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Voorwoord  

 

Familiegeschiedenis, je zou er een boek over kunnen schrijven. Een van de grootste erven in 
Enter: het Conrading. De erven Koenderink is het ongelofelijke verhaal van een 
schippersfamilie die woonde aan de Dorpsstraat. In 1475 is de buurman van Conrading 
(Brandput) het Duvelshus, waar later de familie Hageman zou wonen. Met deze familie zouden 
de Koenderinks nog heel wat te stellen krijgen. Je kunt een familiegeschiedenis niet 
onpersoonlijk maken. Het persoonlijke verhaal staat op de voorgrond. Als je geïnteresseerd 
bent in wat de grote geschiedenis doet met de kleine mensen, ga je praten met de mensen. 
Details zijn altijd belangrijk in een boek, ze geven een twist aan het verhaal.  Ik wil een boekje 
maken dat mensen die geen familie zijn toch leuk vinden om te lezen. Iedereen houdt van 
verhalen. We hebben verhalen nodig om iets interessant te vinden. En verhalen gaan over 
mensen. Geen verzinsels dus, geen geromantiseerde toestanden. Aannemer Koenderink die 
samen met Velten de bouw van het armenhuis aanneemt. Het is mijn taak om dergelijke 
gebeurtenissen te selecteren uit het leven van de familie Koenderink. De Koenderinks komen 
uit een schippersgeslacht. Velen van hen waren zompschipper en voeren met vracht de Regge 
af richting Friesland en Amsterdam.  In januari 1724 was in de nacht de brand op de Hoge 
Brink. De brand liep volledig uit de hand. Toen het licht werd was de ramp duidelijk. Er waren 
negenenveertig huizen verbrand, waarin meestal twee gezinnen woonden. Tientallen schuren 
waren tot de grond afgebrand. Ook de kerk had zware schade. Het zou een generatie duren 
voor Enter de ramp enigszins te boven was. 

 

 

Dorpsstraat noordeinde, links de Hoge Brink, rechts Horstinksteeg. 
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Inleiding  

 

Het erve Coenderink lag aan de oostkant van de Dorpsstraat bij de Brandput. 
Het wordt voor het eerst genoemd in 1379 als tienden uit het erve betaald moeten worden aan 
de Borchmannen van Goor. Ook de erven Leudveling en Duvelshuys horen bij 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 Huis Schuilenburg. In 1575 hoort het erve bij 
de provisoren van het weeshuis te Deventer. Op 29 september1616 gaat het van Conraidt van 
Kettelen ter Asse over aan Berent Boncamp. Na de dood van Berent verkoopt zijn zoon Hendrik 
de rechten aan Robert van Heerde tot 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. Jan Koenderink is geboren op 9 mei 1821 
te Enter. Hij was schipper en werd later veldwachter te Goor. Hij is met zijn gezin naar Goor 
vertrokken op 2 oktober 1856 volgens het lidmatenboek van de hervormde kerk te  Enter. Bij 
akte nummer 1759 van notaris Van Riemsdijk te Almelo wordt op 29 juni 1832 een hypotheek 
verstrekt door Marten Kolhoop (Odink) uit Elsenerbroek aan Harmina Koenderink. Zij is de 
weduwe van Fredrik de Wilde. Ook haar nog drie minderjarige kinderen, Hendrik, Jan en 
Albert Jan de Wilde, wonende te Enterbroek, worden genoemd.  
Hermina verkoopt samen met haar zwager Marten Peddemors en haar kinderen Hendrik en 
Jan de Wilde, op 12 juni 1840, bouwland, weiland en heide aan Jan Kolhoop voor f.1340. Ook 
verkopen zij een schuur voor afbraak aan Jan Hendrik Hofmeier te Goor voor f.145. Op 25 
november 1784 melden Antony en zijn broer Gerrit Koenderink bij aangifte van de 50ste 
penning dat zij erfgenaam zijn van het derde deel van hun overleden zuster. En dat het gaat 
om het erve in Elsenerbroek, genaamd de Huttenplaats. Marijke Hendriksen De Wilde 
(Koenderink) is geboren te Enter 15 maart 1711 te Enter. Ze trouwde met Roelof Kempers uit 
Enter en woonden op de Brandput op het erve dat later ’n Poal werd genoemd. Achter de 
boerderij stond een put met de letters R.K. en het jaartal 1741. Jan Koenderink, die werd 
geboren op 27 september 1711, trouwde op 19 februari 1736 met Hendrina, de dochter van 
de markeschrijver, schoolmeester en koster Joost Grevink. Mannes Koenderink werd ook 
Skutjen genoemd. Hij woonde te Rijssen en was van beroep bakker en logementhouder. Hij 
had een hotel op het Schild. Hij beheerde voor de marke een schutstal daarom werd hij 
Skutjen genoemd. 



4 

 

 

Het erve Koenderink, op de hoek van de Horstinksteeg en de Dorpsstraat. 

 

Hermanna,  de dochter van Hendrik Koenderink uit Rijssen, trouwde op 21 mei 1892 met de 
timmerman Herman Hendrik Koers uit Rijssen. Haar moeder was Anna Catharina Postma en 
het gezin woonde aan de Walstraat. Jan Koenderink werd ook wel Zwenjoa genoemd. Hij is 
geboren op 11 juni 1786 en overleden op 31 december 1869. Hij was zompschipper van 
beroep. Frederik Jan Koenderink (Zwenjans) was ook zompschipper. Hij is geboren op 29 juli 
1826 en overleden op 25 augustus 1903 te Enter. Hij woonde aan de Hoge Brink waar later 
Ter Harmsel (Bol Jan) woonde. Gerrit Jan Koenderink werd op 6 september 1888 te Zutphen 
geboren. In 1919 was hij kastelein te Gouda. In 1932 is hij stoffeerder, zadelmaker en 
garagehouder te Enter. Hij werd de eigenaar van het hotel op de Brandput, de Adelaar. Gerrit 
Jan Koenderink overleed op 16 oktober 1959 te Enter. De klompenmaker Hendrikus 
Koenderink (Zwenhinne) uit Enter trouwde op 6 november 1890 met Arendina Koenderink 
(Deks). Zij was de dochter van Albert Koenderink (Deks) en Johanna Ezendam.  Jannes 
Koenderink en Johanna Tijhof  hadden een zoon, Arend Jan en een dochter, Geertruida 
Christina. Trui trouwde op 3 mei 1923 met Gerrit  Eertink. Eertink werd ook wel Zwiksgaait 
genoemd en ze woonden aan de Julianastraat. Gerrit (Gaait) werkte op de steenfabriek te 
Borne, in de crisisjaren in de werkverschaffing en in oorlogstijd was hij klompenmaker. Later 
werd hij buschauffeur. Na zijn pensionering ging hij naar de boeren om de melk te monsteren. 
Dat moest in de vroege ochtend en in de avond worden gedaan. Arend Koenderink (Deksaornd) 
was ook zompschipper en was de zoon van Jan Jannessen Koenderink (Zwensjan) en 
Fenneken Aalbertsen Peddemors. Arend trouwde op 4 april 1822 met Hendrika ter Steege. Zij 
was de dochter van schipper Albert ter Steege en Leijda Wolters. 
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Klompenmaker Gerrit Koenderink (Koninker) 
 

 

Gerrit Koenderink (Koninker) en zijn gezin 

 

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 
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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. 

 

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. 

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 
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 
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boerderij annex klompenmakerij was midden in Enter aan het dorpsplein, Dorpstraat 62, nu 
modehuis Velten. De huisnaam was vroeger Plumers-Ab. 

 

 

De oudste bekende Koenderink uit Enter: 
Henrich Koenderinck  
 

 
 
Henrich Koenderinck is geboren omstreeks 1560 te Enter. 
Kind: 

1.  Gerrit (Geert) Condering  
 
 
Gerrit (Geert) Condering, geboren omstreeks 1600 
 
In het vuurstedenregister van 1642 wordt het Conderinck bij de halve erven genoemd. In 
1657 betaalde Geert Conderinck de schattingen en in 1674 betaalde Jan Conderinck de 
vuurschatting. 
 
Zoon van Henrich Koenderinck 
Kinderen: 

1.  Derk Gerritsz. Koenderink/Coenderink  
2.  Gerrit Coenderink  
3.  Jan jr. Konderink  
4.  Arend  

 
 
Derk Gerritsz. Koendrink/Coenderink, geboren 1620-1630 te Enter 
Zoon van Gerrit (Geert) Condering  
Ondertrouwd op 30-09-1655 te Rijssen, gehuwd voor de kerk op 28-10-
1655 te Rijssen met Gertien Wilmsen SWIERS (Nijland), geboren 1625-1640 te Rectum 
Uit dit huwelijk: 

1.  Wilm, geboren op 11-07-1658 te Enter, gedoopt te Rijssen 
2.  Gerrit Koenderink  
3.  Jan Coenderink, geboren te Enter, gedoopt op 06-09-1663 te Rijssen 
4.  Gerijtien, geboren te Enter, gedoopt op 07-05-1671 te Rijssen 

 

Teunis Coenderink, geboren ca.1650 
Zoon van Gerrit Coenderink en Essele 
Gehuwd met Gese 
Uit dit huwelijk: 

1. Gerritien, geboren ca.1680 
Gehuwd voor de kerk ca.1706 te Rijssen met Berent Gerritsen Ramakers/Koenderink  
(Koenderink), geboren ca.1670 
 
Ramakers trouwt in bij Koenderink en neemt de naam van dit erve aan. 
 
Zoon van Gerrit Willemse Rademaeckers en Catharina (Grete) Jansen 

2. Jan Conderink, geboren te Enter, gedoopt op 29-07-1683 te Rijssen 
3. Willem Koenderink, geboren te Enter, gedoopt op 22-07-1686 te Rijssen 
4. Derk Koenderink  

5. Hendrikus Koenderink, geboren te Enter, gedoopt op 28-06-1689 te Rijssen 
6. Jan Teunissen Koenderink  
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7. Derkjen Teunisje Koenderink, geboren te Enter, gedoopt op 07-10-1696 te Rijssen 
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 24-02-1726 te Enter met Herman Reurink, 
geboren ca.1700 te Enter 
Zoon van Tonis Reurink en Geeske 

 
 
 
 
 

 
 
 
Derk Koenderink, geboren omstreeks 1687. Zoon van Teunis Coenderink  en Gese 
Gehuwd (1) met Maria Engbertsen Constapel. Dochter van Engbert Constapel en Jenneken 
Gehuwd (2) met Jenne 
 
Dit paar is zeer waarschijnlijk niet gehuwd. Een kind van hun, Wilmken, is acht weken na 
het laatste kind van Derk Theunissen Koenderink en Marie gedoopt. Maria Engberts 
Constapel is waarschijnlijk in het kraambed overleden en de hoogzwangere Jenne neemt 
haar plaats in. Bij de doop worden geen bijzonderheden vermeld. 
 
Uit het eerste huwelijk: 
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1. Maria Derks, geboren te Enter, gedoopt op 04-12-1707 te Rijssen 
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 27-12-1744 te Enter met Gerrit BRANDERS  
(op de Hofstede), 24 jaar oud, geboren op 07-01-1720 te Enter, overleden 1785 te Enter. 
 
Gerrit Brandes wordt op 31 aug. 1750 eigenaar van het huis en gaarden van zijn tante Jenneken 
Brandes weduwe van Gerrit ter Hofstede (R.A.Ked.7/111). 
 
Zoon van Derk Branders (Jordens) en Maria Berents Ten Heggelder 

2. Frerik Derksen, gedoopt op 11-08-1709 te Enter. 
 
Fredrik en zijn broer Arend nemen een hypotheek op hun erve Coenderink op 31  
jan. 1747 [Rechterlijk Archief Kedingen nr.6 blz.10] 

3. 
Engbert Derksen  

4. Jenneken, gedoopt op 06-09-1711 te Enter 
5. Jan, gedoopt op 21-01-1714 te Enter 
6. Arent, gedoopt op 15-06-1716 te Enter, overleden voor 1722 
7. Gerritien, gedoopt op 01-11-1719 te Enter 
8. Arend Derksen  

Uit het tweede huwelijk: 
9.  Wilmken, gedoopt op 03-04-1722 te Enter 

 

Engbert Derksen Koenderink, gedoopt op 06-09-1711 te Enter 
Zoon van Derk Koenderink  en Maria Engbertsen Constapel 
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-08-1738 te Enter met Geesken Coertsen In 
de Maat (Velner) 
Dochter van Coert Warners (Velner) IN DE MAAT en Jenneken Ezinkdam 
Uit dit huwelijk: 

1.  Marten, gedoopt op 24-08-1738 te Enter 
2.  Gerritdina, gedoopt op 13-05-1742 te Enter 
3.  Derkje, gedoopt op 15-08-1745 te Enter 
4.  Jenneken, gedoopt op 25-02-1748 te Enter 
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 28-04-1771 te Enter met Arend Wilbers,  
27 jaar oud, gedoopt op 20-03-1744 te Enter, overleden op 10-12-1820 te Enter op 76-jarige  
leeftijd 
Zoon van Hendrik Arends Wilbers en Jenneken Klaassen 

5.  Derk  
6.  Gerritdina, gedoopt op 28-11-1751 te Enter 

 
 
Derk Koenderink, boerwerker, geboren ca.1750 te Enter, overleden op 27-09-1825 te Enter 
 
Er is aangifte gedaan door Jan de Wilde schipper en Willem Waanders 59 jarig landbouwer. In 
de overlijdensakte wordt vermeld dat Derk ongehuwd is. Maar bij een extra overlijdensakte 
nr.24a van 7 april 1834 wordt op last van de Rechtbank van Almelo dit hersteld. 
 
Zoon van Engbert Derksen Koenderink en Geesken Coertsen In de Maat (Velner) 
Gehuwd voor de kerk op 30-10-1801 te Rijssen met Janna Schutten 
geboren 1770 te Rijssen, overleden op 08-04-1837 te Enter 
 
Janna is met attestatie gekomen uit de kerk van Rijssen op 29 maart 1793. Zij was de 
weduwe van Willem Waanders. 
 
 
Dochter van Herman Aalbertsen Schutten en Geertje Wicher 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Willemina, gedoopt op 21-03-1805 te Enter, overleden op 15-08-1812 te Enter  
huisnr.94 op 7-jarige leeftijd 
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2. Berend  
3. Gerritdina, gedoopt op 28-10-1811 te Enter 
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 03-11-1837 te Almelo met Hendrik Schutten, geboren 
1813 te Almelo 
Zoon van Gerrit Schutten en Jenneken Hensen 
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 02-12-1842 te Almelo met Hendrik van der Keuken, 
wever, geboren 1811 te Almelo 
Zoon van Jannes van der Keuken en Zwenne Hendriksen 

 
 
 
Berend Koenderink, gedoopt op 06-10-1807 te Enter 
Zoon van Derk Koenderink en Janna Schutten  
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-04-1834 te Almelo met Jann Maria Boom, boerwerkster, 
geboren 1804 te Almelo 
Weduwe van Jan Hendrik Schelfhorst. 
Dochter van Zwier van `t Exo Boom en Janna Letteboer 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Willemina, geboren ca.1835 te Almelo 
Gehuwd 8-12-166 te Ambt Almelo met Bernhardus Slaghuis, geboren 1840 te Almelo 
Zoon van Mannes Slaghuis en Hendrika Bokhove 

2. Janna, geboren 1839 te Almelo 
Gehuwd op 04-03-1865 te Almelo met Albertus Hinnen, geboren 1835 te Almelo 
Zoon van Albert Hinnen en Janna van ‘t Hag 

3. Jan 
 

 

 

 

Maria Koenderink-Moerman, geboren 19 oktober 1887, overleden in 1962 
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Dochters Koenderink 

 

In 1668 wordt Jan Roelofszoon Raske geboren. Hij trouwde in 1695 met Agniete ter Hofstede 
uit Ambt Delden. Hun zoon Jan, geboren in 1696, trouwt in 1721 met Fenne Gerritszoon 
Koenderink, ook De Wilde genoemd. In 1726 leent Jan van H. Spijker tweeduizend gulden. 
Waarschijnlijk is toen de boerderij verbouwd. In 1740 krijgt hij een hypotheek van 
drieëndertighonderd gulden. Voor 3 ¼ procent diende het erve De Rasgerije als onderpand. 

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. 

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 
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. 
 
De volkstelling van 1748 vermeld op het erve Hagedoorn Gerrit Hagedoorn met Trijntje 
Coenderink, oude vrouw. Gerrit Hendrik Geels is getrouwd op 15 juli 1714 met Engele 
Derksen Bullenaar, de dochter van Dirk op ’t Bullenaar en Trientje Koenderink. Uit dit 
huwelijk zijn vijf kinderen geboren, die Hagedoorn worden genoemd. Bij de geboorte van de 
kinderen wordt Engele Derksen Bullenaar Engel Derksen Hagedoorn genoemd. 

In 1768 trouwde Aaltje Rassche, geboren in 1738, met Hendrik de Wilde, geboren in 1741. Ze 
trouwden in op het erve. Aaltje Rassche is in 1819 overleden. In 1800 werd er een 
rundveetelling gehouden. Op het erve Rassche waren toen vier koeien en twee kalveren. In 
1811 werden voor het eerst huisnummers toegekend, het erve de Rassche kreeg nummer 284. 
In 1811 was er een grote veetelling. Er waren toen één ruin, één merrie, één veulen, twee 
stieren, vijf koeien, zes vaarzen en twee kalveren. Hendrik de Wilde overleed in 1812. Hun 
zoon Frederik, geboren in 1779, was in 1812 getrouwd met Hermina Koenderink, geboren in 
1787. Frederik Rassche is al overleden in 1824. In 1823 is het grondbezit van het erve Rassche 
elf hectare. Dat is vermeld in het Kadaster van 1832. Hermina Koenderink was toen de 
eigenaar. 

In 1846 verkocht Hermina Rassche-Koenderink de boerderij aan Hendrik Jansen uit Elsen. 
Voor die tijd waren er ook al verschillende percelen verkocht. Hendrik Jansen kocht het erve 
Rassche, kadastraal bekend onder nummer D668. Er waren nog vijf percelen, D666, D667, 
D670 en D671. In 1854 verkocht Hendrik Jansen het erve Rassche aan Jan Hommers. Jan 
Hommers was afkomstig van het erve De Keizer (aan de Regge) in de Waterhoek. 

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. 
 
Hendrik Pluimers, bijnaam Köps, is schipper. Hij is geboren op 16 december 1855 en 
overleden op 22 februari 1928 op tweeënzeventigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan 
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Pluimers, bijnaam Sweers en Aleida Koenderink. Hij is getrouwd op eenenveertigjarige leeftijd 
op 22 juli 1897 met Gerritdina Pluimers. Ze is de dochter van Jan Hendrik Pluimers, bijnaam 
Köps en Willemina Smijers. 

 
 
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. 
 

Uit het huwelijk van Jan Willem Bouwhuis en Aleida Rohaan zijn te Enter drie kinderen 
geboren. Een jaar na het overlijden van Aleida Rohaan hertrouwt Jan Willem Bouwhuis op 28 
december 1916 met Jenneken Koenderink uit Enter. Zij is de dochter van de boerwerker 
Gerrit Jan Koenderink en Willemina Geels. Zij is de weduwe van de landbouwer Hendrik Jan 
ten Brinke. Hendrik Jan is de zoon van de schipper Jan ten Brinke en Janna Staman. 

 

Het oude erve Conrading (Koenderink), van 

Conrading tot Deks (1475-1971) 

 

Hoe kwamen de nazaten van de bewoners op het erve Dekkers (Deks) terecht? In 1475 was in 
Enter en omstreken de bisschop van Utrecht, David van Bourgondië de baas, zowel op 
wereldlijk als op geestelijk gebied. Maar hij had grote moeite om zijn grondgebied en 
onderdanen te beschermen. Hertog Karel van Gelre, waarmee de bisschop van Utrecht in 
vrijwel voortdurende staat van oorlog verkeerde, viel voortdurend Twente binnen waarvan de 
bevolking erg te lijden had. Iedere keer moest de bisschop legers formeren om de Gelderse 
troepen weer te verdrijven. Dit kostte handen vol geld en verschillende keren moest hij geld 
lenen van de steden Zwolle, Kampen of Deventer. Toen in het jaar 1475 de steden erg 
aandrongen op de aflossing van de leningen, legde hij een bijzondere schatting (belasting) op 
aan de Twentse burgers. Ieder volgewaard erve moest twee oude schilden (drie gouden rijnsche 
guldens) betalen, een caterstede de helft. Het is in dit register dat we voor het eerst het erve 
Koenderink tegenkomen, onder de naam Conrading. Het is een volgewaard erve want ze 
betalen drie gouden rijnsche guldens als schatting. Waar lag dit erve Conrading? Uit later 
tijden, als er nieuwe woningen op die plek gebouwd worden, wordt er bij vermeldt ‘op 
Koenderink’. Waar later de huizen van Velten Baks tot en met Rutenfrans stonden lag eertijds 
het erve Conrading. De buurman van Conrading in 1475 is Het Duvelshus, waar later de 
familie Hageman zou wonen.  
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Van alles wat met Koenderink heeft te 

maken 

 

Op 19 december 1924 besluit men een armenhuis te bouwen aan de overkant van het 
bestaande armenhuis. Koenderink, metselaar en timmerman, heeft de bouwtekeningen 
gemaakt. Het armenhuis wordt aanbesteed en gegund aan G. Velten, G. Koenderink en de 
timmermannen Van Nes en Waanders. Er bestaat niet veel animo vanuit de gemeente om de 
prijs te drukken door te helpen bij het bikken van stenen. 

Arend Jan Leestemaker was ook brievengaarder van het hulppostkantoor te Enter en tevens 
secretaris-kerkvoogd van de hervormde kerk. Omdat hij geen rekeningen en rapportages 
stuurde naar de kerkvoogdij is hij, samen met het hele college van notabelen, afgetreden. De 
notabelen zijn weer opnieuw gekozen. In 1876 waren de notabelen H. Velten, A. J. Groothaar, 
J. Koenderink, H. Holleman, J. Bokdam, J. ter Hofstee en H. Burgers. De kerkvoogden zijn 
L. Van Nes, H.J. Plaggemars, J. Rohaan, J. Ezendam en G. de Wilde. 
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Met de komst van het christendom werd ook een kerkelijke belasting ingevoerd. Een tiende 
deel van de opbrengsten van het land moest aan de kerk worden afgedragen. Later kwamen 
deze tiendrechten ook in andere handen. Op den duur maakten de afdrachten in natura plaats 
voor vaste geldbedragen. De tiendplicht in Enter gold voor alle oudste erven: de Plegtink, de 
Olthoaver, de Hagemans, de Ezink, de Borgers, de Hobbelink, de Volbrink, de Ekkerink, de 
Boddendijker, de Koenderink, de Kolhaver, de Smeenk, de Weterink en de Niezink.  
 
De oudste erven konden niet blijven deelnemen aan nieuwe ontginningen. Zonder de moderne 
hulpmiddelen van tegenwoordig was een hoeveelheid bouwland van vier à vijf hectare het 
maximale wat een boer bewerken kon. Nieuw gestichte erven namen de ontginningen over. 
Hoe zuidelijker het erve aan de Dorpsstraat lag, hoe groter haar aandeel werd in de 
ontginningen van het zuidelijk gedeelte van de es.  
 

Er dus een ander geslacht op het Borgerink n.l. Arent Jacobsen. Die familie werd ook wel 
"Swennen" genoemd en woonde op  de Hoge Brink waar later Koenderink woonde die ook wel 
"Swennen-Jan" genoemd werd.  
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De bevrijding wordt gevierd op de Brandput. 
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Tapperijen  

 

Er is een vergunningenlijst van tapperijen van het jaar 1844: J.H. Leyendekker mocht tappen 
in een woonvertrek en winkel, net als G. Van Uitert. De weduwe L. ten Bruggencate schonk 
een borrel in haar winkel, de weduwe H. Mekenkamp tapte in de woonkamer en de keuken, 
bij F.W. Nijenhuis (Binnengaaits) werd gefoezeld in de keuken en de kamer. A.J. Ebbekink 
had een voorkamer en een keuken om borrelaars te ontvangen, terwijl F.H. Heering in 
Enterbroek een neutje tapte in de keuken, de voorkamer en de opkamer. De weduwe G. Struik 
had de woonkamer, de keuken en de kamer als café beschikbaar en G. Nijland een keuken 
met winkel. H. Dreyerink de kamer en de keuken, J. Braamhaar twee kamers en een keuken 
en bij J.E. Jansen (hotel Koenderink/de Adelaar) was een zaal en een voorkamer plus een 
opkamer beschikbaar als café. Naast hotel de Adelaar, voorheen hotel Schuurman, was het 
oude postkantoor, later vestigde er zich Rutenfrans. 
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Buurman Blankvoort met vakantiegasten bij de put naast het huis van Deks. 

 

De Franse tijd  

 

Napoleon zocht zeelieden, iedereen die op een schip vaarde kon voor matroos in aanmerking 
komen. In alle gemeenten werden ze geregistreerd op de 'tabelle der zee- of varende lieden', 
opgemaakt 16 april 1811. Er werd ook geloot, deze lijst is uitvoeriger, beide ouders werden 
ook opgeschreven en er is ruimte voor opmerkingen. De meeste ingelote schippers hebben er 
niet veel oren naar om vijf jaar te dienen. Ze moeten in Zwolle opkomen, de meesten krijgen 
een functie op het slagschip de Evertsen. Dan komt iemand op het idee om wezen te ronselen. 
In Enschede is een filiaal van het Amsterdamsche aalmoezeniersweeshuis. Abraham Edeling 
accordeert (overeenstemmen, overeenkomen) namens het weeshuis, de 118 chirurgijn H. 
Teunissen visiteert de 'willige' wezen en de maire van Enschede certificeert dat de kandidaat 
zich wèl gedragen heeft. De vervangers krijgen een paspoort. Op deze manier hebben Jan 
Kempers, Gerrit ten Brinke, Mannus Bokdam, Jan de Wilde, Mannus ten Brinke, Lammert 
ter Brake, Jan Morsink, Jurrien Bruins en Jan Langenhof zich op dat schip Evertsen laten 
vervangen. Jan ter Steege en Jan Koenderink gingen zelf. Jan Koenderink, 30 jaar, 'heeft 
het sterk op de borst en is aan bloedspuwingen onderhevig, en dat hij de steun is van het 
huisgezin, hebbende een kind en zijne huisvrouw Jenneken Luierweert hoogzwanger’. Hij 
bleek te varen op de Regge met een klein vaartuig, volgens een lastbrief, van anderhalve last. 
Men vond hem evenwel 'capable de servir', ofwel geschikt voor de dienst. 
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Erve Koenderink (Koninker) aan de Oude Schoolstraat 

 

Gerrit en Maria Koenderink (Koninker) in hun slagerij aan de Oude Schoolstraat 
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Het echtpaar Koenderink (Koninker) bij hun huis aan de Oude Schoolstraat 

 

 

De grote erven in Enter 

 

In Enter waren hele grote erven, met mudden land zo groot of nog groter dan de havezaten, 
zoals: - Erve Tuuick, 7 mudde land, daarvan ½ mudde woest. Het erve heeft gelegen 100 meter 
vanaf de Dorpsstraat bij de coöperatie. Tudink (1475), Tuynck (1602) Tuink (1953); later 
Brink-Willems, thans huis van Lammertink. - Het eerder genoemde erve Roeters, 7 mudde 
land. - Het erve van Jan Smeddinck, Smeding (1475), Smeynck (1602), Smeink (1953) met 9 
mudde land waarvan 3 mudde woest. Gelegen op zuidhoek Dorpsstraat – Horstinksteeg. - 
Hans Schomaker, 8 mudde land. - Willems Evers erve, behorende Van der Becke, met 7 
mudde land. In 1475 genoemd Hermannishus, in 1602: Hermesel met 9 mudde land, thans 
de drie achterste huizen aan de Werfstraat. - Erve De Plecht, 6 mudde land; heeft gelegen 
tussen de Dorpsstraat en de Schipperstraat, nabij de lagere school 'Uw koninkrijk Kome', 
thans de huizen van Ter Plecht (Scholten) en Ezink (Kos). - Het erve De Borger, Borcharding 
(1475), Borcherinck (1602) met 8 mudde land heeft gelegen zuidelijk van perceel nr. 51 aan 
de Dorpsstraat, thans de coöperatie. - Jan ter Ese, met 9 mudde land, lag ten zuiden van 
Plecht, erf nummer 2609; in 1475 De Eso genoemd; in 1953 Ezink; is gelegen achter de 
Openbare lagere school. - Henrich Koenerinck, 9 mudde land; hij werd in 1475 Conrading 
genoemd en in 1602 Coenerinck, in 1953 Koenderink. Thans de huizen van Velten (Baks) tot 
en met Leemreize. - Jan Roerkinck's erf heeft gelegen aan de Dorpsstraat bij de jongensschool, 
ter hoogte van nummer 107. Hij bezat 8 mudde land en hij werd in 1475 Roderding, in 1602 
Roerkinck en in 1953 Roerink genoemd. Thans waarschijnlijk de huizen van Burgers en 
Klinkhamer; oude afsplitsing achter de Es. - Bernt Hubbelinck, 8 mudde land, aan de 
Stationsweg; we zijn hem tegengekomen in het verpondingsregister. - De Beldt, 7 mudde land: 
Schoppenjantje op de Bëlt, tijdens de ontginning in 1910 verdwenen; heeft gelegen bij de 
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Rondweg. - De Frerix, 8 mudde land; waarschijnlijk bijnaam Kaaks Gert. Het erf is afgebroken 
in 1945 en zou gelegen hebben bij de Freriksweg. - Groite Lambert, 6 mudde land, hij werd 
in 1475 Lamberting genoemd. Lammertink werd versplinterd en lag ten zuiden van 
Klinkhamer tot en met 135 Van Uitert. - Het erve Weterding, 1475, in 1602 Weterinck 
genoemd, 7½ mudde land, in 1953 Weterink genoemd lag ten zuiden van Van Uitert tot en 
met Schipper. - Het erve Eckerinck, eigenaresse Aele Eckerinck, 6 mudde land, gelegen tussen 
de Lage Dijk en erve Roeters (het Rotershus). - Erve Oldenhaver, behorende bij het klooster te 
Albergen, 7 mudde land. - Esskens, 8 mudde land waarvan 3 mudde woest. * twee mudden 
(8 schepel = ongeveer 1.2 ha). 

 

 

Alle woningen, hutten, catersteden, erven en hun bewoners, kostgangers en personeel worden 
te boek gesteld. In Enter hebben we dan in totaal tweehonderdzestien woningen. Het aantal 
inwoners bedraagt dan twaalfhonderdtwee. Het ‘caterplaatsjen’ van Albert ter Weele en Diena 
Rouweler met de kinderen boven de tien jaar: Albert, Lammert, Jenne en Janna en de 
kinderen beneden de tien jaar: Griete. Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat Albert uit 
het eerste huwelijk (inmiddels 26 jaar), nog op het erve woont. De oudste zoon Jan uit het 
eerste huwelijk is ingetrouwd op het erve Koenderink in Enter en wordt daar de boer op het 
erve. 

 

1475: Conrading, 1953: Koenderink verplinterd. 

Het jaar 1944 364 Donderdag 5 oktober: Eerste razzia in Enter, wie op straat liep werd 
meegenomen; huiszoeking bij vele boeren, resultaat ongeveer veertig gevangenen die in de 
School met de Bijbel werden opgesloten. Zaterdag 7 oktober: Urenlang overtrekken van grote 
formaties vliegtuigen. In Enter werden er ruim veertienhonderd geteld. Woensdag 11 oktober: 
Dames Prakken moeten officier herbergen, bezwaar gemaakt door de dames, commandant 
noemt de dames 'Deutschfeindlich'. Donderdag 12 oktober: Dames Prakken moeten om 10 
uur hun huis verlaten en zich bevinden op minstens dertig kilometer afstand. Duitse officieren 



21 

 

gaan het huis bewonen. Zondag 15 oktober: Bij Beltman wordt het woonkamerameublement 
weggehaald en in café Koenderink gezet. 

 

 

 

 

1920, Dorpsstraat noordeinde 
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De buurman van Conrading (Brandput) in 1475 is Het Duvelshus, waar later de familie 
Hageman zou wonen. Met deze familie zouden de Koenderinks nog heel wat te stellen krijgen. 
In de jaren 1495 en 1499 worden er weer schattingen geheven waarbij het erve Conrading 
beide keren wordt genoemd. Voor het volgende levensteken moeten we wachten tot 1601. De 
bisschop van Utrecht is dan in Twente inmiddels geen landheer meer. Hij had in 1528 het 
gezag overgedragen aan keizer Karel V. In de praktijk voerden Ridderschap en Steden van 
Overijssel vanaf toen het gezag, bijgestaan door drosten. Met de zoon van Karel V, Philips 11, 
koning van Spanje, 389 ontstond in 1568 een godsdienstoorlog, de Opstand of de 
Tachtigjarige oorlog genoemd. In 1601 zaten de mensen uit Enter er dus middenin. De Staten 
van Overijssel waren ook in opstand gekomen tegen de koning van Spanje en hadden zich 
samen met andere gewesten verenigd in Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
Overijssel moest ook regelmatig bijdragen in de oorlogskosten. Ook in 1601 wordt weer een 
bijdrage gevraagd van Overijssel, die om dit op te kunnen brengen een speciale belasting, de 
zogenaamde Verponding invoerde. Van ieder erve moeten de richters het grondbezit opgeven, 
van iedere ‘mudde’ land (0.53 hectare) moet vijftien stuivers betaald worden. De medewerking 
van de richters is erg slecht en de uiteindelijke opgaven van het grondbezit zullen vrijwel zeker 
te laag zijn. Hoe het ook zij, het erve Conrading vinden we nu onder de naam Henrick 
Coenerinck met negen ‘mudde landes’ en behoort daarmee tot het grootste van Enter. 
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Dorpsstraat vanaf de Brandput richting de katholieke kerk 

 

In 1602 wordt er weer een verponding (belasting) geheven. Nu wordt bij Coenerinck vermeldt: 
‘ 9 mudde landes daarvan 2½ mudde landes woeste’. Als buurman treffen we nu aan Berent 
Hageman met ‘2½ mudde landes’. Tijdens de Munsterse oorlogen, omstreeks 1660 en 1670, 
bezet bisschop Bernard von Galen van Munster heel Twente. Veel Entersen worden 
gedwongen goederen en troepen te vervoeren. Coenderink moet samen met Jan ter Ese met 
een paard vijf dagen naar Enschede voor het vervoer van goederen. Tonnis Coenderink, die 
schipper was, moet met zijn schuit zaken vervoeren van Zwolle naar de Oostendorper 
watermolen bij Haaksbergen. Jan Coenderink moet later nog eens zeven dagen op pad waarbij 
zijn wagen in beslag wordt genomen, die hij dan voor vijftien gulden moet terugkopen. In het 
markenboek van Enter staat op 21 april 1676: Jan Coenderinck den Wilden door de 
gesworenen aen te seggen den graven bij sijn huys weder in te smijten en te laten in postuur 
als voor desen. Jan Coenderinck was blijkbaar illegaal gaan graven. Het vuurstedenregister 
van 1682 vermeldt: ‘Coenderinck Wilde’. Hij woont naast de schoolmeester achter de later 
gebouwde hervormde kerk. Het register vermeldt verder Tonnis Coenderinck naast Hageman 
en een Jan Coenderinck, ergens in de Bullenaarshoek. De laatste twee Coenderincks hebben 
er de aantekening ‘pauper’ bij staan, dus zeer arm. Het erve Coenderinck is blijkbaar tussen 
1602 en 1676 versplinterd (gesloopt). Overigens was het in 1601 ook al een pachterve, zoals 
de meeste erven. De rampzalige plunderingen in de Tachtigjarige oorlog, vooral tussen 1580 
en 1584 (in het markenboek van Elsen genoemd de periode van de grote invallen van ‘ruyteren 
en knegten’) hadden boeren in armoede doen geraken waardoor de meeste erven in handen 
kwamen van de adel of rijke mensen uit de grote steden Kampen, Zwolle of Deventer. Nu 
ontstaat ook de onduidelijke situatie dat de waarrechten die op alle gewaarde erven rustten 
in handen zijn van mensen die vaak de grond die bij het erve hoorde doorverkocht hebben en 
alleen het recht van ware houden. Ze hebben dus geen relatie meer met de mensen die nu 
wonen op de grond waaraan het waarrecht ontleend is. Later wordt dit verboden.  
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Zo komen dus mensen op de markevergaderingen die in het bezit zijn van het waarrecht op 
het erve Coenderink, terwijl het erve zelf al lang verdwenen is. Op die plaats staan inmiddels 
drie andere huizen die niets hebben te maken met degene die het waarrecht in bezit heeft. Als 
eigenaar van een volle waar was men wel medeeigenaar van duizend bunder onverdeelde 
markengrond en men had stemrecht in alle 390 markenzaken. Op de markenvergadering van 
4 juni 1691 is een dokter Tobias aanwezig die in het bezit is van het recht op ware op erve 
Coenderink. Het vuurstedenregister van het jaar 1706 vermeldt Derk Koenderink in de 
Bullenaarshoek, Tonnis Koenderink naast Hageman en nog een Derk Coenderink daar weer 
naast. Deze laatste twee Koenderinks wonen dus op de oude plaats van het erve Koenderink. 
Hoe kwamen de Koenderinks uiteindelijk terecht op het erve Dekkers (Deks). Aan de hand 
van registers zoals de vuurstedenregisters en verpondingregisters is niet vast te stellen hoeveel 
Koenderinks er nou precies waren. De uitgangspunten bij de verschillende belastingheffingen 
waren zo verschillend, de ene keer staan alleen de hoofden van de gezinnen vermeldt, de 
andere keer de eigenaren van het pand; nooit de kinderen. Dus de registers geven geen goed 
beeld, maar omdat er vroeger niets anders is moeten we het ermee doen. Alleen de latere 
volkstellingen zijn veel betere bronnen. In het verpondingsregister van 1723 staan naast 
Hageman drie Coenderinks geregistreerd, namelijk Hendrik, Jan en Derk op de oude 
‘Coenderinkplaatse’; alledrie met een gering grondbezit.  
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Rijssenseweg 

 

De Hagemans 

 

De familie Hageman 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 in het 
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 
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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 Hageman. 

De Drost van Twente werd aangeschreven en deze begon een onderzoek. Na een uitgebreid 
onderzoek werden Berent en Jenne 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, 
waren al snel overleden. Het tuchthuis in Zwolle ook wel ‘Spinhuis’ 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 f 469,‒. 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. 

Jannes Coenderink van 14 januari 1714 is dus geboren in het middelste huis op de Brandput. 
Het erve Hageman of ook wel het Duvelshus genoemd lag naast het oude Coenderinks erve. 
De eigenaar van erve Hageman was in financiële moeilijkheden geraakt en had 
belastingschulden gekregen. Op 29 augustus 1738 werd het erve op een publieke veiling in 
Almelo verkocht. De nieuwe eigenaars werden Klaas Kemna uit Rijssen en Derk Gerritszoon 
de Wilde, een herbergier uit Enter. De Wilde woonde tegenover de hervormde kerk. Direct na 
de verkoop worden de nieuwe eigenaren bedreigd door de Hagemans. Deze hadden hun intrek 
moeten nemen in een hut van stro. Ze probeerden het huis van Derk de Wilde in brand te 
steken. Later brengt Jan Hageman zijn jongste dochter te paard naar Zwolle om haar daar op 
het beurtschip naar Amsterdam te zetten; ze zou daar gaan werken in de huishouding. ’s 
Avonds in Zwolle trof Hageman in de herberg van Hoffhuys enkele Enterse schippers, 
waaronder onze Jannes Coenderink van het jaar 1714. Hageman dreigt en ‘druust’ (pochen) 
tegen de Enterse gemeenschap, in het bijzonder tegen Jannes. ‘Als hij het erve niet terug 
soude krijgen hij in Enter sterven soude’. Nu volgens er erge dingen. Hendrik Koenderinks 
huis, zijn vroegere naaste buurman gaat in vlammen op. Niemand heeft echter bewijzen maar 
iedereen denkt aan de Hagemans en is doodsbang. Het huis van Timmerjans brandt af nadat 
zijn zoon ruzie had met de zoon van Hageman. Als er even later kermis is in Enter is ook 
Jannes Koenderink aanwezig in de herberg van Derk de Wilde. Hij drinkt samen met anderen 
een glas wijn. In de herberg zijn ook de dochters van Hageman aanwezig die geen geld hebben 
om wijn te kopen. Dat zint hen niet en ze willen getrakteerd worden door Jannes Coenderink 
die er niet op in gaat. Als het feest afgelopen is zeggen de dochters Hageman tegen andere 
aanwezigen dat ze Jannes Coenderink ‘wel een stockjen sullen steken’. Met andere woorden, 
ze willen brand stichten.  
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De terreur van de familie Hageman. Verschillende boerderijen gaan in vlammen op, ook dat 
van Derk en Jannes Koenderink. Collectie Marinus Jansen. 

 

 

Dorpsstraat, rechts erve Pluimers (Zweers) 
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’s Nachts brand het ouderlijk huis van Jannes Coenderink af. Er volgen nog meer huizen, ook 
het huis van Derk Coenderink gaat in vlammen op. Ten einde raad wordt de drost van Twente 
verzocht in te grijpen en de Hagemans vast te zetten. Na een uitgebreid onderzoek, waaruit 
deze gegevens, zijn de Hagemans in het tuchthuis in Zwolle beland waar de meesten zijn 
gestorven. Wel moest Enter voor de kosten opdraaien want op staatskosten in de gevangenis 
was er toen niet bij. Inmiddels is het 1742 en Jannes Koenderink is in het huwelijk getreden 
met Jenneken Jacobsen, geboren 30 juni 1715. Hij gaat inwonen bij zijn schoonouders 391 
Jan Jacobsen en Aelken ter Hofstede. Dit huis stond achter de later gebouwde hervormde 
kerk.. De Jacobsen werden ook wel Zwenne genoemd, waarbij we meteen een verklaring 
hebben waar de latere bijnaam die Koenderink had vandaan kwam. Het huis waar Jannes 
Coenderink introuwde was tevens een herberg die er in ieder geval al in 1675 was, dan wordt 
De Weerdt herbergier. Jan Jacobsen vermeldt aan het vuurstedenregister van 1675 twee 
vuursteden en een panoven.  

De vergaderingen van het markebestuur werden in het logement van Jan Jacobs gehouden. 
Aan het huis was een brouwhuisje gebouwd met brouwketels waar het eigen bier voor de 
herberg gebrouwd werd. In 1704, nadat Jan Jacobs is overleden, neemt Gerrit Jacobs de 
herberg over. 

 

 

Dorpsstraat, oud en nieuw samengevoegd. 
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Horstinksteeg, ook wel ’n Diek genoemd. 

 

Horstinksteeg 
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Rampen  

 

Precies honderd jaar na de grote brand van 1724 werd Enter weer getroffen door een ramp. 
Op 5 augustus 1823 brak er brand uit en werden vijfentwintig woningen en diverse schuren 
in de as gelegd. De schade bedroeg f 35.000,‒. Slechts één familie was voor brand verzekerd. 
Er werd in een landelijke courant een oproep geplaatst voor ondersteuning. Op 9 september 
van datzelfde jaar brak er tot overmaat van ramp opnieuw een brand uit: zes woningen gingen 
in vlammen op. Extra wrang was dat in deze huizen delen van inboedels waren opgeslagen 
die bij de brand van 5 augustus gered waren. Enter bleef achter in een diepe crisis. 

In het jaar 1724 was er dus ook brand. In januari van dat jaar branden maar liefst 
negenenveertig huizen en schuren af, waaronder de herberg van Gerrit Jacobs en de 
kerktoren. Veel mensen raakten aan de bedelstaf en er werd veel gecollecteerd door het hele 
land. Later lezen we dat de gedupeerde mensen ongeveer tien procent van de geleden schade 
vergoed hebben gekregen. Twee maanden na de brand wordt er al een hypotheek van 
twaalfhonderd gulden opgenomen, waarschijnlijk voor de herbouw van het huis, maar het is 
geen herberg meer geworden. Later gaat Jan Jacobs er wonen. Als Jannes Koenderink in 1742 
komt inwonen in huize Jacobs wordt er een acte opgemaakt waaruit blijkt dat aan de ‘jonge 
luiden’ het huis en grond worden overgedragen onder de voorwaarden waar ook de andere 
kinderen Jacobs mee akkoord gaan.  

Jannes Koenderink neemt alle boedelschulden over en hij zal zijn schoonouders hun leven 
lang onderhouden. Ook een hypotheek van vijftienhonderd gulden die op de boedel rust, 
neemt hij over. De boedel wordt als volgt omschreven: Huys en hoff tegens de kerke tot Enter 
gelegen, een hooy Maete van Vijf dagwerck an de Beeke naast Roeters Mathe, de paay ackers 
van twee mudde gesay, het stuk achter den Hamberg voor ’t Kerkvonder groot een mudde, 
voorts den legen en hogen Camp van twee muddn gesay, den Bergh Akker zes schepel gesay, 
als ook den Thy Akker een half mudde gesay. Uit het huwelijk van Jannes Coenderink en 
Jenneken Jacobsen worden de volgende kinderen geboren: - Janna, 5 april 1743 - Jan, 28 
september 1746 (trouwt met Jenneken Albersen Peddemors) - Jannes, 24 november 1748 - 
Jenneken, 4 november 1750 - Jannes, 29 oktober 1752 - Aaltje, 1 juni 1755 (trouwt met 
Hendrik Jansen ter Weele) - Jannes, 17 juli 1757.  
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De oude erven naast de cooperatie, vlnr: Schreur (Hutteman), Dam Wichers, De Wilde en 
Nijenhuis (Binnengaait) 

 

Dorpsstraat, erve Lammertink, later Zweers Hendrik (Pluimers) en Diena Harbers, paadje 
tussen Wassink en de meubelwinkel. 
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De volkstelling van 1748 geeft een compleet beeld van de bevolking in Enter op dat moment 
dat de aanwezige Koenderinks zijn: - het Catersteetjen Coenderink - oude man Henderick 
Coenderink - jonge man Jan ter Weele en vrouw Gerrittien Coenderink - kinderen van de jonge 
luiden - Jenneken en Geesken onder de tien jaar 392 - een verstorven jongen uit 
barmhartigheid ingenomen Dit huis staat op de oude ‘Coenderinkplaatse’. - nog een woninghe 
op Coenderink - Jan Coenderink en Fenneken Smeenk - jonge man Jan Coenderink en 
Hinderiene Grevink - kinderen van de jonge luiden - Henderick, Joost, Jan en Jannes De 
jonge man Jan Coenderink is schipper; dit huis staat ook op de oude ‘Coenderink plaatse’. - 
het huys van Jan Jacobsen - Jan Jacobsen en Aelken Hofstede - jonge luiden Jannes 
Coenderink en Jenneken Jacobs - kinderen onder de tien jaar Jan en Janna Jannes 
Coenderink is schipper; dit huis staat op de plaats van Zwenne-Jan - huysien van Arent 
Koenderink - Arent Koenderink en Berendina Hiltjesdam - 1 kind onder de tien jaar Derk - 1 
costganger Vrerik Koenderink Arent Koenderink was schipper en had in 1769 twee schuiten 
in de vaart; dit huis staat in de buurt waar Mennegat nu woont. - hutien van Engbert 
Koenderink - Engbert Koenderink en vrouw Geesken Koersen Velner - kinderen onder de tien 
jaar - Maria, Gerritdina en Jenneken Het is niet te traceren waar dit huis stond. Op 15 mei 
1770 neemt Jannes Koenderink een hypotheek op het goed Jacobs. Zijn zoon Jan trouwt op 
14 juli 1776 met J(F)enneken Aalbersen Peddemors uit Ypelo. Jan gaat bij zijn ouders 
inwonen op Zwenne-Jan. Kinderen die uit dit huwelijk geboren worden zijn: Albert, op 31 
augustus 1791. Hij gaat in 1822 op erve Dekkers (Deks) wonen na zijn huwelijk met Hendrika 
ter Steege. Er waren meer kinderen maar die zijn niet met naam bekend. Engbert Koenderink 
was getrouwd met Geesken Koersen en woonden in een hutje. In de winter van 1794/1795 
vielen de Fransen ons land binnen om ook hier de lang verwachtte revolutie te brengen. Op 
veel plaatsen werden ze als bevrijders ontvangen, speciaal door de aanhangers van de 
patriotten, die reikhalzend uitkijken naar het einde van het feodale tijdperk. In Enter wordt 
een vrijheidsboom opgericht waar omheen wordt gedanst ter ere van de bevrijding. Die 
bevrijdingsgedachte is overigens niet zolang gebleven. Toen de Franse troepen Twente bereikt 
hadden werden de Enterse schippers weer massaal ingezet voor allerlei vervoer van goederen 
en krijgsgevangen van Zwolle naar Almelo.  
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Omdat ze op deze reizen altijd de tol bij Schuilenburch moesten passeren werden alle namen 
van de schippers genoteerd. We komen maar één Koenderink tegen, namelijk Jan, die op 16 
april, 1 mei, 20 mei en 29 mei 1795 respectievelijk met brood, hooi, haver en brood richting 
Almelo vaart. Welke Koenderink dit precies is geweest is na te gaan als de volkstelling die 
gehouden werd geraadpleegd wordt. Volkstelling 1795 De naam Koenderink komen we tegen: 
- de weduwe Jan Coenderink, Fenneken Peddemors, bouwster, 5 personen; - Derk 
Koenderink, dagwerker, drie personen; - Jan Koenderink, schipper, 5 personen; - Jan 
Koenderink, dagwerker, 5 personen; - Derk Koenderink, weever, 3 personen; Jan Coenderink 
die op Zwenne-Jan woonde was dus al overleden en zijn weduwe woonde er nog met totaal 
vijf personen. Derk Koenderink woonde in een pand achter de latere woning van Prakken op 
de Brandput. Wegens afwezigheid van het hoofd van het gezin (schipper Jan Koenderink) 
verstrekte Geesken Volbrink de gegevens, ze woonden ongeveer waar nu Puppels woont in het 
zuideinde. Jan was met een dochter van schipper Volbrink getrouwd. De dagwerker Jan 
Koenderink was getrouwd met Geesken Lubbers en ze woonden achter de hervormde kerk. 
Derk Koenderink woonde met zijn gezin nog op de oude ‘Coenderinksplaatse’ bij Velten Baks. 
Er is dus nog maar één gezin Koenderink waarvan het gezinshoofd schipper is. Maar er zullen 
ongetwijfeld nog zonen zijn geweest uit andere gezinnen Koenderink die ook schipper waren.  

 

 

Dorpsstraat noordeinde, oud en nieuw samengevoegd. 

 

De rundveetelling van 1800 vermeldt tweemaal een Jan Koenderink met één koe. Omdat we 
weten dat de zoon van Jan Koenderink die op het Zwenne-Jan (Jacobsens plaats achter de 
hervormde kerk) woonde, namelijk Albert, die in 1791 was geboren en later op Dekkers is 
gaan wonen, volgen we niet meer de andere Koenderinks in de negentiende eeuw en volgen 
nog wat losse gegevens. In het jaar 1820 wordt een Jan Arendszoon Koenderink met andere 
Enterse schippers door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot tweehonderd gulden boete 
omdat het last- of tonnengeld van hun schuiten niet betaald is. Iedere schipper moest voor 1 
juli van ieder jaar zijn verschuldigde last- of tonnengeld betalen. De Enterse schuiten waren 
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toen meestal tweeënhalve last of zeven tonnen groot. Op 24 maart 1831 wordt door de 
rechtbank in Almelo veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf Berendina Krommendijk, 
vrouw van Jan Koenderink,. Ze had eenentwintig halve stukken linnen garen gestolen uit het 
huis van Derk Muller, schipper te Enter. Op 1 maart 1885 koopt Gr. Struik huis en erf en 
goed Koenderink en wordt herbergier en logementhouder van wat de voorganger van hotel De 
Adelaar zou worden. Toen in 1832 het Kadaster werd ingesteld werden alle eigenaren van 
huizen en grond te boek gesteld. Wat betreft de Koenderinks het volgende: 394 Artikel 471. 
De weduwe Jan Koenderink, landbouwer, geboren Fenneken Peddemors. Sectie E nr. 474, 
bouwland 18 are en 20 ca. E nr. 594, bouwland 22 are en 20 ca. E nr. 596, bouwland 18 are 
en 50 ca. E nr. 821, huis en erf 3 are en 30 ca. De kadastrale kaart toont E nr. 821 op de 
plaats van Zwenne-Jan. Het meeste land dat er in 1742 nog bij was is dan blijkbaar al onder 
de kinderen verdeeld. Artikel 472. Jan Koenderink, schipper Sectie E nr. 1987 bouwland 8 
are E nr. 1088 huis en erf 99 ca. Dit huis stond in het zuideinde, ongeveer waar nu Puppels 
woont. Artikel 472a. Hendrikus Koenderink, bakker Sectie E nr. 744 bouwland 16 are en 90 
ca. Er wordt geen huis als eigendom vermeldt, dus woonde hij ergens gehuurd. Artikel 473. 
De erven Jan Koenderink Sectie E nr. 693, bouwland 27 are en 90 ca. Dit is bouwland uit een 
onverdeelde boedel. Artikel 474. de erven Dirk Koenderink Sectie E 788, huis 80 ca. E 789, 
huis en erf 1 are en 38 ca. Deze huizen stonden aan de dicht op elkaar gebouwde huizen aan 
de Oude Schoolstraat. Artikel 475 Jannes Koenderink, landbouwer Sectie E nr. 793, huis 90 
ca. Dit huis staat ook in de buurt van de Oude Schoolstraat. Toen de huisnummers in 1811 
toegekend werden vinden we: - op nummer 21 Gerrit Koenderink; ongeveer op de plaats waar 
Mennegat woont, aan de Dorpsstraat - op nummer 66 Weduwe J. Koenderink; op de plaats 
van Zwenne-Jan; - op nummer 87 Derk Koenderink; op de Brandput; 395 - op nummer 96 
Arend Koenderink; ook in de buurt van de Brandput; - op nummer 130 J. Koenderink; in het 
zuideinde waar nu Puppels woont. De oorspronkelijke plaats van het oude erve Coenderink 
(Conrading 1475) was dus waar later Velten Baks woonde, tot en met Rutenfrans. Hier hebben 
altijd Koenderinks gewoond met misschien kleine tussenpozen. De laatste was Gerrit 
Koenderink van hotel De Adelaar. Van hieruit is een Koenderink getrouwd naar het huis van 
Jan Jacobsen of Zwenne-Jan, een herberg achter de later gebouwde hervormde kerk, die al 
in 1660 bestond. Van hieruit is een Koenderink getrouwd naar het erve Dekker (Deks), waar 
ze nu nog wonen. 
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Links het huis waar de veldwachters van Enter woonden en rechts zou later Koenderink een 
huis bouwen. 

 

 

Het erve Dekkers van 1601 tot 1971 
 

Het huis van ‘Deks-Ab’, Albert Koenderink, stond vroeger op de plek waar nu de Horstinksteeg 
uitkomt op de Dorpsstraat. Het huis werd  afgebroken in 1971 en de familie bouwde een nieuw 
huis ernaast, nu Dorpsstraat 31.  De geschiedenis van dit erve willen we hier volgen:  

Het Twente van het jaar 1601 zuchtte onder de omstandigheden van de Tachtigjarige Oorlog. 
Veel van de boerderijen op het platteland werden niet  bewoond en de landerijen lagen 
gedeeltelijk “woest”.  
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Zandwagen voor het erve Dekkers (Deks). Het zand werd in de kamer en keuken gestrooid op 
de vloer. Dat was omdat er een open vuur was en de vonken doofden in het zand. 

 

Oldenzaal was in 1597 weer door de Staatse troepen van Oranje veroverd, zodat op dat 
moment de Spanjaarden in Twente geen machtsbasis meer hadden.  De Staten van Overijssel 
moesten ook bijdragen in de kosten van de oorlog en het in de vaart houden van 
oorlogsschepen. Regelmatig werden die kosten omgeslagen over de ingezetenen van Overijssel 
zoals ook in het jaar 1601.  

Per richterambt werden lijsten opgesteld van de boerderijen met hun grondbezit. Van ieder 
“mudde” land (0.53 HA) moest vijftien stuivers betaald worden.  Ook van Enter is deze lijst 
bewaard gebleven en hierin komen we voor de eerste keer het erve De Decker tegen met 3 
mudde land. Van het jaar 1602 is ook zo’n lijst waar het erve De Decker met dezelfde 
gegevens  voorkomt. Als buren van De Decker worden genoemd Äele ter Hofstedde, Derrick 
Sweers en Jan ten Oldenhave.  

Op 10 oktober 1641 trouwt Johan Deckers  met Gerien Wilmssen uit Herike.  

Op de vergadering van het markebestuur van Enter van 25 juni 1667, gehouden in het 
logement van Jan Jacobsen (ongeveer waar nu het de Oudheidkamer  Buisjan gevestigd is) 
wordt Derck Deckers als “gesworene” aangesteld. Gezworenen waren de dagelijkse 
vertegenwoordigers van het markebestuur. De markerichter woonde meestal verder weg en 
kwam niet voor elk  wissewasje opdraven. De gezworenen hadden strenge instructies die op 
markevergaderingen opgesteld werden.  De markerichter in Enter was op dat moment Ernst 
van Ittersum van de Oosterhof in Rijssen. Gezworene  was toch meer een erebaantje want de 
beloning voor de tijd dat ze echt hun werk moesten doen was minimaal. Ergens staat dat ze 
het voor drie stuiver daags moeten doen.  
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De Hoge Brink, het hout is van klompenmaker Getkate (Raps), de middelste boerderij is van 
Ter Harmsel (’n Bol), de kolenboer die ook gasflessen verkoopt. Op de foto zie je dat er een 
trottoir wordt aangelegd. 

  

In 1674 tijdens de Tweede Munsterse Oorlog als Bernard van Galen, Bisschop van Münster 
heel Twente heeft bezet wordt ook Enter niet gespaard. De  Munstersen hebben heel Enter 
geplunderd en daarnaast moet men bijdragen in de kosten van het Munsterse leger. Derck 
Deckers als gezworene wordt ook aangesproken en wordt gedwongen uit eigen zak vijfenveertig 
gulden te betalen voor fourage voor het leger. Vijf jaar later in de markevergadering van 18 
juli 1679 lezen we dat Derck Deckers verklaard de som van vijfenveertig plus rente van de 
Enter Marke terugontvangen te hebben.  

Tijdens de Munsterse oorlogen moesten de Enterse boeren verscheidene keren met paard en 
wagen materiaal vervoeren voor de Munstersen. Ook Derck  Dekkers moet vijf dagen met een 
paard mee naar Enschede en later moet hij nog eens een paard leveren voor het vervoer bij de 
terugtocht van de Munstersen. Ook de schippers worden gedwongen goederen te 
vervoeren  richting Munster, maar verder dan de Oosterdorper watermolen bij Haaksbergen 
konden ze niet komen.  
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Op 7 november 1682 wordt de zoon van Derck Decker, Hendrick als gezworene aangesteld. 
Op 7 juni 1688 wordt deze aanstelling  gecontinueerd. Geen goedbetaald baantje dus maar 
men moest wel van onbesproken gedrag zijn om er voor in aanmerking te komen. De Deckers 
waren dus wel gerespecteerde leden van de Enterse samenleving.  

In 1687 besluit het markebestuur dat nog maar weer eens alle waarrechten in de Enter Marke 
op papier gesteld moeten worden. Per slot van rekening  waren er twee oorlogen geweest 
papieren zoek geraakt en de kans was groot dat er oude rechten verloren zouden raken.  

Om het begrip “waarrecht” goed te kunnen inschatten moeten we eerst weten wat het begrip 
Marke inhoudt. Zonder op details in te gaan was een Marke een afgebakend grondgebied (over 
de juiste grenzen werd eeuwen gebakkeleid) waarbinnen de grond gedeeltelijk in particulier 
bezit was n.l. de bouwlanden en de hooilanden en de rest in gemeenschappelijk bezit nl. de 
zgn. “woeste “gronden zoals heidevelden, broekweilanden, bossen en moerassen. Ook de 
wegen, bruggen en waterwegen moesten gezamenlijk onderhouden worden op kosten van De 
Marke. In Enter waren er zevenentwintig  waren, later werd er nog een halve aan toegevoegd 
die door de bewoner van het herenhuis Kattelaar gekocht werd. Ook de belastingen die de 
Provinciale overheid oplegde moest door het markebestuur geïnd worden. Hiertoe werden 
“zetters”aangesteld die lijsten moesten maken van woningen en het bedrag dat opgebracht 
moest worden.  

 

De oude Pastoriestraat 

Uit de inventarisatie van de waarrechten blijkt o.a. dat het Eckerdinckerve begunstigt is met 
een volle waar waarvan “de halfscheid” op het erve Deckers verlegd is. De eigenaar van dit 
waarrecht is een van de burgemeesters van Deventer, genaamd Borgerink, die in 1685 het 
huis Catteler heeft aangekocht.  Op het erve Deckers woonde dus pachter Derck Deckers 
terwijl de eigenaar Borgerink van het Kattelaar is.  
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De vuurstedenregisters van 1675 en 1682 en 1706 vermelden het erve Deckers met één 
vuurstede. Werd er aanvankelijk twintig stuivers per vuurstede geheven, later liep dat op tot 
meer dan vier gulden. De eigenaar en de pachter moesten beide de helft betalen. Tot 1748 
komen we het erve Deckers  tegen op verschillende belastingregisters zoals het register van 
het zoutgeld, de verponding en de contributie, het vuurstedengeld en het hoofdgeld.  

Over het grond bezit weten naast het gegeven uit 1601 niets. In de markeboeken wordt af en 
toe gesproken van “Deckerskamp”. Verschillende keren moet  het markebestuur regelend 
optreden en zelfs dreigen met boetes als door boeren de weg bij Deckerskamp vernield wordt. 
Het markebestuur gelast dat de wegbreedte minstens twee wagenbreedten moet zijn. Op 7 
oktober 1732 neemt Berent Deckers een hypotheek op Deckers kamp.  

 

Cooperatie en hervormde kerk 

 

In het jaar 1748 wordt een grote volkstelling gehouden. Alle erven, katersteden, woningen en 
hutten worden opgeschreven samen met de namen van de bewoners, hun kinderen, de 
knechten en de meiden en de kostgangers. Van het erve Deckers vinden we de volgende 
gegevens:  Caterstede Dekkers, bewoner Berent Dekkers en vrouw Derkien Deckers, een 
knecht Jan  Cuypers zijnde arm en een meid Marijken Mullers, als kostganger wordt Teunis 
Weterink vermeld zijnde “simpel”.  

Eigenaar van dit waarrecht is een van de burgemeesters van Deventer, genaamd Borgerink, 
die in 1685 het Huis Cattelaer heeft aangekocht.  Op het erve Deckers woonde dus pachter 
Derck Deckers en de eigenaar was Borgerink van Huis Cattelaer.  

De vuurstedenregisters van 1675 en 1682 en 1706 vermelden het erve Deckers met één 
vuurstede. Werd er aanvankelijk twintig stuivers per vuurstede geheven, later liep dat op tot 
meer dan vier gulden. De eigenaar en de pachter moesten beide de helft betalen. Tot 1748 
komen we het erve Deckers  tegen op verschillende belastingregisters zoals het register van 
het zoutgeld, de verponding en de contributie, het vuurstedengeld en het hoofdgeld.  
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Het erve Dekkers en de Horstinksteeg 

Over het grond bezit weten naast het gegeven uit 1601 niets. In de markeboeken wordt af en 
toe gesproken van “Deckerskamp”. Verschillende keren moet  het markebestuur regelend 
optreden en zelfs dreigen met boetes als door boeren de weg bij Deckerskamp vernield wordt. 
Het markebestuur gelast dat de wegbreedte minstens twee wagenbreedten moet zijn. Op 7 
oktober 1732 neemt Berent Deckers een hypotheek op Deckers kamp.  

In het jaar 1748 wordt een grote volkstelling gehouden. Alle erven, katersteden, woningen en 
hutten worden opgeschreven samen met de namen van de bewoners, hun kinderen, de 
knechten en de meiden en de kostgangers. Van het erve Deckers vinden we de volgende 
gegevens:  Caterstede Dekkers, bewoner Berent Dekkers en vrouw Derkien Deckers, een 
knecht Jan  Cuypers zijnde arm en een meid Marijken Mullers, als kostganger wordt Teunis 
Weterink vermeld zijnde “simpel”.  

Op 22 november 1752 worden er twaalf stukken grond uit Deckerskamp verkocht. We 
naderen nu het tijdstip dat de familie Dekkers van het erve verdwenen is en de familie Ter 
Steege op het erve komt.  
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Hotel Smithuis, later Koenderink (hotel de Adelaar), Brandput 

Jan Hermen ter Steege geboren 28 juli 1737 zoon van Hendricus ter Steege woonde toen op 
de “Steeghewoninghe” achter de voormalige Openbare  Lagere School. Hij trouwde op 24 
augustus 1760 met Jenneken Jansen Langenhof. Uit dit huwelijk werd o.a. zoon Albert 
geboren op 28 november 1769. Zeer waarschijnlijk is dit gezin als pachter op het erve 
Dekkers  terechtgekomen. In ieder geval koop Jan Hermen ter Steege op 22 februari 1790 het 
erve Dekkers met het halve daarop rustende waarrecht voor f. 2200,- van Professor A.F. 
Ruckersvelde, theologisch doctor aan het Deventer Atheneum. Professor Ruckersvelde was 
een zwager van de laatste juffer Borgerink n.l. Swanida Borgerink die in 1796 op het Kattelaar 
overleed.  

Jan Hermen ter Steege was inmiddels op 21 mei 1775 nadat zijn vrouw Jenneken Langenhof 
was overleden opnieuw getrouwd met Jenneken Gerritsen ten  Berge uit Elsen.  

 

 

Erve Koenderink en Horstinksteeg 
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Een gedeelte van het land dat bij het erve Dekkers hoorde was tiendbaar dat betekende dat 
de eigenaar van de tiendrechten een tiende deel van de  oogst opeiste. Een verdere 
bijzonderheid was dat door het erve Dekkers een jaarlijkse “uitgang”  verschuldigd was aan 
de Proostdy van St. Lebuinus in Deventer. Die “uitgang” bestond uit het leveren van een 
mud  rogge en een mud garste. Dit recht was een overblijfsel uit de tijd dat het erve Eckerdinck 
waarvan het waarrecht gedeeltelijk verhuisd was naar het erve Dekkers, nog een hofhorige 
erve was in de Proostdij van St.  Lebuinus.  

 

Dorpsstraat noordeinde 

 

Op 3 juni 1790 neemt Jan Hermen Ter Steege een hypotheek op van f. 600,– van G. 
Schimmelpenninck. Als onderpand dienen:  

• Huis en grond gelegen tussen Gerrit Langenhof en Jan Meyer.  
• De volgende percelen grond uit het erve Eckerdink aangekocht t.w.: 

Een gaarden groot drie schepel land naast Harmen Ekkerink en Gerrit Evers met 
een  halve waar daarbij. Weitakker groot 5 schepel gezaay. 
Bergakker groot 1 mudde. 
Steenakker groot 5 schepel. 
Een half mud land voor Kluppelskamp. 
Een dagwerk hooiland bij “t Exo Den Akker genaamd.  

In 1773 overlijdt de broer van de vrouw van Jan Hermen ter Steege, Jan van den Berg of 
Meyer. Jan Hermen wordt voogd over de minderjarige kinderen en moet ook de administratie 
van hun erfenis bijhouden. Op 26 juni 1793 wordt er een akte opgemaakt, dat Jan Hermen 
ter Steege uit hoofde van het beheer van de boedel van de minderjarige kinderen f. 800,– 
schuldig is aan hen.  

In 1795 wordt er in opdracht van de Franse bezetters (sinds voorjaar 1795 was ons land bezet 
door de Fransen) een volkstelling gehouden. Onder Enter komt hierin Jan Hermen ter Steege 
en vrouw Jenneken van den Barg en drie kinderen voor. Het beroep van Jan Hermen ter 
Steege is schipper. Het beroep van hem verklaart het relatief geringe grondbezit. De boerderij 
was  een nevenberoep. Schipper was zijn hoofdberoep. Ook rundvee hadden ze maar weinig. 
Uit de rundveetelling van 1800 blijkt dat ze twee koeien hebben.  

Ook de zonen Albert, Gerrit en Hendrik hebben het schippersberoep gekozen. Zoon Albert 
trouwde op 6 december 1795 met Aleida Alofsen  die woonde op het erve Wolters in de 
buurtschap Archem onder Ommen. Albert gaat inwonen bij zijn ouders op het erve Dekkers.  

Albert, die schipper was, kon zijn zomp als het ware in zijn achtertuin afmeren want De Lee, 
waarvan het eind doodliep tegen het bouwland achter het  erve Dekkers, fungeerde als 
thuishaven van de Enterse zompen. Omstreeks 1780 was er nog al wat heisa geweest omtrent 
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het gebruik van de zgn “Enter Haven”  en de Horstink Dijk, die daar naartoe voerde. Derk 
Brandes die daar woonde beschouwde n.l. de Horstink Dijk en de Enter Haven als zijn privè 
land en water. Het markebestuur protesteerde daar fel tegen en ook de schippers waren het 
er totaal niet mee eens. Sinds mensenheugenis waren de Dijk en de Haven ten profijte van de 
gemeenschap geweest. Het werd een langdurige rechtzaak die een vervelende wending nam 
toen de schippers voor eigen rechter gingen spelen en bomen gingen vellen, die wel particulier 
eigendom waren van Derk Brandes. Uiteindelijk stelde Markebestuur een compromis voor. 
Men vergoedde een groot deel van de proceskosten van Derk Brandes, die daarvoor het 
gemeenschappelijk gebruik van de Horstink Dijk en Enter Haven accepteerde.  

 

Hoge Brink 

In 1811 nog in de Franse Tijd wordt er een lijst opgesteld van alle huisgezinnen in Enter (en 
overal elders). De lijst wordt opgesplitst in Gereformeerden en Rooms Katholieken. In dit jaar 
worden voor het eerst de huisnummers ingevoerd. Men begint met nummer 1 bij het huis van 
Evers Berent waar later de familie Baan (Frerik Jan) woonde. De boerderij van  J. Mulder (in 
onze tijd Stal-Haarms) krijgt nummer 2. Albert ter Steege op Dekkers krijgt nummer 35 . Op 
nummer 37 woont G. Zweers en op nummer 34 Albert Nijland.  

De dienst van het kadaster wordt in 1832 ingesteld. Tussen 1820 en 1832 worden alle 
landerijen opgemeten en de eigenaren van de grond en de woningen  te boek gesteld. Het erve 
Dekkers staat hierin genoteerd op sectie E nummer 907 en 906 op naam van Albert ter Steege 
(zoon van Jan Hermen ter Steege), het grondbezit is 2.25 Ha. Verdeeld in tien 
stukken.  Als  vruchtgebruiker van het erve Dekkers staat Albert Koenderink genoteerd. Hij 
was op 4 april 1822 getrouwd water. Het markebestuur protesteerde daar fel tegen en ook de 
schippers waren het er totaal niet mee eens. Sinds mensenheugenis waren de Dijk en de 
Haven ten profijte van de gemeenschap geweest. Het werd een langdurige rechtzaak die een 
vervelende wending nam toen de schippers voor eigen rechter gingen spelen en bomen gingen 
vellen, die wel particulier eigendom waren van Derk Brandes. Uiteindelijk stelde 
Markebestuur een compromis voor. Men vergoedde een groot deel van de proceskosten van 
Derk Brandes, die daarvoor het gemeenschappelijk gebruik van de Horstink Dijk en Enter 
Haven accepteerde.  
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Dorpsstraat ter hoogte van erve Zweers (links) 

In 1811 nog in de Franse Tijd wordt er een lijst opgesteld van alle huisgezinnen in Enter (en 
overal elders). De lijst wordt opgesplitst in Gereformeerden en Rooms Katholieken. In dit jaar 
worden voor het eerst de huisnummers ingevoerd. Men begint met nummer 1 bij het huis van 
Evers Berent waar later de familie Baan (Frerik Jan) woonde. De boerderij van  J. Mulder (in 
onze tijd Stal-Haarms) krijgt nummer 2. Albert ter Steege op Dekkers krijgt nummer 35 . Op 
nummer 37 woont G. Zweers en op nummer 34 Albert Nijland.  

 

Dorpsstraat, noordeinde 

De dienst van het kadaster wordt in 1832 ingesteld. Tussen 1820 en 1832 worden alle 
landerijen opgemeten en de eigenaren van de grond en de woningen  te boek gesteld. Het erve 
Dekkers staat hierin genoteerd op sectie E nummer 907 en 906 op naam van Albert ter Steege 
(zoon van Jan Hermen ter Steege), het grondbezit is 2.25 Ha. Verdeeld in tien 
stukken.  Als  vruchtgebruiker van het erve Dekkers staat Albert Koenderink genoteerd. Hij 
was op 4 april 1822 getrouwd met Hendrika ter Steege een dochter van Albert ter Steege op 
Dekkers. Albert Koenderink is door zijn huwelijk met Hendrika ter Steege de eerste 
Coenderink die inwoont op het erve Dekkers bij zijn schoonvader.  
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Dorpsstraat ter hoogte van de Oude Schoolstraat 

 

In 1811 had Albert Coenderink geluk gehad want in dat jaar werden alle schippers door de 
Fransen op een lijst geplaatst voor mogelijke dienst op één van Napoleons oorlogsschepen. Na 
een medische keuring werden ze al of niet geschikt verklaard voor de dienst bij de vloot. Albert 
was nog net te jong en ontsprong de dans. Direct na de Franse Tijd toen de dienstplicht 
ingesteld was werd hij opgeroepen voor dienst bij de Nationale Militie en kreeg bij loting 
nummer 299 toegekend. Dit hoge nummer behoedde hem voor oproep in werkelijke dienst.  

Het eerste kind van Albert Koenderink en Hendrika ter Steege werd geboren in 1822 en deze 
werd ook Albert genoemd. In 1841 wordt deze Albert  opgeroepen voor de loting voor de 
Nationale Militie en loot een nummer dat hem tot dienstneming verplicht. Hij zorgt echter voor 
een remplaçant (plaatsvervanger) die tegen een flinke vergoeding de dienstplicht voor  hem 
vervult. Op 27 september 1856 trouwt hij met Johanna Ezendam uit Enterbroek. Hij gaat 
inwonen bij zijn ouders Albert Koenderink en Hendrika ter Steege. Ook zijn beroep is schipper. 
Hun zoon Gerrit Jan wordt op 14 mei 1859 geboren.  
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Cooperatie  

 

 

Vlnr Mien Ezink, Beverdam, Mien Morsink, Jo Langenhof 
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De maalderij van de cooperatie, links. 
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De nieuwe supermarkt en de bakkerij van de cooperatie. 

 

Zijn vader Albert Coenderink overlijdt op 29 januari 1861 en zijn moeder Hendrike ter Steege 
overlijdt op 3 juli 1868.  

Bij de markedeling van 1857 toen alle deelgerechtigden aandelen kregen in de de woeste 
gronden kreeg ook het erve Dekkers flinke stukken grond vanwege hun halve 
waargerechtigdheid. Na de markedeling bestaat het grondbezit van het erve Dekkers uit de 
volgende percelen: Sectie E. nummers 229, 465, 498, 522, 539, 544, 701, 906, 907, 2040, 
2449, 2485, 2545,  2776, 2995, 2996 en 3842, totaal ruim negen hectare.  

Albert Koenderink overlijdt op 17 maart 1869 op zevenenveertigjarige leeftijd. De enige zoon 
Gerrit Jan (naast twee dochters) wordt in 1878 ingeschreven voor de Nationale Militie lichting 
1879. Bij loting valt hem nummer 13 ten deel. Normaal een nummer dat absoluut 
dienstneming betekent . Vanwege het feit dat hij de enige wettige zoon is wordt hij door de 
Militieraad van  dienst vrijgesteld.  

Zijn moeder Johanna Ezendam overlijdt op 1 oktober 1895. Gerrit Jan Koenderink trouwt op 
23 januari 1896 met Geertruida Geerling. Als kinderen worden geboren Johanna 14 maart 
1899, Janna 22 december 1900 en Albert op 19 maart 1905.  
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Op voorgrond de Julianastraat, rechts de Rijssenseweg. 

 

 

Het politiebureau met de cel. 

 

In het jaar 1900 krijgt Gerrit Jan het hele grondbezit van het erve Dekkers op zijn naam. 
Gerrit Jan is de eerste Koenderink op Dekkers die het  beroep van landbouwer heeft.  

Met de huisnummers gebeurt er nogal eens wat. In 1811, de eerste keer dat een huisnummer 
wordt toegekend i s aan Dekkers nummer 35 toegekend. Tussen  1825 en 1828 wordt dit weer 
gewijzigd. In 1861 is het nummer 812 geworden. In 1880 is het nummer 1031 en later wordt 
het Enter Kom (E.K.) nummer 40. In 1944 is het nummer 33.  

Op 30 januari 1927 overlijdt Gerrit Jan Koenderink. Bij het Kadaster wordt eenvierde deel 
van het erve op nam gesteld van Geertruida Geerling en  een vierde deel op naam van de 
kinderen Johanna, Janna en Albert.  

Johanna trouwt met Bernard van de Riet, Rondweg 36.  Albert en Janna blijven op het erve 
Dekkers. Albert trouwt met Johanna Pluimers in 1937.  

In 1944 wordt de boedel verdeeld groot ruim  negen Ha. Johanna krijgt een deel uit het 
grondbezit en Janna en Albert krijgen het huis en de overige grond toebedeeld in gezamenlijk 
bezit. 

Ook in de Bullenaarshoek liggen nog twee stukken grasland uit een onverdeelde boedel van 
Koenderink. Hierin zijn ze nog gerechtigd voor ruim één hectare.  
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Op 19 maart 1971 wordt het oude “Dekkers erve” met de kadastrale percelen E. 906 en 907 
groot 13 are en 10 centiare voor f. 53160,– verkocht aan de Gemeente Wierden. Het gezin 
Koenderink woont dan in het nieuwe huis op nummer 31.  

 

Hotel de Adelaar  

 

In het begin van de negentiende eeuw is er op de plaats waar later hotel de Adelaar zou komen 
een logement waar Gradus Volbrink de eigenaar van was. In 1831 is Gradus Volbrink 
overleden en vervolgens is het pand verkocht aan Jannes van Uitert.  

 

Hotel Smithuis, later hotel Koenderink (de Adelaar) 
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Brandput  
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Of hij ook zelf het logement heeft gerund is niet bekend. In 1853 verkoopt Jannes van Uitert 
het pand aan Gerhardus Struik uit Rijssen. Gerhardus Struik is getrouwd met Geertruida 
Meyer, een kasteleindochter uit Delden. Ze beginnen een  tapperij/logement met daarnaast 
een smederij, want Struik is grofsmid van beroep. In 1871 overlijdt Gerhardus Struik. Zijn 
vrouw zet de zaak voort tot 1883. In dat jaar verkoopt ze de panden aan kandidaat-notaris 
Jan Poulie uit Wierden. Poulie verhuurt de tapperij/logement aan Jan Evert Jansen uit 
Meppel die gehuwd is met Rensje van Dijk. Het pand ernaast waar vroeger o.a. de smederij 
was wordt verhuurd aan Annette van Wijngaarden. Als zij in 1887 overlijdt komt haar neef 
Karel van Wijngaarden hier te wonen. Karel is net brievengaarder geworden en het 
hulppostkantoor van Enter wordt nu in een kamer in dit pand gevestigd. Karel van 
Wijngaarden is in 1891 getrouwd met Jansje Maatje die vroedvrouw was in Enter. 

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

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

 

In december 1921 brandt het hotel af. Ook het naastgelegen postkantoor loopt grote 
waterschade op. In februari 1922 wordt door de gemeente al een plan voor nieuwbouw 
goedgekeurd. Op de benedenverdieping komt de gelagkamer met daarachter een biljartzaal, 
keuken voor het hotel en een kamer voor de familie aan de voorkant. Op de verdieping komen 
zes hotelkamers en een zitkamer, slaapkamer en keuken voor het gezin Smithuis. 
In 1924 staat het hotel te koop. Gerrit Jan Koenderink wordt de koper. Zijn vader komt uit 
Enter en is van de ‘Zwen-Jans’-familie. In 1926 vraagt Gerrit Jan Koenderink een vergunning 
bij de provincie tot het onderhouden van een autobusdienst op marktdagen tussen Enter en 
Rijssen en Enter, Wierden en Almelo. In 1927 wordt de vergunning onder protest van de 
Spoorwegen en Hodes in Rijssen voor vijf jaar verleend. Naast de autobusdiensten verhuurt 
Koenderink ook een luxe auto. 

 

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

Van degenen die aan de IJssel gelegerd waren, wisten een aantal aan de gevangenneming te 
ontsnappen en kwamen in opgescharrelde oude burgerkleding, vroegtijdig thuis. Dat in die 
meidagen de ongerustheid bij het thuisfront de boventoon voerde, hoeft geen betoog. Lieve 
Neef en Nicht Zoals hier boven omschreven moesten dus ook vele Markelose “jongens” hun 
gezinnen verlaten om aan het mobilisatiebevel gehoor te geven. Ook Harm Wissink 
(Koenderink) kreeg zo’n oproep en werd gelegerd in Rhienderen ter bewaking van de IJsselbrug 
bij Zutphen. In een brief aan zijn familie geeft hij een indruk van zijn dagelijkse bezigheden. 
Na een felicitatie aan zijn familie i.v.m. de geboorte van hun dochter vervolgt hij:  
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Links het erve Deks, rechts het erve Slot. Tussen deze twee panden was het Oale Dekshoes 
en de Horstinksteeg, die toen nog een zandpad was.. 

 

“Het gaat ons hier overigens best, alleen een beetje hoesten. Het is soms wel wat koud, maar 
dat is het overal. We hebben er op het oogenblik wacht bij gekregen aan de IJsselbrug te 
Zutphen. Daar gaan we ’s middags met de auto met 15 man, een Sergeant en een korporaal 
naar toe en blijven er tot den volgenden middag half twee. De eerste nacht dat we er waren 
was het ’s nachts zo bar koud op de brug en dan bovendien een sneeuwstorm. Morgen moet 
ik er weer naar toe met een andere sergeant. Dat had eigenlijk niet gehoeven, maar daar de 
Korporaal, die mee zou gaan met verlof naar huis gaat ben ik zuur. Nu is dat op zichzelf niet 
zoo slim want ons wachtlokaal is lekker warm en de uren vliegen er om. Want het is er een 
geweldige drukte op de brug, want al het verkeer naar het Zuiden en naar Apeldoorn gaat over 
de brug in Zutphen, daar de bruggen in Deventer en Doesburg er laatst uit zijn genomen met 
de zware ijsgang op de IJssel. En dan moet U de lange rij van wachtende auto’s eens zien aan 
weerskanten der brug als die er een halfuurtje uit is geweest. Soms staan er wel een dikke 
dertig te wachten . Dan moeten bovendien alle rijbewijzen gekontroleerd worden om te zien of 
het werkelijk Hollanders zijn. Bovendien hebben we er ook een politiewacht bij gekregen, maar 
daar hebben wij gelukkig niets mee te doen. Dit werkje knapt de sectie Mortieren op. Dit 
hebben die jongens zelf bedorven. Zaterdag werd er bij de gewone soldij ook menagegeld 
uitbetaald, met terugwerkende kracht van 1 December. Toen hebben er enkele in een café de 
boel kapot geslagen en iemand beledigd. Hiervoor is er een heele groep gestraft met streng 
arrest. Dus jullie bemerken nu wel, dat wij er een heele boel werk bij hebben gekregen. Het is 
te hopen dat het weer spoedig veranderd en dat die sneeuw weg gaat, dan wordt het voor ons 
ook beter en bovendien voor ons allen, want al het werk hoopt zich op. Nu weet ik verder geen 
nieuws meer. Hartelijke groeten en sterkte toegewenscht aan Moeder en kind.” 
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Hoge Brink 

 

 

Hervormde kerk, 1910. Bij de brand in 1724 brandde de kerk af. Dit is de nieuwe kerk. 
Collectie Oudheidkamer Enter. 
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Ontstaan gereformeerde kerk Enter 

 

In 1834 begint de landelijke afscheiding onder ds. De Cock , ds. Brummelkamp, ds. Scholte 
en ds. van Raalte 

Otto Voortman en Hendrikus Lubbers, beiden van beroep schoenmaker, waren al geruime tijd 
bezig met het stichten van een eigen "afscheidingsgemeente" in Enter, hetgeen door het 
Staatshoofd Koning Willem I via de provinciale gouverneurs, de plaatselijke schout en de 
veldwachterij streng verboden was. Desondanks zette men door en in 1840 werd de acte van 
verbintenis getekend. 

  

de 

De gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat. 
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De groep komt samen in een huis van de familie Ezink-Koenderink op de Hoge Brink. In die 
periode gingen predikanten uit naburige gemeenten in de gemeente van Enter voor. Dit 
gebeurde meestal op een doordeweekse dag. Op 1 februari 1850 komt de kerkbouw ter sprake. 
Plannen voor een kerkgebouw werden begroot op Hfl. 1300.- ! In 1851 is de eerste 
gereformeerde kerk Enter een feit. 

De eerste bebouwing, op de plek waar boekhandel Waanders was, treffen we aan in het jaar 
1779. Hendrik ter Morsche, ook Volberink genoemd, trouwt dan met Jenneken Koenderink. 
Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt hij met Maria Past, in Enter geboren, maar 
tot haar huwelijk als dienstmeid werkzaam in Amsterdam. In 1810 is Hendrik ter Morsche 
overleden en in 1828 zijn tweede vrouw. 

 

 

Erve Deks 
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De buren, kruidenier Wassink. 

 

Buurman veldwachter Blankvoort en zijn gezin. 
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Hervormde kerk, schilderij van Gerrit Jan Koenderink. 
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Het Noordeinde 
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Dorpsstraat, noordeinde, 2018 
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Horstinksteeg, 2018  

 

 

Zompen meten 

 

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

Vanaf 1806 moest van iedere zomp die op een werf afgeleverd werd de inhoud uitgedrukt in 
lasten opgemeten worden.  Normaal werd zo’n meting op de werf verricht door een beёdigde 
ijkmeester. De werven in Enter waren zo slecht bereikbaar vanuit Zwolle dat  de schippers 
met een lege zomp naar Zwolle mochten komen en daar gemeten werden. Na de meting 
ontvingen de schippers een meetbrief waarin de naam van de eigenaar, de naam van het schip 
en het aantal lasten dat geladen kon worden was vastgelegd met de datum van de meting. 
Aan de zomp zelf werden geen uiterlijke kentekens aangebracht waaraan je het laadvermogen 
kon aflezen. In zeeschepen werd het laadvermogen ingebrand.  Met deze meetbrief ging  de 
schipper terug naar Enter waarna hij naar de ontvanger van de directe belastingen in Rijssen 
moest en daar met vertoning van de meetbrief een lastbrief kreeg en na betaling van het 
lastgeld een jaar vergunning kreeg om te varen met de zomp.  
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De zompen die in die tijd in gebruik waren in Enter maten allemaal 2 ½ last. Een last was 
2000 kg. De lastbrief moest ieder jaar opnieuw opgehaald worden en het lastgeld betaald. In 

1820 werd het nieuwe metrieke stelsel van lengte – en inhoudsmaten ingevoerd. Het 
laadvermogen van een zomp werd voortaan in tonnen uitgedrukt. Een ton was een kubieke 
nieuwe Nederlandse el. (een m3). Twee en een halve last was omgerekend 7 tonnen. Wat een 
schipper echt laadde moest hij zelf weten. Een enkele keer ging dat mis en zonk de zomp door 
overgewicht.  

De schippers klaagden over het hoge lastgeld en ook de politiek was van mening dat de 
schippers onevenredig zwaar belast werden. In 1823 werd het lastgeld afgeschaft en viel de 
schipper net als iedereen onder het patentrecht. Deze belasting was veel lager en dat kwam 
goed uit want net in die tijd kelderden de vrachtlonen van de schippers door de aanleg van 
harde wegen. De gemeenten werden belast met de uitgifte van de patentbrieven maar het 
patentrecht moest betaald worden bij de ontvanger van de  directe belastingen in Rijssen.  

De enige patentbrief van een schipper die we hebben kunnen vinden is van twee broers 
Koenderink (Deks ) uit 1853. De twee broers voeren op een zomp van 15 tonnen genaamd 
“De twee gebroeders”. Ze betaalden f. 1,80 aan patentrecht.  

Van de laatste Enterse zomp van Jans ten Berge, een 17 tonner, moest ieder jaar 17 x 12 cent 
patentrecht betaald worden. In 1893 werd de wet op het patentrecht afgeschaft. Daarmee 
werd ook de meting van zompen afgeschaft. Maar toen was het al bijna twintig jaar geleden 
dat de laatste Enterse  zomp gebouwd was. Bron: verhalen, Enters Erfgoed, genealogie, 
Hendrik Kolhoop, foto’s, Enters Erfgoed, Anneke Koers en Harrie Cox.   

 

 

Zompen op de Regge 



67 

 

 

De patentbrief is afgegeven in 1885 voor platbodems, zoals de zomp. Bron: 

www.ssrp.nl/stamboek/schepen/volhouder-2 
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Hogebrink, de spelende kinderen zijn Gerrie ter Harmsel en haar nichtje Aafke.  

 

 

 

Anneke Koers 

Enter, 23 februari 2018 


