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Woord vooraf 

 

Enter... het dorp dat elke avond nog net werd aangeraakt door de trage avondschaduw van 
de Hamberg. Binnen de kom leken de door boeren opgetrokken oude boerderijen meer 
gegroeid dan gebouwd, meer het werk van wind en water dan het handwerk van de 
leemvoegers. Sommige boerderijen leken op ondergrondse huizen uit verre landen. Hoog 
oprijzende torens van de kerken. De Eantersen waren er aan gewend. 

Ik ging op pad op oma's oude fiets, de erfenis met blokken op de trappers. Op zoek naar de 
boerderijen, de uitgestrekte bossen, de beken, riviertjes, de eekhoorntjes en de herten. In 
Twente is het zo, dat wat uit de verte een klein bos lijkt vaak de omlijsting is van een prachtig 
oud erve, een watermolen met een grote molenkolk of een oude schaapskooi. De bossen 
ademen een sfeer van Asterix en rond de bronnen groeit het zeldzame goudveil, langs de beek 
scharrelt een grote gele kwikstaart en flits het blauwgroen van de ijsvogel (duits: eisenvogel: 
ijzeren vogel). Op de heidevelden laten boomleeuwerik en wulp zich horen en ritselt het van 
de zandhagedissen. De boerderijen bieden onderdak aan kerkuilen en steenuilen en genoeg 
vliegen om het de vliegenvangers naar de zin te maken. In het fotoboekje van Enter ziet men 
twee vrouwen, ze trekken een eg over het land 'in 'n goarn' (moestuin) achter de boerderijen 
van de Werfstraat. 

De bebouwing van Enter lag vroegere als een langgerekt lint van noord naar zuid langs de 
oostkant van de es. Dit type dorp heette een flank-esdorp en Enter was hiervan één van de 
zuiverste vormen. Toen de bebouwing zich uitbreidde werd deze vorm geleidelijk aangetast. 
Aan de rand van de hoge es werden de erven gevestigd. De Dorpsstraat begint in het 
noordeinde en eindigt in het zuideinde. Voor de huizen lagen de 'leugenbanken', de bomen die 
bestemd waren voor de klompenmakerij. Daar werden 's avonds de sterke verhalen over 
vroeger verteld. 

 

 

Brandersgaarden, dames Ter Plecht eggen het land 
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Inleiding 

 

 

Nederland bestond rond het jaar 1800 voor ongeveer eenderde uit woeste grond. Zowel 

Lodewijk Napoleon als Willem 1 en Willem 11 namen initiatieven om de woeste gronden tot 

ontwikkeling te brengen. De eigendomsverhoudingen (het gemeenschappelijk grondgebruik 

en grondbezit), het gebrek aan mest, een gebrekkige landbouwkundige kennis en het 

ontbreken van een goede infrastructuur waren belangrijke struikelblokken. In de eerste helft 

van de negentiende eeuw begon men te werken aan een oplossing van deze problemen. Zo op 

het eerste gezicht heeft het bestuurssysteem uit het begin van de negentiende eeuw veel 

overeenkomsten met ons huidige systeem, twee eeuwen later. Een monarch aan het hoofd, 

een regering, een parlement bestaande uit een eerste en tweede kamer, provincies, gemeenten 

en waterschappen. Dit alles vastgelegd en gewaarborgd door een grondwet. Toch is deze 

overeenkomst in hoge mate schijn. Niet alleen de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursorganen (ten opzichte van elkaar) 

verschillen sterk, hetzelfde kan gezegd worden van de principes die aan het staatsrecht ten 

grondslag lagen en van de mores (zeden) van alle dag, de bestuurspraktijk.  
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De landbouw was uit het oogpunt van werkgelegenheid de belangrijkste sector van de 

nationale economie. Van de bevolking behoorde maar een klein deel tot de gegoede stand, de 

rest was ‘het volk’, de gewone man. Hoewel de grondwet van het jaar 1814 het armenbestuur 

en de opvoeding van arme kinderen een ‘aanhoudende zorg’ van de regering noemt, ontplooide 

de regering nauwelijks activiteiten om het lot van de armen en de paupers te verbeteren. Arm 

was iedereen die – tijdelijk of structureel – middelen van bestaan tekort kwam. Paupers 

stonden feitelijk buiten de maatschappij, enig zicht op een volwaardige participatie (deel 

hebben aan iets) aan het economisch verkeer ontbrak voor hen ten enen male. De materiele 

zorg voor de armen liet de rijksoverheid over aan de gemeenten en vooral aan het particulier 

initiatief zoals de kerkelijke armenzorg. Het platteland definiëren als een eenheid is niet 

mogelijk.  

 

 
 

Rutenfrans, Stoffer, Dorpsstraat 

 

 

         Het patroon van de straten in Enter en de boerderijen is sinds de jaren vijftig weinig 

veranderd. Maar als men met oude dorpelingen praat en men zet alle verhalen op een rij, dan 

ontstaat er een serie van belevenissen, van feesten, van mensenlevens, die tegenwoordig totaal 

onherkenbaar zijn geworden. De winkeltjes zijn verdwenen, de smederijen, de molens, de 

fabrieken, de petroleumman, de boerenleenbank, de oude coöperatie. De boeren gingen niet 

vaak naar een winkel, de middenstand kwam bij de mensen thuis. Nu rijden de boeren met 

de auto naar de supermarkt en de dozen met spullen worden steeds groter. Er kwamen 

nieuwe dorpsbewoners. Op de foto’s uit de jaren zestig van de twintigste eeuw kon je de kleren 

zien veranderen. De eeuwige petten verdwenen uit het dorpsbeeld, de zondagse pakken van 

de arbeiders werden truien en jacks, de lange rokken van de vrouwen werden spijkerbroeken. 

De stille omwenteling van Enter aan het einde van de twintigste eeuw had talloze grote en 

kleine gevolgen. Eén van de belangrijkste betrof het omgaan met geld. In mijn jeugd was 

betalen nog een ritueel. De huur en de ziekenfondspremie werd thuis opgehaald en er werd 

altijd een praatje gemaakt met de incasseerder, die altijd tijdens de avondmaaltijd kwam. 

Geld ontvangen en geld uitgeven deed men niet zomaar, maar ook dat veranderde. Het loon 

werd in een papieren zakje ontvangen, maar toen de mensen het geld op de bank kregen 

gingen ze opeens andere dingen doen. Vakanties naar het buitenland waren er voor ons gezin 

nog niet bij. Wij fietsen elke vakantie naar Holten, naar het indrukwekkende 
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Canadezenkerkhof met de uitgestrekte velden met witte kruisen en naar de grote zomermarkt 

– met de veemarkt – in Rijssen. Alle gebeurtenissen werden beheerst door de wet van het 

kleine getal. Een wet waar men in de stad nauwelijks weet van heeft. Een rijtje nieuwe 

woningen valt in een stadsbuurt nauwelijks op. Maar in een dorp hebben twintig nieuwe 

gezinnen wel degelijk invloed. Met de landbouw is de stabiliteit uit de dorpseconomie 

verdwenen, en ook uit het sociale leven. 

 

         Ouders en kinderen deden het meeste werk samen. Ook de kinderen werden al jong aan het 

werk gezet. Ook ik ontkwam er niet aan omdat ik de oudste was. Ik werd op mijn zevende jaar 

ingezet voor klusjes in en om huis zoals de stoep vegen, kraan en bel poetsen, ramen zemen 

op zaterdagmiddag. En in de bakkerij… daar leerde ik stap voor stap het vak. Ik leerde de 

belangrijkste handgrepen van het bakkersambacht: slagroom halen bij Jan van Slot (de 

melkboer), slagroom kloppen (met de hand tot vijf liter), vruchtjes op de gebakjes leggen, 

brood en cake uit de bussen halen, brood kwasten met water, gebak snijden, slagroom 

spuiten op taarten, deeg kneden en rollen en de werkomgeving schoonmaken. Bij de meeste 

boeren stond de continuïteit van het bedrijf voorop, niet het behalen van de maximale winst. 

We zien dit verschijnsel ook voorkomen bij de Enterse zompvaarders. Het ging om het 

scheppen van bestaanszekerheid voor het gezin en voor de komende generaties, en al het 

andere was daaraan ondergeschikt. 

 

Wierden ligt dicht bij Almelo en behoorde bij de Heerlijkheid Almelo. Over de verhouding 

Almelo tot Wierden schrijft Ter Kuile: 

 

Daar slechts een klein gedeelte van het platteland van Wederden binnen de limieten der 

heerlijkheid (Almelo) was gelegen, moeten we hierover kort zijn. Het betrof alleen de Wederder 

Wuesten, gelegen ten N.O. van het dorp, een broekachtig moeras destijds aan de Stouwe. 

 

De heren van Almelo lieten zich in het dorpsleven gelden voorzover hun gezag in het kerkelijke 

hier gebruikelijk was. Voorts doordat zij als grootgrondbezitters in de Wierdense marke en als 

markerichters daarvan invloed hadden. Maar ook met de goedsheeren en erfgenamen van 

Wierden en Hoge Hexel hebben zijn hun wrijvingen gekend. In het jaar 1758 was de Heer als 

markerichter onwillig de holtink bijeen te roepen en hoe, nadat enkele Wierdense goedsheeren 

naar het Huis afgevaardigd, daar ‘zware bedreigingen en abrusque bejegeningen des 

rentmeesters’ volgens hen ondervonden hadden; de drost van Twente ‘een proiect van 

schikkinge’ moest maken. Volgens mr. van Engelen van der Veen had de Heer van Almelo in 

1656 het erfelijk markerichterschap van Wierden en Hoge Hexel door koop verkregen. We zien 

uit de raadsnotulen van Wierden, hoe in 1832 ‘een wacht van goede policie’ in dit dorp en zijn 

buurtschappen wordt opgericht, tot controle vooral naar het heette van ‘vagabonden in 

kroegen, slaapsteden en bedelaarsdoelens’. Voorts lezen we daar van het aanleggen in 

genoemd jaar van een Weg tusschen Wierden en den Ham met behulp van verplichte hand- 

en spandiensten. Ook zien we daaruit, dat er in Wierden een landelijke schutterij omstreeks 

1850 geformeerd wordt, voor welke het blijkbaar moeilijk was geschikte personen te vinden 

die als eerste en tweede luitenant konden optreden. Als eerste luitenant benoemen ze dan 

Adolf Frederik graaf van Rechteren te Ambt Almelo, maar of deze zich die hoge onderscheiding 

heeft laten welgevallen, blijkt niet. Dit is overigens het enige contact van de burgerlijke 

gemeente Wierden met het Huis van Almelo, dat hieruit spreekt. Uit een notulenboek van 

1869 blijkt, dat een enkele keer bij dominees-vacature de Heer van Almelo als collator ter 

electie een tweetal predikanten wordt aangeboden. De negentiende eeuwse diaconieboeken 

zijn weer voor ons van geen belang. 
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Iedere zomer roept de geur van het stervende gras weer de beelden uit de hooitijd en verre 

jeugd bij mij op. Het hooi dat naar parfum en sereniteit ruikt. In Enter is het donker buiten. 

Tegen het raam klinkt het zachte geruis van de regen. Ik kijk ernaar en zie de natte sporen 

op het stoffige oppervlak. Sint Jacob is de heilige van de roggebouw. De boeren spreken van 

een vroege Sint Jaopik en een late Sint Jaopik. In Sint Jacob komt de lamp voor het eerst van 

de zomer in de avond weer aan. Als het eten op is gaan de arbeiders en bindsters naar huis 

en ‘onze volk’ strekt zich weldra in de bedstede uit voor een korte nachtrust. De spreuk van 

Salomo: ‘Die in de oogst slaapt, zal arm worden’ was het motto van de boeren in deze drukste 

tijd van het jaar. Enter heeft een lange en boeiende geschiedenis die veel verder terug gaat 

dan de twintigste eeuw toen de scheepvaart op zijn einde liep. Vroeger was hier een 

veenlandschap en heidelandschap afgewisseld met kleine ontginningen en dichte 

meidoornheggen, dat begrensd werd door de Vecht, de Regge en de heuvelrug. Het maakte 

onderdeel uit van het richtambt Kedingen, een gebied waarover de bisschop van Utrecht en 

de roofridders geregeld met elkaar in de clinch lagen. Aan het eind van de negentiende eeuw 

was er sprake van een langdurige landbouwcrisis. Die crisis werd vooral veroorzaakt door de 

vrije invoer van goedkope Amerikaanse tarwe, geproduceerd in de reusachtige grote en juist 

ontgonnen prairiegebieden. De crisis had ernstige sociale en economische gevolgen voor de 

boeren, temeer omdat ze er organisatorisch, technisch en economisch totaal onvoorbereid 

tegenover stonden. De hele plattelandsbevolking ondervond de ernstige gevolgen ervan. De 

organisaties in de landbouw hielden zich vrijwel uitsluitend bezig met technische 

aangelegenheden. Ze waren niet in staat om een krachtige, actieve sociaal economische 

politiek ten gunste van de landbouw te bevorderen. Bovendien werden deze organisaties 

bestuurd door notabelen als burgemeesters, notarissen, rentmeesters, grootgrondbezitters en 

grote boeren. Mede naar aanleiding van de encycliek 'Rerum Novarum' van Paus Leo Xlll, 

namen mensen het initiatief om in eigen kring boerenbonden op te richten op christelijke 

grondslag. De priester Herman Schaepman, geboren in Tubbergen, was hierbij betrokken. 

Vanuit deze boerenbonden ontstond de ABTB, een katholieke overkoepelende bond in het 

toenmalige aartsbisdom. Door samenwerking probeerden boeren minder afhankelijk te 

worden van de adel, grootgrondbezitters en industriëlen. De boeren werkten aan de directe 

behartiging van de sociaal economische belangen, onder andere via aan- en 

verkoopverenigingen en coöperaties. Boerenleenbanken werden opgericht waar onderling via 

een kassier geld geleend werd. Al deze zaken hebben enorm bijgedragen tot de emancipatie 

van de boeren. Ze werden zelfstandiger en kregen meer welvaart. De boeren werden zich 

bewust van hun belangrijke maatschappelijke positie inzake de voedselvoorziening en het 

beheer van het platteland.   
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De familie Ter Denge, Dorpsstraat 

 

Men zaaide de rogge vroeger in de dagen van de wassende maan, terwijl men bij afnemende 

maan knollen zaaide en aardappelen pootte. Waarschijnlijk dacht men dat dit de groei 

bevorderde van deze gewassen. Het feit dat de rogge groeit, bloeit en vrucht draagt in het licht 

van de zon, terwijl de oogst van knollen en aardappelen in de donkere aarde groeit. De rogge 

zoekt het licht, de knolgewassen zoeken de duisternis. Echter beschouwde men de middagtijd 

tussen twaalf en één uur als ongunstig voor het zaaien. De rogge op dat uur gezaaid, zou 

nooit zo goed staan als die welke vroeger of later op de dag in de akker kwam. Misschien staat 

dit in verband met wat H.W. Heuvel in zijn ‘Volksgeloof en Volksleven’ schrijft over de 

‘roggemeuje’ (korenmoeder). Hoewel men in Twente deze akkergeest ook in de oude sagen en 

sprookjes niet (of niet meer) hoort noemen. Hij zegt van haar: ‘Ze is het gevaarlijkst in de heete 

middaguren. Die tijdens de middagrust over het veld gaat, verschrikt of verwart ze.’ Oude 

mensen herinneren zich wel een andere korengeest waarvoor ze als kind grote schrik hadden: 

de wilde hond. Die springt uit de vore en grijpt hen als ze langs een roggeakker gaan. Overal 

in Twente vertelt men ook aan de kleinen het verhaal van de ‘keendekes’ in het koren, om hen 

er van te weerhouden in de hoge rogge te spelen en er korenbloemen te plukken. Ze zouden 

net als de ‘keendekes’ er in verdwalen en van honger omkomen. 
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Zo begon het 

         
          De neiging zich bezig te houden met de vroegste tijden van het eigen land vindt haar oorsprong 

in de aandrang van de mens onbekend gebied te ontdekken. Deze aandrang was niet altijd zo 

sterk, in Europa begonnen de eerste onderzoekingen ongeveer vijfhonderd jaar geleden en ze 

werden sindsdien van eeuw tot eeuw uitgebreid. Of men zich nu werkelijk richt op de 

ontdekking van onbekende landen overzee of dat men naar methoden gaat zoeken om over de 

oudste schriftelijke berichten van de historische tijden heen, door te dringen in de onbekende 

diepten van een voorhistorische tijd, altijd is er diezelfde aandrang: de bevrediging van de 

wetenschappelijke nieuwsgierigheid van de mensen. Gedurende duizenden jaren, vooral in de 

christelijke middeleeuwen, had de Europese mens zich tevredengesteld met de gedachte dat 

al wat wetenswaardig was over de oergeschiedenis van de mensheid in de Bijbel stond 

opgetekend. De bijbelse geschiedenis was in de jongere perioden nauw verbonden met de door 

de oude Grieken en Romeinen overgeleverde geschiedenis van de klassieke oudheid. Die 

uiteindelijk, in het volle licht van de schriftelijke overlevering, in de christelijke middeleeuwse 

geschiedenis uitmondde. Pas in het begin van de negentiende eeuw ontwaakte in de Europese 

mens het verlangen, over Bijbel en Grieks-Romeinse overlevering heen, te onderzoeken wat 

er vóór de schriftelijke vastgelegde geschiedenis gebeurt was. Aan het begin van elk 

wetenschappelijk onderzoek staat altijd een vraag. Is die vraag eenmaal juist gesteld, dan 

wordt meestal spoedig een methode gevonden om de beantwoording dichterbij te brengen. 

Ook in het onderzoek van de prehistorie is dit het beslissende ogenblik geweest, toen bijna 

gelijktijdig in verschillende Europese landen de vraag werd gesteld of het wellicht mogelijk 

zou zijn ook op historische vragen een antwoord te krijgen. Dit met behulp van de materiele 

nalatenschap van de prehistorische mens, de stenen bijlen, de urnen, de graven en de 

bolwerken (een sterk verschanst gedeelte van een vestingwal). 

 

 

Oosterveen, Werfstraat  
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         Wij hebben tegenwoordig het volle recht de ouderdom van de wetenschap van de prehistorie 

te stellen op tweehonderd jaar. In die jaren, voor Europa het tijdperk van Napoleon en de 

bevrijdingsoorlogen, zijn in de Scandinavische landen en in Duitsland de beslissende stappen 

gedaan. Ze hebben het onderzoek van de prehistorie uit het voorwetenschappelijk stadium 

verheven tot dat van een wetenschap. Onze Hunenbedden en grafheuvels moeten niet geheel 

onbetekenend worden geacht. Ze zijn de oudste en zo goed als enige herinneringen uit de 

heidense tijd. Veel grafheuvels zijn ingevallen koepelgraven, waar veel doden zijn begraven. 

De urnen, wapens en andere gebruiksvoorwerpen die daarin bewaard zijn gebleven, zijn 

onbetwistbare getuigen van de kunstvaardigheid en de levenswijze van een lang geleden 

ondergegaan volk. Dat volk heeft ons land bewoond en zij kunnen ongetwijfeld eens, zij het 

ook langzaam en misschien langs omwegen, tot geschiedkundige resultaten leiden. Al was het 

tot niets anders dan een oplossing voor het probleem, of van oudsher Slaven of voor hen 

Germanen het land aan de Oostzee hebben bewoond. Na de periode van de Hunebedbouwers 

is er onder meer sprake van de standvoetbekercultuur, waarvan we de oorsprong zoeken in 

het zuiden van Rusland en de klokbekercultuur, die na alle waarschijnlijkheid deels 

afkomstig is uit Spanje en voor een deel vanuit Oostenrijk en Hongarije naar onze streken is 

gekomen. Hoewel er uiteraard verschillen zijn, bestond bij beide bekerculturen de gewoonte 

de doden te begraven onder heuvels. Een gebruik dat tot diep in de bronstijd zou voortduren. 

 

           Voornaamste vormers van het landschap zijn de laatste twee ijstijden geweest. In de 

voorlaatste Saale-ijstijd bedekte een zware ijskap vanaf Scandinavië de noordelijke helft van 

Nederland. Uitlopers drongen door tot het dal van de IJssel. Het kolossale gewicht van de 

ijslobben schoof de bodem opzij. Ze zijn nu als stuwwallen, zoals de Sallandse heuvelrug er 

één is, in het landschap herkenbaar. De kern van Enter en de bijbehorende es ligt in de 

voorlaatste ijstijd. De Enter Es is op zo’n stuwwal aangelegd, de Hamberg maakte er deel van 

uit en was een berg van duizend meter hoogte. De ijslob in het Dinkelland is verantwoordelijk 

voor de stuwwallen bij Ootmarsum en bij Denekamp. Na deze ijstijd kwam (10.000 jaar 

geleden) de Weichsel-ijstijd als laatste koude periode. Toen kwamen de ijslobben weliswaar 

niet tot onze streken maar Weichsel zorgde wel voor een droog en koud toendraklimaat. 

Dekzand, aangevoerd door noodwesten winden vulden de dalen op. De bovengrond van 

Overijssel bestaat daardoor voor het grootste deel uit deze zandlagen. Dat vijftigduizend jaar 

geleden de laatste ijstijd was begonnen en dat het landijs toen niet verder kwam dan Noord-

Duitsland wist ik niet. En ook niet dat Twente in die tijd onbewoonbaar was omdat de grond 

keihard was bevroren. Dat alle waterlopen leeg waren en vanaf de bodem van de Noordzee en 

de rivieren langdurige stormen stuifzand over de toendra werden geblazen. Nu weet ik dat uit 

die periode een groot deel van het dekzandpakket stamt, dat het heuvellandschap bedekt. 

Ongeveer vijftienduizend jaar geleden kwam de grote dooi. Toen dook er in onze streken 

opnieuw een mensenras op. Rendierjagers, wiens uiterlijk sterke overeenkomsten vertoonden 

met dat van de hedendaagse mens.   
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          Ten Brinke, Pleskes, aan de Goorseweg, getekend door Johan Otten 

 

 

           In deze tijden zijn verschillende vondsten gedaan die aantonen dat Twente, en dus ook Enter, 

veel eerder bewoond is geweest dan men lange tijd heeft aangenomen. Toen in het jaar 1950 

aan de Julianastraat in Enter de eerste woningwetwoningen werden gebouwd, werden bij 

graafwerkzaamheden sporen gevonden van een nederzetting uit de Karolingische tijd (800 tot 

1000 na Christus geboorte). Een groot aantal hagelpotscherven bleek te duiden op een 

pottenbakkerij. Bij het graven van het Twentekanaal werd nabij Hengelo een menselijke 

schedel aangetroffen waarvan men de ouderdom op twintigduizend à dertigduizend jaar stelt. 

De vondst doet concluderen dat er menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten 

van de streek in de late ijstijd. Temeer daar in de nabijheid van hertshoorn vervaardigde 

voorwerpen zijn ontdekt. Op bewoning tijdens de overgang van de oudere naar de 

middensteentijd (duizend jaar geleden) duidt de ontdekking van niets meer of minder dan een 

werkplaats. In de werkplaats werden vuurstenen werktuigen als mesjes, pijlspitsen, boren, 

naalden en schrabbers gemaakt. De werkplaats werd gevonden op enkele kilometers zuidelijk 

van Enschede, in een hoge heiderug in het Usselerveen. In de musea en in de watermolen bij 

Diepenheim kan men de vuurstenen werktuigen bewonderen. De veranderingen van de 

zeespiegel staan in nauw verband met de ijstijd. Gedurende die ijstijden waren er ontzaglijke 

hoeveelheden water, in de vorm van gletsjers, wat een daling van de zeespiegel met 

verscheidene meters ten gevolg had. Gedurende de tussenijstijden en vooral in de na-ijstijd 

smolten de gletsjers en de spiegel van de wereldzee steeg weer. Anderzijds oefenden de 

reusachtige ijsmassa’s die soms meer dan duizend meter dik waren, een geweldige druk uit 

op het daaronder liggende land, die ophield als het ijs smolt. Deze beide oorzaken hadden 

verheffingen en dalingen van het land tot gevolg en de kustlijn van Noord-Europa veranderde 
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iedere keer. Zo heeft men geconstateerd dat in Zweden, sinds de middensteentijd een 

voortdurende verheffing van het land plaats vond, ook tegenwoordig nog. Plaatsen die vroeger 

aan de kust lagen vindt men nu vaak vele kilometers landinwaarts. Omgekeerd heeft de daling 

van het land in het kustgebied van de Noordzee ertoe geleid dat in de eeuwen na Christus 

geboorte, de bewoners van de lage, moerassige landen, om veilig te kunnen wonen, 

kunstmatige heuvels moesten opwerpen die tegen stormvloeden bestand waren: de terpen of 

wierden. Daalde het land verder dan moest de wierd steeds weer worden verhoogd, tot de 

bedijking van hele Noordzeegebied in de late middeleeuwen een verder ophogen van de terpen 

overbodig maakte.  

    

           

 
 

 

De bovenste cultuurlaag van de ijstijd vertegenwoordigt het late Magdalénien, de jongste 

periode van de ijstijd. Die is genoemd naar de rots La Magdeleine. Deze laag heeft de mooiste 

kunstwerken van de ijstijd opgeleverd en is in Laugerie Basse (Dordogne) vrijwel 

onuitputtelijk. Sedert het jaar 1864, toen Lartet hier met opgravingen begon, wordt er steeds 

door gegraven en nog steeds worden er nieuwe dingen gevonden. Ze worden gevonden in de 

openbare ruimten en de woningen van de mensen die tijdens de ijstijd in grotten woonden. 

Een van rendierhoorn gesneden salamander, dat een mooi en eigenaardig stuk snijwerk is en 

dat op die plek is gevonden. Opgravingen van vindplaatsen uit de ijstijd worden niet met de 

spade uitgevoerd, want dat is voor de vele kleine voorwerpen die men vindt een veel te grof 

werktuig. Met een kleine haak krabt men voorzichtig centimeter voor centimeter de laag af. 

De laag wordt dan direct weer met een penseel glad gestreken, om alles zichtbaar te maken. 

De laatste ijstijd is ongeveer honderdduizend jaar geleden begonnen. En tienduizend jaar 

geleden was hij ten einde. Magdalénien is de laatste periode van die ijstijd. In die tijd begon 

het al wat warmer te worden. De mammoeten die hier leefden waren bijna uitgestorven of 

weggetrokken met het ijs mee. Er leefden bisons, ijsberen, rendieren en reuzenherten. Er 

huisden beren, veelvraten, ezels, dassen, sneeuwuilen, moschus-ossen en rinocer-ossen. De 

mensen leefden van de dieren en er was geen industrie en geen landbouw. Zij hadden de 
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dieren dus nodig en toen tegen het einde van het Magdalénien de grote dieren allemaal naar 

het noorden trokken – het ijs achterna – moet dat een catastrofe voor de mensen zijn geweest. 

Alles wat de mens nodig had om te leven: de gebruiksvoorwerpen, de naalden waarmee de 

pelzen werden genaaid, de messen, de pijlpunten, de harpoenen, de vallen die men opzette, 

de beenderen die hij weggooide bij zijn maaltijd, de houtskool die verbrand werd in de haard, 

de planten die hij verzamelde, de toverstaven waarmee hij vóór de jacht de dieren onder zijn 

ban bracht en voor alles de voorstellingen die men schilderde en tekende op de wanden van 

de grotten, dat alles vind men nog uit deze periode. De tekeningen en schilderijen in de grotten 

zijn zo lang bewaard gebleven omdat de bewoners van de streek niet in de grotten durven 

gaan. Dikwijls zijn ze zelfs niet eens tot aan de ingang te krijgen omdat de geesten er wonen. 

Zelfs in onze tijd denken de mensen uit de omgeving dat in de grotten de demonen leven en 

boze geesten en wanneer men in de grot gaat men in verbinding staat met de duivel. Het is 

gevaarlijk bij die tekeningen want die kunnen levend worden en de bezoekers doden.  

 

Men heeft uitgeholde stenen gevonden, vijzels dus, en in vele daarvan zat nog verf. In de vijzels 

heeft men dus de verf fijngewreven. In de grot van El Castillo zijn een hele massa afdrukken 

van mensenhanden. Deze handafdrukken zijn het oudst, zij liggen nog onder de archaïsche 

schilderingen van het vroege Aurignacien. Vele handafdrukken zijn negatief, de handvlakken 

zijn zonder kleur op de wand gelegd en dan is de kleur op de wand geblazen of gestoven. 

Daardoor is de ruimte rondom de hand gekleurd, maar de hand zelf niet. De mensen moeten 

dus van alles geprobeerd hebben om te weten of de verf op de wand bleef zitten en of men op 

de wanden schilderen kon. Er zijn veel van zulke handprofielen die een vinger of een lid van 

een vinger missen. Het verminken van de handen had een bepaalde betekenis. De mensen 

wijden zich daardoor aan de godheid. Dat gebeurt nu nog bij primitieve volken. Voor het 

welslagen van een of andere gewaagde onderneming beloven zij aan de godheid het lid van 

een vinger. Slagen zij, dan verminken zij zichzelf bij wijze van offer.  

 

 

 
De oude zandrug aan de Zuiderveldsweg 
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Grafheuvel Zuiderveldsweg 
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Dikbillen van Coesant aan de Veneslagen 

 

 

 

Vier ijstijden heeft Europa beleefd. De eerste begon ongeveer zeshonderdduizend jaar geleden. 

Men heeft de chronologie kunnen berekenen uit stralingsverschillen van de zon. De tweede 

ijstijd ligt ongeveer vierhonderdduizend jaar, de derde tweehonderdduizend jaar en de vierde 

honderdduizend jaar achter ons. De laatste ijstijd is het beste bekend. In het begin ervan 

leefde nog de Neandertaler. Dat is de mens, waarvan het eerste skelet in het jaar 1856 in het 

Neandertal bij Düsseldorf gevonden is. In het midden en in de tweede helft van de laatste 

ijstijd leefde de Crô-Magnon mens. Deze is, net als de Neandertaler bekend door meer dan 

honderd skeletten of delen van skeletten. Deze mens van Crô-Magnon, net als de 

Neandertaler, genoemd naar de plaats waar hij het eerst gevonden is, is nu in het bijzonder 

bekend geworden door zijn kunst. De vraag van de onderzoekers was of de mens in dezelfde 

tijd leefde als de mammoet. Toen de eerste beenderen van mammoet, rinoceros en rendier 

werden gevonden, tezamen met voorwerpen die duidelijk door mensen bewerkt waren, is er 

een grote strijd ontstaan. De vraag was of er in de ijstijd, tegelijk met de uitgestorven dieren, 

inderdaad ook mensen geleefd hebben. Het was een geweldige verassing toen in het jaar 1864 

door Lartet in de grot van La Madeleine op een mammoetbeen de gravering van een mammoet 

zelf werd gevonden. Nu was datgene ontdekt wat de onderzoekers zo lang gezocht hadden, het 

van de oermens zelf stammende bewijs, dat hij tegelijk met de mammoet geleefd heeft. 

Sindsdien is het zeker dat de mens in de ijstijd geleefd heeft. Sindsdien is het ook zeker dat 

de mens van de laatste ijstijd een kunstenaar was en dat hij getekend en geschilderd heeft 

wat de natuur hem bood. Verdere onderzoekingen leverden steeds meer kleine tekeningen op 

stenen en beenderen op. Totdat in het jaar 1901 de grote grotten met veelkleurige 

beschilderde wanden ontdekt werden. Tussen de jaren 1903 en 1957 zijn er honderdenzeven 

grotten met schilderingen en ingegrifte tekeningen uit de ijstijd ontdekt. Velen daarvan 
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bevatten honderden afbeeldingen en daardoor hebben wij het leven van de mens uit de ijstijd 

zo nauwkeurig leren kennen.  

 

Er zijn voetsporen gevonden van ijstijdmensen in de grotten, men herkent de hiel, de voetbal 

en de tenen. De grond is helemaal hard geworden, men kan de sporen aanpakken zonder ze 

uit te wissen. De grotten zijn heel diep in de bergen en volkomen afgesloten van de 

buitenwereld. In een grot in Tuc d’ Audoubert staan twee sculpturen, gebeeldhouwde bisons, 

elk dier ongeveer zestig centimeter groot. Het zijn geen primitieve sculpturen, het zijn 

plastische (levendigheid van voorstelling) werken van grote schoonheid. Het voorste dier is 

een wijfje en achter haar staat het mannetje, klaar om haar te bespringen. En rondom de 

sculpturen weer sporen van mensen. Waar zijn de mensen gebleven, die hier tienduizenden 

jaren geleden leefden en werkten. Zijn zij onze voorouders, de oudste schakels in de keten 

van de geboorten? Wanneer honderd jaren gelijk zijn aan drie generaties, dan zijn er dertig in 

duizend jaar en in tienduizend jaar hebben er driehonderd generaties geleefd. Driehonderd 

vaders, driehonderd moeders in de keten van de geslachten. Wie kan zich dat voorstellen?  

 

De prehistorische mens is voor een belangrijk deel voor ons tot leven gekomen door het vinden 

van begraafplaatsen. Sieraden, werktuigen en aardewerk, ooit met de doden begraven, geven 

vaak enige informatie over een tijd waarin de mens het schrift nog niet beheerste. Soms zijn 

de begraafplaatsen na vele eeuwen nog goed te herkennen in de vorm van grafheuvels of 

Hunenbedden. Maar vaker is er niet veel meer over dan de schaduw van een skelet, 

verkleuringen in de bodem of een handjevol scherven. Het is gebleken dat er in de manieren 

van begraven geen sprake is van een geleidelijke ontwikkeling. Begraven en cremeren 

bestonden naast elkaar of wisselden elkaar af. Uit de midden- en de oude steentijd is tot 

dusver niets gevonden dat wijst op een menselijke begraafplaats. Pas uit de jonge steentijd, 

vanaf circa vierduizend jaar voor Christus geboorte beschikken we over gegevens. 

Aanvankelijk begroeven de Trechterbekermensen hun doden in ondiepe kuilen. Maar op een 

gegeven moment werd de behoefte duidelijk om monumentale begraafplaatsen te maken. Men 

kan slechts raden naar de levensovertuiging van de Hunebedbouwers. De oost-west ligging 

van de Hunenbedden leidt tot een voor de hand liggende speculatie over de zonnecultus. Hoe 

het ook zij, de Hunnenbedden zijn gebouwd uit een rotsvaste overtuiging. Want het verslepen 

van de keien die een gewicht hebben dat varieert van vijfduizend tot vijfentwintigduizend kilo 

moet voor mensen met beperkte hulpmiddelen een gigantisch karwei zijn geweest. Door 

moderne onderzoeken zijn we tot de conclusie gekomen dat is gewerkt met sleden en rollen, 

ossen en touwen, hefbomen en ook nog flink wat mankracht. Maar volgens mij had men 

echter toen ook al hijskranen. In de middeleeuwen was het gebruikelijk dat een dode zonder 

kist op een mat van stro werd begraven. Het lijk werd op een baar naar het graf gedragen, 

bedekt met een baarkleed. Later werden de doden in kisten vervoerd. De plotselinge dood van 

jonge kinderen en zuigelingen was een even veelvuldig voorkomend als niet of nauwelijks te 

verwerken verschijnsel, vooral wanneer het kind stierf voordat het was gedoopt en zo (naar 

middeleeuwse begrippen) voor eeuwig verloren ging. Geen wonder dat er in sprookjes en 

legenden vaak sprake was van kinderen die voor korte tijd weer tot leven kwamen om hun 

ouders te troosten, te worden gedoopt of een belangrijke mededeling te doen. Dat de doden 

dansen was een onuitroeibare voorchristelijke gedachte. De mensen meden ’s nachts de 

kerkhoven uit vrees dat men ‘de dans niet zou ontspringen’ en door de doden meegevoerd zou 

worden. Bovenal werd de dodendans gebruikt om op het onvermijdelijk sterven voor een ieder 

te wijzen. Er werden dodendansen uitgevoerd, waarbij als de dood verklede personen, 

geestelijken en burgers van alle rangen meevoerden in een rondedans. 
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2019, Oudheidkamer Buisjan en hervormde kerk, foto: Hans Krabbenbos 
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Ook Holwerda en de zijnen hebben de grafheuvels ijverig onderzocht. Hij verklaarde dat er 

onder de grafheuvels enkele zijn uit de prehistorische zeer vroege tijd – dus lang voor Christus 

werd geboren – het zijn feitelijk ingevallen koepelgraven. De rest behoort met elkaar tot een 

urnenveld van de Germaanse bevolking omstreeks Christus geboortedag, dus tijdens de 

Romeinse overheersing. In de koepelgraven zijn lijken bijgezet. In het urnenveld zijn ze 

verbrand en in urnen begraven. Te midden van wuivende dennen rusten hier onze 

voorvaderen, levende op en van dezelfde bodem, beschenen door dezelfde zon. Er hebben 

urnenvelden gelegen op het hoge deel van de Borkeld, bij het buurtschap Stokkum, in het 

Elsenervoorveld en even ten westen van de Friezenberg. Dat die laatstgenoemde hoogte door 

de eeuwen heen een belangrijke rol speelde in het dodenbestel van de bevolking, is duidelijk. 

Het verhaal dat er Hunenbedden op de Friezenberg en de Herikerberg zouden zijn is nooit 

onderzocht. Maar als de grafheuvels ingevallen koepelgraven zijn en de boeren de stenen 

hebben weggehaald, zou het maar zo kunnen zijn dat in Twente ook heel veel Hunenbedden 

waren. Onmogelijk is het niet omdat de heuvel op de Friezenberg al is aangelegd in de jonge 

Steentijd. Men begroef toen reeds doden liggend op hun zij, met opgetrokken knieën en een 

enkele grafgift – een beker van aardewerk met inhoud, een stenen (strijd)bijl of een sieraad – 

aan het hoofdeinde of bij de voeten. We kunnen rustig aannemen dat alleen de leiders van de 

kleine gemeenschappen in zo'n graf werden bijgezet want er zijn al met al weinig grafheuvels 

uit die tijd bekend. De meeste mensen zijn begraven in een veel minder opvallend graf zonder 

heuvel waar we dan ook veel minder van weten. Hoe opvallend ze ook waren, de grafheuvels 

zijn lange tijd door de omwonenden met rust gelaten. De prehistorische bevolking zag er – 

terecht – de laatste rustplaats van de voorouders in. En in de middeleeuwen was men er bang 

voor, althans voor de exemplaren die op de onherbergzame heide lagen. Tal van sagen over 

spookverschijningen die rond de grafheuvels en urnenvelden rondwaarden deden de ronde.  

 

De witte wieve hebben in dat opzicht zekere faam verkregen. Sommige graven werden op 

instigatie (aansporing) van de kerkelijke autoriteiten vernield, nog veel meer werden 

ondergeploegd als de boeren nieuwe akkers in gebruik namen. We moeten dan ook gissen 

naar het aantal heuvels dat oorspronkelijk in deze omgeving heeft gelegen. Dat het aantal 

grafheuvels tot tweehonderd jaar geleden nog tamelijk groot was, staat wel vast. Omstreeks 

die tijd begon de archeologische belangstelling zich te ontwikkelen. Hoewel er heel weinig 

archeologen waren in Nederland die hebben gegraven in grafheuvels en urnenvelden, waren 

ze wel geïnteresseerd in de vondsten die eruit tevoorschijn kwamen. De boeren waren hen 

graag ter wille en gingen zelf spitten in de heuveltjes. Ze graaiden hele urnen uit het 

uitgeworpen zand. Dat waren bar oude potten, dat konden ze wel zien. Wat zou er allemaal 

in kunnen zitten... misschien wel goud! En men sloeg de zwakke omhulsels kapot. Regelmatig 

werden zij teleurgesteld als hun speurwerk alleen grijze poeder, scherven of verbrande botjes 

opleverde. Zulke vondsten vond men niet de moeite van het vermelden waard, waardoor veel 

informatie verloren is gegaan. Mede daardoor is ook de inhoud van de meeste grafheuvels uit 

de omgeving van Enter ons onbekend. Wel is bekend dat in de heidense tijd, toen de doden 

verbrand werden en hun as in heidepotten begraven werd, men als offer maaltijden moest 

geven waar veel paardenvlees bij werd gegeten. Voor veel mensen op het land bleef de ‘groove’ 

een feest. Op een ouderwetse ‘groove’, dat moet men niet vergeten, kwam veel volk die de dode 

amper gekend hadden en er niet emotioneel bij betrokken was. 
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Erve Pluimers de Baas, Zwiksweg 

 

 

Vanuit de steentijd zijn verschillende werkplaatsen gevonden waar onder andere vuurstenen 

werden bewerkt. Men mag hierin de bevestiging zien van het bestaan van een belangrijke 

bewoning en cultuur uit het vroeg-middensteentijd. Veel is overigens over deze tijden niet 

bekend. De Romeinen schijnen zich in Twente slechts in onbetekenende mate opgehouden te 

hebben. Ze hadden immers de Nederlandse en Duitse bisschoppen die voor hen werkten. Het 

is wel opmerkelijk dat de Germaanse burgers, Tuihanti genaamd deel uitmaakten van een 

afdeling Friezen, die grensbewakingsdiensten voor de Romeinen hebben verricht. Het feit 

staat op inscripties op twee altaarstenen in de Muur van Hadrianus (Hadrians Wall) in Noord-

Engeland. Een infanterieafdeling van de Twentse krijgslieden was gelegerd in één van de 

forten langs de grens. De forten maakten deel uit van de verdedigingslinie. Zij waren het aan 

wie de eerste schriftelijke vermelding van de naam Twente te danken is. De twee altaarstenen 

kwamen op 17 november 1863 bij opgravingen tevoorschijn. Gewijd aan de Twentse 

oorlogsgod Thincsus door 'Germani cives, Tuihanti cunei frisiorum.’ Dit betekent: gewijd door 

de Germaanse burgers de Tuihanti, dienend bij een Friese ruiterafdeling. Uit de documenten 

blijkt dat Twente in het jaar 797 Tuianti genoemd werd, in het jaar 799 Tuenti, in het jaar 

851 Thuehenti, in de 11e eeuw Tuente en tenslotte Twente. 

 

Mijn oudste zoon Ilja, woonde en werkte in Newcastle upon Tyne in de U.K. (United Kingdom). 

En natuurlijk moest ik de overblijfselen van Hadrians Wall zien toen ik hem opzocht. Ik leerde 

er dat de onderwerping van de Britten door de Romeinen een kleine eeuw na de expeditie van 

Caesar in het jaar 43 na Chr. volgde. Keizer Claudius zelf kwam over met olifanten voor de 

inname van het Britse machtscentrum, het latere Colchester. Ierland en het eiland Man lieten 

ze ongemoeid en ondanks een geslaagde expeditie tot het uiterste noorden van het huidige 

Schotland, kwam het niet tot een definitieve onderwerping van het daar wonende Keltische 

volk van de Pickten. In het begin van de tweede eeuw, onder keizer Hadrianus, werd besloten 

op verschillende punten tot consolidatie (duurzaam maken) en soms zelfs inkrimping over te 

gaan. De keizer zelf kwam in het jaar 122 naar Brittannië en beval de aanleg van een 

versterkte linie in het noorden van het huidige Engeland. Van de Ierse Zee naar de Noordzee, 

waarvan de imposante resten nog steeds zijn naam dragen: Hadrians Wall (de muur van 

Hadrianus). 
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De muur van Hadrianus 

 

lös hoes 

 

Van oorsprong is het een langgestrekt, driebeukig gebouw met de deel in het midden en de 
stallen aan weerszijden. Typisch voor het hallenhuis is het ankerbalkgebint. De boerderijen 
waren ooit allemaal met stro of riet gedekt en hadden lemen vakwerkwanden. Verstening van 
de muren en opkomst van de dakpan is een ontwikkeling van de laatste paar eeuwen, toen de 
welvaart op het platteland steeg. 

In het voorste gedeelte bevindt zich doorgaans het woongedeelte, daarachter is dan de deel 
met de stallen, dat van het voorhuis wordt afgescheiden door een brandmuur. Boven de deel 
is de hooiopslag, dat bij kleinere boerderijen vaak op slieten ligt en door het hooiluik naar 
binnen wordt gebracht. Het hooi kan van boven de deel makkelijk in de stallen aan 
weerszijden van de deel worden gelegd. De stal was soms van het type potstal, soms was er 
een stal met een grup waar de koeien naast elkaar stonden met de kop naar de deel. 

De boerderijenonderzoeker Rob Hekker maakte in 1957 een onderscheid tussen 
boerderijtypes voor gemengs bedrijf (middenlangsdeel-, staldeel- en dwarsdeelboerderij) en 
types voor de veeteelt (voerdeel, grondtas en voergang). Dit onderscheid is enigszins 
gekunsteld en sluit bovendien de Brabantse langgevelboerderij uit, die zich uit het hallenhuis 
ontwikkeld heeft. Hekker rekende dat laatste type tot de zuidelijke of dwarshuisgroep. 

In het hallenhuis werd de oogst oorspronkelijk op de zolderbalken bewaard. De meest 
gebruikte gebintconstructie was sinds de vijftiende of zestiende eeuw het ankergebint. Daarbij 
werden de uiteinden van de zolderbalken iets verlaagd tussen de standers aangebracht. Hun 
uiteinden staken door de stijlen en werden met houten wiggen verankerd. Daardoor werd de 
zolderruimte groter en kon men - door de afstand tussen de stijlen te vergroten - spaarzamer 
met het beschikbare bouwmateriaal omgaan. Hier en daar komen ook kopbalk- en 
tussenbalkgebinten (de voorlopers van de ankerbalk) voor. 
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Pen en gat constructie 

 

De boerderijen van de Nederlandse hallenhuisgroep wijken op dit punt sterk af van hun Duitse 
tegenhangers, die (met uitzondering van het Duits-Nederlandse grensgebied grotendeels) met 
langsgebinten werden gebouwd. Deze bouwwijze is ook in Oost-Nederland in zwang geweest, 
maar werd in vanaf de vijftiende eeuw verdrongen door het gebruik van ankerbalken. 

Het vee kreeg oorspronkelijk een plek in de buitenstijlruimte, met de koppen naar de deel. De 
meeste boerderijen van het hallenhuistype kenmerkten zich ook later door een veestalling, die 
afweek van datgene wat bij de Noordelijke huisgeroep gebruikelijk was. Meestal stonden de 
koeien met hun achterkant naar de buitenmuur, zodat hier ook de mestgrup te vinden was. 

Een voorloper van de boerderij met middenlangsdeel is het lös hoes, waarvan het interieur 
nog grotendeels een ongedeelde leefruimte vormt, met in het midden een stookplaats, waarvan 
rook en warmte zich vrijelijk door de ruimte konden bewegen. Het type kwam rond 1900 vooral 
in de Achterhoek en Twente voor; elders was het al eerder verdwenen. Ten gevolge van het 
moderniseringsproces zijn deze boerderijen meest verdwenen. 

Hallehuizen zijn  zogenaamde woonstalhuizen. Het zijn boerderijen waar woning en stal 
gecombineerd worden onder één dak. Dat betekent dat het een onderkomen is voor zowel 
mens als dier. Het hallehuis heeft geen functie voor de opslag van de oogst. De opslag van het 
koren en ook de dorsvloer zijn doorgaans ondergebracht in een losstaande schuur. 
Hallehuizen hebben een rechthoekige plattegrond, lage zijgevels of langsgevels, een relatief 
steil strooien dak met zogenaamde wolfseinden boven de hogere, korte gevels of dwarsgevels. 
De buitengevels hebben slechts een bescheiden draagfunctie. 

Om een hallehuis te bouwen wordt een aantal ankerbalkgebinten achter elkaar geplaatst op 
een onderlinge afstand die kan variëren tussen drie en vier meter. Bij hallehuizen in de 
zeventiende eeuw is het aantal gebinten vaak vijf, maar het kan ook meer of minder zijn. In 
de lengterichting van de boerderij wordt boven over de stijlen heen de worm aangebracht. Aan 
weerszijden van de gebintstijl is de verbinding voorzien van schoren. Alle verbindingen zijn 
pen-en-gatverbindingen, die met toognagels (houten pennen) worden vastgezet. Dit houtskelet 
vormt de hoofdconstructie van de boerderij. Zowel het dak als de zolderlaag wordt door dit 
houtskelet gedragen. 

De stijlen van de ankerbalkgebinten worden gefundeerd op poeren. Feitelijk staat het 
houtskelet min of meer los op deze poeren. Het is daarom belangrijk dat alle houtverbindingen 
van schoren zijn voorzien, zodat een stevig geheel ontstaat. 
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De onderkant van een stijl op een bakstenen poer met daartussen een houtblok 

 

 

Boerdijk, Enter 
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Bernardus Johannes Blommers, 1814 

 

  

los hoes, vakwerk  
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Komt 'er in' dan kö'j der oet kiek'n. Dat is bij het lösse hoes letterlijk het geval. Oorspronkelijk 
waren alle boerderijen eenvoudig van aankleding. Houten of lemen wanden scheiden de 
ruimten in de afkubbingen tot ter hoogte van de gebintregel af van het woongedeelte. 
Uitsparingen in de wanden voor de achterliggende bedsteden konden met schuifluiken dan 
wel met groene of donkerbruine gordijnen worden afgesloten. Een deur gaf toegang tot de 
weefkamer. De glazenkasten en spindes (broodkasten) waren zo geplaatst dat de voorkant met 
de deuren en schuifladen één vlak vormde met de wand. Soms was dit zelfs het geval met een 
kabinet (linnenkast) en een staande klok. De zolderruimten boven de afkubbingen (zijbeuken) 
waren en zijn in het woongedeelte vrijwel altijd afgetimmerd met verticale planken: het 
kleedsel. Een eigenaardig feest was het ‘richtemoal’. Dat werd gegeven als een nieuw huis 
zover af was dat men het dak kon gaan richten. Dan werd er door het werkvolk feestgevierd, 
de noabers kwamen met een kroon om boven het huis te hangen en een mooi gedicht. Ook 
elders in Twente bleven enkele, voornamelijk kleinere boerderijen, uiterlijk het aanzien van 
een lös hoes behouden. De schoorsteen voor op de nok terwijl toch het woongedeelte was 
afgescheiden en de haardplaats (fornuis) tegen de voormuur bleef. Tot in de jaren zestig en 
zeventig van de twintigste eeuw stonden nog enkele voorbeelden hiervan in Enter. 
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erve Hobbelink, Werfstraat 

 

Voor de markeverdelingen in de periode 1820-1860 bepaalden de marken het gebruik van de 

grond. Een marke werd gevormd door de boerenerven van een buurtschap. Ze bestond in 

principe uit het bouwland op de es of een aantal essen, de groengronden en de heidegronden. 

Het bouwland op de es was in Twente in het algemeen privé-eigendom van de boeren. De 

groengronden en de heidegronden waren gemeenschappelijk en werden gezamenlijk beheerd 

door de gewaarden of erfgenamen (eigenaren van een gewaard boerenerve). De heide leverde 

voedsel voor grote kudden schapen en plaggen voor het verzamelen van mest. Ook vond de 

boer hier de heideturf: schadden en kluun. Op de groengronden in de beekdalen of broeken 

konden de koeien voedsel vinden en de boer zijn hooi. 'Deze graslanden zijn schraal, dewijl 

de nodige mist ontbreekt', aldus Colmschate. Daarvoor moesten de wintervloeden zorgen. 

Waren er geen wintervloeden voor de groengronden dan werden deze kunstmatig opgewekt, 

zoals bij de Looweiden bij Duldel. De weiden werden bevloeid door bij het dorpje Het Loo de 

Spikkersbeek op te stuwen. Ook werden op sommige plaatsen de eigen weilanden elke twee 

jaar wel eens bemest. Op weilanden en groengronden graasden de koeien. Deze waren hier 

alleen overdag, bewaakt door de opgroeiende jongens. 's Nachts stonden deze koeien op stal 

omdat de boer zoveel mogelijk mest wilde verzamelen voor het bouwland. 
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Dorpsstraat 25 Enter 
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Onderschoer 

 

 

Eenmaal per jaar ontmoeten de gewaarden elkaar op de holtink of holtsprake. Zo'n holtink 

kon de vergelijking met een landdag van Ridderschap en Steden best doorstaan, als we J.B. 

Blijdenstein mogen geloven: 

 

Na een onstuimige en verwarde deliberatie, hoedanige doorgaans de Holtinks of 

Markevergaderingen kenmerken, gedronken werd er ook.  

 

Op de holtink werd beslist:  

 

- of iemand een hoekje aan mocht graven (ontginnen);  

- of er een kamp aan mocht leggen (een stuk bouwland op 

   de heide) met een boomwal tegen het verstuiven;  

- of de cater een uitdrift mocht kopen; dit was een zakelijk 

   recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf op het 

   laten weiden van vee op de markengronden, het heiden 

   (steken van plaggen) en nog enkele zaken. 

 

Alleen de eigenaren van de oude gewaarde hoeven waren stemgerechtigd. In de achttiende 

eeuw waren deze normaal gesproken het eigendom van adellijke families. Naast de gewaarde 

erfgenamen bestond de markebevolking uit caters (kotters, keuters). Deze hadden meestal 

een stuk bouwland en een uitdrift. De marke kende zijn eigen regels die werden gehandhaafd 

door de erfmarkerichter en enige gezworenen ofwel schuttens of schutters. Verdwaald vee 

vanuit andere marken werd door hen geschut, dat wil zeggen in beslag nemen tot de boete 

betaald was.  
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1928, Ootmarsum, Op den Bielebelt 

 

 

Als de meimaand goed en wel in het land is, de koekoek roept en de snelle boomvalk weer 

jaagt boven de kaalslag, dan komen ook de eiken in het blad. Vanouds was dat de tijd die vele 

Enterse bosarbeiders met spanning tegemoet zagen, want het bottende eikenhout betekende 
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immers werk aan de winkel. De eikenstammetjes zijn in de maand mei sappiger dan ooit 

tussen hout en bast, zodat de schors gemakkelijk loslaat, wanneer men deze even met een 

zwaar voorwerp beukt. En hiermee staan we midden in het ekershandwerk, een heel oud en 

heel typisch bosbedrijf dat eertijds vrijwel overal in Twente werd beoefend. Twee of drie 

mannen kapten de eikenstammetjes en brachten deze naar de eekplaats. Een ander hakte ze 

met de aks op een bepaalde lengte, deponeerde de stukken bij de kloppers. Deze begonnen 

dan met hun eentonig geroffel. Dof klonken de slagen van de hamers op de schors en weldra 

liet deze los van het vettig glimmende hout. Een rinse, doordringende geur hing spoedig in 

het warme meibos van de run of eek die van de gekneusde bast en het geschilde hout kwam. 

De schors werd tussen in de grond geheide paaltjes gelegd en als daar een zekere hoeveelheid 

opgestapeld lag, werd het opgebost en samengebonden met een eiken twijg. De witte 

knuppels: het talhout werd terzijde geworpen. Van de vroege morgen tot de late avond, slechts 

onderbroken door een korte pauze voor de karige maaltijden, ging dat eken door. De lonen 

waren niet bijster hoog en er moest dus hard aangepakt worden. Het eken was om de schors 

begonnen, de geschilde knuppels waren een bijproduct en werden vroeger voornamelijk 

gebruikt om de bakkersovens en de fornuispotten te stoken. De schors, ook wel eek of run 

genoemd was bestemd voor de leerlooierijen, ze bevat looizuur. 

 

Zand is onvruchtbaar, voor een geregeld gewas heeft het mest nodig. Voordat in het begin van 

de twintigste eeuw de kunstmest algemeen in gebruik kwam was de boer op de zandgronden 

gebonden aan natuurlijke mest. Voor het verzamelen van die mest werden de koeien 's avonds 

naar huis gehaald. Ze stonden dan in de potstal, net als in de winter. De mest en de gier 

werden verzameld en opgeslagen met behulp van heideplaggen of heideschollen. Een 

dichtgemetselde stal of gierkelder om de gier te bewaren had men niet. Deze plaggen waren 

geschept of gemaaid. Grote schollenhopen lagen op het erf van de boer. De stal lag ruim twee 

voet dieper dan de deel. Wanneer de potstal leeg was werd hij gedeeltelijk gevuld met plaggen. 

Was deze laag flink verzadigd met mest en gier van de koeien, dan werd er een nieuw laagje 

opgebracht. Alle urine en mest werd zo verzameld. Het droog en schoon houden van de koeien 

was bijzaak. Was het niveau van de plaggen en de mest gelijk gekomen met de deel, dan werd 

de potstal leeggehaald en begon het proces opnieuw. De stalmest werd opgeslagen in de 

mestvaalt die voor de dubbele achterdeuren lag. Als de stalmest was opgebracht werd ze 

onmiddellijk afgedekt met een laag plaggen. De vaalt lag daar dan te groeien en te broeien van 

oktober tot de volgende nazomer. Dan werd de hele vaalt, gemengd met verse stalmest, op de 

akker gebracht en daar ondergeploegd. Vervolgens zaaide de boer de winterrogge. Per hectare 

werden ruim honderd voer ofwel karrenvrachten plaggen en mest op het land gebracht. Het 

voer werd getrokken door twee paarden en woog zevenhonderdvijftig tot achthonderdvijftig 

kilo. Volgens Colmschate kostte zo'n voer vijfenveertig tot vijftig stuivers. Ook werd veel 

schapenmest gebruik, afkomstig uit de vele schaapskooien. Von Bönnighausen zei hiervan:  

 

De (rogge) economie van de Twentenaren is, gezien hun situatie onverbeterlijk; alleen vereist ze 

een geweldige inspanning en vlijt; de mensen zijn tenminste de helft van het jaar bezig met het 

maaien van plaggen en ze bedrijven dit werk met ijver en volharding; en dat is ook zo met het 

span paarden dat bezig is met het rijden van de plaggen. 
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Erve Brunnekreef, Slaamp, Kattelaarsdijk 
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Bij dit systeem horen heidevelden die zeker twintig maal zo groot moesten zijn als de akkers. 

Dit arbeidsintensieve landbouwsysteem leverde en niet onaanzienlijk overschot aan rogge op. 

Willem de Clercq noteerde op 26 augustus 1812 in zijn dagboek:  

 

Gisteren was het graanmarkt. Deze markt vindt twee maal per week plaats: op dinsdag en op 

donderdag. Het is een vrolijk gezicht om van alle kanten de boeren te zien aankomen met hun 

karren geladen met graan. Geregeld is de hele straat van Almelo bezet met deze karren. In de 

eerste uren zijn er burgers die het wagen te kopen, maar als het middaguur is aangebroken zijn 

er de kooplieden. Ze (de boeren) brengen alleen rogge en boekweit aan. 

 

Colmschate schreef in het jaar 1809 dat op de markt in Almelo twee maal per week tien tot 

veertig wagens met graan werden aangevoerd. De lading van zo'n kar kan men schatten op 

iets meer dan zeshonderd kilo. Wanneer in veertig weken per jaar gemiddeld dertig karren per 

marktdag in Almelo aankwamen betekende dit per jaar ruim veertienhonderd ton rogge. 

Daarnaast trokken de Almelose kooplieden en schippers rond om bij de boeren de rogge op te 

kopen, ze verscheepten dit graan via Zwolle naar Holland. 

 

Nu – in het jaar 2005 – zijn er in Enter geen woeste gronden (heidevelden, zandverstuivingen 

en bossen) en geen havezaten meer. Enter is een woondorp geworden, waar de zompen en de 

ganzen verdwenen zijn, waar – buiten de drie nog bestaande fabrieken – de klompenmakers 

het oude ambacht in de zomermaanden nog slechts voor toeristen demonstreren. Enter is 

gegroeid van twaalfhonderd inwoners in het jaar 1748 naar achttienhonderd in het jaar 1840, 

van eenentwintighonderd in het jaar 1860, vierentwintighonderd in het jaar 1920, 

tweeduizendachthonderdenvijftig in het jaar 1930 naar vierduizend in het jaar 1946. Op 31 

december 1971 telden Enter en de buurtschappen Ypelo, Waterhoek, Enterveen, Zuiderveld 

en Enterbroek samen vijfduizendachthonderdvijfenzeventig inwoners. In het jaar 1980 werd 

al gerekend met ruim zevenduizend inwoners. Sinds het jaar 1926 is er in Twente bijzonder 

veel verdwenen van de oorspronkelijke schoonheid en rijkdom aan natuur, vooral door 

cultuurtechnische en waterstaatkundige ingrepen. Bij wijze van werkverschaffing werden dan 

ook in de jaren 1930 en 1932 de grachten rondom de havezate Leyerweerd gedempt. De 

geschiedenis van Enter is natuurlijk grotendeels dezelfde als die van het Twentse volk. En de 

grote gebeurtenissen hadden hun invloed in alle delen van het land. Enter ondervond 

evengoed de lasten van de oorlog en genoot van de voordelen van de vrede. Anderhalve eeuw 

geleden waren hier nog heidevelden. Tijdens de ontginningen zijn grove dennen aangeplant. 

In deze nu flinke naaldbomen broeden havik en buizerd. De zonnige houtwallen met de oude 

eiken herbergen een zeldzaamheid. Geen vogel maar een insect: het vliegend hert. Deze 

imposante kever heeft warmte van dood eikenhout nodig waarmee de larven zich gedurende 

hun acht jaar lange jeugd voeden. In het gemengde bos mogen dode bomen blijven. Dat heeft 

direct gevolgen voor de rijkdom aan houtetende insecten, indirect voor de rijkdom aan 

spechten. De houtrijkdom was ook nog in later eeuwen zo groot, dat de overlevering op veel 

plaatsen nog weet van de lange tochten die de kateekert (eekhoorn) kon maken zonder de 

grond te raken. Zo zou hij zich uit de bossen van Twickel over de toppen van de bomen naar 

Oldenzaal hebben kunnen verplaatsen.  
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Leemreize heeren en damesmode  
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Naast Leemreize vestigde zich Westenberg schoenen 

 

De marken 

 

Er zijn nog talrijke namen en gebruiken die herinneren aan de vroegere marken en haar 

tradities, zowel in Nederland als in Duitsland. Rijdend in de richting van Munster en Witten 

komt men de oude namen tegen. Een streek heet Hohe Marke, er is een gebied met de naam 

Bauerschaft en een Zollstrasse, in Witten worden straten 'im Esch' en 'Hochlarmark' 

genoemd. Er is een wijk Schiphoch bij het plaatsje Mariaveen en in Munster heet een 

restaurant 'Kipp'kerls' (marskramers). In Zwolle wordt een industrieterrein Hessenburg 

genoemd en worden in Heerde – in juli 2003 – Hessendagen georganiseerd. Er is een 

Hessenweg in Hardenberg, een Ossenkamp in Hellendoorn en een Ossenbocht in Enter. 

Parkeerplaatsen: Holkerveen, Boermark of de Markte en zelfs in Amsterdam wordt een 

parkeergarage Markenhoven genoemd. Er is in Amsterdam een Amstelveld, Geuzenveld, 

Kinkenveld, Overtoomseveld, Kadijken en Ringdijk. En is het landelijk karakter van de 

Overtoom niet meer terug te vinden. Er zijn foto's van de Overtoom waarop een vaart, bootjes, 

schuurtjes en veel bomen te zien zijn. Het is nu één van de belangrijkste verkeersaders van 

de stad Amsterdam. Er zijn achtenzeventig grachten gedempt. In Amsterdam-West (Baarsjes) 

was voor de Admiraal de Ruyterweg een overhaal (overtoom). In het jaar 1942 is het 

Polderhuisje aan de Hobbemakade hoek Stadhouderskade afgebroken. De overhaal aldaar 
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moest plaats maken voor een mechanische overhaal aan de Wielewaalstraat. In het jaar 1655 

waren er ruim tachtig houtzaagmolens in Amsterdam. De oprukkende stad heeft het lot van 

de molens bezegeld en ze verdwenen uit het landschap. Er waren koren- en krijtmolens in de 

stad. Er is een Osdorp, een Elsenhove en het industrieterrein naast de flat Eeftink in de 

Bijlmer heet Eekholt (schors van eikenhout). Amsterdam kent een geschiedenis die lijkt op de 

onze. Er waren boeren binnen de stadsgrenzen en er was een Heerlijkheid. Aan de Oudezijds 

Kolk, links achter de voormalig bioscoop Royal, liggen de fundamenten van het kasteel van 

de heren Van Aemstel. Er is in Amsterdam en omstreken ook laagveen en hoogveen 

geëxploiteerd. De eerste stedelingen leefden voornamelijk van zelfgebakken brood en gekookte 

brij van boekweit. Rondlopende ganzen en varkens hebben jarenlang het beeld van het oude 

centrum rondom de Dam bepaald. De flat Eeftink is net zo genoemd als het erve Eeftink 

(Effinck). Het erve in Enter lag op de plaats waar nu de huidige katholieke kerk staat. De 

familie Eeftink was een vooraanstaande katholieke familie, waarvan een dochter in de 

achttiende eeuw een klopje was. In Amsterdam is veel meer uit de oude tijden bewaard dan 

in Enter, dankzij bewoners, kunstenaars en krakers. Het oude Amsterdam en het water 

hebben op mij een kalmerende werking.  

 

 

 
 

Erve Klein Holland 
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Erve Groot Holland 

 

 

Voor het midden van de zeventiende eeuw zijn er geen schriftelijke aanwijzingen over het 

bestaan van een erve Holland. In het jaar 1687 vermelden de notulen van de 

markevergadering van Enter welke erven waren hebben gekocht in de marke. In deze lijst 

staat het erve Holland vermeld met een halve waar. Het erve is in eigendom van de heer van 

Huis Stoevelaar te Goor. Zijn naam is Jacob Van Coeverden tot Stoevelaer. Hij was 

gecommiteerde van de provincie Overijssel naar de Admiraliteit van Amsterdam. Het erve 

Holland was half zo groot als de buren Raaschen en Bullenaar en twee keer zo groot als Velten 

en Mennegat. In 1748 was er een grote volkstelling en toen werd duidelijk wie er woonde. 

Vermeld werd Jan Holland, oude man, Gerrit Holland en Berendina Mensink, jonge luiden 

met hun kinderen Marijke, Geziena, Hendrik en Janna. 
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Erve Klein Holland, Kremersweg 

 
 

Erve Groot Holland de Elzen, Stokreefsweg 
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Vóór het midden van de negentiende eeuw ligt er rondom Enter een brede gordel van 

heidevelden. Ook waren er broekweilanden (broek: laaggelegen grond), veengronden, moeras 

en gebieden die vrijwel altijd onder water staan. Het zijn de zogenaamde markengronden. 

Daarvan zijn er in Twente zeventig geweest, allen met een eigen bestuur. Deze zijn het 

gezamenlijk bezit van de oude waargerechtigde hoeven van de marke Enter. Iedere 

zelfstandige boer had een stuk akkerland op de es, het vrije veld was gemeenschappelijk bezit. 

Ook in Drenthe en een deel van Gelderland treffen we marken aan. Over de grens met 

Duitsland ken ik de marke Gronau met de plaatsen Vreden, Wessum, Wullen en Uelsen. Het 

dorp Neuenhaus werd gesticht omdat boeren uit Esche, Grasdorf en Osterwald niet meer in 

Uelsen naar de kerk wilden gaan. Het was te ver weg en de weg er heen was vooral in de 

winter onbegaanbaar. In het jaar 1131 verordonneerde (bepaalde) de bisschop Andreas van 

Utrecht dat een deel van de inkomsten van de kerk in Uelsen moest toekomen aan het 

Utrechtse domkapittel Sint Petri. In die brief wordt Uelsen gesitueerd in Twente. Een zekere 

Werenfrid of Wehrenfried wordt als grondlegger van het kerspel (kerkdorp) Uelsen beschouwd. 

Dit kerspel omvatte niet alleen Uelsen, ook de buurtschappen Veldhausen, Wilsum, Lage en 

zelfs delen van Nordhorn en Emlichheim. Uelsen lag ooit aan de postweg Bremen - Lingen - 

Zwolle - Amsterdam. Twente strekte zich in die dagen uit tot ver over de Vecht heen terwijl 

het groot Boertanger Veen de noordgrens vormde. 

 

Voor het gebruik van het ‘gemeene’ (gemeenschappelijk) gronden stelde het markebestuur 

regels op. Op de naleving daarvan werd streng toegezien en de boetes, die werden opgelegd 

bij overtreding waren vaak niet mis. Men waakte ervoor dat geen roofbouw werd gepleegd op 

het heidebezit en het bosbezit van de marke. Personen van buiten de marke mochten geen 

plaggen steken, turf winnen of bomen hakken. De boeren zijn er lang zuinig op geweest en 

probeerden te voorkomen dat zich anderen op de heide vestigden of tot ontginning overgingen. 

Deze gronden zijn vrij toegankelijk en daarom is er geen wegenstelsel nodig zoals in de Enter 

Es, dat de bereikbaarheid van ieders stukje land garandeert. Als de bewoners van de marke 

naar het dorp Enter willen kiezen ze de kortste weg. Dat wil zeggen, van huis uit in een rechte 

lijn over de markegrond naar Enter. Hetzelfde doen ze als ze naar Rijssen of naar de 

Keurstervoort richting Ypelo willen. Dit is honderden jaar zo gegaan. Er ontstaan op deze 

manier karrensporen en later – als het verkeer intensiever wordt –  herkenbare wegen. Over 

de Rijssenseweg, langs de dikke beuk, fietste ik naar Enschede (in de zomervakanties)  naar 

oom en tante Maassen van den Brink. De oude weg over de Deldener Es is er nog, hetzij 

gedeeltelijk verhard. De karrensporen in de marke zijn er ook nog en zelfs met de auto kun je 

er in de zomer rijden. De afstand van de boerderijen – waar herbergen gevestigd waren en 

waar tol werd geheven – tot de Regge is soms groot. Laten we niet vergeten dat de Regge, 

buiten haar oevers tredend, ver reikte. De Entersen in de marke traden niet streng op tegen 

hun minder bedeelde plaatsgenoten, die in hutten woonden. Dit nam echter niet weg dat de 

huttenbewoners wel in erbarmelijke omstandigheden leefden. Ze mochten geen hout 

sprokkelen, geen turf steken en geen vis vangen. 

 

Niemand leed onder de wintervloeden, behalve de reiziger. De wegen waren vrijwel 

onbegaanbaar geworden vanwege de modder. De schipper kon dan goed varen, ook al had hij 

moeite met het volgen van de rivierbedding. De boeren waardeerden deze wintervloeden omdat 

ze een minimum laagje slib achterlieten, dat bijdroeg tot de noodzakelijke bemesting. 

Zomervloeden werden wel gevreesd. Zij waren meestal het gevolg van wolkbreuken en slechte 

afwatering. Ook dan liepen de broeken en beekdalen onder water waar overdag de koeien 

rondliepen. 's Nachts stonden de koeien op stal omdat de boer zoveel mogelijk mest wilde 

verzamelen voor het bouwland. Deze zomervloeden vormden vooral een bedreiging voor de 
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hooioogst. In de tweede helft van juni werd de eerste snit gemaaid, gekeerd en van het land 

gehaald en op de zolders en in de hooibergen opgeslagen. Eind augustus volgde de tweede 

snit hooi. Een wolkbreuk in deze hooiperioden kon uitgroeien tot een ramp en vereiste daarom 

een onmiddellijke actie om het op het land liggende hooi in veiligheid te brengen. Op stokken 

droeg men de oppers naar hoger gelegen stukken land. Bij de wetten tot verbetering van de 

Regge en de Schipbeek in het jaar 1892 werd dan ook gesteld dat zomervloeden voorkomen 

moesten worden en dat de wintervloeden moesten blijven, vanwege geldgebrek en ook 

vanwege dat jaarlijks laagje slib. Vooral na de periode 1501-1597 waarin het oosten van het 

land dankzij prins Maurits weer in staatse handen was gekomen, werd grote activiteit 

ontwikkeld. De stad Deventer heeft in de zestiende en vooral in de zeventiende eeuw veel geld 

en moeite gestoken in de Regge. Op 17 februari en 20 december 1573 werden gelden 

uitgetrokken om te bereiken dat de vaart op de Regge niet gestremd zou worden. 

 

 

de Enterse boeren  

 

De Enterse boeren woonden in een hallenhuis, ook wel lös hoes genoemd.  
Hallenhuisboerderij is een verzameling van bouwwijzen van boerderijen die voorkomt in Oost- 
en Midden-Nederland en Noord Duitsland. Naar deze boerderijtypes wordt ook verwezen met 
de term van het Nederduitse hallenhuis (vroeger: hallehuis) of de hallenhuisgroep. Dit type 
komt voor in bijna geheel Nederland en in grote delen van Noord-Duitsland. De 
hallenhuisgroep vormt daarmee de belangrijkste groep historische boerderijen in Nederland. 

Naast erve de Oldenhof hebben zeker ook de erven Eckardinck, Borchardinck en Volbertinck 
tot de oudste erven behoord, de eerste twee horig aan de Proostdij van de Sint Lebuiniskerk 
in Deventer en de derde horig aan de hof van Deventer. Het erve Eckerding lag naast de 
Oldenhof, het Borgerinck achter de latere hervormde kerk en het Folberting in het Zuideinde 
aan het begin van de Zuiderstraat. De horigen hadden een speciale status. Ze hadden het 
gebruiksrecht van het erve en konden, zolang ze de hofplichten naleefden, hiervan niet 
verdreven worden. Een belangrijke verplichting was jaarlijks op de zogenaamde hofdag te 
verschijnen om weer in de horigheid ‘verheven’ te worden. Als de horige drie 
achtereenvolgende jaren niet verscheen, werd de boer ‘belmundig’ verklaard en van het erve 
gezet. Dit overkwam Willem Eckardinck omstreeks 1600. Zijn zoon bepleitte clementie bij de 
Proostdij en verklaarde dat het ‘versuym’ was ontstaan door de ‘trublige’ jaren. Na het betalen 
van een boete mochten ze hun rechten weer uitoefenen. Omdat de administratie van de 
hofhorige erven goed bewaard is gebleven, valt het wel en wee van de bewoners over meer dan 
vijfhonderd jaar te volgen. Na de Franse Tijd werd de horigheid afgeschaft en konden de 
bewoners tegen taxatieprijs de boerderij kopen, of anders werd het erve op een openbare 
veiling verkocht. 
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Hoge Brink, in het midden werden kolen en later gasflessen verkocht door Ter Harmsel, ’n 
Bol. Het hout is van klompenmaker Getkate, Raps. 

 

 

Getkate Raps 

 

Wanneer we zo'n honderd jaar teruggaan in de geschiedenis van Enter, dan zien we dat daar 
ongeveer vijf scheepswerven waren. Ze lagen allemaal aan de Lee verspreid tussen de 
boerderijen en waren veel kleiner. Meestal was de eigenaar daarbij boer, hij bezat dan een 
stukje grasland en een koe. 

Het zijn vooral de provinciale domeinarchieven en adellijke huisarchieven uit de achttiende 
en negentiende eeuw die de zorg voor het boerderijbezit verraden. In inspectierapporten, 
reparatielijsten en soms opgelegde bouwvoorschriften die wel eens een regelrechte ingreep 
betekenden in ontwikkeling en vormgeving. De boerderijen waren een zaak van de mensen die 
ze bouwden, bewoonden en er hun bedrijf uitoefenden. Die naar gelang landbouwkundige 
veranderingen de gebouwen aanpasten en veranderden. Zo was echt sprake van een 
ontwikkeling die in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw abrupt tot staan werd 
gebracht. De ontwikkeling zou over gaan tot een geheel nieuwe bouworde zonder een 
traditionele band met het verleden. Komt 'er in' dan kö'j der oet kiek'n. Dat is bij het lösse 
hoes letterlijk het geval.  
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Hoge Brink, De Vries en Nitert 

 

    

Achter het erve Slagers op de Brandput wast de moeder nog met de hand. 
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Erve de Rassche, Rietberg, Bullenaarsweg 
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Oorspronkelijk waren alle boerderijen eenvoudig van aankleding. Houten of lemen wanden 
scheiden de ruimten in de afkubbingen tot ter hoogte van de gebintregel af van het 
woongedeelte. Uitsparingen in de wanden voor de achterliggende bedsteden konden met 
schuifluiken dan wel met groene of donkerbruine gordijnen worden afgesloten. Een deur gaf 
toegang tot de weefkamer. De glazenkasten en spindes (broodkasten) waren zo geplaatst dat 
de voorkant met de deuren en schuifladen één vlak vormde met de wand. Soms was dit zelfs 
het geval met een kabinet (linnenkast) en een staande klok. De zolderruimten boven de 
afkubbingen (zijbeuken) waren en zijn in het woongedeelte vrijwel altijd afgetimmerd met 
verticale planken: het kleedsel. Een eigenaardig feest was het ‘richtemoal’. Dat werd gegeven 
als een nieuw huis zover af was dat men het dak kon gaan richten. Dan werd er door het 
werkvolk feestgevierd, de noabers kwamen met een kroon om boven het huis te hangen en 
een mooi gedicht. Ook elders in Twente bleven enkele, voornamelijk kleinere boerderijen, 
uiterlijk het aanzien van een lös hoes behouden. De schoorsteen voor op de nok terwijl toch 
het woongedeelte was afgescheiden en de haardplaats (fornuis) tegen de voormuur bleef.  

 

 

 

De oude weg over de Deldener Es is er nog, hetzij gedeeltelijk verhard. De karrensporen in de 
marke zijn er ook nog en zelfs met de auto kun je er in de zomer rijden. De afstand van de 
boerderijen – waar herbergen gevestigd waren en waar tol werd geheven – tot de Regge is soms 
groot. Laten we niet vergeten dat de Regge, buiten haar oevers tredend, ver reikte. De Entersen 
in de marke traden niet streng op tegen hun minder bedeelde plaatsgenoten, die in hutten 
woonden. Dit nam echter niet weg dat de huttenbewoners wel in erbarmelijke omstandigheden 
leefden. Ze mochten geen hout sprokkelen, geen turf steken en geen vis vangen. 

De kern van Enter en de bijbehorende es ligt in de één na laatste ijstijd. Door het opschuivende 
ijs werden stuwwallen gevormd, de Enter es is op zo’n stuwwal aangelegd. Toen het ijs dit 
terrein weer had prijsgegeven aan een gematigder klimaat was er een heuvel ontstaan van een 
kilometer lengte en een hoogte van duizend meter: de Hamberg. Op de Hamberg en de es werd 
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vele eeuwen leem gevonden. De klei werd gedolven en de rest van de Hamberg werd in het 
jaar 1910 afgegraven ten behoeve van de spoorlijn. In het jaar 1936 werd bij het afgraven van 
een deel van de es een urnenveld aangetroffen. Tachtig urnen werden geteld waarvan er 
vijfentwintig heel zijn gebleven. Toen in het jaar 1950 aan de Julianastraat de eerste 
woningwetwoningen werden gebouwd, werden bij graafwerkzaamheden sporen gevonden van 
een nederzetting uit de Karolingische tijd (800 tot 1000 na Christus geboorte). Een groot 
aantal hagelpotscherven bleek te duiden op een pottenbakkerij. 

 

 

Erve de Jeante (de Wilde), geschilderd door Diny Scholten-Velten. Het erve was naast de 
hervormde kerk. Zwiers was de laatste bewoner. 

 

 



47 

 

 

Erven aan de Dorpsstraat te Enter 

 

Op de hoek van de Dorpsstraat/Ypeloweg woonde G. Ezendam (Plasjeante-Getjan). Hij had 
een transportbedrijf, eerst reed hij met paard en wagen, later kwam er een vrachtauto. Het 
huis van Ezendam is eeuwenlang bewoond geweest door de mulder van de Enterse molen. Die 
stond toen nog aan de Ypeloweg op de Mors. Het was een hallehuis en het pand werd De 
Mulderije genoemd, ook wel het ‘Duutse Hoes’. Achter de nieuwe zaak van Saaltink stonden 
drie heel oude boerderijen, alledrie nog met een onderschoer. Mans Otten (Klokn-Mans) en 
Slot-Derk woonden er. In de tweede boerderij de familie Hiltjesdam. In de derde een vrijgezel, 
ene Brams-Hinne, later de familie Corbet. 

 

 

Erve Schotman, Hoge Brink, geschilderd door Diny Scholten-Velten 
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In het najaar van 1772 speelde zich een ruzie in Enter af. Dit conflict ging tussen de richter 

van Kedingen en de baron J.A. van Hövel. De baron woonde op Het Nijenhuis in Diepenheim 

en was eigenaar van de scheepswerf van Gerhardus Schuytemaker in Enter. Elk najaar moest 

de richter van Kedingen de schouw op de Regge doen. Gekeken werd of het onderhoud van 

de vaarweg, waartoe Enter op het grondgebied van de marke verplicht was, naar behoren 

werd uitgevoerd. Dit was een min of meer formele aangelegenheid die voor de echte 

knelpunten, de verzanding van de Regge geen oplossing bood. Het markebestuur van Enter 

had Gerhardus Schuytemaker dat jaar aangewezen om de ingezetenen van Enter te 

vertegenwoordigen bij die schouw. Op 21 november zou dat gebeuren. De richter van 

Kedingen had Schuytemaker op die datum om acht uur 's morgens 'besteld' bij de 

schippersherberg Binnen-Jan. Schuytemaker was om acht uur present en zetelde zich op de 

bank voor de herberg. Hij stak een pijpje op en wachtte de gebeurtenissen af. Wie er kwam 

opdagen, geen richter van Kedingen. Schuytemaker doodde die morgen de tijd met het 

nuttigen van enkele consumpties in de herberg. Rond het middaguur arriveerde eindelijk de 

richter in een open koetsje, vergezeld van twee andere heren. In plaats van naar 

Schuytemaker te gaan draaide de koets de oprit van het herenhuis Het Katteler in. Het 

herenhuis lag tegenover de schippersherberg aan de andere kant van de Regge. Schuytemaker 

wist niet dat de richter hier uitgebreid het middagmaal zou gebruiken. Hierna werden onder 

het genot van een glas wijn nog de nodige volmachten opgesteld, zodat de heren de juffers 

Borgerinck in het conflict met de graaf van konden vertegenwoordigen. Onderwijl was 

Schuytemaker het wachten beu geworden. Moedig geworden door de consumpties bij Binnen-

Jan stevende hij tegen vijf uur op het herenhuis af. Hij vervoegde zich aan de voordeur en 

vroeg met luide stem de richter van Kedingen te spreken. Als je Het Katteler binnenkwam 

stond je in een hal, het voorhuis, waar recht tegenover de ingang een trap van zeven treden 

voerde naar de grote kamer, waar het gezelschap was gezeten. Op het lawaai verscheen de 

advocaat Sweers boven aan de trap en vroeg wat Schuytemaker 'begeerde'. Schuytemaker 

vroeg wanneer de richter nou eindelijk eens de schouw wilde gaan doen en dat hij al vanaf 

acht uur 's morgens zat te duimendraaien. Sweers bracht de boodschap over en kreeg van de 

richter te horen dat hij Schuytemaker pas tegen vijf uur had besteld. Toen Sweers dit tegen 

Schuytemaker vertelde, barstte deze in woede uit en schreeuwde: 'Dat lög-e.’ Het hele 

gezelschap had die opmerking prima verstaan. Voor de richter dreigde gezichtsverlies 

tegenover de dames Borgerinck en hij riep – ook met stemverheffing – : 'brutale kerel' en 'je 

hebt geen respect'. Het eind van het lied was dat Schuytemaker afdroop en de schouw niet 

doorging. De richter van Kedingen liet het er niet bij zitten, per slot van rekening was hij in 

het bijzijn van de juffers Borgerinck voor leugenaar uitgemaakt.  
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Bouwhuis havezathe Kettelaar 

 

Voor het stadsgericht in Enschede liet hij beëdigde getuigenverklaringen opstellen van de 

heren Penninck en Sweers. De reden: om zodoende tegenover Schuytemaker in een proces 

sterk te staan. Deze rechtsgeleerden waren echter voorzichtig met hun getuigenverklaringen 

en hadden misschien de mening ietwat 'gebruikt' te worden. Hun verklaringen stonden bol 

van de passages als 'niet seker wetende' et cetera. In het daaropvolgende proces liet ook 

Schuytemaker zich bijstaan door een advocaat. Tijdens de rechtszaak bleek onder meer dat 

de richter niet rechtstreeks de boodschap, dat Schuytemaker om vijf uur aanwezig moest zijn, 

had laten bezorgen. Dit had hij via zijn verwalter (plaatsvervanger) laten doen. En ook deze 

bleek dat weer via een ander te hebben laten uitvoeren. Reden voor de rechtbank om te 

veronderstellen dat hier in de communicatie wel eens iets misgegaan kon zijn. Blijft over het 

punt van laster. Uit de getuigenverklaringen bleek dat ook de richter zich niet onbetuigd had 

gelaten daar waar het minder vleiende uitlatingen aan het adres van Schuytemaker betrof. 

Het eind van het liedje was dat de zaak werd geseponeerd en Schuytemaker vrijuit ging. 
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 Bokkenhook
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Het Duutse hoes van de mulder 
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’n Bokkenhook achter Saaltink 

 

Het is uit onderzoek gebleken dat de ontwikkeling van Enter in het noorden is begonnen en 
zich in zuidelijke richting heeft uitgebreid. Het oudste gedeelte van Enter ligt rond de 
hervormde kerk en noordelijk hiervan. Hier lagen vrijwel alle gewaarde erven waarvan de 
eigenaren stemrecht hadden in de markevergaderingen (holting). Deze markezaken hadden 
voornamelijk betrekking op het gebruik en de exploitatie van de in gemeenschappelijk bezit 
zijnde markengronden zoals bomen, veen, heide, weilanden en wegen. Het akkerland was 
meestal al particulier bezit. Het was voor de Reformatie, dus iedereen was nog katholiek, ook 
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het noordelijk deel van Enter. Een probleem dat in vrijwel alle marken speelde was de toename 
van de bevolking. Hiermee wisten de marken eeuwenlang niet goed om te gaan, ook de marke 
Enter niet. Automatisch aan iedere nieuweling het waarrecht geven, met alle rechten die 
daaraan vastzaten, was niet de weg. Daardoor zou voor iedereen de spoeling snel dun worden. 
Al voor de Tachtigjarige oorlog werd het aantal waren bevroren op negenentwintig. Dus in 
principe negenentwintig boerderijen, waarvan de eigenaren economisch de dienst uitmaakten 
in Enter.  

 

 

Erve Getkate (Foeters) 

 

Alle nieuwelingen die zich in Enter een onderkomen probeerden te verschaffen waren verder 
dus ongewaarden die niet welkom waren. Het markebestuur deed moeite om deze mensen te 
verwijderen. Kinderen van gewaarde eigenaren die in Enter woonden verkeerden in dezelfde 
situatie. Zolang ze niet getrouwd waren, kregen ze naar oud gebruik het recht van ‘een plek 
aan de haard’. Trouwden ze en waren ze niet voorbestemd om de boerderij te erven, dan 
hadden ze ook geen recht op een onderkomen in Enter. De ongewaarden werden de 
kansarmen van toen. In het oudst bewaard gebleven markeboek van Enter is in het jaar 1665 
de allereerst opgetekende markevergadering hieraan gewijd. Alle ongewaarden worden 
opgeschreven en hun wordt aangezegd binnen twee jaar te vertrekken.  

Er kwamen afspraken tussen de marken dat iedereen voor zijn eigen armen ging zorgen. We 
weten van zo’n afspraak tussen Enter en Elsen. Er kwamen gedoogzones, meestal een gebied 
dat het minst bruikbaar was voor de gewaarde boeren. In Enter werd dat het zuideinde, een 
onvruchtbare heidevlakte die nooit was ontgonnen. Hier vestigden zich steeds meer armen of 
ongewaarden, legaal of illegaal. Want nog steeds gold: wie er was mocht blijven maar 
nieuwelingen waren niet gewenst.  

De protestantse eigenaren van de gewaarde erven zetten hun pachters onder druk tot het 
protestantisme over te gaan. Zo bleven er van alle gewaarde boerderijen slechts vijf over die 
katholiek bleven omdat hun landheren katholiek waren en ze daardoor niet onder druk gezet 
werden van geloof te veranderen. In het zuideinde lag slechts één gewaarde boerderij die ook 
nog een katholieke eigenaar had. De andere bewoners van het zuideinde waren ongewaard, 
woonden in schamele onderkomens maar stonden niet onder druk van landheren. Hierdoor 
bleef hier vrijwel iedereen katholiek. 
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De boerderijen van Ten Brinke, Ter Steege en Ezink lagen achter de openbare school.  

 

Zo was het verboden 'te visschen met de hand', wat men graag deed. De jongeren maakten 

een dammetje in de Entergraven en vijftien meter verderop ook. Als je dan de bodem omwoelde 

werd het water troebel en kwam de vis boven. Er was vis genoeg, je kon ze zo uit het water 

grijpen. Toch was dat een verboden techniek waar nogal eens proces verbaal tegen opgemaakt 

werd. De oude veldwachter Blankvoort van Enter stuurde eens het volgende bericht naar de 

kazerne te Goor: 'Kom zoo spoedig mogelijk. Het bloed vloeit over de straat.’ Direct werden de 

paarden gezadeld en in galop ging het naar Enter. Echter had Blankvoort zowel getuigen als 

verdachten netjes opgesloten. Blankvoort woonde eerst in de oude pastorie die later tot 

hervormd dienstgebouw werd omgebouwd. Daarna verhuisde hij naar de Rijssenseweg, waar 

het gemeentelokaal alweer tijden geleden werd afgebroken. Eind 1931 werd aan Blankvoort 

eervol ontslag verleend. 'Mijn auto zal dien dag om half zeven des avonds aan Uw woning zijn, 

om u af te halen. Indien Uwe echtgenoote daarbij tegenwoordig wenscht te zijn, kan zij met 

de auto meekomen,' schreef de burgemeester. 
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Links hervormde dienstgebouw Oude Pastoriestraat   

 

 de oude pastorie 
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Zo was het verboden om straatschending of baldadigheid te plegen door het werpen of spuiten 

met water. De jeugd bediende zich van de techniek van het schieten of blazen met erwten of 

andere voorwerpen op personen, dieren of goederen. Ook was verboden het naschreeuwen bij 

het voorbijrijden van rijtuigen of personen en het maken van buitengewoon geraas 

(aanhoudend lawaai maken). Zo ook geschreeuw langs de openbare straat, wegen, voetpaden 

en pleinen. Men zou bijna veronderstellen dat er zo geen kattenkwaad meer overbleef, de 

jeugd bleek zeker even vindingrijk als nu. Er werden maatregelen genomen tegen het klimmen 

op- of hangen aan vervoertuigen of rijtuigen, het scheltrekken of beldeurspelen, het schrijven 

van onzedige woorden op voorwerpen aan openbare plaatsen. Er mag dan tegenwoordig nogal 

geklaagd worden over de jongeren die graag graffiti tekenen met een spuitbus, vroeger kon de 

jeugd er ook wat van en er is niet zoveel nieuws onder de zon. Ook werd het verboden het 

mishandelen en opzettelijk kwellen van dieren. 's Winters werden de jongeren kort gehouden. 

Het was zelfs verboden om wanneer het vroor slierbanen (glijbanen) te maken in de sneeuw 

en daarop te glijden dan wel te werpen met sneeuwballen. In een adem werden naast de 

sneeuwballen ook vuilnis, stenen of andere voorwerpen genoemd. Om te zorgen dat iedere 

burger de wet kende was het nog eens verboden om de aangeplakte bekendmakingen af te 

scheuren of onleesbaar te maken. 

 

De boerderij van de familie Busger op Vollenbroek: Exoo (eik op hoogte). Hoewel geheel 

verbouwd is de boerderij nog erg karakteristiek met een rietgedekt dak en voorzien van een 

wolfsend (hellende voor- en achtergevel). Dit erve wordt al bewoond sinds het jaar 1475. Ook 

het stiepelteken en het gevelteken ontbreken niet. Het bijgebouw is uitgevoerd met een eiken 

topgevel. Op deze plek werden in vorige eeuwen bij laag water de Enterse zompen uitgeladen 

en ingeladen. Voorbij de boerderij staat meteen rechts van de weg het tolhuis. Toen Enter in 

het jaar 1818 bij de gemeente Wierden werd gevoegd werd meer aandacht besteed aan een 

goede wegverbinding tussen beide plaatsen. In het jaar 1857 kwam de weg gereed en twee 

jaar later werd een nieuwe ophaalbrug gebouwd. De gemeente wilde echter de investering 

terugverdienen en ging tol heffen. De tarieven waren in het jaar 1870: 

 

• rij - of voertuigen met 4 wielen                    10 cent 

• rij - of voertuigen met 2 wielen                      8 cent 

• een paard                                                      5 cent 

• een koe                                                          1 cent 

• een schaap                                                    1 cent 

• een kudde schapen van meer dan 50 stuks  50 cent 

 

De familie Stegeman, die aan het begin van de twintigste eeuw het tolhuis bewoonde, heeft 

als bijnaam nog steeds 'n Tol'. De laatste tolgaarder sinds het jaar 1928 is A. Poorte. In mei 

1940 werd de ophaalbrug opgeblazen door Nederlandse soldaten om de Duitse opmars te 

vertragen. Hierbij wordt ook het tolhuis zwaar beschadigd. De tol die inmiddels één van de 

laatste was in Twente is toen opgeheven. Het is dan één van de laatste tollen in Overijssel. De 

huidige vaste brug dateert dus van na de oorlog. 

 

De Leyerweerddijk komt al voor op de militaire topografische kaart van het jaar 1848. De dijk 

had – naast de functie van verbindingsweg – een taak bij hoge waterstanden het water te 

keren dat anders de Leyerweerdslanden in zou stromen. Dit gebied was vroeger erg nat en 

draagt nog steeds de veldnaam Waterhoek. Veel van deze wat hoger liggende wegen in deze 

streek kregen het achtervoegsel dijk in plaats van weg. De Leyerweerdsdijk was in het verleden 

de belangrijkste verbinding tussen Rijssen en Enter en onderdeel van de Zwolse Weg. 
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Plaatselijk komen we de namen Zomerdijk en Winterdijk tegen. Het gaat hier niet om 

waterkeringen, de naam Zomerdijk betekent dat deze weg alleen in de zomer begaanbaar was 

en de Winterdijk het alternatief in de winter en natte tijden. 

 

Toen men in de gaten kreeg dat elk voorjaar en elk najaar als het veel regende het water 

dichterbij kwam, heeft men een dijk aangelegd. We kennen in Twente twee soorten 'dieken'. 

De meest voorkomende is de 'diek' als weg. De eerste bedoeling van die aanleg is vervoer en 

als het hier om een gunstige waterkering gaat is dat mooi meegenomen. Deze dijken waren 

tot in de twintigste eeuw verhoogde zandbanen. Dat vergde veel onderhoud zoals de Bandijk 

bij Goor dat eeuwenlang deed. De andere vorm van 'dieken' wordt niet meer beoefend. Het is 

het afdammen tot voordeel van de vlasverwerking. In een kolk werd het vlas te roten gelegd. 

In het jaar 1993 is een door kanalisatie in het verleden afgesneden Reggearm weer 

uitgebaggerd. Hierdoor krijgen de hier oorspronkelijk voorkomende diersoorten zoals de 

groene- en de bruine kikker, de kleine salamander en de kamsalamander en mogelijk de 

boomkikker weer kans. Dichter bij de Regge komt de stapsteen Leyerweerd binnen 

natuurontwikkeling. Zo'n stapsteen is een betrekkelijk klein gebied van één tot enkele 

hectaren groot dat door het rijk wordt aangekocht. Langs de Regge komen meer van deze 

stapstenen, zodat op termijn vanuit deze gebieden de natuur zich overal langs de Regge kan 

herstellen. Dit worden natuurgebiedjes waar de oorspronkelijk natuur weer tot ontwikkeling 

wordt gebracht. Het zijn bovendien rustgebieden van waaruit trekkende dieren hun 

uitvalsbasis hebben. 

 

Hier, dicht bij de Regge, ten noorden van Enter heeft het Huis Het Leyerweerd gestaan. Door 

dit gebied liep het beekje de Lee. De naam Leyerweerd is afgeleid van de naam de Lee en het 

woord waard. Een waard (dialect weerd) is een regelmatig overstromende strook grasland 

langs een rivier of beek. Dit woord kennen we nog in het woord uiterwaarde. Het Leyerweerd 

is dus gelegen in de weerd van de Lee en de Regge. De naam Leyerweerd komt voor het eerst 

voor in het schattingregister van het jaar 1475, in de buurtschap Enther is dan sprake van 

Ledenweert. 

 

Als Enter in het jaar 1818 bij de gemeente Wierden wordt gevoegd is van een goede verbinding 

tussen de beide dorpen geen sprake. De Regge is een obstakel tussen beide buurdorpen. 

Bruggen waren er niet en met een voertuig kan men alleen via Rijssen Wierden bereiken, 

tenzij de bedding van de Regge nagenoeg droog ligt. Vanaf het begin heeft dit tot gevolg gehad 

dat de verstandhouding van Enter met haar 'overzeese' buurdorp niet goed was. En de 

Entersen moeten wel naar Wierden. Voor aangiften van geboorten, huwelijk en overlijden moet 

men op de secretarie van de gemeente zijn en die is in Wierden in het huis van burgemeester 

W. Jalink. De Wierdenaren vinden het prima zo. In het jaar 1841 is het de beurt aan Enter 

om te lachen. Er komt een nieuwe burgemeester: J.W. Putman Cramer, en deze resideert op 

Het Leyerweerd, dat net voor de Regge op Enters grondgebied staat. Nu moeten de 

Wierdenaren met een bootje over de Regge gezet worden om de gemeentesecretarie te 

bereiken. Ook op geregelde tijden wordt in Enter in een horecagelegenheid door de gemeente 

zitting gehouden voor de aangiften. Als het jaargetijde erg nat is, kun je Het Leyerweerd te 

voet niet eens bereiken. Op een donkere avond verdrinkt er zelfs een meisje dat dient op het 

huis. In het donker is ze de weg kwijt geraakt en in het water gevallen. Al deze verwikkelingen 

hebben de gemeenteraad er wel van doordrongen dat er een betere verbinding met Enter moet 

komen. Die betere weg komt er ook in het jaar 1857. Om de zaak compleet te maken bouwt 

de gemeente in het jaar 1859 een ophaalbrug over de Regge bij het erve Exoo. Bij deze nieuwe 

brug wordt een huisje neergezet voor de tolgaarder die ook de brug moet bedienen.  
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Hier moet toch een enkel woord gezegd worden over Jans ten Berge. Geboren omstreeks het 

jaar 1850, ging hij als jongeman samen met zijn vriend Ter Steege vrijen op het Zeldam, maar 

de vader van het meisje was ertegen. Toen liet hij in de jaren na het jaar 1870 een zomp 

bouwen, ongeveer tegelijk met de vierentwintig tonner die Ter Steege cadeau kreeg van zijn 

oom Ter Weele, bij zijn trouwen met het meisje uit Zeldam. Ter Steege is altijd voor zijn oom 

blijven varen. Jans voer eerst met zijn broer Gertjan, die werd geboren in het jaar 1859. Deze 

werd echter op zesentwintig jarige leeftijd bakker. Daarna bleef Jans alleen rondzwerven. Hij 

voer veel met klompen naar Friesland en kwam terug met kabinetten, die hij verkocht voor 

vijfendertig gulden, compleet met blauwe vazen. Ook maakte hij jaarlijks een reis naar 

Amsterdam met klompen. Later lag hij veel met turf in Nijverdal dat hij daar verkocht. Ook 

was hij wel eens platzak en werd er dan door Kobus van Egmond weer bovenop geholpen. De 

vrouw van Ter Steege verbouwde aardappelen voor hem. Hij kreeg veel groente van de vrouw 

van Van Egmond. Jans was een erg propere schipper. Elke morgen stond hij om drie uur op 

om de dauw van zijn zomp te spoelen. Gebeurde dat niet, dan gaf de dauw bij het opdrogen 

kringen. Elke veertien dagen werd zijn scheepje schoongemaakt. Zijn 'bargerieje' was 

brandschoon. Zijn geestigheid was alom bekend. Eens lag hij ingevroren in Dalfsen. 's Avonds 

kwam hij toen het café in en bestelde een borrel. Daarna zakte hij achter de kachel in slaap. 

Toen hij tegen sluitingstijd gewekt werd was zijn reactie: 'Zo geet de tied met proat'n hen.’ 

Eens zat het scheerhoutje of het vleugelhekje van zijn vleugel vast en de knecht van Van 

Egmond: Toens Heerschop, liet zich in de mast ophijsen. Toen hij in de top was aangekomen 

maakte Jans het zeilval vast en zei: 'Ik goa eers effen een biertje bestell'n. Na twintig minuten 

werd Toens uit zijn benarde positie verlost. Jans had ook een jachtgeweer. Op de vraag hoe 

hij wilde en tamme eenden uit elkaar hield, antwoordde hij: 'Alles wat van miej vot vlög, is 

wild… en dee scheet ik.’ In de jaren twintig werd het varen minder. Jans was toen al ruim 

zeventig jaar oud. In de jaren dertig ging hij nog met zijn broer en vrienden elk jaar als 

uitstapje naar Friesland. Na een ongeluk, waarbij Derk ter Weele het leven liet, stopte hij 

ermee. Jans overleed in het jaar 1940. Wat we van zompen weten, weten we voornamelijk van 

zijn schip. Ook de meeste afbeeldingen van zompen zijn van de zijne.  
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Rijssenseweg - Zomerweg 

 

Enter is lang een arm dorp gebleven. De grond was slecht, zodat de boeren druk bezig waren 

met plaggen en mest. Een aantal trok weg naar Hengelo en Nijverdal, dat waren er echter niet 

veel. Naar een fabriek gaan werd als een schande beschouwt: 'Ie woll'n geerne vriej wèèn.' Hoe 

sterk die vrijheidsdrang was kan men hieruit afleiden, dat men na het jaar 1870 zompen liet 

bouwen voor meer dan tweeduizend gulden. Een bedrag waarvoor men ook een behoorlijke 

boerderij kon kopen. Omdat ze het geld niet hadden, gingen ze klompen maken. Enkelen 

gingen met de 'benne' op de rug de handel in. Als men zoekt naar een bepaald geesteskenmerk 

in de Enterse bevolking, achtergelaten door de schipperij, dan is dat zeker dit individualisme. 

Daarnaast is het gevoel van eigenwaarde van de Entersen sterk ontwikkeld en vooral bij de 

nazaten van de schippers, in het algemeen meer dan bij de bevolking in de omgeving. Ook 

bestaat bij hen een sterke neiging 'um oe te betrekk'n': goedmoedige pogingen om je erin te 

laten lopen. Dit vindt men vooral bij de oude schippersgeslachten. Misschien heeft deze 

laatste karaktertrek van de Entersen hen minder geliefd gemaakt bij de overige bevolking. 

 

Er waren veel klompenmakers, ook al leverde dat geen vetpot op. De ongetrouwde 

klompenmakerknechts gingen 's zomers hooi maaien in Friesland en Holland. Ze liepen er 

heen. Ze konden daar meer verdienen dan in Enter. Later gingen ze 's zomers graven voor het 

waterschap. Enter is lang een arm dorp geweest. Na het jaar 1905 was het ook armoe bij de 

vrachtschippers. Ze deden nog wel vrachtjes, bijvoorbeeld gezaagd hout en riet maar 'ie 

verdeen'n zowat niks.’ Geleidelijk hielden ze ermee op. Gebrek werd er echter niet geleden. 

Ieder had een stuk grond waarop men aardappelen en groente verbouwde en een koe om op 

de Veurmors te weiden. Het leven was sober, er was weinig geld. Plaatselijke en rondtrekkende 

winkeliers poften wel, tegen een zekere meerprijs. Er was een sterke gemeenschapszin. 

'Vroeger was men zo gelukkig in het dorp. Iedereen hielp elkaar. Er was geen behoefte aan 

meer en men vertrouwde elkaar volkomen', aldus Albert ter Steege. Misschien vinden we hier 
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de oorzaak, dat de schippers niet aan kapitaalvorming hebben gedaan. Een gesloten dorp – 

en dat was Enter zeker – heeft toch ook wel zijn voordelen.  

 

Tegenwoordig is de oude kloof tussen stad en boerenland grotendeels gedicht, en beide 

leefculturen vullen elkaar meer aan dan dat ze elkaars tegenpolen zijn. Met de jaren heeft het 

dorp niet alleen een zekere rust en traditie verloren, maar ook veel van zijn isolement, zijn 

benauwdheid, zijn repressie (onderdrukking), zijn wreedheid, armoede en gebrek. En de 

Entersen zijn zich daar terdege van bewust. Niemand wil nog terug naar het melken in de 

koude novemberregens, of de angst voor overstromingen van de Regge. Niemand wil terug en 

een beetje boer omringt zich met de nieuwste technologie. Het conservatisme van boeren 

draait niet om macht maar om behoud van waarden. Traditie was bij de boeren een 

uitstekende methode om de niet- rationele kennis over te dragen die onmisbaar is bij het werk 

met beesten en natuur. Een jonge boer moest leren op zijn intuïtie te vertrouwen, hij moest 

‘zien’ dat een koe ziek was, ‘voelen’ dat het weer omsloeg. En daarbij waren de opeengestapelde 

ervaringen van generatie op generatie onmisbaar, ondanks alle bijgeloof die daar in de loop 

der tijden tussen was geslopen. Als een boer zich verzette tegen de introductie van een nieuwe 

techniek of werkmethode was dan ook niet omdat hij de voordelen niet zag, maar omdat de 

risico’s voor hem te groot waren. Als de techniek faalde was hij immers niet alleen zijn 

investering kwijt maar hij was ook afgesneden van de routine van overleving. Het was een 

poging om de levenservaringen van voorgaande generaties boeren te behouden in een tijd van 

voortdurende en onherstelbare veranderingen. Het was als het bewaren van een oude schat. 

In het jaar 1978 gingen de melkbussen eruit en de boeren moesten een melktank aanschaffen 

en een melkhok laten bouwen. In het dorp is een andere verhouding tussen individualiteit en 

collectiviteit. In Enter waren de deuren in de huizen overdag gewoon open en men kon zo bij 

de mensen naar binnen lopen. 
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Erve Velten, nu Stokreef, Stokreefsweg 

 

 

Maar ook in een dorp bleek wel degelijk privacy te bestaan, alleen lagen de verhoudingen en 

de codes anders dan in de stad. Over geldzaken wist men opvallend weinig van elkaar. En 

talloze geheimen bleven achter gesloten deuren. In een stad waren de verhoudingen zakelijker 

en simpeler omdat het grotendeels op individualiteit gebaseerd was. In kleine 

gemeenschappen kent men elkaar. Men hoeft zich niet volgens de laatste mode te kleden om 

anders voor een sukkel te worden aangekeken. Er waren relaties die in de ogen van een 

stadsmens weinig variatie boden, zoals het enkel en alleen omgaan met familieleden. De 

collectiviteit was in Enter zwakker, de individualiteit sterker. In andere dorpen was het precies 

andersom. Men spreekt over zichzelf  in de derde persoon. Het woordje ik was in Enter niet 

populair. Een stad heeft afwijkingen nodig, het dorp regelmaat. Het was niet voor niets dat 

men in Enter de dingen graag rustig en stil hield. Als er eenmaal een stevige ruzie losbarste 

raasde zo’n conflict al snel als een voetzoeker door de families, buren en vriendengroepen. 

Het einde was vaak een onontwarbare kluwen van knallen en vuur. Ruzies over markezaken, 

zoals het onderhoud van de Bandijk, beheersen Enter jarenlang als een soort veenbrand. 

Jarenlang werden de jongeren uit Goor met stenen bekogeld als ze over de Brandput naar 

Rijssen fietsten. Daarom was er een dorp dus veel aan gelegen om dit soort conflicten te 

voorkomen. Daarom kende bijna elke kleine gemeenschap een aantal onuitgesproken 

principes die samenhang gaven aan het geheel en waaraan strikt de hand werd gehouden. 

Daarnaast is er het principe dat jongeren ondergeschikt waren aan ouderen. En het principe 

van de familieband, van burenhulp en de voorrang van de gemeenschap boven het individu, 

vooral in de kerkgemeenschap. In kleine dorpen had dat te maken met overleving. Het was 

van groot belang om iedereen binnen boord te houden. Een te grote individuele vrijheid bracht 

te veel onberekenbaar gedrag met zich mee. De dorpsbanden werden langzaam losser. In het 

jaar 1993 bleek uit een onderzoek van twee Amsterdamse sociaal-geografen dat er een sterke 
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scheiding begon te ontstaan tussen de jongere en de oudere dorpsvrouwen. Terwijl maar 

weinig oudere vrouwen buitenshuis werken, hadden de jongere vrouwen duidelijk een ander 

beeld, mede gedwongen door uitkerende instanties via reïntegratie trajecten. De rol van een 

goede huisvrouw, inclusief de burenhulp, verdween naarmate meer vrouwen buitenshuis 

werken. De kermis en de paardenmarkt… daar leefde heel het dorp naar toe. Nu gaan de 

jongeren in Gronau en zelfs in Düsseldorf stappen. Vroeger gebeurde alles van belang binnen 

het dorp. Nu gebeurt alles buiten het dorp. Het is geen gesloten cultuur meer. Iedereen die 

niet werkt kijkt de hele dag televisie. De grote macht van de televisie is de manier waarop het 

medium woorden door beelden weet te vervangen. 

 

 



63 

 

 

 



64 

 

 
 

Erve Wolters de Koele, Bullenaarsweg 

 

 

Dorpsboerderijen  
 

 

De Twentse Hoeve 

 

 

De zachte vensters vrij naar zon en regen open 

en naar de onmeetlijkheid van ’t rustloos barend land 

ligt ze, in de ommanteling der ruige roggehopen, 

warm als een nest gedoken aan den akkerrand. 

 

Zachtaardig beeld van vrede, waar een ziel in droomt, 

die zich in eenvoud voegt naar ’t goddelijk bestel: 

Het knoestig erf, door sleedoorn wit bezoomd; 

de zwarte bussels hout, de groen bemoste wel 

 

waarin ’t smaragden water zijn geheim bewaart, 

de steile putstaak die in de appelbloesem schuilt; 

de plaggenschuren, dicht om ’t moederdak geschaard, 

waaronder welvoldaan de wintervoorraad puilt; 



65 

 

 

en hoog ter nok, om ’s hemels zegen af te smeken 

op akkerland en vee: de kroon van ’t Twentse huis, 

trouwhartig landsgebruik in zinrijk dubbelteken…: 

het heidens Wodanswiel, bevleugeld door het kruis. 

 

 

Uit: ‘Laagland’ 

Door: Truus Gerhardt 

 

 

Boerderijen zijn functionele gebouwen, waarbij dikwijls woning en bedrijf zich onder één dak 

bevonden. De aard van het bedrijf, akkerbouw, veelteelt of gemengd bedrijf, de beschikbare 

bouwmaterialen ter plaatse en de sociale en economische ontwikkelingen, zorgden voor een 

verscheidenheid aan boerderijtypen. Op grond van overeenkomst in constructie, wijze van 

veestalling en oogstberging, woonwijze en verdere ruimtelijke kenmerken worden de 

boerderijen in Nederland in vier hoofdgroepen onderscheiden: de Friese huisgroep, de 

Hallehuisgroep, het Dwarshuisgebied en de Zeeuws-Vlaamse schuurgroep. Het gebied van 

het Hallehuis omvat de Belgische Kempen, de Nederlandse provincies Drenthe met het 

Groningse Westerwolde, Overijssel, Gelderland, Utrecht, midden-oostelijk Zuid-Holland en 

het Gooi, Noord-Brabant met uitzondering van het uiterste westelijk deel en Noord-Limburg. 

In Duitsland: Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen met uitzondering van Ost-Friesland, Westfalen 

en nog een deel van de voormalige noordelijke DDR (Mecklenburg, Pommeren). 

 

De benaming hallehuis duidt in het huidige gebruik op het feit dat huishouding en 

bedrijfsvoering plaats vindt en in die een grote rechthoekige ruimte tussen de gebinten, 

oorspronkelijk wellicht ongedeeld van voor tot achter. Links en rechts ervan ligt een zijbeuk, 

het afdak. De grote hal is echter de oude kern van het huis – vanouds het eigenlijke huis zelf 

– en is in één oogopslag te overzien. Het geheel is een echt familiehuis waar soms twee of drie 

generaties bijeen wonen, vrijwel zonder enige ruimte voor privacy voor de eenling. Ook toen 

later – vooral in de achttiende en negentiende eeuw – het woonvertrek door een muur of 

houten wand van het bedrijfsgedeelte: de deel werd gescheiden bleef de wens bestaan om 

overzicht en toezicht te houden. Naast het haardvuur dat van de voormuur naar de 

tussenmuur of stapelmuur was verlegd, bracht men ter weerszijden op ooghoogte vensters 

aan. Zelfs verhuisde men voor het dagelijks wonen en leven weer naar de deel waar nu ook 

aan de andere kant van de scheidingsmuur een vuurplaats of een haardplaats werd 

aangelegd. 

 

Van noord naar zuid, enkele tientallen kilometers ten oosten van de grens met Duitsland en 

vrijwel parallel ermee loopt een scheidslijn door het hallehuisgebied. Deze scheidslijn betreft 

de wijze van samenvoeging van de onderdelen van de bouwkern van het huis, het gebintwerk 

en daarmee dus van de bouw van de hal. Ten westen van deze lijn ligt het gebied van de 

ankerbalkbouw, waarbij de moerbalken of de zolderbalken met hun beide tot een verticale lip 

versmalde uiteinden even onder de kop van de staanders of stijlen door een verticaal gat zijn 

gestoken en met één of meer wiggen verankerd. Dit gebied strekt zich zuidelijker uit dan het 

westelijk hallehuis-gebied maar valt voor Nederland er wel mee samen. Het is oorspronkelijk 

groter geweest, verder noordwaarts Noord-Holland in. Het gebied werd echter in de loop van 

de periode tussen de jaren 1400 en 1800 tot zijn huidige begrenzing teruggedrongen door 

nieuwere bouwmethoden. In Noord-Holland, ten noorden van Amsterdam zijn nog enkele 
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voorbeelden ervan te vinden. Ten oosten van genoemde lijn ligt het dakbalkengebied waar de 

moerbalk op de staander ligt en soms een heel stuk naar beide zijden van het huis uitsteekt. 

Sinds kort is een voorbeeld uit Twente bekend. De boerderij Kraesgenberg bij Losser kent een 

dergelijke constructie waarvan door dendrochronologisch onderzoek is komen vast te staan 

dat het hout hiervoor in het vroege voorjaar van het jaar 1610 is gekapt. Het betreft hier geen 

hergebruik van een oudere gebintsconstructie. Op de markevergadering van januari 1610 

werd voor de herbouw van de boerderij toegestaan dat een aantal eiken werd gekapt. Op de 

keuze voor deze constructie heeft de eigenaar waarschijnlijk invloed gehad. Dit was namelijk 

de edelman Von Kettler, Heer van kasteel Assen in Zuid-Munsterland. 

 

Het boerenland van Twente kunnen we, historisch gezien algemeen in twee delen 

onderscheiden: 

 

- de aloude boerenerven met hun landbouwlanden en          weidelanden, zoals deze 

voorkwamen in de middeleeuwen,          opgetekend in onder andere het 

schattingregister van 1475 en in het verpondingsregister van 1601;  

- de erven, gesticht in de negentiende en twintigste eeuw op de gronden die na de 

markeverdeling waren ontgonnen. 

 

Het is met name de eerste groep die voor een groot deel de karakteristieke en de 

aantrekkelijkheid van het Twentse land bepaalt. Zowel in de vlakke als in de meer 

heuvelachtige delen liggen de oude bouwlanden als verhevenheden, soms van slechts enkele 

meters maar toch duidelijk waarneembaar in het land. Overal valt op hoe de boerderijen lijken 

schuil te gaan achter die bouwlanden. Slechts de geveltoppen of de daken steken er bovenuit. 

Met de rogge in volle rijpheid op het land was die indruk nog sterker. De boerderijen liggen 

op de grens tussen deze en de lager liggende weiden. Het karakter van zulke 

boerennederzettingen verschilt van plaats tot plaats, van marke tot marke, soms zelfs binnen 

een zelfde marke wanneer deze uit meer buurtschappen bestaat. Al naar gelang de grootte 

van de stukken bouwland spreekt men van: 

 

- es als het een groot aaneengesloten complex betreft, waar vrijwel alle boeren in de 

marke een stuk van in bezit hebben; 

- kamp (of eiland-es) als het gaat om een kleiner stuk, in bezit van één boer of enkele 

boeren. 

 

In het tweede geval liggen in een marke of buurtschap de boerderijen verspreid, één tot drie 

bij elke kamp of kleine eiland-es. Men spreekt dan doorgaans van een zwerm-es nederzetting. 

Over de nederzettingen bij de grote aaneengesloten essen zijn meerdere typologische 

aanduidingen mogelijk. Bij flank-es nederzettingen liggen de boerderijen in een rij langs één 

van de zijden. Deze aanduiding is slechts op een tiental buurtschappen van toepassing, die 

soms een hele marke uitmaken, soms een deel ervan. Het zuiverste beeld vertoont Enter waar 

de oudste erven in een vrijwel aaneengesloten rij aan één weg (de tegenwoordige Dorpsstraat) 

langs de noordelijke helft van de oostelijke esrand liggen. In de achttiende en negentiende 

eeuw is Enter door de stichting van kleine boerderijen rond de es dichtgegroeid tot een 

duidelijke kransvorm. Ook de Markelose marken tonen een vorm van de flank-es nederzetting. 

De erven liggen ook daar nogal onregelmatig langs de es, in Elsen en Stokkum langs de 

oostkant, in Herike met een boog om de noord-noordoostkant.  

 

Op de eerste kadastrale kaart van 1832 zijn alle akkers in Enter op de es ingetekend. Wat 
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opvalt aan deze kaart is dat op en rond Hamberg en op de Zuideres bundels van akkers liggen 

die een gelijke lengte en breedte hebben. Het zijn de resultaten van de eerste ontginningen. 

De meest geschikte stukken grond waren oorspronkelijk gezamenlijk ontgonnen. Iedere hoeve 

ontving een gelijk deel van zo'n ontginning in eigendom. Dit werden gewannen genoemd. De 

Enter es is dus in oorsprong volgens het gewannstelsel aangelegd. In het gehele Germaanse 

woongebied kwam deze vorm van ontginnen voor. Gewannen zijn bundels van akkers van 

gelijke grootte. 

 

De namen van akkers maken duidelijk waarom de eerste gewannen in het noorden om de 

Hamberg lagen. Veldnamen op de Zuideres als Stobbenstukken, Steenakkers, Boomakkers, 

Rooiakkers, Veldbrake en de Vonderakkers geven een indicatie van de terreingesteldheid van 

dit gebied. Het meest zuidelijk gedeelte van de es, het Sutveld, werd vanwege de vele kuilen 

en stenen nooit ontgonnen. Bovendien moest het er spoken, volgens de overlevering. Eén van 

de gewannen lag ver buiten de es op een hoger legen stuk grond bij de Regge in de buurt van 

de boerderijen het Exo en het Leyerweert. Het heette de Enter Akkers en alle oudste hoeven 

hadden hierin een aandeel. 

 

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 hoeven:  Plegtink, 

Olthoaver, Hagemans, Ezink, Borgers, Hobbelink, Volbrink,  Eckerink, Boddendijker, 

Koenderink, Kolhaver, Smeenk, Weterink en Niezink.  
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1934, veldnamen in de Enter Es. Jan Prakken (onderwijzer openbare school) heeft de namen 

verzameld. Collectie oudheidkamer Enter. 
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De oudste erven konden niet blijven deelnemen aan nieuwe ontginningen. Zonder de moderne 

hulpmiddelen van tegenwoordig was een hoeveelheid bouwland van ongeveer vier of vijf 

hectare het maximale wat een boer bewerken kon. Nieuw gestichte erven namen de 

ontginningen over. Hoe zuidelijker de boerderij aan de Dorpsstraat lag, hoe groter haar 

aandeel werd in de ontginningen van het zuidelijk gedeelte van de es. 

 

De tiendplicht kwam in 1909 door invoering van de Tiendwet te vervallen. De tiendheffers 

werden van Rijkswege schadeloos gesteld. De vergoeding bedroeg dertig keer de jaarlijkse 

tiendopbrengst. De tiendplichtigen moesten dertig keer de jaarlijkse tiendrente betalen aan 

het Rijk. Bij deze actie werden zeer zorgvuldig alle tiendplichtige stukken land in kaart 

gebracht met vermelding van de kadastrale nummers. 

 

 

 
 

Velten, de Broeze 
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Bij een krans-es nederzetting liggen de boerderijen in een kring rondom de es. Voor deze 

benaming komen alleen de Esmarke en Usselo onder Enschede in aanmerking. Daarbij dient 

te worden opgemerkt dat een deel van deze beide marken het type van zwerm-es nederzetting 

vertoont en wel de Esmarker en Useler Broekheurne en ook de tot Usselo behorende 

buurtschappen Boekelo en Rutbeek. In Albergen, Tilligte, Rossum en Bentelo liggen de erven 

in het noordelijke deel in een rij of boog langs de es, het zuidelijk deel van die marken is meer 

te bestempelen als een zwerm. In Twekkelo geldt dit voor het oostelijk en westelijk deel. 

Tenslotte vertonen Deldener Es, Lemselo, Tubbergen, Hasselo en Twekkelo reeds bijna een 
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gesloten kransvorm en ligt een deel van de erven in Bekkum in twee rijen ter weerszijden 

langs een lange, smalle noordwest-zuidoost lopende reeks kampen. Het verschil tussen de 

flank- en krans-es nederzettingen is duidelijk alleen het al dan niet gesloten zijn van de kring 

van erven rond een redelijk aaneengesloten es-complex. De 'gaafste' essen zijn die van Usselo, 

de Esmarke, Enter, Tubbergen en de kleinere van Hasselo en Lemselo. Andere essen hebben 

een onregelmatiger vorm zoals die van de Markelose marken, de Deldener Es, Albergen en 

andere. De daarmee samenhangende onregelmatige krans- of flankvorm van de nederzetting 

komt dan al gauw in de buurt van een zwerm-vorm. In sommige gevallen liggen de essen op 

de uiterste uitlopers van een groter heuvelgebied zoals onder Markelo en Wierden en op de 

grens van de gemeenten Tubbergen en Denekamp. Men kan aannemen dat in die gebieden 

de essen vanaf het ontstaan – mogelijk al in de tiende eeuw – een eenheid hebben gevormd. 

Dit in tegenstelling tot andere, geïsoleerd liggende grote essen. Daarvan wordt aangenomen 

dat ze in eerste instantie bij de ontginning bestonden uit een groep kleine verhevenheden in 

het omringende laagland, geschikt bevonden voor landbouw. Door de eeuwenlange 

ononderbroken jaarlijkse bemesting met een mengsel van plaggen en mest werden de gronden 

langzamerhand opgehoogd en groeiden door de egaliserende werking van het ploegen 

uiteindelijk aaneen tot één complex. Tenslotte nog even aandacht voor de zwerm-es 

nederzettingen. Bij zwerm-es nederzettingen liggen de boerderijen onregelmatig verspreid 

rondom of bij een es, bijvoorbeeld wanneer deze es zelf een onregelmatige of door insnijding 

(beekdalen) gelobde vorm te zien geeft. Alle overige marken en buurtschappen – op één na – 

vertonen zwerm-vorm. Ze laten echter onderling een grote verscheidenheid zien. Een volledig 

overzicht is dan ook ondoenlijk. 

 

Enter is een middelmatig dorp, volgens J.A. Oostkamp. Uiteraard ontbreken de kippen en de 

ganzen niet bij de boerenerven. Begin van de zeventiende eeuw vinden we voor het eerst iets 

over de verdienste die gekoppeld is aan het verhandelen van producten. In de Romeinse tijd 

verbouwde de esbewoner rogge – een product die eeuwen lang werd verbouwd – zo ook: vlas, 

gerst, wintertarwe, haver, erwten en bonen. Met de opbrengsten van het land kan hij zijn 

hoofd net boven water houden. Dat gold letterlijk en figuurlijk voor de bewoners van de lage 

es, die de grasgronden geregeld niet konden gebruiken vanwege de grimmige en grillige Regge. 

Huisvlijt is er in die tijd ook al. Elke boer had schapen, de wol werd verwerkt en verhandeld. 

De dorpsboer is echter nooit een herenboer geworden. Een boerenburger mocht – volgens 

hetzelfde stadsrecht – niet meer schapen hebben als overeenkomstig zijn waartal was 

toegestaan. Een vol waartal was vijftig schapen en een burgerboer mocht er vijfentwintig 

hebben. Sommige boeren hadden een eigen herder om in de gaten te laten houden dat 

iedereen zich strikt aan die regels hield. De schapen kwamen 's avonds naar de boerderij en 

bleven 's nachts in de schaapskooi. In Enter had het erve Effinck een eigen schaapherder. 

Toen had men ook al een mestprobleem, niet zoals tegenwoordig een mestoverschot, maar 

een mesttekort. 

 

De boerderijen waren toen veel meer selfsupporting. Vooral op de kleinere bedrijven waar veel 

armoede werd geleden, probeerde men alles van eigen bedrijf te doen en dat lukte een heel 

eind. Melk en boter van een paar koeien, spek en vlees van het geslachte varken. Aardappels 

en groente, bonen en selderij voor de soep op zondag kwamen allemaal van het eigen bedrijf. 

Werd het erg moeilijk, dan werd de boter verkocht en smeerde men varkensvet op de 

boterham. 's Avonds om negen uur werd er nog pap gegeten en dan naar bed. Dat scheelde 

in 't licht en de kachel. 's Morgens na het melken door de vrouwen, dorsten de mannen met 

de vlegel vast een hoeveelheid rogge. Het stro werd gebruikt als strooisel en voor de 

dakbedekking. Na deze zware arbeid had gropmoe een stapel boekweitpannenkoeken klaar 
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en die gingen er goed in. Men at veel en vet, doordat men veel zwaar lichamelijk werk deed, 

gaf dat niet zoveel problemen. Alhoewel beroertes en ook hartaanvallen wel voorkwamen, men 

noemde dat laatste een hartverlamming. Een beruchte volksziekte was tuberculose. Soms 

werd er een klein houten huisje met open ramen in de tuin geplaatst, waar men dan kuurde. 

Dat was veel gezonder dan in de bedompte bedsteden, waar geen ventilatie in zat, behalve de 

beddedeurtjes. Ernstige TB (tuberculose) patiënten gingen naar het sanatorium in 

Hellendoorn. Het sanatorium is tegenwoordig het verpleeghuis Krönnenzommer.   

 

 

 
 

 

In de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw (1900-1940) veranderde er weinig. Het leven 

ging rustig zijn gangetje. Een opwindende gebeurtenis, waar men via de krant van hoorde was 

de boerenoorlog in Afrika. Men stond allemaal aan de kant van de boeren. De Eerste 

Wereldoorlog was meer merkbaar, allereerst door de mobilisatie. Veel jonge mannen moesten 

onder de wapenen en brachten enige jaren door aan de oostgrens en ook aan de Belgische 

grens. Nederland bleef buiten de oorlog omdat er een gedoogzone nodig was voor de 

vluchtelingen. Aan het eind van de oorlog kwam een erg bekende politieke vluchteling naar 

Nederland: de Duitse keizer Wilhelm. In Twente kreeg men te maken met Belgische 

vluchtelingen en vooral kinderen uit deze gebieden waar erg veel leed was. Na het einde van 

de Eerste Wereldoorlog kwam de Spaanse griep, die duizenden slachtoffers eiste. In een 

buurtschap bij Ommen overleed een heel gezin. 

 

De oude boerderijen zijn tegenwoordig bijna allemaal verdwenen. Wie wil weten hoe zo'n lös 

hoes er van binnen uit heeft gezien moet gaan kijken bij het openluchtmuseum Lös Hoes in 

Ootmarsum of het rijksmuseum Twente in Enschede. Tot in onze eeuw is er van jaar tot jaar 

aan de boerderijen verbouwd en veranderd. Vooral in de vakwerkhuizen verliep de verstening 

niet egaal: het kon een deel van het huis zijn – alleen de voorgevel of de achtergevel – of het 



73 

 

leem bleef gehandhaafd in een hoek dan wel binnen de onderschoer. Binnenshuis timmerde 

men er maar al te vaak planken over of smeerde er eenvoudigweg cement overheen. In de 

achttiende en negentiende eeuw werd in veel boerderijen een nieuw element aan het 

gebintwerk toegevoegd, namelijk een tussenbalk of een tussengebint, ook wel de misbalk of 

leugenbalk en ook wel noodgebint genoemd. Het diende ter verhoging van de draagkracht van 

de zolder boven de deel. Hiertoe bracht men tussen de oude moerbalken een wat dunnere 

balk aan. De tussenbalken werden aangebracht toen de last van het hooi te groot werd. De 

zolders zakten tussen de wijd uitstaande gebinten te veel door. Dit zou de verklaring kunnen 

zijn voor het feit dat veel negentiende eeuwse boerderijen dichter opeenstaande gebinten 

bezitten. Een en ander zou dan samenhangen met de toenemende rundveeteelt in de 

achttiende en negentiende eeuw en de noodzaak het hooi uit de weiden te bergen op de zolder 

die oorspronkelijk alleen diende voor opslag van de graanoogst. Slicher van Bath toont aan 

de hand van belastingstatistieken aan dat de rundveestapel in Overijssel tussen de jaren 1740 

en 1800 aanzienlijk was toegenomen. De groei zal parallel hebben gelopen met de in diezelfde 

tijd op gang gekomen markeverdelingen en ontginningen en het daardoor toenemen van het 

areaal grasland. De benaming die het meest in Twente voorkomt bij deze constructie is 

misbalk. Men kan zich afvragen waar het element mis betrekking op heeft. De Noord-Twentse 

hooischuren heten misschöppen. Toch moeten we niet meer achter zoeken dan wat in het 

Twentse taalgebruik opgesloten ligt. Mis is een samentrekking van midden met een genitief-s 

(genitief is 2e naamval). Een misbalk is een middenbalk en zo is een misschöppe wellicht ook 

een later midden tussen bestaande gebouwen of midden op het erf gezette schuur. De term 

leugenbalk gaat terug op het oude begrip logen in de betekenis van balk of schoor: een 

steunbalk. 

 

De Twentse dorpen en stadjes bestonden anno 1800 meest uit boerderijen, die met de 

achterkant naar de weg stonden. Voor de grote achterdeuren lag een grote mestvaalt. Toen 

Willem de Clerq (zoon van de Amsterdamse graanhandelaar) in het jaar 1812 door Rijssen 

reed, vond hij dit het meest ellendige dorp dat hij kende. Daarna vergeleek hij alle dorpen 

steeds met Rijssen of Almelo: 'Ik heb Goor niet zo lelijk gevonden als Rijssen en de andere 

dorpen.' Of de huizen van de bekende erven in de marken altijd op dezelfde plek hebben 

gestaan is nog een open vraag. Van meerdere huizen is overgeleverd dat ze ooit eens zijn 

verplaatst. De oude huisplaats, dikwijls bekend gebleven als 'olde hoesstee' is er het bewijs 

van, maar het zegt niets over de tijd van verplaatsing. In de periode waarin de 

markebepalingen van kracht waren was de verplaatsingsvrijheid zeer beperkt: alleen binnen 

de erfomheining was het toegestaan. We spreken dan over het algemeen over de laatste 

vijfhonderd jaar. Oudere markebepalingen zijn niet bewaard gebleven. Toch zullen de erven 

met hun gebouwen zeker langer dan die vijf eeuwen hun vaste plaats hebben gehad. Het 

voorkomen van de erfgenamen in de goederenlijst van de graafschap Dahle van het jaar 1188, 

en ook de daarin voorkomende markenamen vormen hiervoor een historisch argument. Over 

de ligging en de aanleg van al die erven op zich is geen eensluidend verhaal te vertellen. Wel 

wil ik stellen dat enkele vaak aangehaalde feiten over de ligging van de huizen met veel 

voorbehoud moet worden gebruikt. Namelijk dat de boerenhuizen meestal met de grote 

inrijdeur op het zuiden liggen om zodoende meer licht op de deel te krijgen en verder, dat de 

huizen meestal met de achterzijde naar de weg gekeerd liggen. Dat laatste is wel het geval 

geweest in de bebouwde kom van Enter. Opvallend is dat zelfs de grote boerderijen in die tijd 

slechts één schuur hebben die naast het huis of voor de grote deur liggen. Verder is er soms 

een bakhuis aan de voorkant van het huis. En niet te vergeten: de schaapskooien. De 

plaatsing van de schuren lijkt volkomen willekeurig, geen erve is gelijk. Sommige staan zelfs 

erg ver van het huis, net buiten de erfomheining. Zo'n omheining (begrenzing) kennen vrijwel 
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alle erven. Meestal is het een wijde ring van sloten, een enkele ligt binnen een bredere gracht. 

Boomsingels worden ook aangegeven en gevlochten omheiningen kwamen vroeger veel voor. 

Een dergelijke omheining zien we op de afbeeldingen in de getijdenboeken van de jaren 1410 

en 1510, we lezen erover in het register van erven onder de Hof te Enter (Oldenhof). Op de 

domeinkaarten is niet met zekerheid vast te stellen of er wallen rond de erven lagen. Sloten 

omgaven gebouwen en de hof. De groensingels, in één geval een duidelijk genoemde doornheg 

(Morsch in Zenderen), hebben met de sloten een zekere bescherming gegeven tegen wild, net 

als de akkerwallen dit rond de bouwlanden deden. Niet alleen tegen het wild maar ook tegen 

de wildjagers. De wallen die er toch veel zijn geweest zullen met 'defensief' groen beplant zijn 

geweest. Hier en daar kunnen we nog zulke wallen aantreffen. Aan verdedigbaarheid hoeven 

we echter nergens aan te denken behalve misschien bij een echte omgrachting van een 

huisplaats.  

 

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 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 Van Uitert. 



75 

 

- 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) 

 

 

 
 

Armhuizen Dorpsstraat zuideinde 

 

 

Willen we iets te weten komen over de boerderijen en bijgebouwen op de erven en de omvang 

ervan, dan moeten we afgaan op wat de vele en tegenstrijdige uitspraken op de holtinks 

meedelen over huizenbouw, juridisch zowel als technisch. En juist dat laatste is uitermate 

beperkt, in tegenstelling tot het eerste juridische aspect. De oudste mededeling die inderdaad 

een technisch gegeven over huizen en wel over de grootte verschaft is de bepaling uit het jaar 

1464 van de marke De Lutte. Dat aan een boer wiens huis was verwoest of dat nodig 

vernieuwing hoefde, zoveel hout uit het bomenbestand van de marke diende te worden 

verstrekt, dat hij een huis van 'veer gebunden' (vier gebond is vijf gebinten) kon zetten. En 

zeker zal men voor een volgewaard erve de boer niet hebben willen bekorten in zijn vanouds 

aanwezige woon- en bedrijfsmogelijkheid. We kunnen dus hiermee beredeneren dat die oude 

huizen oorspronkelijk op zijn minst de aangeduide grootte hadden en dus bij vernieuwing 

volledig subsidiabel waren, in natura wel te verstaan. Opmerkelijk is dat de registers van 

nieuw gebouwde huizen van de jaren 1682 en 1749 bij opgaven van grootte sprake is van ten 

minste drie, ten hoogste vijf 'geb', 'gebond' of 'balken'. Deze drie aanduidingen komen in een 

zelfde lijst voor en de laatste 'balken' wijst erop dat 'gebond' daar moet worden gelezen als 
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'gebint' en dat de opgevoerde huizen dus twee tot vier 'gebonden' (balken) in eigenlijke 

betekenis hadden. Het waren dus variaties van echte hutten tot kleine huizen. Pas in de 

zeventiende eeuw moeten de erfboerderijen groter zijn geworden, misschien al na de 

pacificatie ten gevolge van prins Maurits' veldtocht van vlak voor het jaar 1600. Misschien als 

uitbreiding, misschien bij herbouw na verwoesting in voorgaande oorlogsjaren. De vele nog 

bestaande boerderijen uit de zeventiende eeuw laten dit ook duidelijk zien, gedateerd en wel. 

Dan vertoont de balk boven de niendeur een jaartal, soms staat er een jaartal op een balk van 

het houtwerk (vakwerk) of op een console (uitbouwsel). De oudste bekende deurbalk is uit het 

jaar 1638 van Scholten Linde in Volthe. Van de als erven – volle en halve erven – aangeduide, 

hadden er vierenveertig daarbij een lijftocht (vruchtgebruik) voor de ouders, van de 

catersteden vier. Het is duidelijk dat de caters en de lijftochthuizen over het algemeen de oude 

grootte hadden, zoals die bij de boerderijen in oorsprong gebruikelijk lijkt te zijn geweest. 

Terwijl de huizen op de gewaarde erven en zeker op de 'volle' erven soms respectabele 

afmetingen hadden aangenomen. 

 

Het streven het aantal erven in een marke niet te vermeerderen, zodat het bouwlandgebruik 

hetzelfde bleef, net als het benutten van weide en markegrond voor vee en plaggenmaaien, is 

alle eeuwen door een van de pijlers van het marke-instituut geweest. Het was daarbij de pijler 

die uiteindelijk wel moet afbreken en zo het instituut ten val brengen. Het duurde wel lang, 

zo ongeveer vanaf het ontstaan van de marken via eeuwen van groeiende wantoestanden tot 

in het begin van de negentiende eeuw. Het liep uit op de markeverdelingen en de daarop 

grootscheepse ontginningen en een haast ongebreidelde bouw van nieuwe boerenbedrijven. 

Kon in al die eeuwen, van welke we uit de markeboeken er drie of vier kunnen meemaken, de 

kleine huizenbouw – clandestien en op de gemeenschappelijke gronden – onmogelijk worden 

tegengehouden, wel kon men die op de erven zelf met redelijk succes binnen de vanouds 

gestelde perken houden. De oudste bepaling hierover lezen we in het jaar 1554 in het 

markeboek van Albergen: 'Daer en moste ghein furstedde mher off eijn gewardt guedt sijen 

dann thwe, tho wetten de rechte saelstedde vnd eijn lifftuichtes hues voer de olderenn.’ Dus 

op een gewaard erve of goed alleen het eigenlijke huis, de 'saalstede' en een lijftochtshuis voor 

de ouders. Dat erfhuis: de grote boerderij, stond altijd buiten elke discussie. Het had zijn van 

oude tijden af overgeleverde, 'oldheergebrachte' rechten en plichten, stevig verankerd in de 

markerechten. Het was op grond daarvan dat men – en dat zijn dan de gewaarde, 

stemgerechtigde boeren – eigen en gezamenlijke onaantastbaarheid bevocht. Hoewel 

uiteindelijk toch tevergeefs. De bepalingen over één huis plus één lijftochtshuis komen we 

ook in andere markeboeken tegen, tot in de achttiende eeuw. Dat was een zaak die de 

gemoederen altijd bezighield. Ze waren in de eerste opzet gebouwd 'voer de olderenn'. Deze 

genoten daarin hun levensonderhoud (leeftocht), die bestond uit het 'negendeel': het 

éénnegende deel van de erfopbrengst. Waren ze te oud om dit zelf te bewerken, dan moest de 

zoon of schoonzoon hiervoor zorgdragen. Soms kon een ander familielid er wonen en dit 

pensioen genieten. Men had daarvoor de benaming negendeelsman, waarbij het overigens niet 

altijd duidelijk is of hiermee toch niet ook de gepensioneerde boer en boerin werd aangeduid. 

Waren deze gestorven, dan stond het huisje leeg, dan kon ook een jonge boer – reeds getrouwd 

– er zijn intrek nemen in afwachting van zijn aantreden als erfheer. Dat echter het tussendoor 

leegstaan van de lijftochtshuizen niet goed viel, blijkt wel uit het aantal keren dat over 

tussentijds verhuren vragen werden gesteld. In het jaar 1643 kwam Usselo met een bepaling 

voor Jan Leusincks lijftochtshuis. Dat alleen 'lijftochtswijze' mocht worden bewoond en niet 

door vreemde mensen 'die de Quericheit ende nabuiren suspect sijn', dat wil zeggen onbekend 

zijn of verdacht voorkomen, deze moesten binnen zes weken vertrekken op straffe van 

verbeurd verklaren van het huis. Deze lijftochtshuizen kregen naar Twents gebruik de naam 
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van de eerste bewoner, de 'olde' boer van het erve. Dit verklaart de vele Twentse familienamen 

die met 'Olde' beginnen en die dus geen enkele bloedband met de familie van het grote erve 

aanduiden. Een verdere aanduiding was 'wönner': opwoner. Het verpachten van de 'olde' 

woningen en het verliezen daardoor van de status van huis voor de gepensioneerde boer moet 

ertoe hebben geleid dat werd uitgezien naar een nieuwe voorziening. Het resultaat zal de 

'lijftochtskamer' ofwel de alom bekende bovenkamer zijn geweest. Deze stammen, voor zover 

bekend en na te gaan alle uit de achttiende eeuw en later. De oudst gedateerde heeft een 

gevelsteen met het jaartal 1736. Veelvuldig komen bovenkamers voor bij boerderijen in het 

wolfsdakgebied, met name in de gemeente Markelo. Een ander voorbeeld is de omstreeks het 

jaar 1925 verdwenen boerderij Witvoet ten zuidwesten van Almelo. De vroegere bewoners van 

De Witvoet wisten te vertellen dat de bovenkamer oorspronkelijk gewoon vooraan uitgebouwd 

was en dat men later de voorgevel van het huis in één lijn met die van de bovenkamer had 

gebracht. Soms hebben huis en kamer een houten geveltop zoals de boerderij De Kötter te 

Ypelo. 

 

De meeste boeren hadden ganzen, vooral Enter was een bekend centrum van ganzenfokkers 

en ganzenhandelaren. In het voorjaar werden hele troepen jonge ganzen over de weg gedreven 

door Enterse kooplui. Ze sukkelden er rustig mee voort, al weidende langs de bermen in een 

dagenlange tocht naar Arnhem. Daar gingen de ganzen op de trein om naar het buitenland te 

worden vervoerd. In het jaar 1886 werden vanuit Enter dertigduizend ganzen verhandeld. In 

Enter woonden vijftig zogenaamde 'ganzekerls', die de ganzen opkochten. In koppels van 

vijfduizend tot zesduizend stuks werden de dieren naar het dichtstbijzijnde station gedreven. 

Twente kreeg in het jaar 1865 een stoomtreinverbinding met het westen. Vandaar gingen ze 

naar Rotterdam en tenslotte per boot naar Engeland, waar de gemeste ganzen vooral tijdens 

de kerst op de tafel verschenen. In maart en april werden ook veel jonge gansjes van hoogstens 

zes weken oud aangevoerd op de markten van Enschede en Goor, ganzenboeren kochten die 

op om ze vet te mesten. Met de verbetering van de Regge en de herschepping van de drassige 

weiden in milder grasland zal ook de ganzenteelt langzaam verminderen. De grazende 

huisvogels zullen wijken voor meer en groter vee. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verdwenen 

de afzetmarkten en was er geen ganzenhandel meer in Enter. Toen zoveel boeren 

(ganzentuten) ganzen hielden, lieten ze de sterkste genten tegen elkaar in het strijdperk 

treden. Hele buurtschappen liepen uit om dat spektakel te aanschouwen. 's Winters, bij het 

open vuur vertelde men elkaar over dergelijke evenementen uit het soms verre verleden. 

 

In Enter is nog één lös hoes overgebleven, het staat aan de Dorpsstraat. Een lös hoes met 

vakwerkmuren, hoge houten topgevels en zijschotten of hoekschotten aan weerszijden van de 

dubbele inrijddeuren. Waarin een hoendergat herinnerde aan de vrije doortocht die het 

pluimvee genoot, als het op stok wilde of naar buiten. Want de kippen sliepen – lekker warm 

– op een boven de koeien aangebrachte rek van stokken en zochten hun kostje, loslopend op 

en rond het boerenerf. Helemaal voorin – waar de lemen deel overgaat in een plaveisel van 

kleine veldkeitjes – daar waren links in de zijbeuk: de bedsteden. De één afgesloten met een 

schuifdeurtje, de andere met donkergroene gordijntjes. Rechts – in de zijbeuk – waren het 

washok, de melkkamer en de dorsvloer. In de stal waren de koeien aangebonden tussen de 

reppels (stalpalen) en daar tegenover waren een paar varkens en de paarden gehuisvest.  
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Voor het huis van klompenmaker De Wilde, later trouwde Ter Steege er bij in. 
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De fotograaf die met Van den Heuvel mee kwam maaakte foto’s van de woonkamer van het 

huis van klompenmaker De Wilde. 

 

De open haard in het lös hoes: het gat in de grond is de 'raokkoele'. Er lag een gietijzeren 

plaat op de grond met een rooster boven het gat en een vuurkorf. Daarop brandde het open 

vuur, daarin draaide de wendezoel die met scharnieren aan de wand vastzat. Waarmee men 

de grote kookketel: de sopp'nkettel, waarin het voer voor de beesten werd gekookt, tot boven 

het vuur kon brengen. De schadden die nog niet direct gebruikt hoefden te worden werden 

rondom het vuur gestapeld om nog eens extra gedroogd te worden. Omstreeks het jaar 1890 

begon men grote schoorsteenmantels te bouwen: een bozem. Die waren aan het dak bevestigd 

en vingen de rook een beetje weg. De rook verdween door de reten en gaten. De binten zaten 

vingerdik onder het roet. Bij nat weer vielen gedeelten naar beneden.   

 

 

 
 

De Lage Brink, tekening van Diny Scholten-Velten 
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Zo'n lös hoes had per winter drie schuitjes turf nodig. Dit waren koopschuitjes van zo'n 

tweeduizend harde turven. Koopschuit wil zeggen dat de lading verkocht werd zoals hij erbij 

lag. Men zei ook wel 'in de roeze', toch was dit een vrij constante hoeveelheid. Zo'n koopschuit 

kostte acht gulden vijftig cent. Er waren drie boerenkarren nodig om de lading over te nemen.   

  

In Enter waren in de eerste decennia van de twintigste eeuw nog talrijke lösse huuze bewoond. 

Zelfs in de oorspronkelijke vorm, waarvan de bewoners herkenbaar waren aan hen door de 

rook van het open vuur roodomrande ogen, want een schoorsteen ontbrak namelijk. Het lös 

hoes was een driebeukig hallenhuis waarvan het voorste deel – soms met veldkeitjes geplaveid 

– het woongedeelte vormde. Daar was ook het open vuur te vinden, waarvan de rook door de 

hele ruimte kringelde. De Duitsers noemen dit soort boerderij dan ook een Rauchhaus. Het 

hooi en het stro lagen op de uit smalle stammetjes (slieten) bestaande zolder te drogen. Hooi 

en stro bleven vanwege de rook insectenvrij terwijl bovendien het houtwerk werd 

geconserveerd. De eigenschappen van het rokende open vuur zou mede hebben geleid tot de 

bouw van het lös hoes, dat in de late middeleeuwen in zwang kwam. In de schoorsteenloze 

boerderij waren in dak en wanden genoeg kieren en spleten te vinden om de rook tenslotte de 

buitenlucht te doen bereiken. Het woongedeelte werd slechts door een denkbeeldige grens van 

het verblijf van het vee op de deel gescheiden. De hoendernesten op de linnenkast en in de 

winter eenden en jonge biggetjes onder de stoelen van het gezin. Zo'n woning is doorgaans 

zestig tot zeventig voet (18 tot 21 meter) lang en dertig tot veertig voet (9 tot 12 meter) breed. 

 

Na het jaar 1800 is dit soort boerderijen niet meer gebouwd. Van de vele bestaande 

boerderijen werd later het woongedeelte door een muur van het stalgedeelte gescheiden. Of 

er werd een woongedeelte bij aangebouwd.  

 

Vroeger zou de boer zich volstrekt niet op zijn gemak voelen, als hij vanaf de tafel bij de haard 

en zelfs uit zijn bed zijn vee niet kon zien en horen. Men stelt zich daarom bij deze inrichting 

geen bekrompen, armelijke of vuile gebouwen voor. Integendeel, alles was zeer net, groot en 

ruim, waar slechts enigmate welstand heerst, 

 

Aldus schreef in het jaar 1817 Freiherr Von Bönninghausen auf Darup. Wat de stallen betreft, 

zij zijn of waren erg primitief. Het waren volgens Jan en Everhard Jans min of meer diepe 

kuilen en het vee had tot taak deze kuilen met mest te vullen, voor het gebruik op de 

zandgronden.  

 

Aan het einde van de lange winter waren de kuilen vol, de beesten broodmager. Volgens een 

oude zegsman vaak zo verslapt dat ze naar buiten moesten worden gesleept. Daarbij 

verkeerden ze in een toestand van verregaande vervuiling. Gelukkig is in deze toestanden sinds 

lang wijziging gekomen. De melkfabriek voerde stalcontrole in en elke boer weet nu wel, dat 

vuil vee en vuile melk schade voor hem betekenen, aldus de gebroeders Jans.  
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Erve De Wilde, Pool Hendrik, Bullenaarsweg 
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Paardenslager De Weerd aan de Dorpsstraat, geschilderd door kleinzoon Jan De Weerd 

 

 

 
Hoge Brink 
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Werfstraat, geschilderd door Jan De Weerd 

 

 

Aan de oostzijde van de hervormde kerk hebben de oudste boerderijen van Enter gestaan. Pal 

achter de kerk stond het hofhorig erve Borgerink. De boerderij is verkocht aan Gerrit Hendrik 

Morsink (Plas-Hendrik), die naast de boerderij een bakkerijtje begon: de latere coöperatie. 

Plas-Hendrik werd zo genoemd omdat hij geboren was op de boerderij De Plas, het bouwhuis 

van het herenhuis Kettelaar. Naast de bakkerij van Morsink stond de smederij van 

Rutenfrans. De grootvader van Rutenfrans uit mijn jeugd: Christopher Rutenfrans – in Enter 

al gauw Stoffer genoemd – was geboren in het jaar 1811 in Hasewinkel in het koninkrijk 

Hannover. In het jaar 1850 kwam Rutenfrans naar Enter vanwege de miserabele economische 

omstandigheden in de Pruus. In die tijd trokken veel Duitsers naar Nederland en ze 

verhuurden zich als grasmaaier of boerenknecht. Christopher Rutenfrans werd knecht bij 

smid Bisschop en nam later de zaak van zijn baas over. Naast de smederij stond het oude 

Wooltershoes van de familie Ter Denge. Op de plaats van het Wooltershoes staat nu de 

supermarkt van de Coöp. Tegenover de bakkerij van Plas-Hendrik, pal naast de hervormde 

kerk, stond de boerderij van Weijssink (Bosdamen-Gaait), later woonde Voortman er. Een 

dochter van de familie Weijssink was vroeger in betrekking bij burgemeester Putman Cramer 

die op het Huis Leyerweerd woonde. Bij haar dagelijkse gang hier naartoe moest ze door een 

bos. Omdat de dienstbetrekking bij de burgemeester haar toch enige status verschafte werd 

ze al gauw de Bosdame genoemd. Die naam bleef later aan de familie hangen. Omstreeks de 

eeuwwisseling breidde Plas-Hendrik zijn bakkerij uit met een winkeltje en een maalderij. Zijn 

zoon Frits kwam ook in de zaak, toen die trouwde werd de zaak nog verder uitgebreid. Naast 

de kerk kwam het woongedeelte (Carpe Diem) voor Frits en zijn vrouw en een kantoor. In het 

jaar 1926 werd de coöperatieve landbouwvereniging opgericht, die nam in het jaar 1928 de 

maalderij van Frits Morsink over. In het jaar 1930 nam ze ook de rest van de zaak over en 

werd Frits Morsink directeur van de nieuwe coöperatie. De plek rond de hervormde kerk had 

al eeuwen geleden tot beschermd dorpsgezicht verklaard moeten worden. Helaas is deze kans 

gemist. De politieke wil was er niet voor aanwezig geweest, je kunt niet alles bewaren, dacht 

men toen. Voor de stichting van de huidige hervormde kerk in het jaar 1709 moet er op 

dezelfde plek een kapel – gewijd aan de Heilige Antonius Abt – gestaan hebben. Deze is in de 

Tachtigjarige oorlog vernield. 
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Zoals Enter is, zo zijn de echte bewoners. Ze zijn in het algemeen vriendelijk, als men hen 

tenminste open en vriendelijk tegemoet treedt. Toch is het moeilijk te raden wat er in hen 

omgaat. Ze zijn meesters in het geven van ontwijkende antwoorden, karig in het spreken van 

woorden van lof of van blaam. Zoals de Enternaar is, zo is zijn woning. Van buiten gezien is 

ze gesloten en bijna somber. De zijgevels zijn laag, het is alsof het dak liefst op de grond zou 

beginnen. De voorgevels en de achtergevels zijn rijziger, een stuk bedwongen boerentrots leeft 

erin. Men heeft weinig behoefte de weg te zien of vanaf de weg gezien te worden. Men legde 

uit zeer praktische overwegingen het bedrijfsgedeelte tegenover de weg in verband met de 

inrijdmogelijkheden. In de van de weg afgekeerde gevel zijn de ramen van het woongedeelte 

geplaatst. Kleine openingen met kleine ruiten, alsof men bang was door grote openingen de 

geslotenheid van het geheel te verstoren. Door deze ramen ziet men uit op de hof en 

boomgaard.  

 

Het verhaal van het verschil tussen het platteland en de stad. Nu was het Nederlandse 

platteland een speciaal geval. Er waren natuurlijk wel muren en poorten en wallen die de 

steden in juridische zin afscheidden van het omliggende land. Maar in sociaal opzicht was er 

eerder sprake van een geleidelijke overgang van grote steden via kleine steden en middelgrote 

dorpen naar de kleine gehuchten. Beide werelden trokken als het ware gezamenlijk op, zonder 

al te veel van elkaar te willen weten. De gevoelens van de meeste Entersen over de stad waren 

dan ook ambivalent (tegelijkertijd het ene en het andere). Aan de ene kant was de stad 

dichtbij, aan de andere kant veraf. De helft van de mensen legden zelden bezoeken af buiten 

het eigen dorp. Slecht een paar procent ging wel eens op bezoek in de stad. Toch bleek dat 

meer dan de helft van de beroepsbevolking buiten het dorp werkte, en de overgrote 

meerderheid verdiende zijn geld in de stad. Rond het jaar 1600 waarschuwde de volksdichter 

Brederode de ‘Heeren en Burgers’ al: ‘Mijdt der Boeren Feesten: sy zijn selden soo soet.’ Hij 

beschreef de verschillende fasen van zo’n kermis:  

 

Daar wordt zo eschrangst, gedroncken, gedreumelt en gedangst, gedobbelt en gekangst. Men 

riep om wijn, het most soo sijn. Elck Boerman was en Langst. 

 

Vierhonderd jaar later was daar nog altijd weinig in veranderd. Op de kermis werd om een 

uur of acht ’s ochtends met innemen begonnen, om een uur of twaalf begon het schreeuwen, 

om een uur of één het vechten en rond twee uur lagen de jongens lam tegen de gevels en 

stoepen, anderen zigzagden over de weg, rekkend en duwend, soms stompend en slaand, 

zonder hun krachten te kennen. Op dergelijke kermissen kwam ook iets naar voren dat weinig 

meer met het oude leven van doen had, en dat ook niet te maken had met de modegrillen van 

de stad. Terwijl de stedelingen zich min of meer conformeerden aan de trends die de 

televisiewereld dicteerde, gingen veel dorpsjongeren daar op een eigen manier mee om. 

Sommige elementen werden eruit gepikt, maar veel van de heersende modes liet men ook 

lopen, behalve de snor, die is nog steeds in. Voor een belangrijk deel had dit non-conformisme 

te maken met het eenvoudige feit dat vrijwel alle modes en trends uit de stad kwamen en ook 

weer bedoeld voor stedelingen. Naarmate de steden in de problemen kwamen werd men zich 

op het platteland bewuster van de eigen waarden. De Achterhoekse boerenpopgroep Normaal 

had waanzinnige successen met zijn liedjes over höken, brekken, angoan, zoepen en 

daldee’jen. Vrij vertaald kwam dat op hetzelfde neer als het ‘drincken en dreumelen’ van 

Brederode. Zij gaven de dwarse, eigenzinnige cultuur van de dorpsjongeren opnieuw een 

gezicht en daarmee een eigen bestaan, een eigen zelfbewustzijn, los van de opgelegde wereld 

van de stad en de televisie. De jongens gingen meestal uit in ploegen, groepjes die al jarenlang 
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samenbleven. Niet zelden ontstond zo’n ploeg al op de dorpsschool, ze fietsten samen in lange 

colonnes naar de middelbare school in de stad, ze gingen samen naar feesten en pas als de 

eersten trouwden begon het gezelschap uit elkaar te vallen.  

 

 

 
 
Erve De Paswever van De Wilde, de Jeante aan de Bornerbroekseweg, geschilderd door Diny 
Scholten – Velten. 

 
 
De Erven 
 

 

De betekenis, het eventuele gebruik van de kleine bijgebouwen bij de boerderijen, met name 

in de Merovingische, Karolingische en latere tijd krijgt een historische verklaring in de 

Saksische wetgeving: de Lex Saxonum zoals die in het jaar 797 op de Rijksdag te Aken is 

vastgesteld. Zoals de titel al aangeeft zijn deze en andere Germaanse wetten in het Latijn 

gesteld. Inheemse benamingen van gebouwen vinden we in een boek als ‘De Heliand’, een in 

het Saksisch verteld evangelieverhaal uit het jaar 830, en ook in een inkomstenregister van 

het klooster Freckenhorst uit de elfde eeuw. Het huis, hus of seli, ook wel halla genoemd, 

vormde het middelpunt van een curtis of villa, in ‘De Heliand’ hof of burch genoemd, waarvan 

de burch duidt op een versterkte of omgrachte plaats, waarbinnen dan weer een hof kon 

liggen. Bij of om het huis lagen de bijgebouwen, zoals een alvearum of bijenstal en een 

stabulum: de veestal, misschien voor schapen, zeker voor rundvee. Inheemse benamingen 

hiervoor worden niet gegeven. Verder was er de ‘screona’ waarvan ook geen inheemse naam 

bekend is. Het woord screona wordt wel vertaald met 'aarden hut' of 'hut in de grond'. Over 
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het algemeen wordt zo'n screona als een kleine werkhut, zelfs wel alleen als een weefhut 

opgevat, die deels in de grond was gegraven. Zulke hutkommen zijn vrij veel aangetroffen. In 

enkele gevallen werden inderdaad weefgewichten gevonden op de bodem van de kom of kuil. 

De hutkommen kunnen dus (deels) als afkomstig van zulke weefhutten worden beschouwd, 

zeker als ze met gelijktijdige huisplattegronden voorkomen, zoals te Dalfsen uit de vijfde eeuw. 

Dat zulke hutten deels in de grond lagen zal verband houden met het feit, dat zo de garens 

vochtig en dus sterk bleven. 

 

Is het bij Lievelde gevonden veertiende eeuwse lösse hoes met schuur misschien het toonbeeld 

van de ontwikkeling sinds de elfde tot twaalfde eeuw, dan zou in die drie eeuwen een even 

geleidelijke als algehele verandering in bedrijfsvoering moeten hebben plaatsgevonden. 

Berging van het geoogste, ongedorste graan op de zolder van het huis maakte het spieker voor 

dat doel overbodig. De uiteindelijke verdwijning van de weefhut kan toe te schrijven zijn aan 

een nieuwe weeftechniek in de dertiende eeuw, waarvoor in de kleine hut te weinig ruimte 

was. Het nieuwe getouw kreeg binnenshuis, in één van de afkubbingen (zijbeuk) een eigen 

vertrek. Van een dergelijk weefgetouw, nog in primitieve vorm, maar reeds met treden en een 

vlakliggende ketting, is een afbeelding bekend uit het jaar 1310. Hoe snel de verbreiding ervan 

is geweest is niet bekend. Een Nederlands getijdenboek uit de vijftiende eeuw laat nog een 

staand getouw zien. Zo was uiteindelijk het meeste onder één dak gekomen: mens, vee en 

graanoogst. Alleen schapen behielden een eigen huis en begrijpelijkerwijs bleven ook de bijen 

buiten de deur. 

 

 
 

De Bommelas in het Buurserzand, een klein lös hoes 

 

Bij alles wat er over boerenbouwkunst is geschreven, hebben de schuren tot dusver slechts 

zijdelings aandacht gekregen. Meestal bleef het dan bij opmerkingen als 'schilderachtig' of 

'vergroeid met het landschap'. Slechts enkele ook konden voldoende aandacht van 
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Monumentenzorg krijgen. Stond er een gave Twentse boerderij op het punt te worden 

afgebroken of geheel te worden gemoderniseerd, dan kon men rekenen op veel protest en een 

reeks krantenberichten. Schuren konden meestal ongemerkt verdwijnen, de een na de ander. 

Toch blijkt, dat evenzeer als bij boerderijen, ook bij schuren sprake is van soorten – groepen, 

typen – met een bepaalde ontwikkeling in vormgeving, met een eigen verspreidingsgebied. De 

grote schuren zijn in twee vormgroepen te onderscheiden en wel in een huisvormig type en 

de schuren met een al of niet gesloten doorrit. Het lijkt wel voor de hand te liggen, dat men in 

eerste aanleg schuren bouwde, in dezelfde bouworde als de boerderijen. In die vorm komen 

ze dan ook in geheel Twente voor. In de streken waar de boerderijen houten topgevels hebben 

is dit bij de schuren ook het geval. In de gemeente Delden en zuidelijk Hengelo (de 

buurtschappen Oele, Woolde en Beckum) valt op, dat de boerderijen – althans de oudste 

onveranderde huizen – houten geveltoppen hebben, terwijl de schuren afgeschuinde 

boveneinden bezitten: de wolfseinden. Dit omvat het gehele gebied, waar zijn bezittingen had, 

met inbegrip van Breklenkamp dat sinds het jaar 1901 bij dit landgoed behoort. Dit moet 

teruggaan op een bepaling die Unico Willem van Wassenaer van  in het jaar 1760 stelde in 

een instructie voor zijn rentmeester. Namelijk dat de te verbouwen huizen 'voortaan geen 

planke gevels voor nog agter mogen hebben, maar met afvallend stroo dak, off zoogenaamde 

wolfskappen gemaakt worden.’ De vele boerderijen met wolfseinden zijn hiermee verklaard. 

De bepaling is echter duidelijk ook in de (her)bouw van schuren toegepast. Hetzelfde vinden 

we ook bij de Weldammer erven. Het landgoed Weldam is van de jaren 1751 tot 1877 eigendom 

van Unico Willem van Wassenaer geweest. Onder Markelo hebben de boerderijen en schuren 

vanouds wolfsdaken. Liggen de grote huisvormige schuren door geheel Twente verspreid, in 

de gemeenten Losser (uitgezonderd de buurtschap Beuningen), Enschede, Hengelo, Weerselo 

en Haaksbergen vormen ze het overwegende of zelfs enige schuurtype. In de gemeenten van 

Noord - en West - Twente komen ze voor naast de schuren met doorrit, dikwijls op een zelfde 

erve. In de gemeente Tubbergen heten ze  't oale hoes', zijn dan misschien inderdaad het oude, 

tot schuur afgezakte woonhuis. Voor zover bekend zijn het alle toch van elders overgebrachte, 

afgebroken en als schuur herbouwde huizen. Onder Tubbergen en Denekamp zijn ze geheel 

of gedeeltelijk in vakwerk uitgevoerd. Onder Losser komen daarnaast veel, onder Enschede 

vrijwel uitsluitend houten schuren voor. De zeer lange schuren: hooischuren, soms 

'misschuren' genoemd, komen uitsluitend voor in de Losserse buurtschap Beuningen en in 

Denekamp en Tubbergen. Soms lijkt zo'n schuur te zijn gebouwd als een soort poort naar het 

erf, de doorrit haast recht voor de inrijdeur van de boerderij. In de meeste gevallen echter 

staan ze langs de oprit naar het huis, in ongeveer dezelfde richting gesitueerd. De lengte 

verschilt onderling zeer veel. De langste zijn of waren te vinden in Agelo. Langere schuren 

komen ook elders wel voor maar over het algemeen zijn het bouwsels van vijf of zes gebinten 

met de doorrit in het midden. In hun eenvoudigste vorm bestaan ze uit deze gebinten, het 

'vierkante werk', zonder afkubbingen, de hoge wanden dichtgemaakt met planken, 

strovlechtwerk, vakwerk met leem en/of baksteenvulling. Meestal zijn later, dan wel bij later 

gebouwde schuren, allerlei aanbouwsels toegevoegd zoals afkubbingen tegen de wanden of 

afdaken tegen de korte gevels. Soms steekt een geveltop ver over, zodat een wagen een 

gemakkelijk bereikbaar onderkomen vindt. Een dergelijk overstek kan worden gevormd door 

de verlengde boven - of gebintplaten of door ver naar buiten doorlopende, op de moerbalken 

van het gebint liggende 'kinderbalken'. Dit laatste is het geval bij de grote schuur op het erve 

Effink in Geesteren. Het is duidelijk een latere uitbouw, wellicht in de negentiende eeuw 

aangebracht aan de veel oudere schuur. Deze had oorspronkelijk een houten geveltop 

waarvan de – nu loze – consoles (balkjes) nog aanwezig zijn. Soms zijn de overstekken 

ongesteund, meestal echter gesteund door korbelen of karbelen (uitspringende steen waarop 

een balk rust) of zelfs één of twee staanders. Uitbouw van zo'n overstek heeft misschien geleid 
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tot verdere verlenging van de schuur met dan een tweede doorrit. Wellicht is zelfs de eerste 

ook op die manier ontstaan. Het is namelijk opmerkelijk, dat de hier genoemde schuurtypen 

ook voorkomen in Nieder - Bentheim en oostelijke in Duitsland. Hier en daar, waar ook een 

vorm van de lange doorrijdschuur bekend is, komen hoge, korte schuren voor, van een vier - 

of vijftal gebinten zonder doorrit. Hoe noordelijker men komt, hoe meer dit laatste type gaat 

overheersen.   

 

 
 

1943, erve Groot Brummelhuis, foto Lukkien uit de collectie SHBO. 

 

 
 

Interieur Groot Brummelhuis 
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Komen we zuidelijker in de gemeente Wierden, namelijk bij Enter, dan treffen we een heel 

ander soort schuren aan. Het lijkt een mengvorm, aan alle vier zijden hangt het dak zeer laag 

op de wanden. Een soort huisvorm terwijl in plaats van een (afgesloten) doorrit er nu een hoge 

dakkapel is met een inrijdeur, liggend in één lijn met de zijwand. Deze schuren komen ook 

voor in Markelo en de buurtschappen Elsen, Herike en het zuidelijk deel van de gemeente 

Wierden. Een afwijkend type schuur is te vinden in de streek rond de Ageler- en Reutumer 

Es. Naast de lange doorrijdschuren van Groot- en Klein Agelo zien we hier (en ook in Reutum) 

lange, lage schuren met aan één korte zijde een houten geveltop, dan wel een dakschild. Aan 

de andere zijde een groot overstek, al dan niet gesteund en weer met of een geveltop of een 

dakschild. Ze vormen naar het lijkt een variant op de huisvormige schuren en vertonen 

overeenkomst met die in Markelo, doordat in een der lange zijden een grote inrijdeur is 

aangebracht onder een hoge dakkapel. In hetzelfde gebied komen enkele hooischuren voor in 

een andere vorm. Ze zijn zeer kort, niet meer dan twee gebond, zonder afkubbingen 

(zijbeuken), met aan de achterzijde een houten geveltop en aan de voorzijde een diep, 

geschoord overstek, waar een oogstwagen of een hooiwagen geheel onder kan staan. De twee 

bekende schuren van dit type bereikten de status van beschermd monument, namelijk die op 

het erve Deperink in Reutum en die op het erve Snoeiink in Haarle. Laatst genoemde schuur 

is wel bijzonder van vorm want hij bezit een dubbele kap. Hij is jaren geleden overgeplaatst 

naar het erve De Hamersboer in Geesteren. Weliswaar in dezelfde gemeente (Tubbergen) maar 

toch op een plaats waar hij niet vanouds  thuishoort. Tot ongeveer het jaar 1970 heeft in de 

gemeente Enschede een zogenaamde 'moezenschöppe' gestaan en wel op het erve Spiele in de 

Esmarke, aan de Hoge Boekelerweg. Hij was in het jaar 1910 gebouwd door timmerman 

Nijland, die in de buurt van genoemd erve woonde. Het bouwsel bestond uit drie gebinten, 

was zes meter en vijfendertig centimeter breed en zes meter en tachtig centimeter lang. De 

poeren waarop de schuur was opgetrokken waren van baksteen gemetseld en gepleisterd. Op 

deze poeren lag een zinken plaat die naar alle vier kanten een eind uitstak. Daarop stonden 

de posten of stijlen van het gebintwerk. De schuur moest plaats maken voor de bebouwing in 

de nieuwe stadswijk Park Stokhorst. 

 

 
1950, Sokker Get Jan en Zwiks Jan Hendrik schaften op het land aan de Boomkampsweg.  
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Erve Groot Kattendam 

 

 

In bouwkundige zin blijven er vragen, met name over de fundering: in of op de grond. Was 

het huis in de veertiende eeuw nog opgebouwd uit in de grond gegraven palen. Het is de vraag 

of dat in diezelfde tijd overal nog zo was of dat dit slechts een klein huis was en dat grotere 

huizen al op de grond stonden, met staanders op veldkeien en de wanden op de grondbalken. 

Een tweede vraag is, hoe lang dit nog is doorgegaan en of het wel allemaal in een zelfde, 

misschien wat ruim te nemen periode is gebeurd. Of dat inderdaad boerenhuizen voor 

volledige bedrijfsvoering gebouwd werden volgens de nieuwe manier en dat kleine huizen 

gebouwd bleven worden met gebruik van ingegraven palen. Er zijn aanwijzingen voor het 

laatste, zelfs nog helemaal uit de achttiende eeuw. Het is zelfs mogelijk en ook nog 

beredeneerbaar, dat het met opzet werd gedaan. In de marke Buurse werd op een holtink op 

11 mei 1770 duidelijk gemaakt dat ene Arend Morsink tegen uitdrukkelijke bepaling van 2 
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juni 1764 een huis met een afdak op de hem aangewezen plek had gebouwd in plaats van een 

hutte. ‘Uit toegeeflykheid en enkel consideratie mocht hij het vierkante werk (…) houden staan 

mits dat hij de posten zo verre in de grond zal laten zakken, dat zeven voet plaatze onder de 

balken blijft.’ Bovendien moest hij het afdak binnen twee dagen verwijderen. Zo'n hut moest 

direct na de dood van de bewoner worden afgebroken, ingegraven palen gaven de hut 

bovendien geen lang leven.   

 

 

 
 

 

De huizen zullen vanouds niet die grootte hebben gehad die wij nu kennen. Een 

markebepaling van De Lutte uit het jaar 1464 luidt tenminste:  

 

Item wanner een Buer zijn huijs veroldert ofte verongelucket is, soe is ons recht dat men die 

Buer moet wijsen vuijter marcke ende toe timmeren op die rechte salstede toe vier gebunten. 

 

Dat gold dan in de grootste marke van Twente, waarover in de besluiten van de andere marken 

gezegd wordt 'dat men dat halden soelde als in andere marcken, insunderheit in der Lutte.' 

Verder geven markenboeken weinig of geen mededelingen over de bouwwijze van boerderijen. 

Mochten u meer willen weten, dan moet u op zoek naar afbeeldingen, weergaven van 

boerenhuizen door kunstenaars uit liefst zo vroeg mogelijke tijd. In de zestiende eeuw 

beginnen meer afbeeldingen van echte halle-achtige huizen te komen. Een zuiver type, met 

'vierkant werk' en vakwerk in de voorgevel komt nog voor op een schilderij van de Nederlandse 

schilder Cornelis van Dalem, gedateerd 1564. Latere kunstenaars – uit de zeventiende eeuw 

– tonen ons in hun tekeningen en schilderijen boerenhuizen die heel goed in Twente kunnen 

passen. Ook in Twente kennen we het verschijnsel van de verbrede voorgevel en de verhoogde 

zijmuren. Hierbij is echter steeds sprake van zuivere baksteenbouw terwijl het overige van het 

huis in veel gevallen zijn vakwerk behield. Zelfs werd niet eens altijd het lös hoeskarakter 
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prijsgegeven! En de bouw is, voor zover na te gaan, altijd negentiende of zelfs twintigste eeuws. 

De indruk bestaat, dat deze bouwwijze een geheel eigen ontwikkeling is. In Nederland beperkt 

gebleven tot Twente en de (oostelijke) Gelderse Achterhoek. In elk geval lijkt het niets van 

doen te hebben met L- of T-huis (dwarshuis, krukhuis) zoals dat vanuit het gebied van de 

grote rivieren in de achttiende en negentiende eeuw noordwaarts en oostwaarts is 

opgedrongen. Voor het merendeel zijn het statige huizen geworden, al komt hier en daar een 

zelfs piepklein huisje voor met breed dwarshuis. Dwarshuizen zijn door heel Twente te vinden, 

hoewel er van een concentratie kan worden gesproken in de gemeente Markelo en 

aangrenzende delen. Ook komt het T- of L-huis vooral voor in het gebied van de gemeente 

Markelo. Het heeft zich verder verbreid in de gemeenten Wierden, Diepenheim en Ambt-

Delden. Hoe verder naar het oosten, hoe geringer in aantal, groter in spreiding en later in tijd. 

Op de kadastrale minuutplans (oorspronkelijk stuk) van Twente zijn alleen dwarshuizen te 

zien in Markelo (17) en Enter (1). Onder Wierden, waarin het jaar 1825 nog geen dwarshuizen 

voorkwamen, kennen we nu onder andere Aaltink (gevelsteen 1886), nu gemoderniseerd, 

Staman van het jaar 1914 en De Droffel, een nieuwbouw uit het jaar 1916, in traditionele 

stijl.  

 

 
 

Het is een betrekkelijk kleine groep niet-agrarische Twentenaren geweest, die in de loop van 

de negentiende eeuw een woning zocht op het platteland, namelijk die van de 

textielindustriëlen. Doorgaans kwam het bij hen neer op villabouw, slechts een enkele keer 

werd een huis tegen de voorkant van een boerderij gebouwd als een groter of kleiner 

dwarshuis. Zo bouwde de fabrikant Salomonson in het jaar 1840 aan de weg van Almelo naar 

Borne een boerderij met dwars ervoor een 'herenkamer' van één verdieping. De bleker Van 

der Aa zette in diezelfde tijd een voorhuis dat leek op en havezathe tegen zijn boerderij aan de 

Krommendijk ten oosten van Almelo. Ook in deze en dergelijke gevallen is van een Twentse 

boerenbouwtraditie geen sprake. 
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Zo ziet het ernaar uit dat onze Twentse boerderijen naar hun uiterlijk eeuwenlang in beginsel 

weinig of geen veranderingen hebben ondergaan. Wijzigingen, die in de loop der eeuwen overal 

in het hallehuisgebied aan de boerderijen plaatsvonden zijn in Twente – indien al – over het 

algemeen pas laat doorgedrongen. Veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals toename van de 

rundveeteelt, maar ook de vraag naar meer woongemak beginnen in de achttiende eeuw 

aarzelend in te grijpen in de vormgeving van de huizen. Die vormvastheid lijkt een verdere 

bevestiging te gaan krijgen door de methode van onderzoek, die het mogelijk maakt het jaar 

van het hakken en toepassen van hout vast te stellen: het dendrochronologische (dendrografie 

is boomomschrijving) onderzoek, ofwel het jaarringenonderzoek, doorgaans van eikenhout. 

Droge en natte jaren bepalen de geringere of grotere dikte van de jaarringen in de bomen. Aan 

de hand van een groot aantal monsters, genomen uit nog levende oude bomen en uit oude 

gebouwen, kon eeuwen overspannende vaste reeks van jaarringdikten worden opgezet. 

Monsters uit bouwwerken kunnen nu met behulp van de computer gepast worden op die 

reeks en zo is – soms wel met enig voorbehoud – het jaar van kappen van de betreffende boom 

of bomen vast te stellen. Op deze wijze werd het houtwerk van een boerderij bij Neede 

gedateerd in het jaar 1518, van een voormalige boerderij te Overdinkel in het jaar 1502, dat 

van een stadhuis in Burgsteinfurt in het jaar 1399 en in Asbeck voor het jaar 1340. In Twente 

werd in het jaar 1986 een groot aantal huizen op deze wijze onderzocht. Hierbij waren slechts 

twee boerderijen, waar een datering kon worden gegeven. De overige waren stadse 

(vakwerk)huizen en ook de vicarie bij het Stift te Weerselo.  

 

 

 
 

 

Bij de boerderij Elferink in Usselo konden balken uit het jaar 1646 en het jaar 1648 worden 

gedateerd. Vier monsters, genomen in de boerderij Groot Boavel bij het Rijksmuseum Twente 

te Enschede, maakten een datering in het jaar 1532, met een speling van min of plus acht 

jaar mogelijk. Een gevelbalk van deze boerderij bleek uit het jaar 1734 te dateren en een op 

de kop liggende (en dus 'hergebruikte) ankerbalk uit omstreeks het jaar1636. Het aspect 
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hergebruik, dat bij boerderijen een voorkomend gegeven is, bepaalt overigens de mate van 

voorzichtigheid waarmee we dateringen als bovengenoemd dienen te gebruiken voor het 

bouwwerk zelf. Een en ander zal daartoe gepaard moeten gaan met een onderzoek naar het 

mogelijke hergebruik van de balken. 

 

 

 
 

 

Het woord halle-huis is een pleonasme (woordovertolligheid) want halle is op zichzelf al een 

woord dat huis of woning betekent. Het komt als healle voor in de Angelsaksische wetgeving 

van de negende tot de elfde eeuw en in de Saksische ‘Heliand’ als halla. Bij de Angelsaksen is 

het woonhuis op een erve, in ‘De Heliand’ eveneens een woonhuis, duidelijk gezien als één 

ongedeelde ruimte, zowel horizontaal als verticaal, terwijl het ook een grote zaal of hal kan 

zijn in bijvoorbeeld een burcht of paleis. Nadat in de late middeleeuwen verschillende 

boerenbedrijfgedeelten, die aanvankelijk een eigen gebouw hadden, onder één dak waren 

gekomen, ontstond een eenheidshuis. Waarbinnen het aloude halle bleef wat ze steeds 

geweest was, met rondom en erboven gegroepeerd de ruimte voor de 'binnengebrachte' 

bedrijfsdelen, zoals stallen en oogstberging. De benaming halle is in het dagelijks 

spraakgebruik tegenwoordig geheel verloren gegaan. Historische bronnen als de 

markenboeken die teruggaan tot de vijftiende eeuw, noemen dit begrip nooit. Een benaming 

die langer – zelfs tot in onze eeuw – bleef voortleven, is saal. In bovengenoemde geschriften 

komt het voor als seli, in de Lex Salica, de Lex Chamavorum en Francorum en enkele 

Zuidduitse wetboeken als salina (verkleinwoord van sala) en als sala met de betekenis 

woonhuis. In later eeuwen vinden we het terug in de Twentse markenboeken als zaalstede. 

Dat is dan het erf waarop het huis staat en waarbuiten het niet mag worden verplaatst of na 

verwoesting herbouwd. Zo geldt in De Lutte in het jaar 1464:  
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Item wanner een Buer zijn huijs veroldert ofte verongelucket is, soe js onze recht, dat men die 

Buer moet wijsen vuijter marcke ende toe timmeren op die rechte salstede toe vier gebunden. 

 

In het jaar 1554 deelde op een markenvergadering van Albergen Johan ten Hulshof mee, dat: 

 

er gheine furstede mher off (op) sijn gewardt guedt sijen, dann thwe, tho wetten de rechte 

salstedde vnd eijn liftuiches hues, voer de olderenn. 

 

De marke Losser bepaalde in het jaar 1565 dat 'eyn ijder uth sijner gewontlijke salstede nicht 

mehr als aijne uthdrifft hebbe.' Duidelijk is wel, dat de woning zelf met huis wordt aangeduid, 

terwijl daarnaast in zestiende eeuwse markenotulen het woord erve regelmatig voorkomt en 

de eigenaren dan wel bewoners of markegerechtigden te boek staan als ‘buer’, maar meestal 

en uiteindelijk alleen nog als erfgenaam. Mede daardoor zal het toch al spaarzame gebruik 

van saal in de betekenis van huis na de zestiende eeuw geheel zijn verdwenen. Wel bleef het 

bestaan in een engere betekenis, namelijk van knechtenslaapvertrek, gelegen boven de 

zijbeuken of afkubbingen. In het lös hoes Groot Baovel boven de paardenstal naast de 

niendeur. Zo is het enige woord dat in zijn volle betekenis in dialectvorm in Noordwest - 

Europa onveranderd bewaard bleef, het woord: hoes, in de oude Germaanse teksten 

geschreven als hus met dezelfde uitspraak. De cultuurtalen in hetzelfde gebied behielden dit 

woord eveneens, in tot een verheven vorm: huis, haus, house. 

 

In de markenboeken leest men:  

 

Jeder sal gehouden wesen langes of tendes sijn akker een goeden wal te maken dar de beesten 

niet over kunt en alle jar te onderholden totdat et ut gesayt is en als et uitgesayt is een jeder de 

wal ook weer sligten of toelycken (…) en die herde (r) worde sal geholden wesen borge te stellen 

voor alle schade die an de weyte komt door beeste of ander vee. Later voegde men hieraan toe: 

Om boekweite te zaayen den tijd van 12 jaaren. Elders leest men bij dergelijke 

overeenkomsten: De zaaijaren zullen zijn 15 jaaren. In het contract van het jaar 1770 wordt 

daarbij nog bepaald: Verders mag ook niemand belet worden om met de weite te schoeven of 

varen van den eersten tot den laatsten akkers als de weyte gemaaid is dwars over den akkers 

heen naar de Haar op. 

 

Tussen deze deelakkers bestonden geen wegen, men kon er met paard en wagen niet komen. 

Men moest met de kruiwagen iedere keer weer lange afstanden afleggen. Wat de houtwallen 

betreft: die leverden met eikenhakhoutbosjes en elzensingels de boer een aardige bijverdienste 

op. Niet alleen de winning van takkenbossen voor de ovens van de broodbakkers, ook die van 

eikenschors voor de looierij en elzenhout voor de houtskoolbranderij brachten wat geld in het 

laatje. Het markenbestuur bepaalde echter hoeveel hout iedereen voor eigen gebruik uit de 

houtwallen mocht halen. 

 

Men treft in Twente langs de beken vaak markante aarden wallen aan. Ze zijn ontstaan bij 

het beekonderhoud dat boeren en molenaars eeuwenlang op dezelfde manier deden. De beken 

werden elk jaar met een schop op diepte gehouden waarbij zand en modder op de oever 

werden gegooid. Op de wallen werden bomen en struiken gepland. De beplanting had 

meerdere doelen: ze moesten de ligging van de beken vastleggen en vormden vaak de grens 

met de gronden van de buren. Verder fungeerden ze als afscheiding voor het vee en leverden 

ze het benodigde hout voor kachels en gebruiksvoorwerpen. De zo ontstane houtwallen 

kunnen honderden jaren oud zijn. Als de bomen en struiken eenmaal zo zwaar zijn uitgegroeid 
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dat zij de beek omarmen, ontstaat er in de schaduw een vochtig microklimaat met gedempte 

temperatuurswisselingen. Daar ontwikkelde zich karakteristieke beekbegeleidende vegetatie 

op de oever, met bijzondere planten als slanke primula (Primula elatior). 

 

 

 
 

Bomen op een houtwal 

 

 

In het begin stonden die nieuwe houtwallen vol met allerlei planten en was er nog een grote 

verwantschap met de flora van het land eromheen. Zo vond men er diverse grassen, 

boterbloemen, paardebloemen, klaver en distels, waarbij soms één soort in enorme massa's 

verscheen. In de loop van de tijden – waarbij het houtgewas begon op te schieten – traden er 

verschuivingen op. Langzaam maar zeker begon de houtwal een eigen karakter te krijgen. Het 

merkwaardige is dat zo'n houtwal wat zijn flora en fauna betreft, een grote gelijkenis ging 

vertonen met die van de bosranden uit de omgeving en dat dit zo bleef. Welk soort kunnen we 

nu in een houtwal aantreffen? Als bomen en struiken vinden we er bijvoorbeeld: acacia, berk, 

beuk, grove den, els, eik, es, diverse soorten populieren en wilgen. Braam, brem, bosbes, gagel 

(heester met gele katjes), Gelderse roos, hazelaar, hondsroos, hulst, kardinaalsmuts, zoete 

kers, kornoelje, krent, lijsterbes, meidoorn, vlier, vogelkers, vuilboom en wegedoorn. Voorts 

diverse klimplanten als: bitterzoet, heggenduizendknoop, hop, kamperfoelie, klimop. Zo ook 

een tal van kruidachtige planten als: bosanemoon, bosklaverzuring, dalkruid en diverse 

havikskruiden, hengel, grootbloem en drienersmuur, robertskruid, salomonszegel en diverse 

grassen en kruiden. Het argument dat houtwallen broedplaatsen zouden zijn van onkruiden 

die op de akkers en weilanden groeien is hiermee reeds voldoende weerlegt. Want in een goede 

staat verkerende houtwal willen deze onkruiden beslist niet gedijen. Hoe die planten er 

gekomen zijn? Zoogdieren en vogels nemen via hun mest en ook aan hun haren en veren tal 

van zaden mee, terwijl ook de wind een belangrijke rol vervult. Naarmate meer soortgelijke 
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terreinen in de buurt liggen, zal ook een nieuwe houtwal eerder tot eigen leven komen, een 

gemeenschap gaan vormen. Onze tijd is voor de eeuwenoude bomen erg noodlottig geweest. 

De beroemde Oelerboom, de statigste eik van Nederland, werd door de bliksem zwaar 

beschadigd en later door de orkaan van Borculo gedood. Die na ons komen zullen de oude 

reuzeneiken niet meer kennen want waar is een plekje te vinden dat acht eeuwen met rust 

gelaten wordt en aan de eik gelegenheid biedt tot volle wasdom te ontwikkelen? Gelukkig staat 

in Fleringen nog de oude eik, die om zijn mooie vorm en dicht bladerdak de ‘kroezenboom’ 

wordt genoemd. Ruim drie eeuwen geleden reeds strekte hij beschermend zijn takken uit over 

de vele vromen die er in het geheim de mis kwamen bijwonen. Dat was in de jaren toen de 

staatskerk (gereformeerde) aan andersdenkenden het houden van godsdienstige 

bijeenkomsten verbood. Ook in het Twickelerbos vindt men prachtige eiken en beuken. De 

mooiste beken met de oudste houtwallen erlangs worden door de provincie Overijssel en 

waterschap Regge en Dinkel aangeduid als waterparels. Deze vergelijking is nog niet zo gek 

bedacht voor het stromende beekwater, dat zich flonkerend een weg baant in de dalen tussen 

de bosjes, houtwallen, grasland en akkers. Die beken zijn het visitekaartje voor het Twentse 

landschap. Voorbeelden van die waterparels zijn de Dinkel, de Springendalsebeek bij 

Ootmarsum, de Bloemenbeek in De Lutte, de Betlehemsbeek,  de Elsbeek en de 

Snoeyinksbeek bij Losser en de Geesterse Molenbeek. 

 

 

 
 

Dinkel  

 

 

Het water in het landschap is niet zo statisch als het lijkt; het is continu in beweging. Zo 

stroomt eenmaal gevallen regenwater over het aardoppervlak naar lagere plekken, maar in de 

ondergrond stroomt het grondwater net zo goed, naar diepere lagen of naar opzij. Het gehele 

gebied waarvan het oppervlakte- en het ondiepe grondwater zich tot één systeem verzamelt, 

wordt het intrek- of stroomgebied genoemd. De ruimtelijke grens van een stroomgebied is de 

waterscheiding. In het landschap is de waterscheiding vaak herkenbaar als de top van een 

stuwwal of een verhoging tussen twee beekdalen. Vaak liggen de wegen precies op 

waterscheidingen, dit zijn natuurlijk altijd al de hoogste en droogste plekken in het landschap 

geweest. Wanneer we het gehele stroomgebied inclusief het ondergrondse deel 
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driedimensionaal bekijken, spreken we over de watersysteembenadering. Deze benadering is 

erg belangrijk, omdat we anders geen zicht krijgen op de hydrologische samenhang in een 

gebied. Hydrodynamica is de leer van de beweging van de vloeistoffen, hydrografie is de leer 

van het water op aarde. Alles wat bovenstrooms gebeurt, heeft immers effect op de situatie 

benedenstrooms. Dit geldt zowel bovengronds als ondergronds en het heeft niet alleen 

betrekking op de hoeveelheid water, maar ook op de kwaliteit van dat water. Het grondwater 

dat elders in het stroomgebied, op een lagere plek weer aan de oppervlakte komt, wordt 

kwelwater of bronwater genoemd. Bij kwelgebieden gaat het om gebieden van meerdere 

hectares groot op de flanken of aan de voet van de stuwwallen. Vaak zijn het moerassen of 

broekbossen, zoals het Voltherbroek en Agelerbroek bij Weerselo. Bij bronnen gaat het om 

plekken van enkele tientallen vierkante meters, waar het water aan de oppervlakte komt en 

daar een bronbeekje begint. Deze zogenaamde ‘helocrene bronnen’ liggen in Twente alleen op 

de flanken van de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum. Voor zover bekend hebben 

mensen al sinds de middeleeuwen intensief gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden van 

de beeksystemen. Beken boden natuurlijk drinkwater en waswater. Molenaars konden met 

de beken hun watermolens aandrijven om hout te zagen, olie te persen of graan te malen. Ten 

behoeve van die molenactiviteiten werd vaak ingegrepen in de natuurlijke processen in de 

beken. Zo werd in droge perioden het waterpeil bovenstrooms van de molen flink opgezet om 

voldoende aanvoer op een molendag te garanderen. Bovendien werd de ligging van de beken 

vaak een beetje verlegd, zodanig dat het water ook andere gebieden kon bereiken. Veel boeren 

deden dit om te kunnen profiteren van het vruchtbare laagje slib dat het beekwater na een 

periode van overstroming op het land achterliet. Voor de cultuurgewassen op voedselarme 

zandgronden was dat zeer welkom. 

 

 
 

Bornsebeek, foto Vechtstromen 

 

Door het voortdurende proces van uitschuring van zand uit de buitenbochten en afzetting 

van het meegevoerde zand in binnenbochten verplaatst de middenloop zich geleidelijk. 

Meanderen heet dat proces. De beek verlegt haar loop vooral in perioden van hoge afvoer; het 

kan dan gaan om enkele decimeters, tot plaatselijk zelfs enkele meters per winter. Op plekken 

waar kleilagen of oude banken met ijzeroer in de bodem zitten gebeurt er weinig. In Bentelo 
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werd de veldnaam auerstraank genoteerd. Het bleek dat daarmee een langgerekte laag ijzeroer 

werd bedoeld. Die heeft daar langs de Hagmolenbeek gelegen en is gedurende lange tijd 

geëxploiteerd. Er was de Hagmölle, een watermolen op de beek. Vermoedelijk heeft de molen 

als ‘iesermölle dienst gedaan. Er zitten eiken balken in de grond op de plaats waar de molen 

heeft gestaan. De mensen weten nog wel van het ‘auwer’ dat hier gewonnen werd. 

Waarschijnlijk eeuwenlang, in elk geval nog in de twintigste eeuw toen het via Boekelo per 

spoor naar de gieterijen langs de IJssel werd vervoerd. Nog na het jaar 1945 hebben 

sjacheraars er aan verdiend door de oerbrokken op te rapen, die boeren langs de kant van de 

weg hadden gegooid. Doordat de boeren dieper gingen ploegen in de naoorlogse jaren kwamen 

die brokken uit de akkers naar boven. Als de oerlaag maar gebroken is wil er op zulke grond 

best wat groeien: ’n auerstraank is gloepens had, meer ie kunt d’r all’ns op verbouwen’. In 

Hengevelde zijn meer dan tachtig jaar geleden bij het ‘terecht maken’ (ontginnen) van een stuk 

land ‘koaren (karren) vol iezerpröttel’  in een oud gat gestort. In het verleden hebben boeren 

en molenaars de meandering enigszins ingeperkt door het planten van bomen op de oevers. 

De zwarte els, een algemene boom uit de brongebieden leende zich daar goed voor. De wortels 

van deze boom hebben de bijzondere eigenschap dat ze onder water door groeien. Door een 

natuurlijk vlechtwerk leggen ze de oevers van de beek op beperkte wijze vast. Dergelijke 

houtwallen zijn vaak al erg oud. Ze hebben een bijzondere ondergroei met 

plantengemeenschappen die men alleen hier vindt. Een voorbeeld is het Elzen-

Vogelkersverbond, met planten als de wettelijke beschermde slanke sleutelbloem, 

bosanemoon (Anemone Nemorosa) en muskuskruid (Adoxa Moschatellina). Opvallend aan 

deze planten is dat zij al in april bloeien, ruim voordat de bomen in blad komen. Zo kunnen 

zij in hun bloeitijd optimaal gebruik maken van zonlicht en het bijbehorende insectenbezoek.  

 

Grijze rookslierten waaien over de weg die even voorbij het Aardhuis door de bossen bomen 

van het Kroondomein naar Uddel (Veluwe) gaat. Het is een scherpe, prikkelende rook die de 

passerende automobilist haastig het portierraam omhoog doet draaien. De rook is van een 

brand uit tientallen ronde zandheuvels op de grote vlakte bij een bos. Op het terrein oefenen 

de houtskoolbranders hun beroep uit. Het is een beroep dat normaal gesproken van vader op 

zoon overgaat. Overal waar een flink stuk bos geveld was kon men ze vinden. Het kromme 

tophout en de stompen, alles wat voor de handel geen waarde had werd gebrand. Men was 

gewoonlijk weken achtereen van huis en woonde in zelfgebouwde hutten van boomstammen 

en heideplaggen. De grote, ronde heuvels: meilers, waarin het houtverkolingsproces plaats 

vond werden opgebouwd uit zo'n honderd kubieke meter hout. Opgestapeld volgens een 

eeuwenoud, vast patroon tot een koepelvormig gevaarte. Er werd gezorgd dat in het midden – 

van de grond tot de top – een schoorsteen openbleef. Wanneer de meiler verkeerd gebouwd 

was, stortte de boel in. Meilers die afgebouwd zijn worden afgedekt met een flinke laag plaggen 

en zand. Daarna kan de brander zijn gang gaan. Het bouwen van meilers gaat ongeveer het 

hele jaar door. Het branden begint meestal niet voor april. Dan gaat de vlam in de takkenbos 

die van tevoren in de schoorsteen van de meilers was gedeponeerd. Brandde dat zaakje binnen 

naar behoren, dan werd het vuur geregeld. In de afdeklaag van de meilers waren rondom op 

regelmatige afstanden openingen gestoken: de trekgaten. Er moest genoeg luchttoevoer zijn. 

Niet teveel, want dan zou de hele houtstapel tot as verteren. Echter ook niet te weinig. In het 

hart van de heuvel moet een zacht vuurtje smeulen, de rest van het hout verkoolt dan door 

de hitteontwikkeling. De waakzaamheid van de branders verslapte geen ogenblik, want er 

stond heel wat op het spel. Het kapitaal dat de baas in al dat hout gestoken had, en hun 

naam. Draaide de wind op een gegeven ogenblik of veranderde hij van kracht, dan veranderde 

ook de trek in de meilers. Dan moet de brander er als de kippen bij zijn om de zaak onder 

controle te houden. Het kon nodig zijn aan de ene kant de trekgaten dicht te maken en aan 
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de andere kant wat meer lucht te geven. Een uur later moest het soms precies anders om, 

want de wind was nogal een wispelturig. En 's nachts moest er ook toezicht en controle zijn. 

Dan werd er om beurten wacht gelopen. Het zijn tenslotte de geur en de kleur van de rook die 

verraden dat het verkolingsproces zijn beslag heeft gekregen. 'De meiler is gaar', zeiden de 

vaklui. Onmiddellijk werden de trekgaten gedicht en daarna blijven de van binnen 

gloeiendhete bergen rustig een paar weken liggen om af te koelen. Daarna kan pas de 

afdeklaag verwijderd en de houtskool getransporteerd worden. De houtskool passeert daar de 

brekerij en wordt nauwkeurig gesorteerd naar de gewenste afmeting, voor verzending gereed 

gemaakt. De Veluwse houtskoolbranderijen zijn uniek voor Nederland. Er zijn in Europa nog 

maar enkele van deze ondernemingen. Als u houtskool gebruikt bij het aanmaken van de 

haard of barbecue, tien tegen één, dat op de zak waarin het brosse spul zich bevindt, het 

fabrieksmerk GéBé staat. Dan hebt u houtskool, gebrand in de meilers bij het Aardhuis. 

 

 
 

Houtskoolmeiler 

 

 

Twente is het land van de kamperfoelie. Deze klimplant glorieert in het onderhout van grote 

bossen bomen. En in hogere regionen van het broekbos en hangt de houtwallen al vroeg in 

het voorjaar vol groene guirlandes. Wie in de zomer of herfst door de marke wandelt, merkt 

opeen hoe een zoete geurwolk om hem heen hangt. Dat is het aroma dat de avondbloeier 

kamperfoelie verspreidt om de in de nacht vliegende insecten te lokken. Die komen om de 

nectar uit de trossen trompetvormige bloeisels te zuigen en zorgen meteen voor bestuiving. 

Nachtvlinders kunnen een bloeiende kamperfoelie op ruim twee kilometer afstand ruiken. 

Men onderscheidt drie bloeiperioden: in juni of juli, augustus en nog een keer in oktober. 

Wanneer de bloemen zich altijd tegen de avond openen zijn de buisjes lichtrood. Spoedig 

nadat de kruisbestuiving heeft plaatsgehad worden ze bleekgeel tot wit. Wordt de bloei minder 

vult de zoete geur niet meer de zomeravond. 
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Tal van zoogdieren vinden in de houtwallen een goede dekking en voldoende voedsel. Typische 

houtwaldieren zijn: egels en spitsmuizen (insecteneters), bosmuizen en rosse wolmuizen 

(planteneters), hermelijnen, wezels en bunzings, terwijl ook hazen hier graag hun leger 

maken. Van de vogels zijn het vooral de kleine zangertjes die hier hun nestjes bouwen: 

winterkoning, braamsluiper, heggenmus, tjiftjaf, fitis, nachtegaal, spotvogel, kneu, 

vliegenvanger, mees, ook de grauwe klauwier en de steenuil. Fazanten en patrijzen vinden 

hier in de winter een prachtige schuilplaats voor hun nest. Vanwege de vele bessen wordt de 

houtwal veel bezocht door spreeuwen en lijsterachtigen, ook tal van andere soorten zien hier 

hun foerageergebied. Ringslang, gladde slang, hazelworm, diverse padden en kikkers, met 

name de boomkikker zijn in onze streken min of meer gebonden aan de houtwallen, al is het 

in sommige gevallen slechts als schuilplaats en overwinteringplaats. Door de rijke variatie 

aan planten en het gunstige microklimaat is een houtwal uitermate gunstig voor tal van 

insecten, spinnen en slakken. Toch is ook hier weer duidelijk sprake van een sterke binding 

met de hier voorkomende planten. Zodat er, behalve dan de bloembezoekende soorten, toch 

weer weinig zijn, die ook op de planten in het cultuurgebied voorkomen. Horzels en dazen 

houden zich bij voorkeur op bij weilanden die door houtsingels omgeven zijn. Zij rusten graag 

in de schaduw en steken juist in de zon. Belangrijk is dat het vee de schaduw kan opzoeken. 

Opvallend in bovenstaande opsomming is het hoge percentage carnivoren – dus dieren die 

van andere dieren leven – die in de houtwallen huizen, wij zien dit bij zoogdieren en vogels. 

De enkele zaadeters voeren hun jongen in het begin steeds met insecten. Carnivoren zijn ook 

alle reptielen en amfibieën, spinnen en tal van insecten als mieren, sluipwespen, gaasvliegen 

en verschillende kevers. Geen wonder dat onderzoekingen hebben uitgewezen, dat het aantal 

schadelijke insecten in de omgeving van houtwallen lager ligt dan in het midden van 

cultuurgebieden. Wel heeft men vastgesteld, dat tal van insecten – waaronder ook schadelijke 

– houtwallen gebruiken als overwinterplaats.  

 

Het nadeel niet zo groot als het lijkt. Diezelfde schadelijke dieren zochten bij het ontbreken 

van een houtsingel toch de randen van het cultuurgebied op. Toch hebben ook wel gevallen 

aangetoond dat er duidelijke verwantschap is van een parasiet met een houtwal. Zo laat de 

zwarte bonenluis zijn eieren graag overwinteren op kardinaalsmuts en Gelderse roos. 

Parasieten van meidoorn willen nogal eens graag overstappen op vruchtbomen. Luizen van 

de Italiaanse populier en wegedoorn schijnen ook schade op te leveren aan diverse gewassen. 

In voorkomende gevallen zou men kunnen volstaan met die speciale gewassen uit de houtwal 

te verwijderen. Houtwallen waarin een goed biologisch evenwicht heerst, hebben een grote 

ecologische betekenis. Ter verduidelijking: ecologie is de wetenschap die zich bezighoudt met 

de verhoudingen van planten en dieren tot hun omgeving en hun verhouding onderling. Voor 

diverse planten en diersoorten kunnen houtwallen een waardevolle rol spelen. Zo kunnen we 

in Twente nog de rapunzel, geelster, muskuskruid, zevenster en mispel in houtwallen 

aantreffen. Ditzelfde geldt ook voor diverse, vooral lagere dieren zoals de kleine 

slakkensoorten. In het voorgaande is steeds gewezen op de grote waarden van in goede staat 

zijnde houtwallen. Dit houdt in dat zo'n wal ook een zeker onderhoud vergt. In het verleden 

was een wal een deel van het boerenbedrijf en het gebruik dat men daarvan maakte was 

tegelijkertijd het onderhoud. Voorheen teelde men het hakhout voor brandhout. Het 

geriefhout werd gebruikt voor de stelen van gereedschappen, berkerijs voor bezems, 

wilgenhout voor klompen, dat men om de zeven jaar kapte. Enkele 'spaartelgen' – meest eiken 

– liet men staan. Zo'n kaalslag vond op betrekkelijk kleine schaal plaats zodat men in een 

aantal jaren het hele bedrijf rond was en er dus een regelmatige aanvoer van gebruikshout 

bleef. Voorheen vond er ook regelmatig een zekere bemesting plaats doordat men de greppels 
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van tijd tot tijd uitdiepte en de modder op de wal wierp. De houtwal vervult een belangrijke 

rol in het Twentse landschap. Ir. A.W.H. van Weelderen gaf in zijn 'Heggen, houtwallen en 

windschermen' een uitstekend overzicht.  

 

 

 
 

 

Er zijn fietsroutes en wandelroutes; door het volgen van deze routes kan men nog tientallen 

mooie, oude huizen en schuren zien, kennismaken met echte Twentenaren bij het erve 

Brooks. Het erve Brooks huisvest een restaurant en museum in een heel groot lös hoes tussen 

Markelo en Lochem. En vooral ook met de schoonheid van het verborgen Twente, met zijn 

labyrint van wegen met de eigenaardige sprookjessfeer die vooral in de avond en in heldere 

maannachten zo sterk is. Want deze raad zou ik willen meegeven: als u Twente overdag hebt 

gezien, ga dan alleen of met z'n tweeën wandelen in de nacht. In een heldere zomernacht, 

wanneer het nog lang licht is of in een heldere winternacht als de sneeuw op de velden, de 

essen en de heuvels ligt. Wandel door de bossen bomen en vergeet niet naar de oude 

boerderijen te kijken, zij liggen verzonken tussen de bomen te dromen. Voor een enkel raam 

brandt een lampje. Oud leven dreigt heen te gaan of een nieuw leven overschrijdt de drempel.  

 

De levende have, die samen met 'de goede boer met vrouw en kinderen, knechten en meiden' 

in huis onderdak vond, omvatte volgens Sloet: 'paarden, varkens, koeijen, katten, kippen, 

eenden en zijn onvriendelijke bulhond.’ Voor kat, hond, kippen en eenden waren niet of 

nauwelijks bouwkundige voorzieningen nodig. Het grote vee vond zijn plaats in de 

afkubbingen. Rechts van de niendeur geeft een kleinere deur toegang tot de paardenstal, links 

tot de koestal. De grote niendeur, die toegang geeft tot de deel heeft twee vleugels die op 

ongelijke hoogte in boven en benedendeuren verdeeld zijn, zodat het geheel uit vier deuren 

van verschillende grootte bestaat. In een der benedendeuren is het boogvormige ‘hoondergat’ 

uitgezaagd, waardoor de haan en de kippen in de lange zomerdagen het huis voor zonsopgang 
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kunnen verlaten. De vier deurdelen sluiten allen tegen de stiepel, een paal die boven en 

beneden in het stiepelgat wordt vastgezet. De niendeur is hoog en breed, zodat de oogstwagens 

zonder bezwaar naar binnen gereden kunnen worden. Men neemt daarvoor de stiepel weg en 

zet alle deuren wijd open. Dit gebeurt ook wanneer de bruid met haar buren en familie met 

haar uitzet in volle vaart de deel op wordt gereden en opnieuw wanneer – langzaam en plechtig 

– de dodenwagen met een overleden bewoner en de in regenkleding gehulde vrouwen der 

naaste familie het huis verlaat. 

 

Terwijl ook van het onderschoer zijdeuren naar deze beide afkubbingen leiden.  

 

Op de deel staande, met het gezicht naar den haard gekeerd, ziet men links den koestal, een 

bergruimte met ingebouwde bedstede, een melkkamer met spinde of muurkastje en de 

wasschehook ofwel washok. 

 

De koestal heeft aan de zijkant reppels of vessels, die beneden zijn bevestigd in gaten van den 

zul of staldorpsel (drempel), het groondhoalt en boven in de stekriege waarop ook de slieten 

(palen) van de hilde (zolder) aan de voorzijde rusten, de slieten liggen aan de achterkant op 

de afdekplaat. De koeien werden met kettingen vastgelegd aan de reppels. De reppels staan 

in dezelfde lijn als de posten van het veerkante werk. Boven den stal, onder den eigenlijke 

zolder is de hiêl of hilde voor de opberging van stro. De washoek is niet door een muur of 

schot van de woonruimte gescheiden. Rechts zijn een hok voor varkens, een kalverstal, een 

weefkamer, een bedstede met kast en weer een open ruimte: 'n hook, vanwaar een deur leidt 

naar de aangebouwde bovenkamer. Wanneer de koeien op onverklaarbare wijze los van de 

ketting en reppel in de stal stonden, achtte men dit een zeker bewijs dat het spookte in huis. 

Achter de reppel en posten, waar de koeien staan, is de vloer zoveel lager als de lemen deel 

dat de beesten tot aan hun knieën achter de deel staan en gemakkelijk van de deel, waarop 

hen het voer wordt voorgelegd, kunnen eten. Men ziet hun koppen tussen de reppels het hele 

huis doorkijken. Zij zijn stomme getuigen van al wat er voorvalt in het gezin van de boer. 

Achter hen zaten ’s nachts de kippen op stok. Oude bijenkorven deden geregeld als legnesten 

dienst. Aan de andere zijde van de deel, tegenover de koeien wordt boven de ruif de kop van 

het paard zichtbaar wanneer het bezig is zijn maaltijd te verorberen. Achter laag opgetrokken 

schotten hoort men het knorren van de varkens. In dergelijke hokken zijn ook de kalveren 

gestald. Op de ruime deel werd de rogge gedorst, de oogstwagen werden er binnen gereden en 

alle werkzaamheden die onder dak konden of moesten gebeuren werden er verricht. De deel 

was ook voor grote bijeenkomsten, voor bruiloften en grooven, welkomsten en feestmalen werd 

zij gebruikt. In later tijd ook wel voor de holtinks, die oorspronkelijk in de open lucht werden 

gehouden. De keuken, aan het boveneind van het hoes, eigenlijk slechts een voortzetting van 

de deel, is even breed als de deel. In dezelfde lijn waarin de posten en de reppels staan is de 

keuken ter zijde door houten beschotten of gemetselde muurtjes afgekleed, waarin zich enige 

deuren en openingen van de bedsteden bevinden. Deze afscheiding van de afkubbingen wordt 

in de keuken alleen naast de bovendeur onderbroken voor de washoek die onder het 

laagneerhangend deel van het dak ligt en aan de voorzijde open is. Men ziet hier emmers, 

‘leupens’ (een houten vaatje waarin gemolken werd of waarin het beslag werd bereid), de 

boterkarn, het lepelrek, een aantal bonte schotels en een paar droogdoeken en handdoeken. 

De melkkelder of melkkamer naast de washoek is wel afgeschoten van de keuken en door een 

deur gesloten, meestal worden hier ook het brood, de eieren en andere eetwaren opgeborgen. 

Aan deze zijde is gewoonlijk de glazenkast waarin de versierde bruidegomspijp, de 

kraantjeskan, de tinnen napjes voor boerenjongens en andere pronkstukken. Onder deze kast 

is een klein broodspeendeken ofwel broodspinde (broodkast) met houten deurtjes en erboven 
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ligt op een houten rek een oud jachtgeweer. Meubels waren er weinig, men kon zonder 

bezwaar een paard door de keuken en rondom de haard leiden. Dat gebeurde als men het 

kerstblok, een zware, oude knoteik – aan een ijzeren ketting bevestigd – door het paard tot in 

de rake (vuurkuil van de open haard) liet slepen. De ronde klaptafel rustte op een drievoet, 

waarin naam en huwelijksdatum van het boerenechtpaar waren ingesneden. Het plankje dat 

de drie poten verbond, heette de kattenstool, de kat had hier haar zitplaats. Bovendien had 

men nog een smalle slagtafel, soms zolang dat zij voor een groot gezelschap bij de maaltijd 

kon dienst doen. Zij kon tegen de wand, waaraan zij met een van de smalle einde door 

scharnieren was bevestigd, worden opgeslagen en rustte wanneer men ze neerliet, aan het 

andere einde op één poot.  

 

 
 

 

 

Alles in huis was voor dagelijks, praktisch gebruik bestemd. Het enige voorwerp dat enkel tot 

versiering dient is de letterlap, door de vrouw of dochters gemaakt en achter glas in een lijst 

geplaatst. De schotels, in de goede oude tijd van Delfts aardewerk, die op de schöttelri-j (richel 

voor borden aan de muur en in de lösse hoezen een rekje voor de schotels in de washoek) 

pronkten, konden immers ook voor praktisch gebruik worden bestemd, net als enkele 

blinkend gepoetste ketels en het tinnen huisgerei. Met uitzondering van de kat en de hond 

mogen er geen dieren in de keuken komen. Een zindelijke boerin rekent het de kippen als een 

brutaliteit aan, als zij hier na de maaltijd naar kruimels komen zoeken. Wanneer de slachttijd 

voorbij is brachten de anders zo zuinige mensen allerlei vleesspijzen op tafel. Men meent dat 

dit een overblijfsel is van de offermalen van de oude Germanen. Ook uit het meel uit de 

graanoogst gebakken feestgerechten ontbraken niet. Wij zien ze nog tegenwoordig in allerlei 

vormen, zoals Sinterklaasjes of de versierde nieuwjaarskoeken. Met het roggebrood dat op het 

platteland en ook voor de meeste stedelingen een eeuw geleden de enige broodsoort voor 

dagelijks gebruik was, werd nu ook stoete of wegge (wittebrood) op tafel gezet. Op Sint 

Thomas, de kortste dag van het jaar, werd dit Midwinterbrood gebakken in de oven van het 
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bakhuis. Die dag heet daarom in de volksmond ‘Stoetenthooms’ (brood van St. Thomas). Voor 

andere feestdagen werd ook wel wittebrood gebakken maar daarop mocht men toch niet al te 

vast rekenen. Want zo zegt een oude spreuk: 

 

Middeweenter bakt alleman, Poaschen wee kan en Pinksteren de rieke man. Wanneer de 

besmooder hoog boven de stoppelvelden de kraanvogels in grote troepen naar zuidelijke streken 

zag trekken, sprak ze tot haar kleindochters: ‘Kiek deerns, door trekt ze hen met ow 

vesperbrood!’ 

 

Bij de meeste boeren was in de lente de voorraad rogge zo geslonken, dat men geen roggebloem 

voor de stoete meer durfde uitziften. De nog aanwezige hoeveelheid meel moest immers genoeg 

zijn tot de volgende oogst. 

 

 
 
Melkemmer 
 
 
 

Kerstnacht 
 
Kerstnacht, - het woord is als een lafenis 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 
stralen der sterren - op de landen is 
het weerloos stil, een ongerept verwachten. 
 
Kerstnacht, - het eenzaam zwerven der gedachten 
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken 
verlangen naar het helder zingen in de nacht en 
het opgaan van de ster, een lichtend teeken. 
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Kerstnacht, - het sneeuwt op uw geschonden aarde, 
dun en verstuivend dekt een huivering 
van ijle val, een lichte zuivering 
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.                      

 
 
Ida Gerhardt 

                                    

 

Voor de huisvrouw was de Midwinter een drukke tijd. Het feest werd te midden van het gezin 

gevierd en zij was van dat gezin het middelpunt. De talrijke voorbereidingen voor de viering 

waren veel werk. Het begon met de slacht die voor vele maanden, maar vooral voor de 

feestdagen het gezin van vlees en vet moest voorzien. Metworst (worst met gemalen 

varkensvlees gevuld), zoerworst (zure worst), buulkesbrood (bloedworst gekookt in katoenen 

builtjes), balkenbrij (gerecht van meel met vleesnat), hoofdkaas (fijngehakt vlees uit de kop 

van een varken), swienseurkes (varkensoortjes) en rolpens (opgerold stuk pens met vlees 

gevuld) moesten bereid worden. Dat gebeurde in een vrolijke, opgewekte stemming waarbij de 

traditionele grappen niet vergeten werden. Een domme jongen werd van de ene noaber naar 

de andere gestuurd om het rollenpatroon te lenen. Als later de nieuwjaarskoeken gebakken 

werden, zocht men onder de familieleden een slachtoffer uit, aan wie een koek werd 

gepresenteerd waarin een linnen lap was gebakken. De boer moest de noabers die, als het 

beest was geslacht, kwamen ‘vetpriezen’ op een borrel trakteren. De huisvrouw nodigde hen, 

wanneer het vet was ingesmolten, op de ‘stipvisite’. Wie zij in het bijzonder begunstigen wilde, 

zond zij een ‘pothärs’ (pothest) als proeve van haar kookkunst. Een goede pothest omvat 

bloedworst, leverworst, metworst, een stuk vlees voor de soep en een braadstuk, in elke 

buurtschap weer anders. Zwervers en landlopers kwamen om ‘un stuksken van ’t geslacht’ 

voor de feestdagen vragen. Als de slacht is ingemaakt en de stoete gebakken is wacht de vrouw 

nog de taak het huis te schrobben, boenen en wrijven. Versieringen van hulst en dennengroen 

waren vroeger niet gebruikelijk, dat is poëzie van later dagen. Veel eerder reeds begint de 

feesttijd. Sinterklaas is de eerste wiens verschijning er op wijst dat de Midwinter op handen 

is. Vroeger bracht hij alleen aan de kleintjes Sinterklaasjes, noten, appelen en andere 

eenvoudige versnaperingen. Ook zagen zij hem niet zo statig verschijnen in lange rode mantel 

en Bisschopsmijter. De enkele keren dat hij werkelijk in levenden lijve optrad, was het als een 

slordig vermomde gestalte in een ‘krang aangetrokken’ (binnenste buiten) jas en gehuld in 

een wit laken. Men sprak over hem van ‘den keerl dee vanoavend wil kommen.’ Deze meer 

heidense dan christelijke kindervriend zal van oorsprong wel één van de spookverschijningen 

zijn die door de bozem (schoorsteen) kwam. Deze bozemkeerl is in zijn betere dagen 

waarschijnlijk een heidense god geweest, die later door het christendom werd overwonnen en 

nu diep vernedert tussen die god en de christelijke heilige: Sint Nicolaas staat. Welke laatste 

toch nog enkele trekken met hem gemeen heeft en in zijn plattelandse gedaante nog sterk aan 

hem herinnert. Wij lezen dat volgens het geloof van onze heidense voorouders hun hoofdgod 

Wodan –  ook een god van de storm genoemd – op zijn achthoevig ros omwuifd door een 

donkere mantel, in snelle vaart door het luchtruim reeds. Sterk herinnert dit aan de zo 

gevreesde spookverschijning van de Wilde Jacht ofwel de Hubertus Jacht ofwel Kieuwkesjacht 

(kieuwke is kievit). Hoog boven de hoofden van de mensen trok de Hubertus Jacht door de 

lucht. Het was het eigenaardige roepen, piepen en krassen van een troep trekvogels, die in 

het donker hun tocht naar het warme zuiden vervolgden. De vogels trokken met groot rumoer 

door de lucht en maakten de honden razend die zich los rukten van hun kettingen en blaffend 

de vogels volgden.  
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Een boer uit Deurningen vertelde: 

 
Het was ’n growlik gedruusch net of der nen storm duur de locht roasden en doortusschen duur 
iederkeer ’n gekef, alduur kef, kef kef, net as nen hoond dut dee nen hazen hef op-e-jach en i-j 
konnen dudelik heuren, dat et hooge duur de locht trok. ’t Growwelden mi-j der vuur. ’t Aait 
teggen de hooge feestdage, Middeweenter of Poaschen, da-j de Hubertus Jacht heurden 
trekken. Dat koomp: et hef nen jäger ewest, dee zölfs op de Hoogtieden van et jaor en op 
zundage et jagen neet hef willen  loaten. Now mot ‘e vuur ziene straf tot an ’n jongsten dag 
jagen 
 

Hij had ze enige malen in kort op elkaar volgende nachten gehoord in zijn jeugd. In Aamsveen 

vertelden de mensen over het gekef en gedruis in de lucht: ‘Door trekt de Seduumpkes.’ Ook 

in Westfaalse sagen wordt verteld over ‘Zupdümken’ of de eeuwige voerman die het 

sterrenbeeld Wagen bestuurt. Hij zit op het middelste van de drie paarden (van de drie voorste 

sterren). Tot middernacht rijdt hij berg op, dan ‘zupt he terugge’ (draait hij om), daarom heet 

hij Zupdümpken. Volgens oudheidkundigen moet men in de spookverschijningen van de wilde 

jacht het heir der doden zien, dat onder aanvoering van de stormgod Wodan in de 

Midwintertijd over de aarde vliegt. De Midwintertijd, waar dan immers aan de gestorvenen en 

aan de god offers gebracht werden. Aan de stoet vloog een grote uil vooraf die op een hoorn 

blies. Net als het roepen van de uil kondigt ‘et göllen (huilen) van de hond aan, dat er weldra 

iemand zal sterven. In de Midwintertijd moest men ’s avonds alle deuren en ingangen van het 

huis goed gesloten houden anders komt die hond naar binnen. Wanneer hij naar binnen komt 

ligt hij het hele jaar voor het vuur, zonder te eten. Wanneer de stoet het volgende jaar weer 

voorbij komt verdwijnt de hond. Onze middeleeuwse voorouders hebben zich steeds door een 

heir van boze machten bedreigd gevoeld. Vooral moest men zich voor die bovennatuurlijke 

invloeden trachten te beveiligen in de Midwintertijd. Wanneer de zon op de laagste stand was 

gedaald en dan, weer rijzende, een nieuw tijdperk opende. Opdat geen verderfelijke invloeden 

over dat nieuwe tijdperk macht zouden verwerven. Onze voorouders hebben door rumoer en 

lawaai de kwade geesten proberen af te schrikken. Dit zou dan de oorsprong zijn van het 

Midwinterblazen, het klokkenluiden in de kerstnacht, het nieuwjaarsschieten en het 

schreeuwen bij het nieuwjaar wensen. Meestal was het niet één klok, maar alledrie klokken 

die te samen uit de oude toren hun kerstlied zongen. Dit gebruik was nog honderd jaar 

geleden bekend in Borne, Denekamp en Markelo. Vooral in Eibergen en Neede maakte men 

het te erg. De jongelui klommen in de toren. Zij luidden met de kleine klok, beierden met de 

middelste door de klepel met een touw te trekken en joegen in de grote klok de klepel met de 

hand heen en weer. Op kerstavond hielden zij dit wel tot twaalf uur vol en begonnen al weer 

om vier uur in de morgen en op kerstdag werd het nog enige malen herhaald. Als gevolg 

moesten iedere keer na de feestdagen ‘klepels, seilen en worgels’ gerepareerd worden. Soms 

waren de klokken ernstig beschadigd. 
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Eversdijk  
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Een paar weken later is de boerderij verdwenen. 
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Dat men in de midwintertijd niet mocht spinnen is een oud maar nog niet vergeten voorschrift. 

Men weet in Markelo nog dat lang geleden op een kerstavond de meid op een boerenerve tegen 

de huisvrouw zei, dat het toch niet de moeite waard was, het nog gereedliggende restje vlas 
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de kerstdagen over te laten liggen, ze wilde het nog afspinnen. De vrouw liet haar begaan. 

Toen het wieltje ijverig snorde, kwam een groot varken de niendeur inlopen, recht op de 

spinster af en gooide het wiel en het meisje omver. Sinds dien heeft dat meisje nooit meer 

gewaagd op ‘hillige oavend’ te spinnen. In Markelo woonde een boer die aan de voet van de 

Kattenberg of de Kraaienberg woonde. In de kerstnacht stond hij op van zijn bed en ging in 

zijn appelboomgaard, en bond om elke boom een stroozeel (uit stro gedraaid koord). Dat deed 

hij omdat de bomen dan beter vrucht droegen. Het ombinden met stro blijkt dus een 

handeling te zijn, zoals ze er meer in de kersttijd voorkwamen, waardoor men invloed meende 

te kunnen uitoefenen op de oogst of de gebeurtenissen van het komende jaar. In Markelo was 

het ook op een boerenerve gewoon dat men op kerstavond de tafel onder het slop (zoldergat) 

op de deel te plaatsen, voor men ging slapen. Op de tafel legde men een nieuwe bezem die uit 

berkenrijs moest zijn gebonden en nog niet gebruikt mocht zijn. Het eerste wat men op 

kerstmorgen deed, was naar de deel gaan om te zien wat er gedurende de nacht op de tafel 

was gevallen, want ‘van alle zoad dat der et joar duur op ’t erve verbouwd zol wodden, kon 

men der dan op veenden.’ Men verheugde zich wanneer er veel roggekorrels bij waren, dan 

werd het een goed jaar voor de roggebouw. Men kende dit gebruik ook in Buurse. Daar echter 

had men steeds gezegd dat het heksenfamilies waren, die boerengezinnen die de tafel in de 

kerstnacht onder het slob plaatsten. In plaats van een tafel gebruikte men ook wel een wan. 

De nieuwe uit berkerijs gebonden bezem was ook hier onmisbaar. Men zag in vroeger tijd 

tegen de kerstdagen menig boerenmeisje met een ‘knuppeldeuksken’ in de hand vrolijk langs 

de moeilijk begaanbare zandwegen stappen op weg naar haar ouderlijk huis, ‘hen kooken’. 

Wanneer het boerenmeisje ‘hen kooken gaot’ betekent het dat ze een bezoek gaat brengen aan 

het ouderlijk huis tussen Kerst en Driekoningen. Het meisje, dat in den vreemde moest dienen 

had vaak heimwee naar haar ouders huis. In het knuppeldeuksken had zij ‘nen metworst, 

nen stoeten en nen toeten met koffieboonen’, alle kerstgeschenken van de huisvrouw voor wie 

zij werkte aan haar ouders. Dat het koekenbakken op Midwinter een gekerstend gebruik is, 

blijkt uit de christelijke spreuken, soms zijn afbeeldingen van bijbelse verhalen op de oude 

ijzers aangebracht. De wijze van bakken tussen twee samengeknepen ijzeren bladen aan een 

lange steel bevestigd, maakt deze ijzers bijzonder geschikt voor het open haard vuur. En wijst 

misschien nog terug naar de primitieve wijze van bakken tussen twee verhitte stenen in de 

warme as van de haard. Aan dit laatste herinnert ook nog het Twentse spreekwoord: ’n ieder 

krabt de assche op zien’n kook’n.’ Men zegt dat as in vroeger tijden zorgvuldig werd verzameld, 

daar zij over de akker gestrooid de vruchtbaarheid zou verhogen. Wanneer het kerstblok 

brandt is ‘hillige oavend’ aangebroken. Het is het tijdstip waarop alles wat tussen Sint 

Nicolaas en Driekoningen heilig, plechtig, geheimzinnig en feestelijk is zijn hoogtepunt 

bereikt. Uit oude Twentse spreuken wordt ons duidelijk hoe dan het christelijk geloof over 

alle oude voorstellingen de heerschappij voerde. Het koude water in de bronnen en beken 

wordt tintelende wijn. Heel de schepping voelt dat een heilig uur is aangebroken. Rustig ligt 

het vee in de stallen en het slaapt niet. De koeien, de paarden en de varkens staan eerbiedig 

op als middernacht komt. Zelfs de kippen houden de koppen dan niet meer onder de vleugels 

en in opgerichte houding zitten ze achter het vee op hun stokken. Op sommige boerenerven 

was het de gewoonte van de huisvader aan elk beest op zijn beurt een stuk brood te brengen. 

Het boerenvrouwtje uit Markelo, dat erg nieuwsgierig was, zette zich bij de put neer om met 

eigen ogen te zien hoe dat ging, wanneer te middernacht het water wijn werd. De volgende 

morgen zag men haar daar nog zitten, op dezelfde plek, maar ze leefde niet meer. Op deze ene 

dag droeg men, ook binnenshuis, de hele dag schoenen. Terwijl men op gewone zondagen met 

blank geschuurde klompen naar de kerk ging. Behalve naar de kerk ging men op deze dag 

niet uit, het gezin bleef onder elkaar. Men vond zelfs, dat het niet te pas kwam bij de buren 

een praatje te maken. De kinderen mochten niet druk spelen en men trachtte hen met 
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verhalen vertellen bezig te houden. H.W. van de Heuvel, die in het jaar 1909 zijn ‘Volksgeloof 

en Volksleven’ een van de eerste Nederlandse boeken over Volkenkunde uitgaf, noemt de 

Midwintertijd ‘De Dertien Nachten. Twaalf Nachten, waarbij dan blijkbaar kerstavond niet is 

inbegrepen, is in Holland, met name in Amsterdam bekend. Twaalfde Nacht is ook de naam 

door Shakespeare in één van zijn toneelstukken aan het Driekoningenfeest gegeven. Reeds 

op Sint Stefanus: 26 december heerst een andere geest. Sunte Steffen heet deze dag in Twente. 

Maar de volksmond laat aan de naam Steffen gewoonlijk een woord voorafgaan, dat duidt op 

het grote drankmisbruik waaraan onze voorvaderen zich schuldig maakten. Ruw waren de 

zeden, even ruw als de naam ‘Zoepsteffen’. Niet zelden eindigde deze dag, die in opgewonden 

stemming en grote luidruchtigheid doorgebracht werd, met een vechtpartij. In de omgeving 

van Enter vooral bleef het ‘Sunte Steffensriën’ nog lang in zwang. Daarbij was het er echter 

niet om te doen de paarden hard te laten draven. De boerenzoons maakten op Sunte Steffens 

reeds vroeg in de morgen een rondrit waarbij alle familieleden bezocht werden. De ruiter werd 

natuurlijk getrakteerd met het gevolg dat menige Sunte Steffen ruiter op zijn terugtocht een 

zandruiter werd. In Markelo vierde men op deze dag een soort Stoetenfeest. De jonge mannen 

uit het dorp en de omtrek kwamen ’s middags bij de bakker samen. Ieder legde wat geld in de 

gezamenlijke kas en voor het geld werd stoete gekocht. Het moeten ronde, platte broden 

geweest zijn. De winnaars van behendigheidspelen, dobbelspel of weddenschappen werden 

vervolgens met zo’n brood beloond. Het ging erom wie één of meer stoeten met een enkele 

snede kon doorsnijden of een brood kon werpen door een luik dat hoog in een huis openstond. 

Van de viering van Allerkinderendag op 28 december herinnert men zich in Twente, voor zover 

mij bekend is, niets. Oudejaar was de dag waarop men bijna in ieder gezin Nieuwjaarskoeken 

en later oliebollen bakte. Men onderscheidt deze koeken in zeer dunne, uit beslag gebakken 

‘iezerbakkenkookens’ en in wat steviger uit deeg gebakken ‘kniepkeukskes’. Beide soorten 

worden in dezelfde koekenijzers gebakken. In sommige families werd op oudejaarsdag geen 

middagpot gekookt. ’s Avonds kreeg men vlees en spek en na het avondeten komt de tafel vol 

te staan met alle mogelijke drank en foezel (goedkope jenever) en ook nog krentenstoete. Te 

middernacht, wanneer de torenklok haar twaalf zware slagen doet horen, slaat plotseling de 

bespiegelende en gemoedelijke stemming om. Geweren, pistolen en later carbidbussen 

knallen, luide heil - en zegenwensen weerklinken. Te Wierden heft de nachtwacht zijn 

nieuwjaarslied aan te midden van een grote stoet volgelingen die allen van harte meezingen. 

Na een korte nachtrust breekt de nieuwjaarsmorgen aan. Deze eerste dag van het jaar is, net 

als Sunte Steffen berucht geworden om het drankmisbruik dat bij de feestviering plaats had. 

Bij de boeren was het gebruikelijk dat de jongelui uit de hele noaberschap gezamenlijk heil 

en zegen kwamen wensen. Uit een groep van vijftien boerenerven kon een troep jong volk van 

wel vijftig personen plotseling met veel lawaai de ‘boavenduur’ komen binnenvallen. 

Gewoonlijk hing er op deze dag een grote pot erwtensoep aan het ‘hoal’ boven het open vuur. 

In de steden werden de vrouwen verrast met een stroom van gedrukte nieuwjaarswensen op 

rijm. Hun tegenwens ging vergezeld van een muntstukje. Ook de kinderen, die heil en zegen 

kwamen wensen ontvingen als beloning een muntje. Voor ons mensen van de nieuwe tijd sluit 

1 januari het tijdperk van de winterfeesten af. Vroeger was Driekoningen nog een dag met een 

eigen wijze van viering. Zo was er een kinderspel waarbij één van de kinderen tot koning werd 

aangewezen. Midden op de tafel was een hoop meel gelegd waarin een boon was verborgen. 

De kinderen zaten er in een kring omheen elk met een stokje in de hand. Om de beurt mocht 

elk van hen met zijn stokje een kleine hoeveelheid mee naar zich toe halen. Wie daarin de 

boon aantrof was koning. Er werd hierbij natuurlijk een versje gezongen.  

Het begin luidde: 

 
Scheer ape, scheer pape, scheer akkerman, 
Scheer allens, wat hee kriegen kan. 
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Ook wel werd op Driekoningen een tinnen lepel opgeofferd om een blik in de toekomst te 

kunnen werpen. Men liet het gesmolten metaal van de lepel in wit zand uitlopen. Uit de figuren 

(soms op letters gelijkend) die daarbij ontstonden, voorspelde men de toekomst. Volgens een 

oud volksgeloof waren de drie koningen op deze dag van het jaar steeds nog weer op reis naar 

Betlehem. Een boer vertelde uit eigen ervaring:  

 

Aleerdaags in de weentertied leuten de boeren dee dan vuur eere peerde joo gin werk hadden, 

zik geern as vrachtveurders broeken. 

 

Met deze dag eindigt de Midwintertijd. Na Hillige Dree kon men zijn Nieuwjaarswensen niet 

meer aanbieden. De midwinterhoorn werd in de put gehangen en bleef daar tot een nieuw 

advent aanbrak. Men mag niet verzuimen alle met kerstmis aangebrachte versieringen van 

dennengroen en kaarsen op deze dag te verwijderen. Laat men ze tot na Driekoningen hangen 

dan kan hieruit onheil volgen. Het begint nu merkbaar te worden dat de dagen lengen. 

‘Iederen dag’, zo zegt men in Enter, ‘wo’dt noa Hilllige Dree nen hanentrad langer.’ 

 

 

Aangebrand 
 
Aagt Morsebel nam kleine Piet 
in kost, en als het kind, te middag aangezeten, 
haar soms zijn walging merken liet, 
de vieze bijsmaak van heur knoeisels werd geweten 
aan kaarsvet, roet, noch snuif; ’t was altoos: ‘Lekkertand, 
wat zou het zijn, als aangebrand?’ 
 Nu kwam er eens een schotelvol groen eten 
te voorschijn, die kok Aagt spinazie had geheten. 
Hiervan kreeg kleine Piet zijn deel op ’t bord gesmakt; 
hij roert erin; hij vindt twee achterpoten 
van de arme kikvors, onder ’t warmoes kort gehakt, 
en legt met de ogen half gesloten 
zijn eetvork neer terwijl hij vraagt: 
‘Heeft aangebrand ook voetjes, moeder Aagt?’ 

 
 
 A.C.W. Staring 
 
 

 

 

Verdediging  
 

 

De bestaande wegen in de marken zijn nog steeds hoekig en kronkelig. Waarom vraagt men 

zich af? Bijna altijd gaat dit terug op een oude toestand van ondoorwaadbaar broekland, 

dwarsliggende waterlopen, moeilijk doordringbaar bos, verraderlijk moeras en onverzettelijke 

eigenaars. En onbewust of bewust speelde steeds de gedachte: ‘Laat het zo, wij hebben er 

geen last van en weten niet beter. En je moet het je vijanden niet te gemakkelijk maken’. 

 

Het waren roerige tijden en Overijssel werd geteisterd door verscheidene moortbranders ende 

knevelers, die de huisen branden, de huisluden knevelden, schatten (geld afpersen) en 
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doorsloegen ende alle boosheit bedreven (verkrachten en mishandelen van vrouwen en 

kinderen), ende liepen in groten getale door de landen, gaven maclkanderen op die wegen aen 

hecken ende bomen teickenen, waerbij sij konden weten, waer sij malckanderen vinden 

souden, waer sij hene waren ende hoe sterck. Zelfs die arme, ellendigen menschen, die in 

gasthuse op haere kranckbedden lagen werden vermoord, net als in de omtrek gevangen 

genomen boeren. 

 

Op dergelijke gebeurtenissen volgde uiteraard wraak. Deze wraak had weerwraak ten gevolge 

met alles wat daarbij behoorde: roof en moord en plundering en brandschatting. Een lijst van 

gruwelijke zaken en van razernij als de strijd uitbreekt. Een stem die ons over het graf 

toespreekt. En het arme landvolk werd van dit alles in de eerste plaats de dupe, al bleven ook 

de stadjes niet gespaard. Verwoestingen en vernielingen kwamen iedere keer weer op grote 

schaal voor en niemand ontkwam eraan. Zelfs de kasteelheren die in een stenen huis woonden 

waren daar allerminst veilig voor de rondtrekkende horden. Verschillende bezittingen in en 

buiten de steden leveren in die tijden geen opbrengst op aan hun Heer. 'Zij liggen woest en 

ledig, geplunderd, ontvolkt, verbrandt', aldus leest men. Als men daarbij bedenkt dat 

hongersnoden en epidemieën vaak voorkwamen en dat zich tot overmaat van ramp onder de 

kasteelheren ware roofridders bevonden.  

 

Met name in de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw werden op gezag van de bisschop van 

Utrecht honderden kilometers houtwallen aangelegd, ze kregen de naam landweren. Ze 

dienden om buurtschappen en soms hele streken te beschermen tegen vijandelijke bendes en 

ook om het primitieve verkeer van die tijd te dwingen wegen te gebruiken die gecontroleerd 

werden. Die landweren waren hoge wallen, begroeid met ondringbaar houtgewas en aan beide 

zijden voorzien van een diepe sloot. Ze kregen later – toen hun defensieve taak ophield – 

dezelfde functie als de door boeren aangelegde veekeringen. Buiten Enter, aan weerszijden 

van de Rijssenseweg is nog een houtwal (landweer) bewaard gebleven, het bos van Evertje 

(Evert Schreurs). 

 

Deventer stelde voor één van deze landweren met een gracht ervoor te laten lopen van 

Westerflier naar Ter Hunneppe. De bisschop stemde hiermee in en vroeg ook andere plaatsen 

om mee te graven aan deze landweer. Op zaterdag 31 januari 1400 reden twee 'edele 

schepenen' van Deventer in gezelschap van de edelman Bertold van Bakerweerd. Van 

Bakerweerd was burger van Deventer en drost en kastelein van Diepenheim. In hun 

gezelschap was ook Gerrit, de stratenmaker. Ze reden naar Diepenheim met de bedoeling te 

bekijken hoe met behulp van ‘een waterghane de regde (de Regge) te leydene tot arkelsteeyne', 

een burcht ten oosten van Deventer. Deze mededeling is te vinden in de Cameraarsrekeningen 

van de stad Deventer. In de periode 1399-1402 hebben vele posten hierin betrekking op het 

Reggeproject. Dat deze landweer met toestemming van de bisschop is aangelegd blijkt uit de 

post van 5 december 1399. Daarin spreken vier schepenen en burgers met de bisschop over 

de 'stouwe van Dyepenheim'. Dat wil zeggen dat er werd gesproken over de dam. De dam die 

bij Diepenheim in de Regge gelegd zou moeten worden om het water door de gracht naar 

Arkelstein te kunnen leiden. Nog zijn op tal van plaatsen van die defensieve wallen gespaard 

gebleven. De restanten van landweren zijn te herkennen wanneer in de weg een scherpe z-

bocht of u-bocht is en aan de boerderijen die aan de weg liggen. Het kan een aanwijzing zijn 

omdat op die manier het verkeer door de openingen in de landweer werd geleid. 

 

Landweren in het landgoed Twickel waren bij Graes, bij de Hondenborch onder Zenderen en 

bij het vroegere armhuis Arke van de (door de scheepvaart) rijke buurtschap Zeldam. De naam 
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Hondenborch zou betrekking hebben op een terrein waar de bewoners vrij waren van diensten 

en belastingen. Het was een allodiaal goed en een soort voorloper van de latere 

havezaathsrechten. Het terrein werd door een landweer begrensd. Op grond van de verhalen 

is bij de Hondenborch een stuk van de buitenhof-landweer teruggevonden. Eentje die niet 

recht maar slingerend verloopt, echt middeleeuws dus. Er was een landweer op de plaats van 

een middeleeuwse ijzersmelterij onder Hengevelde en die van de voormalige bisschoppelijke 

hof (De Meijer) te Wiene, met palen van de vroegere gracht. Graes was een door Huis Twickel 

gekochte en al omstreeks het jaar 1600 afgebroken landjonkerburcht. De burcht moet 

oorspronkelijk een wachtpost in de landweer zijn geweest en lag daarom zo afgelegen in de 

wildernis. Soms spreken de markenboeken er al over. Het woord graven (sloot) kan 

bijvoorbeeld zeer goed een landweer  zijn. Als je het gebied niet kent lees je daar gemakkelijk 

overheen. Onderzoek ter plaatse bewijst hoeveel sporen uit verre tijden er in het veld nog te 

vinden zijn. Zeker in een gebied als Twickel waar nooit verkaveld en zelden ontgonnen is. En 

bij dat onderzoek kunnen de verhalen van oude mensen helpen. Op Twickel was het niet 

bekend maar de boeren wisten heel goed waar de burcht Graes gelegen heeft, al is het huis 

al bijna vier eeuwen weg. 

 

Er zijn namen van erven die verband houden met uitkijkposten: Kiekert, Kiekoet, Stock, 

Stockman, Schutterij. Ze zijn afgeleid van de namen van wachthuisjes op hoge palen. Namen 

die in verband worden gebracht met slagbomen (runnebomen) in de doorgangen zijn: 

Hekman, Hekjan, Hekkert, Boom, Beumer, Boomkamp, Sluter, Slotman. Ook namen als 

Lammertman en Lammers hebben betrekking op de landweren. 

 

Een koers betekent een uitkijker, een wachter in een uitkijkpost: een kijk overal. Het 

werkwoord is koeren en betekent dus uitkijken. De naam Koers heeft niets te maken met de 

goede koers houden of met de koers op de beurs. Een koerhuis, coerhuis of cuerhuys was een 

huis van waaruit men de omtrek kon overzien en waarop wacht gehouden werd: een 

uitkijkpost. Dag en nacht stond daar een wachter op de uitkijk. De koerhuizen behoorden tot 

de oude verdedigingswerken samen met de landweren en bewaakten de doorgangen bij de 

runnebomen. Voor de aanleg van landweren werd gebruik gemaakt van bestaande beken, de 

landweer volgde dan het tracé van de beek. Op een aantal plekken was een doorgang, 

afgesloten met een dubbele boom: een runneboom. Daar werd tol geheven. In het jaar 1367 

vinden we bij Deventer 'dat cuerhuus op den mersche (mars, mors) bi den wachters; later 

‘den bouzaten to den cuerhues (koerhuis) op den enghe bi der scepen ghebiete.’ Het 

markeboek van Zande (bij IJsselmuiden) vermeldt in het jaar 1578 'aen den Kuerhuiser Zijl’. 

Andere uitkijkpunten waren: de Schutterij en de tol aan de Hexelseweg bij Wierden, de 

Koerberg bij Heerde (G), de Koerheuvel bij Rhenen en de Koerbelt bij Rijssen. Te Archem 

(Meente) bij Ommen wordt in het jaar 1601 de Correbelt vermeld, hieraan is de Corbeld 

ontleend. Koer vinden we ook in de familienamen: Koerboom, Koerman, Koerkamp en 

Koermark, Koers, zie ook Keurhorst, Ter Keurst. Koerselman komt vooral in Gorsel, Laren, 

Vorden en Zutphen voor. Het erve Curslo te Almen wordt in het jaar 1382 genoemd, in het 

jaar 1410 Coerslo of Corslo, in het jaar 1645 Coursel. Het erve Koerkamp te Lettele bij 

Diepenveen heet in het jaar 1399 Ten Kuirkampe. De verdediging was nodig omdat er kastelen 

waren waar roofridders woonden. De Koersen aan de Hexelseweg keken uit naar soldaten van 

de roofridders van het huis Ter Molen bij Schuilenburg en het kasteel te Eerde of Irthe, zoals 

het oorspronkelijk heette. De Archemer Meente is het Eerderachterveld tussen Den Ham en 

Ommen en landgoed De Barkel te Hoge Hexel. En heel vroeger werd uitgekeken naar de 

soldaten van de burcht Schulenborch bij het Wendelgoor. Nu is op die plaats een tuincentrum 

gebouwd. 
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Kasteel Eerde bij Ommen ligt aan de weg naar den Ham. Het is niet te bezichtigen maar goed 

van de weg af te zien. Het is een statig omgracht edelmanshuis, geflankeerd door fraaie 

bouwhuizen van omstreeks 1715. Daarvoor heeft op dezelfde plaats een echt dertiende eeuws 

vechtkasteel gestaan dat in het jaar 1380 een verschrikkelijke belegering doorstond en 

tenslotte in brand werd gestoken. De burcht werd herbouwd en in het jaar 1521 nog eens 

geheel verwoest, nu door de Zwollenaren. Kasteel Rechteren vindt u aan de weg van Vilsteren 

naar Dalfsen op een eiland in een dode Vechtarm. Het machtige slot met zijn imposante 

verdedigingstoren was een van de twee kastelen (het andere, Voorst, is verdwenen), 

vanwaaruit de nederzetting Dalfsen en omgeving werd geregeerd en geterroriseerd. Kasteel 

Rechteren was in de dertiende eeuw een roofburcht, omgeven door wallen en een ringmuur. 

In het jaar 1320 werd het nog eens versterkt en nog eens in het jaar 1522. Prins Maurits, die 

er de Spaanse ruiters uit verdreef, heeft het kasteel in het jaar 1591 voor alle zekerheid 

ontmanteld. In de zeventiende, de achttiende en de negentiende eeuw werd het vele malen 

verbouwd en uitgebreid. De roofridders knevelden hun slachtoffers. Kramers woordenboek 

vertaalt het woord knevelen als: boeien en onderdrukken, is een knevel een dwarshout om te 

binden, is knevelarij geldafpersing en door een knevel werd de mond gestopt.   

 

 

 
 

 

Destijds maakten de in de Achterhoek wonende edelen het de Twentenaren vaak heel erg 

moeilijk. Vooral vader en zoon Van Wisch – woonachtig op huis Ter Borch aan de Oude IJssel 

bij Doetinchem – zijn beschreven door de Twellose predikant en geschiedschrijver Wilhelm 

Nagge die in het jaar 1678 schreef: 

 

Op 20 september 1490 sijn sij (vader en zoon Van Wisch), mit ruteren ende knegten in 't land 

van Over IJssel gevallen, aldaer gemoort, gebrant, gebrandschat, ende dat gantse land 

verwoest ende geplondert, beesten ende alles wat sij bekomen konden dat hebben sij 

mitgevoert.  

 

De opvolger van bisschop Floris van Wevelinckhoven: Frederik van Blankenheim, hield zich 

druk bezig met het brengen van rust en orde en het bedwingen van onwillige heren. Vooral 
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de veroveringen van Coevorden in het jaar 1395 en van Rhijnestein bij Zutphen in het jaar 

1396 waren in dit opzicht belangrijke wapenfeiten. 

 

De bisschop van Utrecht is echter niet langer in staat het getij te keren en geeft het wereldlijk 

bestuur over aan keizer Karel V. Karel V was koning van Spanje en heerser over bijna de hele 

toenmalige wereld want in zijn roomse rijk ging de zon niet onder. Met de heren van Gelre is 

het nu snel gedaan, de Spaanse troepen ontzetten de streek. De bisschop tekende een verdrag 

waarin hij afstand deed van de wereldlijke macht over het Oversticht welke aan Karel V 

overgedragen werd. Tussen beide bovengenoemde jaren vonden reeksen andere bloedige 

incidenten plaats. Bekend is bijvoorbeeld de slag bij Ane in het jaar 1227 toen Rudolph van 

Coevorden die met de bisschop Otto ll van der Lippe niet door één deur kon (in hevige onmin 

leefde), een bisschoppelijk leger westelijk van Gramsbergen in de moerassen wist te lokken. 

Daar werden allen door de Drenthenaren (mannen en vrouwen) op genadeloze wijze  

afgeslacht. Ook de bisschop kwam hierbij om het leven. Het was in de eerste dagen van 

augustus dat de Drenthenaren bisschop Otto van der Lippe en zijn leger aanvielen en hem 

met meer dan vijfhonderd edelen in de Mommenriete, in de moerassen van Anerveen 

doodknuppelden. De bisschop was uitgerukt om de drieste Rudolf van Coeverden tot 

gehoorzaamheid te dwingen. Omdat later guldensporen in het veen gevonden zijn, is de 

lugubere strijd bekend geworden als de Noord-Nederlandse Guldensporenslag. Nog altijd 

worden in het gemeentehuis van Gramsbergen de ruitersporen en andere herinneringen aan 

het gruwelijke wapenfeit bewaard. In Ane is ter herinnering aan de slag in het jaar 1967 een 

eenvoudig monument onthuld.  

 

Gebeurtenissen als deze, al waren ze dan ook niet allen zo dramatisch, waren er vele. Om nog 

een voorbeeld te noemen, in het jaar 1513 werd Oldenzaal door de Geldersen geplunderd. 

 

Een havezate is van oorsprong een grote boerderij geweest. Later gaat die boerderij – voorzien 

van de nodige versterkingen – zó domineren in de omgeving dat de omliggende boeren op de 

veel kleinere keutersteden of catersteden hofhorig worden of onder bescherming komen van 

die boerderij. Weer later zien we dat deze relatie een louter financiële keerzijde krijgt: de 

boeren van de catersteden betalen pacht of huur. Daarmee is de edelman verzekerd van vaste 

inkomsten. 

 

Het varen op de Regge was in de veertiende eeuw niet zo veilig. Aan de rivier stonden enkele 

roofridderburchten zoals, het huis Ter Molen bij Schuilenburg en aan de overkant van het 

Zwarte Water de burcht van de heren van Kuinre. In oktober 1381 heeft de bisschop van 

Utrecht met hulp van de bisschoppen van Deventer, Kampen en Zwolle het huis Ter Molen 

(het latere Schuilenburg) belegerd en zonder geweld ingenomen. Dit was nodig 'want dezelve 

vele quaedt ende moetwille (het Duitse woord Mutwille is overmoed) in Overijssel was 

gepleegt’. Een andere roofridder uit die tijd was Evert Van Essen. Deze bouwde te Eerde 

tussen Den Ham en Ommen een burcht en trachtte van daaruit de omgeving onder zijn macht 

te brengen. Toen zijn buren daarover klaagden bij bisschop Floris van Wevelinckhoven besloot 

deze het slot omver te werpen. Hoe deze roofridders zich verschansten om hun dubieuze 

bedrijf te kunnen uitoefenen leert ons het verhaal van het beleg. Hierbij werd een grote blijde 

gebruikt die stenen kon werpen van dertienhonderd pond. Het slot bestond uit een gevaarte 

van zware balken gevuld met stenen en bleek zo sterk en hecht dat de stenen als kaatsballen 

terugsprongen. Na enige tijd bezweek echter het stenen gedeelte zodat na een beleg van vijf 

weken de roofridders het slot alsnog moesten overgeven. De bisschop wilde het slot afbreken, 

het houten gedeelte was zo stevig dat dit niet lukte. Hij liet het daarom in brand steken en 
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het heeft een maand lang gebrand. In Twente is het roofridderkasteel Saterslo in Saasveld 

bekend. Wanneer men beseft dat de heren niet het minste bezwaar hadden tegen het 

ongestraft plegen van roofplundering en geweld dan heeft men althans enig idee van de 

toestanden in de eeuwen waarvan hier – zeer beknopt – sprake is.  

 

 

 
 

Regge  

 

 

Het gerucht gaat dat ook in Goor een roofridder woonde. De heer Van Goor werd op school 

gepest, hij zou afkomstig zijn van een roofridder. Van Goor zat honderd jaar geleden in 

Amsterdam op school, aldus mevrouw Van Goor, zijn schoondochter. In het graafschap 

Twente bevond zich – omstreeks het jaar 1000 – in de onmiddellijke nabijheid van het huidige 

Goor een kasteel. Dat was een zogenaamd allodiaal goed, dat wil zeggen een persoonlijk 

eigendom zonder verantwoordingplicht en schatting aan een Heer. Dit is in tegenstelling tot 

een feodaal goed waarmee een goed werd aangeduid dat iemand in leen had ontvangen en 

waarvoor een leenman wel verantwoording verschuldigd was aan zijn leenheer. Omstreeks 

het jaar 1000 werd het kasteel of borcht bewoond door een ridder van wie alleen de voornaam 

bekend is: Adolf (van Twekkelo?). Deze ging in het jaar 1030 over van de ridderstand naar de 

priesterstand en bij die gelegenheid schonk hij zijn vaderlijk erfdeel aan zijn nieuwe Heer, de 

bisschop van Utrecht. De bisschop zond daarop, analoog aan de gedragslijn van de 

Karolingische vorsten, een vertrouwensman naar zijn nieuwe bezit en gaf die eveneens de titel 

van graaf. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027 en 1054 het kasteel te Goor en werd 

het de hof te Goor met de daarbij behorende horigen eigendom van de bisschop. Een zekere 

Adolphus schonk dus de curtis (hof) Goor aan bisschop Bernold, ‘cum omnibus ad eundem 
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locum pertinentibus curtilibus, edificiis, mancipiis’, goederen die waarschijnlijk 

oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van Goor waren geweest. Het betreft hier boeren 

die erven bewoonden, gelegen in het noord-oostelijk deel van de graafschap Zutphen, doch 

van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de hof te Kagelink bij Diepenheim. Nog 

een feit: het jaar 1248 is het jaar van de verdrijving van de graaf van Goor door de bisschop 

van Utrecht. Het kasteel is definitief verwoest in 1365.  

 

 
Kasteel de Waardenborg, Holten 

 

 

De vierkante kastelen behoren tot de grootste kastelen van ons land. Voor de bouw en de 

instandhouding was veel geld en voldoende politieke en militaire macht nodig. Alleen de 

grafelijke machthebbers en de leden van de hoge adel konden zich dergelijke bouwwerken 

veroorloven. De oudste versterkingen heten de ringwalburgen of ringwallen. Dit waren van 

aarde opgeworpen wallen van enkele meters hoog met droge grachten ertussen. Zij dateren 

uit de elfde en twaalfde eeuw. Van kasteel Waardenborch in Holten is nog een ruïne bewaard 

gebleven. Kasteel Ammersoyen in de Bommelerwaard is rond het midden van de veertiende 

eeuw ontstaan en behoort tot het vierkante kasteeltype dat door de leden van de hoge adel 

werd gebouwd, in dit geval uit het geslacht Van Herlaer. Ammersoyen is met zijn hoge gesloten 

muren, ronde hoektorens, poortgebouw en gracht een goed voorbeeld van middeleeuwse 

verdedigbare architectuur. Ook ronde en veelhoekige kastelen zoals Batenburg en 

Waardenburg werden met name door de landsheren en de hoge adel gebouwd. Na het midden 

van de dertiende eeuw kwamen bij de lage adel de zaaltorens en woontorens in gebruik. Deze 

verschillende typen hadden alle de verdedigbaarheid als gemeenschappelijk kenmerk. De 

woontorens waren met elkaar verbonden door middel van muren met kantelen, waar men via 

een gang van de ene naar de andere toren kon lopen. Vanaf de muur keek men op de 

binnenplaats. De motten (kunstmatige heuvel) stonden op eilandjes, er was een gracht 

omheen, later werd de binnenplaats volgebouwd. Na het midden van de vijftiende eeuw 
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ontwikkelde zich het type van het omgrachte adellijk huis waar het element van 

verdedigbaarheid inmiddels was losgelaten. Het bouwproces duurde vaak eeuwenlang. Door 

uitbreiding van een complex kon de ene na de andere generatie nieuwe delen aan het kasteel 

toevoegen. Kasteel Hernen kreeg in het jaar 1999 na vijftig jaar nieuwe leien daken. In 

Gelderland zijn nog enkele middeleeuwse kastelen, zoals kasteel Hernen en kasteel 

Rosendael. Kasteel Hernen heeft zijn middeleeuwse karakter goed bewaard. De ronde toren 

op de zuidwesthoek toont nog altijd zijn gesloten, weerbare karakter. Verbouwingen en 

moderniseringen van het kasteel na de middeleeuwen hadden tot doel het praktisch nut en 

het wooncomfort van het huis te vergroten. Ramen werden vergroot om meer licht en lucht 

toe te laten, smalle muurtrappen werden vervangen door trappenhuizen. Er is een groep 

kastelen te onderscheiden die hun huidige gestalte te danken hebben aan geregelde 

verbouwingen, in een aantal gevallen tot in de negentiende eeuw. Dat geldt voor de kastelen 

Cannenburch, Wisch, ’t Velde, Waardenburg en Rosendael. 

 

Prins Maurits zou zijn tenten hebben opgeslagen bij de vlierbos midden op de Usseler Es. De 

roversbende die op de Hölterhof woonde zou door hem verslagen zijn. Hun aanvoerder liet hij 

ophangen en op de Bottenkamp begraven. De overlevering houdt prins Maurits in hoge eer.  

 

Er werd geregeld door soldaten geplunderd en gebrandschat tijdens vele gewapende 

conflicten, de boeren waren meestal slachtoffer. Vrouw en kind, oogst en vee waren een 

dankbare prooi voor niets ontziende gewapende moordenaarsbenden. De boer moest zich 

noodgedwongen wel verdedigen. De korenspiekers kregen een verdedigbaar karakter op de 

curtes (bisschoppelijke hoven) in Oost-Nederland en Westfalen. Geen wonder dat we 

schietgaten zien in de muren van de spiekers. Zo kon de grotere boer op zijn gewaarde erve 

in de marke have en goed bij gevaar in veiligheid brengen. 

 

In de daarop volgende tijden werd het weinig beter. Tijdens de Tachtigjarige oorlog waren ook 

meermalen rondtrekkende, dikwijls wegens gebrek aan soldij ontbonden troepen die rovend 

en plunderen door het land trokken.  

 

Sy lagen hier seer lange zo leest men ergens, ende aten 't gansche lant van Overijssel op, 

uytgenomen Vollenhoven ende Mastenbroeck. En elders: de jaren 1580-1600 waren jaren van 

de aldergeweldigste ellende; de boeren hadden van frunt ende viant dagelijx gewalt ende 

overval te verduren. Zij vertrokken met wif, kinderen unde wes si sunst liggende en roerende 

hadden, in bosschen en broecken en beschantzen zich aldaer. 

 

Niet alleen de woningen van de ‘meyerluyden’ (pachters) waren gedurende meerdere jaren 

onbewoond. Ook meer of minder versterkte huizen als de havezaten blijken in die jaren 

ontvolkt te zijn. 

 

Uit deze tijden dateert een omslag (belasting) van kosten tot onderhoud van een garnizoen te 

Deventer. Hierin wordt een akelig beeld geschetst over de troosteloze toestanden van die tijd. 

Men kan in de krant lezen: ‘Het stedeke Almelo, de boerderijen en huizen rondom het kasteel 

is verbrand, de stedekens Delden en Goor eveneens. 't Carspel van Goor, Enter en Wierden 

en het stedeken Rijssen is zeer gefouleerd (het Duitse woord foul is overtreding). 't Gericht 

Haaksbergen waar het stedeken bij hoort is merendeel verwoest.’ 

 

Rechtstandig op de ‘Groote Strate’ in Almelo stonden tal van smalle stegen, doodlopende 

sloppen met armetierige huisjes van de huiszittende wevers. Waar geen Heer, geen magistraat 
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destijds er nog aan dacht om enig handelsverkeer met buitenaf te bevorderen, immers 

economisch vormden stad en naaste omgeving een gesloten, zichzelf bedruipende, agrarische 

eenheid. Men sloot de poorten en stadsbomen vroegtijdig, ‘poerteners (poortbewakers) sluten 

die poorten den somers toe neghen uren en de des wynters toe sess uren’. Geen wagen, geen 

vreemdeling, niemand kwam dan nog binnen. De postwegen liepen destijds buiten de 

omwalling, de hagen raakten slechts aan Stad Almelo noordelijk van de Götte en in het zuiden 

bij de latere Veemarkt. Vandaar dat op die plaatsen de twee of drie oudste logementen 

(eenvoudig hotel) verrezen. 

 

 

 
 

 
Bron: Oldenzaal.nl. 
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Oldenzaal heeft altijd twee poorten gehad en we kunnen ons afvragen of Oldenzaal 

aanvankelijk ook niet slechts twee poorten had en dat de Deurningerpoort pas naderhand in 

de vestingwerken is opgenomen. Hiermee zou ook de bekende bocht in de Deurningerstraat 

verklaard kunnen worden. Het tangentiale straatgedeelte ligt daar ongeveer op de plaats van 

de eerste versterking. De ommuring zoals Jacob van Deventer die getekend heeft moet dan 

gezien worden als een uitleg van dit eerste stelsel verdedigingswerken. In het jaar 1409 lag de 

proosdij in rot twintig in de stad. Dit zou erop kunnen duiden dat Oldenzaal toen reeds 

ommuurd was op de manier zoals Van Deventer dat getekend heeft. In dezelfde tijd werd 

Ootmarsum voorzien van een ‘syngelgraven’. Geregeld werd er verder gewerkt aan de 

verbetering van de vestingwerken in Oldenzaal. Aan het eind van de zestiende eeuw werden 

de verdedigingswerken aangepast aan de nieuwste vestingbouwkundige inzichten. De stad 

zelf werd er echter niet groter door. Nadat deze vestingwerken waren opgegeven ontstonden 

hier, ook weer rakend aan de voorgaande versterking, de rotten tien, vijfentwintig en 

achtentwintig en als sluimerend rot zestien of vijfentwintig. Samenvattend lijkt het erop dat 

het aantal rotten in de stad stapelsgewijs is uitgebreid van twaalf via vierentwintig naar 

achtentwintig stuks. De drie verdedigingsstelsels vormen ieder voor zich een afgerond geheel. 

De overgang van het ene naar het andere stelsel zal mogelijk gefaseerd verlopen zijn. Binnen 

het eerste verdedigingsstelsel zal de centraal gelegen hof gezocht moeten worden, als de kern 

waaruit uiteindelijk de stad is ontstaan. Reeds eerder is vastgesteld dat een rot een 

onderverdeling was van een vierendeel en dat een rot niet in twee verschillende vierendelen 

kon liggen. Bekend is geworden hoe de rotten over het stadsgebied verspreid lagen. Aangezien 

bekend is welke rotten deel uitmaakten van een bepaald vierendeel ligt daarmee tevens de 

verdeling van de stad in vierendelen vast. 

 

Na twee Munsterse oorlogen blijft het tot het jaar 1795 rustig in Enter. In dat jaar zijn het de 

Fransen die een nieuwe bezettingsperiode inluiden. De troepen die in Goor, Delden en Almelo 

zijn gelegerd, eisen voor hun paarden hooi, stro en haver. Weer worden de Enterse 

zompschippers opgeroepen om voor vervoer te zorgen. Omdat de Fransen alles wat eetbaar is 

uit Enter wegslepen dreigt er na verloop van tijd zelfs hongersnood. De schadeclaim die Enter 

later bij de overheid indient wordt gedeeltelijk toegekend. 

 

Over de kozakken is nog geslachten lang verteld. Een van de begraafplaatsen bij Enschede 

wordt ’n kozakkenkerkhof genoemd. Niet omdat er kozakken begraven zijn maar alleen 

vanwege de man die de kozakken van Enschede naar Deventer tot gids diende. Sindsdien 

droeg hij de bijnaam De Kozakke. Hij was de eerste voor wie op het kerkhof een graf werd 

gedolven. In Enschede weet men nog dat een boerenmeisje met de kozakken danste, die hier 

op een koude (winter) kermis hun intocht deden. Ze danste zolang tot zij er dood bij neer viel. 

De meisjes in Diepenheim dachten minder gunstig over deze wilde ruiters en waren erg bang 

voor hen. Toen de vreemde mannen Diepenheim naderden vluchtte een aantal van de meisjes 

naar Spöllemanstriene, een oude vrouw – waarschijnlijk een wikkewief ofwel waarzegster – in 

wie zij een groot vertrouwen hadden. Triene verborg hen allen in haar hut, zij legde een groot 

vuur aan en wierp, toen de kozakken het huis genaderd waren, hierop veel groene bladeren 

en takken, zodat een geweldige rook de hut vulde. De kozakken hadden hier een hekel aan 

en zagen alleen de oude Triene en trokken het huisje voorbij. 

 

Het volk van Twente heeft zijn deel van de politieke verwikkelingen die zich in West-Europa 

voordeden en van de gevolgen daarvan ruimschoots meegekregen. Tot en met de Franse 

periode is er – daargelaten het grootste deel van de achttiende eeuw – geen oorlog geweest, 

wel knevelarij en willekeur van drosten en andere machthebbers. Welhaast één 
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ononderbroken – zich over bijna acht eeuwen uitstrekkende – keten van bezorgde 

omstandigheden die met het politiek toneel van die dagen voor ogen, er ten nauwste mee 

verband hield. Om met Jean Paul Sartre te spreken: 'De rijken maken oorlog en de armen 

sterven’.  

 

De Spanjaarden konden wel de tien of meer steden innemen die tussen de met windmolens 

bezette muren van de stad en de grenzen van de republiek lagen. Amsterdam zelf was 

onneembaar, de sluiswachter hoefde alleen de sluisdeuren van de Sint Anthoniessluis open 

te zetten om de brullende zee in de lager gelegen polders los te laten en zo de naderende vijand 

te verdrinken. In het jaar 1623 zat het Spaanse leger nog steeds in de zuidelijke Nederlanden 

verschanst. De beste bataljons waren naar het Rijnland gestuurd en in de garnizoenen zaten 

alleen ellendige en muitende piekeniers, het leger bleef een bedreiging vormen voor de zeven 

onafhankelijke noordelijke provincies van de republiek. Spanje wilde niet dat het 

Nederlandstalige prinsdom Luik in handen viel van de ‘rebellen’ in het noorden zodat elke 

keer als de prins van Oranje door de Spanjaarden bezette steden en gebieden probeerde te 

heroveren, zijn troepen werden tegengehouden tot er versterkingen arriveerden. De Noord-

Nederlanders haten de Spanjaarden. Zij hadden het woord Spanjaard uitgevonden om van 

het gebruikelijke Spanjool een scheldwoord te maken, dat rijmde op veinzaard (huichelaar) 

en snoodaard. Ook de Portugezen, tot het jaar 1640 bondgenoten van Spanje, en die daarna 

de Nederlandse schepen gingen plunderen en probeerden de Nederlandse factorijen in te 

nemen, werden verfoeid. 

 

De verdedigingswerken in Nederland waren te zwak om de nieuwe krachtige vuurwapens te 

kunnen weerstaan. Dat de bezorgdheid groot was blijkt wel uit het feit dat in het jaar 1874 

een nieuwe vestingwet aangenomen werd. In 1883 werd met de aanleg van de Stelling 

begonnen en tot het jaar 1963 viel de hoofdverdedigingslijn onder de voortdurende aandacht 

van het departement van oorlog en de latere defensie.  Geen schuur werd gebouwd, geen weg 

werd aangelegd in een verdedigingslijn of het werd getoetst aan strikte regels. Gebouwen 

werden hoogst zelden toegestaan. Het zicht en het schootsveld moesten immers vrij blijven, 

het terrein bleef open.  

 

Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog werd gevreesd dat Nederland toch betrokken zou 

worden in de strijd. De Engelse troepen zouden door Nederland de Duitse troepen van 

achteren kunnen benaderen. Daarom werd in het jaar 1916 het verdedigend vermogen van 

de westflank verhoogd door er voorzieningen bij te bouwen. Bij IJmuiden werd de duinstelling 

ingericht die in het jaar 1918 nog werd uitgebreid in zuidelijke richting. De positie van 

Spaarndam werd voorzien van een voorstelling met schuilplaatsen. Deze voorstelling is in 

zoverre onvoltooid gebleven, dat voor een groot deel de gronddekking achterwege is gebleven 

doordat het werk na de mobilisatie werd gestaakt. Om over vuurmonden te kunnen 

beschikken werd een inventarisatie gemaakt naar de nog beschikbaar zijnde oude voorladers. 

Deze verouderde kanonnen hadden na afschaffing een nieuw leven gekregen als sleeppaal 

langs het Noordhollandskanaal. Na veel overleg kon het leger de beschikking krijgen over 

vijfenveertig van de negentig vuurmonden. Meer konden niet worden gemist. Op 26 april 1918 

werden geen verloven meer verleend. Er werd afgewacht hoe het verloop van de oorlog zou 

zijn. Op 11 november van hetzelfde jaar kon opgelucht worden adem gehaald, de Grote Oorlog 

zoals deze toen werd genoemd, was afgelopen. 

 

Om op de hoogte te blijven van de jongste ontwikkelingen in de oorlogvoering werden door 

Nederlandse militairen talrijke bezoeken gebracht aan de slagvelden van de Eerste 
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Wereldoorlog. Ook Nederland werd op zijn beurt druk bezocht door vreemdelingen die de 

opdracht hadden zich op de hoogte te stellen van ons verdedigend vermogen. Illustere figuren 

zwierven door ons land en werden zorgvuldig in de gaten gehouden. Zo bestond er veel 

belangstelling voor de kapitein van de zandzuiger Lions, een zekere Gardener. Het 

signalement was op zijn beroep afgestemd: Engelsman, leeftijd 40-45 jaar, door de zon 

gebruind gelaat, draagt geelachtige bruine deukhoed, later gezien met grijsgroene hoed, 

spreekt Frans, Duits, Engels en Nederlands, rijdt op een zware motorfiets. Deze man werd 

door een dokter in Leeuwarden geopereerd aan een kogelwond, waarna niets meer van hem 

werd vernomen. Hij was verdacht en niet betrapt, hij reisde veel en had zijn verschijningsvorm 

tegen. Met de aanhouding van drie Engelsen werd meer succes geboekt. Deze werden betrapt 

tijdens het maken van schetsen en waren tevens in het bezit van kaarten en tekeningen van 

de Nederlandse kust en de havens in ons land. Dat de verbinding met het thuisland een groot 

probleem was, blijkt wel uit de noodkreet van commandant Buhlman van het veldleger in ’s 

Hertogenbosch. Deze telegrafeerde naar het Centraal Commando in Den Haag: ‘wat moet 

geschiedde met Belg met postduiven, (vermoedelijk) spion in Breda aangehouden’. Een zekere 

Krebs hield zich ook al verdacht in ons land op. Bij zijn aanhouding deed hij zich voor als 

iemand die uit de Elzas kwam en voor zaken naar Amsterdam was geweest. Zijn signalement 

luidde: ‘flink postuur, gewone lengte, grote opgedraaide knevel en sikbaard’. Hij had een Duits 

nationaliteitsbewijs bij zich en was op weg naar België, Frankrijk en Nederland. Hij was ruim 

voorzien van vreemde valuta voor die landen. Opmerkelijk was dat hij ook een jachtakte, een 

militaire lepel en vork bij zich had. Krebs opereerde onder de schuilnaam Hollbroeker. 

Onderzoek naar zijn kwaliteiten leverde genoeg op om hem voor verdacht te houden. Zijn 

vrouw kwam uit Rotterdam en woonde op dat moment in de Elzas. Krebs was toen voor de 

derde keer getrouwd en had volgens de zuster van zijn vrouw steeds met politie en justitie te 

maken. Soms was hij ook paardenhandelaar. Ook zou hij een inlichtingenbureau hebben 

gehad. 

 

Meldingen over spionage kwamen regelmatig binnen, meestal geplakt met uit de krant 

geknipte letters. 

 

20 november 1914 

Volgens  krantebericht heeft Herr Tiesing, directeur van een duitse maatschappij, op Oude 

Tonge de gasfabriek gebouwd en tussen de gashouders zonder reden een betonnen vloer. Een 

kanon daarop gesteld bestrijkt fort Ooltgensplaat en de Waterweg naar Antwerpen. De 

gasfabriek Heemstede is ook door hem in het jaar 1908 gebouwd. Moet niet worden nagegaan 

of hier ook niet ongemerkt een geschutsopstelplaats is aangelegd? 

 

Het vervoer met de trekschuit was goedkoop, kostte een paar stuivers en geen jager die het in 

zijn hoofd haalde meer te vragen, aangezien iedereen de wettelijk vastgestelde tarieven kende. 

Op iedere tocht voer de schuit door zo goed als lege polders, waar elk dorp en elke boerderij 

een kanaal, een brede sloot of een rivier te zijn toebedeeld. Dit netwerk van waterlopen schiep 

een wonderlijk panorama, waarin zeilen door het gras leken te glijden. Als de kanalen en 

sloten ’s winters bevroren, bonden de boeren schaatsen onder en deden ze met sledes hun 

werk twee keer zo snel. De mensen uit de polder waren gehard door het herhaaldelijk verlies 

van hun have en goed als gevolg van de in oorlogstijd gebruikelijke strategie het land onder 

water te zetten, en door wetten die afzet van hun producten tot de plaatselijke markt 

beperkten. Het kwam niet bij ze op de trekschuit te nemen omdat ze zelf hun vlotten en kano’s 

maakten. En tenzij de armoe hen uit de polder verdreef, zagen ze nooit de grotere steden. De 

schoenen van Spinoza zouden de aandacht hebben getrokken want op deze plaatsen droegen 
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alleen rijke boeren schoenen en dan nog alleen op zondag. Het dorp Langendijk had de 

beschikking over drie paar schoenen die bestemd waren voor de functionarissen die naar Den 

Haag moesten. Langwerpige, puntige klompen, beschilderd met goedkope verf waren de norm 

in deze drassige streken. Alles – ook de trekschuiten – werd in die tijd beschilderd met een 

mengsel van lijnolie en een van de toen gebruikelijke minerale pigmenten oker of koolstof, of 

van beide samen, hetgeen schakeringen van mat groen opleverde. Deze stoffen werden 

gebruikt vanwege hun lage prijs. Het verschil tussen de steden en de herhaaldelijk onder 

water gezette landbouwgronden van de republiek wekte kritiek van reizigers, die de klamme 

lucht weten aan een ongezonde wanverhouding van de elementen. De lucht zou volgens 

sommigen zelfs de honden die de vlotten door de sloten trokken in een staat van lethargie 

(gevoelloosheid) brengen. De meeste Franse bezoekers vonden het, afgezien van Den Haag, 

overal veel te klam. Anderzijds hielden de buitenlanders van de rustige manier waarop de 

trekschuit hen van stad naar stad bracht en prezen de plompe Hollandse koeien die soms de 

trekpaarden de weg versperden. Ook Spinoza heeft nooit over deze manier van reizen 

geklaagd, zoals hij wel klaagde over de harde wind. Al waren de Iberische joden traditioneel 

stedelingen, toch vond hij het groen mooi en rustgevend. Wel zal hij bepaalde opvattingen 

hebben gehad over de geestelijke traagheid van de boeren want hij noemt ze alleen bij wijze 

van voorbeeld voor de beperkingen van de menselijke intelligentie:  

 

So zeit men van een Boer, die zich zelfs hadde wijs gemaakt datter buijten sijn velden geen 

andere en waren, maar een koe komende te missen en genoodzaakt wordende die elders verr 

te gaan zoeken, viel in verwondering, van dat buijten zijn wijnig velds noch zo groote meenigten 

van andere velden waren. En zeeker dit moet ook plaats hebben in veele philosophen, die hun 

zelfs hebben wijsgemaakt, dat er buijten dit veldje of Aardklootje daarop zij zijn (omdat zij niet 

anders beschouden) geen andere meer en zijn. 

 

 

 

Kasteel De Waerdenborch 

 
Een kasteel met een verhaal. Kastelen, dappere ridders en schone jonkvrouwen. Dat roept 

beelden op uit lang vervlogen tijden van een land hier ver vandaan. Maar dat laatste klopt 

niet helemaal. Want hoewel Holten niet groot was, had het in de middeleeuwen drie kastelen. 

Één daarvan was De Waerdenborch, een kasteel met een eigen legende.  

 

Holten zelf stelde in de middeleeuwen nog niet veel voor. In de marke stonden in 1429 nog 

maar zevenendertig huizen. In 1470 was dit aantal gestegen tot zeventig. Ter illustratie: 

Deventer telde toen tweehonderdvierentwintig, Zwolle driehonderdacht huizen. Een marke 

was een leefgemeenschap van boeren die gemeenschappelijke grond hadden. Maar hoe klein 

Holten ook was, Karel V danste er in 1532 wel op een boerenbruiloft in het huis dat nu nog 

De Keizer heet. Tijdens zijn reis door Holten bepaalde diezelfde Karel V overigens ook dat De 

Waerdenborch gesloopt kon worden. 

 

Namen als Landeweer, Trekop, Runneboom en Pasop houden direct verband met De 

Waerdenborch. En vele Holtenaren die ooit op de dorpsschool les hadden van meester 

Brouwer kennen de legende en liederen over de Rode Rijder. Het is niet toevallig dat het 

kasteel op de kruising ligt van de Markeloseweg en de Rijssenseweg. Vroeger was deze plek 
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de splitsing van twee belangrijke internationale handelswegen, die Deventer via Rijssen en 

Markelo, over land met Noord-Duitsland en Westfalen verbond. De handelsweg uit Deventer 

bezat bij Holten de enige doorgang door de landweer. Elke voerman die met zijn voertuig wilde 

passeren, moest tol betalen aan de kastelein van De Waerdenborch. Inmiddels is er volgens 

de Oudheidkamer Hoolt’n niemand meer die nog alles weet van de geschiedenis van het 

kasteel. Alleen de boeken in het archief van de stichting kunnen nog een beeld schetsen. 

 

Tijdens de tweede helft van de veertiende eeuw werd de grote landweer van Deventer naar 

Holten aangelegd. Dit was een stevige zandwal met doornig struikgewas erop en sloten 

erlangs. In deze wal, die de zuidflank van Salland moest beveiligen, werden enkele 

versterkingen gebouwd, o.a. De Waerdenborch. Bij De Waerdenborch, een bescheiden 

kasteeltje, kruiste de handelsweg van Deventer naar Duitsland de landweer, die hier met 

slagbomen was beveiligd. Er werd tol geheven over de passerende voertuigen. 

 

De Waerdenborch bezat een rechthoekige ommuring van dertig bij vijfentwintig meter met een 

brede gracht er omheen. Het poortgebouw en de ophaalbrug lagen in het noorden, twee 

hoektorens in het zuiden. Binnen de ommuring lagen de dienstgebouwen, waarvan tijdens de 

opgraving in 1972 niets meer is teruggevonden. Het kasteel werd omstreeks 1378 gebouwd, 

maar werd al in 1380 verwoest. Na de herbouw werd het vanaf 1401 aanzienlijk versterkt  

door Gerrit Borre, op bevel van de bisschop van Utrecht, de landsheer van onder meer 

Overijssel (Oversticht). Omstreeks 1530 is het kasteel afgebroken, omdat keizer Karel V de 

versterking niet rendabel achtte. 

 

In 1972 werden resten van kasteel De Waerdenborch opgegraven. Aan de hand van wat men 

ontdekte is veel, maar niet alles bekend geworden. Zo is bijvoorbeeld nog altijd niet duidelijk 

hoe het kasteel er precies uit heeft gezien. Wel is duidelijk dat De Waerdenborch – in het begin 

Hues tot Holten geheten – de laatste versterking was van de Sallandse landweer, een 

versperring, in het geval van Holten, een aarden verdedigingswal. Die landweer is op 

verschillende plaatsen in Holten, bijvoorbeeld bij de Aalpolsweg en Kattensteeg, nog te zien. 

Deze landweer liep vanaf De Waerdenborch over de huidige Aalpolsweg, Kattensteeg, 

Bontenweg en Gravensteeg naar de Boterbeek. De landweren liepen van Deventer tot Holten 

en dienden al bescherming van het Oversticht (Overijssel en Drenthe) en het Nedersticht 

(Utrecht) tegen het hertogdom Gelre, dat toen veel groter was dan de huidige provincie 

Gelderland. De Waerdenborch stond onder direct bevel van de bisschop van Utrecht, in die 

tijd Jan van Arkel. De bisschop richt zich in deze tijd op versterking van het centraal gezag 

en vooral tegen het streven naar onafhankelijkheid van de lokale adel. Deze politiek kostte 

veel geld, maar voor geld en militaire steun kon de bisschop terecht bij de drie grote steden 

van het Oversticht: Kampen, Zwolle en Deventer. In ruil daarvoor eisen de drie steden, onder 

leiding van Deventer, belangrijke invloed op over het bestuur van het Oversticht. Het grootst 

wordt deze invloed in Salland, waar de kastelen Arkelstein en De Waerdenborch bijna helmaal 

in handen komen van de drie steden. In feite fungeerde De Waerdenborch als militaire 

voorpost van Deventer. 

 

Tijdens de periode van Floris van Wevelinckhoven (1379-1393) verbrandt Hendrik van 

Solmisse De Waerdenborch. De rentmeester van Salland is in die tijd Hendrik van 

Stakenborch en deze Hendrik is nogal opstandig. Bisschop Floris van Wevelinckhoven is daar 

niet van gediend. In 1380 wordt Deventer door renboden gewaarschuwd dat Hendrik van 

Solmisse namens de bisschop een grote troepenmacht bijeen heeft gebracht. Het is niet 

ondenkbaar dat bij de schermutseling die hieruit voortkomt De Waerdenborch is verbrand. 
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In 1382 wordt het kasteel herbouwd door Deventer burgers. Het volgend jaar belooft de 

bisschop dat de kastelein altijd een Deventer burger zal zijn. In het voorjaar van 1382 is het 

kasteel klaar en op 1 mei wordt de eerste bekende kastelein Willem van Maze geïnstalleerd. 

Bij deze gelegenheid ontvangt het kasteel de naam Waerdenborch. Als de bisschop het 

wereldlijk gezag overdraagt aan Karel V, sneuvelt De Waerdenborch. Zoals zo vaak bij een 

machtsoverdracht, begint ook Karel V aan een grote (financiële) schoonmaak. De 

Waerdenborch wordt door hem als onnodig bestempeld en afgebroken. 

 

De Waerdenborch behoorde tot het standaardtype van de omgrachte vierkante kastelen. Veel 

van die kastelen hebben uitspringende ronde of vierkante hoektorens. Een dominerende 

hoofdtoren, een donjon, ontbreekt bij de meeste van dit soort kastelen. In het geval van De 

Waerdenborch zijn de schuin op de hoeken geplaatste torens aan de zuidzijde een belangrijke 

variatie op dit patroon. In Nederland zijn vrijwel geen andere voorbeelden bekend. De 

Waerdenborch heeft waarschijnlijk geleken op het veel grotere kasteel Lechenich in het 

Rijnland. Dit type kasteel is in Nederland niet het meest voorkomende type kasteel, maar wel 

het bekendst. Ook het Muiderslot is van dat type. Het kasteeltype is in Nederland 

geïntroduceerd door graaf Floris V van Holland en werd over het algemeen gebouwd door 

landheren of hoge adel. 

 

Kasteel De Waerdenborch heeft, net als elk ander zichzelf respecterend kasteel, een eigen 

verhaal: De Sage van De Waerdenborch. Ook wel bekend als het verhaal van de Rode Rijder. 

Dit verhaal is opgetekend door B.H. (meester) Brouwer. Volgens het verhaal voorkomt de Rode 

Rijder, een mythische ridder in het bezit van een weerwolf, de beroving van en wellicht zelfs 

de moord op heer Herman, kastelein van De Waerdenborch. Heer Herman wordt verraden 

door zijn eigen knecht. Maar net als de rovers de slaapkamer van de kastelein zijn 

binnengedrongen, duikt de Rode Rijder op om de schurken te straffen en de kasteelheer te 

redden. Vreemd is dat de Rode Rijder is binnengekomen, terwijl alle deuren op slot zaten en 

dat een fazanthaan vanuit een appelboom die avond het slot in de gaten hield. De Rode Rijder 

schijnt in de jaren daarna nog regelmatig gezien te zijn in de omgeving van het Urnenbos en 

de weerwolf in de buurt van het padvinderstroephuis. En ook bij het kasteel is het blijkbaar 

nog steeds niet pluis. Een vrouw uit Rijssen, die er een keer met haar man langskwam, ’s 

morgens in het donker op de hondenkar, voelde ineens dat iemand haar bij de hand had, 

zonder dat ze iets zag. Historisch bewijs voor de gebeurtenissen uit de sage is er niet. Zo is er 

bijvoorbeeld bij de opgravingen geen enkele aanwijzing gevonden dat er een onderaardse gang 

is geweest die De Waerdenborch verbond met Arkelstein. Toch werd er in 1968 nog gesproken 

over een vluchtgang, helemaal onder de Holterbroek door, naar Arkelstein aan de Schipbeek. 

 

De Waerdenborch was een kasteel met een overwegend militaire functie om de landweer en 

de handelsweg van Deventer naar Duitsland te verdedigen. Die weg splitste zich bij Holten; 

één traject ging via Rijssen-Almelo-Ootmarsum, een ander via Goor-Hengelo-Oldenzaal. 

Kasteel Arkelstein, gebouwd in 1360 en De Waerdenborch, gebouwd in 1348, waren militaire 

kastelen. Swormer, gebouwd in 1387 en Het Koerhuis, gebouwd voor 1377, waren 

versterkingen om de zuidgrens van het Oversticht te bewaken. Weggestapel (in 1010 genoemd) 

had als militair kasteel afgedaan. Het andere kasteel heette Ter Hunnepe. In 1372 werd een 

gracht gegraven van Snatergat naar De Waerdenborch; de gracht heet nu Boterbeek. 

 

Er zijn geen afbeeldingen van De Waerdenborch bekend. Het kasteel heeft er mogelijk 

uitgezien, op basis van archeologische vondsten ter plekke en gegevens uit archieven, als 

volgt. Aan de zuidzijde waren twee torens van twaalf meter hoog.  Daartussen was het 
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woongedeelte. De linkertoren diende ook als gemak met een afvoer onder water in de gracht. 

Om de kantelen te ondersteunen was er een steunbeer. De gracht was twintig meter breed en 

drieënhalve meter diep, de wanden waren bekleed met leem. Het grote binnenplein van 

vijfentwintig meter bij dertig meter noemde men de hoofdburcht. De kantelen waren zeven 

meter hoog en erover waren weergangen waarover men kon lopen. De loopbrug kon opgehaald 

worden in het poortgebouw met de hoofdtoren. De loopbrug was drie meter breed en er was 

een juk om twintig meter te overspannen.   

 

 

 

 
 

De Waerdenburg, Holten 

 

 

Hofhorigen 

 

In de geschiedenis van de oude Twentse boerenerven nemen de hofhorige erven een bijzondere 

plaats in. Niet alleen vanwege hun bijzondere juridische status maar ook omdat er zoveel 

juridische gegevens van bewaard zijn gebleven. Over de oorsprong van de horigheid in onze 

streek zijn verschillende meningen. De één schrijft de invoering ervan toe aan de Saksische 

veroveraars en de ander aan de Franken, terwijl weer anderen de oorsprong nog verder terug 

plaatsen. Over één ding is men het wel eens, de horigen zijn een groep onvrije mensen die 
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gebonden waren aan hun grond en woning. Bij verkoop werden de horigen gewoon mee 

verkocht. De term hofhorigen ontstaat als in de vroege middeleeuwen de grootgrondbezitters 

hun bezittingen met daarop de horigen steeds meer organiseren in hofverbanden. De 

bezittingen liggen meestal ver van de eigenaren. Van die afstand is het moeilijk de pachten te 

innen en andere zaken te regelen. In een bepaalde streek wordt dan één van de boerderijen 

als hof aangewezen en fungeert als inzamelcentrum voor pachten, die dan nog in natura geïnd 

worden. Op de hof zetelt de hofmeyer die toezicht uitoefent op de onder de hof vallende horige 

erven. In de loop der eeuwen worden de pachten omgezet in geldbedragen. Tegen het einde 

van de eerste eeuw was de vorming van het wereldlijk gebied van de bisschop in Twente 

afgerond. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027 en 1054 de hof te Goor met de daarbij 

behorende horigen, toen een zekere Adolphus aan bisschop Bernold de curtis Goor schonk 

‘cum omnibus ad eundem locum pertinentibus curtilibus, edificiis, mancipiis, goederen die 

waarschijnlijk oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van Goor waren geweest. Het 

betreft hier boeren die erven bewoonden, gelegen in het noord-oostelijk deel van de 

Graafschap Zutphen, doch van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de Hof 

Kagelink bij Diepenheim. In Overijssel bezat de bisschop in totaal negenentachtig goederen 

die aangeduid worden als hof. Ook onder de Habsburgers en in de republiek bleef deze oude 

toestand voortbestaan. In het jaar 1331 werd het hovenbezit van de bisschop in Twente nog 

uitgebreid met eenentwintig hoven. In dat jaar werden de goederen van de graaf Van Dahle, 

waartoe de eenentwintig hoven behoorden, voornamelijk in de omgeving van Enter, Goor, 

Diepenheim, Borculo, Neede en Eibergen aan de bisschop overgedragen. Slechts aan enkele 

hiervan was de hoffunctie gehecht. In de rekeningen van de bisschop over de jaren 1381-1383 

treffen we slechts zes hoven aan die de volledige hoffunctie uitoefenden, te weten de inning 

van de naturalia en de verschuldigde gelden. Het zijn de hoven te Ootmarsum, Oldenzaal, 

Delden, Borne, Weddehoen en Goor, die zouden uitgroeien tot de zes voornaamste hoven van 

Twente. 

 

Naast deze omvangrijke bisschoppelijke hoven waren er veel hoven in het bezit van geestelijke 

instellingen. Het Stift te Vreden bezat de hof Bruninc te Usselo. Veel goederen waren in het 

bezit van de Proosdij van Oldenzaal en het Kapittel aldaar. Tot het Kapittel van Oldenzaal 

behoorden in het jaar 1744 nog drie en twintig erven, die daaraan hofhorig waren. Het Kapittel 

van Sint Pieter te Utrecht bezat de hof Espelo, waartoe her en der In Twente verspreid liggende 

goederen behoorden. Waarschijnlijk vormden al deze verspreid liggende goederen 

oorspronkelijk één complex. Bij enkele hoven is nog iets van het oude conglomeraat 

(opeenhoping) bewaard gebleven, met name te Ootmarsum, Oldenzaal en Borne, waar de 

erven vrij dicht aaneen gegroepeerd liggen. Tenslotte waren er in Twente nog enkele horige 

goederen, o.a. toebehorend aan de Abdij van Prüm, die voor zover bekend onder geen enkel 

hof ressorteerden. Anderzijds waren er enkele hoven waartoe geen enkel hof behoorde zoals 

de hof te Hengelo, de hof te Lonneker en de hof te Mander. Van veel belang waren voorts de 

horige goederen van de Commanderij van de Duitse Orde (Tempeliers) te Ootmarsum. Later 

gingen deze horige goederen over in het bezit van het Huis Ootmarsum. 

 

Tegen het einde van de veertiende eeuw was de aard van deze goederen veranderd en waren 

zij deels in erfpacht uitgegeven, deels in tijns. Slechts achtentwintig erven van de Hof te 

Archem hadden toen nog hun oorspronkelijke karakter van hofhorig goed behouden. Een 

aantal horige goederen behoorde voorts toe aan de Twentse landadel. Slechts van een tweetal 

adellijke huizen weten we wat meer over hun horige goederen, te weten Huis Ootmarsum en 

Huis Singraven te Denekamp. 
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Het beheer van de bisschoppelijke goederen ging in de late middeleeuwen met veel 

moeilijkheden gepaard. Twente had veel te lijden onder de invallen van de Geldersen aan het 

einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. De steden die het zwaar te 

verduren kregen zochten steun bij hun landheer, de bisschop, maar deze was echter niet bij 

machte hun te steunen. Daarom keken deze steden uit naar een andere landsheer en vonden 

die in Karel V. Op 7 januari 1528 kwamen de gezanten van de keizer met de Staten en 

Ridderschap van Overijssel overeen, dat deze hem als Heer zouden huldigen, mits de bisschop 

daarvoor toestemming gaf. Op 12 februari 1528 ontsloeg de toenmalige bisschop Hendrik van 

Beieren de inwoners van Overijssel van hun eed en stond hun toe dat zij zich aan de keizer 

onderwierpen. Hiermee was het wereldlijk gezag van de Utrechtse bisschoppen in Overijssel 

beëindigd.  

 

Niet altijd heeft de Ridderschap zich zo laf gedragen. Vele van haar vertegenwoordigers hebben 

met eer in het leger of op de vloot gediend. Op ergerlijke wijze zijn de edelen echter tekort 

geschoten in het beruchte jaar 1672. In mei van dat jaar had de bisschop van Munster heel 

Twente veroverd en het platteland gebrandschat. In die grote benauwdheid kwamen de 

afgevaardigden van Ridderschap en Steden bijeen in de kerk van Mastenbroek. In plaats van 

gezamenlijk één lijn te trekken en te redden wat nog te redden viel, maakten de heren 

onderling ruzie en gingen uiteen zonder iets geregeld te hebben. Niet lang daarna werd 

Deventer ingenomen en spoedig volgden ook Zwolle en Kampen. In de volgende maand 

tekende het College van de Ridderschap de beruchte capitulatie. Ze erkenden de bisschop van 

Munster als 'onze Land-Vorstlicke Hooge Overheijt' en beloofden zich te zullen afscheiden van 

de Unie van Utrecht.  

 

Professor Blok schreef daarover: ‘Omkoperij en verraad speelden in Overijssel een grote rol’. 

Vele leden van de adel en vele regenten bleken een complot gesmeed te hebben en schandelijk 

hebben zij de provincie aan de vijand overgegeven. Bij het beleg van Groningen kreeg Von 

Galen de naam Bommen Berend. De Munsterse troepen werden ingekwartierd en Twente 

werd bezet. De dominee Putman had opnieuw het zekere voor het onzekere genomen en was 

andermaal naar Deventer gevlucht. Deze keer duurde zijn evacuatie echter slechts drie 

maanden, nu zouden de kerkdeuren voor hem gesloten blijven. 'In Augusto wederkeerende 

tot mijn gemeente wort mij het predigen niet toegestaen, eindelijk door de autoriteit van den 

Heer overste Westerhagen is ons toegestaan te predigen in een huis, hebbende daertoe 

verkooren het huis van Jan Cuiper bij de kerkcke.’ 

 

Het woord havezaat of havezate betekent ridderhofstede. Dit is een oostelijke vorm, naast het 

Middelnederlandse hovesathe (hofstede) en is samengesteld uit hof en sate (woning). Vergelijk 

ook het Middelnederlandse sate en het Middelnederduitse sât (e). Het woord havezate heeft 

ook een agrarisch tintje, denk aan 'Het Everloo' in Volthe, gemeente Weerselo waar het 

bouwhuis nog tot het jaar 1950 als stal in gebruik was.  

 

Enter had ook hofhorige erven zoals: erve Effinck, erve Borgerink en erve Ekkering. De erven 

waren eigendom van de proosdij van Sint Lebuinus in Deventer. En er waren havezaten zoals 

het landgoed ‘Het Leyerweerd’, waar de burgemeester woonde en werkte. In het jaar 1475 was 

in Rectum de havezathe Effing, later Zendman aan de Seinenweg 12. Elk landgoed heeft zo 

z'n eigen identiteit, bijzondere bewoners en vooral zijn eigen geschiedenis. Er waren meer 

havezaten in Enter, daarvan is eerder melding gedaan. Er waren nog erven die niet aan de 

bewoners toebehoorden. Het erve Roeters behoorde niet aan de bewoners maar aan Scheel 

van Welvelde. Het erve lag op de lege plek ten zuiden van de vrachtrijder Ezendam. ‘Willems 
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Evers erve behoorde Van der Becke. Willem Evers gebruikte zes scheppel land van erve 

Eckerinck. Het erve Eckerinck behoorde Aele Eckerinck to Deventer. Het erve Oldenhaver 

behoorde tot het klooster in Albergen. Het erve Van Juynck behoorde tot het klooster 't 

Almeloe. Van Smeddinck erve behoorde Bentinck. Van des Borgers erve behoorde Ter Walle. 

De Heer Itterssum tot Oosterhof was de eigenaar van Koeverinck's erve. Van Hubbelinck erve 

'tobehoerende Herman van Voerst'. 

 

Pal achter de hervormde kerk in Enter stond het erve Borgerink. Hiervan zijn gegevens bekent 

die terugvoeren tot de late middeleeuwen. Al in 1382 komt het voor in de registers en 

rekeningen van het Bisdom Utrecht: 'De tienden over dat goed to Bargardinc.’ Rond het jaar 

1870 kocht Gerrit Hendrik Morsink (Plas-Hendrik) het erve Borgerink en begon naast de 

boerderij een bakkerijtje. De naam Plas komt van de naam van het bouwhuis van Het Catteler. 

De naam Borgerink vinden we ook terug, toen de tol bij het Hobelinck werd verpacht aan 

Borgerinck en Hendrik Geele. De tol was gelegen aan de weg naar Delden. Borgerinck was de 

eigenaar van Het Ketteler en van beroep secretaris van de gemeente Deventer. Op de plek 

waar de rooms-katholieke kerk staat, stond acht eeuwen lang een van de oudste erven van 

Enter. De hofhorige erve Effinck, op de plek waar nu de rooms-katholieke kerk staat, is voor 

katholiek Enter van bijzonder historische betekenis geweest. De bewoners zijn door de eeuwen 

heen prominente katholieken in Enter. In het begin van de achttiende eeuw is één van de 

dochter Effinck de (waarschijnlijk) enige 'kloppe' ter plaatse. 

 

Deze kloppen zijn in heel Twente en daarbuiten te vinden en leven vrijwillig als een soort 

hafreligieuzen buiten kloosterverband. Na de verovering van het oosten van Nederland door 

de Staatse troepen onder leiding van prins Maurits kwamen voor de Twentse katholieken 

tijden van onderdrukking. In deze tijd ontstaat het katholieke instituut van het klopjeswezen. 

Het waren ongehuwde katholieke vrouwen, die zich in sterke mate voor de katholieke 

godsdienst inzetten. Zij zouden de naam 'klopje' ontlenen aan het feit dat zij de gelovigen 

waarschuwden wanneer deze ergens in het geheim de godsdienstoefeningen konden bijwonen. 

Om zo'n dienst aan te kondigen, trokken de kloppen door de marke om de katholiek gebleven 

boeren uit te nodigen voor de kerkdienst. De ongetrouwde vrouwen vonden bij verschillende 

boeren onderdak. Tijdens een plechtige kerkdienst werden zij als zodanig aangesteld. De 

pastoor zette hun daarbij een kroontje op het hoofd. Dit bewaarden ze zorgvuldig als teken 

van uitverkiezing en namen de kroon mee in hun graf. Na een plechtige aanneming in de kerk 

werden vrienden en verwanten uitgenodigd op een feestmaaltijd, de zogenaamde 

kloppenbruiloft. De kloppen bereidden de kinderen op de eerste Heilige Communie voor. Ze 

gaven verder naailessen en breilessen, ook baden zij voor zieken en stervenden. 

 

Voor het eerst vinden we erve Effinck genoemd in het jaar 1188 onder de bezittingen van de 

graaf van Dahle uit Westfalen. In de veertiende eeuw wordt Effinck bewoond door Willem van 

Laer. In Enter bezit de graaf Van Dahle ook de hof te Enter (Oldehof) en enige bijbehorende 

boerderijen, waaronder het Effinck. Tot het jaar 1331 bleef het erve in bezit van deze graven. 

In het laatstgenoemde jaar werd het Twentse bezit van deze graven door de bisschop van 

Utrecht aangekocht. Vanaf dat moment viel het erve Effinck onder het hof te Goor, één van 

de bisschoppelijke hoven in Twente. Het Waterstaatskerkje uit het jaar 1820 van de rooms-

katholieke parochie is in het jaar 1927 vervangen door het huidige kerkgebouw. Rechts naast 

de voormalige kerk stond het erve Effink. Onder het hof van Goor vielen later tweeëntwintig 

horige erven. In het jaar 1475 komen we het erve Effinck tegen in het schattingregister van 

de bisschop van Utrecht als een 'bodegoed'. De horigen op de bodegoederen moeten 

bodediensten verrichten tussen de andere bodegoederen, zo vaak als de Heer dat belieft. Tot 
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het jaar 1528 is de bisschop van Utrecht de landheer van het erve Effinck. In dat jaar draagt 

de bisschop zijn Overijsselse bezittingen over aan keizer Karel V. De bisschop kan de veiligheid 

niet meer garanderen. De Staten van Overijssel worden dan de feitelijke beheerders van de 

horige goederen die ook overgedragen zijn.  

 

Goor, het jaar 1248: de verdrijving van de graaf van Goor door de bisschop van Utrecht. Het 

jaar 1263: het jaar van de stadsrechtverlening. Het laatste kwart van de dertiende eeuw met 

de ophoging van en grachtaanleg om het Schild. En het begin van de veertiende eeuw met de 

oudste gedateerde ingravingen van bewoning op de ophogingslagen staan in een logisch 

verband. De archeologische gegevens wijzen – in samenhang met historische gegevens – 

onmiskenbaar op een gestichte stad, op een abrupte aanvang van de stad Goor (volgens plan 

van de bisschop?). De stad kan niet min of meer geleidelijk zijn ontstaan uit een oude 

nederzetting ter plaatse. De aanwezigheid van de oudere borcht of kasteel moet uiteraard wel 

van grote invloed zijn geweest. 

  

Na de Franse overheersing vervielen in het jaar 1813 de Twentse domeinerven ten gevolge van 

het oorlogsrecht aan de Nederlandse overheid. Gedurende de jaren 1825-1850 zijn de 

boerderijen in publieke veilingen verkocht, de meeste in het jaar 1829. De opbrengst diende 

om de staatsschuld af te lossen die Nederland had opgelopen bij de Franse bezetting.  

 

Meestal is een havezate van oorsprong een grote boerderij geweest. Later gaat die boerderij – 

voorzien van de nodige versterkingen – zó domineren in de omgeving, dat de omliggende 

boeren op de veel kleinere keuter- of catersteden hofhorig worden of onder bescherming 

komen van die boerderij. Weer later zien we dat deze relatie een louter financiële keerzijde 

krijgt, de boeren van de catersteden betalen pacht of huur. Daarmee is de edelman verzekerd 

van vaste inkomsten. Daarnaast weet hij andere vormen van inkomsten te verwerven van zijn 

pachters: pachtkoren, pachtgerst, pachtboter en nog een aantal andere natuurproducten. 

Nog later worden deze producten niet meer geleverd maar worden de waarde ervan in geld 

aan de edelman overhandigd. Naast de opbrengsten uit pacht heeft de edelman ook een 

aandeel in de inning van de vele soorten tienden. En typische 'dienst' die de verhouding 

hereboer-caterboer lange tijd overduidelijk heeft gekenmerkt is de 'herendienst' geweest. Een 

pachter is verplicht jaarlijks voor zijn pachtheer bepaalde diensten te verrichten. Deze 

diensten kunnen zijn: het schoonmaken van de gracht, het uitmesten van de stallen of andere 

werkzaamheden waaraan een persoonlijke inzet van de pachter verbonden is.  

 

Deze diensten zijn in de achttiende eeuw en later geleidelijk aan afgekocht. Men voelde zich 

door deze diensten geknecht. Daarnaast zijn er ook drostendiensten geweest die 

mensonterend werden gevonden. Ook deze drostendiensten konden afgekocht worden. De 

drost kwam uit een adellijke familie en werd benoemd door de bisschop. De functie leverde 

niet alleen status op maar ook inkomsten. De drost mocht tweederde deel behouden van de 

door hem aan de bewoners van de marke opgelegde boetes. Hij kreeg ook zijn deel van de 

boetes die door de richters van de steden werden uitgedeeld. In Rijssen werden de 

drostendiensten afgekocht. Aan een nieuwe drost en zijn familie bij diens ambtsaanvaarding 

werd een stuk veengrond buiten de stad 'ten eeuwige dage' geschonken. Al met al wordt het 

wel duidelijk dat burgers en ingezetenen jaarlijks veel geld op tafel moeten leggen om aan hun 

'verplichtingen' te kunnen voldoen. Bedragen, bestemd voor deze diensten, kwamen boven op 

het geld dat nodig was voor de landschatting, de gelden die voor het gewest nodig waren.  

 

Halbertsma schreef over de Heerendiensten, welke de landlieden hun drosten moesten 
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bewijzen. De herendiensten gaven de drosten een dagelijkse gelegenheid tot allerlei 

knevelarijen. De klachten der boeren werd dikwijls met slagen beantwoord. Er zijn 

voorbeelden uit die tijd, dat de drosten met geweld vrouw en kinderen ontvoerden. Ze werden  

in de kelders van de kastelen opgesloten en werden zo mishandeld, totdat zij aan de 

schreeuwende eis van hun meester voldaan hadden. Recht tegen deze mishandelingen 

bestond er niet. Wat daarvan de naam droeg, was zo partijdig ten voordele der drosten 

ingericht dat het de wonden van de verdrukten grievender maakte in plaats van te genezen. 

Verder verklaard Halbertsma, dat omkoperij en afkoperij, die elke rechtsgrond misten, 

eveneens voorkwamen. 

 

Een deftig buitenhuis duidde men ook wel aan met 'spijker'. Onder een 'spieker' (Twents 

woord voor spijker) verstond men destijds korenopslagplaatsen. Ze werden gebouwd in de 

voorname bisschoppelijke burchten, bij kloosters, kerken en op kerkhoven. Het doel was om 

er het door de pachtboeren af te dragen tiendenkoren (pacht in natura) te bewaren. Er werd 

geregeld door soldaten geplunderd en gebrandschat tijdens vele gewapende conflicten, de 

boeren waren meestal slachtoffer. Vrouw en kind, oogst en vee waren een dankbare prooi voor 

niets ontziende gewapende moordenaarsbenden. De boer moest zich noodgedwongen wel 

verdedigen. De korenspiekers kregen een verdedigbaar karakter op de 'curtes' 

(bisschoppelijke hoven) in Oost-Nederland en Westfalen. Geen wonder dat we schietgaten zien 

in de muren van de spiekers. Zo kon de grotere boer op zijn gewaarde erve in de marke 'have 

en goed' bij gevaar in veiligheid brengen. 

 

Men kan in Twente onderscheid maken tussen boerenspiekers, kloosterspiekers, adellijke 

spiekers en bisschoppelijke of landsheerlijke spiekers, aldus Herman Hagens, een kenner van 

de zakelijke volkscultuur van Twente. Het is bewezen dat omgrachte spiekers weerbaar zijn 

geweest. Zo kon de boer volgens adellijk voorbeeld oorlogs- en vuurvaste spiekertorens 

bouwen om de zijnen en de waardevolste kleine have en goederen in veiligheid kon brengen. 

Aan de Goorseweg, net buiten Enter is nog een boerenspieker, prachtig in oude stijl 

gerestaureerd. Ook werden spiekers rondom een kerk gebouwd als verdediging en opslag van 

goederen. Tussen de jaren 1750 en 1800 zijn zes oud-Markveldse boerenerven aan de 

pachters verkocht. In de koopakten staat vermeld: huis, met schuur, schuur en bakhuis. 

Adriaan Buter wijdde in zijn rubriek 'Van eigen erf' (Twentse Courant 1969) ook aandacht 

aan het spiekervraagstuk. Hij stelt vast: 'De eerste van deze twee schuren – in een adem met 

het woonhuis genoemd – zou een graanspieker geweest kunnen zijn. 

 

Van het erve Effinck lezen we in het jaar 1684 voor de eerste keer dat er voor versterf en 

erfwinning honderdvijfentwintig gulden betaald moet worden. De zoon Hennik neemt bij die 

gelegenheid de 'bouwerij' over. In de loop van de achttiende eeuw komt het Effinck tot grote 

welvaart. Bij de volkstelling van het jaar 1748 zien we dat het erve Effinck als enige in Enter 

een scheper in dienst heeft voor een kudde schapen, die voedsel vindt op de dan nog ruim 

voorhanden zijnde heidevelden rondom Enter. Het verbod om het erve te splitsen betekende 

dat het alleen maar groter kon worden. In Enter is het Effinck één van de grootste boerderijen 

ter plaatse. In het jaar 1770 is het grondbezit vijftien komma zeven ha, verspreid over 

zevenentwintig percelen. Veldnamen die we in het grondbezit tegenkomen zijn: de Veene 

Akker, het Hamberg Stuk, de Sandakker, de Kromme Akker (die trouwens op de kaart recht 

is), het Verboomstuk, het Stokstuk, de Kleine Aanwende, de Baanakker, het Lootstuk, het 

Oosterrot, het Leemstuk, het Eerste Raykersstuk, het Tuinstuk, het Hellewit, de Veltbrake en 

het Leemkoelenstuk. Allemaal namen die uit de ontginningsperiode van de Enter Es 

stammen. Aan het einde van de achttiende eeuw kwam het erve Effinck in moeilijkheden. Er 
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waren schulden aan pacht en nog te betalen versterf en erfwinning. Men nam leningen op bij 

de provincie maar de situatie werd niet beter. De Franse tijd van de jaren 1795 tot 1813 gaf 

enig uitstel, want vanwege de dan officieel afgeschafte horigheid werd de juridische status 

onduidelijk. Veel financiële verplichtingen werden niet meer nagekomen en door de provincie 

niet meer opgeëist. Na de Franse tijd eiste de provincie weer betaling van schulden, die 

ondertussen waren opgelopen tot ruim twaalfhonderd gulden, voor die tijd een gigantisch 

bedrag. In het jaar 1818 werd het erve Effinck door de provincie publiek verkocht. Voor 

drieduizendvierhonderdvijfenzeventig gulden (f 3475) werd het erve eigendom van de 

hervormde kerk van Enter, met name ds. G.H. Immink. Na diens dood kwam het in het jaar 

1848 in handen van L. ten Bruggencate, die er een tabaksfabriekje begon. In het jaar 1895 

werd het pand met bijbehorende grond voor vijfduizend en tweehonderd gulden verkocht aan 

de rooms-katholieke kerk van Enter. Sinds het jaar 1820 stond naast het erve Effinck het 

Waterstaatskerkje, dat na de Franse tijd door het rijk aan de katholieken was geschonken. In 

de jaren twintig van de twintigste eeuw werd de boerderij definitief afgebroken en verrijst er 

de nieuwe katholieke kerk met school en zusterhuis. 

 

Als vaste lasten kennen we de dienstgelden, de pachten en uitgangen, de bedegelden, de 

tinsen en de koppels. Als variabele lasten zijn er het versterf, de erfwinning, de opvaart en de 

vrijkoop. Een horige boer had niet de vrije beschikking over zijn erve en grond. Een horig erve 

kon nooit gesplitst worden bij erfopvolging. Kinderen van een horige boer mogen niet zomaar 

van het erve vertrekken. Men moet zich vrijkopen uit de horigheid. De normale financiële 

verplichtingen weken niet zoveel af van een gewone pachtboer. Ze moesten pacht en 

belastingen betalen. Alleen het dienstgeld en enkele andere kleine verplichtingen waren 

specifiek voor een horige. 

 

Omstreeks het jaar 1000 vinden we in Twente naast de edelen een stand van onafhankelijke 

en vrije landbewoners. Ten gevolge van de iedere keer weerkerende oorlogen wordt de 

betekenis van deze groep echter snel minder. Menige vrije landbouwer moet zijn heil zoeken 

bij een Heer die machtiger is dan hij, bij een edele die immers altijd beschermder woont dan 

hijzelf. De edelman zegt hem die bescherming toe uiteraard niet voor niets. De landbewoner 

treedt bij het aanvaarden van die bescherming in dienst van de edelman. 

 

In de volgende eeuwen zien we dat de wereldlijke macht der bisschoppen, zoals eerder 

genoemd, van de omstreeks het jaar 700 gestichte Utrechtse bisschopsstoel zich over onze 

streken, die tot het zogenaamde Oversticht behoorden, voortdurend meer en verder uitbreidt. 

Dit betekent niet dat hier rust en welvaart heerste. Integendeel, voortdurend was er onrust 

en krijgsrumoer. De afgunstige graven van Holland en Gelre maakten het de Utrechtse 

bisschoppen steeds weer geducht lastig. De bisschoppen hadden ook te kampen met 

verschillende kasteelheren, die tot vrijwel oppermachtige plaatselijke heersers waren 

uitgegroeid. Ook Goor werd ingenomen 'daer sij overgrote moetwille bedreven, gelick oock in 

die gehele Twente. Oldenzaal werd in het jaar 1492 door de Geldersen voor het grootste 

gedeelte in de as gelegd. 

 

Spinoza: Diegene heeft een ander in zijn macht (...) die hem vrees heeft ingeboezemd of die hem 

zodanig door weldaden aan zich gebonden heeft dat hij liever hem dan zichzelf ter wille is. 

 

De hofhorigen, onder de horigen de grootste groep, hadden allerlei rechten en verplichtingen, 

zoals het recht tot verkoop van het zogeheten bouw- en erfrecht, het erfelijk gebruiksrecht 

van het horige goed waarbij hun naaste bloedverwanten het recht van voorkoop hadden. De 
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hofhorige mocht zich ook vrij kopen uit het horigheidsverband mits hij bij uittreding voor een 

plaatsvervanger zorgde (wederwissel). Hij bleef echter verplicht diensten voor zijn Heer 

verrichten. Voorts moest hij jaarlijks op de hofdag verschijnen om zijn horigheid te erkennen. 

Verzuimde hij dit gedurende drie achtereenvolgende jaren dan werd hij ‘belmundig’ verklaard. 

Voor zijn huwelijk had hij toestemming nodig van zijn Heer. Bij zijn overlijden had de hofheer 

recht op de helft van het zogeheten versterf, een schatting die de erfgenamen moesten betalen 

uit de nalatenschap. Dit versterf bestond meestal uit de helft van alle op zijn hoeve aanwezige 

viervoeters vee of uit de helft van ‘ale veltvlieghende ende veltgaende bestial.’ Verder had de 

Heer recht op het ongemunte goud en zilver, van het spek dat in de wime (schoorsteen) hing, 

van de opbrengst van het land dat de hofhorige van vrije lieden had gepacht en van de 

opbrengst van het geld dat hij aan anderen tegen rente had geleend. De meier of scholte kreeg 

het beste kleed en landbouwgereedschap en ‘ wat tot de rechterhand behoort.’ Bij opvaart, de 

vergoeding verschuldigd als men in horigheidsverband opgenomen wilde worden, bij 

voorbeeld bij huwelijk ontving de meier van de hofhorige een paar laarzen. Zijn erfgenamen 

waren verplicht erfwinning te voldoen, dat wil zeggen dat zij een vergoeding moesten betalen 

voor het aanvaarden van het gebruik van het horige goed. 

 

De groep hofvrijen verkeerde in de gunstigste positie. Zij waren vrij in hun huwelijkskeuze. 

Zij mochten hun goederen doen vererven aan de naaste bloedverwanten binnen de kring van 

hofvrijen. Voorts waren zij vrijgesteld van versterf en erfwinning. Daar zij echter tot de echte 

of hofkring behoorden, moesten zij vrijkoop en opvaart voldoen en zorgen voor wederwissel 

bij uittreding. 

 

De keurmedigen, in Twente ook wel kamerlingen (kamerheren) genoemd waren vrij in hun 

huwelijkskeuze, behalve met een eigen horige. Bij huwelijk behoefden zij geen opvaart te 

voldoen en bij het aanvaarden van het gebruiksrecht van het goed geen erfwinning. Bij 

overlijden van de kamerling moest het beste roerende goed dat op het erve aanwezig was ’t sy 

peert ofte koe, scaep, ketel, pot ofte cleet, so wel van vrouwen als van mannen’ aan de hofheer 

worden afgestaan. Bij vrijkoop moesten ook zij voor wederwissel zorgen. Op grond van hun 

geringe verplichtingen wordt aangenomen dat de kamerlingen tot de arbeidersklasse 

behoorden. Het was een groep horigen van wie na hun dood weinig te halen viel. De meeste 

kamerlingen in Twente behoorden tot de hof te Ootmarsum (Duitse Orde, Tempeliers). In het 

Twentse hofrecht van het jaar 1546 was een speciaal aanhangsel aan hen gewijd. 

 

De eigenhorigen waren geen beperkingen opgelegd in hun huwelijkskeuze. Bij overlijden 

vervielen alle roerende en onroerende goederen aan de hofheer. In dit opzicht verkeerden zij 

in dezelfde positie als belmundigen. In Twente werden –volgens artikel 22 van het hofrecht 

van het jaar 1546 – de navolgende goederen door eigenhorigen bezeten, De Hof te Lage, 

Ontsteding te Hardingen, De Maat te Breckelenkamp, Hesling te Grastorp, Burcht te Azelo en 

Wilming te Delden. In de Heerlijkheid Bredevoort werden een tweetal goederen door 

eigenhorigen bezeten, Geelink en Mensink te Kotten. Bij deze goederen verviel slechts de helft 

van het gerede goed bij versterf aan de hofheer en wel ‘tot den lepel toe’. 

 

Alle horigen, ongeacht hun klasse vormden binnen de curtis een speciale rechtskring, de 

‘echte’ geheten. De rechtskring impliceerde (omvatten, inhouden) een toestand van 

gebondenheid, die de Heer noch de horige eenzijdig kon verbreken. Waarschijnlijk was het 

aanvankelijk zo dat de rechtspositie van de horigen niet of slecht gebrekkig was geregeld. 

Langzamerhand ontstonden er tal van rechtskracht bezittende gebruiken en gewoonten. De 

hofrechten die in de loop van de tijden in rechtshistorische literatuur bijzondere aandacht 
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kregen en die daar hebben bijgedragen tot de opvatting dat hofstelsel en horigheid steeds 

onverbrekelijk zouden samengaan. Deze aanvankelijk ongeschreven hofrechten werden in 

latere tijden opgeschreven, al is het moeilijk na te gaan wanneer dit heeft plaats gehad. 

Massink beweert dat zulk een optekening plaats vond zodra de Heer aanmerkelijk meer 

horigen kreeg en de behoefte voelde om de verhouding met hen op schrift te stellen. Slicher 

van Bath dateert de geschreven hofrechten evenwel in een vrij laat stadium van het hofstelsel. 

Hierin sluit hij aan bij Lohmeyer, die opmerkt dat in Westfalen het bekende Lohnse hofrecht 

pas is opgetekent toen men al niet niet meer op de hoogte was van de eigenlijke inhoud van 

de betreffende rechtsregels. In Twente zijn de rechten van de bisschoppelijke hoven pas in het 

jaar 1546 opgetekend. 

 

Het hofrecht van het jaar 1546 heeft in Twente tot het einde van de horigheid onveranderd 

gegolden. Na de afzwering van Philips 11 door de Verenigde Provinciën vielen de 

domeingoederen in Twente toe aan de provincie Overijssel, die deze goederen tot het einde 

van de achttiende eeuw (1798) in eigendom bezat. De omvang van het goederencomplex was 

inmiddels sterk achteruit gegaan, een gevolg van het ‘verduisteren’ van diverse goederen. De 

onroerende goederen van de provincie waren in de zeventiende en achttiende eeuw 

samengesteld uit: 

 

- het oude domein van de landsheer, dat wil zeggen de tafel- of 

     kamergoederen; 

- een deel van de tijdens de Opstand in beslag genomen 

     geestelijke goederen. 

 

Daarnaast bevond zich een aantal goederen, welke geheel bestonden uit voormalige geestelijke 

goederen, in handen van de Ridderschap van Overijssel. Op 19 november 1663 werden tussen 

de Staten van Overijssel en de Ridderschap de in beslaggenomen geestelijke goederen 

verdeeld. Aan de Ridderschap werd toegewezen: 

 

Erfelyk voor zig en hunne nakomelingen, de adelicke goederen, alsmede de Stiften van der 

Hunnepe, Werseloe ende Swartwater, beneffens de uytgifte ofte redemptie (redemtorist is een 

lid van de congregatie van de Heilige Verlosser) penningen uyt de goederen behoort hebbende 

tot de Commandeurye van Oetmarsen, voorts de cloesteren van Oldenseel en Almelo, item de 

Proobsdye van Oldenseel, gelyck ook het Capittel van Oldenseel, ende eyndelyck alle de 

Vicaryen van Oldenseel, ende tot de voorschreven andere Corpora (altaardoek onder de 

miskelk) gehorende, met alle de goederen, regten en geregtigheden daar toe betrekkelyk. 

 

Deze overeenkomst van 1663 betekende een beslechting van de jarenlang gevoerde strijd 

tussen de Ridderschap en de drie hoofdsteden Deventer, Zwolle en Kampen met als inzet het 

bezit van de geestelijke goederen. 

 

De provincie Overijssel kwam als eigenares van de horige goederen op den duur voor zware 

financiële lasten te staan. En wel om de reeds bekende redenen, te weten de daling van de 

geldwaarde en de onveranderderlijkheid van de op te brengen lasten. De financiële wanorde 

waarin de provincie verkeerde aan het eind van de Tachtigjarige oorlog, deed haar uitzien 

naar een goede verzekering van haar inkomsten in de toekomst. Er werden plannen opgesteld 

de inkomsten uit de domeinen te verhogen. Tegelijkertijd werd gestreefd naar een redelijke 

behandeling van de horigen. Dit resulteerde in de opstelling van een ‘Ordre en Redres over ’s 

Landts Domainen van Twente’ op 9 augustus 1662. Op 26 februari 1667 vergaderden de 
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Twentse hofmeiers te Borne om hun bezwaren naar voren te brengen tegen de verschillende 

taxaties van de Ordre, die zij te hoog vonden. Op 26 april van dat jaar volgde te Deventer de 

algehele goedkeuring door Ridderschap en Steden. Alle verplichtingen werden getaxeerd op 

een bepaald vast bedrag. Versterf, erfwinning, opvaart, vrijkoop en wederwissel werden in 

1662 ‘nae billicheyt en natuire des goedes’ op een vast bedrag gewaardeerd. Ook voor de 

diensten werd een vast jaarlijks bedrag vastgesteld. De pachten die tot dusverre alle in natura 

werden geleverd, moesten voortaan in geld worden voldaan terwijl ook de granen op een vast 

bedrag gesteld werden. Gedeputeerde Staten van Overijssel wilden zodoende zowel uit de 

horigheid voortvloeiende verplichtingen en ook de pachten en de diensten in geld omzetten. 

Voor de diensten is dit gelukt, voor de pachtbetaling in natura echter niet omdat de horigen 

zich verzetten tegen de naar hun idee te hoge taxaties. Vanaf het jaar 1668 hadden de Staten 

van Overijssel de inning van deze inkomsten onder bepaalde voorwaarden verpacht. Tot het 

jaar 1806 bleef deze verpachting bestaan. Slicher van Bath heeft aangetoond dat deze 

verpachting op de lange duur voor de horigen veel gunstiger uitviel dan een betaling van vaste 

bedragen in natura volgens de regeling van het jaar 1662. De Ordre en Redres bleek in de 

praktijk niet helemaal aan de verwachtingen te beantwoorden. Telkens weer werden er 

adviezen ingewonnen over de vraag of het niet beter was de horige goederen om te zetten in 

pachtgoederen dan wel de horigheid af te kopen. Zo stelden de resoluties van de Ridderschap 

en de Steden van Overijssel van 16 april 1714 en 13 juni 1726 de mogelijkheid open tot afkoop 

van de horigheid. Hiervoor bestond van de zijde der horigen niet veel belangstelling. Ze lieten 

liever alles in de oude toestand. Op 18 april 1764 werd opnieuw een afkoop van de horigheid 

voorgesteld. Dit voorstel hield waarschijnlijk verband met het feit dat de provincie in die tijd 

in grote financiële moeilijkheden verkeerde en geldleningen had moeten afsluiten. Daarom 

had men bepaald dat de horigen die tot afkoop van de horigheid over zouden willen gaan, voor 

het koopbedrag obligaties dienden te kopen van de provincie. Op 10 april 1767 werd nogmaals 

de mogelijkheid gegeven om de horigheid af te kopen. Naar aanleiding van deze resolutie gaven 

op 13 april daaraanvolgende de Drost van Salland en de Gedeputeerden het volgende advies. 

Voor Salland stelden zij het afkoopbedrag vast op drieduizend gulden voor een vol erve, 

tweehonderd gulden voor een half erve en honderd gulden voor een kleiner erve. Deze 

afkoopregeling leverde echter moeilijkheden op bij die Twentse horige goederen die in 

hofverband verenigd waren en waarvan de horigen zich in de echte bevonden. 

 

Afkoop van de horigheid zou in Twente gemakkelijk kunnen leiden tot een ontwrichting van 

de diverse hofverbanden wat talrijke administratieve en juridische verwikkelingen met zich 

mee zou brengen. Dat men hiervoor terecht bang was mag blijken uit de oeverloze discussies 

over deze kwestie, die naderhand gevoerd werden toen de ontbinding van de hofverbanden en 

in het jaar 1811 eenmaal een feit was geworden. Uit de navolgende passage van het advies 

van 13 april 1767 blijkt dat men dit probleem duidelijk onder ogen zag: ‘Dog dat belangende 

de Hofhoorige goederen onder het Land Rent Ampt van Twenthe, welk van een andere natura 

zyn, zoals de Hofregten van Twenthe genoegsaem uytwysen en de in echte bezeeten worden 

en waarvan de Hofhorigheid niet wel kan worden afgekocht, immers voor zoveel niet 

belmundig geworden, of het hofregt daarvan geexecuteert en kweyt geworden zyn, dezelve 

daarby behoorden te worden gelaaten.’ 

 

Uit het bovenstaande volgt dat de Gedeputeerde Staten afwijzend stonden tegenover een 

afkoop van de hofhorigheid in Twente. Hoewel de resoluties van de Ridderschap en Steden 

van de jaren 1714, 1726 en 1764 de mogelijkheid daartoe hadden geopend. De moeilijkheden 

die men voorzag bij het verbreken van het hofverband waren blijkbaar zo groot dat de 

provincie zulks met de grootst mogelijke ijver trachtte tegen te gaan. Tot het jaar 1770 werd 
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in Twente hofhorigheid dan ook nagenoeg niet afgekocht. 

 

De bekende verwikkelingen rondom de drostendiensten die de gemoederen in Overijssel in 

het laatste kwart van de achttiende eeuw zo in beroering wisten te brengen, lieten de horigheid 

nagenoeg ongemoeid. Ogenschijnlijk is dit vreemd en inconsequent. Waar men immers zo 

gekant was tegen deze diensten, moest men ook ten strijde trekken tegen de horigheid. De 

horigheid die evenmin met de toen ‘Burgerlijk vrijheid’ overeen viel te brengen. Vechten was 

meestal veel bezwaarlijker. Tenslotte waren de drostendiensten na afkoopbare prestaties van 

vrije mensen. Hoe was het mogelijk dat Van der Capellen ten strijde trok tegen deze 

drostendiensten en toch geenszins de horigheid aantastte? Hetzelfde zien we bij Racer die in 

het vierde deel van zijn ‘Overysselsche Gedenkstukken’ achtereenvolgens de dienstbaarheid 

der vrije en horige ingezetenen van Overijssel behandelt, de eerste categorie fel bestrijdend, 

de tweede slechts beschrijvend. Deze zo in het oog springende ongerijmdheid valt historisch 

wel te verklaren. De drostendiensten waren een last van twijfelachtige herkomst. In het jaar 

1631 hadden de Ridderschap en Steden van Overijssel deze diensten afgeschaft, maar in de 

loop van de zeventiende eeuw waren ze weer ingevoerd, ondanks het groeiende verzet van de 

bevolking. In de tweede helft van de achttiende eeuw vormde dit verzet echter een onderdeel 

van de regionale tegenstellingen tussen Patriotten en Prinsgezinden. Daarbij stond het 

overgrote deel van de Ridderschap aan de zijde van de stadhouder terwijl een groot gedeelte 

van de plattelandsbevolking Patriotsgezind was. De rol die de drosten speelden in het verzet 

van de Ridderschap tegen deze afschaffing was hierbij van groot belang en droeg in hoge mate 

bij tot de tegenstellingen van dat moment. De Patriotten zagen de horigheid echter als een 

zuiver privaatrechtelijke aangelegenheid en daarom een zaak die hen niet aanging. Hun 

uitgangspunt met betrekking tot de horigheid was dat dit gebeuren een contractueel karakter 

had. Naar hun idee steunde de horigheid op een wederzijdse overeenkomst tussen hofheer en 

horige, tot welke opvatting zij waarschijnlijk waren geïnspireerd door artikel 1 van het 

hofrecht van het jaar 1546. De Patriotten wensten deze burgerlijke verhoudingen geenszins 

aan te tasten dar zij met name burgerlijke vrijheid en politieke democratie voorstonden. 

Bovendien bestond er onder de verlichte achttiende eeuwers een toenemend respect voor het 

recht op eigendom. Dit is zeker ook één van de redenen waarom de Patriotten het 

horigheidsstelsel niet hebben willen aantasten. Ofschoon zij de feodale middeleeuwse 

structuur van dit stelsel zeker zullen hebben verafschuwd. Tegenstanders lieten dan ook niet 

na de Patriotten op hun inconsequentie te wijzen. Overigens was de voorzichtigheid van de 

Patriotten, van hun kant beschouwd niet geheel onrechtvaardig. Zij bezaten nog niet de 

middelen om de uit de opheffing van de horigheid voortkomende rechtsvragen op te lossen. 

Wel werden bij besluit van 23 oktober 1773 de hofmeiers vrijgesteld van drostendiensten 

terwijl reeds eerder de mogelijkheid tot afkoop was opengesteld. Wanneer wij de toestand van 

de horigen in Twente in de achttiende eeuw nader bezien, dan valt ons op dat van hun 

oorspronkelijke onvrijheid weinig was overgebleven terwijl hun rechten en verplichtingen 

nauwkeurig vastlagen. ‘Hunne rechten hadden gewonnen in omvang en kracht, het genot 

daarvan was hun op afdoende wijze gewaarborgd. Hunne plichten waren vastleggend en tot 

de kleinste afmetingen ingekrompen. Van hunne afhankelijkheid waren niet veel meer dan 

enkele, uit vrij onbeduidende vormen sprekende herinneringen overgebleven. Toch zij hadden 

een Heer, zij waren niet vrij en er bestond geen gelijkheid voor de wet te hunnen aanzien.’  
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Vooralsnog (voorlopig) zag de Commissie tot de Administratie der Financiën de meest 

aangewezen oplossing in een geleidelijke afkoop van de diverse bouw- en erfrechten, teneinde 

de provincie vrij en allodiaal goed in handen te geven. Deze allodiale goederen kon de provincie 

nadien in het openbaar doen verkopen. Hetgeen ongetwijfeld hogere opbrengsten beloofde te 

garanderen zodra er geen twijfel en onzekerheid meer zouden bestaan over de hoedanigheid 

van de te verkopen goederen. Een zodanig afkoopproces werd inmiddels in zoverre door de 

horigen zelf in de hand gewerkt. Dat kwam omdat velen, gedwongen door de armoede 

gedurende de Franse overheersing op hun goederen reeds een hypotheek hadden afgesloten 

waarbij de provincie als geldschieter was opgetreden. Nu vele horigen noodgedwongen hun 

goederen zouden moeten prijsgeven was het voor de provincie een geringe moeite om deze 

goederen als vrij en allodiaal in handen te krijgen. Gesteund door het advies van de Commissie 

tot de Administratie der Financiën organiseerde de provincie Overijssel in het jaar 1802 en de 

navolgende jaren een aantal publieke verkopingen van domeingoederen. In de eerste instantie 

werden de horige goederen nog buiten beschouwing gelaten. De provincie wilde moeilijkheden 

vermijden bij de afkoop van de diverse bouw- en erfrechten waarvan de taxatie in de praktijk 

te veel bezwaren zou geven. Om dit risico uit te sluiten beperkte de provincie zich bij de 

verkopingen tot enkel de tienden en lossen percelen landerijen. In het jaar 1813 werden alle 

vroegere Franse staatsdomeinen, voor zover binnen Nederland gelegen ten gevolge van het 

oorlogsrecht eigendom van de Nederlandse overheid. De domeinen zouden voortaan worden 

bestuurd door het College van Raden en Rekenmeesters over de domeinen terwijl de verdere 

ambtenaren zouden bestaan uit een hoofdadministrateur van de domeinen en inspecteurs en 

rentmeesters. Bij besluit van 26 april 1814 werd bepaald dat de hoofdadministrateur der 

domeinen en de president van het College van Raden en Rekenmeesters over de Domeinen 

hun beheer zouden starten op 1 mei 1814, op welke datum het Bestuur der Registratie van 

het domeinbeheer ontheven zou zijn. De nieuwe taak van het College van Raden en 

Rekenmeesters werd omschreven als ‘het bezorgen en surveilleren der comptabiliteit 

(verantwoording) en om cognitie (cognitief is betreffende het kennen) te nemen en uitspraak 

te doen in alle contentieuze (contenteren is tevreden stellen) zaken tot dat belangrijk vak 

behorende.’ De president werd belast met het algemeen beleid van de werkzaamheden van de 

raad en met de zorg voor de belangen van de Soevereine Vorst en van de staat en bovendien 

met de vervolging van alle overtredingen. Als zodanig werd aangesteld  C.A. Fannius Scholten. 

 

De komst van de Russen, Kozakken en Pruisen in Overijssel in het jaar 1813 maakte een 

einde aan de Franse overheersing. Hoewel men met name de gebeurtenissen in de winter van 

het jaar 1813 op 1814 voor Twente vrij desastreus (rampspoedig) waren, was over het geheel 

genomen de Franse overheersing voor het toen nog vrijwel geheel agrarische Twente vrij 

voorspoedig geweest. Door het Continentale Stelsel konden de Twentse boeren goede prijzen 

maken voor hun landbouwproducten. De Twentse nijverheid had in vroeger eeuwen juist in 

oorlogstijden haar grootste bloei beleefd toen de concurrenten van de markt waren verdwenen. 

De prijzen van de agrarische producten stegen in de periode 1795 tot 1817 tot ongekende 

hoogten. De landbouw kreeg voor het eerst aandacht en aanmoediging van de Haagse 

autoriteiten. Door de stijging van de graanprijzen gedurende de Franse overheersing kwamen 

er meer geldmiddelen onder de boeren. Daardoor konden betalingen, vooral als ze niet te groot 

waren gemakkelijk worden voldaan. De verhoging van de belastingdruk werd als een zware 

last beschouwt. De geleidelijke verbetering van de financiële positie van de boeren zal in de 

loop van de negentiende eeuw een rol gaan spelen bij de afkoop van hun financiële 

verplichtingen, waaraan zij gemakkelijk konden voldoen. Waren de domeinverkopingen 

gedurende de Franse overheersing geen groot succes geweest, tijdens de negentiende eeuw 

zou hiervoor meer belangstelling bestaan. 
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De toenemende neiging van het domeinbestuur om de horigen eigenaar te maken van de 

goederen, door hen bewoond en bebouwd, zonder vooraf eerst de wederzijdse rechten en 

verplichtingen te hoeven taxeren, bracht het domeinbestuur er toe om bij wijze van proef 

enkele domeingoederen in Twente te veilen. Op 28 juli 1819 volgde een Koninklijk Besluit tot 

verkoop van tien domeingoederen. Deze goederen die voor openbare verkoop in aanmerking 

kwamen waren: 

 

- erve Hademarink of Harberink te Tubbergen; 

- erve Ter Keurst of Boerhof te Enter en Wierden; 

- erve Averakker te Goor; 

- erve Bode te Goor; 

- erve Hofman te Rijssen; 

- erve Aarnink te Oldenzaal; 

- erve Breuking te Holten; 

- erve Geerdink te Twekkelo. 

 

Het voorgenomen voorstel werd aan Twentse zijde slecht ontvangen, met name bij 

Pagenstecher uit Almelo. Hij was bang dat enerzijds het rijk grote schade zou lijden door de 

voorgenomen verkoop en dat anderzijds de band tussen het Domein en de horigen die 

eeuwenlang had voortbestaan, teniet zou worden gedaan doordat bij de verkoop 

domeingoederen in wildvreemde handen zou komen. In een rapport van Pagenstecher, gericht 

aan de directeur van de registratie en domeinen in Overijssel en aan de gouverneur vinden 

wij de voornaamste bezwaren beschreven. Met name richt hij zich tegen mit den veer ende 

mit den vrede mit den hennekens kampe, mit den Radenbeke, mit den Caterwaer en de mit 

den Berchwaer ende vort mit allen synen olden en nygen tobehoer ende slachter noth, alsdat 

geleghen is yn den Kerspele van Rijssen en buerscop Notther, dat erve en guet geheten dat 

heijnehues, dat erve en guet geheten de Oesterhof mit den halven whaer, beholdelick den 

here synen tyns. Ende dat erve en guet gheheten de Nijehof met syne whaer in den Wigbolde 

en de marcke van Ryssens, den Assingkamp, het Wassingk, het halve erve gheheten 

Blomendal in burscap Elsen, dat erve en guet gheheten Leyderweerde mit eyner halve whaer 

yn Enther marke, in de burscap Enther, den tyns uth Eversberghe’. Het feit dat de wederzijdse 

rechten en verplichtingen nog geenszins zijn getaxeerd. Iets wat volgens hem strikt 

noodzakelijk is om het rijk bij verkoop geen schade te doen lijden doordat de goederen ver 

beneden de prijs zouden worden verkocht. Groot zou de kans zijn dat de horigen, wanneer zij 

niet voldeden aan hun verplichtingen weldra door de nieuwe eigenaar van hun goederen 

zouden worden verdreven. 

 

Wanneer wij de loop van de gebeurtenissen achteraf overzien, blijkt dat Pagenstecher op heel 

wat punten blijk gaf van een vooruitziende blik. Enkele jaren later zou dit blijken uit het 

proces Von Bönninghausen tegen Aarnink in De Lutte, dat een direct gevolg is geweest van 

enerzijds de min of meer overhaaste  veiling en anderzijds het feit dat nog steeds geen 

duidelijke en afdoende regeling was getroffen inzake de afkoop van de horigheid. Nagenoeg 

bewaarheid werd de uitspraak van Pagenstecher in zijn rapport. 

 

De oude en ouderwetsche verbintenissen zouden blijven voortbestaan. Het zou niet kunnen 

uitblijven, of zouden na die grote veranderingen van tijden en omstandigheden en door het 

wederzijdsch vasthouden aan differente opinien inzonderheid mede omtrent de quaestie of de 

Hofregten al dan niet afgeschaft zijn, na verloop van tijden allerhande soorten van 
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strubbelingen en geschillen te wegen brengen. 

 

In het advies aan de koning, uitgebracht op 10 maart 1820 door de Staatsraad directeur 

Generaal der In- en Uitgaande Regten en Indirecte Belastingen wordt nogmaals het belang 

van de openbare verkoop beklemtoond. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat aan publieke verkoop de voorkeur gegeven dient te worden 

boven de onderhandelingsprocedure met de horige. Over de vaststelling van de rechten en 

verplichtingen van beide partijen wordt in overweging gegeven de erven met de lusten en 

lasten te verkopen. In zekere zin valt uit het voorgaande slechts een voorlopig uitstel van 

moeilijkheden af te lezen. Immers, zo lang er geen duidelijke regeling of voorziening over de 

horigen was getroffen konden verwikkelingen optreden. De koning werd in overweging gegeven 

het verzoek van de requestranten af te wijzen, waaraan deze bij besluit van 18 maart 1820, 

no. 15 voldeed. Tegen de voorgenomen verkoop van de tien Twentse domeinerven kwam ook 

de Staatsraad-President van Raden en Rekenmeesters der Domeinen, Fannius Scholten in 

het geweer. Bij brief van 29 maart 1820, gericht aan de Directeur- Generaal der In- en 

Uitgaande Regten en Indirecte Belastingen zette hij zijn bezwaren uiteen. Allereerst verzet hij 

zich tegen de opvatting van velen dat verkoop der goederen in het belang van de horigen zou 

zijn, daar meer het belang van sommigen dan het algemeen belang gediend zou zijn. Voorts 

trok hij in twijfel of het domeinbestuur wel inziet welke de eigenlijke inhoud is van de 

openbare verkoping, te meer daar bezwaarlijk is vast te stellen welke rechten nu eigenlijk voor 

deze verkoping in aanmerking komen. De werkelijke waarde van de domeingoederen zal veel 

onzekerheid te weeg brengen daar deze, volgens Fanius Scholten niet in zijn geheel in 

aanmerking kan worden genomen. Waarbij enkel en alleen gelet moet worden op wat het 

Domein aan jaarlijkse vaste bedragen en casuele (casualisme is leer dat alles van het toeval 

afhangt) prestaties ontvangt. Terwijl de horige al het overige geniet en zal blijven genieten 

zolang als hij zijn verplichtingen nakomt. De opmerkingen van Fanius Scholten werden niet 

ter harte genomen. Bij brief van 5 mei 1820 werd hem meegedeeld ‘dat het Koninklijk Besluit 

van 26 Julij een volkomen uitvoering behoorde te worden gegeven; en wij ons minder over 

eene mislukking van de voorgenomen proef behoorden te bekommeren, als te zorgen dat men 

ons niet ten laste legde, het een en ander te hebben nagelaten, dan tot de volkomen uitvoering 

van Zijne Majesteits last zou kunnen hebben bijgedragen.’ Fannius Scholten nam geen 

genoegen met dit besluit en tekende nogmaals protest aan tegen de voorgenomen verkoop. 

Zonder resultaat, op grond van het Koninklijk Besluit van 28 juli 1819, no. 8 vond op 24 juli 

1820 de openbare verkoop plaats van de tien Domeinerven, welke de verkoop de eerste zou 

zijn in een vrij lange reeks. Door deze verkoop veranderden de erven van eigenaar: 

 

- erve Hademarink te Tubbergen, aangekocht door M. 

     Salomonson te Almelo; 

- erve Keurst te Enter, aangekocht door W. ter Keurst, 

     ‘bouwman op ’t erve’; 

- erve Nijsink te Wierden, aangekocht door J. Dubbink, 

     ‘bouwman op ’t erve’; 

- erve Averakkers te Goor, aangekocht door J.E. von 

     Bönninghausen tot Herinckhave; 

- erve Bode te Goor, aangekocht door J. Bode, ‘bouwman op ’t erve’; 

- erve Hofman te Rijssen, aangekocht door J.E. von 

     Bönninghausen tot Herinckhave; 

- erve Aarnink te Oldenzaal, aangekocht door J.E. von 
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     Bönninghausen tot Herinckhave; 

- erve Bruinink te Weerselo, aangekocht door J.H. Bruinink, ‘bouwman op ’t erve’; 

- erve Breukink te Holten, aangekocht door J. Breukink, 

     ‘bouwman op ’t erve’; 

- erve Geerdink te Twekkelo, aangekocht door G. Geerdink, ‘bouwman op ’t erve’; 

 

 

Kenmerkend voor deze eerste grote openbare verkoop van domeingoederen is het feit dat het 

merendeel van de verkochte goederen in handen kwam van de bewoners zelf. Waarschijnlijk 

was de financiële positie van de boeren in Twente gedurende het eerste kwart van de 

negentiende eeuw vrij gunstig, nu zij in staat waren om de door hen bewoonde en bebouwde 

erven te kopen. De opbrengst van deze verkoop ‘aangelegt ter beproeving of die Publieke 

verkoop derzelver meerder voordeel aan het Domein zoude te wegen brengen dan de 

geprojecteerde afkoop derzelve regten aan de Hofhoorige Meijers zelve’ was boven ieders 

verwachting, al was de opbrengst uiteraard geen maatstaf van wezenlijke waarde van de 

horige goederen. Rond 25 augustus 1829 werd de verkoopacte gepasseerd tussen de bewoners 

van de navolgende erven in de buurt van Enter en tweehonderd anderen: 

 

- Bornerbroek: erven Arkink, Bolscher, Broil, Workeler; 

- Deldenerbroek: erven Aaltink, Ter Horst, Immink, 

      Rottink, Semminkrot, Welberg; 

- Goor: erven Doeschate, Groot Hengel, Groot Weersink, 

      Hellecate, Lutke Hengel, Suckhorst; 

- Rijssen: erven Hofman of Scherphof, Weernink. 

 

Het erve Entelaar te Ypelo is destijds verkocht aan H. Wilmink voor vijfduizend gulden. 

 

Dank zij de gunstige afkoopregeling kon het merendeel van de voormalige horige bezitters de 

volle eigendom van de door hen bewoonde en bebouwde goederen verwerven. Een aantal was 

evenwel niet in staat de bedongen termijnen op tijd te betalen. Door deze boeren werd een 

schikking met het domeinbestuur getroffen. Volgens de schikking werd het rijk vrij-eigenaar 

(allodiaal) en de vroegere gebruiker pachter. Dat gebeurde vaak nadat het domeinbestuur de 

goederen in het openbaar had doen verkopen. Aldus zien wij dat een deel der vroegere horige 

eigenaar, een ander deel pachter werd van de bedrijven, waarop eeuwenlang hun voorouders 

en voorgangers als horigen gevestigd waren geweest. Deze differentiatie, in overeenstemming 

met de verschillen in welstand onder de horigen betekende een continuering (voortgang) van 

de welstandsverschillen, waarvoor reeds in de achttiende eeuw de basis was gelegd. 

 

 

 

Huis Leyerweerd 
 

 

Het  Huis Leyerweerd – tot het vertrek van Putman Cramer in het jaar 1883 – woonplaats van 

de Wierdense burgemeesters, was één van de vele havezathen die rondom Enter hebben 

gelegen. Er stond ook een gemeentelokaal dat men in het natte seizoen slechts met een bootje 

kon bereiken.  ‘Leuwerwehrdt erve, 5 mudde landes, gifft den 4 gast’, aldus het 
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verpondingsregister van het jaar 1601.  In het jaar 1602 bezat Leuwerwehrdt, vijf ‘mudde 

landes, een daghwerck hoilandts. In het jaar 1980 waren erfgenamen van  't Leyerweerdt, 

gesplitst in een boerderij met als bewoner  G. Bouwhuis, Leyerweerdsdijk 4, en een woonhuis 

bewoond door H. Bloemendaal, Leyerweerdsdijk 6. Het woonhuis was aanvankelijk het 

koetshuis dat hoorde bij de ambtswoning van de burgemeester van Wierden die daar heeft 

gestaan en in 1883 is afgebroken. In mijn jeugd was er een open lucht zwembad, waar ik 

zwemles kreeg. Ook dat is opgedoekt en is op de plaats van het mij nog bekende zwembad en 

de havezathe de camping ‘Het Leyerweerd’. In een charter van het jaar 1475 ‘op des hilligen 

sacramentsavond’ staat vermeld, hoe voor de Rigter gezeten in ‘eijnen gehegeden gerichte 

ende gespannen bancke’ verschenen Derck van Thije en Seyno van Thije, die verklaarden dat 

ze het Huis Grimberg hadden verkocht aan Otten van den Rutenberghe. Bij het Huis Grimberg 

hoorden verschillende erven en landgoederen, zo ook dat ‘erve en guet gheheten Leyderweerde 

mit eyner halve whaer yn Enther marke, in de burscap Enther. 

 

 

Hof to Entheren 
 

In het register van het jaar 1188 van de Graaf Van Dalen, Heer van Diepenheim komt voor de 

‘Hof to Entheren’, gelegen in de parochia Risnen (Rijssen). De Hof to Entheren wordt ook wel 

de ‘De Oldehof’ genoemd. Van het Huis is weinig meer bekend dat vermeldt is in het 

verpondingsregister van Twenthe van het jaar 1601. Toen was alleen nog bekend de Oldehof, 

ook wel Oldhover (Loaver). In  het verpondingsregister staat de Hof vermeldt als het erve Jan 

ten Oldenhave.  In het jaar 1602 heeft Jan ten Oldenhave  in bezit, ‘2 mudde landes, iss 

veldwegen ende ligt dat landt woeste.’ De Hof heeft gelegen op de zuidhoek waar vroeger de 

Lage Dijk op de Dorpsstraat uitkwam, ten zuiden van de Lage Dijk. Op de hoek van de Lage 

Dijk en de Dorpsstraat woonden de dames Ter Weele, de oale (oude) Loavervrouwleu. Nu is 

op die plaats café ‘De Pijp’. Het Huis Staverden bij Enter was ook een Hof. Volgens de 

‘Navorscher’, nummer eenendertig, werd de Hof Staverden bij Enter, die vroeger De Berghorst 

heette, aldus genoemd naar de familie Van Staverden (1650). 

 

 

 

Rogge  
 

O, riepende rogge, 

O, golvende zee, 

Iej bragchen zon wonder -  

Mooi leedtien oons mee. 

Waan 't weure van weemood, 

Dee - j zuchtende zèèn? 

Waan 't leedties van leefde, 

Dee - j lispeln tevrèèn? 

Oew stroo steet te weegen 

Al hen en de weer, 

Nog eene paar daege, 

Dan zie - j der neet meer. 

Oew' ooren, zee bungelt 
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Van wèèlde, zoo zwoor, 

Sunt Joapik, hee kwam, en... 

Den zich hef e kloor. 

Den zich van Sunt Joapik, 

Den kui - j neet weerstoan, 

Mar röstig kui - j hengoan, 

Oew wark is edoan. 

Oew koorens zint riepe, 

Noew starft oew geluud, 

O, zingende rogge, 

Oew leedtien is uut...  

 

O, goldgelle golven, 

O, flusterend stroo, 

O, ruusgende rogge, 

Wiej mist oew zoo noo...  

 

 

 Johanna van Buren 

 Augustus 1932  

 Zunnebloome 

 

 

 

De marke Enter 

 

Wij bevinden ons in het tegenwoordige Overijssel, in het land van de Saksen, in het jaar 400 

na Chr.. De hoeven liggen verspreid, meestal door hoogopgaande bomen beschaduwd, zo 

mogelijk aan de vruchtbare oever van de rivier of haar zijtakken. Elke hoeve is omgeven door 

de bouwlanden, die het bijzonder eigendom van de boer zijn, terwijl rondom de gezamenlijke 

hoeven zich de weiden, heidevelden, waterplassen of bossen bomen uitstrekken, welke als 

algemeen en onverdeeld eigendom aan de gezamenlijke vrije bewoners behoren. Zo een streek 

– de hoeven in het midden, daaromheen de bouwlanden, dan de weiden en de heidevelden en 

tenslotte de bossen bomen als grens – noemt men marke. Ieder die hier eigendom heeft is 

markegenoot of, al naar de plaatsnaam dat wijzigt, maalman, buur, boer. Maar zo er verschil 

is van bezit, is er ook verschil van recht. Tussen gindse arbeider, in grauw linnen gekleed, en 

deze herder bestaat groot onderscheid in rechten. Dat de eerste een vrij man is, bewijzen zijn 

ongeknipte haren. Maar dat is zijn enige rijkdom, hij bezit geen enkel stukje grond, maar hij 

werkt bij anderen. De herder van zo-even, die de koeien van de boeren op de gemeene weide 

hoedt en daarin bij beurten door één van de markegenoten wordt bijgestaan, bezit slechts een 

hut of kot met een moestuin en grasgrond daaromheen. Hij heeft hierdoor het recht van 

anderhalve koe. Hij kan dus met een kotter van zijn rang samen drie koeien weiden, recht op 

houthak in de bossen bomen bezit hij evenwel niet. Maar de boer, die de markeherder vandaag 

moet bijstaan, is een volle markegenoot. Hij bezit een huis, omgeven door vrij uitgestrekte 

bouw- en graslanden; hij heeft dus recht op een vol aandeel in bos, water en weide. Deze 

hoeve hier heeft geen goede naam: daar wonen zeven dochters en één van deze moet volgens 

het algemeen geloof een weerwolf zijn. ’s Avonds moet zij, door een boze macht gedwongen, 
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zich een riem van mensenhuid omdoen, ten einde dan als een wilde wolf huilend en 

verscheurend rond te dwalen, totdat het eerste hanengekraai de macht van de boze geesten 

doet ophouden. Onze wandeling door de marke is weldra ten einde. Niet, dat wij geen 

merkwaardigs meer zouden opmerken, want er is nog genoeg te zien wat onze belangstelling 

verdient. Wij zouden ons kunnen laten onderrichten over de godenverhalen, wij zouden een 

offermaal kunnen bijwonen, maar de tijd dringt ons. Werpen wij dan ten afscheid een blik op 

de verschillende graden van horigheid, die dit tijdperk vooral kenschetsen. De eigenaar van 

deze hoeve, die er nog vele in de marke bezit, behoort tot de oude rijke geslachten onder de 

vrijen, die reeds nu de naam van edeling dragen. Menige vrije heeft hij in dienst, want het is 

geen oneer in dienst van de edeling te staan. De man, met wie hij staat te praten – volgens 

zijn ongeknipt haar een vrije – is zijn meier, zijn hoofdbeambte, die het opzicht over al de 

bezittingen van zijn meester heeft. De meier bezit zelf een hoeve, waarop hij zich eveneens 

door een ambtgenoot laat vertegenwoordigen. Maar deze meiers meier is een hieman, een 

onvrije in lichte graad. Zulke hiemannen, ook hofvrijen genoemd, zijn onderworpen aan het 

betalen van enige belasting. Deze hieman, gezeten op een logge vierwielige wagen met twee 

ossen bespannen en met een niet onaanzienlijk aantal korenschoven beladen, komt de 

tienden brengen, waartoe hij buiten de huur van zijn land verplicht is. Bovendien moet hij 

enige herendiensten verrichten: ‘tweemaal bij graze en eenmaal bij stroo, altoos bij zon uit en 

in.’ Dat wil zeggen tweemaal moet hij helpen in de hooitijd en eenmaal bij de oogst. Maar niet 

langer dan de zon schijnt, dus één dag. In het bakhuis zien wij enkele mannen druk aan het 

bakken. Ook zij zijn hofhorigen en dragen de naam van kamerlingen, huisknechten zouden 

we ze tegenwoordig noemen. Zij zijn bepaalde dagen, waarschijnlijk de helft van de week, 

verplicht op de hoeve te werken. De overige tijd kunnen zij voor zichzelf besteden op de grond, 

die zij in huur, soms ook door spaarzaamheid en hard werken, in eigendom hebben. Bij gindse 

smeden en timmerlieden ontwaren wij een reeds bejaarde man. Hij behoort tot de windfangen. 

Hoewel vrij geboren in de verre marke, werd hij eens als marskramer overvallen en met een 

diepe wond naar het huis van de jagers gedragen. Slechts erg langzaam genas hij en toen hij 

een jaar en een dag onder de eigenhorigen had gewoond, paste de Heer het recht van wildfang 

toe – de lucht maakt eigen – en lijfde hem als gunst niet bij zijn eigenhorigen, maar bij zijn 

laten of  hofhorigen. Hij kreeg nu een hut met een klein erf buiten de hoeve, waarop hij nu 

als horige leeft. Hiervoor moet hij wekelijks enige diensten verrichten, terwijl hij als 

handwerkman ook nog meermalen op onverplichte dagen komt arbeiden, waarvoor hij dan 

loon ontvangt. Eenmaal per jaar, op de hofdag, moet hij net als alle onvrijen op de zaalhoeve 

verschijnen om zijn hofhorigheid te erkennen. Verzuimt hij dit dan wordt hij belmundig. Dat 

wil zeggen dat zijn goederen bij zijn dood niet aan zijn kinderen toekomen, maar aan zijn 

Heer. Maar op de laagste trap staan de onvrijen, die men halseigenen, lijfeigenen, dieven of 

manshoofden noemt. Deze worden niet tot de mensen gerekend: zij zijn dingen, waarmee men 

handelt zoals men verkiest. Zij worden gewaardeerd als het vee, wie een van hun dood, moet 

het weergeld, gelijk aan dat van een paard of stier, vergoeden aan de Heer. Geenszins aan de 

familie van de verslagene, want die hebben evenmin recht of aanspraak op iets ter wereld, als 

hijzelf. Doodslag werd in die dagen, en nog lang daarna, alleen met een geldboete bestraft, 

weergeld genoemd, dat men aan de familie betaalde als zoenoffer. Hoe hoger stand, hoe groter 

het weergeld. U ziet ze daar zwoegen, die haveloze mannen met hun korte, nauwsluitende 

lijfkleding van grove wollen stof of slecht leer. Met hun blote knieën en beenkleding van 

lappen, met oude riemen of touwen omwonden. Strikken van dik touw hebben zij om de hals 

en zij dragen kortgeknipte haren. De meesten zijn halseigenen, omdat zij het door geboorte 

werden. Slechts enkelen hebben beter dagen gekend. Deze halseigene, die daar op de akker 

werkt, had vroeger als hofhorige een hoeve van zijn Heer in gebruik. Maar hij verwaarloosde 

zijn land, zodat hem woesting (verwaarlozing) werd bewezen en hij uit zijn hoeve gezet werd. 
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Ook gindse ganzenhoeder, met zijn afgesneden neus en oren, was eenmaal een vrij man. In 

een afgelegen marke leefde hij onbezorgd op zijn vaders vrije hoeve. Maar de Saksen deden 

een inval en maakten hem krijgsgevangen, zodat hij volgens het geldend recht eigenhorig 

werd. Door zijn stoere gestalte evenwel wist hij de liefde van de zuster van zijn meester te 

verwerven en het minnend paar besloot in jeugdige onbezonnenheid naar zijn marke te 

ontvluchten. Het plan werd echter ontdekt en de kwade zaalheer liet de voormalig vrije neus 

en oren afsnijden en verkocht hem toen aan de tegenwoordige eigenaar.  

 

Nog even in het kort samen gevat op welke wijze wij de maatschappij in standen gescheiden 

zagen. De hoofdverdeling is die in vrijen en onvrijen. De vrijen zijn te onderscheiden in 

edelingen en gewone vrijen. De onvrijen bestaan uit hofhorigen en eigenhorigen. Tot de 

eersten behoren de hiemannen of hofvrijen, de keurmedigen en de kamerlingen. De 

eigenhorigen maken zonder onderscheid één klasse uit, hetzij zij door geboorte, door oorlog, 

door huwelijk, door wildfangsgerecht, door misdaad of door welke andere oorzaak hun vrijheid 

verloren hebben. De hofhorige of laat heeft ook in de laagste rang nog rechten en is niet 

volkomen onvrij. Hij kan in eigen persoon voor het gericht verschijnen, zijn zaak behandelen, 

voor zichzelf en anderen de eed doen. Hij mag in de oorlog de wapens voeren en, mits in zijn 

stand, huwen wie hij verkiest. Hij kan eigendom bezitten, verkrijgen of erven, en geldt dit niet 

overal voor onroerend goed, dan toch ten minste tilbare have. Hij kan andere laten, zelfs 

vrijen, in dienst hebben, hij kan lijfeigenen houden en Heer van zijn  minderen zijn. Wie hem 

dood, moet het weergeld niet alleen aan zijn Heer, maar ook, al is het de kleinste helft, aan 

de verslagen familieleden voldoen. De eigenhorige evenwel heeft rechten noch bezittingen, en 

kan die ook niet hebben, want hij is zelf een bezitting, een zaak. Het is hem ontzegd voor het 

gericht te verschijnen of te zweren. Is dat nodig dan moet zijn Heer dat voor hem doen. Wapens 

voeren is hem verboden en hij mag niet huwen zonder de goedkeuring van zijn meester of 

diens wil. Wie hem dood,  moet het weergeld betalen aan zijn Heer, die alleen aan hem verliest. 

Alzo maken de eigenhorigen eigenlijk geen stand uit en bestaan zij alleen als aanvulsel van 

de hofhorigen, wiens leven zij vergemakkelijken 

 

De markegenootschappen zijn ontstaan in de late middeleeuwen, hoewel hierover echter 

meningsverschillen bestaan. Ze kwamen hoofdzakelijk voor in Drenthe, Overijssel en delen 

van Gelderland. De juridische grondslag van een markegenootschap is een bevestiging van 

een situatie die gedurende vele jaren was ontstaan. Onze eerste landbouwende voorouders 

waren de stichters van de marken. Die wanneer men ze voor het eerst schriftelijk vermeld 

vindt, reeds verscheiden eeuwen oud zullen geweest zijn. Waar marken waren, zullen er voor 

haar bestuur en de bewaking van haar belangen, markegerichten of holtingen gehouden zijn. 

Uit de markeboeken, die, als ze zeldzaam oud zijn, uit de vijftiende, vaker uit de zestiende een 

merendeels eerst uit de zeventiende eeuw dateren, zien wij dat ook toen nog de holtink zijn 

naam eer aandeed en er in hoofdzaak over het hout – over de bomen – werd gesproken. Bij de 

West-Germanen was, volgens Kaemmel alleen huis, hof en voortvaring (ontstaan uit) 

eigendom van de hoevebewoner. Dat oorspronkelijk niet alleen bos en veld maar alle gronden 

die de marke omvatte, onverdeeld markebezit waren schijnt wel vast te staan. Wanneer men 

de markeboeken begint bij te houden, zijn echter de bouwakkers en de weinige binnenweiden 

blijkbaar al in vaste handen. Anders was het met de grond waarop de boerenhuizen en 

bijgebouwen stonden. Deze was in vele gevallen nog markebezit en ook bijna alle bomen, 

tenminste het hardhout: eiken, beuken, enz. behoorden niet de boer of pachtheer, op wiens 

akker of bij wiens huis ze stonden, maar de marke. De bomen en de markegrond rondom het 

huis kon men niet naar eigen goedvinden gebruiken. Het Lutter markerecht bepaalde:  
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Dat welck buer hadde enen gaerde ofte ene maet daer ackeren ofte boeck (eikels of beukenoten) 

in velle dat mach hie myt sijnen eghenen verckenen bedrijven der wijle dat akeren inder marke 

is, of hie machet utlezen ende werpent up die marke, meer laet heet ligghen soe langhe dattet 

inder marke uppe is soe moet hie lyden datmen den gaerden ofte maet openen ghelijck aan 

ander wruchte. 

 

Langzamerhand kwamen deze gronden en bomen in het bezit van de eigenaren van de erven. 

De markegenootschappen zijn ontstaan in de late middeleeuwen, hoewel hierover echter 

meningsverschillen bestaan. Ze kwamen hoofdzakelijk voor in Drenthe, Overijssel en delen 

van Gelderland. De juridische grondslag van een markegenootschap is een bevestiging van 

een situatie die gedurende vele jaren was ontstaan. Onze eerste landbouwende voorouders 

waren de stichters van de marken. Die wanneer men ze voor het eerst schriftelijk vermeld 

vindt, reeds verscheiden eeuwen oud zullen geweest zijn. Waar marken waren, zullen er voor 

haar bestuur en de bewaking van haar belangen, markegerichten of holtingen gehouden zijn. 

Uit de markeboeken, die, als ze zeldzaam oud zijn, uit de vijftiende, vaker uit de zestiende een 

merendeels eerst uit de zeventiende eeuw dateren, zien wij dat ook toen nog de holtink zijn 

naam eer aandeed en er in hoofdzaak over het hout – over de bomen – werd gesproken. Bij de 

West-Germanen was, volgens Kaemmel alleen huis, hof en voortvaring (ontstaan uit) 

eigendom van de hoevebewoner. Dat oorspronkelijk niet alleen bos en veld maar alle gronden 

die de marke omvatte, onverdeeld markebezit waren schijnt wel vast te staan. Wanneer men 

de markeboeken begint bij te houden, zijn echter de bouwakkers en de weinige binnenweiden 

blijkbaar al in vaste handen. Anders was het met de grond waarop de boerenhuizen en 

bijgebouwen stonden. Deze was in vele gevallen nog markebezit en ook bijna alle bomen, 

tenminste het hardhout: eiken, beuken, enz. behoorden niet de boer of pachtheer, op wiens 

akker of bij wiens huis ze stonden, maar de marke. De bomen en de markegrond rondom het 

huis kon men niet naar eigen goedvinden gebruiken. Het Lutter markerecht bepaalde:  

 

Dat welck buer hadde enen gaerde ofte ene maet daer ackeren ofte boeck (eikels of beukenoten) 

in velle dat mach hie myt sijnen eghenen verckenen bedrijven der wijle dat akeren inder marke 

is, of hie machet utlezen ende werpent up die marke, meer laet heet ligghen soe langhe dattet 

inder marke uppe is soe moet hie lyden datmen den gaerden ofte maet openen ghelijck aan 

ander wruchte. 

 

De boeren in de buurtschappen van onze streek waren voor hun bestaan aangewezen op een 

aantal basisbehoeften. Bouwland voor het verbouwen van granen, grasland voor het weiden 

van het vee en het oogsten van hooi, heidevelden voor het steken of maaien van plaggen voor 

de bemesting van het bouwland, veen voor de noodzakelijke brandstof (turf) en hout als 

geriefhout en de bouw van opstallen. Zolang dat alles in voldoende mate voorhanden was 

ontbrak de noodzaak tot regulering. Toen de bevolkingsdruk toenam, kwam in deze situatie 

verandering. Men begon te beseffen dat, indien iedere nieuwkomer in een buurtschap in 

gelijke mate rechten kon doen gelden op deze genoemde basisbehoeften, er snel een situatie 

zou ontstaan dat er voor niemand voldoende meer zou zijn. 

 

De buurtschappen bakenden hun grenzen af wat vaak ruzies heeft veroorzaakt met de 

aangrenzende buurtschappen. Deze ruzies hebben zich tot het einde van de 

markegenootschappen in het midden van de negentiende eeuw voortgezet. Binnen deze 

grenzen (mark betekent een door grenzen omgeven gebied) werden de nog niet in particulier 

bezit zijnde gronden gezamenlijk bezit van de markegenoten. Iedere hoeve kreeg het 

waarrecht, het recht op het gebruik van de in gezamenlijk bezit zijnde gronden en een stem 
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in de markevergaderingen. Er werd een voorzitter benoemd, de markenrichter of holtrichter. 

De gewaarden konden hun particulier bezit alleen maar uitbreiden door aankoop van de 

marke. De gelden werden aangewend voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals 

onderhoud van wegen, bruggen en waterwegen. 

 

Enter telde zevenentwintig waren in het jaar 1568. In het jaar 1660 werd nog een extra halve 

waar verkocht en daarna bleef het aantal waren gelijk tot de opheffing van de marke in het 

jaar 1853. Nieuwkomers die een onderkomen zochten werden met alle middelen geweerd en 

verjaagd. Door oorlogsomstandigheden, vooral in de zestiende eeuw, kwamen veel boeren in 

financiële nood en raakten hun boerderijen met het daarop rustende waarrecht kwijt aan de 

adel en rijke kooplieden uit de steden. De boeren werden pachters waardoor de rechtstreekse 

belangen met de markerechten verwaterde. 

 

Zo ziet de maatschappelijke situatie eruit als op 11 juni 1645 Lambertien Evers Exo, een 

meisje van een boerderij aan de Regge in Enter, in Rijssen in het huwelijk treedt met Lambert 

Aerentz(oon) van het Lentfers (een streek in Rijssen). Een eigen onderkomen stond uiteraard 

hoog op het verlanglijstje van het jonggehuwde stel, maar in die tijden waren de mogelijkheden 

erg beperkt. 

 

Hoe het precies in z’n werk is gegaan is niet te achterhalen. Maar op enig moment hebben ze 

clandestien een hutje gebouwd. En wel in een afgelegen gebied van de Enter marke aan de 

overkant van de Regge in de ‘Weele Moat’ aan de grens van de marke Ypelo. ‘Weele’ betekent 

wilde in de streektaal. Het was dus een drassig gebied langs de Regge. De Enterse boeren 

hadden uiteraard wel in de gaten dat er een clandestiene bewoner zat maar zolang er geen 

overlast veroorzaakt werd lieten de hem met rust. 

 

In het jaar 1679 is het aantal clandestiene hutbewoners blijkbaar zo toegenomen dat er 

maatregelen getroffen werden. Op de holtink (markevergadering) van 18 juli 1679 werd een 

lijst gemaakt  van de ongewaarde caters (kotter of keuterboer). Op deze lijst prijkt dus ook de 

naam van Weele-Berent, omdat hij zijn woning 'an d'Weele' had. Hij had een hutje gebouwd 

in een afgelegen gebied van de Enter marke, aan de overkant van de Regge, in de 'Weele Moat'. 

De ‘Weele Moat’ was een drassig gebied langs de Regge. Het gebied stond 's winters en in het 

voorjaar doorgaans (in den regel) onder water door overstromingen van de Regge. Alle 

ongewaarden werd aangezegd binnen twee jaar te vertrekken. Hiervan is niet veel 

terechtgekomen want in het vuurstedenregister van het jaar 1682 vermeld als hoofdbewoner: 

Weel-Lambert, een zoon van Berend. Zijn buren zijn Bokdam, Hiltjesdam, Hendrik Exoo en 

Slag-Berend. In het vuurstedenregister staan de plaatsen waar gestookt kon worden en werd 

het schoorsteengeld geheven. 
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Erve Bokdam, Langevoortsweg 

 

 

Het register van het zoutgeld van het jaar 1694 geeft weer een levensteken van het erve ‘De 

Weele’. In Enter zijn er dan honderdtwaalf huizen, hutten en boerderijen. Van liefst 

drieënvijftig onderkomens worden de bewoners aangeduid als pauper. Arm dus en arm was 

echt arm in die tijd. Barre tijden dus in Enter. Overigens, Weel-Lambert wordt niet als pauper 

aangeduid, al zit hij wel in het laagste belastingtarief. Het vuurstedenregister van het jaar 

1706 vermeldt: ‘Weel-Lambert’, die vier gulden schoorsteengeld moet betalen. De buren zijn 

dan Bokdam, Hiltjesdam, Esinkdam, Dragonder (een militair die is blijven hangen in Enter), 

Exoo, Jan Berends en Gerrit Evers.  
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2016, erve Groot Mennegat, Kremersweg 

 

 

Het jaar 1712 is een gedenkwaardig jaar in het bestaan van het erve ‘De Weele’. In de 

vergadering van het markebestuur van 17 augustus 1712 wordt een verzoek behandeld van 

Weel-Lambert, om tot aankoop te mogen overgaan van een uitdrift in de marke Enter. Dit was 

een zakelijk recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf op het laten weiden van vee op 

de markengronden, het heiden (steken van plaggen) en nog enkele zaken. Het gaf geen 

stemrecht in de vergadering van het markebestuur. Eindelijk kon het erve ‘De Weele’ dus 

treden uit het in feite clandestiene bestaan, dat meestal oogluikend werd toegestaan. Het 

vergde wel een generatie lang sparen want de aankoop van de uitdrift vergde een bedrag van 

honderdzes gulden, een heel vermogen voor een cater. 

 

Op 10 april 1718 trouwt Albert Lambertz(oon), zoon van Weel Lambert met Janna Langenhof 

uit Enter. Zij worden de nieuwe hoofdbewoners van ‘De Weele’. Op 29 oktober 1719 wordt 

geboren Jan Lambertz(oon) en op 16 augustus 1722 Albert Lambertz(oon). Janna Langenhof 

overlijdt in het jaar 1726. Zonder vrouw kan een gezin in die tijd niet overleven en op 12 

januari 1727 treedt  Albert ter Weele opnieuw in het huwelijk met Berendina Jansen te 

Rouwelaar, afkomstig uit het Deldenerbroek. De mooie Twickelboerderijen Klein Rouweler en 

Groot Rouweler bestaan nog steeds en liggen prachtig in het landelijk Deldenerbroek. 

 

Uit het tweede huwelijk worden nog zeven kinderen geboren. De eerste in het jaar 1727: Jan. 

Daarna volgend in het jaar 1729: Janna, in het jaar 1731: Lambert, in het jaar 1734: 

Jenneken, in het jaar 1737: Janna (Janna van het jaar 1729 is overleden), in het jaar 1739: 

Gerrit en in het jaar 1743: Griete. Het register van de ‘Vijfhonderdste penning’ van het jaar 

1733, een soort vermogensbelasting, taxeert het erve ‘De Weele’ op vijfhonderd gulden. Er zijn 

dan slechts zevenendertig boerderijen die in de vermogensbelasting vallen in Enter. De 
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hoogste taxatie van een boerderij die dan nog in eigen bezit is en niet in bezit van de adel of 

rijke kooplieden uit de omliggende steden is duizend gulden. 

 

In het jaar 1748 is er een grote volkstelling in opdracht van de Staten van Overijssel. 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. 

 

In het jaar 1760 is er weer erfopvolging op ‘De Weele’. De zoon Lammert, geboren op 16 

december 1731, huwt met het buurmeisje Maria Hommers van het erve Evers (bijgenaamd 

De Keizer). Een Hommers was toentertijd ingetrouwd op het erve Evers. Uit dit huwelijk wordt 

een dochter geboren op 16 mei 1762: Aaltje. 

 

Aaltje trouwt op 29 april 1787 met Jannes ten Brinke, die komt inwonen op het erve ‘De 

Weele’. In het jaar 1795 tijdens de Franse overheersing wordt er weer een volkstelling 

gehouden. Hieruit blijkt dat Jannes ten Brinke op het erve ‘De Weele’ van beroep schipper is, 

zoals velen in Enter. Jannes noemt zich dan overigens al Ter Weele. Hun dochter Geesken 

trouwt op 23 mei 1807 met de buurjongen Hendrik ter Keurst van het erve ’De Keurst’ (nu 

Wessels). Bij de invoering van het Kadaster in het jaar 1832 staat Hendrik ter Keurst als 

eigenaar vermeld van ‘De Weele’. Het grondbezit is dan ca vijftien hectare. Jannes ter Keurst 

wordt de nieuwe erfopvolger in het jaar 1842. Hij trouwt met Hendrika ter Horst. 

 

In het jaar 1853 wordt besloten de marke Enter op te heffen. Het markebestuur was niet meer 

bij machte de zaak naar behoren te besturen. De verstrengeling met de taken van de 

burgerlijke gemeente Wierden, waartoe Enter behoorde, gaf veel problemen. Het bezit van de 

marke bestond uit duizend hectare grond, bestaande uit heidevelden, groengronden, 

broekweilanden en venen. Via een ingewikkeld systeem werd bepaald hoe deze grond verdeeld 

werd en wie de deelgerechtigden waren. Ook het erve ‘De Weele’ kreeg meer dan tien hectare 

uit deze verdeling.  
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Entergraven  

 

 

In het jaar 1869 verkoopt Jannes ter Keurst het achtentwintig hectare grote bezit van het erve 

‘De Weele’ aan Hendrikus Voortman uit Ambt Delden. Jannes vertrekt op vijfenvijftigjarige 

leeftijd met zijn gezin naar Michigan in Noord Amerika. De economische omstandigheden 

waren in die tijd erg slecht en mede vanwege de onderdrukking van het Gereformeerde geloof 

emigreerden veel mensen uit onze streek naar Michigan. Dominee van Raalte was de grote 

animator van deze exodus. Al eerder was de familie Hommers, de buren van Ter Keurst, naar 

Amerika vertrokken. Die familie was toen, slechts vijf mijl van hun bestemming verwijderd, 

jammerlijk omgekomen bij een scheepsramp. 

 

Hendrikus Voortman was gehuwd met Gerritdina Averink, ook uit Ambt Delden afkomstig. 

Hun zoon Gerrit Jan Voortman wordt later de erfopvolger op ‘De Weele’. Hij trouwt met Dina 

Reef, geboren in Elsen. De laatste boer op het erve ‘De Weele’ wordt hun zoon Hendrik Gerrit 

Voortman, geboren op 11 januari 1898. Hij trouwt op 9 juni 1932 met Alberdina Geertruida 

Kolhoop. Op dat moment is moeder Diena Voortman-Reef weduwe van Gerrit Jan Voortman 

en de ongetrouwde broer Johan en zuster Dina zijn ook nog in huis. 

 

Als in het jaar 1960 de weduwe Voortman-Reef overlijdt, wordt het goed ‘De Weele’ onder de 

kinderen verdeeld. Voor de laatste boer op ‘De Weele’ blijft er te weinig grond over – nog geen 

vier hectare – om van te bestaan. Zij vertrekken van het erve en bouwen een huis in de directe 

omgeving aan de Huttemansweg. Op 8 februari 1963 overlijdt Hendrik Gerrit Voortman. Zijn 

vrouw overlijdt op 5 mei 1983. 

 

Johan en Dina Voortman blijven achter op het erve ‘De Weele’ dat meer en meer in verval 

raakt. Door omstandigheden zijn ze beiden in het verpleeghuis ‘Krönnenzommer’ in 
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Hellendoorn geplaatst waar Johan en Dina inmiddels zijn overleden. 

 

Het tot bouwval geworden ‘De Weele’ is geveild en aangekocht door de familie Hellendoorn uit 

Noordwijk. Zij zullen in Enter de geschiedenis ingaan als ‘zij die wonen op het spul van ‘De 

Weele’. 

 

In Drenthe, Gelderland en Overijssel en in het aangrenzende Duitse gebied (Westfalen) zijn 

heidevelden, veen, bossen bomen en wilde groenlanden vele eeuwen achtereen 

gemeenschappelijk bezit geweest. Het gebruik daarvan werd geregeld door de besturen van 

de enkele honderden marken. Die zorgden ervoor dat geen roofbouw op de natuurlijke 

hulpbronnen van de boer werd gepleegd. Ze voorkwamen, dat personen van buiten de 

buurtschap, binnen de markegrenzen turf staken, heideplaggen wonnen, bomen hakten of 

vee lieten grazen. Denk nu niet dat de gewone Twentse boer deel uitmaakte van het 

markebestuur. Alleen grondeigenaren: de eigenaren van boerderijen, ook wel de geërfden 

genoemd hadden wat te zeggen in de marke. Grondbezit was bovendien de toegang tot 

politieke macht. Alleen diegenen die in een buurtschap of marke een van de vanouds 

gevestigde boerderijen in eigendom had, mocht deelnemen aan het bestuur, niet alleen in zijn 

eigen gebied, ook in geheel Twente. In het eigen gebied gebeurde dat op de vergadering van 

de marke. Ook in het gewest, op de landdag, de jaarlijkse klaring (vergadering) met de 

landsheer.  

 

 

 
 

2019, erve groot Mennegat en de Regge 

 

 

Aanvankelijk kwam de bewoning buiten de steden alleen voor in de vorm van hoeven, die uit 

konden groeien tot havezaten of versterkte boerderijen. In niet-feodale gebieden waren de 

hoevebezitters de enigen die politieke rechten en plichten bezaten, belastingen betaalden en 
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voor de krijgsdienst konden worden opgeroepen. Zij vormden – zoals eerder genoemd – het 

bestuur en de rechtspraak in hun woongebied of buurtschap: de 'marke'. Aan deze hoeven 

waren aandelen verbonden. In die tijd werden ze 'waren' of 'waardelen' genoemd en waren 

geldig in de tot de marke behorende 'gemeene' (gemeenschappelijke) gronden. Niet 

hoevebezitters bezaten in beginsel geen rechten. 

 

Toen de exploitatie van de bestaande erven in gevaar dreigde te komen zijn de begrippen als 

marken ontstaan. De marken met al zijn rechten, plichten en de waardelen moeten zijn 

ontstaan op een moment dat de druk op het milieu zo groot dreigde te worden. Op zo'n 

moment is er een collectief belang tegenover buitenstaanders, hetgeen gemeenschapszin (en 

dorpsvorming?) in de hand kan hebben gewerkt. Blijkbaar hadden de splitsingen van 

oudhoevige erven en nieuwere ontginningen al een dusdanige ongelijkheid in erfgrootte tot 

gevolg gehad. Bij de vaststelling van de waardelen werd een simpele regel als: 'één erve krijgt 

één waardeel' onrechtvaardig bevonden. Mogelijk was de oorspronkelijke grootte van een 

hoeve nog bekend en deze op vier 'waren' gesteld, waarna eenieder naar rato zijn waardelen 

kreeg toebedeeld. De marke omvatte ook alle woeste gronden zoals: heiden, bossen bomen, 

venen en beekdalen. De waren of waardelen bepaalden de omvang van de gebruiksrechten 

die een hoevebezitter had in de gemene gronden. Het betrof meestal het recht van plaggen of 

turf steken, het kappen van hout en het weiden van vee. De marke kon een vrije marke zijn 

(het eigendom van eigengeërfde vrije boeren) of een hofmarke (behorende bij een Heerlijkheid).  

 

De marken waren autonoom en regelden hun eigen belangen door het uitvaardigden van 

'willekeuren' (wettelijke regels) en stelden beambten aan voor de naleving daarvan. Zo'n 

beambte was bijvoorbeeld de schutter die tot taak had het vee uit andere marken, als dat op 

verboden gronden liep te schutten (in verzekerde bewaring te nemen). De overtreders werden 

door de schutter voor het markegericht gedaagd, dat onder voorzitterschap van een marken- 

of holtrichter stond. De holtrichter kreeg zijn functie door stemming. Stemgerechtigd waren 

alleen bezitters van waren of waardelen in de marke. In de niet-vrije marken: de hofmarken 

was de functie van holtrichter erfbaar en trad de hofheer of zijn rentmeester als holtrichter 

op. Twente heette in de middeleeuwen het paradijs van de adel vanwege de wildrijke 

jachtgronden die de bewoners van de havezaten er in de uitgestrekte wouden aantroffen. Het 

was een bosrijk gebied. In onze, nu eentonige en boomloze venen vinden wij zelfs nog grote 

bomen die daar zijn omgevallen en vergaan. Ware woudreuzen van tientallen meters lengte. 

Zulke veenbomen leverden het kienhout waarbij de lichtende vlammen onze voorouders op 

winteravonden hun huiselijke bezigheden verrichten. Ook op de hoge heidegrond hebben 

bossen bomen gestaan. Van de vijf marken waaruit in de eerste christelijke tijden het kerspel 

Enschede werd gevormd, eindigen Usselo en Twekkelo op ‘lo’, dat bos betekent. Denk ook aan 

Almelo, Hengelo, Boekelo, Markelo, namen die het begrip bos in zich dragen. Men vraagt wel 

eens waar het Enscheder woud lag. Nog in het jaar 1386 wordt het genoemd. Zou het niet 

hebben gelegen voor de Veldpoort, die tot de woeste, bosrijke gronden toegang gaf en waar 

zich bij de Brammeler en de Elsmate, Usselo, Boekelo, Twekkelo, Woolde en Hengelo 

aansloten? Mogelijk waren deze boerschappen onderdelen van het woud. Men kan zich wel 

voorstellen dat men in oude tijden te veel hout, te weinig bouwplaatsen en akkers had. Het 

rooien van de bomen moet een moeilijk werk zijn geweest, toen men nog zo weinig metalen 

gereedschap en wapens had. Voor een zwaard en schede werd met zeven koeien betaald, dat 

was de prijs bij de Franken in de zesde eeuw. Op het schudden, rapen of afslaan van eikels 

en beukennoten waren straffen gesteld. De maatregelen tegen het vellen, vervoeren en 

beschadigen van de bomen zou met de straffen op de overtredingen gesteld. Over de 

aanklachten en moeilijkheden die hieruit volgden kon men boeken vol schrijven. In sommige 
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marken werd de boeren het bezit van blokwagen, geschikt voor het vervoer van zwaar hout 

verboden. Evenmin mochten ze een zaag bezitten waarmee planken gemaakt werden. De 

houtrijkdom was ook nog in later eeuwen zo groot, dat de overlevering op veel plaatsen nog 

weet van de lange tochten die de ‘kateekert’ (eekhoorn) kon maken zonder de grond te raken. 

Zo zou hij zich uit de bossen bomen van Twickel over de toppen van de bomen naar Oldenzaal 

hebben kunnen verplaatsen. De marken namen verschillende maatregelen tot behoud van 

haar bossen bomen. In bijna elke holtink komt het aanleggen van kampen ter sprake, die met 

eikentelgen beplant of met eikels bezaaid zullen worden. De jonge boompjes werden van daar 

later op open plaatsen in de markebossen uitgepoot. De maatregelen tot aanpoten en 

bescherming van de bossen bomen hebben tenminste een gedeeltelijk succes gehad. Op het 

eind van de achttiende eeuw spreekt men nog van ‘den gemeine eik’ waarmee de eikenbossen 

van de marke bedoeld worden. In de negentiende eeuw besloten verschillende holtinks nog 

tot het verkopen van zwaar hout. Niettegenstaande alle maatregelen die op holtinks werden 

genomen gingen de bossen bomen toch gestadig achteruit. Door het verminderen van de 

bossen bomen verloren de marken en holtingen meer en meer aan betekenis want het hout 

was het kapitaal en betaalmiddel van de gemeenschappen. De holtrichter kreeg bij wijze van 

honorarium bomen toegewezen. Bij wijze van gunst of beleefdheid worden de bomen ‘vereerd’ 

aan invloedrijke personen. Ook voor werken van liefdadigheid, zelfs buiten de eigen marke, 

zowel voor de armenzorg, waartoe iedere marke binnen haar gebied verplicht was, worden 

bomen gekapt. Brand is in die tijden de grote ramp, waarbij ieder mens, maar ook iedere 

marke, stad en dorp tot hulp bereid is, beseffende dat ook zijzelf misschien eenmaal 

hulpzoekende zullen zijn. Ook in zaken van heel andere aard moeten de kosten met hout 

goedgemaakt worden. Als er feest werd gevierd moesten de bomen in letterlijke zin het gelag 

betalen. Dit was langzamerhand gebruik geworden al trachtte men dit wel tegen te gaan. Het 

vastenavond vieren was voor de boeren een groot feest. Het voorgaande in aanmerking 

nemende hoeft het ons niet te verwonderen dat het eens zo bosrijke Twente, bij het opheffen 

van het markebezit omstreeks het jaar 1840 weinig anders dan boomloze heide te verdelen 

viel. Toch leeft nog het besef dat bij een oud gewaard erve eiken behoren te staan en men 

vindt het een schande wanneer zo’n bos gekapt wordt. Geschiedenissen of overlevering weten 

soms nog iets te vertellen over bomen waaraan buitengewone betekenis werd gehecht. Voor 

de hervormde kerk in Enter staan de linden waarover de Enterse dichter Waanders sprak. 

 

De marken waren – zolang we ze kennen – een gefixeerde (vastleggen, vaststellen, het niet 

kunnen loskomen van een vroeger stadium van ontwikkeling) eenheid met een vast aantal 

erven met een vast areaal aan landbouw- en weidegronden. En ook een vastgesteld maximum 

van gebruik van de gemeenschappelijke gronden, de heide en veldgrond. Als we het 

schattingregister van het jaar 1475 leggen naast het verpondingsregister van Twente van het 

jaar 1601 zien we in de opsomming der erven weinig of geen verschil. Ook latere opgaven van 

gewaarde erven en gewaarde caters in de markeboeken sluiten zich hierbij volledig aan. Alleen 

in die markeboeken staat dan nog lijsten van ongewaarden: caters, brinkzitters: soms 

coveners die bijwoners, inwoners of bijzitters worden genoemd. En de reeds bekende opgaven 

van nieuw getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 zijn helemaal indrukwekkend. 

Ze kunnen niet anders dan het resultaat zijn van het spanningsveld tussen de kordaat en 

met beslistheid gedane markeuitspraken enerzijds en de uitvoering ervan – onder het stempel 

van genoemde christelijke barmhartigheid – anderzijds. Men zette nu eenmaal een arme 

vrouw of een arm – en ook nog groot – gezin niet zomaar in de open lucht, zeker niet als het 

ook nog familie uit dezelfde marke betrof. 

 

Hoewel het probleem van ongeoorloofde huizenbouw in de achttiende eeuw een toppunt 
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bereikte is het vanaf het begin in de markeboeken merkbaar. De vergaderingen heetten dan 

wel 'höltings', dat wil zeggen holt-ding: rechtszitting over houtaangelegenheden, de 

clandestiene huizen- en huttenbouw maakt een groot deel van de notulen uit. In de praktijk 

betekende een en ander dat Helle ten Bepseler in de Deldener Es in het jaar 1563 toestemming 

kreeg 'huer leuentlanck oir huesken vnndt hoeueken toe gebruicken' en dat het er na haar 

dood weer zou toevallen aan de marke. Uit deze en nog veel meer gevallen blijkt dat men 

inderdaad of besluiteloos was of ook wel eens geld zag. Als we de lange lijsten van bijwoners 

en dergelijke lezen, die 'uit consideratie', 'uit genade', 'om niet' en 'om Godswille', in hun 

huisjes mochten blijven met toevoegingen als: 'soo lange die olde Moor leefde', 'tijdt oeres 

leeuendtz', of zelfs 'voor den tijd van haar beijden leven lang en niet langer', dan spreekt 

daaruit toch wel een betere mentaliteit dan besluiteloosheid en zelfs gewinzucht. Toch heeft 

deze op zichzelf genomen toe te juichen houding in de meeste marken geleid tot een haast 

ongebreidelde uitbreiding van het woningbestand. Daarmee tot een krachteloos maken van 

de op het oog zo vaste markewetten en markeverordeningen. 

 

De vraag die zich voordoet is wat we ons van deze meestal niet al te stevige bouwsels hebben 

voor te stellen. Ze vielen alle buiten het eigenlijke, reglementaire bouwpakket waren alle 

illegaal, zonder toestemming vooraf van de markeboeren op de gemeenschappelijke gronden 

neergezet. De toestemming naderhand had haast altijd het karakter van 'gedogen'. Doorgaans 

is sprake van 'huiske(n)s', 'hoevekens' of 'getimmertens', een enkele keer van 'hutte'. Hutten 

worden dus duidelijk onderscheiden van 'huisjes'. Het waren kennelijk onaanzienlijke 

bouwsels, bestemd voor de allerarmsten, die leefden van wat anderen hun gaven. En het is 

geen wonder dat we zo weinig afbeeldingen ervan beschikken. In de registers van nieuw 

getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 wordt de grootte van hutten en verdere 

huizen slechts in een aantal marken opgegeven. Onder Albergen staan drie hutten genoemd, 

alle van drie gebond en met een oppervlakte van resp. tien bij dertien, negen bij twaalf en tien 

bij dertien voet (een voet is 28-32 cm). Een goed beeld van zo'n hut krijgen we uit de foto's 

van de hut van Maas Mans ofwel Niehoes Mans in Beuningen. De hut stond op de rand van 

de oorspronkelijk gemeenschappelijke markengronden. We kennen nog de zogenaamde 

Keizersjanmaatshut. Het was een houten bouwsel met nauwelijks manshoge zijwanden. De 

gemeente Lonneker brak het in 1894 af. Nog omstreeks het jaar 1910 woonde Hutten-

Benaads in een geheel houten hutje met aan een zijde plaggewanden. Het stond op 't 

Gemeenteveld tussen Delden en Borne. Hutten bestaan er gelukkig niet meer. Toch is de 

herinnering eraan niet alleen blijven bestaan in familienamen als Hutten of Huttenhuis of in 

andere namen zoals Huttenveld, Huttenweg en ook wel in de namen van boerderijen. 

 

Nog lange tijd hebben er enkele huisjes bestaan die een beeld kunnen geven van zulke 

optrekjes, die we de gehele markegeschiedenis door tegenkomen. Zeer armoedig maar toch 

nog geen hut. De voorgevel en gedeeltelijk de zijmuren waren van vakwerk met 

baksteenvulling. Het achterste derde 'vak' van de zijmuren was van strovlechtwerk, de 

achtergevel was grotendeels met heide bekleed boven de met baksteen gevulde vakwerkmuur. 

Het huisje van de 'Lattropsvrouwleu' in Langeveen stond er nog – leeg en zeer vervallen – in 

het jaar 1965. Zulke huisjes, kleine boerderijen, op markegrond gebouwd, zonder enig ander 

recht dan een bestaan bij de gratie van de boeren waren ondanks alles al in de vijftiende en 

zesde eeuw een geregeld en aanvaard verschijnsel. Bij diezelfde gratie waren de bewoners 

ervan gebonden aan een opgelegd bestaansmaximum in vee en bouwgrond, van de 

markengronden mochten ze verder geen gebruik maken. Zo lagen ze verspreid, soms in een 

wijde onregelmatige krans rond de aaneengesloten erfgronden. Soms konden ze zich 

groeperen rond een aaneengesloten stuk ontginning, een complex landbouwgronden, 
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aangeslagen uit de in oorsprong gemeenschappelijke markengronden. Meestal lagen de caters 

verspreid rond en soms tussen de oude gewaarde erven, steeds op de grens van de 

gemeenschappelijke markengronden. Soms ook vormden de daarin kleine eilandjes.  

 

De boerderijen en opstallen waren gebouwd van vergankelijk materiaal (leem, riet en hout) en 

gingen een beperkte tijd mee. De bodem van deze huisplaatsen was door de mest van de 

veestapel en huishoudelijk afval verrijkt, verdween onder de ploeg en werd als bouwland in 

gebruik genomen. De nieuwe bebouwing werd waarschijnlijk verplaatst naar de nieuwe 

akkergrens. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze oude verlaten huisplaatsen de basis vormen 

van de in deze streken zo markante essen. Een recente opgraving op de es bij Elsen van 

aardewerk uit de Germaans-Romeinse tijd bevestigt dit vermoeden. Dit zou een verklaring 

kunnen zijn voor het verschijnsel dat er veel meer grafvelden en urnenvelden gevonden zijn 

dan nederzettingen. 

 

De aan elkaar grenzende marken lagen nog al eens met elkaar overhoop. Doorgaans betrof 

het verschillen over de begrenzing. In de oude markeboeken (de notulen en verslagen van de 

markevergaderingen) wordt hierover regelmatig gewag (melding) gemaakt. De grenzen van de 

marken werden doorgaans met palen of stenen aangegeven, de zogenaamde Lakestenen of 

Lakepalen. Deze grenzen moesten regelmatig door de markegenoten gecontroleerd worden, 

dit noemde men de 'lakegang'. Het oud Saksische woord 'lake(n)' heeft dan ook niets met 

textiel van die naam te maken maar betekent grens of scheiding. Een nog weinig in Nederland 

voorkomend runderras: de lakenvelder dankt zijn naam aan de markante scheiding of 

begrenzing van de kleurpartijen van zijn vacht. 

 

Oorspronkelijk moeten de holtinks onder de blote hemel gehouden zijn, steeds op dezelfde 

plaats, later doorgaans (in den regel) op de deel van het daarvoor aangewezen erve. Op 18 

oktober 1726 vergaderen in de kerk van Enschede goedheren en boermannen van Usselo. 

Besproken werd een geschil met Buurse over het gebruik van de ‘Slaagermaat’. In het weiland 

lag vroeger de kuil waar recht werd gesproken, de 'sproakkoele'. Tijdens de holtink 

(markevergadering) over de gemeenschappelijke markengronden werd hier de 'baenke' 

gespannen. Met een touw werd de kuil afgezet en werden tafels en banken geplaatst. 

Hierbinnen namen de markenrichter met zijn helpers, de kornoeten of cornoten plaats achter 

de tafels. Dat gebeurde bij 'klimmende sonne'. Ook namen de erfgenamen en de meiers 

(pachtboeren) op de banken plaats. De hele dorpsgemeenschap was bij de vergadering over 

het markebezit betrokken. De caters hadden geen stemrecht maar bezochten wel de 

vergadering, ieder met een grote stok in de hand. Het gewone boerenvolk was vroeger niet zo 

rap van tong. Werd er iets gezegd dat hen niet zinde, of waren de boetes voor het teveel kappen 

van hout te hoog, dan begonnen ze zich op te dringen en met hun stokken op de grond te 

kloppen. Deze taal werd door de markenrichter, die recht had op tweederde van de opbrengst 

van de boetes, even goed verstaan als woorden, misschien nog wel beter. Ook onderling wisten 

de caters zich met deze stokken, ook wel koezen (gemaakt van eikenhout of rozenhout) 

genoemd, bij verschil van mening geducht te weren. Uit de markeboeken blijkt wel dat de 

holtink als een feest werd beschouwd, of met een feestmaaltijd eindigde. Minder duidelijk is 

het mij echter wie aan deze maaltijden deelnamen. Zaten de eigengeërfde boeren met de 

grootgrondbezitters uit adel en geestelijkheid aan? Kregen ook de halfgewaarden en kotters 

hun deel? Wat het bier betreft, men verkreeg het voor een groot deel uit boeten voor kleine 

overtredingen. Ook waren enkele, door boeren of kotters in gebruik verkregen of genomen 

grondstukken, belast met de levering van een hoeveelheid bier op de holtink. De hoeveelheid 

was in zijn geheel genomen wel zo groot dat niemand dorst hoefde te lijden. Menigmaal zal 
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het einde van een holtink overeenkomst hebben vertoond met het ‘Ding’ in Anna Holmer (Anna 

Holmer oder die Wiedertäufer, eine historische Erzählung aus der ersten Helfte des 16e 

Jahrhunderts, den hintergelassen papieren eines alten Schulmeisters nacherzählt von 

Professor Arnold Fokke) beschreven waar de aanwezigen na gedane arbeid luidkeels zingen: 

 

Hier sitt so mannig dorstig Mann 

Dee nich meer lange wachten kann 

Sett an! Sett An! 

 

Overigens is dit ‘Ding’, dat het midden schijnt te houden tussen een Veemgericht en een 

Holtink, hier waarschijnlijk historisch weinig van betekenis. De boeren, kleinen en groten 

hebben het gelag waarschijnlijk in hoofdzaak betaald. Op hen drukten vele lasten en 

herendiensten, ook in de achttiende eeuw nog en daarbij de gehele of gedeeltelijke kosten door 

de holtink veroorzaakt. De Brinkzitters van Lonneker moeten jaarlijks ieder achtentwintig 

stuivers en een paar kippen leveren. Soms worden de lasten voor de boeren te zwaar. In het 

jaar 1644 schrijft men in Lonneker:  

 

Alsoo die huysluiden doleeren (afscheiden), dat den jaerlyxen holtinck tot groote kosten van de 

marcke lopet, is geresolveert (besloten), dat voortanne alle drie jaeren eenen gemeenen holtinck 

sal geholden worden, doch so nodich sollen holtrichter bij kerkenspraecke (na de dienst op het 

kerkplein) sulx notificeren (bekendmaken). 

 

Er is ook een lijst in het markeboek opgenomen van kosten voor eten en drinken, niet alleen 

bij de holtink maar ook van wat de holtrichters en verschillende goedsheren bij het gaan naar 

of het komen van het markengericht in Oldenzaal verteerden of op kleinere bijeenkomsten 

daar gebruikt hadden. Een grief van de ‘huysluiden’ is dat ze veel onbetaalde arbeid aan 

wegen, straten, beken en waterleidingen en voor ander grondwerk. Men schrijft in Markelo: 

 

Dat ten allen tijde wanneer de ingezetenen van Marckel uit naam van den holtrichter 

verbadenen sind ofte worden om in de gemeente te graven of in ’t maken of repareeren van de 

wegen of andersins te verbeteren, dat alsdan ieder ingesetene van Marckel, niemand 

uitgezonderd, zoodra de klok getrokken wordt, sal coomen te graven ter plaatse waar 

haarluiden bevolen wordt, bij die poene (pene: op straffe van) van een halven goudgulden bij 

ieder uitblijven te verbeuren (beuren is betalen met pand). 

 

In het laatst van de achttiende eeuw en begin van de negentiende eeuw, toen in de holtinks 

de plaatsen die vroeger door de adel of geestelijkheid waren bezet door boeren en burgers 

werden ingenomen, toen de markebossen hun bomen en het markebestuur zijn macht en 

aanzien grotendeels verloren hadden, zal de holtink langzamerhand een minder gewichtige 

en minder feestelijke bijeenkomst geworden zijn. Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis die in het 

jaar 1838 zo uitvoerig over dit onderwerp schrijft, maakt ze in die tijd van verval nog mee en 

zegt er dan van: 

 

Wij hebben nog Gezworenen of Schutters, die niet meer zweeren of schutten. Wij houden nog 

holtingen waarop de boer, met de kin op de koeze leunend, zijn veto uitbrengt als een Poolsche 

Magnaat; waarop men met gloeyende aangezigten, onder wolken tabaksrook, besluiten neemt 

om ze nooit uit te voeren, want hier is een wetgevende zonder uitvoerende magt voor handen. 
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Uit het verpondingsregister van Twente van het jaar 1601: 

 

 

Register ende verteickonge der landerien in Enter marcke (fol 162). 

 

 

2596. Leuwerwehrdt erve, 5 mudde landes, gifft den 4 gast. 

          1602 Leuwerwehrdt, 5 mudde landes, 1 daghwerck 

          hoilandts.  

          1980 Erfgenamen 't Leyerweerdt, gesplitst in een 

          boerderij met als bewoner  G. Bouwhuis, 

          Leyerweerdsdijk 4, en een woonhuis bewoond door H. 

          Bloemendaal, Leyerweerdsdijk 6. Het woonhuis was 

          aanvankelijk het koetshuis dat hoorde bij de 

          ambtswoning van de burgemeester van Wierden die 

         daar heeft gestaan en in 1883 is afgebroken.  

 

 

2600. De Roeters, 7 mudde landes, giffte den 4 gast 3 - 13 - 0.           

          1475 Rotershus, 2 s., bet. 3 golden r.g. d. 

          1602 Roeters, 7 mudde landes, darvan twe mudde 

                  landes woeste, 3 dachwerck hoilandes. 

          1953 Roeters; verdwenen. Lag op de lege plek ten 

                   zuiden van de vrachtrijder Ezendam. 

 

2601. Jan ten Oldenhave, 2 mudde landes, gifft den 4 gast. 

   1602 Jan ten Oldenhave, 2 mudde landes, iss   

            veldwegen ende ligt dat landt woeste. 

   1980 Heeft gelegen op de zuidhoek waar vroeger de        

            Lage Dijk op de Dorpsstraat uitkwam. 

   1475 Oldehof, 2 s., pande nemen. 

   1953 Oldhover (Loaver); nog bekend. Ten zuiden van  

           de Lage Dijk  gelegen. 

 

 

2604. Aele ter Hoffstedde, 1½  mudde landes, ystimeert op 4   

          scheppel gersten en de ½  mudde roggen. 0 - 22 - 8. 

          1475 Hofstede, 1 s., bet. 1½  golden r.g., d. 

          1602 Aele ter Hoffstedde, 1 ½ mudde landes, 2 dachwerck   

                   hoilandes, ’t welck gebruicket Reint Peters. 

         1953 Hofstedink (Horstink); thans nog bekend, ligt 

                  aan de Horstinksteeg. 

         1980 Afgebroken in 1977. Herbouwd aan de Eversdijk 

                 2, bewoner familie Pluimers. Heeft gelegen  

                 zuidelijk van de Horstinksteeg, ongeveer 50 

                 meter vanaf de Dorpsstraat 

 

 

2608. Willem Evers, 9 mudde landes, gifft den 4 gast. 4 - 15 - 0. 
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          1475 Hermannishus, 2 s., oir koren verdorven, sal 

                   men penden. 

          1602 Hermesel, 9 mudde landes, darvan gebruicket 

                   Adam Tolleners 1 mudde, Aha Geerdt 1 mudde, 

                   den eigenaar 1½ mudde, Gerdt Evers 3 

                   scheppel, Tuinck 1 scheppel, Jan Jacobsen 1 

                   mudde, Morgenstern ½ mudde, Derrick Jordens 

                   2 mudde. 

          1953 Hermsel; versplinterd. Thans de drie achterste 

                   huizen aan de Werfstraat. 

          1980 Werfstraat nr. 4 en nr. 6. 

 

 

2610. De Borger, 8½ mudde landes, gifft den 4 gast. 4 - 7 - 8. 

          1475 Borcharding, 2 s., bet. 3 golden r.g., d.  

          1602 Borcherinck, 8 mudde landes, drei dachwerck 

                   hoilantz, dat hoilandt bruickett Lubbert Palten. 

         1953 Borgink; versplinterd. Thans de Coöperatie. 

         1980 Heeft gelegen zuidelijk van perceel nr. 51 aan de 

                  Dorpsstraat. 

 

 

2612. Derrick Sweers, 2½ mudde landes, gifft den 4 gast. 1 - 7 - 8. 

         1602 Derrick Swiers, 2½  mudde landes. 

         1980 Is in 1979 afgebroken en herbouwd aan de 

                  Achteresweg door de familie Pluimers. 

 

 

2614. Derrick ter Hoffstedde, 3 mudde landes (c, gifft den 4 gast. 2 - 0 - 0. 

         1602 Derrick ter Hoffstedde, 3 mudde landes, 2½   

                  dachwerck hoilandes. 

 

 

2617. Jan ter Ese, 9 mudde landes, gifft den 4 gast. 4 - 15 - 0. 

          1475 De Eso, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

          1602 Ter Eese, 9 mudde landes. 

          1953 Ezink; nog bekend. Is gelegen achter de 

                   Openbare Lagere School. 

          1980 Lag ten zuiden van Plecht, erf nr. 2609 

 

 

2621. Bernt Hubbelinck, 8 mudde landes, gifft den 4 gast, 4 - 0 - 0. 

          1475 Hubbelding, 2 s., bet. 3 golden r.s., d. 

          1602 Hubbelinck, 8 mudde landes, darvan 1½ 

                   mudde landes woeste, 4 dachwerck. 

         1953 Hobbelink; verdwenen. Thans de huizen ten 

                  noorden van de  Stationsweg. 

         1980 Heeft gelegen aan de Stationsweg ter hoogte van nr. 2 B. 
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2630. Gerdt ten Katteler, 5 mudde landes, 1 daghwerck. 

         1474 Catler, is en kathe, 1 s., d. 

         1953 Katteler (bedoeld wordt het bouwhuis, niet de 

                  havezate Het Katteler) 

         1980 Kattelsboer, bewoners E.A. ter Haar, 

                  Kattelaarsdijk 4 

 

 

2633. Noch Herman Wolters, gekommen op ein woeste erve, groit 7½ mudde landes, sall 

tokommende jar geven den 4 gast. (d. 

         1475 Weterding, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

         1602 Weterinck, 7½  mudde landes, 3 dachwerck. 

         1953 Weterink; versplinterd. Lag ten zuiden van Van 

                  Uitert tot en met Schipper  

         1980 Heeft gelegen aan de Dorpsstraat ten noorden 

                  van de R.K. kerk 

 

 

2635. Eckerinck erve, heel belmondig, ongedaen t' seyen offte t' weiden. Groite 6 mudde 

landes, hoert Aele Eckerinck to Deventer (f. 

          1475 Eckerding, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

          1602 Eckerinxk, 6 mudde, iss woeste, uiterhalff 6 

                   scheppel landes gebruikcket Willem Evers. 

          1953 Ekkerink; versplinterd. Lag tussen Roeters en 

                   de Lage Dijk. 

 

 

2636. Van 't erve Roeters, 2 mudde landes woeste, hoert Scheel van Welvelde. 

 

 

2640. Van Willem Evers erve, behoerende Van der Becke, 7 mudde landes woeste. 

 

 

2646. 1475 Langehoff, 2 s., oir koren is verdorven, sal men penden. 

          1953 Langenhof; versplinterd. Lag tussen Olthof en 

                  de Horstinksteeg. 

 

 

2648. 1475 Brinchus kathe, 1 s., bet. My 1 s. 

          1953 Brinkhuis; verdwenen. Lag op de Hoge Brink. 

 

 

2649. 1475 De Dues kathe, 2 s., oir koir verdorven, penden. 

          1953 Na 1500 niet meer genoemd. 

 

 

2651. 1475 Effing, bodequet, 2 s. 

          1953 Effink; versplinterd. Thans R.K. zusterhuis en  
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                   school. 

 

 

2652. 1475 Hardenberch, 2 s., bet. Tole 3 golden r.g., d. 

          1953 Na 1500 niet meer genoemd. De plek achter de 

                   Coöperatie heet nu 'de Berg'.  

 

 

2653. 1475 Brandehus, my de Richter strecken dat ein 

                   garden is en ghein kate, lifftucht, 1 s. 

          1953 Is nooit een erf geweest. De oude pastorie      

                  (Hervormd Dienstgebouw) is in 1708 gebouwd 

                  op 'Branders gaerden'. 

 

 

2657. 1602 Perike, 5 scheppel landes. 

          1980 Koerdam, bewoner H.J.W. Kolhoop, 

                   Kartelaarsdijk 8. 

 

 

* twee mudden:8 schepel (is ongeveer 1.2 ha)   

 

 

 
 

Achter de oude gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat, het land werd Brandersgaarden 

genoemd. Foto: Harrie Cox. 
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1980, wat er nog over  is van het land ‘de Brandersgaarden’. Foto Harrie Cox. 

 

 

 
 

Erve Koerdam 
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We lezen dat erve Leyerweerd (Leuwerwehrdt erve) in het jaar 1602 5½ 'mudde landes' 

groot is en als belasting 1 werkdag op het hooiland (1 daghwerck hoilandts) dient te 

betalen. Eveneens in het jaar 1602 leverde Weterink, eigenaar van 7½ 'mudde landes, 3 

dachwerck.’ In het jaar 1475 lezen we over Langehoff dat hun koren (oir koren) is 

'verdorven', sal men penden (panden). 

 

 

De overige erven met hun landerijen in Enter waren: 

 

-         Exhoe, 1602, 5½ mudde landes, Wierdenseweg 28. 

-         De Kopper, ein kotter, 2½ mudde landes, 1602. 

-         De Boese, 1602 (De Beuse) 3½ mudde landes,      

          Wierdenseweg 10. 

-         Herman Dercx, 2 mudde landes, 1602. 

-         De Decker, 1602, 3 mudde landes, waarschijnlijk 

          bekend als Deks, afgebroken in 1976. 

-         Jan Tuuick, 1602, 7 mudde landes, 1953: Tuinck, 

          later Brinkwillems, nu huis van Lammertink. 

         Jan Smeddinck, 1602, 9 muddes landes, 1953: 

          Smeink, versplinterd. Lag in rij woonhuizen waarin het 

          postkantoor is gelegen. 

          Hans Schomaker, 1602, 8 mudde landes. 

- De Plecht, 1602, 6½ mudde landes. 1980: heeft  

         gelegen tussen Dorpsstraat en Schipperstraat, 1953: 

         De Plecht versplinterd; nu huizen van Ter Plecht  

         (Scholten) en Ezink (Kos). 

-        Albert Evers, 1601, 3 schepel landes; 1602: 3 schepel 

         landes, dat ligt nu woest und hefft het niet mehr in pacht. 

-       Berent Hagemans, 1601, 2½ mudde landes; 1475: 

        Duvelshus, 1953: Hagemans versplinterd; nu de 

        huizen tussen Rutenfrans en Burgers. 

-       Gerdt Berndes, 2 mudde landes, 1602. 

-       Jan ter Ese, 1601, 9 mudde landes, 1475: De Eso, 

        1953: Ezink, was gelegen achter de openbare lagere school. 

-       Henrich Koenerinck, 1601, 9 mudde landes, 1475: Conrading,        

   1953: Koenderink verplinterd. Nu de huizen van Velten (Baks)  

   tot en met Rutenfrans. 

-      Jan Roerkinck, 1602, 8 mudde landes, 1475: Roderding, 

  1953: Roerink versplinterd, heeft gelegen aan de Dorpsstraat bij   

  de jongensschool, nu waarschijnlijk de huizen van Burgers en  

  Klinkhamer. 

-       De Beldt, 7 mudde landes, 1602, Schoppenjantje op de Bëlt, 

        tijdens de ontginning in 1910 verdwenen, heeft  gelegen bij de  

        Rondweg. 

-      Bernt Hubbelinck, 1602, 8 mudde landes, 1475 Hubbelding, 

       1953: Hobbelink, verdwenen, nu huizen ten noorden van de 

       Stationsweg ter hoogte van nummer 2B. 

-      Esken Volbertinck, 1602, 3½ mudde landes, 1475 Folberting, 

      1953 Volbrink, versplinterd, Brinkstraat 1, nu huizen ten westen 
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     van de Brinkstraat. 

-    Jan ter Morsche, 1601, 5 mudde landes, 1602:  Morschman.    

-    Derrickc Geersen, 1601, 2½ mudde landes, 1602:Derrick Gerssen  

-    De Frericx, 8 mudde landes, 1602, waarschijnlijk 

     bijnaam Kaaksgert, afgebroken in 1945, zou gelegen hebben bij  

     de Freriksweg. 

-    Groite Lambert, 1602, 6 mudde landes, 1475 Lamberting, 1953:   

     Lammertink, versplinterd, lag ten zuiden van Klinkhamer tot en 

     met Van Uitert, op de noordhoek van de Dorpsstraat en de 

     Pastoor Heimerinkstraat. 

-    Hagemans Groete,  1601, 2½ mudde landes, 1602: 

     Hagemans Groite. 

-    Aele tenh Sande, 1601, 4 mudde landes, 1602: Ale ten 

    Sande, waarschijnlijk Zanink, op de hoek Zuiderstraat 

     Morslaan. 

-   Roerkinck Groite, 1601, 1602. 

-   De Bulner 1601, 4 mudde landes, 1980: nog bekend 

    als Bulders Jan Wilm, geen boerderij meer, Bullenaarsdijk 1a; 

-    Herman ten Sehendamb, 1601, 9 mudde landes, 1602: 

     Sehendamb, 1980: Zeandam, bewoner B.J.H. O., 

     Zeendamsweg 2. 

-    Smalbrugge, 1601, 5 mudde landes, 1602:  

    Smalbruggen. 

-   Oldenhaver erve, 1601, 7 mudde landes, ligt woeste, 

    gehoerich in ’t kloister to Alberge. 

-   Van Juynck erve, 1601, ½ mudde landes woeste, 

     gehoerende in ’t kloister t’ Almeloe. 

-   Van Smeddinck erve, 1601, 3 mudde landes woeste, 

     toebehorende Bentinck. 

-   Van des Borgers erve, 1601, 3 mudde woeste, 

     gehoerende Ter Walle. 

-   Van Koeverinck erve, 1601, 1½  mudde woeste, 

     hoerende Itterssum. 

-   Van Belts arve, 1601, 2 mudde woeste, ein  

     probstesguedt. 

-   Van Hubbelinck erve, 1601, 1½ mudde landt woeste, 

    tobehoerende Herman van Voerst. 

-   Butendyck 1475, 1953: Boddendiek, versplinterd, lag 

    in de Bokkenhoek. 

-   Coldehof, 1475, 1953: Kolhof, versplinterd, nu huizen 

    ten oosten van de Boerdijk. 

-   Lovelding, 1575, 1953: Leuvelink, versplinterd, nu R.K. 

    zusterhuis en school. 

-   Esskens, 1602, 8½ mudde landes, 3 mudde woeste. 

-   Bockdam, 1602, 4 mudde landes, darvan gebruicket 

    Bockdam 6 scheppel landes, de rest iss woeste. 

 

 

 



167 

 

In Wierden woonde in het jaar 1601 Johan Coerdes. Hij was in het bezit van 1 huisstede ende 

gaerden, 1 half molder. Er is geen adres vermeld derhalve weet ik niet of het één van mijn 

voorouders is. Coerdes, Koers, het zou zo maar kunnen. Mijn grootvader is geboren in een 

caterstede op de Wierdense Es. Het enige wat er nog van over is gebleven is een schilderij. De 

caterstede is vastgelegd op zes tegeltjes in een lijst. In het jaar 1645 werd Koers als Coursel 

geschreven. 

 

Over het markebestel is nog veel meer te vertellen. Zo gold in deze streken het Saksisch 

erfrecht wat inhield dat alleen de stamhouder de hoeve en het land erfde, de ander kinderen 

erfden niets. Wel was de oudste verplicht, zijn broers, zusters, ongehuwde ooms en tantes, 

kost en inwoning te verschaffen, in ruil voor de arbeid die zij op de hoeve verrichten. Dit klinkt 

ons tegenwoordig erg ondemocratisch in de oren, maar verdeling van het bezit zou de wortels 

van het bestaan aantasten. De jongeren die een leven als ongetrouwde knecht of meid op het 

vaderlijk erve niet zagen zitten, trokken weg. Sommigen vestigden zich clandestien in een 

verlaten uithoek op de woeste markengronden, door met behulp van vrienden bij nacht en 

ontij een plaggenhut te bouwen. Het was een ongeschreven markewet: wanneer er 's morgens 

rook uit de schoorsteen komt men op deze plek mag blijven. 

 

De marken waren verplicht hun armen te onderhouden. Wel werden strikte voorwaarden 

gesteld aan de maximale grootte, omdat dit medegebruik van de markengronden ten kosten 

ging van de gewaarden. Deze nieuwelingen verkregen nimmer waardelen en moesten voor het 

gebruik van de gemene gronden een jaarlijkse vergoeding betalen. Zo'n keuter- of caterstede 

(boerderijtje) mocht niet uitgroeien tot meer dan vijf gebond (ruimte tussen twee gebinten of 

stijlen). De naam keuter of cater leeft nog steeds voort, denkt u eens aan de textielfabriek 

Nijverdal Ten Cate en aan de vele namen met een voor- of achtervoeging met 'kate', 'cate', 

'kotte' of 'keuter'. De woeste markengronden vormden een onlosmakelijk onderdeel van een 

hoeve. Het aantal stuks vee was afhankelijk van het aantal hectare woeste grond waarover 

men kon beschikken.  
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Sokker Getjan, foto Harrie Cox 

 

 

Zij die door allerlei oorzaken verarmden, of kinderen van niet-bezitters, waren er ellendig aan 

toe. Men hoeft slechts de stadsrekening in de oude archieven der kleine steden na te zien om 

te ontdekken hoe ten hemel schreiend de toestanden waren. In Delden had men een speciale 

voerman die de armen der stad – waar men geen raad mee wist – op zijn wagen laadde en te 

Goor bij het stadhuis afzette. Het hielp bitter weinig, de volgende dag reed een karrenman uit 

Goor met de vracht naar Delden terug, met nog een aantal armen uit Goor erbij. Was het in 

de steden voor zwervende armen onhoudbaar, in de marken en buurtschappen was het nog 



169 

 

erger. Hier hield men zovele malen per jaar als het werd goedgevonden een complete drijfjacht 

op de honderden ongelukkige paria's, de zogenaamde huttenbewoners. Bovendien had iedere 

marke zijn armenjagers en politie, die dag in, dag uit de armen achterna zat. Dit alles kweekte 

een haard van misdaad op vele plaatsen. De sterksten en brutaalsten onder dit volk 

verschaften zichzelf recht, meestal met knuppel of mes. Was het misschien aan deze 

toestanden toe te schrijven, dat eerst Huttenkloas alleen, later met zijn vrouw en kinderen – 

en met hen vele anderen – diefstallen en inbraken pleegden? Huttenkloas woonde destijds 

aan de weg van Delden en Beckum naar Hengevelde en kerspel Goor. De oudheidkenner Van 

Deinse meent dat de galgen bij voorkeur plachten te staan dicht bij of op een landweer. Het 

is echter even waarschijnlijk dat de plaatsing van de galg willekeurig was. Meermalen zijn er 

kwesties gerezen tussen ‘belandende gerigten’ over de plaatsing, waarschijnlijk een gevolg van 

het streven om ze zoveel mogelijk op de grens van het rechtsgebied te stellen. Het galgenveld 

was bij Goor op de oude gerichtsplaats De Malberg. 

 

 
 

Erve Groot Kattelaar 

 

 

Een cater is een arm man. Hij heeft geen land, geen rechten, geen hof, geen enkel bezit. Hij 

woont in een schamel huisje en bebouwt een kleine akker. Heeft een cater een koe, dan is dat 

een groot bezit, waar hem de andere caters om benijden, die maar twee of ten hoogste drie 

geiten hebben en die te vergeefs probeerden een kalfje groot te krijgen. Een kalfje vreet steeds 

meer en geeft in het begin niets. Waar zullen zij het voer vandaan halen? Ze hebben geen 

recht op hooi van de rivierweiden. Ze mogen op de wallen en bermen het gras maaien, maar 

voor alle caters in de marke is daar geen hooi genoeg. Is een cater zo rijk, dat hij een koe bezit 

of ook nog een os, dan is het een zorg om aan voer te komen voor de lange winter. Het vee van 

de cater is in het voorjaar soms zo uitgemergeld en vermagerd, dat het niet meer op eigen 

poten gaan of staan kan. Op een kruiwagen moeten ze het dan naar de koeweide brengen en 
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liggend begint het arme beest te vreten. Geregeld gebeurt het ook, dat het beest die weelde 

niet meer verdragen kan. De ingewanden zijn geen goed voer meer gewend. Dan sterft zo'n 

magere caterskoe en dat is meer schade voor de bezitter, dan dat een erfgenaam vijf vette 

beesten uit zijn stal moet missen. Een cater moet zorgen, als hij een koe wil houden en wat 

meer land wil huren van de erfgenamen, dat hij veel werk voor ze kan doen, dat hij sterk en 

gezond is. Hoe kan een cater echter sterk en gezond zijn, als hij van klein kind af aan totdat 

hij werken moet – en dat is al vroeg – meestal gebrek en soms honger lijdt? Als een caterszoon 

maar bij een goede en rijke boer in dienst komt, waar hij zich uit de kluiten kan eten, is dat 

al veel gewonnen. Dan kan hij later voor zijn kost werken en misschien een koe houden, maar 

ook alleen zolang hij gezond en sterk is. Blijft zo'n tengere caterszoon – die geen boer in dienst 

wil nemen, omdat hij te minnetjes is – thuis, dat wil zeggen, dat hij hard werken moet zonder 

wat goeds te eten te krijgen, dan sterft hij meestal gauw. De weinigen, die blijven leven lijden 

gebrek en bestaan van de gunsten en gaven der erfgenamen. Sommigen van hen worden 

snijder, lapper, looier, kuiper en verdienen zo hun brood, maar weelde kennen ook zij niet. 

De catersvrouwen weven en dat doen ze goed, maar ze kunnen  weinig vlas verbouwen. 

 

Voor de verkoop blijft meestal niet veel over, als het hoognodige voor het gezin er af is. De 

catersvrouw krijgt geen stuk grasland toegewezen van de erfgenamen, dat ze scheuren 

(ploegen) mag om er haar vlas te zaaien. Ze zoekt op de woeste gronden een stukje land en 

oogst van drie keer zoveel grond niet half zoveel als de vrouw van een of een erfboerin. 

 

Op de holtink (markevergadering) van 18 juli 1679 werd een lijst gemaakt  van de ongewaarde 

caters (kotter of keuterboer). Op deze lijst prijkt ook de naam van Weele-Berent, omdat hij 

zijn woning 'an d'Wele' had. Hij had een hutje gebouwd in een afgelegen gebied van de Enter 

marke, aan de overkant van de Regge, in de 'Weele Moat' aan de grens van de marke Ypelo. 

'Weele' betekent 'wilde' in de Enterse taal. De Weele Moat was een drassig gebied langs de 

Regge. Het gebied stond 's winters en in het voorjaar doorgaans (in den regel) onder water 

door overstromingen van de Regge. Alle ongewaarden werd aangezegd binnen twee jaar te 

vertrekken. Hiervan is niet veel terechtgekomen want in het vuurstedenregister van het jaar 

1682 vermeld als hoofdbewoner: Weel-Lambert, een zoon van Berend. Zijn buren zijn 

Bokdam, Hiltjesdam, Hendrik Exoo en Slag-Berend. In het vuurstedenregister staan de 

plaatsen waar gestookt kon worden en werd het schoorsteengeld geheven. 

 

Het register van het zoutgeld van het jaar 1694 geeft weer een levensteken van De Wele. In 

Enter zijn er dan honderdtwaalf huizen, hutten en boerderijen. Van liefst drieënvijftig 

onderkomens worden de bewoners aangeduid als pauper. Arm dus en arm was echt arm in 

die tijd. Barre tijden dus in Enter. Overigens, Weel-Lambert wordt niet als pauper aangeduid, 

al zit hij wel in het laagste belastingtarief. Het vuurstedenregister van het jaar 1706 vermeldt: 

‘Weel-Lambert’, die vier gulden schoorsteengeld moet betalen. De buren zijn dan Bokdam, 

Hiltjesdam, Esinkdam, Dragonder (een militair die is blijven hangen in Enter), Exoo, Jan 

Berends en Gerrit Evers. 

 

Het jaar 1712 is een gedenkwaardig jaar in het bestaan van het erve De Weele. In de 

vergadering van het markebestuur van 17 augustus 1712 wordt een verzoek behandeld van 

Weel-Lambert, om tot aankoop te mogen overgaan van een uitdrift in de marke Enter. Dit was 

een zakelijk recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf op het laten weiden van vee op 

de markengronden, het heiden (steken van plaggen) en nog enkele zaken. Het gaf geen 

stemrecht in de vergadering van het markebestuur. Eindelijk kon het erve De Weele dus 

treden uit het in feite clandestiene bestaan, dat meestal oogluikend werd toegestaan. Het 
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vergde wel een generatie lang sparen want de aankoop van de uitdrift vergde een bedrag van 

honderdzes gulden, een heel vermogen voor een cater.  

 

 

 
 

Rijssen, Bouwstraat 

 

 

In het jaar 1793 kwam door omstandigheden de pacht vrij van het erve Groot Peddemors. 

Veel boerenzoons zullen gedroomd hebben om er pachter te worden. Er komt echter geen 

Enternaar aan te pas. Tot stomme verbazing van heel Enterbroek komt op 11 november 1793 

de familie Böhmer uit Delden als nieuwe pachter op het erve Groot Peddemors. Nicolaas 

Böhmer is tot dan kastelein (militair, bijgestaan door de borchmannen) geweest van de 

herberg Carelshaven in Delden. Veel tijd heeft Böhmer niet gehad om zich als boer te bewijzen, 

in het jaar 1795 is hij overleden. Zijn vrouw, een rasechte Friese boerendochter zette de 

boerderij met succes voort. Dat heeft wel indruk gemaakt in Enterbroek. Vanaf dat moment 

wordt er niet meer gesproken van Groot Peddemors maar van Böhmers, nu verbasterd tot 'n-

Beumert. Andere erven in die tijd waren erve Bulner, erve Hollander en erve Rassche. 
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Erve De Weele, foto: Oversticht 

 

 
 

2017, erve de Weele 
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De krant van 25 juli 1845 meldt: 

 

Sedert enkele dagen vertoont zich op verschillende plaatsen een ziekte en versterf aan te velde 

staande aardappelplanten. De bladeren worden slap, verdorren en sterven af en ook de wortels 

zijn weldra aangetast. Het begint met één plek en verspreidt zich dan over de hele akker.’ Een 

knipsel van 26 juli van dat jaar: 'Op de marktdagen valt een algemene verslagenheid te 

bespeuren vanwege de berichten uit alle delen van het land die een soort verrotting of bederf 

onder de aardappelen melden. Het loof krimpt ineen en geeft een bedorven lucht. 

 

Een krantenknipsel van 29 juli 1845:  

 

De planten staan 's morgens nog in bloei en zijn 's avonds verflenst. Vervolgens vertonen zich 

vlekken op de aardappelen die spoedig rotten!' Een krantenbericht van 5 augustus 1845: 'De 

aardappelen rotten met een onbegrijpelijke snelheid weg! 

 

De ook nu nog steeds optredende schimmelziekte Phytophthora Infestans trad in het jaar 

1845 voor het eerst massaal op in de West-Europese aardappelvelden. De misoogsten die 

daarvan het gevolg waren, veroorzaakten in vele delen van ons land zo'n nood dat arme, 

hongerige mensen in het jaar 1846 in drommen door dorpen en langs boerderijen zwierven. 

In het jaar 1847 was de situatie zo nijpend dat 2 mei van dat jaar tot algemene biddag werd 

uitgeroepen. In datzelfde jaar ontstond in Harlingen een oproer, toen men vandaar 

aardappelen naar Engeland wilde verschepen. In Friesland en Groningen werden bakkerijen 

en graanpakhuizen geplunderd. Door militairen werd daartegen opgetreden, waardoor onder 

de hongerigen doden vielen. In die tijd telde ons land nog geen drie miljoen inwoners. 

 

Van het akkerland was toen vijfenzeventigduizend hectare in gebruik voor de teelt van 

aardappelen. De jaarlijkse productie lag rond de dertien tot veertien mud. Vooral op de 

Twentse zandgronden stond de veeteelt nog vrijwel geheel in dienst van de akkerbouw. De 

mestproductie van het vee was belangrijker of minstens zo belangrijk dan de melkproductie 

en de vleesproductie. Wel was ondertussen de eerste kunstmest ons land binnengekomen, 

die was nog te duur voor algemeen gebruik. Gebruikt werd guano, fossiele vogelpoep uit Chili. 

Ze werd in zeilschepen – die rond de Kaap vaarden – naar West-Europa gebracht. Gemalen 

en vervolgens vermengd met kali en zand werd ze over de akkers uitgestrooid.  

 

Oorzaak van de aardappelziekte waren schimmels die werden aangevoerd met de 

zuidwestenwind. Ze kwamen vanuit Zuid-België in ons land terecht en de ziekte verspreidde 

zich tenslotte over ons gehele land, een groot deel van Duitsland, Engeland en Noord-

Frankrijk. In Ierland mislukte driekwart van de oogst en stierf het achtste deel van de 

bevolking door ondervoeding en besmettelijke ziekten, die zich door de verminderde weerstand 

konden verspreiden. In ons land werden in het jaar 1845 tweeëntachtig procent van de 

aardappelakkers aangetast door de ziekte die de planten massaal deed verschrompelen en de 

knollen in de grond liet verrotten. Men zei dat de ziekte inheems was in Mexico en Zuid-

Amerika en vermoedde dat Belgische kwekers, die in die tijd nieuwe variëteiten uit Zuid-

Amerika haalden, de schimmel hadden meegebracht. Eveneens werd het vermoeden 

uitgesproken dat de schimmels met de guano waren meegebracht. 

 

Een gevolg van de rampzalige ontwikkelingen bij de aardappelteelt was wel, dat midden 

negentiende eeuw begonnen werd met doelbewust kweken van aardappelrassen. Rond de 

eeuwwisseling zijn zeer goede soorten aardappelen door het kunstmatig bestuiven van 
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aardappelbloesems ontstaan. Bekende kwekers zijn onder meer geweest schoolmeester De 

Vries uit het Friese Suameer. Hij werd beroemd door zijn Bintje, gekweekt in het jaar 1905, 

vanaf  het jaar 1910 in de handel en genoemd naar een zeven jarig meisje uit zijn klas. De 

tuinder Veenhuizen uit Sappemeer (Groningen) kweekte de Eigenheimer – een eveneens nu 

nog geliefd aardappelras – dat in het jaar 1890 werd geboren, nadat Veenhuizen in het jaar 

1888 met het kunstmatig bevruchten van aardappelbloesems was begonnen. 

 

Hoewel beter af in levensomstandigheden – ze hadden vast werk, leeftocht en een zeker 

inkomen – waren de eens welbekende 'klöpkes' een vrouwelijke kerkdienaressen en 

pastoorshulpen, ook vaak niet meer dan hutbewoonsters. Als hun woninkjes tenminste niet 

tegen een boerderij stond gebouwd. Dat was dan meestal tegen de achtergevel, naast de 

niendeur zoals bij erve Effink in Enter of op de Koppelsbrink in Borne. In Borne daar staan 

er zelfs twee, één aan elke zijde van de deur. Zowel deze als de los staande die we nog kennen, 

vertonen vrijwel hetzelfde beeld, te vergelijken met een hut als die van Huttenklaos: een zeer 

eenvoudig bouwsel van drie gebinten, vakwerk en strodak. Er moeten in de zeventiende en 

achttiende eeuw veel klopjeshuizen hebben bestaan, in dorpen zowel als bij boerderijen. Het 

was voor boeren een eer klopjes op hun erve te huisvesten. Misschien zagen ze er ook wat in 

voor de eeuwigheid. Toch was de aard van die huisvesting meestal niet meer dan het strikt 

noodzakelijke en waarom zou het ook meer zijn, zo dachten de boeren.  De lijsten van nieuw 

getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 noemen verschillende klopjeshuizen, 

voornamelijk in de marken van het Roomskatholiek gebleven deel van Twente. Zelfstandige 

(voormalige) klopjeshuizen zijn er weinig meer. Het klopjeshuis op Grashof in Noord-

Deuningen is verplaatst naar een plek aan de Zwiepsweg en gerestaureerd. Het is een 

bidkapelletje geworden, de 'Maria-Kloese' met daarin een woonhoekje als herinnering aan de 

vroegere bewoonsters. 

 

Aan het hoofd van het markebestuur stond een marke- of holtrichter. De functie die in den 

regel van vader op zoon overging en meestal in handen was van een grootgrondbezitter, een 

bewoner van een havezate bijvoorbeeld. De richter had de dagelijkse leiding. Alleen de 

grondeigenaren en de eigenaren van de boerderijen hadden wat te zeggen in de marke. Richter 

Bos woonde geregeld de holtinks in de marke bij omdat er problemen waren die hij diende op 

te lossen. Op 18 november 1992 is het tweehonderd jaar geleden dat richter Bos te Oldenzaal 

overleed. Hendrik Jan Bos, geboren in het jaar 1706 te Borne is begonnen als schrijver bij 

richter Joan Fockink. In oktober 1755 werd Bos tot richter benoemd in Enschede. Vanaf het 

jaar 1726 tot aan zijn dood heeft hij te Oldenzaal gewoond.  

 

Van richter Bos zijn veel geschriften bewaard gebleven. Deze zijn te vinden in het archief van 

de gemeente Oldenzaal. Interessant zijn ook de 'Aantekeningen van verscheiden en 

velerhande zaaken en remedien, boeken en couranten etc', verzameld tussen de jaren 1727-

1777. Zo schrijft hij op pagina negenenveertig dat 'een Zekere Captein in Vrankrijk heeft 

uitgevonden om geslagte vlees in boom Oly vers te houden, mits er geen lugt bij koomt.’ 

 

Het meest bekende geschrift is zijn dagboek. De onderwerpen die aan de orde komen zijn 

velerlei, betrekking hebbend op zijn ambt, misdrijf en strafrecht, aanleg en schouw van wegen 

en waterlopen, ontvangen van belastinggelden van de havezaten, ontvangen van boetes, van 

bezoek aan goedsherenvergaderingen, of betreffen persoonlijke belangstelling en 

verplichtingen, beschrijving van bijzondere gebeurtenissen. 
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Fragmenten uit het dagboek: 
 

Strafvoltrekking 29 november 1736 

 

29 dito komen van Kranenburg naar Oldensaal vertrokken den 30 dito s'morgens in Welstand 

overgekomen inmiddels is op den 24 dito des Zaterdagsmorgens een heidinne (een vrouw van 

de heide) alhier gegeeselt en gebrandmerkt, en op dato met nog een wijf en een kleine jongen 

springend op hand en knien, omdat de benen krom waren, uit de Stad gebragt en verbannen. 

 

Bijzondere gebeurtenis in het buitenland juni 1737 

 

den 9 dese is een hevige brand in Moscou bijna 2/3 deel der Stad afgebrand bestaande in 

ongeveer dertig duisent huisen op het slot Cremlin alsmede de groote klok van 400 duisent 

ponden door de hitte gesmolten, hebbende de brand 14 uuren geduurt en den omtrek van twee 

uuren lang en een uur gaans breed verteert, omtrent dese tijd sijn te Jaroslaw over 3000 huisen 

verbrand. 

 

De inhoud van het dagboek heeft doorgaans betrekking op de zakelijke reizen die Bos heeft 

gemaakt, dit waarschijnlijk ook voor de verantwoording van zijn eigen inkomsten en uitgaven. 

In het dagboek komen met name aantekeningen voor over reizen en activiteiten van Bos als 

plaatsvervangend landrentmeester en over zijn werk als richter van Enschedé en 

plaatsvervangend richter van Oldenzaal. Daarbij stond hij in nauw verband met de drost van 

Twente, die destijds in het Huis Ootmarsum woonde. Daar tussendoor vinden we echter ook 

in toenemende mate, persoonlijke indrukken en waarnemingen vermeld. Bos was zo discreet, 

omdat hij als administrateur als geen ander wist, dat hij onder omstandigheden gehouden, 

openheid van zaken diende te verschaffen over zijn activiteiten. Om een voorbeeld te noemen, 

dat zich in dit geval wellicht laat verklaren. Hij ging in april 1766 naar Enter om N.N. te 

spreken. Bos hield zich meer op de vlakte dan men in een dagboek zou verwachten. Bos, 

geboren en gedoopt in Borne in het jaar 1706, waar zijn vader Adam schoolmeester was. Op 

tweeëndertigjarige leeftijd werd Hendrik Jan Bos burger van de stad Oldenzaal, zoals blijkt 

uit de inschrijving op 12 december 1738 in het Burgerboek. Eind 1738 lijkt volgens het 

dagboek de dan tweeëndertigjarige Bos een aantal ontmoetingen te hebben met een jonge 

vrouw. Hij doet hier in zijn dagboek nogal geheimzinnig over, het heeft er alle schijn van dat 

hij haar op 5 februari 1738 te Zwolle ofwel voor het eerst heeft gezien, ofwel een bepaald 

meisje toen met andere ogen is gaan zien. Bos ontmoette het meisje in de loop van het jaar 

1738 blijkbaar een aantal keren, op verschillende plaatsen. Op 5 april 1739, na een 

verkeringstijd die ongeveer een jaar zal hebben geduurd, trouwde Hendrik Jan Bos met zijn 

verloofde, Maria Beek van het Huis Nijenhuis te Diepenheim. Samen zouden zij in het jaar 

1789 hun gouden bruiloft vieren. Tussen de jaren 1740 en 1756 werden de kinderen van 

Hendrik Jan en Maria geboren. Een aantal van deze kinderen overleed reeds zeer jong. Het 

oudste kind Gerhardt Adam werd nog geen vijf maanden oud, het vijfde kind Adam overleed 

binnen een maand na de geboorte en het achtste en laatste kind Jacob Jan overleed in zijn 

zesde levensjaar. De overige vijf kinderen, hun namen worden met verschillende 

spellingsvarianten in de stukken vermeld werden volwassen en trouwden. 

 

Het dagboek vermeldt: 

 

De jongste zoon was in 1780 rigter van Enscheide geworden. Rigter Bos meldt dat zijn zoon 

nogal zieklijk en swak blijft. Op 6 november 1786 vond hij hem doodswak. Dus die nacht bleef 
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hij (de zoon) gedurig als met de dood worstelende, egter onder gestadige werkzaamheden en 

biddingen tot God om genade en biddende en sugtende tot den einde toe des avonds den 9 

november om 5 uur in het 41e jaar zijnes ouderdoms, en nadat hij nog geen zes jaaren was 

rigter en maar ongeveer 3 jaar getrouwt geweest is, zagtelijk (zo vertrouw ik) in den Heere is 

ontslapen. Tot onzer allerbitterste smerte is dit sterfgeval. 

 

10 november 1786: Van Enscheide weer naar Oldenzaal gekeerd en mijn oudste zoon Dr. 

Antony Bos voort naar Nimwegen gevaren om Zijne Hoogheid te verzoeken om het rigterampt 

van Enscheide. Dat hem zeer voorspoedig gelukt is door voorspraak en recommandatie van den 

heere drost van Twente en behulp van den heer Generaal Adjudant Bentink te Arnhem, die hem 

zelfs bij Zijne Hoogheid den heer Erfstadhouder gebragt en geintroduceert heeft, die hem ook 

datelijk op zondagmorgen den 12 november daarmede heeft begunstigt. Dus is hij den 14 weer 

huis gekomen en dan 15 bij de begravinge van zijn broeders doode lijk geadsisteert. 

 

 

Hieronder volgen enige aantekeningen uit het dagboek die betrekking hebben op de marke 

Enter. 

 

29 Augustus 1758: Na Enter gevaren, eenige gronden bezien en den 30 dito aldaar Holtink 

(markevergadering) gehouden. Den 31 dito vandaar naar Deventer gevaren. 

 

Den 27, 28 en 29 augustus 1759 naar Enter geweest en de markenzaaken behandelt en holtink 

gehouden. 

 

September 1764: van 't midden en laats van dese maand bijn aalle daag regen. En eenen nagt 

van den 29 en 30sten zo sterke vorst, dat de bloemen vervroren zijn en 's morgens 't ijs op 't 

water ley. 

 

19        april 1766: Na Enter om met mevrouw N.N. te spreken. 

6 september 1769: Na Enter geweest op een goedheeren vergaderinge. 

 

4      october 1778: Na Enter en den 7 dito holtink helpende houden. Op 't Catteler gegeten. 

 

10         may 1779: Na Enter gevaren en bij den extra holtink geadsisteert. Dog bijna niet 

geresolveert, maar de rekeningen nagezien. Het Duitse woord solvabel is in staat te betalen, 

solvabiliteit betekent vermogen om te betalen. 

 

Den 17 juny is mij een groot ongeluk door 't springen van een kruidhoorn aan mijn beide handen 

overkomen. Dog door 's Heeren goedheid is de linke hand het meest verbrand en 't gezigt bijna 

geheel vrij gebleven. Hierover gaat de chirurgin Maguel en behandelt het mijns bedunkens vrij 

wel en voorzigtig, beginnende den 30 juny al merkelijk te genesen. De kruidhoorn werd gebruikt 

om te jagen. 

 

12 augustus 1779: is hier (Haxbergen) een joode, Efraim genaamd, die mede bij de huisbraak 

te Rijsen geweest is, opgehangen. 

 

23 september 1779: Na Enter gevaren. En aldaar holtink gehouden om de waren (waardelen) 

op te geven en een niewen holtrigter te verkiezen. Dog dit laatste niet kunnen eenig worden: 

dus d'andere zaaken onafgedaan gebleven. Des nagts op 't Catteler geslapen en den 25 weer 
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't huis gekomen. 

 

9 november 1779: Na Enter op een holtink geweest over het rekest van den heere grave Van 

Wassenaar. 

 

16 may 1780: Na Enter op een holtink geweest. De heer major Van Ittersum tot Oosterhof tot 

Holtrichter aangestelt en 't rapport voorgelezen. Des middags op 't Catteler met mijn dogter 

gegeten. Dito vandaar na Diepenheim gevaren om op den 18e de verkoop van de pastorien-

goederen te doen. Des avonds op Warmelo gegeten, gelijk mede des anderen daags en z mijn 

dogter daar op 't huis gelogeert. (z = zaterdag of zondag) 

 

29 augustus 1780: Na Enter geweest en met de andere gecommitteerden de Schip - of 

Reggebeeke langs gegaan en afgetreden om te verdiepen. 

 

28 september 1780: Na Enter geweest om d'uitgegraven vaart te bezien en vrij wel bevonden. 

 

26 juny 1783: Vandaar (Borculo) vertrokken naar Enter om het royement op de tiende te zien 

doen en d' overdragt t'ontfangen. Dog het laatste is niet geschied bij gebrek van behoorlijke 

volmagt. Des avonds laat weer 't huis gekomen.  

 

29 november 1785: Van Swol vertrokken en den 30 door Gods goedheid zonder ongeluk te 

Oldenzaal aangekomen, hoewel niet zonder gevaar wegens de dikke duisternis, swaar onweer 

en sterke regen op den dijk aan deze zijde van Wierden. 

 

De geweldige bevolkingsgroei in de late zeventiende en vooral de achttiende eeuw heeft op de 

bouwwijze van de gewone boerderijen in wezen geen invloed gehad. De bouw van de vele 

noodoptrekjes, zoals aarden, houten en stenen hutten en het 'bewoonbaar' maken van 

bakhuizen en schuren ging buiten de boerderijbouw om. En de bouw van lijftochtshuizen en 

kleine, meestal clandestiene huizen vond op de traditionele wijze plaats. Soms kwam het tot 

een ingreep op de – meestal reeds bestaande – bouw met name op de huisindeling. In sommige 

gevallen werd een huis over de breedte in tweeën gedeeld. In de huizen kwam van elk gedeelte 

de wooneenheid naast de bijbehorende deel te liggen. In verreweg de meeste voorkomende 

gevallen van deling vond deze over de lengte plaats, soms met de deel als eenheid, ongedeeld 

en voor gemeenschappelijk gebruik en met één niendeur. De tweedeling is dan aan de 

achterzijde niet te zien, maar komt in de voorgevel tot uiting in de twee huisdeuren. Het kwam 

en komt nog veel voor in de bebouwde kommen te Enter, Rijssen, Vriezenveen, Losser, Borne 

en Hengelo en ook op het platteland van Almelo. Geregeld echter werd ook de deel gehalveerd 

en vertoonde de achtergevel twee niendeuren naast elkaar  

 

Reeds in het begin van de negentiende eeuw werd bij de markenbesturen door de overheid 

aangedrongen op verdeling van de markengronden, in het jaar 1811 werden de gemeenten 

ingesteld. Voorstanders van de verdeling van de woeste gronden ijverden begin negentiende 

eeuw voor een wet die het mogelijk maakte op verzoek van slechts één persoon tot ontbinding 

van de marke over te gaan. Daarmee zou men de onwilligen kunnen dwingen. Dat is dan ook 

gebeurd en het betekende in het jaar 1886 het einde voor de laatste marken in Gelderland. 

De marken in Drenthe en Overijssel waren toen al verdeeld. Dus niet door de Markenwet van 

het jaar 1886, zoals lange tijd is aangenomen maar het Koninklijk Besluit van juni 1837 heeft 

de verdeling van de driehonderdachtendertig marken in Drenthe, Overijssel en Gelderland op 

gang gebracht en afgerond.  
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Omstreeks het midden van de twintigste eeuw (1850) werden de meeste marken opgeheven. 

Dit ging lang overal niet van harte en onder druk van de overheid die vond dat de marken de 

vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het feit dat wij aan het begin van de 

industriële revolutie stonden, met een snel groeiende bevolking, met als gevolg een stijgende 

vraag naar voedsel. De traditionele landbouw met bemesting die uitsluitend uit schapenmest 

en heideplaggen bestond, en die vanaf de vroege middeleeuwen hier in zwang was liet geen 

uitbreiding en productieverhoging toe. De hoeveelheid schapen en daarmee de mestproductie, 

was immers gebonden aan het areaal heide dat de marke bezat (één schaap per hectare heide). 

Ook al was een behoorlijke oppervlakte hiervan geschikt voor ontginning tot bouw- en 

weiland, niet iedereen voelde iets voor de verdeling van de woeste markengronden. De redenen 

waren dat men al te weinig mest had voor het land dat men onder de ploeg had en dat teveel 

grond verloren zou gaan door aanleg van wegen, sloten en houtwallen. Dat de armen nu geheel 

ten laste van de marke zouden komen en dat de verkregen gronden te ver van de boerderijen 

zouden komen te liggen. 

 

Het register van 'peerden, verckens, schapen en de ymen' van het jaar 1602 noemt als marken 

waarin schapenteelt voorkwam: 

 

- Heerlijkheid Almelo: Vriezenveen; 

- Landgericht Kedingen: Wierden met Hoge Hexel, Enter, 

  Notter-Zuna, Rectum, Elsen, Goor, Diepenheim en  

  Markelo; 

- Landgericht Ootmarsum: Vasse, Mander, Hezinge,                

   Nutter, Oud-Ootmarsum en Agelo. 

 

Eenmaal per jaar werd door het Landgericht rechtgesproken aan de voet van de toren. Door 

de schout werden de nodige maatregelen getroffen, voor de huisvesting van de hoge gasten 

was zorggedragen en op het kerkplein waren smid en timmerman al in de vroege morgen bezig 

'de bank te spannen'. Lang voordat de rechtszitting begon stroomden de nieuwsgierigen van 

alle kanten naar het dorp om een plaatsje in de voorste rijen te bemachtigen, zodat geen enkel 

woord of gebaar voor hen verloren zou gaan. Om acht uur werden de klokken geluid om de 

rechtszitting aan te kondigen. Even voor negenen nam de landdrost zijn zetel in met de vraag 

of de bank naar behoren gespannen was en of het de goede tijd was om te richten. De wet 

eiste namelijk, dat het gericht cq de rechtspraak moest beginnen bij 'klimmende sonne'. Het 

mocht indien nodig wel voorgezet worden als de zon daalde, zowel buiten als onderdak, wat 

uiteraard van het weer afhing. Regende of waaide het te hard dan werd de buiten begonnen 

zitting voorgezet in het koor van de kerk. Lange tijd schijnt in de vroege middeleeuwen de 

regel te hebben gegolden 'geen aanklager, geen rechter.’ Daardoor gebeurde het nog al eens 

dat men na een ondervonden belediging zichzelf recht verschafte, ingeleid door de belediger 

de handschoen toe te werpen. 

 

In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw groeide het aantal marken waar men 

schapen hield, al bleef het grootste deel van Twente van schaapskudden verstoken. De 

schapenteelt in het groter geheel was van geringere betekenis dan die van het overige vee. Na 

het jaar 1602 is het aantal schapen wel toegenomen maar niet uitzonderlijk en waarschijnlijk 

geleidelijk. In het jaar 1844 waren er ellfduizendvijfhonderdnegenenveertig (11.549) schapen, 

toen had zich al een daling ingezet die niet weer zou ophouden. Dat was het gevolg van de 

markeverdelingen en de ontginningen van de gemeenschappelijke en woeste gronden. Over 
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het algemeen past het geschetste beeld wel bij de verspreiding van schaapskooien en 

schaapsschuren, zoals deze vandaag nog is vast te stellen. Als een grote boog ligt het 

schapengebied in de marken langs de west- en noordgrens van Twente, van Elsen tot en met 

Hezinge-Nutter-Agelo. Schaapskooien en schaapsschuren zijn er in twee geheel verschillende 

typen, namelijk met een rechthoekige en met een bootvormige plattegrond. Beide worden in 

het Twents aangeduid met 'schoapschot', meervoud: 'schoapschötte'. 

 

 

 
 

1916, erve Freriksen, Oal Uup’n, Brinkstraat, Enter 

 

 

November was vroeger de slachtmaand. Het varken dat geslacht moest worden werd de laatste 

weken extra gevoerd. Op de slachtdag moest de grote fornuispot vol kokend water 's morgens 

klaarstaan voor de slachter. Het varken werd buiten geslacht en het bloed werd vervolgens 

opgevangen voor de 'bloodworst'. Als de slachter klaar was, begonnen de vrouwen met de 

uitval: darmen en maag schoonmaken, plukvet van de ingewanden halen. De blaas werd 

zorgvuldig uitgenomen, schoongemaakt en zo snel mogelijk opgeblazen voordat hij ingedroogd 

was. De blaas werd namelijk gebruikt als 'vat' om jenever in te smokkelen of als speelbal voor 

de kinderen. Als het varken geslacht aan de ladder hing, kwamen de noabers en ter plaatse 

wonende familieleden om het varken te bewonderen. De reeds zichtbare kwaliteiten: het 

mooie, blanke vet om de nieren, de prachtige, vlezige hammen, het vaste spek werden om 

strijd door de bezoekers opgehemeld. Dat was het oeroude, landelijke gebruik van het 

'vetprijzen'. Als die ceremonie voorbij was kregen na de koffie de mannen een brandewijntje 

of klare met suiker gepresenteeerd terwijl de vrouwen onthaald werden op een glaasje 'rood', 

een speciaal zoet vrouwendrankje. Later kregen de vetprijzers ook een zogenaamde pothest 

thuisbezorgd, gewoonlijk bestaande uit een mals stukje vlees, al of niet begeleid door een 

verse worst. Aan de belangrijke personen in het dorp, zoals de burgemeester, pastoor, 



180 

 

dominee en schoolmeester werd een deel van het geslachte varken cadeau gedaan. Dit hele 

gebeuren is te zien bij het Klompen- en Zompenmuseum in Enter op 10 november van tien 

uur tot zestien uur. 

 

Omstreeks dezelfde tijd vond Justus von Liebig de kunstmest uit. Toch besloten de meeste 

marken – mede door de overheid – tot opheffing en verdeling van de gronden over te gaan. De 

verdeling van de gronden onder de markegenoten werd consequent uitgevoerd. Iedere 

gerechtigde kreeg een evenredig deel in zowel de goede als slechte gronden. Vooral de 

veengronden hadden als vrijwel enige brandstoffenleverancier grote waarde. Waren er weinig 

veengronden, dan werden deze in heel kleine percelen opgedeeld. Percelen van enkele meters 

breed en honderden meters lang waren geen uitzondering. Niet alle gronden werden direct 

ontgonnen. Sommige boeren lieten nog lange tijd hun schapen op de hun toegewezen 

heidepercelen grazen en hielden vast aan de oude landbouwmethode. 

 

Om schulden af te lossen werden door de marke ook gronden aan vermogende mensen 

verkocht. In Twente waren dit doorgaans de textielfabrikanten en de adel. Ze lieten de minst 

slechte heidegronden op grote schaal met behulp van ossenspannen en stoomploegen 

ontginnen om ze vervolgens met voornamelijk grove dennen te bebossen. Ook de overheid liet 

zich niet onbetuigd en kocht grote oppervlakten markengronden aan om die te bebossen. 

Hieraan dankt het Staatsbosbeheer zijn ontstaan. Om niet van buitenlandse importen 

afhankelijk te zijn werd de aanplant van bos sterk gestimuleerd. Het grootste deel van ons 

huidige bosareaal stamt dan ook uit deze tijd. 

 

Kenmerkend voor de ontginningsbossen op de voormalige heidegronden zijn de brede, rechte 

houtafvoerwegen en diepe wateringssloten. De lage en natte stukken waren ongeschikt en 

bleven als zodanig voor ontginning en bebossing gespaard. Deze vochtige en veenachtige 

heidepercelen vormen nu een prachtige afwisseling met de – ondertussen hoog opgeschoten 

–  bospercelen en zijn een uitwijkplaats voor de oorspronkelijke heideflora en heidefauna. 

Deze heidepercelen moeten wel regelmatig geschoond worden zodat ze niet dichtgroeien met 

naald- en loofhoutopslag. Een aantal van deze lage veenachtige percelen die tussen de 

agrarische percelen liggen, zijn door instromen met mest verrijkt water verandert van een 

heideveld in een elzenbos. Het Twentse landschap is vol afwisseling, vol tegenstellingen. Het 

is één groot gevarieerd parklandschap waarin natuurgebied en cultuurgrond harmonisch in 

elkaar grijpen. Heide, bossen bomen, landgoederen en het cultuurland van de boerschap zijn 

dikwijls zo uitgestrekt dat de opmars van de steden heel ver weg lijkt. Er staan nog historische 

Saksische boerderijen in het gebint van vakwerk te dromen tussen het koren, in de midzomer 

op het stoppelveld in schoven gezet. Overal in het Twentse boerenland zijn nog dikke keien of 

zandstenen palen te vinden die eens de laken (grenzen) aangaven van de verschillende 

marken. Stille getuigen van een beheersvorm van de woeste gronden die in de dertiende eeuw 

van de grond kwam en tot ver in de negentiende eeuw gehandhaafd bleef.  
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Erve Kolhoop, Loch Frederik, Kolhoopsdijk 

 

 

Tot de plichten van de marke behoorde ook de zorg voor het onderwijs voor de jonge 

markebewoners. In de zeventiende eeuw komt de markeschool ter sprake, in de oudere 

holtinksprotocollen leest man er niets over, in de latere weinig. In een artikel van mr. Sloet 

tot Oldhuis over Woolde leest men: ‘ Schier iedere marke, heeft harer eigene school; de 

Erfgenamen onderhielden het gebouw en beriepen den onderwijzer, waartoe men gewoonlijk 

den eenen of anderen meyer uit den hoop nam, die alleen in den winter de plak zwaaide, maar 

des zomers dit teeken van oppermacht met de spade of plaggensicht verwisselde.’ De 

schoolgebouwen moeten in de es gezocht worden. Op 16 mei 1659 wordt in Buurse een 

noodholtink gehouden, speciaal ten behoeve van de school. Bepaald wordt: ‘Die presente 

Erfgh. en inwoonderen van deze Buirschap resolvieren en nemen an een huis te doen 

timmeren, waartoe dese samptliche inwooners, niemand exempt sollen geholden wesen te 

moeten helpen dichte maken een huis waarin de schoolmeester sal woonen en waarin 

haarluiden kinderen sollen worden geinstitueert en onderwesen en heft die herr holtrichter 

geconsentiert dat in dese buirschap eenige tuinrichtinge tot die waardije van hondert guldens 

solden moge worden verkofft. Ende om sulx te effectuereen worden bij den gesworens 

(schutters) gedeputiert Gerdt Wolterink, Grubbink en Ernstinck, diewelcke den inwoonderen 

instantelijck moeten bevorderen, dat dese timmeragie met den allereersten mach verfeerdiget 

worden.’ Tuininrichtingen noemde men de stukjes markegrond die bij de boerenerven 

mochten worden aangetrokken en deze werden omtuind of omheind. Dat er sinds het begin 

van de zeventiende eeuw onderwijs is gegeven mag men opmaken uit twee nu nog bestaande 

kas- en notitieboeken die door boeren van de marke geregeld werden bijgehouden. Daaruit 

blijkt dat aan het einde van de zeventiende eeuw in schrijven en zelfs rekenen werd lesgegeven 

in Buurse. Lessen in rekenen werd overigens lang niet overal in de scholen gegeven. Er waren 

meesters die er zelf niet van op de hoogte waren. Dat het onderwijs soms wel erg weinig 

resultaten had of soms geheel ontbrak blijkt wel uit het markeboek van De Lutte, waar in het 
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jaar 1715 van de negenenvijftig boeren slechts één zijn handtekening kan zetten, de overigen 

behelpen zich met het zetten van een kruis.  

 

 

 
 

2017, Ypeloweg, erve Assink, Mölnboer 

 

 

In het jaar 1876 gaf W.J.C. van Wijngaarden – die net als zijn vader en na hem zijn zoon een 

verdienstelijk schoolhoofd te Markelo was – een schets van de geschiedenis van de Markelose 

school vanaf het jaar 1720. Hij heeft hier waarschijnlijk het kerkelijk en gemeentelijk archief, 

mogelijk ook het markeboek geraadpleegd. Enkele gegevens kreeg hij van zeer oude mensen 

ter plaatse. Aan deze mondelinge mededelingen is waarschijnlijk de beschrijving van de school 

ontleend. Hij doet ze ons zien als een vierkant gebouw, tot op manshoogte uit bakstenen 

opgemetseld, daarboven met lemen wanden. Het schoolvertrek had geen vloer, in het midden 

was een kuil: de vuurkolk waarin gestookt werd. Ieder kind moest dagelijks een turf en een 

stuk hout meebrengen, wie er twee of meer meebracht mocht zich langer warmen. Per groepje 

gingen de kinderen op commando naar de haard wie niet bevoorrecht was moest na een 

kwartier zijn zitplaats weer innemen. In het rond stonden lage zitbanken, de achterste rijen 

iets hoger geplaatst, in de laagste, het dichtst bij de vuurkuil zaten de kleintjes, de grotere 

kinderen hoger op langs de muur. Boven de vuurkolk was in het dak een opening waardoor 

de rook kon opstijgen, een schoorsteen was er niet in de school. Ook waren er geen tafels of 

lessenaars voor de banken van de kinderen. Iederen leerling bracht een langwerpig kistje met 

schuifdeksel mee, waarin de schriften, de boeken, de ganzepen en de griffel ofwel leipen 

bewaard werden. Dit kistje legden de kinderen bij het schrijven op de knieën, het werd als 

schrijftafel gebruikt. De eerste schoolmeester van Markelo was een invalide geworden soldaat, 

hij was onkundig en ruw. Een volgende, aan de drank verslaafd, werd menigmaal van een 
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‘groovenbeer’ in kennelijke staat huiswaarts kerende, door de joelende jeugd begeleid. Nog 

een latere meester was een geleerd man maar slecht van gedrag en de dorpelingen verdachten 

hem dat hij heksen kon. Lezen, schrijven, bijbelse geschiedenis en een weinig rekenen waren 

de leervakken. Uit oude schriften blijkt dat menige meester een keurig handschrift had. Hij 

moest zich de moeite geven de leerlingen naar de school te lokken, wat ook in zijn voordeel 

was omdat de schoolstuivers, door de kinderen betaald, een deel van zijn inkomen vormden. 

In hoofdzaak werd in de wintermaanden school en avondschool gehouden. Oude mensen 

herinneren zich dit nog: ‘s Zommers konnen de jongs en de meister neet wochen’, zeggen zij. 

Het traktement van de schoolmeester was in het jaar 1808 vijfenvijftig gulden, en ook de som 

van honderdtwintig gulden voor schoolgeld van alle kinderen die naar school kunnen en 

moeten gaan, welke gerekend worden in deze marke (Buurse). En dan nog een som van twintig 

gulden voor schrijfbehoeften van de kinderen van onvermogenden. Voorts de som van 

vijfentwintig gulden voor de nodige brandstoffen en vervolgens elk jaar, indien de behoeften 

dezelfde mogen zijn, hetwelk over de gehele marke zal worden uitgezet door de boerrigter en 

gezworenen. 

 

 

Het erve Conrading 
 

 
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. 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, ontstond in 1568 een 

godsdienstoorlog, de Opstand of de Tachtigjarige oorlog genoemd. In 1601 zaten de mensen 
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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. In 1602 wordt er weer een verponding 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. Zo komen 

dus mensen op de markenvergaderingen 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 mede-eigenaar van duizend bunder onverdeelde 

markengrond en men had stemrecht in alle 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 
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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. Onze Jannes Coenderink van 14 

januari 1714 is dus geboren in het middelste huis. 

 

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 

belastingsschulden 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. ’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 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 het vuurstedenregister van 1675 twee vuursteden en een panoven. 

Ook de vergaderingen van het markenbestuur werden in het logement van Jan Jacobs 

gehouden. Aan het huis was een brouwhuisje gebouwd met brouwketels waar het eigen bier 
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voor de herberg gebrouwd werd. In 1704, nadat Jan Jacobs is overleden, neemt Gerrit Jacobs 

de herberg over. In het jaar 1724 overkomt Enter een ramp. In januari van dat jaar branden 

maar liefst zevenenveertig 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  

 

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 

- 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 
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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. 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; 
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- Jan Koenderink, dagwerker, 5 personen; 

- Derk Koenderink, weever, 3 personen; 

 

Jan Coenderink die op Zwennen 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. 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 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: 

 

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. 
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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; 

- 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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Evert Schreur, ofwel Blinde Evertje 
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De erven uit het Verpondingsregister van 

1601 
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Wierdenseweg, de eerste drie huizen links zijn Köps huizen. 
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In 1965 kwam er een bordje ‘onbewoonbaar’ te hangen aan een oude boerderij aan het begin 

van de Lagedijk. Niet veel later werd het pand gesloopt. Deze boerderij heette het "Loaver" en 

was de oudst vermelde boerderij in Enter. Een oorkonde uit 1296 vertelt dat de toenmalige 

eigenaar Henricus van Metelen het erve ruilde met de graaf van Dalen. Deze graaf had veel 

bezittingen in de buurt. De aanduiding van de boerderij veranderde in hof te Enter en later 

in Oldenhof. In de volgende eeuwen, met de pest en oorlogsomstandigheden, verwisselde de 

boerderij vaak van eigenaar. In 1494 kwam deze uiteindelijk in bezit van het Antoniusklooster 

in Albergen. 

 

De Tachtigjarige Oorlog leidde tot de ondergang van het klooster. In 1582 werden alle 

kloostergoederen in Overijssel door de provincie geconfisqueerd. De Oldenhof werd een 

domeingoed. In 1601 lag het erve door de oorlog ‘woeste’. Twee jaar later werd de boerderij 

weer opgebouwd. Dit gebeurde met materialen van een wagenloods van het klooster in 
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Albergen. In negentien wagenvrachten werd alles naar Enter vervoerd, waar de boerderij met 

zes gebinten werd opgebouwd. De familie Olthof, die de naam van de boerderij aannam, werd 

de nieuwe pachter. In 1756 kocht Jan Olthof het erve van de provincie voor  4.275 gulden. In 

1822 werd de boerderij vernieuwd. 
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De cooperatie werd gebouwd op het erve Borgerink 
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De richter heeft vermeld dat er geen boerderij stond maar een lijftocht, een ouderenwoning 

van de Kool’n die aan de overkant woonden. 
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Het erve Koenderink was vanaf Baks tot Rutenfrans. Er tussen lagen later de erven Slagers, 

Ter Weel (Paol) en het hotel. 

 

 

De winkel van Baks, de familie Velten staat voor de deur. De bakker komt zo uit de bakkerij. 
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De winkels van Baks en Slagers  in de jaren zestig. 

 

 
 

Kapperszaak Haar en Zo en Miriam, bloemen, voorheen Baks en Slagers 

 

 
Ter Weel (Poal), nu de ijswinkel, en het hotel, 1945 
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Zuivelwinkel Lammertink (de Paander), jaren zestig 

 

 

ijswinkel (voorheen erve Ter Weel (Poal) en zuivelwinkel Lammertink  
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Hotel Koenderink, nu Kato en Rutenfrans, nu bloemenwinkel  
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Erve Groot Langeler 
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Erve Klein Langeler 
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De erven Wolthuis en Selhorst lagen naast elkaar en zijn beiden afgebroken. 
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De Koote 

 

 
 
Het erve Hiltjesdam, de Koote, wordt in verband gebracht met Ten Cate, landgoedeigenaar. 

Mevrouw Bakker- Hänische Ten Cate is eigenaar van het landgoed ‘het Warmtink’. De naam 

de Koote (Kote, Kate, Kotte) hoeft niet altijd een keuterboerderij te betekenen, maar Ten Cate. 

 

Hoewel de rivier de Regge niet zeer breed, en soms bijna droog is, verandert zij in de winter 

de omliggende landstreek in een groot meer. Over het feit dat zij ‘des winters in een groot meer 

verandert', kan ook in het jaar 1884 in Enter nog meegepraat worden. 

 

Een krant berichtte: 

  

Twee schippers Jan Hiltjesdam en Zoon te Enter liggende hadden tijdens de stormen der 

vorige week het ongeluk dat hun sompschuit lossloeg tengevolge waarvan zij zonder boomen, 

stokken of hagen op den dobberende schuit zijnde door den hevigen storm tegen de stroom 

op langzamerhand naar Wierden afdreven. Men kent den uitgestrekten waterplas! Eenzaam, 

zonder hulp, zonder voedsel zwalkten zij op het onstuimige watervlak, door niemand 

opgemerkt! Zoo zijn ze twee dagen en twee nachten druipnat in een half vol water geraakten 

schuit rond blijven dobberen. Eindelijk door een nieuwe stormwind voortgezweept, dreef de 

schuit nabij de Fabriek te Wierden. Toen was hun lijden uit. Want nauwelijks had onze 

hulpvaardige Burgemeester iets vernomen van den nood of hij neemt ijlings voedsel en 

kleeding mede en roeit de verkleumde en verhongerde schippers tegemoet en redt hun uit 

hunnen benarden toestand. 
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Jais Hinnen Ab 

 

 
 
De winkel van Jais Hinnen Ab aan de Werfstraat, foto: Harrie Cox 

 

 
 
De klompenmakerij van De Wilde, later woonde ter Steege in het huis. We kennen hem als 

Jais Hinnen Ab. 
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Als Entersen deze naam lezen zullen hun gedachten in de eerste plaats gaan naar het vroegere 

winkeltje in potten en pannen direct achter de hervormde kerk. De winkel van Jaishin’n-Ab. 
 

Waar kwam deze naam vandaan?. De plaats waar de boerderij is gebouwd was in de 
achttiende eeuw grond van het erve Hermsel, dat daarnaast lag. Dit oude uit de veertiende 

eeuw stammende erve is in 1762 openbaar verkocht door de eigenaar Helmigh. Het 
boerenhuis werd gekocht door de toenmalige pachter Gerrit Harmsel. De grond ernaast, met 

daarop een volle waar in de Enterse marke, kocht Hendrik de Wilde. 
Hendrik de Wilde had een zoon Jannes, die in de wandeling Jasse genoemd werd. Deze Jasse, 

geboren in 1733, heeft meer dan veertig jaar functies vervuld in het markebestuur van Enter. 
Van hem kwam de naam Jassen-Hinne, Jannes van Hendrik de Wilde, later verbasterd tot 

Jais-Hin’n. De familie De Wilde was vaak in rechtzaken verwikkeld die de schipperij betroffen. 
Misschien is dit wel de oorzaak dat er zoveel documenten in de familie bewaard zijn gebleven. 

 
Jas de Wilde overleed in 1830 op zesennegentigjarige leeftijd. In zijn testament had hij vast 

laten leggen dat zijn dochter, die hem al dertig jaar verzorgd had, zeshonderd gulden zou 
krijgen, zijnde dertig jaar ’meidenloon’ à twintig gulden per jaar. Een opmerkelijke transactie 

in de documenten van De Wilde komen we tegen in 1860. Van een stuk grond gelegen ’aan de 
Hamberg’ wordt het recht van uitgraving van klei of leem verkocht aan Willem Struik, 

steenbakker uit Rijssen. Het is een stuk grond van zesenvijftig are. Van iedere twee are waarin 
zich tenminste drie Amsterdamse voeten klei of leem bevindt wordt honderdvijfentwintig 

gulden betaald. De uitgraving moet binnen vier jaar worden gedaan. Daarna moet het land 
geёgaliseerd worden en geschikt gemaakt worden voor bouwland. Als onder het hele stuk 

grond voldoende leem zit levert dat vijfendertighonderd gulden op en blijft de grond eigendom. 
 

Hendrik de Wilde, de zoon van Jasse, zet het schippersvak voort en diens zoon Jan neemt het 
weer van hem over. Maar als in 1875 Willem ter Steege trouwt met Janna de Wilde en bij zijn 

schoonouders in gaat wonen is zijn schoonvader al geen schipper meer. Willem ter Steege is 
schipper en vaart in maatschap met zijn vader en zo blijft de schipperij toch nog in de familie. 

De zoons van Willem zoeken ander werk en de zomp van Willem belandt in onderdelen op de 
zolder. De jongste zoon Albert Jan ter Steege trouwt in 1920 met Gerritdina Klein Nagelvoort. 

Albert Jan is metselaar en zijn vrouw melkt de koeien. Hij heeft nog meegeholpen met de bouw 
van het station in 1910.  

 
Begin jaren dertig wordt Albert Jan ziek. Hij mag niet meer metselen en is genoodzaakt een 

ander beroep te kiezen. Hij koopt voor tachtig gulden een paard en een wagen voor 
achtentwintig gulden en trekt beladen met potten en pannen de boer op. Als in 1932 zijn 

ouders overlijden wordt een deel van de boerderij verbouwt tot winkeltje in potten en pannen. 
Hij krijgt in Enter al snel de naam ’Schörter-Ab’ of ’Blik-Ab’. 

 
De oorlog legt de handel een beetje stil en er worden onderduikers in huis verborgen. De 

laatste tijd van de oorlog had hij een wit kleed op de kar met een rood kruis om aanvallen van 
Britse jagers te voorkomen. Als Albert met zijn venterskar in het buitengebied bij een boerderij 

kwam en zijn handelswaar aanprees was een vaste standaardzin van hem: ’Moader meanske 
Mina (of Dina) muste nog een pötje vuur de lange nachte?’. En nog een anekdote. Hij kwam 

ook altijd met zijn wagen bij het zusterklooster Heekeren in Goor. Daar kwam steeds dezelfde 
zuster bij de wagen om iets te kopen. Toen er op zekere dag een andere zuster bij de wagen 

kwam vroeg Albert of er iets was met de andere zuster. ’Oh nee,’ zo luidde het antwoord, ’maar 
zij is moeder geworden’. ’Oh, dan heb ik nog iets voor de kleine bij me’, antwoordde Albert 

Jan. 
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Toen zijn zoons in de zaak kwamen werden er veel markten bezocht en groeide de zaak snel. 
Jaishin’n-Ab overleed in 1972 op negenenzeventigjarige leeftijd. Bron: Enters Erfgoed. 

 

 
Fit Geikes, Rondweg, nu Coesant 
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Erve Coesant 

 

 

En zo veranderde alles    

 
Lely, Staring, Stieltjes en Van Rechteren deden hun best voor de grote kanalen en dat ging 

ten koste van de bouw van de zompen en de handel en de scheepvaart met de zompen. 

Waarom kon het niet en-en? En de scheepvaart op de kanalen en de scheepvaart met de 

zompen? Waarom werd pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de Regge gedeeltelijk 

in de oude staat worden gebracht? Pas toen de boeren hun koeien in de zomer niet meer uit 

de stal haalden en de weilanden er leeg en groen bij liggen. Dertig jaar later werden in 

Nederland jaarlijks drieduizend boerenbedrijven opgeheven. Volgens schattingen van de EG 

zou binnen één generatie de helft van de landbouw in Noord-Eurpa verdwijnen. Van de 

veeteeltbedrijven was het laatste decennium meer dan een derde gestopt. Dertig jaar later 

waren er speciale ‘versiercursussen’ om jonge boeren aan de vrouw te helpen omdat vrijwel 

geen meisje meer boerin wilde worden. In de boerenvakbladen werd met vrouwen 

geadverteerd: ‘Dames uit Polen en Rusland zijn graag bereid een serieuze boerenvrijgezel 

terzijde te staan. Gratis fotobrochure. Amor: tel. xxx. Dertig jaar later was voor de boerenzoons 

en boerendochters de opvolging geen automatisme meer, maar een punt van discussie. De 

boerenvrouwen ontdekten dat ze keuzes konden maken, en zelfs moesten maken. Bij één op 

de dertig boerderijen stond een vrouw aan het hoofd. En in de boerenfamilies begonnen ook 

de echtscheidingen voor te komen. De grote boeren uit de marke Enter zijn er nog steeds. 

Alhoewel, het erve Reints is keurig voor de toeristen ingericht. Er is een visvijver in de marke 

en in de Waterhoek is een boer een manege gestart en rijdt in een paardentram groepen 

mensen rond. De stelling dat alle grote boeren nog boeren gaat dus niet helemaal op. Maar 
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toch kan ik de beleidsmakers niet van alles de schuld geven dat men niet vooruit heeft 

gekeken bij het veranderen van het landschap. Voor de boeren werd het landschap tenslotte 

aangepast. 

 

 

 
 

Erve Binnengaait en de doorreed 
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Bezwaren van boeren en bevolking tegen de ontginningen waren er genoeg. Er werd echter 

niet naar geluisterd en men ging gewoon door met de vernietiging van het landschap in 

opdracht van de toenmalige landelijke regering. Op dinsdag 21 december 1971 ontaardde een 

stemming over ruilverkaveling in het blok Tubbergen in een orgie van vernieling en geweld. 

Het lijkt wel een vluchtelingenverhaal uit Irak! Honderden Tubberger boeren verhinderden 

toen dat de stemming zijn normale verloop kon krijgen. Wat begon met het afzetten van de 

toegang tot de tent – waarin de stembussen stonden opgesteld – leidde in de vroege 

middaguren tot het bekogelen van het onder het tentdoek verscholen gezag met stenen en 

molotovcocktails. En in het snel vallende duister van de korte decemberdag tot verwoede 

charges van politieagenten op de protesterende boeren. Vanaf dat moment ontaardde de actie 

van de tegenstanders van de ruilverkaveling in uren durende onlusten die een spoor van 

vernieling achterlieten in de smalle straten van het dorp. De burgemeesterswoning werd met 

een molotovcocktail in de brand gegooid, straten werden opengebroken en honderden ruiten 

sneuvelden. Maar het werk van de ontginning ging door en werd zo nu en dan ernstig 

vertraagd. Zo kwamen er naar aanleiding van de tervisielegging van de voorlopige toedeling 

van de gronden te Markelo en Holten in het jaar 1980 niet minder dan zeshonderd 

bezwaarschriften binnen. Daardoor kon dit belangrijke onderdeel van de ruilverkaveling pas 

in het voorjaar van het jaar 1984 worden afgesloten. Ook de financiële afwikkeling leverde 

weer een vloed aan bezwaarschriften op. Aan de bevolking heeft het niet gelegen, die wilden 

al die veranderingen aan het landschap niet. 

 

In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide bewerkt en met 

ossenploegen duizendnegenhonderdveertig hectare, met de schop werd nog eens 

vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg, werden toen ook twee door 

motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het aantal ossen opgevoerd tot achtenzestig 

terwijl eveneens veertig paarden voor trekkracht zorgden. Een jaar later waren er vierhonderd 

mensen in dienst, had men al vijfennegentig landgoederen in beheer met een totale 

oppervlakte van tweeëntwintigduizend en honderd (22.100) hectare en was nog een groter 

oppervlak na bebossing of verandering in cultuurland, teruggegeven aan de eigenaren. Het 

areaal woeste grond slonk, vooral in de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder 

snel. Van de zeshonderdduizend hectare van het jaar 1900 was in het jaar 1938 nog 

honderdzeventigduizend hectare over. In het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen tot 

zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden de ossenploegen afgeschaft en vervangen door 

mannen met de schop. De Heidemaatschappij werd toen betrokken bij de werkverschaffing. 

De Heidemaatschappij en de werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig en dertig van 

de twintigste eeuw – de grote ontginningen bewerkstelligen. Heel veel woeste gronden  zijn 

toen omgezet in weide, bos en akkerland. Aan de wieg van de Heidemaatschappij hebben de 

Enschedese textielfabrikanten gestaan. De commissie ging een kijkje nemen in Denemarken 

en Sleeswijk-Holstein, waar ze zich liet informeren over daar werkzame heidemaatschappijen. 

In het rapport dat op 8 juni 1887 werd uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks in ons 

land van de grond te brengen. De wet had niet als doelstelling om het landschap te behouden. 

De hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand brengen van een 

rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak. Gezegd kan worden dat deze 

wet bijzonder effectief is geweest. Pas aan het eind jaren zestig begon de ruilverkavelingwet 

echter een spanningsveld op te roepen tussen de landbouw en de zich toen ontwikkelende 

zorg voor natuurbehoud en landschapsbehoud. Maar toen was men in mijn ogen al honderd 

jaar te laat en kon het voormalige landschap nooit worden herschapen. De Hamberg was 
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immers afgegraven, de heidevelden waren weilanden geworden, de Hunenbedden van hun 

stenen beroofd en de overgebleven grafheuvels waren opgeruimd. Met dat alles is één van de 

mooiste en rijkste landschappen van Nederland vernietigd. Dat komt mijns inziens omdat 

men de echte cultuur waarin traditie en vernieuwing samengaan vergeten is. Wij kennen geen 

symbolen meer die ons eraan herinneren zoals de Phoenix in Egypte die elk jaar uit zijn as 

herrijst. Enter is een woondorp geworden, waar de zompen en de ganzen verdwenen zijn, waar 

– buiten de drie nog bestaande fabrieken – de klompenmakers het oude ambacht in de 

zomermaanden nog slechts voor toeristen demonstreren. 

 

Wat eeuwenlang en voor talrijke generaties als basis en levensnoodzaak gold is onherroepelijk 

terzijde geschoven. Traditionele klederdrachten verdwenen, overgeleverde gebruiken gingen 

verloren. Bouwstijl en woninginrichting, kleding en manieren richten zich meer en meer op 

de moderne tijd. Ook ik heb er me schuldig aan gemaakt door niet meer naar de kerk te gaan, 

wel seks te hebben voor het huwelijk, niet alle verdiende loon inleveren en geen degelijk 

huwelijk. Ik heb vastgesteld dat ondanks verbeteringen op materieel gebied, veel 

karakteristieks voor altijd verloren is gegaan en dikwijls van geestelijke armoede gesproken 

kan worden. En de rust en de magie van de natuur zijn uit onze levens verdwenen. En wat 

kregen we ervoor terug? Frisdrank, drugs, criminaliteit, junkfood, consumptie, kapitalisme, 

televisie, godsdiensten, extremisme, xenofobie en zinloos geweld. Stellig maakte de overgang 

van 'naturalwirtschaft' naar 'geldwirtschaft' de mensen veel ontvankelijker voor 

materialistische ideeën. Ook ik ben er door beïnvloed, ziet u mij al lopen met een knipmuts 

en lange rok? Sommige magievervangers ervaar ik als prettig zoals televisie, een nieuw huis, 

consumptie en junkfood en soms moet ik extreem zijn om de zaken duidelijk te krijgen en op 

scherp te zetten. Ik moet er niet aan denken in de rij voor de winkels te staan met een bon in 

de hand voor goederen en artikelen waarop bezuinigd is. En patat met majo vind ik lekker!! 

Ik bepaal zelf wat er op tv komt en doe niet mee aan organisaties van kerken en politiek. Ik 

kan denken en werken als een zelfstandig ondernemer en ik eet nog steeds met mijn lepel en 

vork die ik als zesjarig kind op mijn verjaardag kreeg. Wat wil ik nog meer? De armoede en 

het feodale verhoudingen van vroeger terug? De vrouw weer thuis werken in de keuken, 

hooguit in een ziekenhuis of bejaardentehuis en geen deel uit maken van het openbare leven 

in een mannenmaatschappij? Ik moet er niet aan denken!! Kortom, ik vermaak me wel in deze 

tegenwoordige tijd.  

 

 

        

         Meester en leerling 

 

De meester in zijn wijsheid gist. 

De leerling in zijn waan beslist. 

 

A.C.W. Staring 

 

 

Uit een knipsel van een regionale krant d.d. 7 augustus 1910: 'De omstreken van Goor, Enter 

en van de buurtschappen Elsenerbroek, Zeldam en Enterbroek leveren tegenwoordig een 

treurigen aanblik. Gedurende enige weken staan de landerijen en weiden geheel onder water. 

Nieuw ontgonnen gronden, waarop haver en andere vruchten prachtig stonden zijn nu voor 

een groot deel vernield. De aardappels verrotten in de grond en in de weilanden, nu in grote 

meren herschapen, ziet men de toppen der hoopjes uitsteken van het moeizaam gewonnen en 
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duur gepachte hooi.' Bijna al het Twentse water stroomde vroeger in de richting van de 

Midden-Regge bij Enter. Water uit de buurt van Haaksbergen, Enschede, Hengelo, Borne, 

Almelo, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en de Duitse grensplaatsen Uelsen en Itterbeck. 

Water uit het oosten en zuidoosten van Twente, ook van de landerijen rond Kloosterhaar en 

Westerhaar. Via de Weezebeek, de Loolee en de Hollandergraven stroomde al dat water in de 

Exose Aa die het probeerde te lozen op de Regge. Die kleine rivier diende het Twentse water 

naar de Vecht te brengen, kon noch de aanvoer, noch de afvoer aan, zodat duizenden hectaren 

maandenlang onder water stonden.’ 

 

Daarover schreef de Almelose fabrikant  J.H.W. Lamberts op 2 juli 1868 in een brief aan de 

koning: 'Sire, de ondergetekenden, merendeels allen grondeigenaars of landbouwers in de  

gemeenten Stad- en Ambt Almelo, Vriezenveen, Rijssen, Tubbergen, Wierden (Enter), Stad- 

en Ambt Delden, Weerselo en Borne woonachtig veroorloven zich met den diepsten eerbied 

het navolgende onder uwer majesteits aandacht te brengen. Sedert de laatstverlopen tien jaar 

is de vroeger ook reeds gebrekkige waterafvoer uit Twenthe op zo onrustbarende wijze 

verergerd en vooral in de natte jaren 1866 en 1867 is het beklag daarover zo algemeen en 

luide geworden, dat in het voorjaar van het jaar 1868 te Almelo is besloten eene vereniging 

op te richten tot het nasporen der oorzaken van de gebrekkige toestand der waterleidingen in 

Twenthe en tot het beramen van maatregelen om de toestand te verbeteren.’ De hoofdoorzaak 

van de kwaal was de slechte toestand waarin de Regge verkeerde. Lamberts vroeg aan de 

koning de Regge in orde te laten brengen. 

 

Pas in juli 1880 kwam er schot in de zaak. Toen maakten Gedeputeerde Staten van Overijssel 

bekend een waterschap voor Twente in het leven te willen roepen, waarvoor op de achtste van 

die maand een commissie ter voorbereiding werd gevormd. In december 1882 schreven C.H. 

Stork en tweeduizendtweehonderddrieenzestig anderen een brief aan de commissie waarin op 

spoed werd aangedrongen:  

 

Dat de hoge waterstand van de laatste dagen van november meer dan gewoonlijk hunne ogen 

heeft doen vestigen op uw commissie aan welke de hoogste gewichtige taak is opgedragen om 

voor te bereiden het tot regularisering van den waterstand in deze streken gevorderd wordt. We 

willen graag eens praktisch resultaat zien van twee jaar arbeid. 

 

Het zou nog tot 19 april 1884 duren voor in hotel Harwig in Den Ham de eerste officiële 

vergadering van het waterschap de Regge werd gehouden. Als belangrijkste agendapunten 

kwamen aan de orde de hoogte van het salaris voor de voorzitter en de 

secretaris/penningmeester die beiden nog benoemd moesten worden. Het hoogste salaris bij 

het waterschap was weggelegd voor de ingenieur van het waterschap, namelijk 

tweeduizendvijfhonderd gulden per jaar. Daarmee kreeg de pas afgestudeerde ingenieur een 

salaris dat gelijk lag aan dat van de burgemeester van Deventer. Met dit salaris kon Lely in 

Deventer ‘op stand’ gaan wonen. Lely kreeg van het bestuur de vrije hand. Hij mocht zelf de 

instructie opstellen waarin moest staan welk werk hij allemaal voor dat salaris zou verrichten. 

In zijn 'Ontwerp tot verbetering van de Regge' schrijft Lely in het jaar 1884 dat het pas 

opgerichte waterschap de Regge niet tot doel heeft de rivier bevaarbaar te houden. Door het 

grote verval en de lage waterstand in de zomer zouden er vele sluizen gebouwd moeten 

worden. Het definitieve plan beoogde dan ook alleen een goede afvoer van de sterk wisselende 

waterhoeveelheden, zodat de overstromingen tot het verleden zouden gaan behoren.  

 

In het stroomgebied zouden door de verbeterde waterafvoer meer gronden in cultuur gebracht 
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kunnen worden. In de begroting werd vermeld dat er bijna honderdvijftig ha grond onteigend 

moest worden om de beoogde rechttrekkingen en verleggingen te kunnen realiseren. 

Opvallend was ook de rechttrekking van de Schipbeek vanaf de Wippert door een hoog gebied 

tot nabij Menop in Bathmen. De totale kosten werden beraamd op vierhonderdvijftigduizend 

gulden voor die tijd een geweldig groot bedrag. Het zou dan ook, vanwege het ontbreken van 

de financiële middelen nog vele jaren duren voor er daadwerkelijk werkzaamheden werden 

uitgevoerd. 

 

Pas in het jaar 1914 werd een deel van deze plannen – in gewijzigde vorm – gerealiseerd. Toen 

waren de omstandigheden echter alweer zo veranderd dat opnieuw plannen werden gemaakt 

voor nog ingrijpender aanpassingen. Er werd echter ook nu weinig in uitvoering genomen met 

gevolg dat in de winter van 1925/1926 duizenden hectares landbouwgrond overstroomden.  

 

Belangrijke bijkomende oorzaken waren het feit dat veel woeste grond in cultuur was 

gebracht. Het water bereikte sneller de Regge en het feit dat door verzanding van de rivier de 

afvoer steeds moeizamer verliep. Vanaf die tijd werden belangrijke verbeteringen uitgevoerd 

waarbij vooral in de jaren dertig massa's 'grotestadswerklozen' werden ingezet die door de 

Centrale Overheid werden gesubsidieerd. Tegelijkertijd werd het Twente-Rijnkanaal 

aangelegd. De ingrijpende verbeteringswerken aan de Regge duurden van de jaren 1931 tot 

1938. Na voltooiing was de basis gelegd voor de Regge zoals wij die nu kennen. 

 

In 1848 was in Zwolle een lijvig boekwerk verschenen, geschreven door de luitenants der 

artillerie Staring (een broer van de geoloog Staring) en Stieltjes. De ondergetekenden Staring 

en Stieltjes waren belast met het opnemen der waterwegen in het gewest Overijssel. Directe 

gevolgen had dit boek niet, de tijd was er nog niet rijp voor. Ruim twee decennia later deed 

Stieltjes met behulp van anderen – ditmaal alleen voor Twente – het nog eens dunnetjes over. 

Ook dat boekje dankt zijn bestaan aan een initiatief van het provinciaal bestuur. In het 

begeleidend voorwoord gaven de commissaris van de koning en de griffier van Provinciale 

Staten duidelijk de bedoeling aan namelijk de oprichting van waterschappen als hèt middel 

om de afwateringsproblemen op te lossen. Stieltjes presenteerde een verdeling van Twente in 

waterschappen zoals die aan het einde van de negentiende eeuw inderdaad tot stand is 

gekomen. Behalve voorstellen over de financiering van deze op te richten waterschappen gaf 

hij ook enkele criteria aan waaraan volgens hem de waterschappen moesten voldoen. Het 

onderhoud van de oevers zou ten laste moeten komen van het betreffende waterschap en niet 

van enkele oevereigenaren. Beide oevers van een rivier of beek dienden onder het beheer van 

een waterschap te komen zodat er geen kribbenoorlog kon ontstaan. De waterschappen 

moesten verder alleen landerijen omvatten die hetzelfde belang hadden en tenslotte moesten 

zij niet te klein in oppervlakte zijn. Zodoende zouden de beheers- en administratieve kosten 

verhoudingsgewijs lager uitvallen en zou het gemakkelijker zijn om bekwaam personeel aan 

te trekken. 

 

Ingrijpende veranderingen zijn teweeggebracht door eerst de ontginningen en vervolgens de 

ruilverkavelingen, door ontwateringen voor lagere waterstanden en betere waterafvoer, 

allemaal tot voordeel van het huidige agrarische grondgebruik. Er is daardoor veel veranderd 

in het prachtige, met uitzonderlijk rijke flora en fauna begiftigde landschap van Oost-Twente. 

De beheersing van de grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik van het 

gebied heeft met die ingrepen te maken die veel betekend hebben voor het systeem van beken 

en watergangen. Het kon mede omdat de scheepvaart in die landschappen weinig eisen stelde 

en dus niet als tegenstander zou optreden. Dan speelde voorts mee dat de belangrijkste beken 
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zowel een West-Duits als een Nederlands stroomgebied hadden zoals de Regge en de Berkel. 

 

In het jaar 1839 reed in ons land de eerste trein tussen Amsterdam en Haarlem. Dat was de 

doodsteek voor de trekschuitverbindingen in het westen van het land. In het oosten van het 

land vormden de verharde wegen die men rond het midden van de negentiende eeuw met 

velen tegelijk ging aanleggen, een veel grotere bedreiging. Lely – inmiddels minister van 

Waterstaat geworden – diende een wet in tot subsidiëring van de Regge, Berkel en Schipbeek. 

In 1888 werd een post op de begroting van Rijkswaterstaat opgenomen voor het maken van 

schetsontwerpen voor verbetering van de riviertjes als de Oude IJssel, Berkel, Schipbeek, 

Regge en Vecht. 

 

Gedurende al de jaren van zijn bestaan is het waterschap bezig geweest het Twentse water 

over meer afvoerpunten te verdelen. Grote gebieden werden losgekoppeld van de bovenloop 

van de Regge. Eind jaren twintig kwam het Geesters Stroomkanaal gereed, dat het water uit 

het noodoosten via Mariënberg op de Vecht brengt. Het Twentekanaal – dat midden jaren 

dertig in gebruik kwam – vangt veel overtollig water uit Zuidoost-Twente op, het water wordt 

bij Eefde op de IJssel geloosd. Het waterschap Regge, opgericht 20 januari 1884 fungeert nu 

nog steeds als waterschap.  

 

We schrijven 2 november 1884. In de wekelijkse uitgave van Hilarius ' Twents Zondagsblad' 

geeft de Almelose redacteur een schot voor de boeg. Een waarschuwing aan het werkvolk dat 

over een paar dagen met een schop en kruiwagen het bijna dertig kilometer lange kanaal 

tussen Almelo en het Duitse (toen Pruisische) Nordhorn gaat graven. Zowel in de stad als in 

ambt Almelo hebben de kanaalgravers reeds hun intrek genomen in keten en woonboten. 

Ambulante grondwerkers, hoofdzakelijk afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Voor een 

dubbeltje graven zij een kubieke meter grond uit, laden die op een kruiwagen en storten hem 

elders leeg. Op die manier komen ze aan een dagloon variërend van tachtig cent tot een 

gulden. Zwaar werk, de 'poldergasten' zoals de Almelose journalist hen van begin af aan noemt 

zijn voor geen kleintje vervaard, en hun vrouwen evenmin. Op 8 februari 1889, nog geen vijf 

jaar na het begin van de werkzaamheden zijn ze zover gevorderd dat het nieuwe kanaal vanaf 

Almelo tot aan de grens voor het scheepvaartverkeer kan worden opengesteld. Ongeveer 

tweehonderd polderjongens hebben dan een sleuf gegraven door het Twentse landschap dat 

in die dagen nog voor een deel uit heidevelden en veengebieden bestond. Die sleuf heeft een 

lengte van achtentwintig kilometer en honderdvijfenveertig meter. De diepte ervan varieert 

van 1.60 tot 1.80 meter. Op de bodem is het kanaal 7.50 breed, oplopend tot 13.90 meter aan 

de boorden. Omdat er een hoogteverschil van 17.40 meter moet worden overwonnen is het 

kanaal door een aantal sluizen in vakken (panden) verdeeld. Kosten van de gehele operatie: 

1.2 miljoen gulden. Op dat moment is de aannemer die het karwei nog voor geen acht ton had 

aangenomen al failliet. Teneinde de schuldeisers te ontlopen is hij gevlucht naar Amerika 

genomen. Het nieuws dat in Almelo en omgeving een aantal jaren volop werk voorhanden is 

leidt ertoe dat velen naar Twente reizen. Grondwerkers en ander werkvolk, mensen van allerlei 

pluimage. Aannemer P. van de Koolwijk uit Heerde heeft het werk gegund gekregen voor een 

bedrag van 794.600 gulden. Vol goede moed begint hij aan het karwei. Er komen veel meer 

arbeiders op het kanaalproject af dan van de Koolwijk kan gebruiken. Al gauw lopen er zo'n 

vijftig, van wie sommigen een gezin hebben werkloos in Almelo rond. Teruggaan naar huis 

kunnen ze niet omdat daartoe hen het geld ontbreekt. Bedelarij en armoede staan voor hen 

voor de deur, melden de plaatselijke kranten. 

 

Anno 1989 bestaat het kanaal Almelo-Nordhorn precies honderd jaar. Pas in het jaar 1904 
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voltooien de Duitsers het kanaal voor zover dat over hun grondgebied loopt en krijgt Twente 

zijn felbegeerde aansluiting op het Duitse kanalenstelsel. Een honderdtal gedetineerden uit 

Munster valt de eer te beurt het werk van de Nederlandse poldergasten te voltooien. Voor ons 

land reden om extra grenspatrouilles in te zetten. Of de kanaalverbinding tussen Almelo en 

Nordhorn een succes is? Drie jaar later reeds wordt in Twente opnieuw over een 

scheepvaartverbinding gesproken. Uiteindelijk zal dit uitmonden in de aanleg van het 

Twentekanaal met een zijtak naar Almelo. Dat zal de positie van het Almelo-Nordhorn kanaal 

als transportader voor het steenkolenvervoer naar de Twentse textielfabrieken verder doen 

verslechteren. Die vaarweg, gevoegd bij het vervoer over de weg en dat per rails, maken het 

dertig kilometer lange vaarwater tussen Almelo en Nordhorn geheel overbodig. Weliswaar 

wordt het benut door enkele turfschippers, van een levenskrachtige verkeersader te water is 

geen sprake. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is er al geen sprake meer van 

enige scheepvaart van betekenis. Niet alleen is het Twentekanaal dan al gegraven, ook is de 

zijtak naar Almelo gerealiseerd. Het maakt het kanaal Almelo-Nordhorn tot een overbodige 

scheepvaartverbinding die dan ook in het jaar 1960 als zodanig zal worden gesloten. 

 

Nauwelijks heeft men het centrum van Almelo achter de rug of men is reeds begonnen aan 

een route die een urenlang verblijf in de vrije natuur garandeert. Een route langs het kanaal 

Almelo-Nordhorn dat op zijn hellende oevers een bijzonder rijke en gevarieerde plantengroei 

draagt. Door bossen en weiden, bouwkampen en moerassen, die – tezamen met de honderden 

houtwallen – een demonstratie geven van wat de Twentse natuur biedt. Men gaat door vele 

gemeenten en kerkdorpen zonder dat er echter meer van te zien is dan wat boerenbedoeningen 

hier en daar. 

 

Zo laten we de plaatsen Albergen, Fleringen, Klein Agelo en Groot Agelo, Reutum, Ootmarsum, 

Weerselo, Saasveld en Denekamp ongemoeid. Dit kanaal, sinds lang geen scheepvaart van 

enige betekenis meer doorgang biedend vormt de laatste jaren een steeds belangrijker 

ontspanningsterrein, een voortreffelijk recreatielint voor dagjesmensen. Op warme 

zomeravonden toeven honderden gezinnen aan de boorden, om te genieten van de weelderige 

plantengroei, te rusten in de schaduw van de houtopstanden die de kanaaldijk langs de hele 

route markeren, om te kijken naar het stoeien van de vele waterhoentjes, naar de behendige 

vlucht van de visvangende kokmeeuwen en visdiefjes. Men kan genieten van een stilte die 

geen stilte is, want er is veel leven. Het zoemen en brommen van de myriaden 

(tienduizendtallen) hommels en bijen, zweefvliegen en libellen, steekmuggen en dansmuggen 

boven de bloemenweelde. Het leven ritselt in het riet, waar de karekiet zingt en waar de 

rietspinner, een grote bruine vlinder zich gereed maakt voor een dolle avondsvlucht. Er is het 

spartelen van de stoeierige wilde eenden en talingen (kleinste eendsoort), het sluipen van de 

waterspitsmuis over de modderbanken op zoek naar insecten, de jacht van de wezel, hermelijn 

en bunzing op waterratten, de lome, majestueuze vlucht van de blauwe reiger onder de witte 

stapelwolken van de zomerdag boven het blauwgroene lint van het kanaal. En heel die vele 

kilometers lange kanaaldijk is een natuurreservaat geworden waarop soms zeldzame planten 

nog ongestoord tot bloei kunnen komen.  

 

Er zijn in ons land tot nu rond de driehonderdzeventig soorten vogels waargenomen. Daarvan 

zijn er in Twente tweehonderdeenendertig aangetroffen (gegevens uit 1980). Twente kan dus 

een vogelrijke streek worden genoemd. Dat komt natuurlijk door het afwisselende landschap. 

Nergens hebben we in Twente veel van, noch van water, noch van heide, noch van bos of 

moeras, wel van alles wat. Dat biedt de vogels een overvloed aan biotopen en 

nestelgelegenheden. Nog geregeld voegen zich nieuwe vogelsoorten bij het Twentse bestand 
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van gevederde vrienden. De laatste eeuw zijn dat onder andere de zwarte specht, de Turkse 

tortel en de rode wouw geweest. Natuurlijk is de vogelrijkdom in het zomerhalfjaar het grootst, 

zowel wat soorten als aantallen betreft. Toch blijven veel vogels hier ook in de herfst en winter. 

De gaaiachtigen: eksters, vlaamse gaaien, zwarte kraaien, roek en kauw krijgen in de herfst 

aanvulling van de bonte kraaien die hier alleen het koude jaargetijde doorbrengen terwijl er 

dan ook veel buitenlandse vlaamse gaaien arriveren. Twente is rijk aan roofvogels: sperwer, 

havik, torenvalk, buizerd, wespendief en boomvalk broeden hier en sinds kort ook de rode 

wouw. Buizerd en torenvalk zijn het talrijkst. Met de uilen gaat het goed in Twente. Een 

typische bewoner van het boerenland is de kleine steenuil. Ook de ransuil met zijn pluimpjes 

op de kop en de bosuil met zijn huiveringwekkende roep zijn in behoorlijk aantal aanwezig. 

De kerkuil die in de rest van het land zo zeldzaam is, komt in Twente nog in redelijk aantal 

voor. IJsvogels broeden nog hier en daar, zowel aan de Regge, het kanaal Almelo-Nordhorn 

als aan de Dinkel. Men kan ze als een blauwgroene edelstenen over het water van de riviertjes 

zien scheren. Langs de Twentse beken komt ook elders in het land zo zeldzame grote gele 

kwikstaart voor. Van de spechten zijn de groene specht, de grote specht en de kleine bonte 

specht het meest talrijk. In de zware bossen van de Twentse landgoederen – zoals bij Delden 

en Diepenheim – is de geheimzinnige zwarte specht een veel geziene verschijning. De groene 

specht – die tijdens het zomerhalfjaar schitterend getooid is met goud en rood en groen – 

houdt zich ook buiten de bossen veelvuldig op en is 'de specht' van het houtrijke boerenland. 

Ook voor zeldzaamheidsjagers onder de vogelvrienden is hier op spechtengebied wel wat te 

vinden. Zo is bijvoorbeeld in Twente de kleine groene specht al eens aangetroffen. Een vogel 

die thuishoort in de beukenbossen op berghellingen.  

 

Het gebeurde tijdens de tweede ontginningsgolf. Net als in de periode tussen de jaren 1812 

en 1833 werd in de jaren 1860 en 1935 opnieuw het landschap in Overijssel c.q. Twente op 

de schop genomen. Heidevelden, moerassen en veengebieden werden op grote schaal 

ontgonnen en drooggelegd. In dit proces paste ook het graven van kanalen en vaarten, al was 

het om op diverse plaatsen gewonnen turf te kunnen vervoeren. In feite waren de 

kanaalgravers op dat moment al te laat. Twintig jaar eerder was de trein al in Overijssel 

verschenen terwijl ook het vervoer over de weg de aandacht opeiste. Zeker was men te laat in 

het jaar 1889 toen het kanaal Almelo-Nordhorn tot aan de grens gereed was. Bovendien was 

het te klein, schepen van maximaal honderdvijftig ton konden er gebruik van maken.  

 

Een trieste constatering, zeker voor diegenen die jaren achtereen geijverd hadden Twente een 

goede scheepvaartverbinding te bezorgen. Dat begon al in de achttiende eeuw toen de Heer 

van Twickel, Carel George de Twickelervaart liet aanleggen, dat wil zeggen met de hand liet 

uitgraven. Vooral in de vorige eeuw was Twente – dat met zijn textielnijverheid furore maakte 

– driftig in de weer op dit gebied. De Twentse rivieren en beken gingen meer en meer verzanden 

en het vervoer over de weg was alles behalve ideaal. Bovendien was de hoeveelheid goederen, 

die op die manier vervoerd kon worden, gering. Niet alleen stond in Twente een goede 

vaarverbinding met Zwolle op het verlanglijstje, ook een waterweg naar de Duitse 

steenkolengebieden behoorde daartoe. In het jaar 1830 reeds – wanneer op tal van plaatsen 

in Twente kanalen en vaarten gegraven worden voor onder andere het turfvervoer – dienen 

enkele Overijsselse gedeputeerden een plan in voor de aanleg van een kanaal van Zwolle naar 

Almelo. 

 

Pas met de komst van een nieuwe gouverneur in Overijssel de graaf Van Rechteren Limpurg 

van huize Almelo krijgen de kanaalplannen weer leven ingeblazen. De nieuwe Overijsselse 

gouverneur roept de aannemers bij elkaar. Het kanaal voorziet bovendien in een aftakking 
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naar Hengelo waardoor de twee belangrijkste Twentse industriesteden over een adequate 

verbinding over het water zullen kunnen beschikken. Tegelijkertijd neemt de provincie de 

verplichting op zich de Regge, de Almelose Aa en de Schipbeek te verbeteren.  

 

De regering gaat akkoord met doortrekking van het kanaal naar de Dinkel bij Denekamp. Het 

nieuwe kanaal zal gevoed worden met water van o.a. de Dinkel. De Duitsers gaan niet akkoord 

omdat zij vrezen dat daardoor de Vecht op gezette tijden te weinig water zal bevatten om een 

goede scheepvaartverbinding te blijven. Hier treffen we weer de Enterse zompen aan die varen 

op Nordhorn. Naarmate de Vecht steeds meer verzandt, verliest de rivier aan betekenis. Toen 

de Vecht praktisch onbevaarbaar was geworden – mede doordat de schippers – ook in deze 

rivier bij laag water dammen maakten, besloten de Nederlandse regering en de Pruisische 

regering een overeenkomst aan te gaan. In het jaar 1855 werd besloten een verbinding te 

realiseren tussen enerzijds de Duitse en anderzijds de Overijsselse en Drentse kanalen. In het 

jaar 1876 kreeg Coevorden via Alte Picardie een verbinding met de Eems. Vier en dertig jaar 

later pas wordt het kanaal Almelo-Nordhorn geopend. 

 

De aanbestedingen daarop volgend leiden evenwel niet tot een bevredigend resultaat. De 

inschrijvingen zijn veel hoger dan de begrote aannemingssom. Een extra bijdrage van het Rijk 

van dertigduizend gulden vermag daar geen verandering inbrengen. In het jaar 1849 komt 

onverwacht hulp opdagen. Bij de liquidatie van de Overijsselse Spoorwegmaatschappij komt 

vierhonderdvijftigduizend gulden beschikbaar. Meteen daarop wordt het Zwolse Kanaal naar 

Twente aanbesteed met een zijtak vanaf Raalte naar Deventer en een vaart door de 

veengebieden van Gramsbergen. 

 

In het jaar 1855 is het kanaal Zwolle-Almelo gereed. De stad Almelo is niet tevreden en dingt 

aan op een snelle doortrekking naar Duitsland. Helaas, in de verleende concessie is het 

Twentse gedeelte – doortrekking van Almelo naar de Dinkel – uitgesteld. Pas met de 

overeenkomst van het jaar 1876 in Berlijn wordt de grensoverschrijdende scheepvaart 

verbinding via Denekamp geregeld. De Twentsche Courant schreef: 

 

Deze overeenkomst had ten doel door verbindingen tusschen wederzijdsche kanalen wegen te 

openen voor de scheepvaart, waaronder de verbinding tusschen het Almelose kanaal bij Almelo 

en het Pruisische Eems-Vechtkanaal bij Nordhorn, alzo een kanaal Almelo-Nordhorn. 

 

Bij Koninklijk Besluit wordt bepaald dat het graven van het kanaal zal gebeuren voor rekening 

van de provincie Overijssel en wel onder het genot van rijkssubsidie. De regering draagt een 

half miljoen gulden bij in de aanlegkosten. De gemeente Almelo voegt daar 

vijfentwintigduizend gulden toe onder de voorwaarde dat het kanaal tweehonderd meter 

dichterbij de stad zal worden aangelegd, niet bij 't Eiland maar bij Indië. In het jaar 1884 – 

wanneer Almelo een bloeiende stad is – waar jaarlijks vijfendertighonderd schepen komen 

laden en lossen, gaat de eerste spade de grond in. Op dat moment is de Twickelervaart echter 

reeds gesloten voor alle scheepvaartverkeer. En ook die op de Regge is inmiddels danig 

verminderd. In Enter worden praktisch geen zompen meer gebouwd, de laatste zomp liep in 

het jaar 1887 in Enter van stapel. 

 

Gelukkig zijn er op vele plaatsen herinneringen aan het kleinschalige weidelandschap van na 

de markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door ontginning van woeste gronden zijn ook 

graslandcomplexen ontstaan door nieuwe indeling en herontginning via kavelruil en 

ruilverkaveling. Van kavelruil is reeds in de negentiende eeuw sprake geweest, wel echter op 
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vrijwillige basis. Eind negentiende eeuw was het de Landmetervereniging, die aandrong op 

een andere regeling waarbij de meerderheid van de grondeigenaren in een blok de dienst 

uitmaakte. Het Nederlandse Landbouw Comité kwam in het jaar 1910 met een ontwerpwet 

in die geest en zo kon in het jaar 1924 de Ruilverkavelingwet het licht zien. Die wet maakte 

het onder andere mogelijk tegen de wens van een minderheid in het gebied een ruilverkaveling 

door te zetten. Ze is verschillende keren aangepast. In het jaar 1954 kwam er zelfs een geheel 

nieuwe ruilverkavelingwet. De wet die in de jaren zeventig nog eens is veranderd naar 

aanleiding van de gebeurtenissen in Tubbergen. 

 

Op dinsdag 21 december 1971 ontaardde een stemming over ruilverkaveling in het blok 

Tubbergen in een orgie van vernieling en geweld. Honderden Tubberger boeren verhinderden 

toen dat de stemming zijn normale verloop kon krijgen. Wat begon met het afzetten van de 

toegang tot de tent – waarin de stembussen stonden opgesteld – leidde in de vroege 

middaguren tot het bekogelen van het onder het tentdoek verscholen gezag met stenen en 

molotovcocktails. En in het snel vallende duister van de korte decemberdag tot verwoede 

charges van politieagenten op de protesterende boeren. Vanaf dat moment ontaardde de actie 

van de tegenstanders van de ruilverkaveling in uren durende onlusten die een spoor van 

vernieling achterlieten in de smalle straten van het dorp. De burgemeesterswoning werd met 

een molotovcocktail in de brand gegooid, straten werden opengebroken en honderden ruiten 

sneuvelden. Een van de fanatiekste tegenstanders: Jan Lansink uit Mander overleed enkele 

jaren na de ruilverkavelingrellen in Tubbergen, op 73 jarige leeftijd. Met het opgerolde 

spandoek waarachter hij met zijn medestanders de hele middag de toegang tot de tent had 

versperd en waarop de tekst 'zij die gaan sterven groeten u' bood hij tot het laatst tegenstand 

toen na een aanval met gasgranaten de politiecharges begonnen. De stemming leidde tot 

molestatie van gedeputeerde Schoenmaker, waarmee werd verhinderd dat hij de 

stemmingsbijeenkomst in zaal Kemperink kon openen. Toen trekkeracties – boze boeren 

blokkeerden enkele keren met hun trekkers verschillende wegen rond Tubbergen – ook niets 

oplosten werd de dag van de tweede stemming aangegrepen om voorgoed af te rekenen met 

de ruilverkavelingplannen. De actie heeft succes gehad, sinds 'Tubbergen' is de 

stemmingsprocedure gewijzigd. Voorheen werden stemgerechtigden die bij de stemming niet 

opkwamen als voorstemmers aangemerkt. Er waren veel onverdeelde boedels, sommige 

percelen hadden wel twintig eigenaren. Die kregen allen een oproep, ze hadden echter geen 

enkel belang bij het wel of niet doorgaan van de ruilverkaveling. Ze kwamen niet en werden 

dan automatisch als voorstemmers geregistreerd. Datzelfde was met de vele opgeroepen 

inmiddels overleden eigenaren het geval. Na de actie worden alleen de werkelijk uitgebrachte 

stemmen geteld. 

 

Aan Enter is de verandering ook niet voorbij gegaan. Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog 

honderd klompenbedrijven waarvan vijfentwintig machinale, met ruim driehonderd 

werknemers. Nu zijn er nog slechts enkele over. Er waren drie werven waar zompen gebouwd 

werden en er zeilden door heel Twente Enterse zompen, waarvan honderdenzestig uit Enter 

zelf. Na de Tweede Wereldoorlog was er van al die zompen niet veel meer over dan een klein 

aantal restanten. De laatste tol, bij de ophaalbrug over de Regge – bij  boer Exoo – is pas in 

de Tweede Wereldoorlog opgeheven. De van kastelen bleven alleen de ronde toren (mot) en de 

aanzet van het aangrenzende stalgebouw op de voorburcht bestaan tot in de Tweede 

Wereldoorlog. Deze toren uit de veertiende of vijftiende eeuw werd in de negentiende eeuw 

hersteld en van kantelen voorzien. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning 

van waterrijke natuurgebieden in Twente nog met groot elan aangepakt. De Schipleide werd 

na de Tweede Wereldoorlog overdekt, omdat ze werd gebruikt als het riool van Oldenzaal. Nu 
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is hiervan vrijwel niets meer terug te vinden, omdat hier het recreatiepark 'Het Hulsbeek' is 

gecreëerd.  

 

 
 

1970, erve Exoo, foto: Harrie Cox 

 

De hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand brengen van een 

rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak. Gezegd kan worden dat deze 

wet bijzonder effectief is geweest. Jarenlang is via die wet jaarlijks veertigduizend hectare in 

behandeling genomen. Van het twee miljoen hectare grote landelijke gebied in ons land, had 

in het jaar 1990 al negenhonderdduizend hectare één of andere vorm van ruilverkaveling 

achter de rug. In dat kader zijn dertigduizend kilometer plattelandswegen aangelegd of 

verbeterd. Het landschap kwam aan bod door de aanleg van zeventienduizend hectare aan 

houtwallen en bossages. 

 

Eind jaren zestig begon de ruilverkavelingwet echter een spanningsveld op te roepen tussen 

de landbouw en de zich toen ontwikkelende zorg voor natuur- en landschapsbehoud. De wet 

had niet als doelstelling om het landschap te behouden en daarom kwam in oktober 1985 de 

Landinrichtingswet tot stand. Deze biedt mogelijkheden voor reorganisatie van een gebied of 

voor ruilverkaveling in de ouderwetse vorm. De keuze wordt overigens door de minister 

gemaakt. De grond wordt bij een ruilverkaveling door de boeren ingebracht. Het is niet zeker 

dat men dezelfde oppervlakte grond terugkrijgt. In de meeste gevallen krijgen de 

grondeigenaren vijfennegentig procent van hun ingebrachte bezit terug, vijf procent wordt 

gebruikt voor aanleg van wegen en waterlopen, landschapselementen, bij reorganisatie is de 

korting drie procent. De landinrichtingscommissie (een plaatselijke commissie) zorgt voor het 

opstellen van het landinrichtingsplan en vervolgens ook voor de uitvoering daarvan, die 

gemiddeld twaalf jaar duurt. Het genoeglijke, kleinschalige boerenland van de marke Enter is 

veranderd in een groter, zakelijker complex van weiden en akkers. Oude weggetjes verdwenen 
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en wallen werden gerooid. 

 

Het werk werd nu en dan ernstig vertraagd. Zo kwamen er naar aanleiding van de 

tervisielegging van de voorlopige toedeling van de gronden te Markelo en Holten in het jaar 

1980 niet minder dan zeshonderd bezwaarschriften binnen. Daardoor kon dit belangrijke 

onderdeel van de ruilverkaveling pas voorjaar van 1984 worden afgesloten. Ook de financiële 

afwikkeling leverde weer een vloed aan bezwaarschriften op. De boer betaalt naar het voordeel 

dat hij van de ruilverkavelingwerken ondervindt. Samen met gemeenten en waterschappen 

moest de landbouw in het blok zeventien miljoen gulden opbrengen. De totale kosten van de 

ruilverkaveling in Markelo en Holten waren tweeënvijftig miljoen gulden. De zevenhonderd 

boeren in het blok hadden voor de ruilverkaveling een zeer versnipperd grondbezit. Er waren 

boeren die hun grond over vijftien percelen verdeeld, verspreid door het gebied hadden liggen. 

Daarin heeft de ruilverkaveling verbetering gebracht. De kavels per bedrijf werden tot twee of 

drie teruggebracht en liggen nu over het algemeen vlakbij de boerderij.  

 

Daarnaast zijn tweeëntwintig bedrijven verplaatst, ging tweeduizend hectare slechte grond op 

de schop, werd honderd kilometer aan verharde wegen aangelegd en nog eens vijfendertig 

kilometer aan wegen gereconstrueerd. Aan waterlopen werd honderdvijftig kilometer 

gerealiseerd, waarbij is geprobeerd de grondwaterstand op zeventig centimeter beneden het 

maaiveld te brengen. Er werden zeven nieuwe bruggen over de Schipbeek gebouwd en aan de 

bouw van twee gemalen werd meegewerkt. Bijna honderd kilometer houtopstanden werd 

gerooid, waarvoor echter een zelfde oppervlakte opnieuw werd ingepoot. Ook voor de recreatie 

werd het een en ander gedaan. Zo kwam dertig kilometer aan schelpenfietspad of 

mijnsteenfietspad gereed, negen kilometer aan wandelpaden en acht kilometer aan 

ruiterpaden. Ook werden vijf picknickparkeerplaatsen aangelegd. 

 

Het door de markenverdeling in de negentiende eeuw versnipperde grondbezit van de boeren 

kon worden teruggedraaid. De grenzen dienden toen door houtwallen te worden voorzien. In 

West – Twente, het waterschap van de Regge zijn nagenoeg alle beken gekanaliseerd. De 

kanalisatie van de Regge vond plaats in de jaren 1894 tot 1913. Ook particulieren hebben 

talrijke gebieden ontgonnen.  

 

Pas sinds het eind van de negentiende eeuw is door grootscheepse ontginning van 

heidegebieden en moerasgebieden de weidegrond in Twente sterk uitgebreid. En vooral in de 

eerste decennia van de twintigste eeuw. Daarvoor was tot twee keer toe een initiatief nodig 

van de provinciale landbouworganisaties. Het eerste initiatief leidde in het jaar 1888 tot de 

oprichting van de Heidemaatschappij.  

 

Het tweede initiatief, geïnspireerd door het grote leger werklozen van de jaren twintig en dertig 

van de twintigste eeuw, dat voor de werkverschaffing projecten zocht, tot dat van de NV 

Ontginningsmaatschappij Overijssel. De mogelijkheid om aan een overvloed van goedkope 

arbeidskrachten te komen voor het in cultuur brengen van de woeste gronden werd door de 

boerenorganisaties met beide handen aangegrepen. De NV Ontginningsmaatschappij 

Overijssel had als doelstelling het verwerven van gronden, zonodig door onteigening, om die 

te verbeteren en dan weer voor particulier gebruik beschikbaar te stellen. Voor de 

ontwikkeling van plannen en de organisatie van de werkzaamheden werd de Heidemij zoals 

de maatschappij ook wel werd genoemd, ingeschakeld. De Heidemaatschappij en de 

werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw – de grote 

ontginningen bewerkstelligen. Heel veel woeste gronden  zijn toen omgezet in weide, bos en 
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akkerland. 

 

Aan de wieg van de Heidemaatschappij hebben de Enschedese textielfabrikanten gestaan. Op 

de vergadering van de in Zwolle op 20 juli 1886 vergaderende Geldersch-Overijsselsche 

Maatschappij van Landbouw stond als discussiepunt: 'Hoe kan de standsorganisatie de 

ontginning van de heidevelden bevorderen?' Op de vergadering werd een commissie benoemd 

die de zaak zou onderzoeken en daarvan maakte ook de Enschedese textielfabrikant Albert 

Jan Blijdestein deel uit. De commissie ging een kijkje nemen in Denemarken en Sleeswijk-

Holstein waar ze zich liet informeren over daar werkzame heidemaatschappijen. In het rapport 

dat op 8 juni 1887 werd uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks in ons land van de 

grond te brengen. 

 

Op 5 januari 1888 kwamen achtenvijftig fabrikanten, grootgrondbezitters en andere 

voorname lieden op uitnodiging van eerder genoemde standsorganisatie bij elkaar in de 

Groote Sociëteit in Arnhem en werd de Nederlandse Heidemaatschappij als 'vereniging tot nut 

van iedereen' een feit. Doelstelling: de bevordering van de ontginning van heide, duinen en 

andere woeste gronden. Een jaar later, in 1889 werd Albert Jan Blijdenstein tot voorzitter 

gekozen en hij zou deze functie tot aan zijn dood in het jaar 1896 vervullen. Vrij kort na de 

oprichting van de Nederlandse Heidemaatschappij werd koning Willem III beschermheer en 

ontwikkelden zich de werkzaamheden heel anders, dan in de eerste instantie de bedoeling 

was geweest. Men zou zich namelijk met adviezen aan heide-ontginners bezighouden. Reeds 

in het jaar 1892 werd besloten ook zelf ontginning ter hand te nemen wat in die tijd vooral 

bebossing betekende. Daarvoor werd in genoemd jaar een span van zes ossen en een diepploeg 

aangeschaft en ook nog een reserveos. De vijftienhonderd leden protesteerden scherp tegen 

deze investering, 'wijl daardoor het brood den armen arbeider ten plattelande onthouden 

wordt', zo stelden ze.  

 

Met behulp van de ossenploeg waren twee dagen nodig om een hectare heide om te ploegen. 

In het jaar 1895 had men zeven mensen in dienst waarbij vijf bosbazen. In het jaar 1905 is 

er een stoomploeg aangeschaft die bestond uit twee stoomlocomotieven van elk twintig ton. 

Die op zeshonderd meter afstand van elkaar – via een kabel die om een onder de machine 

aangebrachte trommel werd gewonden – een grote ploeg heen en weer trokken. Per seconde 

werd twee meter afgelegd en per dag kon zo met stoomkracht vier tot vijf hectare heide worden 

bewerkt. Per uur was honderdzestig kilo steenkool en per dag elfhonderd liter water nodig. 

 

In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide bewerkt en met 

ossenploegen negentienhonderdveertig hectare, met de schop werd nog eens 

vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg, werden toen ook twee door 

motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het aantal ossen opgevoerd tot achtenzestig 

terwijl eveneens veertig paarden voor trekkracht zorgden. Een jaar later waren er vierhonderd 

mensen in dienst, had men al vijfennegentig landgoederen in beheer met een totale 

oppervlakte van tweeentwintigduizendenhonderd hectare en was nog een groter oppervlak na 

bebossing of verandering in cultuurland teruggegeven aan de eigenaren. Het areaal woeste 

grond slonk, vooral in de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder snel. Van de 

zeshonderdduizend hectare van het jaar 1900 was in 1938 nog honderdzeventigduizend over. 

In het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen tot zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden 

de ossenploegen afgeschaft en vervangen door mannen met de schop. De Heidemaatschappij 

werd toen betrokken bij de werkverschaffing. 
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Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van de 

Heidemaatschappij geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Tijdens 

en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van waterrijke natuurgebieden in Twente 

nog met groot elan aangepakt. Om het in cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te 

maken diende de afwatering sterk te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle beken zijn 

gekanaliseerd. Door het graven van het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo in het zuiden 

en van het Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de 

verlengde Linderbeek in het noorden werd de afwatering der beken aanzienlijk versterkt. De 

noordelijke beken wateren nu direct op de Vecht af in plaats op de Regge. De Dinkel, die ten 

oosten van de Vecht als waterscheiding fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot 

deel nog ongerept. Ze verlaat Twente echter keurig gekanaliseerd via het naargeestig 

ontgonnen dal ten westen van Lattrop. Met dat alles is één van de mooiste en rijkste 

landschappen ten dode opgeschreven. 

 

Bij de gemeentelijke herindeling van het jaar 1818 werd Enter bij Wierden gevoegd. In het 

jaar 1847 werd in Enter verboden op of aan de openbare straat, wegen of pleinen ‘binnen den 

afstand van tien ellen, opene mestvaalten, mestspecie, plaggen aarde, asch of dergelijks te 

plaatsen.’ Die bepaling was heel nuttig omdat het er nu wat christelijker uitzag. 's Avonds 

was het echter een riskante onderneming om zich in het verkeer te storten, want verlichting 

was er niet. Pas in het jaar 1852 werd besloten om tot voordeel van de gemeente twee 

lantaarns aan te schaffen. Omdat men als de dood was voor brand met al die daken van riet 

en stro, was het niet toegestaan om 'binnen den afstand van 20 ellen turf, schadden, hout, 

hooi of stromijten te hebben.’ Het leek wel of helemaal niets mocht. Zo was het verboden om 

paarden of vee op openbare plaatsen vast te maken aan huizen, gebouwen en omheiningen, 

bomen of dergelijke. Het was ook verboden om uit de weg stenen op te nemen of daarin te 

graven. Dat was vroeger niet zo ongebruikelijk: 'De weg is van alleman, 'k  zol  neet  wetten,  

woerumme a-j d'r niks van mangt gebroeken' was het parool. Zo omstreeks het jaar 1740 

werd een compleet gezin in hartje winter (januari) uit hun huis gezet. De familie maakte 

daarna een hol van zand, gegraven uit de weg, een beetje stro in de kant en dat was hun huis. 

Het verbod om de beerput te ledigen of het privaat (wc) te vervoeren tussen 's morgen acht en 

's avonds acht uur werd soms overtreden. Kwajongens hadden dan de drietonne uit het 

huuske, wanneer die gevaarlijk vol was geworden, aangevuld met gist of carbid. In de nacht 

werd dan de ton in het duister naar een beerput gebracht en daar geledigd, om het 

volschuimen door het gist te voorkomen. Onder Napoleon 111 wordt verplicht dat elk huis 

een eigen reservoir moet bouwen plus een onderaardse gang die naar de hoofdriolering leidt. 

 

Sommige zaken werden in de wet heel keurig geformuleerd, echter niet minder noodzakelijk. 

Men vond het heel gewoon om even in de goot te hurken, bijvoorbeeld na een kerkdienst. Het 

werd verboden op openbare straten, pleinen, wegen of stoepen aan zijn natuurlijke behoefte 

te voldoen. Het was ook niet toegestaan om bekendmakingen in het openbaar om te roepen 

of kerkespraak na afloop van de kerkdienst of aan te plakken. Dat was namelijk het werk van 

de gemeentebode, alleen hij mocht afkondigen en aanplakken. Iedere burger werd in de winter 

verplicht trottoirs of stoepen voor zijn huis vrij te maken van sneeuw of ijs. De boeren werden 

verplicht er voor te zorgen dat de aan hun percelen grenzende watergangen tijdig ontdaan 

werden van al te welig uitgedijde plantengroei. Op gezette tijden werd door bevoegde instanties 

gecontroleerd of aan die verplichting was voldaan. Wie in gebreke bleef kon rekenen op een 

boete van vijftien gulden, terwijl hij ook de onkosten kreeg te betalen voor de schoonmaak die 

het waterschap voor zijn rekening nam. Die maaierij was een vrij arbeidsintensief werk en het 

is enerzijds te begrijpen, dat de waterschapbestuurders zich vergenoegd in de handen wreven, 
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toen bekend werd hoe door bespuiting met chemicaliën (herbiciden, pesticiden) de 

oeverkanten veel sneller en gemakkelijker van het overvloedige 'onkruid' bevrijd konden 

worden. Het gevolg was dat de beekkanten en de slootkanten er bleek geel en volkomen doods 

uitzagen. Het gif deed zijn werk goed. Vergeefs keek de natuurliefhebber uit naar zo'n met 

duizenden witte roosjes van de waterranonkel als het ware besneeuwde slootje. De dotters 

met hun gouden schoteltjes lieten verstek gaan en met hen de werikken, het speenkruid, 

spirea's, valeriaan, waterviolier en zandklokje. Evengoed als de koekoeksbloemen, de toch al 

zeldzame orchideetjes om van de aar- en pluimgrassen maar niet te spreken. Ook langs 

diverse wegen kwam de gifspuit eraan te pas. Tussen de bomen groeide gras en dat hoorde 

niet. Ook de ruimten tussen de oude bomen veranderden in doods en dor geel. Het fluitekruid 

was meteen de wereld uit. 

 

 

Koperen Ko, Koperen Ko 

Geboren en getogen in Almelo 

Koperen Ko straatmuzikant 

Je speelde je liedjes in heel Twenteland 

Je was altijd vrolijk en hield van het leven 

Je hebt aan de mensen veel vreugde gegeven 

Koperen Ko straatmuzikant 

Bekend en beroemd in heel Twenteland 

 

Jan Vrijman maakte een film van de artiest en Mini Schippers schreef dit gedicht. 

 

 

De midwinterhoorn hoort bij kerst en in Enter is een levende kerststal. Twente is een 

kerstland, nergens in Nederland heeft de viering van de midwintertijd de geesten zo beheerst 

als in Enter en omgeving. De mysterieuze kracht die er in vroeger tijden uitging van de 

kerstnacht wordt treffend weergegeven door de oude Twentse spreuk: 'In den 

Middeweenternacht wo'dt alle bèrge goald, alle beume zeuthoalt en alle water wo'dt wien.’ Ik 

hou het erop dat we met het blazen op de midwinterhoorn de terugkeer van het licht 

aankondigen; of dat nu het Grote Licht is of het licht van de na de midwinter weer steeds 

krachtiger en langer schijnende zon. De grafheuvel op het Enterse Suetfeld (Zuiderveld) is er 

niet meer, het was een heidense offerplaats. Deze heidense hoogten, zoals ze door de kerk 

werden genoemd, werden gemeden door de plaatselijke bevolking. Het waren immers de 

plaatsen waar de witte wieve woonden. Kenden en zochten de witte wieve kruiden en hielpen 

ze de mensen die met hun bitterste noden bij hen kwamen? Voorspelden ze de toekomst? 

Wezen ze verloren of gestolen voorwerpen aan? Er werd weinig over gesproken, meer 

gefluisterd want de enkelingen die bij hen waren geweest, moesten zwijgen anders zouden ze 

sterven, en gezwegen hebben de meesten. Iets van dit alles moet toch wel waar geweest zijn. 

Het volk zag op verschillende plaatsen de vrouwen dansen om middernacht, ze zweefden 

boven de berkenbosjes, ook tussen de hoge bomen langs de essen in Enter. 

 

En... eens per jaar wordt er massaal in Enter gegengeld. 

 

Door de eeuwen heen hebben de bewoners van kastelen en de havezaten het bestuur gevormd 

van de marken en de steden. De macht van de adel en de drosten was zeer groot en die van 

de burgers en caters was nihil. Ik vind het een vorm van slavernij, die overeenkomt met de 
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slavernij elders in de wereld, die in andere landen echter veel langer heeft geduurd. Ook in 

onze streek zijn de grondstoffen geëxploiteerd door rijke vreemden en is het land geplunderd 

door criminelen en soldaten. Temeer bedenkende dat er onder de adel ware roofridders waren 

die de boerderijen in de streek totaal leeg roofden en de vrouwen verkrachten als ware het 

oorlogstijd. 

 

En... maakte de Tukker in vroeger eeuwen kennis met de macht der feodale heren, in de tijd 

van de industriële ontwikkeling leerde hij de macht en de invloed kennen van hen die 

geweldige fabriekscomplexen in eigendom hadden. Macht en invloed die zich niet alleen tot 

de steden van Twente beperkten maar die ook op het platteland onmiskenbaar aanwezig 

waren en nog zijn. En zo kan men de Twent nog in onze tijd horen verklaren dat men tegen 

grote heren zwijgen moet of ja moet zeggen, dat men wel moet huilen met de honden waarmee 

men in het bos is, dat vet immers toch altijd boven drijven wil en dat een cent het nog nooit 

van een dubbeltje heeft gewonnen. Dat meerderen niet willen overtroffen worden. Wie 

uitblinkt boven zijn meerdere een noodlottige fout maakt. Superioriteit is in het verleden altijd 

verfoeid, vooral door hogergeplaatsten. En een verstandig mens verhult de voordelen die hij 

van de natuur heeft meegekregen. Men vindt wel mensen die voor anderen willen onderdoen 

in geluk en talent, maar nooit in verstand, vooral niet als zij de hoogste macht bekleden. 

Dezen willen graag hulp ontvangen maar niet overvleugeld worden. De raad die men hen geeft 

moet de schijn hebben hen te herinneren aan iets wat zij vergeten waren, en zich niet 

voordoen als een onmisbare verheldering. 

 

Wees een vriend voor uzelf en u zult helemaal alleen kunnen leven. Waaraan zou het u kunnen 

ontbreken, als er geen beter inzicht en verfijnder smaak dan de uwe bestonden? U bent dan 

alleen van uzelf afhankelijk, en bezit het opperste geluk op het opperwezen te lijken. Wie op 

deze wijze alleen kan bestaan, heeft niets van een dier, veel van de wijze, en alles van God. 

 

Wat hebben de Entersen goed geluisterd naar de wijze woorden van Batasar Gracián, de 

Spaanse jezuïet die de handleiding voor de omgang met mensen publiceerde in het jaar 1647. 

Tegenwoordig brengen de vakbonden, de ombudsman, de rechters en de advocaten 

arbeidsrecht de verhoudingen en het verschil van inzichten tussen werkgever en werknemer 

redelijk op één lijn. En ook nu bestaat de arrogantie van ambtenaren die de bureaucratie 

uitvoeren. 

 

Het begin van hoe het zo hartgrondig fout kon gaan met het landschap en de cultuur! Het 

lijkt wel of er over de gemaakte beslissingen niet is nagedacht wat de gevolgen ervan zouden 

zijn voor het landschap en het nageslacht. In Diepenheim werd al in het jaar 1402 aansluitend 

op de Regge een kanaal gegraven dat Schipbeek werd genoemd. Er werd een dam in de Regge 

gemaakt om het kanaal van water te voorzien. De Schipbeek mondde uit bij Deventer in de 

IJssel. De reden was om het veengebied bij Bathmen te kunnen exploiteren. Ook was het 

kanaal een verbinding met de versterkte huizen: De Arkelstein, ten oosten van Bathmen en 

De Waardenborch bij Holten (nu nog als ruïne te bezichtigen). Het water diende de grachten 

te vullen van de kastelen en van Deventer. De nieuw gegraven beek diende ook de 

stadswatermolens aan te drijven. Rond het jaar 1400 werd een verbinding gegraven tussen 

de Regge en de Maarkelse Beek. De stad Zwolle heeft geprobeerd het leggen van een verbinding 

tussen de Regge en de Maarkelse Beek te verhinderen, het was tevergeefs. Deventer stelde 

voor een landweer met een gracht ervoor te laten lopen van Westerflier naar Ter Hunneppe. 

De bisschop stemde hiermee in en vroeg ook andere plaatsen om mee te graven aan deze 

landweer. Op zaterdag 31 januari 1400 reden twee 'edele schepenen' van Deventer in 
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gezelschap van de edelman Bertold van Bakerweerd. Van Bakerweerd was burger van 

Deventer en drost en kastelein van Diepenheim. In hun gezelschap was ook Gerrit, de 

stratenmaker. Ze reden naar Diepenheim met de bedoeling te bezien hoe met behulp van een 

'waterghane de regde (Regge) te leydene tot arkelsteeyne', een burcht ten oosten van Deventer. 

Wat Deventer startte in het jaar 1399 en in het jaar 1402 voltooide, was het graven van een 

kanaal van het klooster Ter Hunnepe naar het Westerflier. Door het leggen van een dam in 

de Regge het water naar het westen doen afstromen via het gegraven kanaal (de Schipbeek) 

naar Deventer. De doorgraving bij Borculo is in de eerste instantie waarschijnlijk bedoeld om 

de grachten van de burcht bij Borculo van water te voorzien. Op 24 oktober 1402 reden 

Hildebrand ter Bruggen en de jonge Lubbert Budel naar de plaats waar Bertold van 

Bakerweerd bezig was 'dat water van der regde in die graft te leedene.’ Op deze manier werd 

de scheepvaartweg van Zwolle naar de Achterhoek bij Diepenheim afgesneden. Vervelender 

nog was dat de Regge hierdoor veel water verloor wat eveneens nadelig was voor de 

scheepvaart van Zwolle. Met het doortrekken van de Regge naar Deventer ging het fout met 

de schipperij, er kon immers niet het hele jaar door worden gevaren. Er was geen water genoeg 

voor de Regge en de Deventer en Borculose grachten. Het omgeleide water was immers 

bedoeld om de grachten van Deventer op te hogen, tevens voor de grachten van de burchten 

Arkelstein en de Waardenborch. Er zijn jaren geweest dat Deventer meer dan drieduizend 

goltguldens besteedde aan de Regge om de situatie enigszins te redden. De aanleg van 

verharde wegen en spoorwegen verzwakten de concurrentiepositie dusdanig, dat de 

scheepvaart met de zompen werd beëindigd. In de negentiende eeuw deed men bewust aan 

kapitaalvorming, iets was de Enterse schippers nooit aan hadden gedacht en wat zich toen 

wreekte want ze beschikten niet over financiële reserves. In de loop van de negentiende eeuw 

werd de schipperij door nieuwe slagen getroffen. De bevaarbaarmaking van de Regge ging niet 

door ten gunste van de aanleg van de Overijsselse kanalen, precies op de door de schipperij 

gebruikte routes. In het jaar 1855 namen de beurtschepen op Amsterdam en Rotterdam een 

groot deel van de vracht over. Er werd nauwelijks nog overgeladen in Zwolle, zodat het stil 

werd op de Dijk. Er zal waarschijnlijk nog vrij veel vracht zijn geweest naar Carelshaven, in 

het jaar 1865 viel ook dit stil door de komst van de spoorwegen. De vrachtprijzen kelderden, 

daalden tot een kwart van de oorspronkelijke. Nog bleven de zompen varen. De genadeslag 

werd toegediend, toen in het midden van de negentiende eeuw het kanaal van Almelo naar 

Zwolle gereed kwam. De zompen bleken toen te klein om te kunnen concurreren met de grote 

schepen die van deze nieuwe waterweg gebruik konden maken. De Regge is tegenwoordig een 

onnatuurlijke rivier waar de vissen niet tegen de stroom in kunnen zwemmen vanwege de 

stuwen. Derhalve zijn de vistrappen nodig om de vissen toch hun weg te laten vervolgen.  

 

Met de ontginning van de woeste gronden, het opheffen van de marken en het verdwijnen van 

de schipperij verdween een streekeigen cultuur. De boerderijen werden niet meer 

onderhouden, de streektaal verdween, zo ook het landschap. De hoogste berg van Twente, de 

Hamberg in Enter (drie en halve kilometer breed en één kilometer hoog) werd afgegraven. Alle 

grote erven met hun mudden land In Enter binnen de dorpsgrenzen zijn verdwenen. Vele 

havezaten rondom Enter zijn afgebroken. De natuurreligie was al vervangen door de 

christelijke godsdienst. Omstreeks het midden van de twintigste eeuw (1850) werden de 

meeste marken opgeheven. Dit ging lang overal niet van harte en onder druk van de overheid 

die vond dat de marken de vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het feit dat 

wij aan het begin van de industriële revolutie stonden. Er was een snel groeiende bevolking 

met als gevolg een stijgende vraag naar voedsel. De traditionele landbouw met bemesting die 

uitsluitend uit schapenmest en heideplaggen bestond – en die vanaf de vroege middeleeuwen 

hier in zwang was – liet geen uitbreiding en productieverhoging toe. Er werd toch goedkoop 
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graan ingevoerd uit Rusland? We hadden toch de weiden en de bossen niet nodig voor het 

voedsel? De Twentse roggeprijzen kelderden immers vanwege de invoer van het goedkope 

buitenlandse graan. En niet omdat de marken geen productieverhoging toestonden? Was de 

volkomen vernietiging van het landschap wel nodig geweest? Hadden er geen wegen aangelegd 

kunnen worden over de heide? Vragen, vragen, vragen! Maar ja, as is verbrande turf! Aan de 

boeren heeft het niet gelegen. Die wilden geen veranderingen van het landschap. Niet alle 

gronden werden direct ontgonnen. Sommige boeren lieten nog lange tijd hun schapen op de 

hun toegewezen heidepercelen grazen en hielden vast aan de oude landbouwmethode. Om 

schulden te delgen, werden door de marke ook gronden aan vermogende mensen verkocht. 

In Twente waren dit doorgaans de textielfabrikanten en de adel. Ze lieten de minst slechte 

heidegronden op grote schaal met behulp van ossenspannen en stoomploegen ontginnen om 

ze vervolgens met voornamelijk grove dennen te bebossen. Ook de overheid liet zich niet 

onbetuigd en kocht grote oppervlakten markengronden aan om die te bebossen. Iedere 

verstandige boer heeft de schaalvergroting kunnen zien aankomen. Maar elke boer stond er 

uiteindelijk alleen voor. De ene heeft het voor elkaar, de andere net niet. En altijd is men 

elkaars concurrent. Een boer heeft altijd eigen grond en eigen vee en eigen vermogen. En als 

men dwars tegen alles ingaat weet men dat men veel te verliezen heeft. In zekere zin werden 

de grillen van de politiek op dezelfde manier opgevat als de overstroming van de Regge. Daar 

moest men zich alleen zo mogelijk tegen indekken, maar verder was er niets aan te doen. Er 

werden subsidies verstrekt voor natuur en milieu in plaats van landbouwgelden. De vraag 

bleef: wie betaald dat allemaal, en hoe lang, en hoeveel, als die nieuwe natuurgebieden steeds 

groter worden en het ‘natuurlijke onderhoud’ door de boeren is verdwenen. Maar iedereen 

wist één ding zeker: wat er gebeurt was viel nooit meer terug te draaien. De boeren verkopen 

hun bezit, maar ze verkopen iedere keer ook een stukje platteland. Ze verkopen het voor 

recreatieprojecten, voor visvijvers, voor enorme boerderijfabrieken. De landbouw stierf af in 

rijkdom. Het verschil tussen kostprijs en melkprijs was dankzij de EG-subsidies zo groot dat 

de grotere veehouders veel geld verdienden. Een liter melkquotum – het recht om één liter 

gesubsidieerde melk per jaar te produceren – kostte in het jaar 1995 rond de twee euro. Voor 

een gemiddelde koe kwam dat neer op tienduizend euro. Voor een doorsnee boerderij op een 

half miljoen euro. En de grote boeren betaalden er graag voor. Dat zegt iets over hun 

opbrengsten. Maar het zegt ook iets over het gebrek aan mogelijkheden om op een andere 

manier verder te komen. Het was ook de toekomst die te koop was, voor twee euro per liter. 

Vroeger geloofden alle kinderen van Enter in spoken, en ook aardig wat volwassenen. Dat is 

voorbij. Spoken stonden voor het onverwachte, het wilde in de natuur. In die zin is het 

platteland ook stad geworden, alles is onder controle. 

  

Stellig maakte de overgang van 'naturalwirtschaft' naar 'geldwirtschaft' de mensen veel 

ontvankelijker voor materialistische ideeën. De aanraking van de markebewoners en 

dorpsbewoners met de buitenwereld deed de begeerte stijgen naar allerlei artikelen, die men 

vroeger nauwelijks kende. De ouderwetse, meestal zeer degelijke kledingstukken moesten 

plaats maken voor moderne massa-artikelen en in de meeste dorpen ontstonden bazaars, 

waar van alles en nog wat verkocht werd. In de boerenkamers verschenen allerlei goedkope 

en lelijke prullen van de moderne industrie. De nieuwe tijd had ook zijn goede kanten, er 

kwam meer licht en lucht in de huizen door de moderne hygiënische begrippen: openslaande 

ramen van behoorlijke afmetingen maakten dit mogelijk, elektrisch licht deed veel dompige 

duisternis verdwijnen. Iedereen kreeg centrale verwarming, een gasstel en een douche. Op 

allerlei gebied drongen nieuwe denkbeelden op. Het socialisme stelde de werknemer tegenover 

de werkgever en predikte de klassenstrijd in plaats van de oude patriarchale verhoudingen. 

'De eeuw van het kind' brachten de kinderen in een veel vrijere positie ten opzichte van de 
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ouders, zij waren het vooral, die 'het nieuwe' met open armen tegemoet liepen en spotten met 

de oude tradities en gebruiken. Zij willen geen boertjes zijn maar gekleed zijn en zich gedragen 

zoals dat in de stad gebruikelijk is. 

 

Wanneer de slachttijd voorbij was brachten de anders zo zuinige mensen allerlei vleesspijzen 

op tafel. Men meent dat dit een overblijfsel was van de offermalen van de oude Germanen. 

Ook uit het meel uit de graanoogst gebakken feestgerechten ontbraken niet. Wij zien ze nog 

tegenwoordig in allerlei vormen, zoals sinterklaasjes of de versierde nieuwjaarskoeken. Met 

het roggebrood dat op het platteland en ook voor de meeste stedelingen een eeuw geleden de 

enige broodsoort voor dagelijks gebruik was, werd nu ook stoete of wegge (wittebrood) op tafel 

gezet. Op Sint Thomas, de kortste dag van het jaar werd dit Midwinterbrood gebakken in de 

oven van het bakhuis. Die dag heet daarom in de volksmond ‘Stoetenthooms’ (brood van Sint 

Thomas). De boer moest de noabers die, als het beest was geslacht, kwamen ‘vetpriezen’ op 

een borrel trakteren. De huisvrouw nodigde hen, wanneer het vet was ingesmolten op de 

‘stipvisite’. Wie zij in het bijzonder begunstigen wilde, zond zij een ‘pothärs’ (pothest) als 

proeve van haar kookkunst. Behalve naar de kerk ging men op eerste kerstdag niet uit, het 

gezin bleef onder elkaar. Men vond zelfs, dat het niet te pas kwam bij de buren een praatje te 

maken. De kinderen mochten niet druk spelen. In Enter werd de Gereformeerde pastorie 

afgebroken en er kwam een nieuwe moderne bungalow voor terug. Alleen de naam bleef, tot 

vandaag de dag gehandhaafd: Pax Intrantibus. Intussen is er al weer een nieuwe pastorie. Er 

kwam een nieuw postkantoor en een bibliotheek aan de Rijssenseweg. Dat wil echter niet 

zeggen dat er voordien geen postkantoor en bibliotheek was, ze werden gewoon vervangen. De 

kinderkopjes in de Dorpsstraat maakten plaats voor klinkers, de Julianastraat werd opnieuw 

bestraat met klinkers en er kwam een stoep. De vooruitgang, in Wierden besloten was niet 

tegen te houden. De smederij en de oude, leegstaande boerderij naast de coöp werden 

afgebroken en er kwam een nieuw Hervormde pastorie. Daarvoor werd de oude pastorie 

afgebroken en het onderliggende kerkhof geruimd. Ik stond geregeld te kijken toen de botten 

van de dode mensen werden gevonden. De oude bomen langs het pad achter de gereformeerde 

pastorie, tussen het huis en de kerk, hebben het veld moeten ruimen. De Marijkestraat werd 

aangelegd en veel later de Marcus Samuelstraat. 

 

Voor een belangrijk deel is dit boek – naar eigen emoties – een afscheid van de geschiedenis 

van de marke, de schipperij, de boerderijen, de uitgestrekte heidevelden en de oude Twentse 

erven. Waar is er nog één, behalve in de herinnering in volledige originele staat te vinden? 

Vrijwel alle boerderijen zijn verbouwd of vervangen door nieuwbouw, menig erf staat vol 

nieuwe schuren, die de naam nauwelijks verdienen. En die dikwijls door hun reusachtige 

afmetingen zeker de oudere bouwwerken wegdrukken en het gehele overheersen. En voor 

zover een boerderij of erve in zijn geheel door Monumentenzorg onder handen werd genomen, 

ging toch de sfeer verloren, en die niet alleen. Gebruik van verkeerde bouwmaterialen, 

tropische houtsoorten, riet in plaats van stro voor dak en wanden, metalen binddraad in 

plaats van bindtwijg. En de toepassing van foute of gefantaseerde 'oude' methoden en 

elementen, vensters waar een boerderij nooit echte vensters had. Achtergevel, zijgevels, 

houten geveltoppen, glazen niendeur, al te opzichtig opgepende deurplanken, met wiggen 

vastgezette windveren maakten zulke objecten ongeschikt voor bouwhistorische studie. En 

wat betreft het bedrijf: ook boerenbedrijven worden steeds meer computer gestuurd. Of het 

nuchter en reëel is dat alles te betreuren valt te betwijfelen maar het zijn wel de feiten. In Den 

Haag werden de problemen van het platteland ondertussen beschouwd als marginale kwesties 

(in de kantlijn, niet belangrijk). Alle aandacht voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening was 

gericht op de Randstad, op de brandhaarden Amsterdam-Schiphol, de Zuiderzeelijn en de 
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Hoge Sneldheidslijn. Ook waren er ideeën om het platteland tussen Alphen aan den Rijn, 

Gouda en Woerden prijs te geven en er Hollandstad te bouwen, een compleet nieuwe stad met 

de omvang van Den Haag. Voor de plattelandsbestuurders waren het zware jaren. Er werd 

hard gewerkt aan zaken die allesbehalve onzin waren: aan de verdere ontwikkeling van de 

infrastructuur, aan de bouw van nieuwe scholen, verbetering van het woonklimaat, aan het 

zoeken naar nieuwe werkgelegenheid. Maar tegelijk moest iedere burgemeester zijn eigen 

rondweg hebben. Iedere gemeente probeerde nieuwkomers te lokken door alles toe te staan 

wat elders – terecht – verboden was. Iedere plaats was wel bezig met de ontwikkeling van een 

‘mega’park, of een andersoortig industrieterrein. Heeft u de 'Mallemolen' al gezien op de 

rotonde Auke Vleerstraat bij het Business en Science park in Enschede? Het is een object van 

de Rotterdamse kunstenaar Olaf Mooy. Het zijn roestvrij stalen banden – versierd met 

autootjes – die een bal vormen, met een doorsnee van vier meter.  

 

De verhalen in dit boek maken duidelijk wát we verloren: Enter als het middelpunt van 

Overijssel. Er was voor de vervuiling van de Regge in de rivier veel vis te vinden. Legio zijn de 

verhalen over het gemak, waarmee men deze kon vangen. Esendam vertelde dat ze tenslotte 

de vis niet meer lusten. Omstreeks het jaar 1812 begonnen voor Twente de ontwikkelingen 

die haar karakter zou gaan veranderen. Toen kwam het goedkope graan uit de Oekraïne op 

de markt waardoor de Twentse roggehandel grotendeels instortte. In de jaren dertig begon 

met snelspoel, weefscholen, kettingsterken en de bemoeienis van Thomas Ainsworth en de 

Nederlandsche Handelmaatschappij een snelle groei van de katoenindustrie, die inmiddels al 

weer verdwenen is. De komst van de verharde wegen met zijn vele vrachtrijders maakte snelle 

levertijden mogelijk maar brak het vervoersmonopolie van de schipperij. Tot een 

industrialisatie in de zin van fabrieken met stoommachines kwam het nog niet. Daarvoor bleef 

het vervoer van de steenkolen en de grondstoffen veel te duur. Vooral na de komst van de 

spoorwegen in het jaar 1865 begonnen de fabrikanten vele fabrieken met stoommachines te 

bouwen en de thuiswevers werden fabriekswevers.  

 

In de tweede helft van de achttiende eeuw gingen enkele grootgrondbezitters, die tot dusver 

hun gebied voornamelijk als jachtterrein hadden beschouwd, aandacht schenken aan 

verbetering van de landbouw en ontginning van woeste grond. Het was een verschijnsel dat 

zich over Europa verspreidde en naar men zegt zijn oorsprong had bij de Psysiocraten in 

Frankrijk. Die beschouwden de natuur – en in het bijzonder de landbouw – als bron van 

welvaart. In wetenschappelijke genootschappen probeerde men elkaar van de schoonheid van 

de natuur te overtuigen en van de nieuwste theorieën en werkmethoden op landbouwgebied 

op de hoogte te brengen. Daartoe behoorde het streven om woeste gronden te ontginnen. 

 

De zompenvaart had aan deze ontwikkelingen geen deel. Integendeel, ze kwijnde weg en moest 

zich tevredenstellen met de kruimels. Op 16 augustus 1816 gaf de burgemeester van Almelo 

te kennen: 'Onder de middelen van redres (herstel) moeten wij voornamelijk brengen de 

verbetering van de vaarten naa Zwolle en Deventer, waarlangs onze goederen af- en 

aangevoerd worden, die zich in zulk eenen verwaarloosden toestand bevinden, dat men des 

zoomers meestal genoodzaakt is de goederen per as te transporteren. En de vier blekerijen 

zijn – op de Haarlemse Blekerijen na – de voornaamste in ons land, en ze hebben een groot 

gedeelte van het bleekseizoen gebrek aan water. Door gebrek aan transport de granenhandel 

ook verhindert en kostbaar wordt.’ Ook al was een behoorlijke oppervlakte hiervan geschikt 

voor ontginning tot bouwland en weiland, niet iedereen voelde iets voor de verdeling van de 

woeste markengronden. De redenen waren: men had al te weinig mest voor het land dat men 

onder de ploeg had, teveel grond zou verloren gaan door aanleg van wegen, sloten en 
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houtwallen en de armen zouden nu geheel ten laste van de marke komen. De verkregen 

gronden zouden te ver van de boerderijen komen te liggen. Vooral in de twintigste eeuw (1800-

1900) is het erfrecht van de boerderijen in de marke verdrongen door de opvattingen uit het 

Romeins recht. De opvattingen golden reeds lang in de steden: 'als het kan moet ieder kind 

een gelijk erfdeel hebben.’ Dit principe is voortdurend sterker doorgedrongen in het 

rechtsbewustzijn van de markebewoners.  

 

We hebben de natuurreligie ingeleverd voor de christelijke godsdienst. Deze is ons met geweld, 

moord en doodslag 'door de strot' geduwd door Karel de Grote. Grote Romeinse overheersers 

waren: de Oost-Romeinse keizer Theodosius (347-395), Theodosius 11 (419-455), zijn oudste 

zuster Pulcheria (399-453) die een tijdlang voor haar broer het regentschap uitoefende, de 

Byzantijnse keizer Marcianus (396-475), de Oost-Romeinse keizer Justinianus (483-565), een 

despoot van formaat en die juist daarom alle kuren en nukken van zijn echtgenoot en 

mederegentes Theodora (497-548) inwilligde. Aangevallen door de wetenschap, de filosofie, de 

beeldende kunsten en de wereldse politieke machten is de positie van de kerk van Rome niet 

meer zo wankel geweest sinds de lutheraanse reformatie. De katholieke kerk reageerde met 

een aantal wanhopige, defensieve maatregelen. Rome streefde – tevergeefs zoals bleek – naar 

politieke banden met in naam katholieke machten, zoals het Habsburgse keizerrijk. Op 18 

juni 1870, na een stemming door het Eerste Vaticaanse Concilie, vaardigde paus Pius IX het 

dogma van de pauselijke onfeilbaarheid uit. En om de aanvallen op de schrift te weerstaan 

vormde de kerk haar eigen kader van geleerden. Zo ontstond de katholieke modernistische 

beweging. De modernisten begonnen zelf vraagtekens te plaatsen bij de stellingen die ze juist 

moesten verdedigen. Een voorbeeld hiervan is Afred Loisy, één van de meest vooraanstaande 

en gerespecteerde modernisten. Hij vroeg zich publiekelijk af hoe veel van de kerkelijke 

leerstellingen in het licht van de recente bijbelstudie en archeologie nog gehandhaafd konden 

blijven. ‘Jezus komst kondigde de komst van het koninkrijk aan’, verklaarde Loisy, ‘maar wat 

er kwam was de kerk.’ Volgens Loisy was een groot aantal dogma’s ontstaan als een historisch 

bepaalde reactie op specifieke gebeurtenissen op specifieke plaatsen in een specifieke periode. 

De dogma’s waren dus gedateerd, oud en achterhaald. Het waren geen universele, 

onweerlegbare waarheden maar hooguit symbolen. Christelijke uitgangspunten als de 

onbevlekte ontvangenis en Jezus’ goddelijkheid werden door Loisy dan ook afgewezen. In het 

jaar 1903, kort voor zijn dood stelde paus Leo XIII de Pauselijke Bijbelcommissie in om 

toezicht te houden op het werk van de katholieke bijbelgeleerden. Later dat jaar plaatse zijn 

opvolger, Pius X, het werk van Loisy op de index van verboden boeken. In het jaar 1904 

vaardigde de nieuwe paus twee encyclieken uit die zich verzetten tegen alle vormen van 

wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek trok namelijk de oorsprong en de vroegste 

geschiedenis van het christendom in twijfel. Alle katholieke docenten die van ‘modernistische 

tendensen’ werden verdacht werden zonder plichtplegingen ontslagen. De katholieke kerk, en 

ook de protestantse kerken die zichzelf een bron van waarheid noemen, verzetten zich tegen 

de speurtocht naar de waarheid. Hun eigen fundamenten, de heilige boeken, de formulering 

van de dogma’s en de zogenaamde onfeilbaarheid zijn voorwerp van onderzoek geworden. 

Voor mij betekent dit dat zij niet langer vertrouwen in zichzelf hebben. Het modernisme werd 

tot ketterij verklaard en de beweging formeel in de ban gedaan. Nog geen jaar geleden werd 

het boek ‘De Davinci Code’ van Dan Brown veroordeeld. Andries Knevel verkondigde in zijn 

praatprogramma voor de camera ‘s  (op televisie) dat christelijke geleerden onderzoek hadden 

gedaan naar de stellingen die werden gebruikt in de fictieve roman van Dan Brown. De 

gebruikte gegevens zouden niet in overeenstemming met de bijbel zijn. Ja, daarvoor is het ook 

een fictieve roman! Waarom er dan onderzoek naar verrichten? Het blijkt maar weer dat ook 

in het jaar 2005 de kerken niet zeker zijn van hun waarheden. 



261 

 

 

Wij hebben de sociale voorzieningen van de curtis ingewisseld voor de sociale dienst. De 

curtis, waarvan het erf is omgeven door een palissade (aaneengesloten rij spitse palen) met 

een stenen poort, boven welke zich een zolder bevindt. Daar had de uitdeling plaats voor de 

armen. Ook vonden uitdelingen plaats op de offerplaatsen, in de tempels, in de marken, door 

de Diepenheimse Provisorie, door middel van het foekepotten en het brooddelen op de Ageler 

Es. Vroeger waren er hannekemaaiers, de Hollandgänger, zoals ze in Duitsland genoemd 

werden. Het waren doorgaans boerenzoons, die na de dertigjarige oorlog (1618-1648) hun heil 

in ons land zochten. Als los werkman, schoorsteenveger, metselaar en als hannekemaaier 

gingen ze naar Amsterdam. Deze hannekemaaiers trokken met op hun rug een zeis met velen 

ook naar Twente, waar de boeren zaten te springen om goede werkkrachten. In mijn tijd waren 

er ook seizoensarbeiders: Italianen, Spanjaarden, Joegoslaven. De Turken en Marokkanen 

hebben zich blijvend gevestigd. Nu komen er Polen die het werk doen waar de Nederlanders 

zich te goed voor voelen. Wat dat betreft is er niets veranderd met de tijd toen de 

hannekemaaiers naar Nederland kwamen om te werken. 

 

We hebben ook de macht van de graven ingeruild voor de macht van de plaatselijke regering. 

Tegenwoordig toetst een schoonheidscommissie de bouw van huizen, boerderijen en grote 

gebouwen. In het jaar 1760 maakte een eis van de Heer van Twickel dat op de loodrechte 

gevel een wolfseinde (afgeschuind eind van een zadeldak) diende te komen. Het was Unico 

Willem, graaf van Wassenaar, Heer van Twickel die toen aan zijn rentmeester de instructie 

gaf: 'De huysen die vertimmert moeten worden sullen voortaan geen planken gevels, voor nog 

agter mogen hebben, maar met afvallend stroo dak, off zogenaamde wolfskappen gemaakt 

worden.’ Die macht is ook niet gewijzigd, alleen de organisatie want de toetsing wordt nu door 

een commissie uitgevoerd. 

 

Het totale oppervlak aan water was vroeger honderdeenendertig duizendachthonderd 

(131.800) ha, in het jaar 1950 was dat nog honderdveertienduizend (114.000) ha. Van de 

vroegste scheepvaart op de rivieren in Oost-Nederland weten wij weinig. Gegevens erover zijn 

slecht fragmentarisch tot ons gekomen. Uit de eerste helft van de veertiende eeuw komen 

berichten, waaruit we mogen concluderen dat er al vrij geregeld werd gevaren. De winter van 

1844-1845 was zo streng dat op 20 augustus 1845 nog een bevroren laag van dertig cm werd 

aangetroffen onder zand en veen. De winter telde niet minder dan vierentachtig vorstdagen 

en de scheepvaart lag bijna vier maanden stil: van 1 december 1844 tot 1 april 1845. In zijn 

Kroniek van De Lutte besteedt ook pastoor Geerdink aandacht aan de strenge winter. Midden 

maart vroor het in Leeuwarden nog achttien graden en in Groningen daalde de temperatuur 

's nachts zelfs tot eenentwintig graden. De rivieren waren alle dichtgevroren. Men reed met 

karren over het ijs in plaats van over de bruggen en ook de Zuiderzee was een grote ijsvlakte 

en de eilanden Urk en Schokland waren alleen te voet of met sleden bereikbaar. 

 

Ik wist niet dat het hele gebied in Duitsland tot de Ruhr vroeger bij Twente hoorde en dat je 

er verstaanbaar kunt maken in de Enterse taal. Het doet mij goed me te beseffen dat het 

taalregionalisme zich niet op een doodlopende weg bevindt. Er zich een opleving voordoet in 

de belangstelling voor de streektaal. Ik kocht een Bijbel, geschreven in de Twentse taal. Frank 

Löwik beschrijft in zijn proefschrift de geschiedenis van het Twentse regionalisme met al zijn 

hoogte-  en dieptepunten. Een nog onbekend maar zeer boeiend facet van onze rijke 

streekhistorie. De streekliteratuur staat in de belangstelling. En dat in de tijd dat de nationale 

grenzen vervagen.  
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Bovendien zult u beseffen dat het tegenwoordig nog niet zo slecht is. Dat de tijd waarin we nu 

leven veel goede kanten heeft. De invloed van Hugo de Groot is groot geweest. Zijn werk hielp 

een kader scheppen waarbinnen de Europese grootmachten met elkaar konden omgaan. Zijn 

argumenten waren niet gebaseerd op bijbelcitaten maar op het natuurrecht. De idee dat door 

de menselijke rede kon worden vastgesteld wat goed en fout is. In de middeleeuwen werd 

oorlog beschouwd als een natuurlijke toestand. Een land definieerde zichzelf via conflicten 

met vijanden en bondgenootschappen met vrienden. Overigens: in het huis waar ik werk 

woont een mevrouw die nog net zo denkt, namelijk dat oorlog nodig is om duidelijk te 

scheppen. Rond het jaar 1640 begon een baanbrekende gedachte post te vatten. Deze nieuwe 

gedachtewereld vond zijn intellectuele oorsprong in de Nederlandse jurist Hugo de Groot. De 

Groot had de merkwaardige bewering gedaan dat vrede de natuurlijke staat van volwassen, 

beschaafde landen was. En dat oorlog slechts beschouwd moest worden als de laatste uitweg. 

En dat deze zelfs dan nog aan regels gebonden moest zijn, die door partijen moesten worden 

onderschreven. Opvallend genoeg namen de vorsten midden in de strijd de tijd om het boek 

De Jure Belli ac Pacis van De Groot te lezen. De vredesonderhandelingen in Munster zouden 

anders zijn dan alles wat tot dan toe in de wereldgeschiedenis zou hebben plaatsgevonden. 

De onderhandelingen vonden in twee steden tegelijkertijd plaats: Munster en Osnabrück. Ze 

verbonden de tachtig jaar oorlog tussen Spanje en de Nederlandse provincies met de dertig 

jaar durende brute slachtpartij die in de rest van Europa had gewoed. Onnodig om te zeggen 

dat de Dertigjarige Oorlog en de Tachtigjarige Oorlog benamingen waren die na afloop werden 

toegekend, in die tijd waren het conflicten zonder eind. Adriaen Pauw was een van de 

belangrijkste mannen van de Nederlandse republiek. Hij was de mede-Nederlandse 

afgevaardigde naar de bijeenkomst in Munster waar voor het eerst afgevaardigden van 

Europese landen bijeenkwamen. De Europese landen waren op zichzelf staande politieke 

eenheden in plaats van onderdelen die vielen onder de paraplu van het Vaticaan of het Heilige 

Roomse Rijk. Ze erkenden elkaar als soeverein en probeerden de zaken zelfstandig op te 

lossen. In het jaar 1648 werden de twee verdragen ondertekend en zijn de geschiedenis 

ingegaan als de Vrede van Westfalen. Het was het geboren worden van de seculiere 

(secularisatie is verwereldlijking) politiek, de voorloper van Versailles, Parijs, Camp David en 

de Verenigde Naties. Het was het startschot voor de Gouden Eeuw. 

 

Er zijn zaken waar je naar terug kunt verlangen. Van heel veel moet je zeggen, wat is het 

allemaal beter geworden. Er is vrijheid van godsdienst en de godsdienst dicteert de staat niet 

meer. We hoeven geen wichelroedeloper op te trommelen, om de plaats aan te wijzen waar 

zich water in de grond bevindt, om vervolgens op de aangewezen plek een put te boren. Het 

jagen voor het plezier is voor bijna iedereen verboden en de woeste gebieden zijn niet meer 

het jachtterrein van de adel, die er op bloederige wijze de vossen uitmoordde. Thuis worden 

er geen dieren geslacht, zelfs niet meer door de moslims. Er is vrede in Nederland, dus ook in 

Enter. Er zijn geen oorlogen en plunderingen meer van roofridders en soldaten en we hebben 

de koloniale overheersing de rug toegekeerd. We kennen geen collectieve armoede, er is 

tegenwoordig een overheid die de armen onderhoud. Vroeger was het in de steden voor 

zwervende armen onhoudbaar, in de marken en buurtschappen was het nog erger. Hier hield 

men zovele malen per jaar als het werd goedgevonden een complete drijfjacht op de honderden 

ongelukkige paria's: de zogenaamde huttenbewoners. Bovendien had iedere marke zijn 

armenjagers en politie, die – dag in, dag uit – de armen achterna zat. Dit alles kweekte een 

haard van misdaad op vele plaatsen. De sterksten en brutaalsten onder dit volk verschaften 

zichzelf recht, meestal met knuppel of mes. Er worden tegenwoordig geen Joden vervolgd zoals 

in de middeleeuwen. De Joden waren toen menigmaal hun leven niet zeker want vanouds 

hebben zij het bij de christenen verpest. In de tijd van de Zwarte Dood kregen zij de schuld 
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van alle ellende. Vooral de fanatieke flagellanten (lid van de orde van geselbroeders in de 

middeleeuwen) vervolgen hen tot in de dood. De Twentse historicus pastoor Geerdink nam in 

de negentiende eeuw nog voetstoots aan dat de Geselaars, die in het jaar 1349 te Zwolle Joden 

'Amore Dei' (uit liefde voor god) verbrandden, daarmee booswichten straften die waterputten 

hadden vergiftigd. Karel V weerde bij plakkaat van het jaar 1546 de Joden uit deze landen en 

ook Alva vervolgde hen.  

 

Ik ben in veel opzichten veranderd maar in veel opzichten ook hetzelfde als vroeger. Soms ben 

ik nog net zo naïef als een kind en niet altijd alert (wakker, levendig). Er zijn auteurs die, wat 

Nederland betreft, alle verschillen tussen stad en platteland afschrijven. Ze menen dat dit 

land één groot cultureel systeem is waarbinnen op allerlei manieren een voortdurende 

uitwisseling plaatsvindt van mensen, beelden en ideeën. De manier van wonen, werken en 

recreatie is volgens hen iets algemeens geworden, een leefwijze die stedelingen en dorpelingen 

in gelijke mate ervaren. Je moet echter wel een blind paard zijn om niet te zien dat de wijze 

van werken, de verhouding tussen privé en publiek, de familiebanden, de omgang met geld 

en goederen, de houding ten aanzien van de natuur en godsdienst, de binding met de 

woonplaats, kortom alles wat een cultuur bepaalt, in een dorp nog altijd anders is dan in een 

stad. In een doorsnee Twents dorp als Enter, leven ondanks de nabijheid van een stad als 

Almelo, nog talloze opvattingen en gewoonten die zo’n gemeenschap anders maken dan een 

dorp met veel forenzen. Het zijn de resten van de vroegere dorpscultuur, vaak ook fragmenten 

van oude overlevingstechnieken, en een levenshouding die bleef bestaan omdat werken met 

het weer, de grond en de natuur nu eenmaal een andere instelling met zich meebrengt dan 

het leven in een stad. Opvallend is hoe hardnekkig stad en dorp van elkaar blijven verschillen. 

Waarom heeft men in de stad de neiging om alsmaar het nieuwe te zoeken, terwijl men in het 

dorp zich nog altijd wentelt in oude gewoonten? Waarom kiest de stad voor snelheid en het 

dorp voor traagheid?  

 

 

 

 
 

Erve Weusthoes, Bornerbroekseweh, laatste bewoner Doeschotte. 
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Ver weg in 'den vreemde' droomde ik van de kleuren van Twente. Bovenstaande verhalen gaan 

over Enter, de marken, de Regge en haar scheepvaart. Mijn herinneringen zijn verwoord in de 

verhalen over Enter. Ik kan mijn rol als buitenstaander niet volhouden en ik glijdt 

onvermijdelijk in een situatie waarbij ik niet alleen toeschouwer ben, maar ook deelnemer. Ik 

ben immers een Enterse van geboorte en bovendien heb ik het vertrouwen van mijn familie 

uit Rijssen, Wierden, Almelo en Enschede. Tante Rie, die mij zo hartelijk huisvesting biedt en 

zonder wie dit boek nooit geschreven zou zijn. De verhalen over vroeger zijn emotioneel, er 

zijn nog maar weinigen over van de families Koers en Maassen van den Brink; dat schept een 

band. Beelden uit het verleden trokken aan ons voorbij. Het is een ratjetoe van verschillende 

verhalen geworden die allemaal met Enter en mijn herinnering te maken hebben. Enter, een 

zonnig boerendorp, dat dorp, die omgeving, zij zijn door de eeuwen heen in menig opzicht 

zichzelf gebleven. Al is er niet meer, zoals ten tijde van Huttenklaos, een onmetelijke heide 

tussen Rijssen en Enter, tussen Enter en Goor en tussen Enter en Wierden. Een streek, nog 

steeds met natuurschoon, rust, ruimte en zin voor tradities. Enter is ook niet voorbijgegaan 

aan de invloed van maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen, het heeft deel aan de 

versnellingen van het ritme van de tijd. Ik ben dankbaar dat, ondanks die noodzaak van 

vooruitgang, toch zo veel ouds en eigens in zijn waarde is gebleven. Jammer voor de koeien 

dat de houtwallen zijn verdwenen om voor de nodige schaduw te zorgen. Horzels en dazen 

houden zich immers bij voorkeur op bij weilanden die door houtsingels omgeven zijn. Zij 

rusten graag in de schaduw en steken juist in de zon. Belangrijk is dat het vee de schaduw 

kan opzoeken. 

 

 

 

Laatste woorden  

 

Enter is een woondorp geworden waar de zompen en de ganzen verdwenen zijn. Waar, buiten 

de drie nog bestaande klompenfabrieken, de klompenmakers het oude ambacht in de 

zomermaanden slechts voor toeristen demonstreren. Het is dit eigenaardige verborgene 

waardoor Twente altijd nieuwe verrassingen te bieden heeft. Men kan er geboren en getogen 

zijn, denken alle wegen, wegjes en paden te kennen. Toch ontdekt men de een of andere dag 

een nooit betreden pad, een niet eerder gezien huis, een grafheuvel of een smalle, kabbelende 

beek. Hier kent men dan ook het gezegde: ‘Wie het niet vindt binnen een uur van zijn woning, 

vindt het nergens’. De kortste wandelroute is die over de Friezenberg. Wie de gele paaltjes 

volgt is na een kwartier weer bij de uitgangsstelling terug. Hoe kort ook, ze is attractief. Door 

het heerlijke uitzicht dat de veertig meter hoge toppen van de 'bergen', de Friezenberg en de 

nabijgelegen Apenberg bieden. Over heide en over omliggende landerijen en nog veel verder. 

Veel wijder uitzicht dan men zelfs naar Twentse begrippen nietige bult zou verwachten. De 

kop van de Friezenberg is een 'cam' (nok, kam), ze bestaat uit zand en grind die het smeltwater 

door een gat in het dikke dak van landijs plonsde. De berg werd achtergelaten als herinnering 

aan 'de grote koude' van de derde ijstijd. Als ik geniet van het uitzicht, uitkijk over de wereld 

rondom de Friezenberg, denk ik altijd aan hoe het hiermee allemaal begon. Die gedachten 

hebben iets te maken met de grafheuvels aan de voet van de berg. Er liggen prehistorische 

jagers op oerossen en elanden en de eerste boeren begraven, als hurker en strekker of als 

gemalen beenderen in een pot. Misschien gedood door een bruine beer of wolf, of door een 

oeros op de horens genomen, of gewoon gestorven van ouderdom. Weet u dat als de 
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Germaanse hoofdman zich overgaf dan vouwde hij zijn handen, ten teken dat hij geen wapens 

bij zich droeg. 

 

Er is zoveel aan landschappelijke en bouwkundige schoonheid in korte tijd verdwenen. Met 

de gedachten bij de verdwijning van zoveel moois wat Twente in bouwkundig opzicht te bieden 

had, doemt met name één gestalte voor ons op, Jan Jans. Reeds in de jaren twintig en dertig 

zag deze – in de streek en wijde omgeving alom bekende Almelose architect – het verdwijnen 

van Twentes eigen bouwkunst zich gaan aftekenen. Het zette hem aan het tekenen: 

tweeëntwintighonderd tekeningen van boerse, burgerlijke en kerkelijke bouwkunst in Twente. 

Van zijn omvangrijke oeuvre is de boerderij de bouwkundige kern. Haast sneller dan was bij 

te houden beroofden moderniseringen Twente van de meeste en beste voorbeelden. 

Nieuwbouw en uitbreidingen borduurden niet voort op oude tradities en hebben zo goed als 

nooit een verrijking betekent, noch in stad en dorp, noch op het platteland. Zo kwam er na 

vele eeuwen een abrupt einde aan een bouwontwikkeling, een bouwtraditie die wellicht haar 

wortels had in de tijd van Karel de Grote. Oude archieven verschaffen over deze zaken weinig 

materiaal, de nieuwere des te meer. Het zijn dan vooral de provinciale domeinarchieven en 

adellijke huisarchieven uit de achttiende en negentiende eeuw die de zorg voor het 

boerderijbezit verraden. In inspectierapporten, reparatielijsten en soms opgelegde 

bouwvoorschriften die wel eens een regelrechte ingreep betekenden in ontwikkeling en 

vormgeving. De boerderijen waren een zaak van de mensen die ze bouwden, bewoonden en er 

hun bedrijf uitoefenden. Die naar gelang landbouwkundige veranderingen de gebouwen 

aanpasten en veranderden. Zo was echt sprake van een ontwikkeling die in de jaren vijftig en 

zestig van de twintigste eeuw abrupt tot staan werd gebracht. De ontwikkeling zou over gaan 

tot een geheel nieuwe bouworde zonder een traditionele band met het verleden. 

 

En waarom het landschap totaal vernietigd moest worden is mij een raadsel. Wat was het nut 

van de grootscheepse ontginning van de heidevelden? Allemaal tot voordeel van de boeren? Ik 

kan me dat haast niet voorstellen. Er werd immers al goedkope rogge ingevoerd uit Rusland 

en later uit Amerika. Hadden de beleidsmakers een tweede agenda? Was de achterliggende 

gedachte de gronden in cultuur te brengen en meedoen met de moderne tijd? Dienden de 

jachtgebieden niet meer voor het eigen vermaak van de adel? En handelden ze ad-hoc zonder 

over de consequenties na te denken? Of was het wraak omdat er teveel geprotesteerd werd? 

Omdat de acties van de tegenstanders ontaardden in uren durende onlusten die een spoor 

van vernieling achterlieten in de smalle straten van Tubbergen? Maar de acties in Tubbergen 

waren pas in het jaar 1971! Of is er te weinig geprotesteerd? Of op de verkeerde manier? Had 

men in elk dorp en in elke stad massaal de straat op moeten gaan? Had men krakers en de 

wettelijke regels omtrent het kraken en de acties moeten toestaan? Er kwam pas verandering 

in het denken over landschap en natuur toen de boeren uitgerangeerd waren en we niet meer 

afhankelijk waren van hun producten. Men hield stevig vast aan de naar mijn mening 

verkeerde programmering en de herprogrammering kwam voor het landschap te laat. 

 

Zoeken naar een weggewaaide tijd is een onthullende en inspirerende bezigheid. 
Herinneringen worden soms gedreven door de windmolens van een weifelend geheugen. Het 
bewustzijn filtert en registreert, vervalst soms. Emoties vervagen en raken verloren. Een juiste 
perceptie van gevoelens en ervaringen die mij gevormd hebben, wordt al naar gelang de tijd 
is verstreken, steeds moeilijker. En toch wordt de persoonlijkheid bijeen gehouden door de 
opeenstapeling van belevenissen, in positieve en negatieve zin, die ons mens maken. Voor het 
eerst besefte ik hoe bitter weinig ik me van vroeger herinnerde en in welke mate invloeden en 
gebeurtenissen een eigen leven waren gaan leiden. Ook begreep ik hoeveel ontzagwekkende 
lacunes in het geheugen zijn ontstaan. Verdringingen, psychisch geblokkeerde details 
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vertekenen op een manier die men zich nauwelijks bewust is. Er wordt niets in de herinnering 
opgenomen wat het zelfbeeld zou kunnen verstoren. Men leeft van droom naar droom om 
psychisch niet in duigen te vallen. Er ontstaat een gevaar, het begraven van de pijnlijke 
werkelijkheid ten koste van gezonde bewustwording en het onder ogen zien van de feiten. Het 
samenstellen van herinneringen aan de hand van aantekeningen is dus allereerst een 
ontdekkingsreis naar leemten, echt of onecht, in het geheugen. Erkenning van de 
werkelijkheid is voorwaarde van een ware identiteit. De plek rond de hervormde kerk te Enter 
had al eeuwen geleden tot beschermd dorpsgezicht verklaard moeten worden. Helaas is deze 
kans gemist. De politieke wil was er niet voor aanwezig geweest, je kunt niet alles bewaren 
dacht men toen.  ‘Ait verdan’, zeggen ze bij Roetgerink in Enter. Bij het lezen van de verhalen 
zal men een stil verlangen naar vroeger opwekken. Lezen wij over het oude Twente, dan rijst 
het visioen voor ons op van moerassen, lagunes, droge rivierbeddingen, heuvels en 
kleiterrassen. Van een bosrijke streek met tussen de bossen grote essen met korenvelden en 
verre heidevelden. Waarop de smalle rivieren en beken scheepvaart was en waar men de 
resten vindt van de oude schippershergen bij watertjes, waar nu een kano moeite zou hebben 
te passeren. In Enter werden bootjes getrokken om goederen vanaf de Waarf door allerlei 
geulen aan de oostkant van de Dorpsstraat naar plaatsen van bestemming te varen. Zo mooi 
was het vroeger allemaal niet, ik heb het verleden een beetje geromantiseerd. Daarom heb ik 
het allemaal opgeschreven. En dit alles, het mysterieuze, verreikende, ragdunne spoor, de 
vreemdheid van de geschiedenis maakte indruk op mij. Het is geen koortsige wereld, 
verzonnen in een delirium, maar een echt bestaand oord. Als ik terugkeer naar plekken waar 
ik als kind kwam kan het gebeuren dat alles veel kleiner lijkt. Die ervaring is maar al te vaak 
toegeschreven aan de fysieke verschillen tussen een kind en een volwassene. In feite heeft het 
meer te maken met afmetingen in tijd dan met lichamelijke afmetingen. Het weten is als heet 
water op wol, het laat tijd en ruimte krimpen. Toegegeven, het is ook nog zo dat verveling, 
veroorzaakt door herhaling, tijd en ruimte uitrekt. Wat is verveling? Eindeloze herhalingen 
waardoor we onze belangstelling verliezen. Wat maakt iets opwindend? Al varieert de mate 
waarin, we worden altijd geprikkeld door iets wat ons raakt, beïnvloedt of eenvoudigweg 
aangaat. En dat is alles, behalve dat zoiets als verveling niet bestaat. Verveling is in wezen 
een psychologische verdediging die ons tegen onszelf beschermt. Tegen volledige apathie, door 
onder andere de betekenis van bijvoorbeeld heimwee te onderdrukken. Het beeld van de 
omgeving is zowel het product van de directe beleving als dat van de herinnering aan vroegere 
ervaring. En wordt gebruikt om informatie te interpreteren en handeling te leiden. Of zoals 
Jean Piaget benadrukte: 'Het is overduidelijk dat de waarneming van ruimte geleidelijk wordt 
geconstrueerd en zeker niet kant en klaar bestaan aan het begin van de geestelijke 
ontwikkeling.' Mijn aandacht voor beleving en de nadruk op geconstrueerde perceptie (het 
opnemen van indrukken in het bewustzijn) geeft mijn nadruk op het belang van het verleden 
mij gelegenheid een bepaalde mate van subjectiviteit (sterk persoonlijk) te introduceren in de 
behandeling van de geschiedenis. Ongetwijfeld zal er nog lang gespeculeerd worden over de 
kracht die de dimensies van de geschiedenis verandert en herschikt. Maar zelfs als de 
interpretaties (uitlegging) een of andere test blijken te zijn – die voorkomt uit een vreemde en 
tot dusverre onontdekte geschiedkundige wet – blijkt toch uit mijn verdriet, hoe de 
verontrustende desoriëntatie die ik ervaar – of die nu rechtstreeks op de maag of op het 
innerlijk labyrint van de psyche inwerkt – psychologische consequenties kan hebben. 
Heimwee overviel me van al die herinneringen aan het verleden. Ik besloot de verhalen op te 
schrijven en zo mijn heimwee te koesteren. 

 

 

 

Enter, 29 september 2019 

 


