanderman, het vijfde kind, Dirk Jan, was 
pluimveehouder en is overleden op 26 oktober 2010 op negenenveertigjarige leeftijd te 
Bornerbroek. 

Jan Gerrit Hendrik van der Kolk is geboren op 17 april 1954 te Ypelo. Hij is de zoon van Johan 
Gerrit van der Kolk en Janna Arendina Wassink. Jan Gerrit Hendrik van der Kolk is 
landbouwer. Hij woont aan de Kattelaarsdijk 6 te Enterbroek. Jan Gerrit Hendrik van der Kolk 
is getrouwd op 9 mei 1975 met Hendrika Janna Johanna Velten uit Enterbroek. Zij is de 
dochter van landbouwer Mannes Velten  (Velten’s Mans) en Janna Arendina Bakker. Uit dit 
huwelijk zijn te Enterbroek twee kinderen geboren, Anja en Marian van der Kolk. Het eerste 
kind, Anja, is getrouwd met Erwin Nijenhuis uit Enterbroek, het tweede kind, Marian, is 
getrouwd met Erik Waanders uit Markelo. 

 

Kolhoop 
 
 
Marten Odinck (Odeijn, Odink) is geboren op 2 augustus 1762 op het erve Klein Letink 
(Wolters) te Elsen en overleden op 19 februari 1834 te Elsenerbroek. Hij is de oudst bekende 
Kolhoop. Marten Odink is landbouwer. Hij is de zoon van Jan Wolters (Odink) en Dina Oedink. 
 
Marten Odink is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 10 mei 1789 met Jenneken 
Meijer (Langenhorst) uit Wiene. Zij is de dochter van de hofmeijer Willem ten Langenhorst en 
Aaltje Extercate. Zij is de weduwe van Gerrit Kolhoop. Gerrit Kolhoop is overleden op 
tweeëndertigjarige leeftijd op het erve Kolhoop te Elsenerbroek. Uit het huwelijk van Marten 
Odinck en Jenneken Meijer zijn te Elsenerbroek vijf kinderen geboren. De kinderen worden 
Odink of Odink op Kolhoop genoemd, Het tweede huwelijk is op 11 mei 1803 met Aaltje 
Leusink uit Neede. Uit het tweede huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Willemina Odink, het 
vierde kind uit het eerste huwelijk, is getrouwd met de stalhouder Jan Brunnekreef. Hij is 
eigenaar van het erve Slamp te Enterbroek [sectie D nr. 204]. Dit erve is verhuurd voor 
vijfenveertig gulden aan Kolnaar, vastgelegd op 19 juli 1831 in de akte van notaris Jalink te 
Goor. Later wordt het erve Slamp verhuurd aan neef Egbert Jan Brunnekreeft (Slamp). 
 
Marten Odink noemt zich Kolhoop, naar het gelijknamige erve. In 1840 word een akte van 
verdeling opgemaakt bij de notaris Jalink te Goor, akte nr. 203. Er was aan uitstaand 
geldbedrag van 6070 gulden. Het erve Kolhoop had een waarde van 630 gulden, alle gronden 
samen 1916 gulden. Er was een uitstaand bedrag van 500 gulden op het erve Wanink te 
Zeldam. Er wordt een hypotheek verleend aan Berendina Extercate, de weduwe van Arent 
Exterkate, voor haarzelf en als voogdes over haar minderjarige kinderen en als boedelhoudster 
van de nalatenschap van haar man. (Zie R.A. Delden inv.nr. 15 pag. 239. d.d. 5 juli 1787).   
 
Herman Kolhoop (Cloas Herman) is geboren op 12 juli 1897 te Elsenerbroek en overleden op 
12 juli 1897 te Enterbroek. Hij is landbouwer. Herman Kolhoop woonde aan de Bullenaarsweg 
2a te Enterbroek. Voor hij in 1925 naar dit erve verhuist wordt de oude boerderij afgebroken 
en wordt er een nieuwe boerderij gebouwd. Vanaf 1903 woonde er Jan Smale uit Markelo; 
daarvoor woonde er Bosman uit Raalte. De vader van Herman Kolhoop kocht her erve aan de 
Bullenaarsweg voor zijn zoon. Voordien was het een pachtboerderij. Herman Kolhoop is de 
zoon van Albert Jan Kolhoop (Cloas) en Berendina Johanna Meijer. Herman Kolhoop is 
getrouwd op 18 september 1925 te Markelo met Egberdina Johanna (Hanna) Brunnekreef uit 
Kerspel Goor. Uit dit huwelijk is Berendina Johanna Albertha (Dina) Kolhoop geboren, op 25 
november 1928. Zij trouwt op 20 mei 1953 met Gerrit Jan Nijmeijer van het erve Ulker te 
Enterbroek. Hij wordt landbouwer op het erve Cloas Herman (Bullenaarsweg) te Enterbroek.  
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Erve Doven (Kolhoop), Wolvesweg, Enterbroek 
 
 
Jan Kolhoop is geboren op 1 december 1809 te Elsenerbroek en overleden op 1 februari 1878 
te Enterbroek op achtenzestigjarige leeftijd. Hij is landbouwer op erve Koerdam. Jan Kolhoop 
is de zoon van Marten Odink en Aaltje Leusink. Hij komt op 10 april 1843 met attestatie 
vanuit Goor naar Enter en vestigt zich op het erve Koerdam te Enterbroek. Jan Kolhoop is 
getrouwd op 21 augustus 1840 met Alberdina Gijmink uit Kerspel Goor. Zij wordt op 24 juni 
1840  lidmaat van de hervormde kerk te Enter. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek tien 
kinderen geboren. 
 
Jan Kolhoop koopt op 22 april 1843 het erve Koerdam van Ter Keurs. De akte van verkoop 
wordt opgemaakt door notaris Jalink te Goor. Op het erve woonde enkele eeuwen een 
Siemerink. Jannes Ezendam trouwde op 26 april 1800 met de erfdochter Janna Hendrika 
Siemerink. Jannes Ezendam wordt ook Koerdam genoemd. Ter Keurs was de eigenaar van het 
erve Koerdam dat hij verpachte aan Ezendam. 
 
Bij het erve Koerdam was aan de Regge een overslaghaven met een kraan. De goederen uit 
Twenthe werden in zompen geladen voor vervoer naar het westen en noorden van het land. 
Toen Borgerink, van het Huis Cattelaer, bij Binnengait een overslaghaven begon, was het 
omstreeks 1750 bij Koerdam afgelopen met overslagaktiviteiten. Op 26 juni 1892 is het erve 
Koerdam verkocht voor vijftienhonderd gulden aan Derk ter Keurs van het erve Teemker. 
 
Jan Kolhoop maakt op 21 januari 1878, op zijn sterfbed een testament,  tien dagen voor zijn 
overlijden. Notaris Poulie uit Wierden stelt de akte samen. Alberdina Gijmink maakt op 16 
maart 1885 een nieuw testament en laat het vastleggen bij notaris Poelie in Wierden. Op 5 
mei 1885 wordt het testament alweer ongedaan gemaakt. Per dezelfde datum verkoopt ze aan 
haar zoons Marten en Hendrik Jan de onverdeelde helft van de navolgende vaste goederen; in 
de gemeente Wierden sectie D. 491 tot 499,502,506, 507,1276,2107 t/m 2111 en 2597. in 
Ambt Delden G. 1173 en 1177 en onder Markelo B 2150, totaal voor vijfendertighonderd 
gulden. Ook verkoopt zij aan dezelfde zoons op die dag de onverdeelde helft van enige 
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huismeubelen, kleding. huis, bouw- en melkgereedschappen, vee, gewassen, zowel te velde 
als al geoogst. 
 
Hendrik Jan Kolhoop is geboren op 9 januari 1858 te Enterbroek en overleden op 18 december 
1904 te Enterbroek op zesenveertigjarige leeftijd. Aanzeggers van zijn overlijden zijn Jan 
Velten en Karel Wolves.  Hij wordt ook Koerdam genoemd. Hendrik Jan Kolhoop is landbouwer 
op erve Koerdam. Hij is de zoon van Jan Kolhoop en Alberdina Gijmink. Hendrik Jan Kolhoop 
is getrouwd op 27 december 1881 met Johanna Hendrika Bekkers uit Herike. Uit dit huwelijk 
zijn te Enterbroek zes kinderen geboren. De zonen Albert Jan, Jan en Jan Hendrik worden 
landbouwers op het nieuwe erve Koerdam. 
 
Jannes Kolhoop is geboren op 7 februari 1860 te Enterbroek en overleden op 5 juli 1887 te 
Lonneker op zevenentwintigjarige leeftijd. Hij is smit van beroep. Jannes Kolhoop woont op 
28 april 1886 in Hengelo. Hij heeft daarna een smederij gekocht in Lonneker. Jannes Kolhoop 
is de zoon van Jan Kolhoop en Alberdina Gijmink. Hij is getrouwd op 12 september 1884 met 
Fenneke Seppenwoolde (Hutten Fenne) van het erve Klein Mennegat te Enterbroek. Uit dit 
huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het eerste kind, Jan, is geboren te Enterbroek. Het 
tweede kind, Aaltje, is geboren te Lonneker. Fenneken Seppenwoolde verhuist na het 
overlijden van Jannes Kolhoop naar Enterbroek. Ze gaat met haar kinderen bij haar ouders 
wonen op het erve Klein Mennegat, later erve Meijer genoemd, aan de Kremersweg. Op 14 juni 
1892 gaat ze als dienstmeid werken in Markelo. Fenneke Seppenwoolde hertrouwt op 29 
september 1894 te Holten met Teunis Temmink. Hij is weduwnaar van Janna Jansen, met 
wie hij vijfendertig jaar was getrouwd. Teunis overlijdt op 8 december 1896 op 
eenenzestigjarige leeftijd. Fenneke hertrouwt op 27 november 1897 op drieëndertigjarige 
leeftijd met Anthony Temmink (Hutten Tone). Van 1899 tot 1907 woont zij in Rijssen. Daarna 
verhuist ze naar Ambt Delden. In 1912 overlijdt Fenneke op achtenveertigjarige leeftijd te 
Wiene. Haar jongste zoon, Derk Temmink, vertrekt op achtjarige leeftijd naar Nijmegen. 
 
 Jan Kolhoop is geboren op 26 september 1884 te Enterbroek en overleden op 30 november 
1942 te Enschede op achtenvijftigjarige leeftijd. Hij verhuist op 30 december 1891 op 
zevenjarige leeftijd naar zijn tante Fenneken op het erve Hageman te Enter. Jan Kolhoop is de 
zoon van Jannes Kolhoop en Fenneke Seppenwoolde (Hutten Fenne). Hij is getrouwd op 7 mei 
1910 te Enschede met Berendina Aleida Blenkers uit Losser. Uit dit huwelijk zijn te Enschede 
vier kinderen geboren. 

Arend Jan Kolhoop is geboren op 25 maart 1863 te Enterbroek en overleden op 4 juli 1863 te 
Enterbroek. Landbouwer Jan de Wilde heeft zijn overlijden aangezegd in de buurt. Omdat hij 
veel sigaretten rookte moest hij erg hoesten en is in een hoestbui gestikt. Hij wordt ook Doven 
Aorndje genoemd. Arend Jan Kolhoop is landbouwer. Hij is geboren en opgegroeid op het erve 
Koerdam en werd koeherder bij zijn zwager Lammertink. Hij was twee keer een half jaar in 
militaire dienst als scherpschutter. In 1892 koopt Marten Odink (Kolhoop) het erve Doven van 
ten Katler. Deze heeft op 21 januari 1878 het erve Doven gesticht; er was ook een weefkamer 
met een weefgetouw. Marten Odink heeft, tot hij trouwde, er negen jaar alleen gewoond. Arend 
Jan Kolhoop is de zoon van Jan Kolhoop en Alberdina Gijmink. Hij is getrouwd op 
negenendertigjarige leeftijd op 17 april 1902 met Johanna ten Brinke uit Enter. Zij is de 
dochter van de landbouwer Fredrik Jan ten Brinke en Geertruida van de Berg. Uit dit huwelijk 
zijn te Enterbroek twee kinderen geboren. Het eerste kind, Alberdina Geertruida, trouwt met 
de landbouwer Hendrik Gerrit Voortman (Weel’n Hendrik). Hij woont op het (oude) erve De 
Weele. Hij leed aan de ziekte reuma. Daarom werd hem bij de boedelscheiding drieënhalve 
hectare grond toebedeeld. Hij bouwde een nieuwe boerderij aan de Huttemansweg 4 te 
Enterbroek.  
 
Gerrit Jan Kolhoop (Doven Gertjan) is geboren op 2 december 1905 te Enterbroek en overleden 
op 1 januari 1990  te Enterbroek. Hij is landbouwer op erve Doven aan de huidige Wolvesweg. 
Hij is de zoon van Arend Jan Kolhoop en Johanna ten Brinke. Gerrit Jan Kolhoop is getrouwd 
op 2 juni 1932 met Johanna Gerritdina (Hanna) Lohuis uit Zuna. Uit dit huwelijk zijn te 
Enterbroek vijf kinderen geboren. 
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Jan Hendrik Kolhoop is geboren op 18 december 1935 te Enterbroek en overleden op 12 juni 
2014 te Enter. Hij is landbouwer. Jan Hendrik Kolhoop is de proband en samensteller van 
deze genealogie.  
 

 
 
Jan Hendrik Kolhoop 
 
Een proband is de persoon, die als uitgangspunt wordt gebruikt bij een genealogisch 
onderzoek. Naast de term proband worden ook de latijnse benamingen gebruikt: probandus 
voor mannen en jongens en probanda voor vrouwen en meisjes. Bij kwartierstaten worden in 
plaats van proband ook de termen kwartierdrager en kwartierdraagster gebruikt. 

Jan Hendrik Kolhoop is de zoon van Gerrit Jan Kolhoop (Doven Gert Jan) en Johanna 
Gerridina (Hanna) Lohuis. Hij woont vanaf november 2002 aan de Hogebrink 19 te Enter. Jan 
Hendrik Kolhoop heeft vier jaar in Ypelo gewoond waar hij boerwerker was bij Wolthuis. Hij is 
getrouwd op 30 augustus 1956 met Gesina (Sientje) Baan (Aolbers) uit Rectum. Uit dit 
huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het eerste kind, Johanna Gerritdina (Joke), is getrouwd 
met de landbouwer Jan Pluimers (houthandel, hogedrukreiniging, paardenstalhouder) van de 
Wierdenseweg. Joke Kolhoop is verpleegkundige op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis 
te Almelo. In 2008 verkoopt Jan Pluimers zijn grond aan de overkant van de boerderij aan 
Geert ter Steege uit Ypelo. Hij koopt drieënhalve hectare grond achter zijn bedrijf en maakt 
plannen er een golfbaan te maken. Als de plannen voor de golfbaan niet doorgaan verkoopt 
hij het erve met de manege in 2010 aan de stichting Het Zoekerveld. De schuren worden 
afgebroken en de manage wordt aangepast om met gehandicapten te kunnen paardrijden. 
Joke Kolhoop en Jan Pluimers bouwen in 2011 een nieuwe woning op de halve hectare grond 
die buiten de verkoop is gehouden; nu Wierdenseweg 33. Het derde kind, Hermina Gerrie 
(Ina), was getrouwd met Anthonie (Tonnie) Brunnekreef uit Enter. Sinds november 2007 
woont ze samen met Henry Mensink uit Delden. Zij is hoofd van de restaurants in de 
verzorgingshuizen van Carint te Goor en Hengelo. Henry Mensink is teammanager logistiek 
van het verzorgingshuis De Stoevelaar te Goor. Het vierde kind, Gea, is getrouwd met Geert 
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Jan Huigen uit Ypelo. Hij heeft een klussenbedrijf. Ze wonen aan de Julianastraat te Enter. 
Achter het huis was de klompenkeet van Pluimers. Het huis werd toen bewoond door Mans 
van ’n Ab, omstreeks 1960.  

Hendrikus (Henk) Kolhoop is geboren op 26 januari 1958 te Enterbroek. Hij woont Wolvesweg 
3a te Enterbroek. Hendrikus (Henk) Kolhoop is landbouwer en chauffeur. Hij is de zoon van 
Jan Hendrik Kolhoop en Gesina (Sientje) Baan. Hendrikus (Henk) Kolhoop is getrouwd op 20 
maart 1981 met Engberdina (Diny) Scholten uit Enter. Zij is de dochter van Hendrik Scholten 
en Jenneken Pluimers. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek vier kinderen geboren, Martijn, 
Linda, Jeroen en Karin Kolhoop. 

Gedicht van Mans Pluimers, Mans van ’n Ab van 
Gediene oet ‘n Diek 
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Hermannes Pluimers, ook wel Mans van ‘n Ab van Gediene oet n Diek genoemd. Hij was de 
drijvende kracht achter het klompenmuseum. 
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Klompenmuseum en Tourist Info, Janneke Zwiers-Langenhof 

 

Gedicht van Hermannes Pluimers, ook wel Mans van ‘n Ab genoemd. 
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Een snoepwinkeltje uit grootmoeders tijd, een kleermakerij, textiel, een winkeltje met de 
producten van de jaren vijftig, een unieke collectie knipmutsen en gerold linnen. Het 
is allemaal te vinden in de Oudheidkamer aan de Dorpsstraat. De Oudheidkamer is genoemd 
naar het erve Buis Jan, dat een eindje verderop lag. Berend Jan Scholten was de eigenaar van 
het erve Buis Jan. Hij droeg altijd een jasje, een buis, zeggen ze in Enter. Daarom werd hij 
Buis Jan genoemd. 
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Berend Jan Scholten (Buis Jan) en Johanna Geertruida Ezendam 

 

De Hogebrink, op deze plaats staat nu het verzorgingshuis Reggedal. 
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Het Reggedal, gezien vanuit de Julianastraat. 

 

Het eerste verzorgingshuis Reggedal  
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Oudheidkamer Buisjan 
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De familie Hagemans  

De familie Hagemans woonde op een boerderij naast het latere hotel Koenderink. Boer 
Hagemans was na de dood van zijn vrouw hertrouwd met een weduwe uit Heino, die drie 
dochters en een zoon meebracht. De familie voelde zich niet tot het landbouwbedrijf 
aangetrokken en de boerderij raakte in verval. Er ontstonden betalingsachterstanden in 
belasting en pacht. Dit leidde er uiteindelijk toe dat in 1739 de boerderij in Almelo openbaar 
werd verkocht. Herbergier De Wilde uit Enter en de koopman Kemna uit Rijssen werden de 
nieuwe eigenaars. De nacht na de verkoping werd er geprobeerd brand te stichten in de 
herberg van De Wilde en vond Kemna een briefje op zijn deur met de tekst "Kemmena 
schellem, goudeef het zal u ernaar vergaan". De Hagemans bleven dreigen. Toen ze een schuur 
en een stuk land in gebruik terug kregen, bleef het even rustig. Maar in 1743 stierf boer 
Hagemans en zagen de kinderen hun kans schoon. Ze begonnen de buurt te terroriseren en 
stichtten her en der brand. Zeven huizen gingen in vlammen op. Enter was doodsbang voor 
de kinderen Hagemans.  

 

Dit is een door Harrie Cox samengestelde foto van de huidige en de oude situatie van de 
Dorpsstraat met aan de linkerkant hotel Koenderink. 

Als in 1724 de kerk afbrand en ook veel huizen rondom de kerk, mag Hendrik Grevink een 
rondje maken langs diverse dorpen en steden om geld in te zamelen. Hij leeft in spanning mee 
met de dorpsgenoten die steeds verrast worden door brand. Dan weer is het een turfschuurtje, 
dan weer een woonhuis dat tot de grond toe afbrandt. Er is een sterk vermoeden dat de familie 
Hagemans wraak neemt. Grevink stelt dan een contract op voor Hagemans en degenen waar 
Hagemans het op voorzien heeft. Een allervriendelijkst akkoord wordt het genoemd, maar het 
helpt geen zier. De guerrilla gaat rustig door. 

De drost van Twenthe werd aangeschreven en deze begon een onderzoek. Na een uitgebreid 
onderzoek werden Berent en Jenne Hagedoorn in 1746 in het Provinciaal Tuchthuis in Zwolle 
geplaatst. De tuchthuismeester constateerde ‘dat niemand er vrede mee kon houden’. De twee 
jongste dochters werden in 1747 naar het tuchthuis gebracht. Berent en Jenne, de oudste 
kinderen, overleden al snel in het tuchthuis. Het tuchthuis in Zwolle ook wel Spinhuis 
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genoemd, was de eerste echte gevangenis in Overijssel. Wegens het ontbreken van zo'n 
inrichting werden voorheen criminelen tot lijfstraffen, zware boetes of verbanning veroordeeld. 
Van de boetes profiteerden de drosten die deze boetes oplegden ook ruimschoots. 

In Enter heerste een opgeluchte stemming toen de Hagemans van het toneel verdwenen 
waren. Deze stemming werd enigszins gedrukt toen er een brief op de mat viel van het 
tuchthuis met een nota van vierhonderdnegenenzestig gulden. Enter had de bajesklanten 
geleverd dus moest ook betalen. Voor de jongste dochters werd in Enter een kosthuis gezocht 
en geprobeerd ze uit het tuchthuis terug te halen. Ze hadden de verschrikkingen van het 
tuchthuis ondervonden en veroorzaakten geen problemen meer.  

Uit de serie "écht gebeurd" van Harrie Cox 

Harmke: ik weet neet wa'k op de stoete mut doôn. De moo: nemt gewoon jam! Harmke: nee, 
jam, dat pikket zô, De moo: doot dan hagelslag, Harmke: nee, hagel dat guurt zô, De moo: 
dan nem ie keaze, Harmke: mwoa, keaze is ôk meer keaze. 

Na het Heilig Vormsel in de roomse kerk vond kardinaal Alfrink het leuk nog even achter de 
piano van Jokoenda plaats te nemen en een proeve van zijn kunnen ten gehore te brengen. 
Hij loopt vlak langs de drummer heen en gooit daarbij een glas water om dat klettert op de 
marmeren kerkvloer! Drummer zegt fijntjes: "Daar maakt U een kardinale fout!" 

Drie zoontjes zijn achteraan op het land bezig met aardappels rooien wanneer vader één van 
hen met luide stem roept:  ‘Geert-Jan! Geert-Jan!!’ Het galmt over de Hamberg! Geert-Jan 
begint te hollen en na een minuut komt ie hijgend en snuivend bij vader tot stilstand: "Wat is 
ter va?" Vader, wijzend in de richting waar de jongen nèt vandaan komt: "Brengt mie efkes die 
schuppe mèt”. 

Stroperij was in de vorige eeuw niet ongebruikelijk en in sommige kringen momenteel nog 
steeds. Hoe dan ook, eind vorige eeuw ontspon zich ten huize PBN het volgende eenzijdige 
gesprek toen B de telefoon opnam: 

Joa, met mie 

Joa  

Zitte d’r in? 

Dan kom ik d’r dreks an. 

Ik loop de splinternieuwe schuur van de familie PBN binnen die zojuist is afgekomen en waar 
maandenlang hard aan is gewerkt. Ik kijk belangstellend om me heen. De heer des huizes die 
deze schuur eigenhandig heeft gemetseld staat samen met zijn familie en medewerkers 
vergenoegd te kijken. Dan volgt de onvermijdelijke vraag: ‘Nou, Cox, wat ducht  oe d’ r van”.  
Ik heel aarzelend: “nou, ik heb d’r eigenlijk neet zô völle verstaand van”.  De heer des huizes 
antwoord: “dan hoold d‘r oe oaver stille”!  

Als het jongerenkoor de instrumenten en geluidsboxen klaarzet voor de jaarlijkse Paasmis, zit 
het zoontje van de dirigent alles met grote ogen en open mond te bezien. Vandaag worden er 
ook geluidsopnamen gemaakt en als een microfoon op statief tot op vier meter hoogte wordt 
uitgeschoven gaat zijn mond nog een stukje verder open en verschijnt er een denkrimpel op 
zijn gezicht. Hij wendt zich tot zijn vader: "Papa! Komt er zó'n lange pastoor? 

De kersverse vrijer van mijn zus kwam even langs en mijn moeder was nèt aan het vegen rond 
het huis want alles "mut d'r altied schier oetzeen". Normaal zei mijn moeder dan dingen als: 
"woj koffie hem'n?" of "woj efkes keuer' n" en soms "koj’ t wochen?"  Maar omdat ze eigenlijk 
te druk was met vegen, kwam ze dit keer niet verder dan: "ie wöl'n toch gèn koffie hem'n?" 
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Enternaar in hart en nieren B.N. haalt wat aardappelpootgoed in de winkel en treft een niet 
Enternaar achter de toonbank. Daar zit B.N. niet mee en hij steekt gelijk van wal: 
‘Heb ie de vrouw'n al è pot't ? Ie mun'n ze ôk neet te deepe stoot'n aans kuump d'r niks van 
tregte!.’  Bediende blozend: ‘Mijnheer, bij ons hebben we maar één vrouw en op dat soort rare 
vragen geef ik geen antwoord’. 

De volgende anekdote is opgeschreven door Herman Kerhof. ‘Mijn vader, die in 1891 geboren 

is, herinnerde zich nog dat eens de gehele schoolbevolking, dus alle leerlingen en personeel, 

door onderwijzer Sluiter langs de Dorpsstraat werd opgesteld omdat er een automobiel zou 

langskomen. Inderdaad was er na geruime tijd wachten vanaf de Brandput een ijzeren mobiel 

genaderd, die zich met aanmerkelijke snelheid in de richting Goor spoedde’. Deze anekdote 

werd bevestigd door mevrouw Morsink (Dora van Broks Willem), die van haar vader hetzelfde 

verhaal hoorde. Willem Brok is geboren in 1888. Het is dus aannemelijk dat dit verhaal heeft 

plaatsgevonden rond de eeuwwisseling. Ze moesten zich keurig in een rij opstellen want de 

heer Sluiter hield van orde en tucht. Op onderstaande foto staat het hek voor de Sint 

Jozefschool, waar iedereen zich moest opstellen om naar de voorbijrijdende  auto te kijken. 

Bron: Honderd jaar katholiek onderwijs. 

 
1900, roomse jongensschool Sint Jozef, Dorpsstraat 
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Bovenstaande foto stond op een ansichtkaart die gemaakt werd voor camping Leyerweerd. 
(Annemarie Slagers-Jansen zit op de voorgrond, daarachter haar zusje Ericā Jānsen en op de 
wal loopt haar moeder met het hondje Minca. Bijna vijfentwintig jaar hebben de familie Jansen 
op deze camping gestaan. De prachtigste tijd van haar leven. Daar heeft Annemarie Jansen 
Bertus Slagers leren kennen, trouwde met hem en is zo in Enter blijven hangen. 

 

Hogebrink, 1955 opslag kolen van Ter Harmsel (’n Bol)  
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Hogebrink, links schuur van Rutenfrans (Stoffer) 

De erven waren de kern van de marke. De bewoners waren verantwoordelijkheid voor hun 
eigen erve en voor de markegronden. Nog altijd werden veel gronden gemeenschappelijk 
gebruikt. Het illegaal bouwen van een hut op de woeste grond werd niet altijd getolereerd.  
Immers ook de heide had zijn waarde voor het houden van schapen en voor de bemesting der 
akkers. Nu wordt er, tot in onze tijd, het verhaal verteld, dat men ergens mag blijven wonen 
als de rook maar door de schoorsteen gegaan is. Dat is een onjuiste gedachte. Volgens een 
bepaling uit het landrecht in Twenthe was de regeling zo, dat men er drieëndertig jaar, zes 
weken en drie dagen moest gewoond hebben, eer men er recht op had om te blijven.  

Toch bleef zo’n hut soms jarenlang tussen de grotere erven staan. Maar de bewoner was geen 
gewaarde, hij had geen rechten in de marke. In later tijd kwamen er meer van zulke bewoners 
en beslist niet alleen arme mensen. Ze werden "katers" genoemd en hun huizen "katersteden". 
Ook werden ze kotters, brinkzitters, koveners of huttemannen genoemd. De namen 
verklaarden welk soort mensen ermee aangeduid werden. Het woord "brinkzitter" werd 
gebruikt ter aanduiding van de ambachtslieden en handelaren, die zich op de brink vestigden. 
Op de brink waren ze het beste bereikbaar. Ze waren de voorlopers van onze hedendaagse 
zakenmensen en ze waren lang niet altijd armoedig. Maar ze hadden geen waardeel in de 
marke. Ze hadden dus over de zaken van de marke niets te zeggen. Als ze graag een koe wilden 
laten grazen, moest dat betaald worden. De brinkzitters hadden een huis met een tuin en enig 
bouwland. Ze hadden een of twee koeien, maar geen paarden in bezit. Het was een kleine 
landbouwer of een handwerksman.  

De brink is een open ruimte in een nederzetting op de zandgronden. Tegenwoordig zijn veel 
brinken omgevormd tot een plein in een dorp, dat vaak bestaat uit gras en bomen. De brink 
is van oorsprong de boerengebruiksruimte waar het vee werd verzameld, om daarmee als 
kudde naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan. De brink lag dan ook van oorsprong 
aan de rand van het dorp. We kennen zowel de gemeenschappelijk gebruikte brinken als de 
brinken die slechts tot één boerderij behoorden. In de nieuwe tijd nam de bebouwing rond de 
brink toe, waardoor brinken zich steeds vaker binnen het dorp bevonden. Op veel brinken 
heeft het gras inmiddels plaatsgemaakt voor stenen en doet de brink nu als dorpsplein dienst 
met vee- en goederenmarkten.  
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Köps  

 
 
In het noordeinde van Enter, aan de Wierdenseweg, stond een groepje huizen, de Köpsbuurt. 
Er woonden Pluimersfamilies, die ook Köps genoemd werden. Het Verpondingsregister van 
1601 vermeldt op deze plaats naast erve de Boese (Beuse) ‘de Kopper sin kotte’ met tweeënhalf 
mudde land. Het register van ‘paerdegeld’ van 1602 meldt dat er één paard is. In 1643 meldt 
het vuurstedenregister (schoorstenen) dat naast Egbert die Boese Jan Copper woont. In 1657 
en 1674 woonde ‘die Köpper’ naast Arent Beusen en buurman Heer Van Staverden, die op het 
herenhuis De Berghorst woont. In 1694 woonde er Berent Aelbers met als aantekening 
‘pauper’ (zeer arm). De buurman was nog steeds een Bose (Beuse) en op Huis de Berghorst 
woont de weduwe Van Staverden met haar twee dochters. De dochter Marije van Berent 
Aelbers trouwt op 23 augustus 1716 met Meeuwis de Wilde. Zij trouwen in bij haar ouders. 
Marije Aelbers overlijdt niet lang erna. Meeuwis de Wilde hertrouwde op 8 juni 1727 met 
Egberdina Scherphof uit Zuna. In de volkstelling van 1748 is vermeld: 
 
Het huys van Meeuwis de Wilde. Meeuwis de Wilde en zijn vrouw Egberdina Scherphof met de 
kinderen Henderick en Jannes boven de tien en Jenneken onder de tien jaar. 
 
De oudste zoon Hendrick de Wilde trouwt op 10 mei 1761 met Geertjen Hommers van het 
erve de Keizer bij Exo. Zij worden de nieuwe bewoners van het erve Köps. Hun zoon Marten 
de Wilde is geboren in 1763 en trouwt in 1796 met Engele Hommers, zijn nicht. Engele 
Hommers overlijdt in 1802 en Marten hertrouwde met Janna Rohaan. Hun dochter Gerritdina 
de Wilde is geboren in 1806 en trouwt in 1828 met schipper Gerrit Pluimers. Zij zijn de nieuwe 
bewoners van het erve Köps. Hun zoon Jan Hendrik Pluimers trouwt in 1873 met Willemina 
Smeyers en zij zijn weer de erfopvolgers. In 1884 is zoon Gerrit Pluimers (Köps Gaait) geboren. 
Hij is de laatste schipper van het Köpsgeslacht. Gerrit Pluimers trouwt in 1911 met Janna 
Dekkers. Dit gezin treft veel tegenslag. Maar liefst zes kinderen overlijden op jonge leeftijd. 
Janna Dekkers overlijdt in 1921, drie weken na de geboorte van het jongste kind. Gerrit 
Pluimers blijft achter met drie kinderen. In 1923 brandde het huis af en de drie kinderen 
werden opgenomen in pleeggezinnen. Zoon Jan Hendrik Pluimers werd postbode en trouwde 
in 1941 met Harmina Averesch. Het echtpaar ging bij zijn vader wonen. Dochter Gerritdina 
trouwt in 1897 met Hendrik Pluimers (verre familie). In 1907 bouwen ze een huis 
(Wierdenseweg 11), schuin tegenover het oude erve Köps. Hun zonen Jan Hendrik Pluimers 
en Willem Pluimers trouwen en bouwen een woning naast hun ouderlijk huis. Zo ontstond de 
‘Köpsbuurte’. Het oudste erve Köps is aan de Wierdenseweg 14 te Enter. 
 

 
Krake  
 
Johannes Krake is geboren omstreeks 1770. Hij is getrouwd met Johanna Hannink. Uit dit 
huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het tweede kind, Willem, is geboren te Weerselo, het 
derde kind, Frederik, is geboren te Deurningen. Johannes Krake is de oudst bekende Krake. 

Willem Krake is geboren op 5 februari 1802 te Weerselo en overleden op 30 augustus 1875 te 
Enterbroek. Wie zijn ouders zijn is bij de aanzeggers van zijn overlijden niet bekend. Willem 
Krake is boerwerker en arbeider; in 1876 werkte hij onder Hengelo. Hij woonde en overleed 
aan de Kremersweg te Enterbroek. Willem Krake is de zoon van Johannes Krake en Johanna 
Hannink. Hij is getrouwd op 30 juni 1826 met Geertruid Kremer (Brechers) uit Ambt Delden. 
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 

Gradus Krake is geboren op 16 oktober 1829 te Enter en overleden op 27 maart 1919 te Enter. 
Hij is de zoon van Willem Krake en Geertruid Kremer (Brechers). Gradus Krake is 
klompenmaker en koopt op 26 juni 1875 van zijn schoonouders het huis, erf met enig 
bouwland, moeras, heide en broekweiland voor achthonderd gulden. Hij is getrouwd op 28 
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april 1856 met Geertruid Keijzer uit Enter. Zij is de dochter van Jan Henricus Keijzer en Dina 
Wolters. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren.  

Jan Krake is geboren op 11 mei 1857 te Enter en overleden op 12 april 1932 te Enter. Hij is 
de zoon van Gradus Krake en Geertrui Keijzer. Jan Krake is klompenmaker van beroep. Hij 
is getrouwd op 5 mei 1885 met Johanna Een uit Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen 
geboren. Johanna Een werkte tot 1873 als dienstmeid bij Groot Roelder op erve de Klumper 
te Enterbroek. In haar overlijdensakte staat dat zij een vondeling was, gevonden te 
Amsterdam, op 6 maart 1858. Toen Johanna Een is gevonden is aangenomen dat ze op 1 
maart 1858 is geboren.  
Antonie Krake is geboren omstreeks 1843 te Enter en overleden op 13 mei 1904. Hij is de 
zoon van Willem Krake en Geertruid Kremer (Brechers). Antonie Krake is marskramer van 
beroep. Hij woont tot 1880 te Zeldam (Ambt Delden). Daarna bouwt hij een boerderijtje aan 
het Beurneveld te Hengevelde. Antonie Krake bleef marskramer en zijn vrouw runde een 
winkeltje. Hij is drie keer getrouwd. Het eerste huwelijk is met Dientje Spenkelink uit 
Deldenerbroek. Zij is overleden op negenentwintigjarige leeftijd te Zeldam. Uit dit huwelijk zijn 
geen kinderen geboren. Het tweede huwelijk is met Aleida Wolthuis. Uit dit huwelijk is te 
Zeldam dochter Diena Krake geboren. Aleida Wolthuis is overleden op achtenveertigjarige 
leeftijd te Zeldam. Het derde huwelijk is met Berendina Dwars. Uit dit huwelijk zijn te Zeldam 
twee kinderen geboren. Berendina Dwars is na zeventienjarig huwelijk met Antonie Krake 
overleden te Zeldam. 

 

Hendrikus Lammertink  
 

Hendrikus Lammertink is geboren op 26 november 1832 te Enter en overleden op 19 mei 
1900 te Enter op zevenenzestigjarige leeftijd. Hij is de oudst bekende Lammertink te Enter. 
Hendrikus Lammertink is de zoon van Hermannus Lammertink en Johanna Ekkerink. Hij is 
klompenmaker. Hendrikus Lammertink heeft vijf jaar gediend bij het 7e regiment van de 
infanterie. Hij is getrouwd op 22 juni 1858 met Susanna Henerica Heidottink uit Nordhorn. Zij 
woonde bij haar grootmoeder in Borculo. Uit dit huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. 
Susanna Henerica Heidotink is op 27 juni 1874 te Enter op zevenendertigjarige leeftijd 
overleden. Het eerste kind, Johannes Hermannus Lammertink, is niet getrouwd. Hij leed aan 
een geestesziekte. Johannes Hermannus Lammertink is overleden te Enter in 1885, 
vijfentwintig jaar oud. Het tweede kind, Hermannes, is overleden op 21 maart 1864, op 
éénjarige leeftijd. 
 
Hermannes Lammertink is geboren op 15 september te Enter en overleden op 23 juli 1918 te 
Enter op vijftigjarige leeftijd. Hij woonde aan de Dorpsstraat, naast de voormalige 
jongenschool. Op jonge leeftijd is bij hem een been afgezet. Hermannes Lammertink is 
getrouwd op 24 april 1890 met Engelina (Engele) Kosters uit Enter. Uit dit huwelijk zijn te 
Enter tien kinderen geboren. 
 
Hendricus Lammertink is geboren op 19 januari 1891 te Enter en overleden op 23 oktober 
1934 te Enter op drieënveertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hermannus (Mans) 
Lammertink en Engelina (Engele) Kosters. Hendricus Lammertink is klompenmaker. 
Hendricus Lammertink is getrouwd op 21 juni 1917 met Johanna Gezina Morsink uit Enter. 
Zij is de dochter van Jannes (Johannes) Morsink en Johanna Spoolder. Uit dit huwelijk zijn 
te Enter tien kinderen geboren. In 1921 heeft Hendricus Lammertink een stuk grond gekocht 
aan de Goorseweg 31 en er een boerderijtje gebouwd. Hij is overleden door een ongeluk met 
paard en wagen. 
 
Johannus Hermannus Pius (Johan) Lammertink is geboren op 05 mei 1918 te Enter en 
overleden op 21 januari 2001 te Enter. Hij is de zoon van Hendricus Lammertink en Johanna 
Gezina Morsink. Hij woonde aan de Goorseweg 32 te Enter. Johannus Hermannus Pius 
(Johan) Lammertink is getrouwd op 27 november 1952 met Grada Maria (Marie) Freriksen. 
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. 
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Hermina  Johanna (Miene) Lammertink is geboren op 9 november 1920 te Enter. Zij is de 
dochter van Hendricus Lammertink en Johanna Gezina Morsink. Hermina  Johanna (Miene) 
Lammertink woont aan de Disselsweg 15 te Enter. Zij is getrouwd met Bernard Slagers uit 
Enter. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. 
 
Hermanus (Herman) Lammertink is geboren op 3 oktober 1925 te Enter en overleden op 16 
september 1956 in het ziekenhuis te Almelo op dertigjarige leeftijd.  Hij is de zoon van Hermina  
Johanna (Miene) Lammertink. Hermanus (Herman) Lammertink is overleden na een 
motorongeluk. Hij heeft een relatie met Euphemia Maria Spanjer uit Delden. Euphemia Maria 
Spanjer is overleden op 29 augustus 1954 te Delden op achtentwintigjarige leeftijd. 
 
Johannes (Jes) Lammertink is geboren op 2 augustus 1896 in Enter en overleden op 24 
november 1966 te Enter op zeventigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hermannus (Mans) 
Lammertink en Engelina (Engele) Kosters.  Johannes (Jes) Lammertink had een café aan de 
Rijssenseweg 36 te Enter. Hij wordt ook Panders Jes genoemd. Johannes (Jes) Lammertink is 
getrouwd op 1 juni 1922 met Hendrika Maria Dissel uit Enter. Uit dit huwelijk zijn zeven 
kinderen geboren. 
 
Hendrikus Johannes Lammertink is geboren op 16 mei 1906 te Enter en overleden op 6 maart 
1992 te Enter. Hij is de zoon van Theodorus (Derk) Lammertink en Johanna Maria 
Schuttenbeld. Hendrikus Johannes Lammertink wordt ook Panders Dieks genoemd. Hij is 
melkboer en landbouwer van beroep. Hendrikus Johannes Lammertink is getrouwd op 21 
september 1945 te Borne met Johanna Geertruida Scholten uit Bornerbroek. Uit dit huwelijk 
zijn zeven kinderen geboren. Het zevende kind, Johanna Lammertink, is uit de gemeente 
Wierden uitgeschreven met bestemming Almelo. Johanna Geertruida Scholten is overleden te 
Enter op 27 november 1991 op zesenzeventigjarige leeftijd. 

Gerardina Engelina Maria Lammertink is geboren op 12 maart 1925 te Enter en overleden 
omstreeks 2013 te Enter. Zij is de dochter van Johannes (Jes) Lammertink en Hendrika Maria 
Dissel. Hermina Gerdina Maria Lammertink wordt ook Line van Panders Jes genoemd. Zij is 
getrouwd op 10 november 1953 met Gerhardus Johannes Brandriet uit Enter. Uit dit huwelijk 
zijn drie kinderen geboren. Gerhardus Johannes Brandriet is overleden op 11 juni 1974 te 
Enter op negenenveertigjarige leeftijd. 

Hendrikus Johannes Camillius Lammertink is geboren op 18 juli 1943 te Enter en overleden 
op 18 september 1978 te Enter. Hij is de zoon van Johannes (Jes) Lammertink en Hendrika 
Maria Dissel. Hendrikus Johannes Camillius Lammertink wordt ook Pander Smid genoemd. 
Hij is smid en heeft samen met zijn neef Jan Lammertink een smederij aan de Zuiderstraat 3 
te Enter. Hij is getrouwd in 1970 met Hendrika Anna Maria Roetgering uit Enter. Zij is de 
dochter van Frederik Roetgering en Geertruida Aleida Wielens.   
 
Hermina Maria Theresia Lammertink is geboren op 8 juli 1925 te Enter. Zij is de dochter van 
Frederik Roetgering en Geertruida Aleida Wielens.  Hermina Maria Theresia Lammertink is 
getrouwd op 26 mei 1959 met Gerhardus Johannes Freriksen uit Enter. Hij werd ook Geert 
Jehan genoemd en was fietsenmaker. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Hij is 
overleden op 8 mei 1969 te Enter op zesenveertigjarige leeftijd. 
 
Susanne Maria Theresia Lammertink is geboren op 31 mei 1938 te Enter. Zij is de dochter 
van Jan Lammertink en Anna Maria Geertruida ten Berge. Susanne Maria Theresia 
Lammertink is getrouwd op 17 augustus 1965 met Johannes Marinus Lammertink uit Enter. 
Hij is de zoon van Gerrit Hendrik Lammertink en Berendina Johanna Hendrika Bolscher. Uit 
dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Johannes Lammertink is overleden op 8 december 
1988 in Enter op zesenvijftigjarige leeftijd. Johannes is slager en vertegenwoordiger van een 
vleeswarenfabriek.  

Johanna Maria Roberti Lammertink is geboren op 18 juli 1946 te Enter. Zij is de dochter van  
Hendrikus Johannes Lammertink en Johanna Geertruida Scholten. Johanna Maria Roberti 
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Lammertink wordt ook juffrouw Annie genoemd. Zij is kleuterleidster en later eigenaresse van 
peuterspeelzaal Annie. Johanna trouwde op 18- juli 1946 in Wierden met G.J.W.M. 
Esterbrock.   

Hendrikus Antonius Jozef Lammertink is geboren op 21 februari 1951 ten Enter. Hij is de 
zoon van Hendrikus Johannes Lammertink en Johanna Geertruida Scholten. Hendrikus 
Antonius Jozef Lammertink is eigenaar ijssalon te Enter.  Hendrikus is getrouwd op 26 
september 1973 met M.G. Boermans.   

 
 

Maassen van den Brink 
Derk Gerritsen van den Brink is de oudst bekende Maassen van den Brink. Hij is in 1710 
geboren te Varseveld en overleden op 9 juli 1747 te Oosterbeek. Derk Gerritsen van de Brink 
is op 15 april 1731 getrouwd met Berendina Maesen uit Ede. Uit dit huwelijk is Maes Derksen 
geboren. 

Maes Derksen van den Brink is de zoon van Derk Gerritsen van den Brink en Berendina 
Maessen. Hij is geboren op 11 januari 1739 te Oosterbeek, overleden op 25 februari 1782 op 
drieënveertigjarige leeftijd te Renkum. Hij is getrouwd op 3 mei 1782 te Renkum met 
Willemken van den Berg uit Oosterbeek. Uit dit huwelijk is Jan Maaze of Maassen geboren. 

Jan Maaze (Maassen) is de zoon van Maes Derksen van den Brink en Willemken van den Berg. 
Hij is geboren op 24 oktober 1780 te Renkum, overleden op 2 juli 1846 te Velp. Jan Maassen 
is getrouwd met Hendrina Schelling uit Zelhem. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, 
Jan Maazen van den Brink en Willem Maassen van den Brink. Met de naamgeving van de 
kinderen is de naam Maassen van den Brink in beeld gekomen. 
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Willem Maassen van den Brink is geboren op 9 september 1808 te Velp en overleden op 1 
januari 1888 te Wierden. Willem Maassen van den Brink werd in Velp Maaze genoemd, in 
Notter noemt hij zich Maassen van den Brink. Zijn bijnaam is De Velper. Hij was de koetsier 
van Christiaan Henny, die de Grimberg kocht.  

Henny kocht de Grimberg omstreeks 1850 en ging in het bouwhuis wonen. Het kasteel was 
onbewoonbaar geworden en klaar om afgebroken te worden. Zijn koetsier ging in een van de 
bijbehorende boerderijen wonen, kocht later een boerderij en noemde het ‘de Velper’. Dat was 
de naam die de mensen in de omgeving hem hadden gegeven. De laatste Maassen van den 
Brink die de ‘Velperi’je’  bewoonde vond zijn bestaan in de veehandel. Erve de Velper is 
omstreeks 1917 afgebroken. Het was een schilderachtig boerderijtje met in de woonkeuken 
een grote wijde boezem. Bij ‘De Velper’ kon men hammen en worst laten roken. Willem 
Maassen van den Brink is getrouwd op 2 februari 1808 met Hendrika Plenk uit Rheden. Uit 
dit huwelijk zijn tien kinderen geboren. Het vijfde kind, Johanna Mette is getrouwd op 26 mei 
1865 met Lucas Schuitemaker uit Enter. 

Hendrikus Maassen van den Brink is geboren op 26 juli 1845 te Velp en is overleden op 8 juli 
1927 te Wierden. Hij wordt ook Velper Dieks genoemd en is landbouwer en koopman. 
Hendrikus Maassen van de Brink is de zoon van Willem Maassen van den Brink en Hendrika 
Plenk. Hij is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 23 december 1868 met Johanna 
Holshorst uit Rijssen. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het tweede huwelijk is op 7 
december 1899 op vierenvijftigjarige leeftijd met de weduwe Geesje Lozeman uit Den Ham. 

Willem Maassen van den Brink is geboren op 20 december 1869 te Almelo en overleden op 6 
mei 1947 te Wierden. Hij wordt ook Velper Wilm genoemd. Willem Maassen van den Brink is 
koopman en landbouwer. Hij is de zoon van Hendrikus Maassen van den Brink (Velper Dieks) 
en Johanna Holshorst. Willem Maassen van den Brink is twee keer getrouwd. Het eerste 
huwelijk is op 4 mei 1893 met Gerritdina Altena uit Wierden. Uit dit huwelijk zijn twee 
kinderen geboren. Gerritdina Altena overlijdt op 2 januari 1901 op dertigjarige leeftijd. Het 
tweede huwelijk is op 7 mei 1901 met de weduwe Grietje Bijsterbosch uit Heerde. Uit dit 
huwelijk zijn zes kinderen geboren. 

Gerrit Jan Maassen van den Brink is geboren op 3 februari 1885 te Wierden. Hij is de zoon 
van Hendrikus Maassen van den Brink (Velper Dieks) en Johanna  Holshorst.  Gerrit Jan 
Maassen van den Brink is getrouwd op 8 juni 1907 met Gerridina Wolters uit Wierden. Uit 
dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het eerste kind, Johanna, is getrouwd op 20 december 
1934 met de klompenmaker Berend Jan Pluimers (Sussen Berend) uit Enter. 
 
Willy Maassen van den Brink is geboren op 25 december 1955 te Almelo. Hij is de zoon van 
Willem Maassen van den Brink (Velper Wilm) en Alberdiena Borkent (Derkus Diene). Willy 
Maassen van den Brink is getrouwd op 23 februari 1979 met Jenneken ten Brinke uit Enter. 
Uit dit huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. 
 
Willem (Erwin) Maassen van den Brink is geboren op 4 februari 1981 te Almelo. Hij is slager 
van beroep. Willem (Erwin) Maassen van den Brink is de zoon van Willy Maassen van den 
Brink en Jenneken ten Brinke. Hij woont op de Akkers 11 te Enter. Willem (Erwin) Maassen 
van den Brink is getrouwd op 9 oktober 2003 met Johanna Gerlinde Nijsink. Uit dit huwelijk 
is Thijmen Willem Maassen van den Brink geboren. 

 
Mekenkamp  
 
Jan Mekencam is de oudst bekende Mekenkamp. Hij is geboren omstreeks 1580. Jan 
Mekencam is getrouwd met Geesken. Uit dit huwelijk zijn te Ypelo zeven kinderen geboren. 
Het oudste kind is een dochter, Berentien Jansen Mekenkamp, geboren omstreeks 1610. De 
naam is gewijzigd in Mekenkamp. 
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Het erve Mekenkamp in Ypelo is een van de acht erven die in het Verpondingsregister van 
1475 genoemd worden. Het erve Mekenkamp is aan de Iemenkampsweg 2 in Ypelo. 
 
Berent Jansenzoon Mekenkamp is geboren omstreeks 1660 te Ypelo. Hij is de zoon van Jan 
Jansens Mekenkamp en Jenken Reins. Berent Mekenkamp is schoolmeester op erve 
Mekenkamp. Hij is vermoedelijk geboren op erve Zeendam in Enterbroek. Berent Mekenkamp 
is getrouwd met Berentien. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. 

 

 
 
Jil Mekenkamp, 2014, dochter van Tom Mekenkamp en Lisette Freriksen. 

 
Hendrik Mekenkamp is geboren op 7 november 1713 te Ypelo. Hij is de zoon van Jan Wessel 
Mekenkamp en Christina (Trijntje) Hiltjesdam. Hendrik Mekenkamp is getrouwd op 29 
november 1749 met Lijsabeth (Garritje) Nijkamp uit Almelo. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen 
geboren, Jan en Jannes Mekenkamp. 
 
Berend Mekenkamp is geboren in 1716 te Ypelo. Hij is de zoon van Jan Wessel Mekenkamp 
en Christina Gerritsen (Trijntje) Hiltjesdam en is de broer van Hendrik Mekenkamp. Berend 
Mekenkamp is onderwijzer in Ypelo. Hij koopt op 27 november 1758 de halfscheid van het 
erve Mekenkamp van de wijnkoper Van Heek te Delden voor een bedrag van driehonderdvijftig 
gulden. Zijn broer Hendrik koopt de andere halfscheid voor eenzelfde bedrag. Berend 
Mekenkamp is getrouwd op 28 december 1749 met Elisabeth Gerritsen Nijkamp (van de Voele) 
uit Almelo. Zij is de zuster van Garritje Nijkamp die met Hendrik Mekenkamp, de broer van 
Berend Mekenkamp, is getrouwd. Bij de volkstelling van 1748 staan zij ingeschreven als man 
en vrouw en wordt zij Elisabeth Aelderink genoemd. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen 
geboren. 
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Jannes Mekenkamp is de zoon van Berend Mekenkamp en Elisabeth Gerritsen Nijkamp (van 
de Voele). Hij is geboren op 10 mei 1760 te Ypelo. Jannes Mekenkamp was schoolmeester en 
is overleden op vijfenzestigjarige leeftijd te Ypelo. Hij was de eigenaar en bewoner van het erve 
Mekenkamp. Na zijn dood verkopen zijn twee dochters het erve Mekenkamp aan De Keurs 
van het erve de Keurs te Ypelo. Jannes Mekenkamp is getrouwd op 20 mei 1792 met Fenneken 
ter Horst uit Ypelo. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. 
 
Hendrik Mekenkamp is geboren in 1797 te Ypelo en overleden op 6 februari 1848 te Ypelo. 
Hij is de zoon van Jannes Mekenkamp en Fenneken ter Horst. Hendrik Mekenkamp is 
getrouwd op 24 oktober 1845 op achtenveertigjarige leeftijd met Janna ter Horst uit Ypelo. 
Uit dit huwelijk is één kind geboren, Hendrina Mekenkamp. Hendrik Mekenkamp wordt op 
21 september 1818 op eenentwintigjarige leeftijd door de marke Enter aangesteld als 
schoolmeester aan de school te Enterbroek. Hendrik Mekenkamp is voor vijf achtste deel 
eigenaar van het erve Mekenkamp. Zijn weduwe (Janna ter Horst) koopt op 25 februari 1879 
van haar schoonzoon Lambert Uilenreef het onverdeelde drie achtste deel. Lambert Uilenreef 
verkoopt het erve groot Mekenkamp aan Janna ter Horst voor zesendertighonderd gulden. 
Lambert Uilenreef is de zoon van Albert Uilenreef en Eva Kolthof uit Ambt Almelo. Hij is 
getrouwd op 5 mei 1876 met Hendrina Mekenkamp. Hendrina Mekenkamp is geboren in 1849 
nadat haar vader overleden is. Zij is overleden op dertigjarige leeftijd te Ypelo. 
 
Jan Mekenkamp is geboren op 13 januari 1782 te Enterbroek. Hij is de zoon van Berent 
Mekenkamp en Hendrine Gerritsen Broers. Jan Mekenkamp is getrouwd op 16 oktober 1831 
op negenenveertigjarige leeftijd met Gerritje Steunenberg uit Holten. Uit dit huwelijk zijn vier 
kinderen geboren. Het eerste kind, Gerritdina, is een jaar voor het huwelijk geboren. Jan 
Mekenkamp heeft op 24 oktober 1831 twee kinderen, een uit het vorig huwelijk van Gerritje 
Steunenberg en zijn broer Gerrit en het kind, geboren voor Jan en Gerritje trouwden, met 
dispensatie bij KB 24 gewettigd. Jan Mekenkamp was schipper van beroep. Gerritje 
Steunenberg was eerder getrouwd op 18 november 1825 te Diepenveen met Gerrit 
Mekenkamp. Het vierde kind, Hendrikus, is geboren op 22 augustus 1842. Hij is op 
tweeëntwintigjarige leeftijd overleden op 10 december 1864 te Samarang, Indonesië. 
Hendrikus Mekenkamp was soldaat kanonnier tweede klasse. 
 
Er is een verkoping van het erve Mekenkamp bij de Rechtbank van de Eerste Aanleg te Almelo 
van de onverdeelde helft. Het ging om de boerderij van ongeveer zestig roeden, groengrond en 
hooiland en een bunder bouwland. (Volgens het in 1820 ingevoerde Nederlands metriek stelsel 
was een roede gelijk aan 10 meter). De verzoeker van de verkoping was Hendrikus Prinsen, 
timmerman in Oele, Ambt Delden, ten laste van Jan Mekenkamp en zijn vrouw Gerritje 
Steunenberg, Bij proces verbaal van 20 oktober 1834, waarbij de inbeslaggenomen goederen 
zijn ingezet voor een prijs van vijf gulden. De eerste afkondiging was op 2 januari 1835, de 
finale schatting vindt plaats op 3 april 1835. 
 
Gerrit Mekenkamp is geboren op 5 oktober 1783 en overleden op tweeënveertigjarige leeftijd 
op 5 augustus 1826 te Enterbroek. Hij is de zoon van Berent Mekenkamp en Hendrine 
Gerritsen Broers. Gerrit Mekenkamp is getrouwd op tweeënveertigjarige leeftijd op 18 
november 1825 met Gerritje Steunenberg uit Holten. Ze is later getrouwd 29 april 1834 met 
Jan Mekenkamp. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Berend Jan en Gerrit Hendrik 
Mekenkamp. Berend Jan Mekenkamp is schipper en woonde in 1870 samen met zijn moeder 
op het erve De Koote te Enterbroek. Berend Jan was niet getrouwd en is op zevenenvijftigjarige 
leeftijd op 7 september 1883 te Enterbroek overleden. Op 15 december 1883 is Jannes ter 
Weele eigenaar van erve De Koote. Hij verkoop het erve aan de eigenaren van kasteel Twickel 
voor zeshonderdvijftig gulden. Het erve De Koote is dan 107,99 hectare groot. Pachter wordt 
Hiltjesdam voor twaalf gulden. Gerrit Hendrik Mekenkamp is zonder beroep en overlijdt op 1 
augustus 1879 te Veenhuizen (gemeente Norg) op eenenvijftigjarige leeftijd. 
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Erve de Koote (Hiltjesdam) 
 
Gerrit Mekenkamp is geboren op 21 december 1749 te Enterbroek en er ook overleden voor 
1811. Hij is de zoon van Jan Mekenkamp en Jannaken Fellener in de Maat. Gerrit Mekenkamp 
is landbouwer en schipper. Hij woonde op erve  Mecelerkamp (nu van der Kolk), Kattelaarsdijk 
6, Bij de veetelling van 20 april 1811 heeft hij een paard en vier koeien. Hij is getrouwd op 19 
november 1775 met Hendrika Fernolds. Uit dit huwelijk zijn op erve Mecelerkamp te 
Enterbroek zes kinderen geboren. 
 
Jan Mekenkamp is geboren te Enterbroek op 28 juli 1777 op erve Mecelerkamp aan de 
Kattelaarsdijk. Hij is de zoon van Gerrit Mekenkamp en Hendrika Fernolds. Jan Mekenkamp 
is getrouwd  omstreeks 1802 met Jenneken Roozeboom. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen 
geboren. In de krant van 2 augustus 1887 staat een bericht met de mededeling dat het huis 
van Jan Mekenkamp in Enterbroek is afgebrand. 
 
Hermannes (Mannes) Mekenkamp is geboren op 5 september 1779 te Enterbroek. Hij is de 
zoon van Gerrit Mekenkamp en Hendrika Fernolds. Mannes Mekenkamp gaat in ondertrouw 
op 25 februari 1806 met Hendrika Siemerink uit Elsenerbroek. Met de volkstelling van 1815 
wonen zij in Markelo nummer 118. Uit dit huwelijk zijn te Enter en te Enterbroek vier kinderen 
geboren. Het eerste kind, Hendrikus, is geboren te Enter en overlijdt op achttienjarige leeftijd. 
Het tweede kind, Gerrit Jan, wordt Brunnekreef genoemd. 

Willem Mekenkamp is geboren in 1858 te Rijssen. Hij is de zoon van Jan Hermen Mekenkamp 
(Pots Aor’nd Jan) en Gerritdina Engberts. Willem Mekenkamp is fabrieksarbeider. Hij is 
getrouwd op 10 februari 1882 met Egberdina Bergman uit Holten. Uit dit huwelijk zijn negen 
kinderen geboren. 

Bernardus Johannes Mekenkamp is geboren op 23 augustus 1856 te Enter. Hij is de zoon 
van Hermannes Mekenkamp en Hendrika Drosten. Bernardus Mekenkamp werd ook Poppen 
genoemd en was kleermaker en winkelier. Bernardus Johannes Mekenkamp is getrouwd op 
4 mei 1883 met Frederika Freriks uit Enter. Zij is de dochter van de koopman Jannes Freriks 
en Fenneken Effink (van de scholten Effink). Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het 
eerste kind, Hermannes, neemt de zaak over. Het tweede kind, Femia, trouwt met Johannes 



126 
 

Antonius Mulder van café de Pijp. Johannes Antonius Mulder bouwt een nieuw huis op het 
erve Stalhaarms op de hoek van de Wierdenseweg en de Witmoesdijk. Hij is de zoon van de 
klompenmaker en landbouwer Hendrikus Mulder, ook Stal Haarms genoemd en Regina 
Denselaar. Het vijfde kind, Hendrika, wordt non (zuster Fredrica) bij de Orde van de Zusters 
van Liefde te Schijndel, waar ze op vijfentachtigjarige leeftijd overlijdt. Het achtste kind, 
Johanna, trouwt met de aannemer Jans Kerkhof, de zoon van de bakker en metselaar 
Johannes Kerkhof en Geertruida Johanna Ekkerink. 
 

 

2015, erve Stalhaarms, nu café Bekhuis (de Pijp)  
ererve 

 

Jan en Fenne Mulder in de tuin van erve Stalhaarms, nu café de Pijp, collectie Harrie Cox. 
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Hermannes Mekenkamp is geboren op 15 juni 1884 te Enter. Hij is de zoon van Bernardus 
Johannes Mekenkamp (Pop’ n) en Frederika Freriks. Hermannes Mekenkamp had een 
manufacturen- en kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat 36 te Enter. Hij is getrouwd op 3 juli 
1919 met Catharina Johanna Hodes uit Rijssen. Catharina Johanna Hodes is overleden op 
27 september 1926 op zevenendertigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 

 

Klompenmaker Hodes 

Bernardus Johannes Mekenkamp is geboren op 4 december 1924 te Enter. Hij wordt ook Pop’ 
n Jan genoemd en woonde aan de Dorpsstraat 36 te Enter. Bernardus Johannes Mekenkamp 
is de zoon van Hermannes Mekenkamp en Catharina Johanna Hodes. Hij is de getrouwd op 
26 oktober 1955 met Gerharda Theresia Arkink uit Azelo. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen 
geboren. Bernardus Johannes Mekenkamp is overleden op 22 januari 2011 te Enter. 

 

Hans Mekenkamp, Silvia Bakker-Mekenkamp, Gerda Mekenkamp en Gonny Mekenkamp,  17 
september 2016, ze kijken naar de optocht van de Enterse Dagen die voorbij komt. 



128 
 

 

Gerda Mekenkamp en haar zus Annie zijn 89 jaar geworden, 13 april 2016 

Werner Mekenkamp is geboren in 1666 te Ypelo op erve Klein Mekenkamp. Hij is de zoon van 
Gert op Mekencam en Egbertina Broil. Werner Mekenkamp is getrouwd met Jenneken Elsken. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Hendrik Mekenkamp, die ook Wanderson werd 
genoemd en Aeltje Mekenkamp, die ook Warners werd genoemd. Aeltje Warners is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk van Aeltje Warners is op 22 augustus 1723 met Jan Hendriks 
ten Brinke uit Rectum. Jan Hendriks ten Brinke is de zoon van Hendrik Klein Hulshorst 
(Brink Hendrik) en Maria Effink van de schultes (scholten) van Enter. Het tweede huwelijk is 
op 16 februari 1737 te Rijssen met Hieronymus Jan Jansen Helmich uit Rijssen. Hij was de 
zoon van Jan Helmich, burgemeester van Rijssen en Maria.  

 

Stalhaarms-Jan was een fervent pijproker en het verhaal ging dat hij op een gegeven moment 
zijn pijp zocht. Hij vroeg aan zijn vrouw: ‘Fenne, woer hek de piepe’. Fenne antwoordde: ‘Jans,  
ie hebt em in n moond’. Toen is de bijnaam van het café ontstaan: de Pijp.  
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Meijlink 
Jan Slijter uit Holten is de oudst bekende Meijlink. Hij is getrouwd met Arendjen Meijlink. Uit 
dit huwelijk is op 31 augustus te Holten Jan Jansen Meijlink geboren. 

Jan Jansen Meijlink is geboren op 31 augustus 1710 te Holten en overleden na 1775. Hij is 
bouwman van beroep. Jan Jansen Meijlink is de zoon van Jan Slijter en Arendjen Meijlink. 
Hij is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 23 augustus 1744 te Holten met Geertien 
Driessens Brandik. Uit dit huwelijk zijn te Holten vier kinderen geboren. Het eerste kind, 
Gerrit Jan, wordt Meiling genoemd. Het derde kind wordt Derk Jansen genoemd. Het vierde 
kind wordt Gerrit Jan Jansen genoemd, en ook Schreur. Het tweede huwelijk is op 11 
augustus 1754 te Holten met Geertje Willems Twenhaar. Uit dit huwelijk worden te Holten 
acht kinderen geboren. Het zesde kind wordt Jenneken Jansen Meilink genoemd. Het zevende 
kind, Jan Jansens Meilink, wordt ook Slijter genoemd. 

Willem Meilink is geboren op 27 februari 1894 te Bathmen en overleden op 20 april 1956 op 
tweeënzestigjarige leeftijd te Enter. Hij is de zoon van Gerrit Jan Meilink en Lambarta 
Stoevenbeld. Willem Meilink is landbouwer op erve de Hofstede te Enterveen en grondwerker 
bij de heidemij. Hij verhuisd op 16 mei 1923 van Holten naar Enterveen, waar hij pachter is 
geworden. Eigenaar van erve de Hofstede is Hendrik Johan Gustaaf Kanssen van Raaij. 
advocaat te Soest. In 1934 bouwt hij een boerderij aan de Enterveenweg 7. Hij blijft werken 
voor de heidemij. Willem Meilink is getrouwd op 5 februari 1921 te Bathmen met Hendrika 
Ooms uit Hengelo (Gld). Uit dit huwelijk zijn te Enterveen negen kinderen geboren. Het derde 
kind, Tonia Fredrika Meilink, is getrouwd op 21 mei 1948 met Johan Gerhard Jansen, 
directeur van de raiffeissenbank, later rabobank en koster van de hervormde kerk. Het vierde 
kind, Lambertha Hermina (Bertje) is getrouwd op 18 oktober 1956 met de houtbewerker 
Willem Langenhof uit Enter. Hij is de zoon van de klompenmaker Hermannus Langenhof (de 
Menze) en Johanna (Janna) Wilt. 

Gerrit Jan Meilink is geboren op 26 april 1921 te Bathmen en overleden op 22 december 1995 
te Enter. Hij is de zoon van Willem Meilink en Hendrika Ooms. Gerrit Jan Meilink is 
landbouwer en slager. Hij is getrouwd op 19 juli 1922 met Gerda Johanna Mensink uit Notter. 
Zij is de dochter van Jan Mensink (Imkers Jan) en Johanna Hartgerink. Uit dit huwelijk zijn 
te Enter twee kinderen geboren, Anneke en Willem Meilink. Gerda Johanna Mensink is op 4 
april 1951 overleden te Enter op achtentwintigjarige leeftijd. 

Willem Meilink is geboren op 3 april 1951 te Enter. Hij heeft een klussenbedrijf. Willem 
Meilink woont aan de Rijssenseweg 48 te Enter. Hij is de zoon van Gerrit Jan Meilink en Gerda 
Johanna Mensink. Willem Meilink is getrouwd op 19 oktober 1972 met Rikie Lubbers uit 
Enter. Zij is de dochter van de landbouwer Derk Lubbers, op het erve Lubs aan de Brinkstraat, 
en Geertrui Getkate. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Raymond en Gerwin Meilink. 
 



130 
 

 

Schilderij van de hervormde kerk gemaakt door Wilma Pluimers, haar boek ‘Dwars door Enter’ 
is uitgekomen in 2014. 

 

 
 
Reins Aornd Jan (Arend Jan Altena);  deze foto is gemaakt op de Dorpsstraat omstreeks 1935, 
de huizen links zijn nu de Chinees en de visboer. 
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Nijland 
Gert Jansen van Niland (Slamp) is geboren omstreeks 1620 te Enterbroek. Hij is de oudst 
bekende Nijland. Gert Jansen van Niland wordt ook Slamp genoemd. Gert Jansen van Niland 
wordt aangeslagen door het Register van Wegen op 29 oktober 1675 voor een bedrag van één 
gulden en zestien stuivers. In 1670 is er opnieuw een aanslag van vier gulden. Ook in 1657 
en 1674 wordt hij genoemd, als de arme Geert Nijlant. Gert Jansen van Niland is getrouwd 
op 5 juli 1646 met Fenneken Jansen Söte uit Almelo. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren, Jan Gerritsen (Slamp), Gerrit op ’t Nieland en Derk Nijland. 

Jan Gerritsen van Niland (Slamp) is geboren op 15 juni 1645 te Enterbroek. Hij is de zoon 
van Gert Jansen van Niland (Slamp) en Fenneken Jansen Söte. In 1694 en 1701 wordt hij 
genoemd als bewoner van het erve Slamp. Jan Gerritsen van Niland (Slamp) is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 9 augustus 1668 met Geesken Albertsen van ’t Witvoet 
uit Almelo. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. De kinderen worden ook Slamp 
genoemd.  Het tweede huwelijk is op 6 juni 1716 op zeventigjarige leeftijd met Berendje 
Willems. 

Jan Nijland is de zoon van Jan Nijland (Hin’ n Jan) en Janna Rosman. Hij woont aan de 
Brinkstraat 30 te Enter. Jan Nijland is getrouwd met Jannie Drijer. Uit dit huwelijk is 
Johanna Marije Nijland geboren. Zij is getrouwd op 6 augustus 2002 met Dirk Getkate uit 
Enter. Hij is de zoon van Lucas Getkate en Mientje Rozemuller. 

Jan Hendrik Nijland is geboren op 27 december 1944 te Enter en overleden op 23 september 
2009 in het ziekenhuis te Almelo. Hij is de zoon van Jan Nijland (Winds Jan) en Jenneken 
Jansen. Hij woont aan de Witmoesdijk 5 te Enter. Jan Hendrik Nijland is getrouwd op 12 
december 1969 met Arendina Johanna (Anna) Broeze uit Elsen. Zij is de dochter van Jan 
Hendrik Broeze (Reef) (landbouwer op erve Reef) en Hermina Grada ter Avest. Uit dit huwelijk 
zijn drie kinderen geboren. Jeanette Nijland, Mark Nijland en Rianne Nijland. Jeanette Nijland 
is getrouwd met Andre Tijhof. Mark Nijland is getrouwd met Carla Maathuis en Rianne Nijland 
is getrouwd met Bart Maathuis. 

Gradus Nijland is geboren omstreeks 1777 te Enter en overleden op 9 mei 1849 te Enter. Hij 
is de zoon van Albert Berends Nijland en Euphemia Hermsen (Fenneken) Pierik. Gradus 
Nijland is getrouwd op 21 november 1815 met Maria de Wilde uit Enter. Zij is de dochter van 
schipper Jan de Wilde en Diena Evers (Eeken). Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. 
Maria de Wilde overlijdt te Enter  op 18 juni 1854 op negenenvijftigjarige leeftijd. Het eerste 
kind, Berendina is getrouwd op 17 augustus 1844 met landbouwer Hendrik de Wilde 
(Rassche). Hij is de zoon van klompenmaker Fredrik de Wilde en Hermina Koenderink. Het 
tweede kind, Fenneken Nijland, is getrouwd op 8 maart 1851 met schipper en koopman Jan 
Slot uit Enter. Hij is de zoon van schipper Hendrik Slot en Aaltje Langenhof.  

Gerrit Nijland is geboren op 8 augustus 1745 te Enter en overleden op 25 november 1807 te 
Dieren op tweeënzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gerrit Jansens Nijland en Arendjen 
Hendriks Katteler. Gerrit Nijland is zompschipper. Hij is verdronken te Dieren toen hij op weg 
was met zijn zomp. Hij is in Enter begraven. Gerrit Nijland is getrouwd op 21 december 1767 
met Janna Velten uit Enterbroek. Zij is de dochter van schipper Gerrit Velten en Geze 
Rassche. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, Geesken, Arentjen, Gradus, Jan en 
Jenneken Nijland. 
 
Gerhardus (Gradus) Nijland is geboren op 27 maart 1774 te Enterbroek en overleden op 8 
april 1837 te Enter op drieënzestigjarige leeftijd. Hij is schipper van beroep. Gradus Nijland 
is de zoon van Gerrit Nijland en Janna Velten. 
 
Het erve Horstink is een oud erf dat al in 1475 als erve Hoffstede werd genoemd in het 
Schattingsregister. In het Verpondingsregister (nr.2604) van 1601 en 1602 word Ale Hoffstede 
genoemd als eigenaar van het erve Horstink en Reint Peters als gebruiker. 
Op 17 april 1802 koopt Gerardus Nijland, ook Nieuwland genoemd, van Derk Brandes, die 
gehuwd was met Janna Gerritsen Nijland en geen kinderen hadden, het huis en gaarden en 
enig bouwland onder Enter voor elfhonderd gulden. Deze Derk Brandes had van 1786 tot 
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1795  een geschil met de markerichter Hendrik Dikkers over het gebruik van de Horstinksteeg. 
De Drost van Twenthe moest hierover een uitspraak doen. 
 
Gradus Nijland is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 23 mei 1799 met Geesken 
Holland uit Enterbroek. Zij is de dochter van Hendrik Holland en Geesje Rassche. Het tweede 
huwelijk is op 18 juli 1820 met Henriette Peddemors uit Enter. Zij is de dochter van Jannes 
Peddemors (Zeendam) en Janna ter Steege van de Maat. Geesken Holland blijft op het erve 
Holland wonen. De stiefouders van Geeske, Jan Brunnekreef en Jenneke Brugman, verhuizen 
naar Enter. Uit de twee huwelijken zijn vijf kinderen geboren. 
 

Johannes  Nijland is geboren op 10 september 1885 te Enter en overleden op 22 februari 1974 
te Enter. Hij is landbouwer en wordt ook Horstink Jans genoemd. Johannes Nijland is de zoon 
van Berend Jan Nijland en Everdina Gezina ter Weel. Hij is getrouwd op 27 november 1919 
met Aleida van Uitert uit Enter. Zij is de dochter van landbouwer Gerrit Jan van Uitert en 
Geertruida Pluimers. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. 

Gerrit Jan Nijland is geboren op 19 september 1922 te Enter en overleden op 7 mei 2001 te 
Enter op achtenzeventigjarige leeftijd. Hij wordt ook Horstink Gert Jan genoemd. Gerrit Jan 
Nijland is molenaar bij de coöperatie. Hij is de zoon van Johannes Nijland (Horstink Jans) en 
Aleida van Uitert. Gerrit Jan Nijland woonde aan de Dorpsstraat 51a te Enter. Hij is getrouwd 
op 31 maart 1949 met Diena ten Brinke uit Enter. Zij is de dochter van klompenmaker Jan 
ten Brinke (Oarn’s Jan) en Trui de Wilde. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Aleida 
(Alie) Nijland is geboren op 15 maart 1950 te Enter. Zij is getrouwd met Berend Jan Tornij. 
Truida (Truus) Nijland is geboren op 4 februari 1952 te Enter. Zij is getrouwd met Jan 
Voortman. Johannes (Johan) Nijland is geboren 29 december 1955. Hij is getrouwd met 
Marianne Mensink. 
 
Berend Jan Nijland is geboren op 24 april 1925 te Enter en overleden op 17 maart 2003 te 
Enter. Hij wordt ook Horstink Jan genoemd. Berend Jan Nijland  is landbouwer van beroep. 
Hij is de zoon van Johannes Nijland (Horstink Jans) en Aleida van Uitert. Vanwege de 
dorpsuitbreiding moet hij verhuizen en hij bouwt een nieuwe boerderij aan de Eversdijk 2 in 
de Waterhoek. Berend Jan Nijland is getrouwd op 3 december 1924 met Aleida van Uitert. Zij 
is de dochter van timmerman Hendrik de Wilde (Lubs Hendrik) en Johanna Berendina 
Morsink. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. 
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Ooms 
Het geslacht Ooms vindt zijn oorsprong in Groot Ammers en Nieuwpoort. In de zestiende eeuw 
was de naam nog Oom, wat later Ooms werd. Een oud geslacht Oom (eertijds als Oem 
geschreven, was een patriciërsfamilie in Dordrecht. Het geslacht Oem behoort ongetwijfeld tot 
de oudste Hollandse geslachten. In het jaar 1058 vindt men deze naam al vermeld. En op een 
roemruchte manier. De Luikenaars bedreigden namelijk de stad Dordrecht met een aanval. 
Zij hadden zo’n grote overmacht, zodat tegenstand onmogelijk leek. Het was ridder Oem die 
de graaf van Holland adviseerde de vijand binnen de stad Dordrecht af te wachten en ‘ rondom 
de stad een menigte kuilen te graven, door stro en groene zoden bedekt, opdat geen vijandelijk 
oog deze bespeuren zouden’. De niets vermoedende Luikenaars vielen in de kuilen en werden 
door de soldaten van de graaf bij bosjes afgemaakt of gevangen genomen. 

In de veertiende eeuw was er een Nicolaas Oem van Arkel, zoon van heer Jan de Tweede Van 
Arkel. Hij komt uit een oud geslacht dat terug te leiden is tot het jaar 960. Nicolaas Oem van 
Arkel zal zijn bijnaam wellicht gekregen hebben van zijn neef (oomzegger) bisschop Jan van 
Arkel, waarbij hij rentmeester was. Nicolaas Oem van Arkel was gehuwd met Lisabeth 
Hendricxdochter van Emmecoven. Hij sneuvelde op 26 september 1345 in de slag bij Staveren. 
Hij streed samen met graaf Willem van Holland tegen de Friezen. Graaf Willem sneuvelde 
eveneens. 

Het aantal naamdragers Ooms bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlandse 
Repertorium van familienamen is in Overijssel negentig. In Groningen zijn er geen Ooms. In 
Friesland acht, in Drenthe achttien, in Gelderland honderdvijftien, in Utrecht zesentachtig,  
in Noord Holland zeshonderdeenentwintigt, in Zuid Holland negenhonderddrieënzestig, in 
Zeeland achtendertig, in Noord Brabant driehonderdzesenzeventig en Limburg zestien. 

Beernt Rotman is landbouwer op het erve Rotman in Elsen. Hij is geboren omstreeks 1460 in 
Elsen en is getrouwd met Gebbe ten Rode. Beernd neemt de naam van zijn vrouw aan. Uit dit 
huwelijk werd Lambert geboren, omstreeks 1460 die ook Ten Rode (Ten Raede) werd genoemd. 
Ook zijn kinderen worden Ten Rode genoemd; later worden ze Rotman genoemd. Beernt is de 
oudst bekende Ooms uit Elsen. 

Henric Rotman is geboren te Elsen op 22 februari 1685. Hij was landbouwer op het erve 
Rotman. Hij is getrouwd op 30 januari 1717 te Enter met Geesken ter Eese (Esink). Zij was 
de dochter van Jan ter Eese uit Enter. Uit dit huwelijk is één kind geboren, Het tweede 
huwelijk is met Anne Assink uit Elsen, de dochter van Herman Assink. Uit dit huwelijk zijn 
twee kinderen geboren, Geesken en Hendric Rotman. Hendric Rotman was landbouwer op 
erve Ooms, een kleine katerstede. Hij is geboren op 4 december 1729 en getrouwd op 1 juni 
1754 met Jenneken Theunissen Nijenhuis. Zij was de dochter van Tonis Ooms op Nijenhuis 
op de Borkeld. 
 
Hendrik Rotman noemt zich nu Oems en is geboren te Elsen op het erve Rotman, in het jaar 
1729.  Hij is de zoon van Hendrik Rotman en Anna Assink. Hij is getrouwd op 1 juni 1754 te 
Rijssen met Jenneken Nijenhuis uit IJpelo. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. De 
kinderen worden Ooms genoemd, behalve het tweede kind, dat Oems wordt genoemd. Het 
erve Rotman, vroeger Ten Rode geheten, is gelegen aan de Enterbroekweg in de Rothoek in de 
buurtschap Elsen en wordt voor het eerst genoemd in 1475. Op dit zeer oude erve, welke 
eeuwenlang in bezit was van de proosdij en stad Deventer, wordt nog steeds geboerd. 
 
Berend Ooms is geboren op 6 april 1794 te Elsen, overleden op 3 maart 1867 te IJpelo. Berend 
Ooms is de zoon van Derk Ooms en Berendina Heukes. Hij is een eerste keer getrouwd met 
Berendina Mekenkamp uit IJpelo, zij is zesentwintig jaar geworden, hun eerste kind is één 
maand oud geworden. Het tweede huwelijk is met Aaltje ter Keurs uit Enterbroek. Uit het 
tweede huwelijk zijn acht kinderen geboren. 
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Op 29 augustus 1829 worden de rechten van het domein op het erve Heuks te IJpelo 
overgedragen bij akte door notaris Van Riemsdijk te Almelo. Het erve Heuks te IJpelo, 
bestaande uit een boerenhuis, een schuur, landerijen, vijfenzeventig opgaande eikenbomen 
en de waarrechten in de marke aan Berend Heukes (Ooms), landbouwer te IJpelo voor  944,50 
gulden. Voor de marke verdeling bestaan de landerijen uit 12.48 hectare. na de verkaveling 
verdubbelt het areaal tot 25.45 hectare en behoort bij de hof van Borne. 
 

 

Hendrik Jan Ooms (1898-1973), Janna Dina Ooms (1895-1966), Albert Jan Ooms (1887-
1986) woonden op erve Ooms te Elsen. 
 
Albert Ooms wordt Heuks Jan genoemd. Hij is landbouwer op het nieuwe erve Heuks. Jan 
Albert Ooms is geboren op 24 april 1896 en overleden op 13 juni 1947 op eenenvijftigjarige 
leeftijd. Hij is de zoon van Derk Ooms (Heuks Derk) en Hendrina Mensink. Hij is getrouwd op 
17 augustus 1922 met Johanna Eertink, dochter van Hendrik Jan Eertink en Hendrika 
Kempe. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. 
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Naafs 
 
Berend Naafs is de oudst bekend Naafs. Hij is geboren omstreeks 1750 te Doornspijk. Berend 
Naafs was landbouwer en jachtopziener op het landgoed Twickel. In 1783 is hij naar 
Deldenerbroek gekomen, op het erve Platenkamp. Berend Naafs is op 26 oktober 1779 te 
Brummen getrouwd met Geesken Wensink uit Laren (Gld). Uit dit huwelijk zijn acht kinderen 
geboren. De eerste drie kinderen zijn geboren te Doornspijk resp. Lochem, vijf kinderen zijn 
te Enterbroek geboren. 
 
Fredrik Naafs is geboren op 18 november 1909 te Deldenerbroek. Hij verhuist op 14 januari 
1923 naar Enterbroek en woonde tot 1946 aan de Velnersweg 6. Fredrik Naafs is getrouwd 
op 13 november 1931 te Markelo met Hendrika Wibbelink uit Markelo. Uit dit huwelijk is 
Hanna Johanna Naafs geboren. Fredrik Naafs koopt het erve Zeendam van Olink, die 
erfgenaam van het erf was. Hij woonde aan de Reintsweg 8 te Enterbroek. 
 
Hendrik Naafs is geboren op 13 januari 1917 te Deldenerbroek. Hij is de zoon van Gerrit 
Hendrik Naafs en Johanna Achterkamp. Hendriks Naafs is getrouwd te Ambt Delden op 17 
oktober 1946 met Mina Willemsen uit Enter. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. 
Hendrik Naafs was van beroep landbouwer, maar heeft daarnaast vele jaren de melkwagen 
gereden van de boeren naar de Coöperatieve Zuivelfabriek ‘De Vooruitgang’ in Deldenerbroek. 
Daarna werkte hij bij de Landbouw Coöperatie te Enter. Daar moesten geregeld zakken van 
meer dan honderd kilo versjouwd worden. Hendrik Naafs woonde aan de Rijssenseweg 1 te 
Ambt Delden. 
 
Hendrik Jan Naafs is geboren op 16 februari 1925 te Deldenerbroek en overleden op 20 
oktober 1994 te Enter op negenenzestigjarige leeftijd. Hij woonde aan de Marcus Samuelstraat 
28 te Enter. Hij is de zoon van Gerrit Hendrik Naafs en Johanna Achterkamp. Hendrik Jan 
Naafs is getrouwd op 27 april 1961 te Hengelo met Johanna Hendrika Zwierink uit Hengelo. 
Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. 
 
 

Olthof 
 
Gerrit Olthof is de oudst bekende Olthof te Enter. Hij is geboren omstreeks 1580. Gerrit Olthof 
heeft een zoon, Jan Gerrits Olthof.  
 
Het erve Olthof, ook wel Oldenhoff genoemd, bestond al in de vijftiende eeuw. In 1601 woonde 
hier Jan ten Oldenhoven. Het land had jaren lang woest gelegen. Maar in 1603-1604 wordt 
er een nieuw huis gebouwd. In 1604 moet er weer pacht betaald worden aan de eigenaren, 
Katharina en Pelgrina van Hoevel. Van Hoevel had in Albergen van het Sint Antoniusklooster 
een oud wagenhuis gekocht van vier gebinten. Maar er moest nog een voor en een achtergebint 
aan worden toegevoegd door timmerman Johan Tij uit Albergen. Het geheel werd in negentien 
vrachten naar Enter vervoerd en aan de Lagedijk werd er een nieuwe boerderij van gebouwd. 
 
Jan Gerrits Olthof is geboren omstreeks 1610 en overleden omstreeks 1655 te Enter. Hij is 
de zoon van Gerrit Olthof. Jan Gerrits Olthof is getrouwd op 11 maart 1674 met Claesien 
Gerrits. Zij is geboren omstreeks 1630 en overleden omstreeks 1655 te Enter. Uit dit huwelijk 
zijn vijf kinderen geboren. Het eerste kind, dochter Gerritje (Grietje), trouwde met Wolter 
Janszoon Langenhof. Hij is de zoon van Jan Wolters. Wolters Jan op de Langenhof en zijn 
vader hebben op 3 augustus 1724 achthonderd gulden geleend van Jan Pielenaar te Almelo. 
Wolter Langenhof en zijn vrouw Grietien Olthof kregen een hypotheek ter grootte van 
tweeduizend Carolis (goud) gulden van de burgemeester van Deventer, Steven van Delden. De 
tweede zoon, Albert Olthof, wordt Jansen genoemd. De derde zoon, Jannes, wordt Oldthoff 
genoemd. 
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Erve de Oldenhof aan de Lagedijk 
 
Albert Jansen Olthof is geboren omstreeks 1677 te Enter. Hij is de zoon van Jan Gerrits Olthof 
en Claesien Gerrit. Albert Jansen Olthof is omstreeks 1709 getrouwd met Maria Hermsen 
Nijhof, geboren omstreeks 1680. Hij hertrouwde op 22 september 1709 met Aaltie Pietersen 
Boolink. Uit de twee huwelijken zijn tien kinderen geboren. 
 
Op 16 februari 1724 sluiten Albert Olthof en zijn vrouw Aaltie Boolink een hypotheek af van 
tweehonderd gulden van de scholten Jan Hesselink van Wierden. Met als onderpand een stuk 
land, de Veenakker genoemd, gelegen tussen erve Hobbelink en Henrick Gerrits de Wilde. 
(R.A.Ked.2, blz. 243a, 28 dec.1729). Een hypotheek van duizend gulden krijgen ze van Henrica 
van de Sluys. Als onderpand wordt genoemd hun eigen land, de Olthofscamp, groot vijf mudde 
gesaay, naast de Dekkerscamp gelegen, de Westersenakker, groot drie mudde gesaay, gelegen 
naast het land van Rohaan en Derek Evers, een stuk land, de Veldweg genoemd, groot vijf 
scheppel, naast het land van Jan Kempers en Jan Nienhuys gelegen, en nog stuk, de 
Veneakker genoemd, drie scheppel gesaay, naast het land van Jan Berents en Hendrik de 
Wilde, voorts nog een half dagwerk hooiland in de Colkmaete, gelegen naast de maete van 
Hendrik Cattelaar. Verder was onderpand de inboedel van het huis (niets uitgezonderd) en de  
zomp van Wolter Langenhof.  
 
Jannes Olthof is geboren op 7 januari 1725 te Enter. Hij werd ook Op Smeenk genoemd. 
Jannes Olthof is de zoon van Albert Jansen Olthof en Aaltie Pietersen Boolink. Hij is getrouwd 
op 20 september 1748 te Enter met Janna Smienk. Janna is de dochter van Derk Jansen 
Smeenk en Geesie Jansen toe Harmsel. Uit dit huwelijk zijn te Enter zeven kinderen geboren, 
Aalbert (twee jaar oud geworden), Aalbert, Geesken, Derk, Gese, Aaltje en Klaas Olthof. 
 
Derk Olthof is geboren op 29 oktober 1747 te Enter en is de zoon van Jan Olthof en Fenne 
Driezen Oink. Hij van schipper van beroep. Derk Olthof is getrouwd op 26 september 1779 
met Jenneken ter Steege (van de Maat) uit Enter. Ze is de dochter van Jan Jansens List en 
Gesina Nijland (Slamp). Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren.  
 
Derk Olthof meldt dat hij op 8 november 1784 goederen heeft gekocht van Gerritje van de 
List, de weduwe van Wessel Mulder. Met name een huisje in Enter, een stuk bouwland, 
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tweeënhalf scheppel gezaai in de Rije akkers, een stuk bouwland in de Paalakkker, een landje, 
tweeënhalve scheppel in de Weijtakkers en een hooiland. Op 18 april 1819 verdelen Jan Olthof 
en Jenneken ter Steege hun goederen onder hun kinderen. Dochter Geesje krijgt het huis met 
stukje grond en bouwland in de Paalakker.  

Het schepel (scheppel) is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat. Een schepel was verdeeld in 
vier spint. Er gingen vier schepel in een mud. Het Twentse herenmud mat echter zes schepel. 
Een Twents schepel herenmaat = 62,5 Rijnlandse roede = circa 887 m². 

Dochter Jenneken is getrouwd met Jannes Ezink uit Enter. Jannes Ezink is pachter op het 
erve Leijerweerd vanaf 11 november 1812 voor de duur van twaalf jaar. Hij moet in twee 
termijnen honderdtwintig gulden pacht betalen. Voor de betaling moet hij naar Delden, waar 
de eigenaar van het erve Leijerweerd woont. Verder moet hij per jaar voldoen als extra pacht 
twee keer met twee paarden en een wagen naar de markt te Deventer gaan. Verder eist de 
eigenaar Putman Cramer acht volwassen kippen, een vette gans, tien pond boter en vijftig 
eieren. Daarnaast moet hij voor Putman Cramer een hond onderhouden en twee 
paardenstallen vrijhouden. Na de periode van twaalf jaar pachtboer te zijn geweest op het erve 
Leijerweerd vertrekt Jannes Ezink met zijn gezin naar Zuna. Daar wordt hij Steern Jans 
genoemd. Hij is de zoon van Joost ter Ese, landbouwer op erve Exo en Aaltje Exo. 
 
Dochter Geesje is getrouwd te Rijssen met de wever Gerrit Brunnekreef uit Elsenerbroek. Het 
echtpaar is te Enter overleden. Gerrit Brunnekreef is met attestatie van Goor naar Enter 
gekomen onder de naam Gerrit Klein Kolhoop. Hij is de zoon van Teunis of Antonie 
Brunnekreef en Lijda Gerrits Hofsté. 
 
Dochter Berendina (Dina) is naaister en trouwt op 15 juni 1843 op zevenenveertigjarige leeftijd 
met de negenenveertigjarige Willem Jacobs, zoon van de kuiper Hendrikus Jacobs en Janna 
Waanders. Wanneer ze trouwen hebben ze zes kinderen. De eerste twee kinderen worden na 
hun geboorte Olthof genoemd, de vier anderen worden Jacobs genoemd. In het 
geboorteregister van het jaar 1800 verklaart het echtpaar dat de vier laatstgenoemde 
kinderen, welke in het geboorteregister voorkomen onder de naam Jacobs, ten onrechte als 
wettig staan vermeld, als gevolg van de omstandigheden, en dat de vader alle kinderen erkend 
volgens de bepaling van het burgerlijk wetboek. 
 
Jannes Olthof is geboren op 15 januari 1795 te Enter als zoon van Aalbert Olthof en Janna 
Evers. Jannes Olthof is koopman. Hij is getrouwd op 7 december 1820 met Marijken Ezendam 
uit Enter. Zij is de dochter van Gradus Ezendam (de zoon van schipper Binnen Jans) en 
Gerritdina Rörink. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. 
 
Op 15 juni 1866 wordt bij notaris Wesselman te Wierden onder akte nummer 293 een proces 
verbaal van verschil opgemaakt tussen zijn twee schoonzoons en Hendrikus van Uitert. 
Dochter Aleida is getrouwd met Jan Hendrik Morsink uit Kerspel Goor. Zij overlijdt te Ypelo 
in het kraambed op eenenveertigjarige leeftijd. Jan Hendrik is landbouwer van beroep maar 
is veel op pad als veearts en veehandelaar. Bij inzet op 14 juli 1871 en bij veiling op 28 juli 
1871 wordt zijn huis met erf en enige percelen bouw- en weiland verkocht voor 
achthonderdvijftig gulden. Notaris Veening uit Almelo maakte de aktes op. In 1872 is het geld 
op en vraagt en krijgt hij op 16 maart 1872 een hypotheek van Jan Tijhof te Vriezenveen. In 
1890 woonde Jan Hendrik Morsink in Enter. 
 
Gradus Olthof is geboren op 18 januari 1821 en overleden op 23 juni 1901 te Enter. Hij is de 
zoon van Jannes Olthof en Marijken Ezendam. Gradus Olthof is schipper van beroep. Hij is 
twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 15 juli 1858 met Hendrika ter Hofstee. Uit dit 
huwelijk is Jannes Olthof geboren. Hendrika ter Hofstee overlijdt op twintigjarige leeftijd. 
Gradus Olthof hertrouwde op 7 september 1870 met Johanna van den Berg uit Enter. Uit dit 
huwelijk wordt Maria Olthof geboren.  
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Op de Haar 
 
Hendrik op de Haar is de oudst bekende Op de Haar. Zijn achter-achterkleinkinderen wonen 
op het erve Wolves te Enterbroek. Hij heeft een zoon, Jan op de Grote Haar genoemd, geboren 
omstreeks 1650. Hendrik op de Haar is geboren op erve ‘t Winkel in Zuna. Hij is dienstknecht 
geweest bij Bokdam in Rectum, daarna bij Albert Morsink in Ypelo en bij Fredrik Morsink in 
Enterbroek. 
 
Jan op de Grote Haar is geboren omstreeks 1650 te Bathmen en overleden op 15 juli 1719 te 
Bathmen. Hij is de zoon van Hendrik op de Haar. Jan op de Grote Haar is getrouwd op 22 
oktober 1676 te Gorsel met Geesken Berends. Uit dit huwelijk is Gerrit Jansens op de Groote 
Haar geboren. 
 
Gerrit Jansens op de Groote Haar is geboren omstreeks 1687 te Bathmen. Hij is de zoon van 
Jan op de Groote Haar en Geesken Berends. Gerrit Jansens op de Groote Haar is op 13 
augustus 1719 getrouwd met Jenneken Teunissen Hannink. Uit dit huwelijk is te Bathmen 
omstreeks 1721 Gerrit Groothaar geboren. 
 
Engbert Grote Haar is geboren op 1 juni 1789 te Bathmen en overleden op 6 januari 1866 te 
Enterbroek. Hij is de zoon van Jan Gerrits Grote Haar en Henders Beldman. Engbert Grote 
Haar was landbouwer op het erve Wolves te Enterbroek. Zijn buren zijn Berend Zeendam en 
Jan Wolfs. Engbert Grote Haar is getrouwd op 18 mei 1822 te Bathmen met Aaltje Wibbelink 
(Kuit) uit Bathmen. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren.  
 
Het erve Wolves wordt in 1811 gekocht door J. A. ter Horst te Rijssen van de erven Borgerink 
op het Kattelaar. In 1815 wordt schoonzoon Jan Dikkers, burgemeester te Rijssen, eigenaar 
van o.a. het erve Wolves en het erve Reijns. In de Zwolsche Courant staat de volgende 
advertentie: op zaterdag 28 july 1860, zal te huize van J.H. ter Hofstede (Binnengaais), publiek 
worden verpacht voor een tijd van zes jaar, ingaande 22 februari 1861, het erve Wolves in 
Enterbroek, aan de grote weg van Enter naar Delden. Bestaande uit: huis, schuur en varkenskot 
met daarin een stookplaats voor veevoeder. En verder uit ruim elf bunder bouwland, 
drieëntwintig bunder hooi- en weiland en veertien bunder broekgrond, alles aan elkander 
gelegen. Informatiën bij de eigenaar, de heer J. Dikkers te Rijssen. In 1861 wordt de familie 
Groothaar, komende uit Bathmen, pachter van het erve Wolves. Op 9 maart 1882 verhuizen 
ze naar Diepenheim. 
 
Jan Groothaar is geboren op 25 september 1825 te Bathmen en overleden op 10 oktober 1894 
te Bornerbroek op negenenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Engbert Grote Haar en Aaltje 
Wibbelink( Kuit). Jan Groothaar woonde in 1877 te Ypelo en vanaf 6 december 1882 op erve 
De Haar te Deldenerbroek. Op 1 december 1893 verhuisde hij naar Bornerbroek. Jan 
Groothaar is getrouwd met Janna Keijser uit Rijssen. Zij is overleden op 21 maart 1887 te 
Ambt Delden op negenenvijftigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.  
 
Aaltje Groothaar, de oudste dochter van Jan Groothaar, is geboren op 16 januari 1854 te 
Diepenheim en overleden op 13 december 1943 te Enterbroek. Aaltje Groothaar is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 30 augustus 1872 met Gerrit Jan Broeze uit Ypelo. Gerrit 
Jan Broeze is op 3 augustus 1878 op zevenendertigjarige leeftijd te Enterbroek overleden. Hij 
is de zoon van Jan Broeze en Maria Assink. Gerrit Jan Broeze woonde op het erve Peerck 
(Pierik) te Enterbroek. Op 6 november 1873 koopt hij het erve Peerck van Jan Willem Otten 
voor negenhonderd gulden met een hypotheek van Jan Hendriks Wolkers uit Ambt Almelo. 
Aaltje Groothaar hertrouwd met haar zwager, de klompenmaker Hendrikus Broeze uit Ypelo. 
Gerrit Jan Broeze overlijdt op 20 april 1910 te Enterbroek op zevenenzestigjarige leeftijd. 
 
Engbert Groothaar is geboren op 4 januari 1864 te Diepenveen en overleden op 13 maart 
1919 te Enterbroek op vijfenvijftigjarige leeftijd. Op 4 februari 1897 verhuist hij naar 
Enterbroek en woonde eerst enkele jaren in het oude huis op het erve Holland. Hij is de zoon 
van Steven Groothaar, die ook Stoevenbelt wordt genoemd en Hendrika Alferink. Engbert 
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Groothaar is getrouwd op 1 juni 1892 met Gerritdina Morsink uit Enterbroek. Zij is de dochter 
van de landbouwer op het erve de Meijer te Ypelo, Jan Morsink (de Meijer) en Jenneken 
Bloemendal. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren.  
 
Steven Jan Groothaar is geboren op 27 november 1896 te Diepenveen. Hij wordt ook Wolfs 
Jan genoemd en is landbouwer van beroep. Steven Jan Groothaar woonde aan de 
Zeendamsweg 1 te Enterbroek op het erve Wolves. Hij is overleden op 27 juli 1989 te Enter op 
tweeënnegentigjarige leeftijd. Steven Jan Groothaar is de zoon van Engbert Groothaar en 
Gerritdina Morsink. Hij is getrouwd op 8 september 1921 met Willemina Frederika Morsink 
uit Enterbroek. Zij is de dochter van de landbouwer Frederik Morsink en Dina ter Braak. Uit 
dit huwelijk zijn te Enterbroek drie kinderen geboren. 
 
Als de kapitale boerderij op het erve Wolves op 14 augustus 1943 afbrand wordt er in de jaren 
1947/1948 een nieuwe boerderij gebouwd. Het erve Wolves wordt dan gekocht door Steven 
Jan Groothaar van Dikkers te Zwolle. 
 
Engbert Groothaar is geboren op 17 januari 1922 te Enterbroek, overleden op 18 juli 2006 te 
Rijssen en begraven op 22 juli 2006 te Enter. Hij is landbouwer op het erve Wolves aan de 
Zeendamsweg 1 te Enterbroek. Engbert Groothaar is de zoon van Steven Jan Groothaar (Wolfs 
Jan) en Willemina Frederika Morsink. Hij is getrouwd op 11 februari 1954 met Johanna 
Hendrika Broeze uit Ypelo. Zij is de dochter van de landbouwer Hendrik Broeze (Hoss) en 
Willemina Johanna ter Horst. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. 
 
Engbert Groothaar is de laatste boer op het erve Wolves. In 1988 verkoopt hij de grond aan 
zijn buren. De boerderij wordt gekocht door Gerrit Brunnekreef, die er vier wooneenheden van 
maakt, die verhuurd worden. De rundveestal wordt verhuurd aan Tijink op Zeendam en de 
andere schuur aan Herman Beverdam die er enkele honderden postduiven  heeft gehouden. 
 

 
 
Erve Wolves, later Groothaar, nu Brunnenkreef (Notenwei) 
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Otten 
Hendrik Otten is geboren omstreeks 1600. Hij is de oudst bekende Otten te Enter. Hendrik 
Otten heeft twee kinderen, Lambert en Hendrik Otten. 

Lambert Otten is geboren omstreeks 1625 te Enter. Hij is de zoon van Hendrik Otten.   
In het vuurstedenregister van 17 september 1642 wordt Lambert Otten genoemd, wonend 
tussen Velt Jan en Henrick Helmich. Daarna woont hij ergens in het zuideinde van Enter. 
Ook in 1657 wordt hij genoemd, tussen Berent Pleschers en Gerrit Frericks. In 1675 woont 
hij hier nog tussen dezelfde buren. Zijn naam komt niet voor bij de gewaarde ingezetenen van 
de marke van Enter. Ook bij de ongewaarde kotters komt hij nier voor. Wel wordt in 1679 een 
Smijt Lambers genoemd. Hij is waarschijnlijk smid geweest van beroep. Lambert Otten is twee 
keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 5 maart 1653 met Altien Derksen uit Rectum. Het 
tweede huwelijk is op 2 april 1666 met Grietien Rotman uit Elsen. Uit het tweede huwelijk is 
zoon Roelof Otten geboren. 

Roelof Otten is geboren omstreeks 1690 te Enter. Hij is de zoon van Lambert Otten en Grietien 
Jansen Rotman. Op 6 mei 1744 verkrijgt Roelof Otten een uitdrift in de marke van Enter, in 
het Zuidereind, tussen Dirk Lammertsen te Morsche en Jannes Smit. Hij betaald hiervoor 
honderdelf gulden. Bij de volkstelling van 1748 wonen bij Roelof drie nog niet getrouwde 
dochters, Geeze, Fenne en Trijne Otten. Na het overlijden van zijn vrouw Gerritje Braamhaar, 
houdt hij maagd- of kinderscheiding op 18 augustus 1751, voordat hij hertrouwt. Roelof Otten 
is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 10 juni 1721 met Gerharda Jansens (Grietje) 
Braamhaar uit Azelo. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het tweede huwelijk is op 
21 november 1751 met Egbertje Berendsen van het Hagedoorn uit Azelo. 

Trouwboek van Delden (RAO.94 blz.43): Gecoepeleert den 1 augustus 1751, Roeloff Otten 
weduwnaar van Grietje Braamhaar uit Enter en Egbertje Markslag, weduwe van Jan Markslag 
uit Aselo.  

Jan Otten is geboren omstreeks 1724. Hij is de zoon van Roelof Otten en Gerharda Jansens 
(Grietje) Braamhaar. Uit dit huwelijk is omstreeks 1750 zoon Gerrit Otten geboren. 

Gerrit Otten is geboren omstreeks 1750. Hij is de zoon van Jan Otten. Gerrit Otten woonde te 
Enter. Hij is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 1780 met Roelofje Horsman. 
Uit dit huwelijk is omstreeks 1780 Hermannes Otten geboren. Hij trouwde op 28 januari 1896 
met Hendrika Bekhuis uit Enter. Zij is de dochter van Joannes Harmen ten Bekhuis en 
Geestje Hendriksen Volberink. Het tweede huwelijk is op 10 december 1786 met Berendina 
Berendsen Winkelmans uit Deldenerbroek. 

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

Jan Otten is geboren op 27 mei 1862 te Enter en overleden op 24 augustus 1920 te Enter op 
achtenvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Berend Jan Otten en Fenneken ten Kattelaar. Hij 
woonde in 1910 in de Waterhoek, nu is op die plaats het woonhuis van Jan Kornegoor. Jan 
Otten is landbouwer en klompenmaker. Hij is getrouwd op 28 januari 1897 met Johanna 
Schrooten uit Enter. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Johanna Schrooten overlijdt 
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op 14 april 1913 te Enter op vijfenveertigjarige leeftijd. Het eerste kind, Johanna Otten, 
overlijdt op 3 februari 1912 op dertienjarige leeftijd. Het tweede kind, Grada Johanna Otten, 
overlijdt op 3 december 1900, zes maanden oud. Het derde kind, Grada Johanna Otten, 
overlijdt op 3 mei 1922 op twintigjarige leeftijd. Het vierde kind, Hermannes (Mot Jong) is 
overleden op 23 mei 1965 op eenenzestigjarige leeftijd. Op zijn bidprentje staat: De dood 
bevrijde hem van de hevige benauwdheden, die een ongeneeslijke ziekte hem bracht. Op 
zestienjarige leeftijd stond hij met zijn jongere broer Gerard alleen, nadat zijn vader en moeder 
en broers en zusters hem door de dood reeds ontvallen waren. Het zesde kind, Gerhard 
Johannes (Mot Jongs), is landbouwer. Hij trouwde op 30 oktober 1947 op negenendertigjarige 
leeftijd met Geertruida Johanna Wolters uit Enter. Zij is de dochter van Hendrikus Willem 
Wolters en Johanna Theodora Nollen. 

Adelbertus van Otten is geboren op 7 februari 1798 te Enter en overleden op 8 april 1834 te 
Enter op zesendertigjarige leeftijd. Hij is klompenmaker van beroep. Adelbertus van Otten is 
de zoon van Joannes Otten en Maria Jansens Hobbelink. Hij woonde aan de Brinkstraat te 
Enter. Adelbertus van Otten is getrouwd op 24 april 1823 met Everdina (Dina) Pluimers uit 
Enter. Zij is de dochter van klompenmaker Jannes Pluimers en Geesken Waanders. Ze zijn 
een van de laatsten die in Rijssen in de kerk zijn getrouwd omdat in Enter een (roomse) kerk 
is gebouwd (1823/1824). Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, Maria Otten, Gerritdina 
Pluimers (overleden op éénjarige leeftijd) en Gerrit Jan Pluimers (Susse).   

Gerrit Jan Pluimers is geboren op 27 mei 1834 te Enter en is overleden op 18 oktober 1880 
te Enter op zesenveertigjarige leeftijd. Hij is schipper van beroep. Gerrit Jan Pluimers wordt 
ook de Susse genoemd. Hij is geboren zes weken na het overlijden van zijn vader. Gerrit Jan 
Pluimers kreeg echter de achternaam van zijn moeder omdat hij als een onwettig kind werd 
gezien. Aangifte van de geboorte is gedaan door Gerrit Pluimers, een neef van de moeder. 
Gerrit Jan Pluimers is getrouwd op 25 oktober 1969 met Gezina Femia Nijland. Uit dit 
huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het eerste kind werd doodgeboren. Het tweede kind, 
Everdina Pluimers, is overleden op 31 maart 1872, driehonderdzeven dagen oud. Het vierde 
kind, Jenneken Pluimers, is getrouwd op 6 februari 1902 met de klompenmaker Gerrit 
Rohaan uit Enter. Het vijfde kind, Everdina Pluimers, is geboren op 4 februari 1879 en 
overleden op 29 juli 1880 te Enter op éénjarige leeftijd. Aangifte van het overlijden is gedaan 
door Lucas de Wilde en Gerrit Ezink. Geziena Femia Nijland is hertrouwd op 4 juni 1886 met 
Gerrit Jan Enoch uit Enter. Hij is de zoon van Arend Jan Enoch en Hermina Slaghuis. 
 
Berend Jan Pluimers is geboren op 3 maart 1906 te Enter en overleden op 10 februari 1996 
te Enter op negenentachtigjarige leeftijd. Hij wordt ook Sussen Berend genoemd. Berend Jan 
Pluimers is klompenmaker. Hij is de zoon van Gerrit Pluimers (Sussen Gait) en Hendrika 
Johanna (Sussen Dieke) Klumpers. Berend Jan Pluimers woonde aan de Julianastraat 15 te 
Enter. Hij is getrouwd op 20 december 1934 met Johanna Maassen van den Brink uit 
Wierden. Zij is de dochter van Gerrit Jan Maassen van den Brink en Gerritdina Wolters. Uit 
dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het tweede kind, Gerritdina Pluimers, is getrouwd op 
11 oktober 1962 met Derk Welink uit Enter. Het derde kind, Hendrika Johanna Pluimers, is 
getrouwd op 25 oktober 1962 met Gerrit Hendrik (Henk) ten Brinke (Plumers Henk) uit Enter.  
 
Hendrik Otten is geboren op 21 april 1769 te Enter en overleden op 24 februari 1843 te Enter. 
Hij is de zoon van Bartus Otten en Joanna Kamphuis. Hendrik Otten is twee keer getrouwd. 
Het eerste huwelijk is op 10 mei 1800 met Gezina Volberink uit Enter. Zij is de dochter van 
Hendrik Volberink en Diena Freriksen. Geziena Volberink overlijdt op 8 februari 1808 te Enter 
op achtenveertigjarige leeftijd. Het huwelijk is afgesloten onder huwelijkse voorwaarden. Op 
30 januari 1808 wordt een testament opgemaakt waarbij de langstlevende de erfgenaam is. 
Het tweede huwelijk is op 11 november 1809 met Bernardina (Dina) Joostink (Baenis) uit 
Ypelo. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Dina Joostink overlijdt omstreeks 1784 te 
Ypelo op achtenveertigjarige leeftijd. 
 
Gerhardus Otten is geboren op 22 augustus 1810 te Enter en overleden op 25 oktober 1877 
te Enter op zevenenzestigjarige leeftijd. Hij is klompenmaker. Gerhardus Otten is de zoon van 
Egbertus Otten en Aleida Joostink. Hij is getrouwd op 16 mei 1839 met Janna Rikkert uit 
Enter. Zij is de dochter van de klompenmaker en landbouwer Mannes Rikkert en Berendina 
Keizer. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren.  
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Hendrikus Otten is geboren op 8 september 1845 te Enter. Hij is de zoon van Gerhardus Otten 
en Janna Rikkert. Hendrik Otten is klompenmaker. Hij is getrouwd op 30 januari 1874 met 
Gesina Spekenbrink uit Enter. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 

Berend Jan Otten is geboren op 19 juni 1848 te Enter en overleden op 22 juni 1913 te Enter 
op vijfenzestigjarige leeftijd. Hij is klompenmaker van beroep. Berend Jan Otten is de zoon 
van Gerhardus Otten en Janna Rikkert. Hij is getrouwd op 3 mei 1881 met Gerritdina Slag 
uit Enter. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Gerritdina Slag overlijdt te Enter op 20 
mei 1907 op zesenvijftigjarige leeftijd. Zij is de dochter van landbouwer Gerrit Slag en Jenne 
Averdijk. Het tweede kind, Johanna Otten, trouwde op 1 september 1910 met de 
klompenmaker Engelberts Wolters (Koel’n Bats). Hij is de zoon van de klompenmaker Mannes 
Wolters (Koel’n Mans) en Aleida Otten. 

Joannes Otten is geboren op 20 september 1771 te Enter en overleden op 5 december 1823 
te Ypelo op tweeënvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Bartus Otten en Joanna Kamphuis. 
Joannes Otten is landbouwer op het erve Groot Langeler te Ypelo. Hij koopt voor 
twaalfhonderdvijfenzestig gulden het erve Perik te Enterbroek van Jannes Koedijk op 21 
december 1810. Koedijk heeft dit erve van A. ten Cate gekocht op 4 mei 1807. Hij moest het 
verkopen vanwege een achterstand in de aflossing van de hypotheek. Jannes Koedijk heeft  
waarschijnlijk tijdelijk op het erve Pierik gewoond. Joannes Otten is getrouwd op 13 april 
1798 met Janna Bolscher uit Ypelo. Zij is de dochter van landbouwer Jannes Bolscher 
(Beerink) en Aaltje Jansen Langeler (Langen). Uit dit huwelijk zijn elf kinderen geboren. Zoon 
Jan Willem is geboren op 16 april 1808 te Ypelo en overleden in 1883 te Tubbergen. Als hij in 
1849 trouwt wordt er een tweede woning gebouwd op erve Perik. Een testament wordt 
opgemaakt bij notaris Krämer in Almelo op 25 september 1862. Op 24 oktober 1862 wordt 
door het echtpaar een nieuw testament opgemaakt bij notaris Veening te Almelo. Joannes 
Otten woonde in 1870 in Enterbroek op erve Perik. In 1810 heeft zijn vader dit erve gekocht. 
Hij verkoopt het erve Perik aan Gerrit Jan Broeze voor negenhonderd gulden. Als zijn vrouw 
overleden is gaat hij bij zijn broer op het erve Langerder in Ypelo wonen tot hij in 1879 naar 
Tubbergen verhuisd. Familie Johannus Wilhelmus Bakker uit Borne woonde op erve Pierik 
van oktober 1871 tot juni 1874. 
 
 

 
 
Op de foto staat Jannes Bolscher, geboren op  27 maart 1863,  getrouwd met Johanna Maria 
Oonk, geboren in 1870. Jannes Bolscher woonde aan de Bornerbroekseweg te Enter. Hij is de 
vader van mijn oma Hanna Schuttenbeld-Bolscher, die is  geboren op  26 juni 1897. De foto 
is al meer dan honderd jaar oud, vertelt Agnes Schoolderman. 
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De foto is uit de collectie van Agnes Schoolderman. ‘Het is nog een hele oude foto’, vertelt 
Agnes, ‘meer dan honderd jaar oud’. Op de foto staan haar oma Hanna Schuttenbeld-
Bolscher,  Popp'n Jans , Helmers Jans,  Paanders Dieks en Toon Dieks. De foto is gemaakt 
voor het onderwijzershuis waar meester Kemperink woonde. 

 
Bartus Otten is geboren op 9 mei 1816 te Enter en overleden op 31 december 1876 te Ypelo 
op zestigjarige leeftijd. Hij woonde op het erve Groot Langerder te Ypelo. Bartus Otten is de 
zoon van Joannes Otten en Janna Bolscher. Bartus Otten is getrouwd op 20 april 1850 met 
Berendina Tiehuis. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren die ook Langerder worden 
genoemd.  
 
Hendrikus Otten is geboren op 14 mei 1861 te Enter en overleden op 9 februari 1924 te Enter 
op tweeënzestigjarige leeftijd. Hij wordt ook Langerder genoemd en is winkelier. Hendrikus 
Otten is de zoon van Bartus Otten en Berendina Tiehuis. Hij is getrouwd op 3 februari 1893 
met Johanna Maria Roetgerink uit Enter. Johanna Maria Roetgerink is overleden op 6 
december 1900 op negenentwintigjarige leeftijd. Ze is de dochter van de kleermaker en 
landbouwer Christiaan Roetgerink (de Boone) en Geertrui Speekenbrink. Hendrikus Otten 
hertrouwde op 18 april 1901 met Hendrika Grouve (Grouwe). Uit de twee huwelijken zijn 
veertien kinderen geboren. 

Albertus Johannes Otten is geboren op 10 september 1899 te Enter en overleden  op 6 februari 
1945 te Enter op vijfenveertigjarige leeftijd. Hij wordt ook Langerder Ab genoemd en is 
bierbottelaar en venter met de winkelwagen van de coöperatie. Albertus Johannes Otten is de 
zoon van Hendrikus Otten (Langerder) en Johanna Maria Roetgerink. Hij is getrouwd  op 18 
mei 1933 met Berendina Maria Kosters uit Enter. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. 

Gerhardus (Graads) Otten is geboren op 23 mei 1908 te Enter en overleden op 30 mei 1974 
op zesenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hendrikus Otten (Langerder) en Hendrika 
Grouve. Graads Otten woonde aan de Dorpsstraat 112 te Enter. Naast een petroleum- en 
butagashandel was hij postbode. Hij is overleden in het ziekenhuis te Almelo als gevolg van 



145 
 

een val in een sloot. In de sloot werd koelwater van zeventig graden afgevoerd van de 
kunststoffabriek van Wolters naar de Entergraven. Graads Otten is getrouwd op 19 augustus 
1943 met Johanna Egberdina Francisca (Hanke) Spekreijse uit Rectum. Uit dit huwelijk zijn 
vier kinderen geboren.  

 

2015, Entergraven, Hollanderdijk 

Albertus Hendrikus Johannes (Alwie) Otten is geboren op 9 februari 1945 te Enter en 
overleden op 24 september 2008 te Enter op drieënzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van 
Graads Otten (Langerder Graads) en Johanna Egberdina Francisca (Hanke) Spekreijse. Alwie 
Otten woonde aan de Van Uitertstraat 56 te Enter. Hij was postbode, later rijschoolhouder. 
Alwie Otten is getrouwd op 6 juni 1968 met Theodora Bernarda Henrica (Thea) Geerdink uit 
Almelo. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.  

Hermannes Otten is geboren op 31 mei 1878 te Enter. Hij is de zoon van Harmannes Otten 
en Johanna Maria Ekkerink. Hermannes Otten woonde aan de Wierdenseweg 2 te Enter. Hij 
was klompenmaker. Hermannes Otten is getrouwd op 6 september 1906 met Aleida Grouve 
uit Enterbroek. Aleida Grouve wordt ook Klok’n Leire genoemd. Uit dit huwelijk zijn twaalf 
kinderen geboren. Het eerste kind, Hermannes, wordt ook Klok’n Pille genoemd. 

Gerrit Jan Otten is geboren op 10 april 1860 te Enter. Hij is de zoon van Hermannes Otten 
en Johanna Immink. Gerrit Jan Otten was klompenmaker en winkelier. Hij is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 25 mei 1888 met Hermina Roetgerink uit Dulder 
(gemeente Weerselo). Uit dit huwelijk is Hermannus Otten geboren, Hij is 
tweehonderdeenentwintig dagen oud geworden. Hermina Roetgerink overlijdt op 16 juli 1893 
op negenentwintigjarige leeftijd. Ze is de dochter van Hendrik Jan Roetgerink, kleermaker te 
Weerselo en Francisca Lindeboom. Gerrit Jan Otten hertrouwde op 9 mei 1895 met Johanna 
Hermina Broekhuis uit Albergen. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Het derde en 
vijfde kind wordt Van Otten genoemd. 
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’n Fitpoater ofwel Ger Wolters  

 

 

Peddemors  
 
  
Twee families Peddemors boerden op het erve Peddemors te Enterbroek. Het erve wordt nu ’n 
Beumert genoemd, waar ooit Horstman landbouwer was. 
 
Van de oudst bekende Peddemors is niets bekend behalve dat hij twee kinderen had, Hendrik 
en Jan Wolfs/Peddemors Wessels ten Zeendam. 
 
Hendrik Peddemors is geboren omstreeks 1600. Hij heeft twee kinderen, Jan (1620) en Eefse 
(1625). Eefse Peddemors is geboren te Enterbroek en getrouwd op 31 oktober 1652 te Delden 
met Johan Jansen uit Deldenerbroek. 
 
Het markeboek van Enter vermeld op 26 september 1721: Is nagegaan het recht van Waere 
en uitdrift van ’t Peddemors en bevonden hetzelve in de jaren 1655 aengekocht te zijn. Eigenaar 
van het Peddemors in Enterbroek is de pastoor van Delden.  
 
Jan Peddemors is geboren omstreeks 1620 en is de zoon van Hendrik Peddemors. Hij woonde 
na zijn huwelijk op het erve Zeendam. Jan Peddemors is twee keer getrouwd. Het eerste 
huwelijk is omstreeks 1640 met Eefse Harmsen. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. 
Het tweede huwelijk vond plaats te Rijssen op 2 oktober 1659 met Jenneken Spoolder van het 
erve Zeendam te Enterbroek. Ze was de dochter van Wessel ten Spolder. Uit dit huwelijk zijn 
twee kinderen geboren, Eefse en Engbert Peddemors.  
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Hendrik Peddemors is geboren omstreeks 1640 op het erve Groot Peddemors te Enterbroek. 
Hij is de zoon van Jan Peddemors en Eefse Harmsen. Hendrik Peddemors is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is te Rijssen op 9 oktober 1670 met Gese Harmsen, de weduwe 
van Gerrit ten Zeendam. Het tweede huwelijk is te Rijssen op 30 juli 1671 met Gertien Jansens 
van de Hofstede uit Bentelo. Uit dit huwelijk is te Delden dochter Jenneken geboren. 
 
Zwier Peddemors is geboren omstreeks 1650 te Enterbroek. Hij is de stichter van erve Klein 
Peddemors, later erve Kamphuis genoemd. Het erve Klein Peddemors is voor het eerst 
genoemd in het vuurstedenregister van het jaar 1682. Zwier Peddemors is de zoon van Jan 
Peddemors en Eefse Harmsen. Met wie hij is getrouwd is niet vermeldt, wel dat hij drie 
kinderen heeft. Bij de informatie betreffende de kinderen is vermeld dat hun moeder Fenne 
Berendsen is. Aannemelijk is dat Zwier Peddemors en Fenne Berendsen getrouwd waren. Het 
eerste kind was Berend Peddemors, geboren op 6 maart 1681 te Enterbroek. Zou Berend vee 
hebben geschut voor de marke en stichter zijn van het erve Schutten? Het tweede kind wordt 
Jan Zwiers genoemd. Het derde kind wordt Hendrik Zwiers genoemd. Hij woonde op het erve 
Lambertink in het Enterbroek, later Peddemors-wonner of Olderwoonder genoemd, nu gelegen 
aan de Reintsweg 8 te Enterbroek. 
 
Berend Peddemors is geboren op 30 januari 1701 te Enterbroek. Hij is de zoon van Jan Zwiers 
Peddemors en Fenneken Semmekrot. Berend Peddemors wordt ook  ‘Op den Duis’ genoemd. 
Hij is getrouwd op 30 november 1738 te Delden met Geertruid ten Rouweler uit 
Deldenerbroek. Uit dit huwelijk is Jenneken geboren op 3 mei 1742. Zij trouwde met Gerrit 
Klein Buursink en overlijdt in 1775 te Wiene.  
 
Gerrit Peddemors is geboren op 5 april 1706 te Enterbroek. Hij is de zoon van Jan Zwiers 
Peddemors en Fenneken Semmekrot en is de broer van Berend Peddemors. Gerrit Peddemors 
was landbouwer en woonde volgens de volkstelling van 1748 op erve Groot Peddemors. Op 2 
december 1739 wordt in het markeboek op blz. 199/200 van de Grote Boermarke onder 
Delden, het volgende geschreven:   
 
Dr. Putman, eigenaar van het Peddemors, heeft een halve waar gekocht op het erve. De 
goedsheren zijn het er niet mee eens dat dit gebeurd is. Peddemors is een Poalboer onder de 
marke Enter en heeft een nieuw huis.  
 
Gerrit Peddemors is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 1733 met Janna 
ten Ruweler uit Deldenerbroek. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het eerste kind, 
Jan Peddemors, is geboren op 14 november 1734 en is één jaar geworden. Het tweede kind 
wordt een jaar later geboren en wordt ook Jan genoemd. Het tweede huwelijk is op 24 
november 1737 met de achttienjarige Dina Gerrits Evers uit Enter. Uit dit huwelijk zijn te 
Enter en Enterbroek vijf kinderen geboren. Het vierde kind wordt Berend Gerritsen Zeendam 
genoemd. 
 
Marten Zeendam is geboren op 28 november 1842 te Enterbroek. Hij is landbouwer op het 
erve Zeendam en woonde de laatste jaren van zijn leven te Delden. Marten Zeendam is daar 
ook overleden op 12 november 1933 op negentigjarige leeftijd. Marten Zeendam is de zoon van 
Berend Zeendam en Janna Colhoop. Hij is getrouwd op 2 december 1881 met Johanna 
Zandvoort uit Beuseberg (Holten). Uit dit huwelijk is een dochter geboren, Berendina Johanna 
Aleida (Hanna) Zeendam. Marten Zeendam koopt in 1895 een boerderij te Enter van E.J. 
Wijngaarden (sectie E 1794 en 3344). Het jaar daarop overlijdt zijn vader op de boerderij. In 
1897 woonde Marten Zeendam in Delden. De boerderij wordt verhuurd. Dochter Hanna is 
boerin op erve Zeendam. Ze maakte er een landgoed van dat op 1 augustus 1935 werd 
opengesteld voor publiek. Wandelkaarten voor het achttien hectare grote landgoed zijn te koop 
bij de bewoner van erve Zeendam en Hanna Zeendam, die intussen in Delden is gaan wonen. 
B.J. Hendrik Olink erfde de boerderij op voorwaarde dat hij er zelf zou gaan boeren. Toen 
Hanna Zeendam ziek werd vererfde zij de kapitale woning aan de Langestraat 49 te Delden 
aan de hervormde kerk op voorwaarde dat er een hervormd rusthuis of ziekenhuis van zou 
worden gemaakt. Dit is het Johannahuis geworden, dat heeft bestaan tot 1 juli 1964. Toen is 
het afgebroken ten gunste van het nieuw te bouwen bejaardenhuis Lucaskamp. 
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Willem Peddemors is geboren op 27 maart 1791 te Enter. Hij is schipper van beroep. Willem 
Peddemors is de zoon van Gerrit Peddemors en Janna Woltersen te Morsche. Hij is twee keer 
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 22 augustus 1822 met Janna ten Brinke uit Enter. Janna 
is drie maanden na het huwelijk op tweeëndertigjarige leeftijd overleden. Willem Peddemors 
hertrouwd op 8 mei 1829 te Delden met Geziena Kamerhuis uit Uelsen. Uit dit huwelijk zijn 
twee kinderen geboren, Gerrit Jan en Johanna Peddemors. 
 
Jan Wolfs/Peddemors Wessels ten Zeendam is geboren op 6 augustus 1713 te Enterbroek. 
Hij is vanaf 1759 pachter op het erve Peddemors en noemt zich dan Peddemors, evenals zijn 
kinderen. 
 
Jan ten Zeendam is landbouwer op het erve Zeendam. Hij is de bouwer van een nieuwe brug 
over de Rietvoort (voort, voorde) bij Binnengaais. Voor negentig gulden werd hij de aannemer 
die de brug bouwde voor de marke van Enter. De vorige brug was gebouwd door de eigenaar 
van de brug. rigter Borgerink van havezathe Katteler. Vanaf 1759 is Jan ten Zeendam pachter 
op het erve Peddemors (Beumert) in Enterbroek. Zijn naam verandert hij naar de naam van de 
boerderij. Eigenaar is dan Everhard Herman Putman en Catharina Margaretha van Laar. Op 20 
november 1762 wordt Gerrit Egberthz. Coster en Judith Coster eigenaar voor 6000 gulden van 
het erve Peddemors. Op 28 juli 1772 wordt Carel George van Wassenaar Obdam tot Twickel 
eigenaar van het erve Peddemors voor 8000 gulden. 
 
Jan Wolfs/Peddemors Wessels ten Zeendam is getrouwd op 18 januari 1739 te Enter met 
Hendrina Gerritse Assink uit Ypelo. Uit dit huwelijk wordt één kind geboren, Gerrit 
Peddemors. Het tweede huwelijk is op 6 september 1744 met Maria Gertsdochter Koenderink 
of De Wilde. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. De kinderen zijn, op de laatste na, 
allemaal geboren op het erve Zeendam. Het laatste kind, Hendrina, is op het erve Peddemors 
geboren. De kinderen worden ook Zeendam of Ten Zeendam genoemd. 
 
 

 
 
Erve Zeendam, collectie Jan ten Brinke 
 
Marten Peddemors is geboren op 1 maart 1779 te Enterbroek als zoon van Hendrik Peddemors 
en Berendina ter Steege (van der Maat). Marten Peddemors is landbouwer en wordt in 1810 
genoemd als pachter van erve Klein Peddemors (Kamphuis). Hij is getrouwd op 29 maart 1811 
met Hendrika de Wilde, dochter van Hendrik de Wilde (Rassche) en Aaltje Rassche. Uit dit 
huwelijk zijn drie kinderen geboren. Marten Peddemors is overleden op 26 december 1860 in 
een hut aan de Schooldijk (nu Ganzenweg) in de Schut’n Leusmoat. 
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Jannes Peddemors (Zeendam) is geboren op 12 december 1750 te Enterbroek en overleden op 
21 januari 1819 te Enter op achtenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan 
Wolfs/Peddemors Wessels ten Zeendam en Maria Gertsdochter Koenderink of De Wilde. 
Jannes Peddemors is getrouwd op 26 december 1774 met Janna ter Steege van de Maat uit 
Enterbroek. Janna ter Steege is de dochter van Jan Jansens List en Gesina Nijland (Slamp). 
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het eerste kind, Henriette Peddemors, is geboren 
op 15 april 1775. Ze is op vijfenveertigjarige leeftijd getrouwd 18 juli 1820 met Gerhardus 
(Gradus) Nijland, zesenveertig jaar oud. Gradus Nijland is schipper en is geboren te 
Enterbroek. Gradus Nijland is de zoon van Gerrit Nijland en Janna Velten. Ze zijn beiden niet 
oud geworden. Henriette Peddemors overlijdt te Enter op 27 december 1844 op 
negenenzestigjarige leeftijd en Gradus Nijland overlijdt te Enter op 8 april 1837 op 
drieënzestigjarige leeftijd. Gradus Nijland was eerder getrouwd met Geesken Holland uit 
Enterbroek. Geesken is de dochter van Hendrik Holland en Geesje Rassche. Zij blijft op erve 
Groot Holland wonen, de stiefouders Jan Brunnekreef en Jenneken Brugman gaan in Enter 
wonen. Uit het huwelijk van Gradus Nijland en Geesken Holland zijn acht kinderen geboren. 
Geesken Holland is voor 1820 overleden te Enterbroek. 
 
Op 17 april 1802 koopt Gradus Nijland (Nieuwland) het erve Horstink, gaarden en enig 
bouwland onder Enter voor elfhonderd gulden van Derk Brandes. Derk Brandes is getrouwd 
met Janna Gerritsen Nijland; het echtpaar heeft geen kinderen. Het erve Horstink is een zeer 
oud erf dat in het Schattingsregister van 1475 erve Hoffstede wordt genoemd. In het 
Verpondingsregister (nummer 2604) van 1601 en 1602 wordt Ale Hoffstede genoemd als 
eigenaar en Reint Peters als pachter. Derk Brandes had een geschil met de markerichter 
Hendrik Dikkers over het gebruik van de Horstinksteeg. Het duurde van 1786 tot 1795 
voordat de drost van Twenthe hierover een uitspraak heeft gedaan. 
 
Jan Peddemors is geboren op 16 augustus 1778 te Enterbroek en overleden op 6 april 1842 
te Enterbroek op drieënzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jannes Peddemors (Zeendam) 
en Janna ter Steege van de Maat. Jan Peddemors is getrouwd op 3 mei 1897 te Delden met 
Mina Pluimers uit Enter. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Jan Peddemors is 
landbouwer en verhuist met zijn vrouw op 27 september 1812 van Delden naar Enter.  
 
Maria Peddemors, het eerste kind, is getrouwd te Ambt Delden op 20 september 1832 met 
Hermannes Smit, een boerenknecht, die geboren is in 1804 te Kerspel Goor. Hij is de zoon 
van Harmen Boswinkel en Berendina Dambrink. Jannes Smit is niet oud geworden. Hij 
overlijdt in 1840 te Enterbroek op zesendertigjarige leeftijd. Volgens het bevolkingsregister 
van de gemeente Wierden van 1870 woont Maria Peddemors te Enterbroek, kadasternummer 
808, nabij erve Brok. Zij wordt ook Slamp genoemd omdat Hermannes Smit landbouwer was 
op erve Slamp en die naam heeft meegenomen. Op 8 september 1856 komt bij de commissie 
tot verdeling (armbestuur) van de hervormde diaconie in de marke Enter een verzoek om een 
subsidie toe te kennen aan het plaatsje Slamp, bewoond door de weduwe Smit. Hermannes 
Smit was boerenknecht op het erve Altink in Deldenerbroek in 1829. Hier heeft hij Maria 
Peddemors leren kennen die met haar twee broers ook op het erve Altink werkte. Ze werkten 
voor Holland die toen landbouwer was op het erve Altink. 

Gradus Peddemors is geboren op 1 oktober 1801 te Enterbroek en is overleden te Enterbroek 
op eenenvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jannes Peddemors (Zeendam) en Janna ter 
Steege van de Maat. Gradus Peddemors is getrouwd op 13 juni 1822 met Aaltje Lodewegers 
uit Pruisen. Zij is de dochter van Teunis Lodewegers en Geesken de Wilde (Rase). Uit dit 
huwelijk zijn acht kinderen geboren. Berendina Peddemors, het vijfde kind, is getrouwd met 
Jan Ezendam van erve de Paswever (de Jente), zoon van schipper Jan Ezendam. Gradus 
Peddemors woonde in een huisje op de Schut’n Leusmaat aan de Schooldijk, nu Ganzenweg. 

Jan Hendrik Peddemors is geboren op 18 augustus 1818 te Enterbroek. Hij is wever van 
beroep. Hij is de zoon van Gradus Peddemors en Aaltje Lodewegers. Jan Hendrik Peddemors 
is getrouwd op 11 augustus 1877 met Hendrika Bijsterman. Uit dit huwelijk zijn twee 
kinderen geboren. Jan Hendrik Peddemors woonde in een huisje aan de Schooldijk. Later 
trouwde Hendrika Bijsterman op tweeënveertigjarige leeftijd met Arend Jan Rensink, een 
landbouwer uit Markelo. Drie jaar na het huwelijk overlijdt Arend Jan Rensink op 
achtentwintigjarige leeftijd. 
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Berend Jan Peddemors is geboren op 15 augustus 1910 te Enter. Hij is de zoon van Gradus 
Peddemors en Willemina Langenhof. Berend Jan Peddemors is getrouwd met Catharina 
Berendina van Brussel. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Gradus en Dirk 
Peddemors. Ze woonden aan de Julianastraat, naast Eertink (Zwik). 
 
Teunis Peddemors is geboren op 27 februari 1825 te Enter en is overleden op 28 oktober 1879 
te Enter op vierenvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gradus Peddemors en Aaltje 
Lodewegers. Teunis Peddemors was koopman van beroep. Hij is getrouwd op 26 november 
1852 te Ambt Delden met Hendrika Hagreis. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, 
Gradus en Aaltje Peddemors. Het gezin van Teunis Peddemors woonde tot 1875 bij zijn broer 
in Enterbroek, vermoedelijk in het huisje in de Leusmaat aan de Schooldijk (nu Ganzenweg). 
Daarna woonden zij in het noordeinde te Enter, in het huis dat nu nog Peddemors Graads 
wordt genoemd 
 
Mannes Peddemors is geboren op 11 november 1884 te Enter. Hij is de zoon van Gradus 
Peddemors en Hendrika Espele. Mannes Peddemors is in 1936 de buurman van Willem 
Rohaan aan de Rondweg. Hij is getrouwd op 10 juni 1915 met Janna Ooms uit Ambt Almelo. 
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. 
 
Gerrit Jan Peddemors is geboren op 11 september 1915 te Enter en woonde aan de 
Stationsweg te Enter. Hij is de zoon van Mannes Peddemors en Janna Ooms. Gerrit Jan 
Peddemors is getrouwd op 11 mei 1950 met Johanna van de Riet, dochter van Berend Jan 
van de Riet (Kraaks Beernd Jan) en Gezina Assink uit Enter. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren. 
 
Gradus Peddemors is geboren op 22 juli 1922 te Enter, zoon van Mannes Peddemors en Janna 
Ooms. Hij is de broer van Gerrit Jan Peddemors. Gradus Peddemors is getrouwd op 22 
november 1951 met Willemina de Wilde. Zij is de dochter van Frederik de Wilde (Kaat’n 
Fredrik), ganzenkoopman en paardenhandelaar en Harmina Burgers. Uit dit huwelijk is 
dochter Janna geboren op 2 november 1953. 

 

 

Vervolg: zie deel 2  ‘Ik sin nun egchen Eantersen’ 

 

 


