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Woord vooraf  

 

De geschiedenis van de mensheid wordt verdeeld in vijf perioden: prehistorie, oudheid, 

middeleeuwen, vroegmoderne tijd en moderne tijd. De oudste historische periode duurde tot 

3000 v.C. en wordt prehistorie genoemd. Een letterlijke vertaling van prehistorie is 

voorgeschiedenis, omdat in die tijd nog geen geschreven documenten bestaan. Een tweede 

indeling van de geschiedenis is die in tien tijdvakken. Daarin wordt de prehistorie ook wel de 

tijd van jagers en boeren genoemd. 

De wereld in de prehistorie is dunbevolkt. Historici schatten dat ongeveer veertien miljoen 

mensen de aarde bewoonden. Uit sporen is bekend dat de huidige mensheid is ontstaan in 

Afrika, van waaruit het zich langzaam heeft verspreid. Deze verspreiding heeft lang op zich 

moeten wachten, doordat grote gedeelten van de contingenten onder een dik pak ijs lagen. 

Deze ijsvorming gebeurde een aantal keer en worden dan ook wel ijstijden genoemd. 

Rond 10 000 v.C. kwam een einde aan de laatste ijstijd. De temperatuur steeg, grote ijskappen 

maakten plaats voor bossen en moerassen. In Europa ontstonden kuddes met rendieren. 

Dankzij de stijgende temperaturen kon de dierenwereld ook gevarieerder worden: rendieren 

begonnen uit te sterven en maakten plaats voor herten andere kleinere dieren. Hierdoor kon 

de mens terugkeren naar de noordelijke delen van Europa en op deze dieren jagen. De 

beschavingen in Europa vonden hun oorsprong. 

De overstap van het jagen en verzamelen naar de landbouw was een langzaam proces dat 

duizenden jaren duurde. De overstap had zulke verstrekkende gevolgen dat gesproken wordt 

van de landbouwrevolutie. Deze revolutie, ook wel de Neolithische Revolutie genoemd, begon 

in de  vruchtbare Halvemaan. Dat is een gebied wat zich uitstrekt van het Nijldal tot aan Irak. 

Dit gebied was erg vruchtbaar. Hierdoor konden allemaal granen, zoals gerst en tarwe, in het 

wild groeien. Deze granen werden door de nomaden in het gebied verzameld. Het was zoveel 

eten te vinden, dat voor veel nomaden het niet meer noodzakelijk was om rond te trekken. 

De landbouwrevolutie is een ingrijpende verandering waarbij mensen overgaan van een 

samenleving van de jager-verzamelaar naar een landbouwsamenleving. Ontstond in de 

vruchtbare Halvemaan. Dat is een gebied dat zich uitstrekt van het Nijldal, over Israël, 

Libanon, Jordanië, Syrië en Irak. Ook in China, Midden en Zuid-Amerika, Noordoost-Amerika, 

nog een paar plaatsen in Afrika, en het Andes gebergte kwam de landbouw op. 

 
Archeologen zijn het niet eens waarom de mensen de overstap maakten naar de landbouw. 

Er zijn twee theorieën. Volgens de eerste theorie vond er een plotselinge klimaatverandering 

plaats in de gebieden van de Vruchtbare Halvemaan. Hierdoor nam het aantal eetbare planen 

en dieren af. Er ontstond een voedseltekort onder de jagers en verzamelaars in dit gebied door 

de afname. De mensen in dit gebied waren gewend geraakt om op dezelfde plaats te blijven 
wonen. Ze moesten wel opzoek gaan naar een manier om het voedseltekort aan te vullen. Ze 

begonnen de plantjes die ze normaal verzamelden zelf te planten, deze planten zouden 

gewassen worden genoemd. Een tweede theorie legt de oorzaak van de overgang van jagen en 

verzamelen naar landbouw neer bij de bevolkingsgroei. Op sommige plekken groeide het 

aantal mensen zo snel, dat de natuur dit niet meer kon bijbenen. Het aantal eetbare planten 

en dieren nam af. Doordat mensen niet meer wegtrokken en steeds in hetzelfde gebied bleven 
wonen, waren zij gedwongen om zelf gewassen te verbouwen. 

 

Door de kennis die de jagers en verzamelaars hadden opgedaan over de planten, werden 

uiteindelijk verschillende zaden geplant en bewaard die eetbaar en voedzaam waren. In het 

begin waren de planten die geoogst werden een aanvulling op het verzamelde en gejaagde 
voedsel, maar langzaam begonnen deze agrarische producten de belangrijkste middel van 

bestaan te worden. Er werd dus lange tijd zowel gejaagd en verzameld naast de landbouw. De 

landbouwers gingen ook runderen, geiten en schapen die in het wild liepen, temmen. Zo 

ontstond na de akkerbouw ook de veeteelt. Hierdoor waren deze mensen niet meer afhankelijk 
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van wat ze vonden, maar brachten het land in cultuur en kregen zo meer greep op de natuur. 

Mensen uit Afrika brachten de landbouwmethodes naar de jager-verzamelaars in onze streek. 

 

Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat jager-verzamelaars gezonder waren dan vroege 

landbouwers. Ze waren langer, werden ouder en hun skeletten vertonen minder aantastingen 
van tanden en botten die duiden op ondervoeding en ziekten. Wel was de kindersterfte hoog 

onder jager-verzamelaars, onder andere als gevolg van infanticide (kindermoord). 

 

 
1950, Zuiderstraat, links erve Ten Kattelaar 

 

Enter  

 

In en om het dorp zijn sporen van bewoning uit de zesde, achtste en negende eeuw 

aangetroffen. Het betreft kralen, ringen, naalden, broches en urnen. Uniek voor Nederland is 

de vondst van een trechtervormige urn uit de achtste eeuw met daarin verbrande beenderen, 

een tweetal bronzen broches en een dotje haar. 

De beschreven geschiedenis van Enter gaat terug tot in de twaalfde eeuw, toen de naam Enter 
voor het eerst in de documenten voorkwam. Het betreft Arnoldo van Ennethere, die in 1134 

genoemd wordt als kloosterling bij de kanunniken in de Walburgiskerk te Zutphen. Enter, 

Enthere, is een legermacht aan het eind van Twente. 

In de zeventiende eeuw kende Enter nog twee adellijke families, wonende op het Ketteler aan 

de zuidkant van het dorp en de Berghorst aan de noordkant. Beide herenhuizen raakten in 

verval en werden in de negentiende eeuw afgebroken. De overige kastelen, zoals de 
Hardenberch, het Leijerweerd, de Koohorst, het Slot en het klooster waren al veel langer uit 

beeld. Het klooster, dat in het midden van de wijngaard Baan stond, zou door de Noormannen 

zijn overvallen en in de brand gestoken.  
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In Enter werden vooral ganzen gedreven en klompen gemaakt. Verder was Enter in 

de achttiende en negentiende eeuw het centrum van de bouw van zompen (platbodems). 

Wanneer 's zomers de zandwegen mul en stoffig waren en in de herfst en winter nat en 

onbegaanbaar, bood de Enterse scheepvaart via de Regge uitkomst. Enterse schippers 

bevoeren de rivieren om goederen en dieren te verhandelen. Hun handelsgebied strekte zich 
uit van Engeland tot diep in Duitsland. Handel met Engeland ging via Rotterdam. Handel met 

Berlijn ging vaak via de Duitse noordkust. De ganzenhandelaren liepen met grote groepen 

ganzen naar Rotterdam en later naar Arnhem 

Tot 1811 viel Enter onder het gericht Kedingen en was het een van de zogenaamde Rijssense 
kwartieren. Andere Rijssense kwartieren waren Hoge 

Hexel, Wierden, Rijssen, Ypelo, Reckum, Elsen en Notter en Zuna. Dankzij handel en 
scheepvaart groeide Enter uit tot de grootste plaats in Kedingerland. Het gericht Kedingen 

was onderdeel van het Oversticht, een gebied in handen van de bisschop van Utrecht. Tussen 

1811 en 1818 hoorde Enter bij de toen opgerichte gemeente Rijssen. In 1818 ging Enter deel 

uitmaken van de gemeente Wierden en werd het qua grootte ingehaald door Wierden en 

Rijssen, waar de industrialisatie in de vorm van fabrieken veel mensen aantrok en de 

bevolking groeide.  

In religieus opzicht is Enter altijd bijzonder geweest. Rond 1400 zou er een katholieke kapel 

zijn gebouwd, gewijd aan Antonius van Egypte (Antonius Abt), op de hoek van de huidige 

Oude Pastoriestraat en de Schipperstraat. In 1636, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, werd 

het katholieke geloof in Nederland verboden en werd de kapel verwoest. De classis 

van Deventer constateerde echter dat het "oude geloof" in Enter nog steeds aangehouden werd 
en dat er nog steeds openlucht "Baäls-kerkdiensten" gehouden werden bij de verwoeste 

katholieke kapel. In Enter leek men zich toen al weinig aan te trekken van landelijke 

verordeningen en religieuze verschillen. Protestanten en katholieken leefden zonder 

problemen naast elkaar. De Enterse schippers dreven immers handel met iedereen, waardoor 

een sfeer van 'leven en laten leven' ontstond. In 1709 nam de hervormde kerk de plaats in van 

de Nederduits gereformeerde kerk.  

In de toren van de hervormde kerk aan de Dorpsstraat hangt een bijzondere, oude kerkklok 

uit 1312. De klok zou gegoten zijn door de rondreizende monnik Nicolaus en is voorzien van 

diagonale krassen om kwade geesten weg te leiden. Tot 1846 hingen de kerkklokken van de 

hervormde kerk in de lindebomen voor de kerk, maar toen deze aan vervanging toe waren 

werd de huidige klok uit 1312 gekocht van de kerk uit het Friese Jutrijp. In de Tweede 
Wereldoorlog werd de klok door de Duitsers gevorderd voor de oorlogsindustrie om te worden 

omgesmolten tot kanonnen. De klok werd echter teruggevonden en in 1946 kwam hij terug 

naar Enter. De klok is voorzien van een voorstelling van een slang die in zijn eigen staart bijt, 

symbool voor eeuwigheid en oneindigheid.  

Zoals in veel plaatsen in Twente en de Achterhoek heeft de autochtone bevolking in Enter 

bijnamen. Een opvallend verschil met veel andere plaatsen is dat de bijnamen in Enter veelal 

niet zijn gekoppeld aan de naam van de boerderij waar de familie woonde. De bijnamen, vaak 

scheldnamen genoemd, zijn regelmatig ontstaan naar aanleiding van een opvallend uiterlijk 

kenmerk of opvallend gedrag van een ver familielid. Sommige oudere bewoners kennen tot op 

de dag van vandaag nog steeds slechts de bijnaam en niet de echte naam. Siemerink heeft 

zich Ten Kattelaar genoemd naar het kasteel Kettelaar. Ze worden ook wel de Vut’n genoemd 

omdat Ten Kattelaar tegen zijn paard ‘fut’ zei in plaats van ‘vort’.  
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Bezetting en bevrijding van de nazi’s 
 

 

Nederland van de jaren dertig was chauvinistisch. Het lied van de vlag maakt dat duidelijk. 

Iedereen kende het. 

 

Hollands vlag, je bent mijn glorie 

Hollands vlag, je bent mijn lust. 

'k Roep van louter vreugd victorie 

Als ik je zie op vreemde kust. 

 

In die tijd waren er echter twee vlaggen. De gewone rood-wit-blauwe en een oranje-wit-

lichtblauwe. De laatste werd oranje-blanje-bleu genoemd. Rood-wit-blauw was neutraal. Bij 

het vlaggen van een verjaardag van een lid van het koninklijk huis had je een oranje wimpel 

nodig. Voor oranje-blanje-bleu hoefde dat niet. De laatst genoemde vlag verdween uit het 

straatbeeld. Dat kwam omdat de NSB de vlag ook gebruikte. 

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke 

militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee 

allianties: de asmogendheden en de geallieerden. In Europa vielen troepen van de 

Duitse Wehrmacht op 1 september 1939 Polen binnen. Dit leidde op 3 september 1939 tot 
een oorlogsverklaring aan Duitsland door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De meest 

dramatische uitbreiding van het conflict vond plaats op 22 juni 1941 met de Duitse aanval op 

de Sovjet-Unie. De Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich door een tot op dat moment in 

de geschiedenis ongekende bruutheid. In vorige oorlogen was over het algemeen een 

principieel onderscheid gemaakt tussen burgers en militairen, waarbij de burgers zo veel 

mogelijk ontzien werden of in ieder geval geen primair doel vormden. Dit principe werd in de 
Tweede Wereldoorlog op grote schaal verlaten; alle partijen beschouwden elkaars burgers nu 

als valide doelen, met het argument dat ook de burgers bijdroegen aan het oorlogvoerend 

vermogen van de vijand. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er in totaal tussen de 50 en 

70 miljoen doden. Ongeveer twee derde van alle slachtoffers was burger, waarvan naar 

schatting meer dan elf miljoen minderheden stelselmatig werden vervolgd en vermoord. Het 

was tevens de eerste − en tot op heden enige − oorlog waarin kernwapens werden ingezet. 

De NSB (Nationaal Socialistische Beweging) imiteerde de Duitse nazi’s. De NSB’ers droegen 

uniformen, zwart met een beetje rood. Ook hadden ze een weerafdeling (WA). Die was voor een 

deel militair en ze hadden een leider. Dat was Mussert, een kleine man die geen indruk 

maakte. Er waren NSB’ers die een uitgesproken mening hadden, zoals Geelkerken en Rost 

van Tonningen. Hun ideologie noemden ze de Nieuwe Orde. Ze organiseerden landelijke 
samenkomsten op de Goudsberg te Lunteren. Ze groeten elkaar met ‘kameraad’ of 

‘kameraadske’ en brachten daarbij de Hitlergroet en riepen ‘Hou Zee’.  Het merendeel van de 

bevolking moest niets van hun hebben. De NSB’ers zagen zichzelf echter als de nieuwe 

machthebbers die werden gesteund door de Duitsers. Ze hadden een eigen krant, Volk en 

Vaderland. Later werden ze agressief. De mensen zongen een liedje waaruit hun antipathie 
blijkt: ‘Op de hoek van de straat staat een NSB’er. ’t Is geen man, ’t is geen vrouw, maar een 

farizeeër. Met zijn krant in de hand staat hij daar te venten. Hij verkoopt zijn vaderland voor 

zes losse centen’. Uit later onderzoek is niet gebleken dat NSB’ers volgens een opgezet systeem 

verraad pleegden tijdens en voor de meidagen. 

Sinds de Franse tijd had Nederland geen oorlog binnen haar landsgrenzen gehad. In de jaren 

dertig was er een visie ontstaan die tot ontwapening leidde: het gebroken geweertje. De crisis 

was een levensgroot probleem en sociale zaken en werkloosheidsbestrijding hadden prioriteit 

boven wapens. Mede als gevolg daarvan was het leger niet goed bewapend. Er werd wel veel 

geoefend en de Waterlinie was een sterke troef. Daar was nog nooit een leger overheen 

gekomen, behalve dat van Pichegru toen het water bevroren was. In de verhalen van het oude 

testament kwamen regelmatig oorlogen voor met veel geweld, platgebrande steden, massa 

onthoofdingen. Wat was blijven hangen was dat de ‘goeden’ het steeds van de ‘slechten’ 
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wonnen. Maar de afloop van de Spaanse oorlog bewees dat de wapens en slimme tactiek 

belangrijker zijn dan moreel gelijk hebben. En dus moest je je wapenen. Toen aan het eind 

van de jaren dertig de spanning opliep en de kans dat Nederland betrokken zou worden in 

een oorlog, werd aan een inhaalslag op gebied van bewapening begonnen. Het leger werkte 

met paarden. Paarden zien geen gevaar aankomen. Ze blijven rustig verder grazen als er op 

hen wordt geschoten. Maar een ruiter te paard is geen partij voor een tank. De Duitsers waren 

gemechaniseerd en hadden een overmacht in de lucht. Na een paar dagen waren ze door de 

meeste grensstellingen heen en hun opmars werd sneller. De eerste slachtoffers vielen op zee 

toen de Duitsers een Engels passagiersschip, de Athenia, torpedeerden op de Atlantische 

Oceaan. Op 18 april onderging het Engelse vliegtuigmoederschip de Courageous hetzelfde lot. 

De eerste confrontatie met de werkelijkheid van oorlog was anders dan men zich kon 

voorstellen. Er trokken geen grote Duitse legers naar het westen, de verdedigende 

Nederlanders voor zich uit drijvend tot de Engelsen hulp boden. De radio meldde dat 

vliegtuigen van onbekende nationaliteit zijn waargenomen die zich bewegen in westelijke 

richting. Dat lawaai kwam van overvliegende Junckers, vol soldaten en oorlogstuig. Op weg 

naar het westen van Nederland om per verassing het regeringscentrum en de vliegvelden te 

bezetten. Landingen vonden plaats op en rondom de vliegvelden en de eerste 

grensoverschrijdingen werden gemeld. Geen twijfel meer: het was oorlog. De Duitsers 

overvielen ons land verraderlijk en met overmacht. Het was een Blitzkrieg. Nederland moest 

snel overvallen worden, de legers waren op weg naar België en Frankrijk. De mensen hoorden 

doffe dreunen en springende bruggen. Het lied ‘Wij willen Holland houden. Ons Holland, fier 

maar klein. Wij geven Holland nooit’ was wensdenken. De berichten op de radio waren verward 

en men kreeg geen goed beeld van de situatie in het westen en zuiden van het land. Na dagen 

van oorlog en grote delen van Oost-Nederland waren bezet begon het te dagen dat er maar 

weinig van het vrije Nederland was overgebleven. De mensen kwamen op straat om elkaar de 

nieuwste onheilsberichten te vertellen. De kinderen merkten de spanning en onzekerheid van 

de ouders maar bleven doorspelen. De ramen moesten beplakt worden met 

verduisteringspapier om de geallieerde vliegtuigen te misleiden. Bij een ontploffing bleven de 

glasscherven aan elkaar hangen. 

In december 1941 waren er niet veel artikelen die men zonder bonnen kon kopen. Er ging 

geen dag voorbij of er kwam iets nieuws op de bon. De hoeveelheden die je op een bon kon 

kopen werden kleiner. In september 1940 ging het vlees op de bon. Je kreeg 400 gram per 

persoon per week. Later werd dat veel minder. Suiker was al langer op de bon. Dat was toen 

nog rietsuiker. Dat moest van ver komen. Maar dat vlees, brood, boter, kaas, 

kruidenierswaren en eieren, in april 1941 zelfs de aardappelen, op de bon waren, begrepen 

de mensen niet. Dat waren Nederlandse producten waarvan er zoveel werden geproduceerd 

dat ze uitgevoerd werden. De reden was echter dat de Duitsers een groot aandeel opeisten. 

Ook niet eetbare producten werden gerantsoeneerd, zoals gas en andere brandstoffen, 

autobanden en textiel. Later moest je genoegen nemen met mindere kwaliteit of was er zo 

weinig dat je lang in de rij moest staan. Vanaf november kwam er waterbrood in plaats van 

melkbrood. Er waren speelgoedtreinen te koop van het Duitse merk Märklin. Het Engelse 

Meccano verdween uit de winkels. Met het distributiesysteem kreeg de regering een 

controlemiddel in handen. Later kwamen er persoonsbewijzen die nog meer aanslag pleegden 

op de individuele vrijheid. 

Na een korte tijd begonnen de eerste treiterijen tegen de Joden. Er verschenen bordjes waarop 

‘Verboden voor joden’ stond. De anti-Joodse propaganda begeleidde deze hetze. Op posters 

stonden joden afgebeeld als lelijke, dikke, sigaren rokende rijke mensen. Dat was de opvatting 

van de Nazi’s van Untermenschen. De joden kreeg overal de schuld van. Er was een poster 

waarop stond: ‘De Engelsman, de plutocraat (kapitalist) en de bolsjewiek, dansen naar de 

pijpen van de jodenkliek’. De nazi’s hadden een zondebok nodig en hadden daarvoor de joden 

uitgekozen. In Amsterdam vond de Februaristaking plaats. Dat was een protest tegen de anti-

Joodse maatregelen van de Duitsers. Vooral tegen het ontslag van joodse gemeentearbeiders 

en een razzia in de Amsterdamse Jodenbuurt. De staking begon bij het gemeentepersoneel 
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maar breidde zich spontaan uit. De opzet kwam uit de illegale communistische partij. Het 

kreeg het karakter van een volksopstand. De Duitsers sloegen hard terug. Ze fusilleerden een 

aantal ‘oproerkraaiers’ en gijzelden notabelen als verzekering tegen de verzetsmensen die ze 

niet te pakken kregen. Daarna volgden razzia’s in de Jodenbuurt. Die buurt was intussen van 

de rest van de stad afgesloten zodat er een getto ontstond. In het begin van 1941, nog geen 

jaar na de bezetting, werden de joden onderdrukt. Vanaf januari moesten ze zich laten 

registreren bij de politie. Joodse artsen mochten alleen nog maar joodse patiënten hebben. 

Joden mochten alleen bloeddonor zijn voor andere joden. Het woord ‘raszuiverheid’ deed zijn 

intrede. Op de persoonsbewijzen werd een dikke J gezet bij de joden. Door deze maatregel 

werden 150.000 mensen van de rest apart gezet. 

De Duitse oorlogsindustrie had metaal nodig. In juni 1941 moesten de burgers hun metalen 

voorwerpen inleveren. Er waren uitzonderingen. Eetbestek en persoonlijke sieraden mocht je 

houden. Ook de kerkklokken werden nog gespaard. Veel mensen hadden tinnen vazen en 

potten die ze hebben verborgen. De rijwielbelasting werd afgeschaft omdat de  metalen plaatjes 

in beslag werden genomen. Veel metaal zat er ook in de munten. Voor de oorlog waren er 

koperen munten van een halve cent, van één cent en van tweeënhalve cent, vierkante nikkelen 

stuivers en zilveren dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, guldens en rijksdaalders. De zilveren 

munten hadden de beeltenis van de koningin. Eind 1941 werden al die munten vervangen 

door zinken geld met Germaanse symbolen op de keerzijde. Er kwamen biljetten voor de 

hogere waarden, vanaf een gulden. Kleine verzetsdaden zoals het doorkappen van de Duitse 

verbindingslijnen, sabotage aan de spoorlijnen en het verspreiden van de eerste 

verzetskrantjes. De Duitsers sloegen terug door de daders grote gevangenisstraffen op te 

leggen. En als het niet lukte daders te vinden werden gijzelaars gedood. Ondergrondse kranten 

waren Trouw, Parool, de Flitspuit, de Waarheid en Het Vrije Volk. Het was streng verboden 

zulke krantjes in bezit te hebben. 

De winter van 1942 was opnieuw streng en er werd, op 21 januari, weer een Elfstedentocht 

gereden. Mensen probeerden buiten de distributie om aan levensmiddelen te komen. Dat was 

volgens de autoriteiten asociaal gedrag. Later werd er op gecontroleerd. Je kon een grote boete 

krijgen als je met veel groente en melk werd aangehouden. Eind april 1942 kregen de Joden 

bevel een Jodenster te dragen. De sterren moesten in daartoe aangewezen winkel gekocht 

worden en er moesten zelfs textielpunten voor ingeleverd worden. Voor één punt kreeg je er 

zes. De plaats waar ze moesten komen was exact aangegeven. Ze moesten stevig vastgenaaid 

zijn. Het effect van deze vernedering was keihard. Het was als een openbare schandpaal. 

Joden degraderen tot paria’s  en iedereen moest dat zien. Kort daarna kwam de aankondiging 

dat Joden niet meer met niet-joden mochten omgaan. In juni mochten ze niet meer met de 

trein reizen en daarna moesten ze hun fietsen inleveren. Ze werden volkomen geïsoleerd en 

waren vogelvrij. In de zomer van 1942 begonnen de deportaties. Eerst moesten de Joden zich 

melden voor trasport naar Westerbork. Dat was een doorgangskamp van waaruit verdere 

deportaties plaatsvonden richting het Oosten. Wat er daarna met de mensen gebeurde drong 

langzaam door tot de buitenwereld. 

Op 29 april 1943 kwam het Duitse bevel dat alle Nederlandse reserveofficieren in 

krijgsgevangenschap teruggevoerd zouden worden. De Duitsers waren bang voor een 

geallieerde invasie en wilden voorkomen dat het Nederlandse kader zich zou aansluiten. Het 

ging om een militaire zaak omdat de Duitse militaire opperbevelhebber het bevel 

ondertekende. Was het een burgerlijke besluit dan zou Seyss Inquart het ondertekent hebben. 

De aankondiging leidde tot stakingen, onder andere in Twente. De stakingen die in Hengelo 

begonnen werden met veel geweld in de kiem gesmoord. In de krant verschenen berichten 

over executies van ‘ophitsers‘, met naam en toenaam. Het standrecht werd weer toegepast. 

Dat was een vorm van rechtspleging waarbij de autoriteiten iemand ter plekke mochten 

doodschieten. De toon was gezet. Voortaan zou het hard tegen hard gaan. Het 

beroepspersoneel lager dan een officier van de voormalige Nederlandse krijgsmacht werd 

bevolen zich te melden in de kampen van de Wehrmacht in hun buurt. Politie en brandweer 

waren vrijgesteld. Op woensdag 5 mei stond in de krant dat de Nederlandse landwacht begint 
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met haar taak. De Landwacht was een Nederlands nazi-leger om te werken in Nederland. 

Landwachters maakten zich al gauw gehaat, vooral in het laatste deel van de bezetting. Op 8 

mei komt de oproep dat alle mannen van 18 tot 35 zich moeten melden voor de arbeidsinzet. 

De vleesrantsoenen worden gehalveerd. Extra karnemelk of taptemelk voor personen van 4 

tot 20 jaar. Nieuwe textielkaart, alleen voor kleding. Er zijn geruchten dat mannen die zich 

voor de arbeidsinzet gemeld hebben in veewagens naar Duitsland worden getransporteerd. 

Om slijtage van schoenzolen tegen te gaan  werden er ijzeren plaatjes aan de voorkant en op 

de hakken gespijkerd. Klompen brachten uitkomst. 

Op 13 mei had Seyss Inquart het bevel gegeven dat alle radio’s moesten worden ingeleverd. 

Je moest eerst naar het postkantoor om voor 5 cent een inleveringsformulier te halen. Daarna 

moesten op bepaalde tijden op bepaalde plaatsen achternamen met bepaalde letters hun 

toestel inleveren. Er moest een touw omheen met daaraan een kaartje met naam en adres. De 

Duitsers hadden vliegveld Twenthe bij Lonneker tot Fliegerhorst gemaakt. Dat was een 

luchtverdedigingsvesting met moderne faciliteiten en jagers die overtrekkende 

bommenwerpers aanvielen. Dat de Duitsers het moeilijk hadden bleek ook uit het feit dat 

Nederland in toenemende mate werd leeggetrokken van voedsel- en winkelvoorraden. Er 

vonden steeds meer razzia’s plaats om arbeidskrachten te ronselen voor de Duitse industrie. 

De eerste grote stad die op 14 september door de geallieerden werd ingenomen was 

Maastricht. Waarom bleven de Duitsers doorvechten in een uitzichtloze situatie?  Ze waren 

bezig met de ontwikkeling van een nieuw en krachtig wapen. De raketten werden op Londen 

en Antwerpen afgevuurd. De vliegende bommen werden V1 en V2 genoemd, de V voor 

Vergeltung. De V1 was een vliegende bom met een motor. Die motor was geen gewone 

zuigmotor, zoals vliegtuigen hadden, maar een straalmotor. Dat maakte de bom sneller dan 

de vliegtuigen, op de Spitfires na. De V1 stopte wanneer de brandstof op was, stortte neer en 

ontplofte. De V2 was een ballistische raket. Ballistiek is de  wetenschap die de banen van 

projectielen bestudeert. Vaak mislukte het afschieten van de V1 door motorfalen, afzwaaien 

of omdat ze uit de lucht werden geschoten door snelle geallieerde vliegtuigen. De 

oorlogskansen werden er niet beter op voor de Duitsers, ondanks de hoogstaande V-wapens. 

Er waren diverse vormen van verzet. Een daarvan was de Orde Dienst (OD). Dat was een 

organisatie die na het vertrek van de Duitsers tijdelijk het bestuur over zou nemen in 

afwachting van de regering. Verder was er de pilotenhulp, de LO (Landelijke Organisatie) en 

de LKP (Landelijke Knokploegen) en andere verzetsgroepen. Ook ontwikkelden de Duitsers 

een nieuw antitankwapen, de Panzerfaust. Dat was een draagbaar projectiel dat door soldaten 

op een tank kon worden afgevuurd. Het boorde een gat in de bewapening en ontplofte daarna. 

Een soldaat kon op ie manier een tank onschadelijk maken. De Duitsers hadden 

brandstoftekort na het verlies van de Roemeense olievelden. Een oplossing was de 

houtgasgenerator. Die werkte niet altijd even goed en menig militaire vrachtwagen strandde. 

De verhalen vertellen over de hongerwinter. Over ondervoede en onderkoelde mensen die te 

voet wanhopige tochten maakten naar het platteland.  Uitgesproken slecht was de 

voedselsituatie in het westen van het land. De geallieerde vliegtuigen ontwrichten Duitse 

transporten door bommen te gooien op spoorlijnen, op verharde wegen en op bruggen. Tegen 

het einde van de oorlog werd op alles geschoten wat bewoog. 

Begin april 1945 kwam het einde van het derde Rijk in zicht. De geallieerden waren op 

meerdere plaatsen de Rijn overgestoken en drongen met grote overmacht Duitsland binnen. 

De Russen veroverden Berlijn. Van een geordend Duits verzet was geen sprake meer. De 

weerstand kwam vooral van fanatieke groepen die zich met schaarse middelen verdedigden. 

Dat deden ze hardnekkig en waren vindingrijk zodat ze het de geallieerden nog lastig maakten. 

Het was de vraag of de Nederlanders bevrijd zouden worden of moesten wachten tot de totale 

capitulatie werd getekend. Zouden de geallieerden bereid zijn om de hongerende mensen in 

de randstad te bevrijden en daar troepen voor vrij te maken? Begin april hoorde men het 

gerommel van artillerievuur. Het front lag langs het Twente Rijnkanaal. De bruggen waren 

opgeblazen en in elkaar gezakt. Bij de aftocht van de Duitsers werd zwaar wapentuig gebruikt. 

Er was een tankval geplaatst, die bestond uit twee opgeworpen zanddijken. Elk tweederde van 
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de weg blokkerend en vlak na elkaar geplaatst in tegengestelde richting. Kleine auto’s, karren 

en fietsers kwamen er wel door, maar grote tanks niet. Op diezelfde dag trokken Canadese 

troepen Almelo binnen. Poolse troepen denderden vanuit Goor door Enter. Over het Twente 

Rijnkanaal werden baileybruggen gelegd. Daarover werden tanks en ander zwaar materiaal 

verplaatst.  De baileybrug in Deldenerbroek is er nog steeds. Tussen de Hoesselderbrug en de 

brug bij de Mosterdpot hadden zich nog Duitse soldaten verscholen in de boerderijen. De 

mensen die er woonden vluchten naar hun buren of werden gedwongen in hun schuren te 

blijven.  

Een baileybrug is een brug die bestaat uit standaardsegmenten en als zodanig zeer snel 

opgebouwd kan worden. De basis van het ontwerp is een vakwerkbrug. Dit type brug is in 

eerste instantie ontworpen voor toepassing door genietroepen van het leger en kan maximaal 

zestig meter vrij overspannen en zware voertuigen dragen. Dit brugtype is nog steeds in 

gebruik voor militaire en civiele toepassingen en wordt wereldwijd beschouwd als een knap 

staaltje militaire techniek. De brug is ontworpen door de Brit Donald Bailey, die als burger 

werkzaam was voor het Britse ministerie van Defensie. Hij bouwde modellen van bruggen als 

hobby. Nadat hij het model aan zijn superieuren toonde werd het ontwerp in 1943 in gebruik 

genomen in Italië. Hierna werd de productie drastisch opgevoerd in zowel Groot-Brittannië als 

de Verenigde Staten. Donald Bailey is voor dit ontwerp geridderd. 

Uiteindelijk mochten de bewoners met een witte vlag zich terugtrekken uit het frontgebied en 

liepen ze met elkaar naar de Mosterdpot. Daar waren Canadezen en Almelo was al vrij. Het 

vee bleef achter en werd de laatste dagen van de gevechten niet gemolken. De nazileiders 

hadden alle contact met de werkelijkheid verloren. Ze schoven met niet-bestaande legers en 

maakten ideeën voor de toekomst. Terwijl hun soldaten met grote aantallen in de frontlinies 

sneuvelden. De verhalen over de oorlog vormen een boeiend tijdsbeeld, ze beschrijven de 

bezettingstijd en het verzet van de mensen tegen de onderdrukker die ons land had bezet. Het 

zijn herinneringen dus geen exacte weergaven van feiten. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakwerkbrug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genie_(strijdmachtonderdeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overspanning_(bouwkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Bailey_(ingenieur)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_(titel)
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Baileybrug  

 

 

Verkoopakte van Binnen Gaait 

 

De erven Eindhoven hebben in 1815 Binnengaait verkocht aan Arend Ezendam.  

‘Voor Wolter Jalink, notaris onder de residentie van Goor, verscheen voor het kanton van de 

arrondissementsrechtbank te Almelo, de volgende getuigen: Lambert Van Eindhoven, 

burgemeester van Blokzijl van het kanton Vollenhove, provincie Overijssel. Voor zichzelf en 

als gemachtigde van J. Mastenbroek, de weduwe van E. Eindhoven, wonende te Blokzijl, de 

volmacht is getekend  d.d. 29 april 1808 en voor A. Van Baak, de scholtus van Vollenhove en 

F. Van Blokzijl en keurnoten, betaald ten einde omvatte goederen te verkopen; de 

kooppenningen te ontvangen voor vaste goederen en derhalve goederen over te dragen. Ook is 

gemachtigd L. Van Eindhoven voor Pieter Houttuin van de gemeenteraad van de stad Hoorn 

en Johanna Van Eindhoven als vrouw van Pieter Houttuin en van Jacob Van Eindhoven, 

propetais (mede-eigenaar), wonende te Purmerend, teneinde alle goederen behorende onder 

het goed Kettelaar, onder Enter gemeente Rijssen, te verkopen zoals blijkt uit de volmacht van 

Jan De Feijfer, notaris te Hoorn’. 

‘De getuigen op den 8 Mei en den 11 Mei onder bovengenoemde getuigen hebben verkocht en 

overgedragen aan Arent Ezendam, castelein, wonende aan de Herberg bij het Kettelaar onder 
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Enter, alhier tegenwoordig, en deze accepterend het onroerend goed, de Herberg genaamd 

Binnen Gerrit, Huis no 173, schuur en onderhorige landerijen, 5 ½ mudde bouwland aan de 

overzijde van de weg Rijssen naar Delden, en ten Noorden van deze weg, ten Zuiden aan Jan 

Dikkers en Willem Arends, ten Westen aan de Beek en ten Oosten aan de gemeene veldgrond, 

ook genaamd het Nije land, voorts een hooymaat 3 dachwerck, de Juden Maate genaamd, 

gelegen bij Huis Kettelaar, en ten Noorden aan Jannes Geerdink, ten Zuiden aan de gemeene 

veldgrond, ten Westen aan Bernardus Slag, en ten Oosten meede aan de gemeene veldgrond. 

Nog een hooymate, Mennegats mate genaamd, groot 2 dachwerck, bij de Kettelaar gelegen en 

ten Noorden aan Jannes Katteler, aan meerdere zijden grenzend aan Hendrik Mennegat. Bij 

de Herberg of boerderij nog een gaarden, groot 1 schepel land, een bleekveld, groot een vierde 

dachwerck. Voorts nog een ophaalbrug, gelegen over de Regge. Het onderhoud van de brug is 

voor de koper. Dan nog een visscherij langs de Juden mate en de visvijver. Dit alles is met 

zijn aan- en toebehooren, lusten en lasten en rechten, zoals de verkoper heeft in eigendom 

had. Teneinde den kooper verklaard heeft hiermee accoord te gaan. 

Het verkochte goed behoorde aan verkoper in eigendom als het erve onder het buitengoed 

Kettelaar, gekocht van G.M. Eekhout, weduwe van Gerhard Dumbar. Volgens acte 2 februari 

1811. Deezen koop is aangegaan voor de Somma van Twee Duizend negenhondert Guldens.’ 

De acte is ten kantore van notaris Jalink te Goor opgemaakt en ondertekend door Lambert 

Eindhoven en Eva Eindhoven als verkopers en Arent Ezendam als koper. De acte is mede 

ondertekend door twee getuigen, Willem Ten Rouwenhorst en Karel De Lat, beide wevers uit 

Goor. 

Nog voor de verkoop van Binnengaait, in 1810, verhuurde Van Eindhoven het buitengoed 

Kettelaar aan Raab van Canstein. Johan Van Raab was een gepensioneerd ontvanger van de 

Convoyen en Licentiën. Hij overleed op Huis Kettelaar in 1820. Op 13 november 1837 worden 

de resterende vaste goederen van Huis Kettelaar verkocht. Het Huis was afgebroken na de 

dood van Raab van Canstein. De verkopers zijn Lambertus Eindhoven, koopman te Zwolle, 

Jacob Eindhoven, koopman te Hoorn, Eva Eindhoven, vrouw van Pieter van Gelder, koopman 

te Warmerveen, Pieter Houttuyn, de echtgenoot van wijlen Johanna Eindhoven te Hoorn. Als 

erfgenamen van wijlen hun ouders Yntjen Eindhoven en Johanna Mastebroek verkopen ze 

het resterende bezit aan Hermannes Morsink, boer en klompenmaker te Elsenerbroek. Hij 

betrekt het uit 1690 daterende bouwhuis en woont er tot zijn dood. Er heeft altijd een familie 

Morsink op het bouwhuis gewoond. Toen vrouw Morsink in 1962 hulp nodig had kwam de 

familie Langenhof van de Stegeboersweg uit Wierden bij haar wonen. Er werd een zomerhuisje 

gebouwd waar Jan en Hanna tot hun dood hebben gewoond. De zoon Roelf Langenhof woont 

in het bouwhuis Ketteler. 
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Morsink op ’n Plas 

 

Hermannes Morsink, geboren op 16 maart 1810 te Hengevelde, gedoopt op 18 maart 

1810 te Delden, overleden op 23 juni 1872 te Enterbroek op 62-jarige leeftijd 

 
In de huwelijksakte wordt vermeld dat Hermannes met onbepaald verlof is van de Mobiele 
Overijsselse Schutterij. De reden is om het landbouwbedrijf te runnen, dat hij sedert meer dan 
een jaar bezit in de buurtschap Elsenerbroek. Daar woont hij met zijn moeder, zijn vader is dan 
al overleden. Hier wordt ook zijn eerste zoon geboren op 10 januari 1838, vier maanden na zijn 
huwelijk met Hermina Gijmink. 
 
Op 13 oktober 1837 kocht hij het Huis Kettelaar, of althans wat er nog van over is. Hermannes 
gaat wonen in het bouwhuis, dat op de plas van het Kettelaar staat. Daarom is de huisnaam 
van het bouwhuis ‘n Plas.  Op 20 augustus 1839 komt hij met attestatie van Goor naar Enter. 
Op 8 mei 1844 verkoopt hij aan Jan Velten een huis met hooi en bouwland voor f.700, 
Kattelaarsdijk 6 Enter, nu Van der Kolk. 
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Schuur erve Kettelaar 
 
 
 

Hermannes is de zoon van Jan Philip Morsink en Aaltje Leuverink. Hij is 12 september  1837 

getrouwd op 27-jarige leeftijd te Markelo met Hermina Gijmink, 23 jaar oud, geboren op 27 
januari 1814 te Kerspel Goor, overleden op 03 november 1895 te Enterbroek op 81-jarige 

leeftijd. De aangifte is gedaan door de buren Jannes Harmsel 55 jaar en Willem Nijenhuis 28 

jaar. 

 

Hermina is de dochter van Jan Gijmink, landbouwer te Kerspel Goor, en Jenneken 

Wiegmannink 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan Hendrik  

2.  Jan (de Meijer)  

3.  Albert Jan  

4.  Jannes Morssink 
5.  Fenneken, geboren op 10 mei 1847 te Enterbroek, overleden op 24 februari 1939 te Enterbroek 

op 91-jarige leeftijd. 

Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 26 juli 1870 te Wierden met Jan Hendrik Broeze, 31 jaar oud, 

geboren op 25-02-1839 te Ypelo, overleden op 09-02-1902 te Enterbroek op 62-jarige leeftijd. 

 

Bij notariële akte nr. 3491 van notaris Poelie te Wierden op 11 maart 1882 wordt Jan Hendrik 
eigenaar van het ouderlijke erve, voor 9000 gulden. 
 

Zoon van Jan Broeze, landbouwer te Ypelo, en Maria Assink 

6.  Gerrit Hendrik  

7.  Frederik  
8.  l.l. Geboren op 08 april 1855 te Enterbroek 

 

Frederik Morsink, landbouwer, geboren op 28 oktober 1852 te Enterbroek, overleden op 11 
mei 1931 te Enterbroek op 78-jarige leeftijd. 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM1040
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM1041
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM1461
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM2138
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM2081
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM2634
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM806
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Koopt het erve Klein Mennegat op 18-6-1895, voor 2890 gulden. 

Zoon van Hermannes Morsink en Hermina Gijmink 

Getrouwd (1) op 23-jarige leeftijd op 11-05-1876 te Wierden met Johanna Berendina 

Voortman, 24 jaar oud, geboren op 06 december 1851 te Ambt Delden, overleden op 02 

oktober 1886 te Enterbroek op 34-jarige leeftijd, overleden na de geboorte van hun zoon. 
Dochter van Hendrikus Voortman (Weel`n Hendrieks) en Gerritdina Averink. 

Getrouwd (2) op 35-jarige leeftijd op 21-09-1888 met Dina Ter Braak, 30 jaar oud, geboren 

op 15 december 1857 te Ambt Delden, overleden op 27 februari 1927 te Enterbroek op 69-

jarige leeftijd 

Dochter van Willem Ter Braak, akkerbouwer, en Willemina Te Raa. 

 
Uit het eerste huwelijk: 

1.  Hermannes, geboren op 10 maart 1877 te Enter, overleden op 28 oktober 1879 te Enter op 

 2-jarige leeftijd. 

2.  Hendrikus (Meijers-Hendrieks)  

3.  Hermannes, geboren op 22 januari  1881 te Enter, overleden op 25 oktober 1970 te Enter op  
89-jarige leeftijd. Hermannus was niet getrouwd en woonde in de endskamer op het bouwhuis  

van Huis Kettelaar. 

4.  Hermina Gerritdina, geboren op 18 maart 1884 te Enter, overleden op 11 maart 1886 te Enter 

 op 1-jarige leeftijd, 7 dagen voor haar tweede verjaardag. 

5.  Hendrik Gerrit, geboren op 07 september 1886 te Enter, overleden op 19 juni 1887 te Enter, 

285 dagen oud. 
 

Uit het tweede huwelijk: 

6.  Johanna Berendina, geboren op 10 augustus 1889 te Enterbroek, overleden op 19 februari 

1962 te Enter op 72-jarige leeftijd. 

Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 06-12-1917 te Wierden met Egbert Jan Velten (Baks Jan),  
29 jaar oud, landbouwer, bakker en winkelier, geboren op 18 januari 1888 te Enter, overleden 

op 09 mei 1984 te Enter op 96-jarige leeftijd. 

Zoon van Berend Jan Velten (Baks), bakker, winkelier en landbouwer, en Jenneken Leetink. 

 

 

 
 

Baks Jan (Velten) 

  
7.  Willemina, geboren op 19 juni 1891 te Enterbroek, overleden op 22 juli 1967 te Wierden op 

76-jarige leeftijd. 

Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 03 mei 1917 te Wierden met Jan Roelof Langenhof, 26 jaar 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM3034
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM3033
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM3516
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oud, wagenmaker, geboren op 15 mei 1890 te Elsen, overleden op 21 juni 1963 te Wierden op 

73-jarige leeftijd. 

Zoon van Jan Langenhof, landbouwer en winkelier, en Johanna Vinkers. 

8.  Hermina Gerritdina, geboren op 14 mei 1893 te Enterbroek, overleden op 15 maart 1952 te  

Enter op 58-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 03 mei 1923 te Wierden met Frederik Jan Velten (Broezen  

Frits), 30 jaar oud, bakker en winkelier, geboren op 23 oktober 1892 te Enter, overleden op 

06 mei 1952 te Enter op 59-jarige leeftijd. 

Zoon van Engbert Lambert Velten (de Broeze), winkelier en landbouwer, en Gerritdiena  

Veldhuis.   
9.  Willemina Frederika, geboren op 19 mei 1895 te Enterbroek, overleden op 06 mei 1973 te  

Enterbroek op 77-jarige leeftijd. 

Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 08 september 1921 te Wierden met Steven Jan Groothaar  

(Wolfs Jan), 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 27 november 1896, overleden op 27 juli 1989 

te Enter op  92-jarige leeftijd. 

 
Als de kapitale boerderij van het erve Wolves op 14 augustus 1943 afbrand, wordt er in 1947 een 
nieuwe boerderij gebouw. Groothaar koopt het erve 35.31.03 hectare grond van 
Dikkers uit Zwolle. 
 

Zoon van Engbert Groothaar, landbouwer op het erve Wolves, en Gerritdina Morsink. 
10.  Fenneken, geboren op 24 mei 1898 te Enterbroek, overleden op 01 december 1973 te  

Enterbroek op  75-jarige leeftijd. 

Zij en haar halfbroer Hermannes zijn de erfopvolgers. 
 

Getrouwd (1) op 30-jarige leeftijd op 16 juni 1928 te Wierden met Jan Vinkers, 24 jaar oud,  

geboren op 02 oktober 1903 te Elsen, overleden op 02 november 1933 te Enterbroek op 
30-jarige leeftijd. 

 
In 1933 volgt een scheiding en verkoop van de grond van het bouwhuis. 5.84.10 hectare 
komt op naam van Jan Vinkers.  10.42.20  hectare wordt door scheiding vervreemd, 5.17.00  hectare 
wordt verkocht aan vier verschillende eigenaren. Over blijft 1.94.50 hectare bouw- en grasland. 
 
Na overlijden van Vinkers hertrouwd Fenneke met Antonie Roessink die in 1950 eigenaar  
wordt van het bouwhuis en de resterende grond. 
 
In 1964  komt de oomzegger Jan Dirk Langenhof op ’n Plas wonen. Hij woont met zijn gezin aan 
de Stegeboersweg te Huurne onder Wierden. Fenneke heeft hulp nodig en er wordt een zomerhuisje 
 gebouwd. Na het overlijden van Fenneke in 1973 wordt Roelf Langenhof eigenaar van het bouwhuis, 
bouw- en grasland, groot.1.94.50 hectare. Jan en Hanna blijven in het zomerhuisje wonen. 
 
Jan is de zoon van Jan Hendrik Vinkers, landbouwer, en Harmina Morsink. 

Getrouwd (2) op 42-jarige leeftijd op 17 april 1941 te Wierden, met Willem Anthonie 
Roessink (Plas Willem), 38 jaar oud, geboren op 17 januari 1903 te Ambt Delden, overleden 

op 23 september 1978 te Enter op 75-jarige leeftijd. 

Zoon van Hendrik Jan Roessink en Johanna Buursink. Hij was eerder getrouwd  

op 28-jarige leeftijd op 15 mei 1931 met Berendina Johanna  Haarman, 25 jaar oud, geboren  

op 09 juni 1905 te Ambt Delden, overleden op 06 februari 1937 te Zeldam op 31-jarige leeftijd,  

dochter van Hermannes Haarman, landbouwer, en Hendrika Harmsel. 

 

 

In Enter speelde de sage van de drijvende bakstenen die men niet aan de man kon brengen, 

omdat men dacht dat ze behekst waren. Vooral in Rijssen wilde men niets van de bakstenen 

weten. In het midden van de negentiende eeuw kwam de onderwijzer Van Wijngaarden in bezit 

van een steen afkomstig van het oude kasteel de Grimberg in Notter. Toen hij in Enterbroek 

waar zijn school stond, aan een boer vroeg of hij wist van de drijvende stenen en het gezegde: 

'Hé drif as ne bakstien'. Hierop antwoordde de boer: 'dat z'ok oe wal anders kunnen loaten 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM2136
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/morsink/morsink.htm#BM3515
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zéén, en hij haalde een steen los uit de put die voor het huis opgemetseld was en wierp deze 

in het water. De baksteen bleef terstond drijven. De boer zei: De stenen zijn afkomstig van Het 

Slot, hetwelk de legende zegt als een oud en sterk en door een dubbel gracht omringd kasteel. 

De bisschop van Munster, Bernhard van Galen, zou er tijdens zijn omzwervingen en 

plunderingen hebben gebivakkeerd. Later is het gesloopt en op het midden terrein is een 

boerderij gebouwd. Volgens de boer zouden de stenen van de havezate Dackhorst ook stenen 

bevatten die ook op water kunnen drijven. Ook in Rijssen werd er verteld over behekste 

stenen. Achter de Baniskamp in Rijssen heeft men ook een beste partij zwarte klei gevonden 

die men tot bakstenen heeft verwerkt. Toen men er achter kwam dat ze op water bleven drijven 

werden de Rijssense tichelaars tot tovenaars verklaart en van hekserij beticht. De steen 

baarde destijds nogal wat opzien, blijkt uit een artikel van de hand van Wijngaarden uit 1848. 

Een hoogleraar uit Deventer heeft er zelfs een onderzoek naar verricht. De steen was gemaakt 

van klei die was gevonden aan de rand van het veen. De klei had zich daar vermengd met 

veengrond. Bij het bakken verdwenen de veenbestanddelen en ontstonden er kleine holten die 

de steen drijfvermogen gaf. Bron: Enters Erfgoed Op de foto zie je Jan Langenhof van het 

Bouwhuis op de Plas met een drijvende steen. 

 

 

 

Jan Langenhof 
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Vlnr Pas Corrie (Kornegoor), Hertog Spanjer, Jan Ezendam  
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De nalatenschap van Hendrikus Ten Kattelaar wordt verdeeld. Zijn weduwe heeft het 

vruchtgebruik tot haar dood. Hendrikus is de blote eigenaar. Dat betekent dat hij er niet het 

vruchtgebruik van heeft. Hij leeft immers niet meer. Dus het eigendom van een goed is 

’ontbloot’ van het vruchtgebruik. Wie bijvoorbeeld over de blote eigendom van een huis 

beschikt, mag er niet in wonen en mag het niet verhuren. Men heeft dan geen recht op gebruik 

of vruchten van de woning. Men spreekt ook over de ’naakte eigendom’.  
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Erve Groot Kattelaar 
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Rechterlijk Archief Kedingen, de vijftigste 

penning, 27 juli 1803 

 

Nummer 82/bladzij 39: Borgerink, richter te Oldenzaal, vermeldt dat hij op 29 juli 1750 

gekocht heeft van Hendriks Hagedoorn de ‘vastlichheit’ van het halve Hobbelink en het halve 

Meulenkolk onder Elsen, samen voor f 1900. Op de erven rustte een halve waar. 

 

Nummer 82 bladzij 73: Borgerink, richter te Oldenzaal, vermeldt op 8 maart 1752 dat hij in 

mei 1751 heeft gekocht van de rechter Gewin, twee stukken groenland, gelegen bij het erve 

Wolfs en Zeendam onder Enter, voor f 1000. 

Nummer 82 bladzij 253: Op 12 december 1759 koopt Swanida Borgerink uit Deventer van 

Van Heek uit Delden het plaatsje Reinds, tussen Zeendam en Wolfs, Enterbroek, voor 1200 

gulden. 

 

Nummer 83 bladzij 156: De griffier Gerhard Dumbar vermeldt het sterven van zijn nicht 

Swanida Borgerink. Zij is overleden op 14 november 1796. De volgende goederen onder het 

gericht Kedingen behorende zijn de erven Wolfs, Zeendam en het Oale Wolfs.  Van het laatste 

erve was Jan Siemerink de meier. Tweederde uit het erve en goed Cattelaer en daarbij 

behorende katerstede Pierik (Koerdam). Zo ook tweederde uit de Rottinksmate naast erve  

Holland met het daarbij behorende bouwland en opgaand bos.  

 

Nummer 164 bladzij 165: Gerhard Dumbar vermeldt dat hij een boedelscheiding heeft 

opgesteld en getekend op 11 juli 1797. Hij heeft het erve en goed Cattelaer geërfd van 

Gerhardina Borgerink. Het bestaat uit het herenhuis en het daarbij behorende getimmerte en 

grond, het erve Groot Kattelaar en het erve Klein Kattelaar (in gebruik bij Derk Spoelder, de 

Walboer), de katerstede Pierik (Koerdam) en de herberg de Nieuwe Brug. ‘Mitsgades alle 

landerijen daartoe behorend en door meiers gebruikt wordende, voorts ook de Rottinksmate 

met daarbij liggende bouwland en opgaand boschjes en dat hij aan zijnen medeerfgenaam 

S.E. Borgerink tot sulentie (vervanger) van desselfs uit zijner eigener penningen heeft moeten 

betalen f 8666,19. 

 

Nummer 84 bladzij 25: Jan Eindhoven doet aangifte van de koop van het goed Cattelaer van 

de weduwe van Gerhard Dumbar voor de prijs van f 4000. 
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Put van Huis Borgerink met de initialen van Borgerink. Collectie Engelbert Ter Haar. 

 

De havezathe Kettelaer lag aan de weg van Rijssen naar Delden. Het Huis wordt voor het eerst 

genoemd in 1382. Tot 1475 wordt het als leengoed vermeld en in het schattingsregister van 

Twente komt het voor als katerstede. In het verpondingsregister van 1601 staat vermeld zes 

mudde land. In 1602 zijn er twee paarden en een bijenkorf. Boncamp koopt de ruine van het 

oude kasteel. In 1699 is in het trouwregister van Rijssen vermeldt dat Wilhelmus Stoltenkamp 

en Annechien Cramers wonen op het Katler. In mei 1685 koopt Herman Borgerink het Huis 

Cattelaer. In 1738 wordt het door zoon Antony aanzienlijk uitgebreid. Verschillende erven, 

waaronder het erve en de herberg Binnengaait worden zijn eigendom. Antony was getrouwd 

met Anna Hagedoorn. Borgerink liet een ophaalbrug bouwen en de wegen naar Almelo 

(Zomerweg) en Delden (Rijssenseweg) werden verbeterd. Op de nieuwe brug wordt tol geheven 

dat door Binnen Gaait werd geïnd.  

Een mudde gezaai is een vlaktemaat. De vlaktematen werden vóór 1820 uitgedrukt in 

mudden, schepels of schatten en spinten. Het waren maten die oorspronkelijk de voor 

bouwland benodigde hoeveelheden zaaizaad aangaven. Oorspronkelijk stond het mud gelijk 

aan de hoeveelheid grond die men met een mud zaad kon inzaaien. De grootte van het mud 

verschilde per streek. Het Overijssels herenmud bedroeg 0,53 hectare;  Een mudde was 

verdeeld in vier schepels of schatten, een schepel of schat weer in vier spinten. Op veel 

plaatsen stond het mud gelijk aan 4 schepel, en 27 mud vormde een last. 

Hooi- en weilanden werden gemeten met het begrip dagmaat of dagwerk: oorspronkelijk de 

oppervlakte hooiland die een man in een dag kon maaien. 

Een morgen is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat. Met een morgen werd een gebied 

aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd. De grondbelasting die per morgen betaald 

moest worden, noemde men Morgenbede of Morgengeld. Een morgen was ongeveer een 

hectare groot. De precieze grootte was echter streekgebonden.  

Jan Gerritsen Ezendam was de castelein van Huis Kettelaer. Hij was de plaatsvervanger van 

de kasteelheer. Hij had toezicht op de bijenstal en het innen van de tol bij de brug, het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mud_(volume)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overijssel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schepel_(inhoudsmaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Last_(volume)
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verzorgen en wisselen van de paarden van de postkoets en het overladen van de goederen uit 

de zompen in de haven bij Binnen Gaait.  Zijn zoon Arend Ezendam kocht de erven Doven, 

Reints en de herberg met brug en bijenstal 

Na het overlijden van Antony en Annechien blijven de dochters Gerhardina en Swanida wonen 

op Huis Kettelaar. In 1773 overlijdt Gerhardina en Gerhard Dumbar neemt de zaken voor 

Swanida waar. Hij is haar zwager en oud-burgemeester van Deventer. Als Swanida in 1796 

overlijdt is de weduwe van Gerhard Dumbar de erfgenaam. Zij verkoopt alles aan Yndjen 

Eindhoven uit Blokzijl voor f 40.000. De bijbehorende landerijen en erven worden geleidelijk 

aan verkocht. in 1806 koopt de weduwe B. Seendam het erve Zeendam voor f 3000. In 1811 

koopt J.A. ter Horst het erve Wolfs. Het erve Siemerink (Groot Kattelaar) wordt in 1811 

verkocht aan Arend Ezendam. Op 30 november 1815 verkoopt hij de herberg aan J. ten 

Zeldam uit Delden voor f 5440. 

 

 

 

De laatste bewoners van Huis Kettelaar is de familie Van Raab van Canstein. Ze kwamen uit 

Kalkar en huurden de havezathe van Eindhoven. Johan Van Raab van Canstein kwam in 

1810 in Enterbroek wonen. Hij overleed in 1820 op Huis Kettelaar. In 1837 werden de 

goederen van Huis Kettelaar verkocht. 

De stamreeks van Van Raab van Canstein begint met Johan Raeff, geboren in 1531, 

burgemeester van Orsoy (Meurs) en overleden in 1598. Diens achterkleinzoon, Gottfried 
Wilhelm Raab (1640-1715) werd in 1703 door koning Frederik I van Pruisen in de Pruisische 

adelstand verheven. Diens kleinzoon Gottfried Thomas von Raab (1712-1786) werd kapitein 

in Statendienst en de stamvader van de in de Nederlanden gevestigde tak van het geslacht. 

Twee van de achterkleinzonen van de laatste werden in 1891 en 1895 ingelijfd in de 

Nederlandse adel. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orsoy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstendom_Meurs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_I_van_Pruisen
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Hermannus Morsink (Meiers Mans) geboren 5 december 1867, overleden 13 november 1958. 

Hij woonde aan de Kremersweg op het erve Klein Mennegat. 

 

Aan het eind van de achttiende eeuw heeft Egbert Mennegat aan de Kremersweg een 

boerderijtje gebouwd. Dit werd het Klein Mennegat genoemd. Achtereenvolgens wonen hier de 

families Mennegat, Elsschot, Seppenwoolde, Knopers. In 1896 komt Hermannus Morsink 

(Meiers-Mans) op het erve. Hij is in 1904 op 36-jarige leeftijd getrouwd met de achttienjarige 
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Frederike Bloemendal (de Bestolle). Na de Tweede Wereldoorlog woonde Hermannus met zijn  

dochter Hanna en een knecht op de boerderij. Zijn vrouw en andere kinderen zijn overleden. 

Meiers Mans is in 1958 overleden. Het erve ‘Groot Mennegat aan de Kremersweg 5 waar de 

familie Ten Peze heeft gewoond is één van de meest afgelegen boerderijen in Enter. Hetzelfde 

geldt voor het aan de overkant van de Regge gelegen erve Koerdam. In de Tweede Wereldoorlog 

waren hier, omdat de erven zo ver van de bewoonde wereld lagen, veel onderduikers.  De eerste 

gegevens lezen we in het doopboek van de kerk in Rijssen: ‘omstreeks 1610 is Berent geboren 

in ’t Mengat in Enter’.  

 

 

Erve Groot Mennegat 
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G.H. Morsink, bakker, geboren  1 november 1849, overleden 24 maart 1932. Hij woonde 

aan de Dorpsstraat en stichtte een bakkerijtje dat later de coöperatie werd. 
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Fredrik Morsink (Bakker Frits) en Berendina Johanna Morsink-Wessels. links Hendrik 

Velten (Broezen-Smid) 

 

Coöperatie, in het midden de oude schuur van het erve Borgerink, rechts de eierenverkoop 
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Jan Ten Kattelaar leent 50 gulden van Gradus Kosters.  

 

 

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. Met 

ontginnen van woeste gronden werd bedoeld het in cultuur brengen er van en ze geschikt 

maken voor landbouw, veeteelt of bosbouw.  
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13 januari 1960, Ten Kattelaar en zwager 

Blokhorst ruilen grond 
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Begraafplaats Oranjestraat, Rijssen 

 

Geld lenen 

 

Ooit, in lang vervlogen tijden, bestond er geen geld. De mensen woonden toen in kleine 

nederzettingen en verbouwden zelf hun groenten en graan en hielden een paar dieren. Kleding, 

eten en drinken, alles maakten ze voor zichzelf, voor het gezin en de familie. Maar wat moest 

je doen als je koe of geit wegliep en je geen melk of vlees meer had? Dan ging je naar een 

dorpsgenoot en probeerde je te ruilen. Vier schapen van jou bijvoorbeeld voor een nieuwe koe, 

of acht kippen voor een geit. Als je mooie potten kon bakken, maar geen weefgetouw had, dan 

ruilde je het aardewerk voor een vloerkleed of een broek. Dat heet ruilhandel. 
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Ruilen doe je als je er beiden ‘rijker’, beter van wordt. Je krijgt iets wat je niet hebt, zonder 

geld uit te geven. Je moet natuurlijk wel een beetje slim zijn als je ruilt en goed opletten. 

Want je krijgt geen geld voor je spullen, maar andere dingen. Deze ruilhandel werd in meer 

ontwikkelde samenlevingen (een dorp of stad) steeds onhandiger en omslachtiger. 

Hoeveel kippen moest je ruilen voor een geit? Vijf, of vier of misschien wel zes? Misschien had 

je wel spullen om te ruilen, maar had je zelf op dat moment niks nodig. De bakker wilde wel 

drie broden geven voor die mooie aardewerken pot die je net had gemaakt, maar je had 

helemaal geen honger. Of jij had wel honger, maar de bakker geen behoefte aan een 

aardewerken pot. Tja, wat dan? Daarom kwam er steeds meer behoefte aan een voorwerp dat 

algemeen aanvaard werd in ruil voor goederen en dat makkelijk te hanteren was. Zo ontstond 

‘geld’, maar heel ander ‘geld’ dan we tegenwoordig kennen. Door de eeuwen heen zijn heel veel 

verschillende voorwerpen als geld, als betaalmiddel gebruikt. Vee, zout, thee, maar ook kralen 

en schelpen zijn ooit gebruikt op een manier die lijkt op onze munten en bankbiljetten. 

De Grieken gaven de munt een heel bijzondere functie. Zij geloofden dat iemand na zijn dood 

een reis naar het dodenrijk moest maken. De grens tussen het rijk van de levenden en de 

doden was een rivier. Met een veerboot, bestuurd door een veerman, werd de oversteek 

gemaakt. De doden hadden dus een muntje nodig voor de veerman om de overtocht te kunnen 

betalen. De Romeinen namen deze gewoonte over van de Grieken. En zelfs in graven uit de 

vroege Middeleeuwen worden soms penningen voor de veerman gevonden. De op dat moment 

1000 jaar oude traditie werd voortgezet tot het moment dat het meegeven van giften aan doden 

door de christelijke kerk werd verboden. 
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1 november 1877, Ten Kattelaar leent geld (100 gulden) van de bakker Berend Van Nes 

 

 

 

 

1887, Ten Kattelaar en Braamhaar zijn geld schuldig aan Van Nes, Van Nes is overleden en 

Berendina Johanna Schuitemaker, de weduwe van Berend Van Nes en Jan Hendrik Koers, 

die aangesteld is als voogd, vorderen het geld terug. 
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’Pecunia non olet’  is een uitdrukking uit de Romeinse tijd. Rijke Romeinse burgers droegen 

toga’s. Die toga’s werden gemaakt van wol. Voordat ze de schapenwol konden gebruiken, 

moest die eerst worden ontvet. In die tijd deden ze dat nog met urine. De mensen die dat 

deden, kochten de urine bij de openbare toiletten. De meeste mensen hadden geen toilet in 

huis. Keizer Vespasianus zag dat hij daaraan geld kon verdienen en vroeg daarom belasting 

voor deze urine. Zijn zoon Titus vond dat niet eerlijk, hij vond dat er letterlijk een luchtje aan 

deze belastingheffing zat. Het verhaal gaat dat vader Vespasianus hem het belastinggeld onder 

de neus hield, met de woorden: ‘Pecunia non olet’. Dat is Latijn voor: geld stinkt niet! 

Aan het einde van de zevende eeuw kwam in de door Franken en Friezen beheerste delen van 

Europa een zilveren munt in omloop die tot in de dertiende eeuw zou overheersen: de penning. 

Toch werden munten steeds minder gebruikt en vielen grote delen van Europa weer terug op 

de ruilhandel, de handel in natura. 

De goudsmid of geldwisselaar gebruikte voor zijn werk een weegschaaltje. Door te wegen kon 

hij namelijk bepalen of de hoeveelheid goud of zilver wel voldeed aan de ‘rekenwaarde’ van de 

munt, maar ook of het gehalte van het gebruikte metaal wel goed was. Als er bijvoorbeeld tin 

of koper door het goud of zilver was gemengd, dan woog de munt minder dan hij eigenlijk zou 

moeten wegen. We zeggen wel dat iets ‘loodzwaar’ is, maar goud weegt meer dan lood! 

De munten werden uitgestald op een marmeren wisseltafel. Die tafel noemden de Italianen 

banca en de wisselaar heette banchiere. Hier komen onze woorden bank en bankier vandaan. 

Je kon ook controleren of de munten echt waren door ze op het marmeren tafelblad te gooien. 

Aan de klank hoorde de geldwisselaar of het echt geld of vals geld was. Daar komt de 

uitdrukking ‘met klinkende munt betalen’ vandaan. 
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Columbus ontdekte in 1492 vanuit Spanje het nieuwe land ‘Amerika’. Toen de Spanjaarden 

het vasteland van Amerika veroverden, vonden ze daar grote hoeveelheden goud en zilver. 

Amerika werd daarom wel ‘El Dorado’ genoemd: het goudland. In Zuid-Amerika werd langs de 

Rio de la Plata, letterlijk de ‘rivier van het zilver’, zoveel zilver gevonden dat het hele land de 

naam ‘Argentinië’ kreeg: Zilverland. Dat zilver kwam met de beroemde Spaanse zilvervloten 

naar Europa, waar het onder andere werd gebruikt om de Spaanse soldaten te betalen. Als het 

tenminste onderweg op zee niet door kapers, zoals de Nederlander Piet Hein, werd geroofd. 

In 1628 maakte hij veel Spaans zilver buit. Daarom zingen wij nu nog wel: Piet Hein, hij heeft 

gewonnen de zilvervloot. 

De Tulpomanie is een heel bekend voorbeeld van speculatie die eindigde in een drama. In de 

eerste helft van de zeventiende eeuw gebeurde het volgende met tulpenbollen: er was zoveel 

vraag naar mooie exemplaren van die exotische bloem dat de prijs enorm steeg. Sommige 

mensen dachten dat het een goede investering zou zijn en gingen ze daarom kopen. Niet omdat 

men ze mooi vonden, maar om er snel geld aan te verdienen. Daardoor ging de prijs weer 

verder omhoog. Je werd er kennelijk rijk van — dus kochten steeds meer mensen 

tulpenbollen. Dat ging zo door tot je voor één tulpenbol meer moest betalen dan voor een heel 
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huis! Maar eigenlijk sloeg het nergens op. Toen mensen zich dat begonnen te realiseren, 

gingen ze de bollen weer verkopen. Er was ineens zoveel aanbod dat de prijs in elkaar klapte 

en ze in korte tijd bijna waardeloos werden. Mensen die een kapitaal in de bollen hadden 

gestoken, hadden hun geld verloren. Heel wat mensen gingen failliet. 

Bij het maken van de munten zorgden de muntmeesters en muntheer ervoor dat alle 

exemplaren hetzelfde gehalte goud of zilver hadden en dat ze allemaal even zwaar waren. 

Dat was belangrijk voor de waarde van de munt. Als veel munten bijvoorbeeld minder zouden 

wegen dan eigenlijk zou moeten, dan zouden de mensen die munten niet meer vertrouwen. 

In het ergste geval wilden ze die munten misschien helemaal niet meer aannemen. 
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Mensen die het niet zo nauw namen met de wet, knipten stiekem randjes goud of zilver van 

de munten. Ze ‘snoeiden’ de munten als het ware en gaven ze daarna weer gewoon uit, terwijl 

ze eigenlijk iets kleiner en dus minder waard waren geworden! Diefstal dus. De stukjes goud 

en zilver smolten ze om en daar maakten ze weer nieuwe munten van. Daarom zijn veel 

munten later van een versierde rand voorzien, met bijvoorbeeld ribbels, stipjes of een 

kabelrand. Zo kon je makkelijker zien of er mee geknoeid was of niet. Soms stond er op de 

rand ook een tekst. Op de Nederlandse munt van twee euro bijvoorbeeld staat nog steeds ‘God 

zij met ons’. In 1818 werd dit randschrift op onze munten ingevoerd. 

Nu is geld lenen vrij makkelijk. Er zijn talloze mogelijkheden om een lening af te sluiten. Geld 

lenen is al een oude praktijk, die veel mensen rijk, maar ook arm heeft gemaakt. 

 

 

https://financer.com/nl/persoonlijke-lening/
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Op 12 mei 1880 heeft H. Ten Kattelaar zijn schuld aan Johannes Braamhaar voldaan. 
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In de twaalfde eeuw verbood de paus alle christenen om rente te heffen en beroepsmatig geld 

uit te lenen. Het gebod van de katholieke kerk gold niet voor de Joodse bevolking, zij hoefden 

de paus niet te gehoorzamen. Europese vorsten hadden geld nodig voor oorlogsvoering en om 

te kunnen bouwen. Een win-win situatie kwam tot stand: de joden gingen de ambacht van 

het geldlenen uitoefenen en in ruil voor de geldleningen boden de vorsten de joden 

bescherming en een inkomen. Ondanks het verbod op geldlening van de Katholieke kerk 

werden er destijds dus volop leningen verstrekt.  

In 1661 werden de eerste papieren biljetten uitgegeven in plaats van muntgeld. Er waren in 

Enter geen banken waar je geld kon lenen. Geld lenen deed je bij mensen die meer geld hadden 

dan ze zelf nodig hadden. 

Na de Franse overheersing (1795-1813) lag de economie in ons land op zijn gat. 

Daarom richtte Koning Willem I in 1814 de Nederlandsche Bank op. De Nederlandsche Bank 

moest van de koning ook een bank zijn die door het verstrekken van kredieten, het geven van 

leningen, de economie weer op de been zou helpen. 
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Vanaf de oprichting van de neutrale Raiffeisenbank en de katholieke Boerenleenbank, allebei 

in 1898, tot in de jaren zestig richtten de coöperatieve voorgangers van de Rabobank hun 

activiteiten vooral op de agrarische sector. Nadat het loonzakje was verdwenen en de 

salarisrekening gemeengoed werd, kwamen de handelsbanken naar het platteland en gingen 

Raiffeisenbank en Boerenleenbank naar de stad. 

 

 

Hendrikus Ten Kattelaar leent duizend gulden tegen vier en half procent rente van de bakker 

Gerrit Meyer Albertszoon. 

 

De Rabobank Groep is ontstaan in 1972 door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale 

Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in de Coöperatieve Centrale 

Raiffeisen-Boerenleenbank. De nieuwe bank gebruikte de naam Rabobank als handelsnaam, 

omdat ze Raiffeisen-Boerenleenbank te lang en te moeilijk om te onthouden vond. De naam 

is ontleend aan de beginletters van Raiffeisenbank-Boerenleenbank. 

Voorheen waren er in Enter, evenals elders, twee boerenleenbanken: de katholieke 

Boerenleenbank en de "Algemeene" Boerenleenbank ofwel Raiffeisenbank. Beide banken 

fuseerden in 1978 tot Rabobank.  De Rabobank ontstond uit een fusie van de Coöperatieve 

Centrale Raiffeisenbank in Utrecht en de Coöperatieve Boerenleenbank in Eindhoven in 1972. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1972
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Gradus Ten Kattelaar, weduwnaar van Gerritdiena Luekens, regelt de nalatenschap van zijn 
overleden zoon Hermannes. De burgemeester Joan Wilhelm Putman Cramer stelt de acte op.  

Gradus is voogd over de minderjarige kinderen Fenne, Egberdina, Janna en Hendrikus.  
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Begraafplaats Oranjestraat, Rijssen 

 

 

De inboedel wordt opgeschreven 

 

 

 

Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding 

behoren. Met andere woorden: de spullen in huis. Ze behoren bij de opstal maar maken er 

geen deel van uit; ze zitten niet vast aan of in de woning. Om de waarde ervan vast te stellen 

wordt een lijst opgemaakt. 
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Restanten kapel op de hoek van Oude Pastoriestraat en Schipperstraat. 
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Enterse mensen  
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Erve Kattelaar 
 
 
Dit zijn foto’s van het erve Kattelaar in de tijd dat Ter Haar er woonde. Ter Haar heeft de oude 

boerderij afgebroken en er een statige boerderij gebouwd. Hij is in 1932 uitgekocht in Hengelo 

waar zijn boerderij moest wijken voor het ziekenhuis. De foto’s komen uit het fotoalbum van 

Engelbert Ter Haar. 

 
 

 

 
 

Dit is de enige foto van het oude erve Ten Kattelaar. Het is de woonkamer waar Jan Harmsel 

(Kattelaar) woonde. De rest van de boerderij is al afgebroken. 
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Het erve Kattelaar was vanaf 1837 eigendom van Ten Kattelaar en niet van Morsink. Morsink 

werd eigenaar van het bouwhuis Kettelaar. Bovenstaande informatie betreft het erve 

Kattelaar. De informatie komt uit een onderzoek uit 2015 naar historische boerderijen van 

Henk Woolderink in opdracht van de Vereniging Oudheidkamer Twente te Enschede. 
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Zomer 1955, Janny, Dina, Dienie, Jan en Dinie 

 

 
 

Gerda Broeze is de vrouw van Engelbert Ter Haar 
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Kippenhok en loods 
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De essen waren vanaf de Goorseweg tot de Rijssenseweg.  Engelbert heeft zijn huis op de  es 

gebouwd en noemde het ‘op n tip’. De essen zijn verdwenen toen de A1 werd aangelegd. 

Links naast het fietspad naar de Stokreefsweg is nog een kleine es. 

 
 
 
Verponding en contributie 
3 februari 1722 
 

 

 

Enkele namen zijn Herman Catteler, Gerrit Otten, Jan ter Ezendam, Kleyboer, Mennegat, 

Velten, Jan Schroten, Slamp Jan, Schipdam, Jan Swiers, Seendam, Jan Coerdam, Gerrit 
Catteler. 

 

Het verpondingsregister is een administratief stuk dat diende om de gegevens te noteren die 

aan de grondslag van de grondbelasting lagen, Daar in werden tussen de zeventiende en 

negentiende eeuw gegevens over grondbezit opgetekend ten behoeve van de betaling 
van grondbelasting.  Op 1 oktober 1832 werd de verponding opgevolgd door de invoering van 

de grondbelasting die op het kadaster was gebaseerd. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondbelasting
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De Horigheid 
 
In 1546 worden de rechten en plichten van de horige boeren op de Twentse landsheerlijke 
hoven zwart op wit vastgelegd. Horigen vormen in de plattelandssamenleving een aparte groep, 

die is gebonden aan de door hen bewerkte grond. 

In ruil voor het gebruik van het land heeft de eigenaar recht op een deel van de oogst en op 

het verrichten van allerhande diensten. Daarnaast zijn de horigen geld of goederen 

verschuldigd bij een sterfgeval, bij vererving en bij een huwelijk. Hoewel ze onvrij zijn, biedt 
de status van horige ook een relatief grote bestaanszekerheid. Het hofstelsel, dat al dateert 

uit de Karolingische tijd, raakt langzaam maar zeker in onbruik en wordt alom vervangen door 

meer moderne pachtverhoudingen. In Twente houdt de horigheid echter stand tot de vroege 

negentiende eeuw. 

 

Sinds het begin van de achtste eeuw was de bisschop van Utrecht de landsheer van Twenthe. 
Ook in deze regio verwierf hij landerijen in eigendom. Het beheer van zijn bezittingen was 

ondergebracht bij de zes hofmeiers van de bisschoppelijke hoven Ootmarsum, Oldenzaal, 

Borne, Delden, Weddehoen (Wiene) en Goor. De hof te Borne bestond al in 1206, toen Borne 

voor het eerst als Borghende in een oorkonde werd genoemd, en was gevestigd op de 

Meijershof. Deze hof lag opvallend genoeg buiten de kern van de oude buurschap Zenderen 

en vormde de basis van het huidige Borne. De horigheid die met dit hofstelsel is verbonden, 
is een opvallend facet in de geschiedenis van Twente. Langer dan waar ook in Nederland bleef 

in Twente en Oost-Gelderland de horigheid in stand: tot in de  negentiende eeuw. De 

hofboeken van Borne, waarin de administratie werd bijgehouden, zijn zoekgeraakt. 

De rechten en plichten van heer en horige werden bepaald door een systeem van zeer oude 
wetten, waarvan de naleving nauwkeurig werd gecontroleerd door de hofmeiers. Toen keizer 

Karel V in 1528 landsheer van Overijssel werd, moesten de hofmeiers voortaan rekening en 

verantwoording afleggen aan "de heren van rekening in Holland". Die konden niet goed uit de 

voeten met het ongeschreven Twentse hofrecht en lieten dit in 1546 op schrift stellen. Het 

hofrecht omvatte een groot aantal regels, zoals de rechten en plichten bij verkoop en bezit van 

hofhorig goed, de vrijkoop van horigen, het verrichten van diensten voor de heer, de afdracht 
van de pacht, de jaarlijkse verschijning op de hofdag (om hun hofhorigheid te erkennen), 

regels voor de hofhorigheid bij het huwen met een niet-hofhorig persoon en het erfrecht bij 

overlijden van een hofhorige. 

 
In de Twentse horigheid zijn boeren en heren door nauwkeurig omschreven rechtsregels aan 

elkaar verbonden door de echte of hofkring.  De horigen, die onder deze speciale rechtsband 

(de echte) leefden, moesten op de jaarlijkse hofdag verschijnen. Deze werd in Goor gehouden 

op Petrus en Paulus (29 september) onder de lindeboom bij de Hof op het Schild. In Enter 

waren hoven bij het erve Effink aan de Zuiderdwarsstraat en het Loaver aan de Lagedijk. 
Groot Peddemors, Klein Peddemors en Hiltjesdam behoorden bij kasteel Twickel, Ten 

Kattelaar was het eigendom van het kasteel van Kettelaar. 

 

De horigen waren verbonden aan een bepaalde boerderij van hun heer en mochten de 

boerderij niet zonder zijn toestemming verlaten. Ook de heren waren gebonden aan regels. Zij 

hadden niet de volledige beschikking over hun bezit, maar uitsluitend het "blote eigendom". 
Ze konden hun eigendom alleen overdragen aan een andere heer als deze de erf- en 

bouwrechten van de bewoners ook overnam. De horige had levenslang het gebruiksrecht van 

zijn erf en kon daarvan niet verdreven worden. Het bouwrecht was zelfs eeuwig: het vererfde 

op de erfopvolger. De tegenprestaties waren een vaste last, bijvoorbeeld de jaarlijkse levering 

van bepaalde landbouwproducten of een geldsom. Deze prestaties bleven eeuwenlang 
ongewijzigd. Ze werden niet verhoogd, zoals bij een pacht periodiek het geval kon zijn. Door 

de inflatie werd de werkelijke waarde daarvan steeds minder. Elke horige boer moest diensten 

verrichten voor zijn heer. Ook hierbij was hij beter af dan een niet horige boer, omdat hij de 

kans kreeg deze voor een schappelijk jaarbedrag af te kopen. Daarnaast mochten de horigen 
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hulp van hun heer en de hofmeier verwachten in geval van nood. Kortom, de Twentse horigen 

waren geen beklagenswaardige halve slaven, zoals vroegere geschiedschrijvers wilden doen 

geloven, maar boeren met een grote economische zekerheid en een behoorlijke welvaart. 

De inval van de Fransen in 1795 leidde het einde van de horigheid in. Ondanks de afschaffing 

van het hofrecht in 1809 door koning Lodewijk Napoleon bleef het systeem tot ver in de 19de 
eeuw bestaan. Dit werd niet zozeer als onvrijheid ervaren, maar als een soort erfpacht gezien. 

De horigen in Overijssel bleven hun verplichtingen dan ook gewoon nakomen. In het 

arrondissement Almelo waren ongeveer 240 hofhorige erven. De provincie Overijssel was in 

de loop van de tijd eigenaar van deze ("domein-")goederen geworden. De overheid zocht naar 

wegen om de eigendomsverhoudingen te moderniseren. Hierbij moesten de rechten van zowel 
de eigenaar (de provincie Overijssel) als die van de horigen (de boeren) worden gerespecteerd. 

Na veel juridisch getouwtrek werd er in 1825 overeenstemming bereikt over de bepaling van 

de afkoopsom. Rond 1829 werd het bouw- en erfrecht afgekocht van de volgende hofhorige 

erven in de gemeente Borne: in Bornerbroek de erven Arkink, Bolscher, Broil en Workeler; in 

Hertme de erven Misdorp en Wildijk; in Zenderen de Meijershof en de erven Morselt, Oonk, 

Salkink, Weele en Wissink.  

Hofstelsel en horigheid zijn in Twente tot het begin van de negentiende eeuw van grote 

historische betekenis geweest. Ze vormden de agrarische fundering voor de feodale 

samenleving. In dit stelsel zijn boeren en heren door vaste rechtsregels aan elkaar gebonden. 

De horige boer en zijn erfgenamen hadden levenslang het gebruiksrecht van hun boerderij. 

Ze konden er niet uitgezet worden. Ze mochten echter de boerderij niet zonder toestemming 
van de heer verlaten. Ze waren dus gebonden aan de grond. In ruil voor het gebruik daarvan 

waren de horigen vaste lasten aan de heer verschuldigd in de vorm van periodieke levering 

van producten, diensten of geld. Omdat deze lasten eeuwenlang ongewijzigd bleven verdween 

de werkelijke waarde. Ze waren in geld omgezet en de waarde werd door geldontwaarding 

steeds minder. Het geld werd minder waard door prijsstijgingen. De heren waren ook 

gebonden omdat ze niet de volledige beschikking hadden over de erven vanwege de 

gebruiksrechten van de horigen. 

Dat alles zorgde ervoor dat de horige boeren een grote bestaanszekerheid hadden. Omdat de 

boerderijen bij erfopvolging niet mochten worden opgedeeld, zijn ze in ligging en omvang 
eeuwenlang hetzelfde gebleven. In de Franse tijd, in het begin van de negentiende eeuw, 

werd een einde gemaakt aan de horigheid. De gebruiksrechten vervielen aan de staat. De 

staat (domeinen) heeft de gebruiksrechten in de jaren 1812 tot 1842 verkocht, meestal aan 

de zittende boeren. 

 

 
 

De afschaffing van de Horigheid 
 

 
 

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 onveranderlijkheid 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 Twenthe’ op 9 augustus 1662. Op 26 februari 1667 vergaderden de 

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 



73 
 

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 Twenthe 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 

horigheid 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 Twenthe. 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 in Twenthe 

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 de 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. In de loop 
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van de zeventiende eeuw waren ze echter 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 kant 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 daar 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 Twenthe 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. 
 
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 
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(verantwoording) en om cognitie (cognitief: betreffende het kennen) te nemen en uitspraak te 

doen in alle contentieuze (contenteren: 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. 
 

 

 
 

 
 

Begraafplaats Oranjestraat, Rijssen 
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G.W. Siemerink, broer en oom, geboren 2 februari 1852, overleden 29 januari 1937. 

Begraafplaats Oranjestraat, Rijssen  
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Ten Kettelaar 
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Het oude bouwhuis Kettelaar 
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De oude slotgracht 
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Hier stond ooit het kasteel van Kettelaar 
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Binnengaait  
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Binnengaait  
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Zomerhuis op erve Kettelaar 
 

 
 
Erve Groot Kattelaar 
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De familie in Deldenerbroek 
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Aangifte huwelijk 
 

 
De vrouw is onderdanig aan de man, want, zo staat geschreven: “het hoofd van iedere man is 

Christus, het hoofd der vrouw is de man”. Door misbruik van o.a. deze Bijbeltekst zijn 

vrouwen lange tijd onderdrukt geweest in de religieuze middeleeuwen waar de Kerk en 

geestelijkheid een aanzienlijke positie hebben gehad. Dat de middeleeuwse samenleving een 

mannelijke samenleving is geweest, of beter gezegd: een door mannen gemaakte samenleving, 
valt niet te betwisten. Het typische haantjesgedrag van mannen vandaag de dag vertonen is 

te verklaren vanuit de Middeleeuwen. 

 

De nu als onveranderlijk beschouwde vrijheid zelf over zijn huwelijk te beslissen heeft in de 

autoritaire, door de familie bepaalde werkelijkheid van de late Middeleeuwen weinig kans. De 

buitengewone betekenis van huwelijks-sluitingen – als middel om machts- en 
bezitsstructuren te vestigen en in stand te houden – maakt het in de bezittende en machtige 

hogere lagen van de samenleving de meisjes vrijwel onmogelijk invloed uit te oefenen op de 

huwelijksplannen, die door de oudere generatie voor hen worden uitgestippeld. Ondanks de 

kerkelijke leer van de instemming der echtelieden regelen vaders, moeders, vrienden en 

verwanten de toekomst van hun kinderen, nichten en kleindochters. Echter, de eveneens de 
jonge mannen hebben nauwelijks méér recht op inspraak dan de meisjes van hun leeftijd.  

 

De huwelijkssluiting kon tot het concilie van Trente (1545-1563) ook buiten de kerk om plaats 

vinden. In de huwelijksakten is vanaf 1450 een toenemende invloed van de kerk te bespeuren. 

Dit blijkt uit de aanwezigheid van priesters bij opmaken van de akte en de kerkelijke aanhef 

(in den naem gods aemen). Adellijke huwelijken werden dan ook kerkelijk ingezegend. Toch 
was het huwelijksceremonieel maar een klein onderdeel van het bruiloftsfeest dat bij 

prestigieuze trouwerijen dagen kon duren. Een bruiloftsfeest had als voordeel dat er een lange 

voorbereiding mogelijk was. Enerzijds moesten er twee partijen gekoppeld worden. Dat 

betekende dat er onderhandeld moest worden over de bruidsschat en de bijdrage van de 

bruidegom, de morgengave. De bruidsschat maakt na het huwelijk deel uit van het bezit van 
de familie van de echtgenoot. Hoe hoger de stand hoe groter de politieke lading van een 

huwelijk was, zeker als er een stamhouder of een leengoed in het geding was. Vanwege die 
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laatste reden moest soms toestemming worden gevraagd aan de landsheer. De opstelling van 

de voorwaarden van het huwelijk was vooral een zaak van de familie. Er moest dan vooral 

onderhandeld worden over de huwelijksmedegaven. Adellijke vrouwen kregen zowel 

onroerende goederen als geld. Men had echter een voorkeur voor geld omdat daardoor het 

landbezit intact bleef. Anderzijds nam de organisatie van een bruiloft veel tijd in beslag. Het 
verloop van een bruiloft werd beschreven in een protocol. Elke bruiloft, groot of klein paste 

dus in een traditie van voorgeschreven regels. Gegevens over bruiloftsfeesten zijn schaars 

terwijl er toch zoveel werden gehouden. In rekeningen komen we slechts zelden verwijzingen 

tegen. 

 
De specifieke onderdrukking van vrouwen door gearrangeerde huwelijken ligt eerder in het 
feit dat hun bestaan wordt teruggebracht tot dat van echtgenote aan de zijde van een man om 

diens (familie)belangen en behoeften te dienen. Met name (jonge) vrouwen hebben steeds weer 

geprobeerd invloed uit te oefenen op de beslissing, hetzij doordat zij hun huwelijk achteraf 

voor een kerkelijke huwelijksrechtbank nietig willen laten verklaren, hetzij doordat zij de 

bescherming van kloostermuren en kuisheidsgeloften zoeken om aan de huwelijkspolitiek van 
de familie te ontkomen. 

 

Kinderen zijn in de Middeleeuwen te beschouwen als een nuttige investering voor een 

verzekerde oud dag en helpen al vroeg - vanaf een jaar of vier - mee in huis en tuin. Echter 

wordt het leven van de ‘kinderen’ verdeeld in twee levensfacen. De ‘infantia’ en de ‘pueritia’. 

De infantia loopt van de geboorte tot circa het zevende levensjaar. Dit is als ware de echte 
‘kindertijd’ waarin men geniet van het spelen. De pueritia loopt van het zevende tot circa het 

vijftiende jaar. Dit is de periode waarin de kinderen naar school gaan. Althans, de rijke. De 

meisjes uit de arme gezinnen helpen in het huishouden, of werken in het huishouden bij rijke 

mensen in huis en de jongens zijn werkzaam bij bijvoorbeeld een hoefsmid of een bakker. 

 
Het huwelijk is dus een effectief middel om de macht uit te breiden. Zo wordt het belangrijk 

om goede huwelijkskandidaten te kiezen. Rijksaristocratie zal bij voorkeur binnen de eigen 

stand trouwen. Het huwelijk is dus meer een politieke bezitskwestie, dan dat er sprake is van 

liefde. Die koppeling wordt pas veel later gemaakt. Om de bezittingen te behouden is het 

verleidelijk om binnen de familie te trouwen. Als dit te vaak gebeurt kan dit tot inteelt leiden. 

De kerk weigert rond het jaar 1000 huwelijken met een verwantschap kleiner dan een 
zogenaamde kanonische graad van 3:4 te sluiten. Deze regel wordt door de kerk niet altijd 

gehandhaafd. Ook is zij onderhevig aan politieke overwegingen. De kanonische graad houdt 

dit in dat iedere generatie vanaf de gemeenschappelijke voorouder wordt geteld. Zo kan 

bijvoorbeeld een neef niet met een nicht (2:2) trouwen en een achterneef ook niet met een 

achternicht. 
 

Er kwamen in de zeventiende eeuw wekelijks gezelschappen samen waar jongeren hun 

toekomstige huwelijkspartner konden ontmoeten. Leeftijdgenoten konden hier met elkaar - 

vaak tot diep in de nacht - dansen. Er waren echter wel regels opgesteld voor een 

kennismaking tussen de twee seksen. Dansen mocht, maar wanneer de jongen in kwestie 

‘meer’ wilde, moest hij naar de ouders van het meisje om toestemming te vragen. Als die 
toestemming werd gegeven, konden het meisje en de jongen in de periode erna kijken of ze bij 

elkaar pasten. 

 

Als daarna een trouwbelofte gegeven werd, kon met toestemming van de familie – mannen 

hadden tot hun 25ste toestemming nodig , vrouwen tot hun 20ste - de voorbereiding voor de 
bruiloft beginnen. De materiële verdeling werd vastgelegd in een contract, die door de man en 

vrouw in kwestie ondertekend werd en het echtpaar schreef zich in bij de koster van de kerk. 

De inzegening van het huwelijk door een predikant vond in de zeventiende eeuw plaats in de 

kerk of thuis. Na het bruiloftsfeest werd het echtpaar naar bed gebracht door de gasten.  
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Geboorteaangiften  
 
 
Met de oudst bewaarde kerkboeken (doop-, trouw- en begraafboeken) kunnen we vaak niet 

verder terug dan tot het midden van de zestiende eeuw. Door de toename van de bevolking 

werd in de late Middeleeuwen de samenleving steeds complexer, zodat behoefte aan 

regelgeving ontstond op diverse terreinen. Ook de kerk voelde deze noodzaak en tijdens het 
Concilie van Trente (1563) werden de pastoors opgedragen om dopen en huwelijken te 

registreren. Ook een huwelijkswetgeving ontstond, omdat men daarmee een einde wilde 

maken aan zaken als geheime huwelijken en polygamie.  In de beginperiode werd de regel om 

dopen en huwelijken te registreren echter nog niet consequent toegepast. Pas later ging men 

ook over tot het registreren van begrafenissen, in eerste aanleg vooral met de bedoeling om 

als kasboek te fungeren voor de opbrengsten die werden verkregen uit de begraafkosten. 

De kinderen werden op dezelfde dag als ze waren geboren gedoopt. Ze werden gedoopt om ze 

te bevrijden uit de macht van de demonen en ze op te nemen in de kerk. In 

de Merovingische tijd werden nog voornamelijk volwassenen gedoopt door hen onder te 

dompelen in een achthoekig bassin dat aan elke basiliek was aangebouwd[3]. In het begin van 

de Karolingische periode werd de doop een sacrament dat voornamelijk voor pasgeboren 
kinderen bestemd was en werd het kind met doopwater besprenkeld. Alleen in pas veroverde 

gebieden werden nog volwassenen gedoopt, omdat er daar ook nog volwassenen bekeerd 

werden. De heidenen zagen water als de bron van het leven maar bij de doop van de christenen 

symboliseerde het water de overgang naar een ander leven, vrij van de erfzonde. De mens ging 

met de doop op in de kerk en de christelijke samenleving. Ongedoopte mensen konden na 

hun dood niet naar de hemel. 

 
 

 
 
In de onecht geteelt 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Merovingen
https://nl.wikibooks.org/wiki/Sociale_geschiedenis_van_de_vroege_middeleeuwen/Kerk#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/erfzonde#De_leer_van_de_erfzonde
https://nl.wikipedia.org/wiki/hemel
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Nog enkele opmerkingen over de doop-, trouw en begraafboeken. Er waren geen uniforme 

regels over hoe inschrijving precies moesten plaatsvinden. Als er al iets over werd afgesproken 

gold dat plaatselijk. Vandaar dat de gegevens die zijn genoteerd sterk kunnen verschillen per 

plaats en tijd. Wees bij onderzoek altijd bedacht op hiaten in de boeken; soms ontbreken er 
enkele maanden of jaren, kleinere hiaten zijn niet eens altijd te herkennen. 

In katholieke registers zijn de inschrijvingen vrijwel altijd in het Latijn genoteerd. 
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De geboorte van een kind was in de late middeleeuwen omgeven door een aantal rituelen en 

gebruiken. De feestelijkheden rondom de geboorte en doop kunnen niet los worden gezien van 

het risico's die moeder en kind liepen om tijdens of kort na de bevalling te overlijden. Er was 
een hoog percentage zuigelingensterfte. Tijdens de bevalling werd de aanstaande moeder 

bijgestaan door een vroedvrouw. Om de bevalling beter te laten verlopen verscheen er in de 

loop van de vijftiende eeuw een handboek voor vroedvrouwen (Liber Trotula). Op het platteland 

en in de steden werd dit van oudsher gerekend tot de burenhulp. Het is onbekend in hoeverre 

deze vrouwen beroepsmatig bezig waren. 
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De doopplechtigheid werd zo snel mogelijk na de geboorte gehouden omdat men het risico van 

zuigelingensterfte kende. Men was ervan overtuigd dat de zielen van ongedoopte overleden 

zuigelingen nooit rust zouden vinden. In zestiende eeuwse vroedvrouwvoorschriften vinden 

we dan ook de strikte bepaling dat de pasgeborene binnen acht dagen moeten worden gedoopt. 

Liep een pasgeborene het gevaar te overlijden dan kon ook de vroedvrouw de doop uitvoeren. 
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Op 20 februari 1812 doen de boerwerkers Hendrik Jan Kampman en Gerrit Jan Ezendam 

aangifte van het overlijden van Jan Kattelaar. Jan is 1 jaar en 10 maanden oud geworden. 

De aangifte wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, burgemeester officier 
Van den Beer van de gemeente Rijssen. Jan is de zoon van Jannes Kattelaar en Berendina 

Nigthuys. 

 
 

Mijn geschiedenis is die van Warner op het Ezendam, Ezendam van de Elzen. Jenneke 

Ezendam is geboren op 11 januari 1784 te Enterbroek. Zij is getrouwd met Antonie Bullenaar 

die op jonge leeftijd is overleden. Ze kregen vier kinderen. Daarna kreeg ze twee kinderen van 

een man die haar kinderen niet erkende. Een anonieme man die NN wordt genoemd. De 

kinderen kregen haar achternaam. Hun namen zijn Jannes Ezendam en Berend Jan. Jannes 

is mijn betovergrootvader. Deze gegevens staan niet in de genealogie. Ik ben Jose Kreetz,, 

dochter van Minie Ezendam, dochter van Willem Ezendam, zoon van Lambertus Ezendam, 

zoon van Jannes Ezendam. 
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Hendrikus Kattelaar 
 
 

 
 

Hendrikus is geboren op 16 november 1804 en gedoopt op 18 november 1804. Hij is de zoon 

van Gerriet Kattelaar en Gerriediena Kijfhorst. 
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Hendrikus Kattelaar, wever van beroep, meldt zich aan bij de nationale militie op 20 
februari 1839. Zijn moeder is dan al overleden; een maand later is zijn vader overleden.  



111 
 

 



112 
 

 
 

 

 

 
 

 

In april 1839 trouwt Hendrikus op 35 jarige leeftijd met Janna Teesselink uit Goor. Ze is 

spinster van beroep. Zijn ouders zijn beide overleden. Getuigen zijn Gerrit Jan Van de Riet, 

bode, Hendrik Nollen, logementhouder, Arend Reefman, klerk en Georg Helman, ontvanger 
van de rijksbelastingen. De ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Joan Wilhelm 

Putman Cramer.  

 

Putman Cramer was burgemeester van Diepenheim. Hij bracht in 1844 de gemeentesecretarie 

over naar Huis Leijerweerd, waar hij ook woonde.  Putman Cramer was burgemeester van 

Wierden van 1841 tot 1879. 
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Hendrikus Ten Kattelaar doet samen met Hendrik Mennegat, landbouwer en Hendrik Slot, 

schipper, aangifte van de geboorte van de dochter Gerridina op 5 april 1840. Ze is de dochter 

van Hendrikus Kattelaar en Janna Teesselink. De ambtenaar van de burgerlijke stand is 

burgemeester Wilhelm Jalink. 
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Hendrikus doet samen met de wevers Kobus Kippers en Jan Mennegat  op 5 april 1843 
aangifte van de geboorte van Berendina, de tweede dochter van Hendrikus en Janna.  De 

ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Joan Wilhelm Putman Cramer. 

 

 

 
 

Hendrikus doet aangifte op 29 oktober 1844 van Geertrui en wordt geassisteerd door Jan 

Waanders, dienstknecht en Albert Jan de Wilde, wever. Geertrui is de derde dochter van 
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Hendrikus en Janna. De ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Joan Wilhelm 

Putman Cramer. 

 

  

 
 

Hendrikus doet op 14 april 1846, geassisteerd door zijn buren Jannes Tijhuis en Berend 

Ooms, beiden landbouwer, aangifte van het overlijden van Gerridina, oud zes jaar, dochter 
van Hendrikus en Janna en zusje van Berendina.  De ambtenaar van de burgerlijke stand is 

burgemeester Joan Wilhelm Putman Cramer. 
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Op 12 januari 1847 doet Hendrikus, samen met de getuigen Gerrit Jan Velten, landbouwer, 

en Christoffel Castriën, veldwachter, aangifte van de geboorte van zijn zoon Gerrit. De 

ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Joan Wilhelm Putman Cramer. 
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Hendrikus doet op 20 januari 1849, geassisteerd door zijn buren Jan Ezendam en Gerrit Jan 

Velten, beiden landbouwer, aangifte van het overlijden van Geertrui, oud vier jaar, dochter 

van Hendrikus en Janna en zusje van Berendina.  De ambtenaar van de burgerlijke stand is 

burgemeester Joan Wilhelm Putman Cramer. 
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Op 23 februari 1850 doet Hendrikus, samen met de getuigen Willem Verkerk, gemeentebode, 

en  Gerrit Jan Velten, landbouwer, aangifte van de geboorte van zijn zoon Gerrit Jan. De 

ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Joan Wilhelm Putman Cramer. 
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Op 13 januari 1856 doet de wever Hendrikus, samen met de getuigen Jan Ezendam en Gerrit 
Jan Nijland, beiden landbouwer, aangifte van de geboorte van zijn zoon Jan Reind. De 

ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Joan Wilhelm Putman Cramer. 
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De zoon van Hendrikus en Janna Kattelaar, Jan Reind, trouwt op 28 mei 1886 met Aaltjen 

Schutte uit Markelo. Zij is de dochter van Arend Jan Schutte en Gerritdiene Bullenaar. De 

getuigen zijn Herman de Wilde, Hein de Wilde, Hermannus Leusman en Jan Weevers. De 

ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Willem Hendrik Dikkers.  

Dikkers bracht de gemeentesecretarie over naar de oude pastorie in Enter.  
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Op 18 oktober 1889 doen Hein de Wilde, landbouwer, en Jan Stegeman, tolgaarder, aangifte 

van het overlijden van Jan Reind Kattelaar. Jan Reind is drieëndertig jaar geworden. 
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Hendrik Mannes Leusman en Hein de Wilde, beiden landbouwers, doen aangifte 1 mei 1891 

van het overlijden van Janna Rika, de dochter van Jan Reind en Aaltjen. Janna is 1 jaar en 

zeven maanden geworden. 
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Op 5 mei 1870 zijn getrouwd Berendina Kattelaar uit  Goor en Jan Hendrik Tangena uit 
Markelo.  Berendina is de tweede  dochter van Hendrikus en Janna. Burgemeester Willem 

Karel Loeff is de ambtenaar van de burgerlijke stand.  
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Op 69 jarige leeftijd is op 10 februari 1874 overleden Hendrikus Kattelaar. aangifte van zijn 

overlijden is gedaan door Berend Jan Mekenkamp, schipper, en Hermannus Nijmeijer, 

landbouwer. De ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Joan Wilhelm Putman 

Cramer. 
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Huwelijksacte van Gerrit Jan Kattelaar en Johanna Willemina Schutte uit Markelo d.d. 11 

mei 1877. Gerrit Jan is boerenknecht en Johanna is zonder beroep. Gerrit Jan is de zoon van 

Hendrikus Kattelaar en Janna Teeselink. Hendrikus is overleden op 10 februari 1874 en 

Janna leeft nog en heeft toestemming gegeven voor het huwelijk en is tegenwoordig bij de 

plechtigheid. De acte is opgemaakt in het bijzijn van Hendrik Post, gemeentebode, Jan Jansen 
en Gerrit Willem Boode, beide landbouwers, en Jan Willem Overbeek, boerenknecht. De 

getuigen zijn allen afkomstig uit Markelo. Alexander Leonard Nilant, burgemeester, is 

ambtenaar van de burgerlijke stand. 
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Op 12 februari 1879 doet Gerrit Jan Kattelaar, geassisteerd door twee getuigen, aangifte van 

de geboorte van Johanna. De namen van de getuigen zijn Gerrit Hendrik Meenderink, 

logementhouder, en Gerrit Hendrik Janssen, landbouwer, beiden afkomstig uit Markelo. De 
ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Alexander Leonard Nilant. 
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Op 14 april 1880 doet Gerrit Jan Kattelaar uit Elsen, geassisteerd door twee getuigen, aangifte 

van de geboorte van Arend Jan. De namen van de getuigen zijn Jannes Struik en Jan Janssen, 

beiden landbouwers en beiden afkomstig uit Markelo. De ambtenaar van de burgerlijke stand 

is burgemeester Alexander Leonard Nilant. 
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Op 16 september 1882 doet Gerrit Jan Kattelaar, geassisteerd door twee getuigen, aangifte 
van de geboorte van Johanna. De namen van de getuigen zijn Jan Janssen, landbouwer en 

Ernst Cornelis Pijper, tuinman, beiden afkomstig uit Markelo. De ambtenaar van de 

burgerlijke stand is wethouder Jan Hendrik Ooms. 
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Op 29 april 1885 doet Gerrit Jan Kattelaar, geassisteerd door twee getuigen, aangifte van de 

geboorte van Hendrikus. De namen van de getuigen zijn Jan Janssen, landbouwer en 

Engelbert Heerbaard, grofsmid, beiden afkomstig uit Markelo. De ambtenaar van de 

burgerlijke stand is burgemeester Alexander Leonard Nilant. 
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Op 21 juni 1889 doet Gerrit Jan Kattelaar, geassisteerd door twee getuigen, aangifte van de 

geboorte van Gerrit Hendrik. De namen van de getuigen zijn Willem Hoevink, arbeider, en 

Arend Kamphuis, veldwachter, beiden afkomstig uit Markelo. De ambtenaar van de 

burgerlijke stand is burgemeester Alexander Leonard Nilant. 
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Op 18 juni 1890 doet Gerrit Jan Kattelaar, geassisteerd door twee getuigen, aangifte van het 
overlijden van Hendrikus. Hendrikus is vijf jaar geworden.  De namen van de getuigen zijn 

Hendrik Tijink en Egbert Neutenberg, beiden landbouwers en afkomstig uit Markelo. De 

ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Alexander Leonard Nilant. 
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Op 21 januari 1892 doet Gerrit Jan Kattelaar, geassisteerd door twee getuigen, aangifte van 

de geboorte van Hendrik Jan. De namen van de getuigen zijn Willem Hoevink, landbouwer, 

en Arend Kamphuis, veldwachter, beiden afkomstig uit Markelo. De ambtenaar van de 

burgerlijke stand is burgemeester Alexander Leonard Nilant. 
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Gerrit Kattelaar en Teuntjen Teunissen gaan trouwen. Op 26 mei 1875 is de ceremonie in het 

gemeentehuis voor de ambtenaar van de burgerlijke stand burgemeester Joan Wilhelm 

Putman Cramer. Gerrit is 28 jaar en van beroep landbouwer. Teuntjen is 35 jaar en 

dienstmeid van beroep, woonachtig te Markelo. Vader Hendrikus is overleden en moeder 

Janna is bij de ceremonie aanwezig waar ze haar toestemming voor heeft gegeven. Getuigen 
zijn Gerrit Leusman, Berend Jan Harmsel en Jan Ezendam, allen landbouwers en Jan 

Weevers, veldwachter. 
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Op 6 februari 1885 doen de landbouwers Hermannus Nijmeijer en Albertus Tijhuis aangifte 
van het overlijden van Gerrit Kattelaar, 38 jaar. Hij is de echtgenoot van Teuntjen Teunissen. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Willem Hendrik Dikkers. 
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Op 31 maart 1899 doen Gerrit Willem Tijink en Gerrit Jan Neutenberg, landbouwers uit 

Markelo, aangifte van het overlijden van Gerrit Jan Kattelaar, oud 49 jaar. Hij is de echtgenoot 

van Johanna Willemina Schutte. De ambtenaar van de burgerlijke stand is de burgemeester  
Alexander Leonard Nilant. 
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1748 volkstelling  
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1748, volkstelling  
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Aangifte van overlijden van Aleida Katteler, weduwe van Lucas Lubbers, 3 oktober 1843 
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Burgemeesters van Wierden 
 

1813, 1814 Huibert Jacobson 

 

maire, schout 

1825 - 1835 Wolter Jalink  

  

1835 -1841 Wilhelm Jalink  

 

oudste zoon van burgemeester Wolter Jalink 

1841 - 1879 Joan Wilhelm 
Putman Cramer 

 

was burgemeester van Diepenheim, bracht 1844 

de gemeentesecretarie over naar huize Het Leyerweerd, waar hij 
ook woonde 

1880 - 1893 Willem Hendrik 
Dikkers 

 

bracht de gemeentesecretarie over naar de 
oude pastorie in Enter 

1893 - 1903 Hendrik Jochem 
Warnaars 

  

1903 - 1941 Johannes 
Cornelis van den 
Berg 

  

1941 - 1944 mr. Eric Donald 
Maaldrink 

 

van april tot december 1941 waarnemend; ontslagen door 
de directeur-generaal van het departement van Binnenlandse 
Zaken 

1944 Anthonie Wijnen 

 

waarnemend 

1944 - 1945 Auguste Marie 
Joseph Anna 
Regout 

 

waarnemend 

1945 - 1946 G.W. Maat 

 

waarnemend, de gemeenteontvanger 

1946 - 1973 mr. Eric Donald 
Maaldrink 

 

van september tot december 1946 
waarnemend 
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1973 - 1997 Ane Lieuwen ARP / CDA was burgemeester van Genemuiden, overleed 
30 oktober 1997 

1998 - 2000 Eint Beekman 
Ockels 

VVD 

waarnemend in verband met mogelijke gemeentelijke herindeling, 
was waarnemend burgemeester van Zweeloo 

2000 - 2009 Leonard Bernard 
Kobes 

CDA was burgemeester van Ommen, werd 
waarnemend burgemeester van Twenterand 

2009 - 2010 Jan Kristen PvdA waarnemend, oud gedeputeerde van de 
provincie Overijssel 

2010 -2019 

 

 

2019-
heden 

ing. J.H.M. (Henk) 
Robben 

 

 

Doret Tigchelaar 

CDA 

 

 

 

2014-2018 wethouder te Hattem 

 
 

 
 
Gezina Spekenbrink, de weduwe van Hendrik ten Kattelaar verkoopt land. 

 
 
Ten Brinke, de veldnaam is Brink. Hendrik Lamberts Brink is de oudst bekende Ten Brinke. 

Hij is geboren te Recdam (Rectum) omstreeks 1595. In de genealogie staat Bokdam achter zijn 

naam. Ik denk daarom dat zijn moeder van Bokdam was. Hendrik woonde op de 

Hulshorsterbrink. Hij wordt Brink Hendrik genoemd in de markeboeken. De veldnaam Brinks 

Hendrik Kempken wordt nog gebruikt. Hij is getrouwd met Geesken Hulshorst. Ze woonden 
op Klein Hulshorst te Reckum. Zijn zoon Jan trouwde met Fenneke Jansen uit Rijssen en 
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verhuisde naar Enter. Diens dochter Fenneke is geboren op 18 januari 1694 te Enter. Ze 

trouwde met Gerrit de Wilde. Achter zijn naam staat Koenderink. Waarschijnlijk is zijn moeder 

van Koenderink. In 1716 kopen ze een stuk land dat het Koendrinks stuk wordt genoemd. 

Het ligt voor de Kluppels Kempke in de Enter Es. Het is zes scheppel groot en ze betalen er 

400 gulden voor. De eigenaar die het stuk grond verkoopt is de weduwe Van Staverden tot de 
Berghorst. Ze verkoopt de grond in juli 1745 na het overlijden van haar man en verdeelt de 

boedel onder haar vijf kinderen. Fenneke en  Gerrit verkopen hun huis dat ze hebben 

verhuurd aan de krijtwever, In de Rinkelaer genoemd. Het huis stond tegenover het erve 

Roeters aan de Dorpsstraat. Roeters was de buurman van Ezendam, de vrachtrijder, ook wel 

Plas Jente genoemd. De nieuwe eigenaar wordt Jan Ten Kattelaar.  Deze gegevens zijn 
ontleend aan het Rechterlijk Archief Kedingen d.d. 23 april 1747. 

 
 

 

De Tachtigjarige Oorlog 

 

De bevolking van Overijssel kreeg te maken met de Tachtigjarige Oorlog. Tussen 1580 en 1600 
is er geen echt front, heel Overijssel is strijdtoneel. Vanuit kastelen als Twickel bij Delden, 

Huis te Goor en Huis Heeckeren bij Goor, de Schuilenburg bij Hellendoorn en Huis Saasveld 

en de vestingsteden Oldenzaal en Zutphen en stadjes als Enschede, Almelo en Ootmarsum 

terroriseren knechten en ruiters de arme bevolking. Soms zijn er zelfs veldslagen waarbij 

honderden doden vallen, zoals op de Hardenbergerheide in 1580, in Goor tussen 23 juli tot 1 

augustus 1581 en bij Noordhorn in Groningen vier weken later. Twaalf dagen na de moord op 
Willem van Oranje brandt Stad Delden tot de grond toe af. De tactiek van de verschroeide 

aarde wordt voor de eerste keer toegepast. Het gebied tussen Almelo, Oldenzaal en Groenlo is 

jarenlang grotendeels ontvolkt. In 1597 keert de rust voor een aantal jaren terug. De 

Tachtigjarige Oorlog eindigt pas in 1648 met de Vrede van Munster. 

http://members.home.nl/m.tettero/Watergeuzen/Pruist.htm
http://members.home.nl/m.tettero/Watergeuzen/Hardenberg.htm
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De Slag bij Hardenberg 

 

De burcht te Laage is voor het eerst genoemd in 1183. In 1266 benoemd de bisschop de heren 

Van Saterslo tot kastelein over Laage. Herman Van Saterslo noemt zichzelf ridder van Laage. 

De oorsprong van de burcht te Laage gaat terug naar de tijd van Karel de Grote, die overal in 
Saksenland op strategische punten boerderijen, zogeheten "Meierhöfe" liet bouwen. Over een 

ridder van Lage wordt in de boeken dus voor het eerst in de twaalfde eeuw gesproken. 

  

In 1526 moest bisschop Heinrich von Bayern zijn wereldlijke macht afgeven aan de Keizer. 

Voor Karel de Vijfde en zijn zoon Philip, de bezitter, was Lage een ver weg gelegen post in zijn 

wereldrijk. Daarom is het niet verwonderlijk dat Philip, toen eer voor de oorlog met Nederland 
geld nodig had, de burcht en bijbehorende landerijen in Lage als pand verkocht. 

  

In 1591 werd de burcht voor de laatste keer hersteld. Helaas voor korte duur. Dietrich Von 

Ketteler en zijn schoonzoon De la Croix stonden in de Tachtigjarige Oorlog tussen Nederland 

en Spanje, als goede katholieken aan de zijde van Spanje. De Nederlanders veroverden het 

bolwerk en, wellicht omdat ze geen stand meer konden houden, bliezen ze het in 1626 de 
lucht in. Wat overbleef is de ruïne zoals hij nu nog is. 
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Grenspaal van de vrijstaat Laage 

 

Godart of Godert Van Reede, heer van Saterslo, is in 1541 kastelein van de burcht Laage. Hij 

trouwt in 1544 met de rijke Utrechtse Geertrui van Nijenrode. Karel de Vijfde benoemt Godert 
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Van Reede in 1555 tot hoofdschout van Utrecht. Godert koopt in 1557 kasteel Amerongen en 

maakt het goed tot het adellijk centrum van Utrecht en Holland. 

In 1557 komt Kasteel Amerongen in bezit van de invloedrijke familie Van Reede en dit geslacht 
zal het meer dan 300 jaar in bezit houden. Godard van Reede (1621-1691) en zijn vrouw 

Margaretha Turnor hebben ongetwijfeld het meeste voor Kasteel Amerongen betekend, want 

zonder dit echtpaar zou er geen kasteel meer zijn. Tijdens de Franse bezetting van de 

Republiek wordt in het rampjaar 1672 het kasteel volledig platgebrand. Maar Godard en 

Margaretha zitten niet bij de pakken neer en laten een nieuw kasteel bouwen, waarbij ze goed 
keken naar de voorbeelden die destijds in de mode waren. Het hoge, vierkante, wat strenge 

kasteel met zijn dubbele stenen toegangsbrug is mogelijk ontworpen naar het voorbeeld van 

het veel elegantere Mauritshuis in Den Haag. Het is niet bekend wie de architect was, maar 

we weten wel dat de Van Reedes een huis en goede contacten hadden in Den Haag. De 

geëmancipeerde  Margaretha Turnor had de supervisie over de bouw. Haar man was als 

diplomaat in dienst van de Republiek en verbleef meestal in het buitenland. Uit de 
briefwisseling tussen het echtpaar weten we dat Margaretha de bouwleiding strak en kundig 

in handen hield. 

 



148 
 

 

Kasteel Amerongen 

 

De geschiedenis van Kasteel Amerongen begint officieel in 1286. Op 20 juli van dat jaar 

verklaart Floris V van Holland dat Henric en Diederic Borre van Amerongen zijn mannen van 

leen zijn geworden van den "Huyse dat si doen timmeren". Het kasteel werd in die vroege jaren 

meerdere malen verwoest en weer herbouwd. In 1557 wordt het huis verkocht aan Goert van 

Reede van Saesveld. Hij trouwde met Geertruid van Nijenrode, die erfdochter van het 

nabijgelegen "Zuylestein" was . De eerste kaart waarop Kasteel Amerongen is afgebeeld dateert 
uit 1597, het jaar waarin het huis werd erkend als ridderhofstad. Frederik van Reede erft het 

huis van zijn vader en laat het op zijn beurt na aan zijn zoon Goert. Met Goerts zoon Godard 

Adriaan van Reede, die het huis in 1641 in bezit krijgt, breekt er voor het huis een nieuwe tijd 

aan. 

Godard Adriaan van Reede is bekend als prominente vertegenwoordiger van de Nederlanden 
in het buitenland. Samen met zijn vrouw Margaretha Turnor verfraait hij het huis. Tijdens 

het rampjaar vlucht Margareta tijdelijk naar Amsterdam terwijl Godard Adriaan in Berlijn 

verblijft bij de Keurvorst van Brandenburg. In februari 1673 is het kasteel door de Franse 

troepen met takkenbossen in brand gestoken. Onder supervisie van Margaretha wordt er na 

de verwoesting direct begonnen met de herbouw. 

Het huidige Kasteel Amerongen is opgebouwd in de voor die tijd veel voorkomende Hollands-
classicistische stijl. In 1680 is het huis gereed. Godard Adriaan van Reede overlijdt in 1691. 

Zijn zoon Godard van Reede-Ginckel volgt zijn vader op als heer van Amerongen. Hij trouwt 

met Philipotta van Raesfeld, erfdochter van Kasteel Middachten. Godard van Ginckel is een 

van de vertrouwelingen van Stadhouder Willem III. Hij is succesvol in het leger van de Prins 

en behaalt in Ierland belangrijke overwinningen. Hij wordt onderscheiden en verkrijgt de 

titel Graaf van Athlone. 
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Margaretha Turnor 

 

Frederik Christiaan van Reede (Utrecht, 20 oktober 1668 - Sluis, 15 augustus 1719) was 

een Nederlands militair en politicus ten tijde van Willem III van Oranje. 

Hij was een zoon van Godard van Reede en Ursula Philippota van Raesfelt, dochter van 

Reinier Van Raesfelt en Margaretha van Leefdael en erfgename van Kasteel Middachten. 

Hij was in 1698 een van de ondertekenaars van het Verdrag van Den Haag dat bedoeld was 

om een oorlog tussen de zeemachten (Engeland en de Republiek) en Frankrijk over de 

opvolging in Spanje te voorkomen. 

In 1703 volgde hij zijn vader op als tweede graaf van Athlone. 
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In november 1696 werd hij kolonel bij de cavalerie. Zijn benoeming tot majoor-generaal over 

alle compagnieën te paard volgde op 14 april 1704. Op 23 mei 1706 onderscheidde hij zich 
tijdens de slag bij Ramillies. Op 1 januari 1709 werd hij benoemd tot luitenant-generaal. In 

1710 werd hij tussen Deinze en Kortrijk overvallen door een strijdmacht van 4000 

uit Ieper afkomstige Fransen. Daarbij werd hij gevangengenomen. Op 19 mei 1713 volgde zijn 

benoeming tot gouverneur-commandant van de stad Bergen in Henegouwen. Op 26 februari 

werd hij in 1718 (tegen een jaarwedde van 3000 gulden) tot gouverneur van Sluis in Staats-

Vlaanderen aangesteld. Reeds een jaar later overleed hij daar op vijftigjarige leeftijd. 

Hij trad in 1715 in het huwelijk met Henriette van Nassau-Zuylestein, een dochter 

van William Nassau de Zuylestein (1649-1708). Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. 
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Frederik Christiaan van Reede van Ginkel (1668-1719) 

In 1672, het Rampjaar, trokken de troepen van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV door het 

land. Zij staken het kasteel in brand en lieten een rokende puinhoop achter. Een jaar later 

werd onder toezicht van Margaretha Turnor begonnen met de bouw van een nieuw en groter 

kasteel, dat in 1684 werd voltooid. Koning-Stadhouder Willem III (1650-1702), een goede 

bekende van Van Reede, heeft het kasteel vaak bezocht. Een groot ruiterstandbeeld van hem 

staat nog steeds op het voorterrein, uitkijkend op het kasteel. 

 

Ontvangsthal kasteel Amerongen  
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Na de inval van de Franse legers in 1795 vluchtte de Oranjegezinde familie naar Engeland. 

Het kasteel bleef daarna lange tijd onbewoond, op een enkele logeerpartij na. Nadat in de 19e 

eeuw de Van Reede-tak uitstierf, kwam het in 1879 in handen van de laatste bewoner, Godard, 

graaf Van Aldenburg Bentinck (1857-1940). In 1977 werd het verkocht aan de Stichting 

Utrechtse Kastelen en werd het opengesteld voor publiek. 

De Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941) woonde, na zijn vlucht uit Duitsland in 1918, twee 

jaar in kasteel Amerongen voordat hij verhuisde naar Huis Doorn. 

 

Huis Zuylestein kent een historie van ruim zeshonderd jaar. Zeer kort samengevat zag deze 

enerverende historie er als volgt uit. In 1381 tot 1383 vinden we het kasteel beleend aan Jan 

van Zuylen, die ook beleend is met Natewich en Heulestein. Tot 1502 blijft het kasteel in deze 

familie. In 1549 is Ernst van Nijenrode eigenaar van het kasteel, wiens dochter Geertruid in 

1558, na de dood van haar vader het kasteel erft. Zij is getrouwd met Godert van Reede van 

Saesfeld, die ook eigenaar van Amerongen is. In 1609 koopt Johan van Renesse van der Aa 
het kasteel, die het vervolgens in 1630 verkoopt aan Prins Frederik Hendrik. Prins Frederik 

Hendrik laat het kasteel grondig verbouwen in de vorm die het tot 1945 behouden heeft. In 

1640 geeft hij het kasteel aan zijn bastaardzoon Frederik, die zich dan van Nassau-Zuilenstein 

gaat noemen. 

 

http://www.geschiedenisbeleven.nl/van-duitse-keizer-tot-doornse-huismus/
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Huis Zuylestein,, ridderhofstad en hoge heerlijkheid 

 

Veel eigenaren van belangrijke havezaten komen in 1580 in opstand tegen het Spaanse gezag. 

Oldenzaal is een belangrijke Spaanse vesting. Maar Twente ligt bezaaid met versterkingen van 

de Opstandelingen, zoals het Huis Goor dat van de drost van Salland, Eggerik Ripperda, is. 
Weleveld is van Sweder Schele, een volgeling van Luther. Bijna alles wordt verwoest behalve 

Twickel. Maar één havezate is herbouwd;  Huis Heeckeren neemt nu de plaats in van het Huis 

te Goor en wordt ook zo genoemd. De rest is helaas allemaal verdwenen. De schade van de 

Tachtigjarige Oorlog is enorm. De bevolking van Overijssel heeft meer dan een eeuw nodig om 

zich te herstellen. 

De Spaanse hopman Hugo Pruim houdt vanuit Lochem plundertochten in de omgeving van 

Delden en Hengelo. Hij zou in  Azelo hebben huisgehouden. Havezate Hagmolen in Bentelo is 

verwoest. De pest teistert Enschede in 1581 en in 1582 verovert Tassis Steenwijk. Steenwijk 

wordt het roversnest van het noorden genoemd. Pruist verjaagt inwoners van Delden en de 
inwoners van Goor vanuit de Schuilenburg bij Hellendoorn. Staatse kapitein Villiers is in 

Hengelo en vernield het Huis aan de Tiemsbrug. 
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Huis Hengelo 

De staatse ritmeester Gert van Balen en vaandrig Arent Brecke plunderen vanuit Lochem de 
stad Almelo op 10 juni 1587. Ruim tachtig woningen gaan in vlammen op, maar Huis Almelo 

blijft in Spaanse handen. Broeders van het klooster Antonius in Albergen vluchten voor het 

krijgsvolk naar Oldenzaal. Stanley loopt met zijn Ierse soldaten over. Deventer is nog in 

Spaanse handen. 

Stadhouder Verdugo vreest een staatse aanval en legert begin juli vendels Waalse knechten 

in Enschede en Ootmarsum. Boeren moeten hun oogst in september in de stad onderbrengen. 

Haexbergen of Haaksbergen is grotendeels verwoest, evenals het kasteel Nijenhuis bij 

Diepenheim. Boeren slaan de richter van Haaksbergen, een bastaardzoon van Johan van 

Warmelo, dood. De Eeshof in Tubbergen is verwoest, Johan van Eschede vlucht. De  
Spaanse soldaten plunderen het Huis Weleveld in Zenderen en Spaanse ruiters uit Goor 

bezetten de Grimberg in Notter. Spaanse soldaten onder Juan Baptista de Tassis versterken 

kasteel Twickel bij Delden en krijgen hulp uit Almelo. De Staten dreigen eigendommen 

van  Herman van Twickel verbeurd te verklaren. Kasteel Twickel wordt gespaard. 

Johan Strubbe, de bouwheer van Huis Effink in Elsen trouwt met Judith Noordinck, weduwe 

van Gerrit van Voorst. Strubbe is de vijand van de koning en vlucht naar Deventer. Van 1588 

tot 1593 gaat het graafschap Bentheim over van het lutherse geloof naar het 

calvinisme. Mondragon en Don Fernando de Torres Vedras komen naar Twente met hun 

soldaten. Adolf van Twickelo, die al in 1575 het Huis Hengelo verruilt voor het veilige 

Beugelskamp bij Denekamp, bewapent in 1587/88 voor Verdugo boeren uit Overijssel 

vanwege de mogelijke inval van staatse soldaten. De bucht Lage is in bezit van Twickel en 

wordt een katholieke enclave in de graafschap Bentheim. 

Graaf Willem van den Bergh, zwager van Willem van Oranje, neemt Zutphen, Zwolle en 
Kampen in. Hij bezet in juli de vestingstad Oldenzaal en blijft er vier maanden. De hertog van 

Erik van Brunswijk (Braunschweig) legert ruiters en afdelingen landsknechten in Oldenzaal 

en omliggende plaatsen in Twente. Ritmeester Plettenborg is in Haaksbergen met 

ruitereenheden. Zowel geuzen als Spaanse soldaten plunderen het rijke klooster van 

Albergen. Boeren in Hengevelde lijden in 1573 schade na aanvallen van ruiters en  knechten. 

De graaf Van Megen met een vendel Spaanse ruiters is gelegerd in de commanderie te 

Ootmarsum. 
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Een Staats leger neemt de bisschopsstad Deventer in. Van de Kornput adviseert stadhouder 

Rennenberg van Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen en legerleider Von Hohenlohe 

bij de belegering van Deventer. Een officier uit Baden (mogelijk Steinbach) die in Spaanse 

dienst bij Alkmaar in 1573 heeft gevochten, schrijft zijn broer op 21 maart 1575 in Delden 

dat zijn mannen in Gelderland zijn rondgetrokken. Zijn slecht betaalde soldaten hebben er 
flink geplunderd. Zij hebben nog twee jaar soldij tegoed. Een maand eerder zouden knechten 

in dienst van de prins het huis van de Scholte van Ratum bij Winterswijk hebben geplunderd. 

Maar in werkelijkheid doen Spaanse soldaten dit om de staatsen in diskrediet te brengen, 

aldus B. Stegeman in Kerspel Winterswijk. De Spanjaarden zouden tegelijkertijd de hofmeijer 

van het Hof Espelo vermoorden, volgens G.J. ter Kuile. Het hof Espelo is afgebrand. (bron: C. 

Elderink) Lingen wordt persoonlijk bezit van Willem van Oranje. 

 

 

Huis Eeshof, Tubbergen 

 

De ridderschap en steden van Overijssel ondertekenen de Unie van Utrecht niet, maar 

getuigen adhesie. Waarschijnlijk gebeurt dat uit angst voor het sterke Spaanse garnizoen in 

de vestingstad Oldenzaal. Boeren bewapenen zich tegen plunderende troepen. 
Van Hohenlohe verslaat deze desperado's in twee slagen bij het klooster Sion bij Doetinchem 

en Boxbergen tussen Deventer en Raalte. 

 

De opstandelingen krijgen de overhand in Twente. Overste Steinbach 

of Steenbach  (Steenbeek) bezet Ootmarsum met zijn regiment en blijft ruim vijf maanden in 

de Commanderie. 

Ook in 1579 stropen woeste benden ruiters het land van Twente en Salland af op zoek naar 

buit. Zij zijn in staatse dienst geweest maar nu 'heerloos'. Mogelijk zijn er ruiters bij van 

Kurtzbach, Steinbach en Von Hohenlohe. Boeren komen in opstand tegen de huurlingen, 

maar worden uiteindelijk verslagen. 
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Van 1589 tot 1591 vallen Staatse benden Almelo aan, vermoedelijk vanuit Goor, dat van 1589 

tot en met 1591 is bezet door aanhangers van prins Maurits. Graaf Mario Martinengo versterkt 

Enschede met zeven bolwerken. Hij laat op 1 oktober in Gronau boeren vermoorden en huizen 

in brand steken. Zijn cavalerie probeert vee te stelen. Dominee Jesse schrijft dat graaf Arnold 

van Steinfurt getuige is van de moord op zes boeren en het verwonden van anderen (bron: C. 
Elderink).  Gerrit van Bevervoorde van het slot Weemselo schaakt Maria van Reede van het 

kasteel Saterslo in Saasveld. De molens van Het Hulsbeek in de buurtschap Berghuizen bij 

Oldenzaal gaan in vlammen op. Een steen in het Palthehuis getuigt van dit voorval. Ongeveer 

duizend paarden, duizend schapen, vijfhonderd koeien en ontelbare varkens worden in 

augustus geroofd in de buurt van Oldenzaal. 

Maurits verovert kasteel Rechteren. Geuzen, ruiters en voetvolk vallen op 24 november 1590 

onder leiding van kapitein Leswein of Lezwein tevergeefs het Huis Almelo aan. De staatse 

overste, graaf Van Overstein, overnacht op 17 december 1590 in of bij Almelo. De situatie 

blijft tot augustus 1591 onveranderd. De Staten-Generaal laten 

de Harrevelderschans bouwen midden in vijandelijk gebied tussen Haaksbergen en Buurse. 

De burcht te Laage is opgeblazen, evenals Huis Kettelaar aan de Kattelaarsdijk te Enterbroek, 

Huis Hengelo aan de Thiemsburg, de Eeshof te Tubbergen, het kasteel te Goor, Huis Nijenhuis 
te Diepenheim, Huis Saterlo te Saasveld, Huis te Tilligte, Huis Hagmolen te Bentelo, de 

Grimberg te Notter, Huis Sudenae te Zuna, Hof Espelo te noordwesten van Enschede, Huis 

Effinck te Elsen, Huis Almelo en Huis Hardenberch op de Hoge Brink te Enter. 

 

Staatse troepen van Pruist of Prüsse verwoesten huizen in Delden. Goor en Rijssen branden 

af en Enschede wordt korte tijd bezet. Spaanse soldaten plunderen het Huis Weleveld in 
Zenderen en Spaanse ruiters uit Goor bezetten Huis Grimberg in Notter. Weduwe Van Beckum 

verlaat het Nijenhuis (Diepenheim) dat geheel verwaarloosd raakt. 

Het verraad van Rennenberg. Op 21 april is graaf Willem van Nassau in Ootmarsum. Op 15 

juni houdt Eggerik Ripperda de katholieken in Zwolle onder controle. Maarten Schenk wint 
de slag op de Hardenbergerheide, maar komt met zijn Malcontenten te laat in Zwolle. In april 

bezet Van Hohenlohe Oldenzaal, maar op 27 september verlaat hij de vestingstad al weer. 

Boeren zijn plunderingen door slecht betaalde huurlingen zat en vormen een leger om de 

mannen van Van Hohenlohe te verdrijven.  
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De Spaanse kapitein Pessel trekt met Spaanse, Albanese, Waalse en Duitse soldaten over de 

grens bij Wielen tussen Hardenberg en Gramsbergen. In de bossen bij Uelsen en Neuenhaus 

vallen veel doden. Kapitein Pruist legert een garnizoen in Huis Schuilenburg, een van de 

weinige verdedigbare huizen in Overijssel. Een aantal Twentse jonkers, onder wie Joost 

van Bevervoorde en Johan Rammelman, overwintert in Osnabrück. Herman Ripperda van de 
Hof te Boekelo blijft. Hij heeft een vrijbrief (sauvegarde). Ook de Spaansgezinde drost, Goossen 

van Raesfelt, verantwoordelijk voor de terechtstelling van de freules Van Beckum, vlucht. 

Spaanse troepen uit Zutphen en Lochem naderen Twente. 

Spaanse soldaten bivakkeren in Huis Hengelo, maar Gelmer Sticke verdrijft de Spaanse 
soldaten uit Hengelo in een drie uur durende strijd. Het huis in Deventer van de naar 

Munsterland uitgeweken drost van Twente, Goossen van Raesfelt, wordt geplunderd.  

Rennenberg neemt voor Spanje Oldenzaal in op 27 september; Singraven lijdt onder Spaanse 

bezetting. Adolf van Bellinkhave of Bellinckhave, beleend met Vogelzang bij Almelo en lid van 

de Overijsselse Staten,  is doodgeschoten in Diepenheim. 

De erven Hardenberg (links naast de cooperatie) en Harmsel (de drie erven aan de Werfstraat 

rechts naast de cooperatie) te Enter zijn bewaard gebleven. Ze lagen bij het kasteel de 

Hardenberg, waar later de cooperatie werd gebouwd. De herberg en erve Kattelaar van Huis 

Kettelaar zijn er ook nog. 
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Op de kaart staat op de plek waar Enter ligt ‘Sater’. Waarschijnlijk wordt het kasteel bedoeld 

waarvan de eigenaar Van Reede was, die ook eigenaar was van het kasteel Saterslo te 

Saasveld. 
 

 

 

Willem van Oranje benoemt Johan van Voorst tot drost van bezette heerlijkheid Haaksbergen 

en Diepenheim en tot drost van heel (bezet) Twente.  Eggerik Ripperda wordt luitenant-
stadhouder van (grotendeels bezet) Overijssel, drost van Salland en heer van Boxbergen, 

Weldam en Heekeren in Goor, bezoekt in februari Hengelo. Herman Ripperda, broer van 

Eggerik, blijft op zijn landgoed, de havezate Hof te Boekelo. 
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Rennenberg sterft in juli, Verdugo volgt hem op als stadhouder. De  Slag om Goor is de eerste 

daad Verdugo; Schenk neemt Eggerik van Ripperda, Johan van Voorst en legeroverste 

Christoffel van  IJsselstein gevangen in augustus. Overijssel zweert samen met andere 

gewesten op 26 juli 1581 de koning van Spanje af, nadat Philips II Willem van Oranje vogelvrij 

verklaart. Mendo loopt bij Enschede in de hinderlaag van Hendriks; honderdzestig doden. 
Emanues de Vagos met 3800 man in Uelsen. 

 

Stadhouder Verdugo nadert Almelo en Enschede met een groot leger en vraagt beide steden 

in juni zoveel mogelijk bier en brood in voorraad te houden. Hij belooft alle schade door zijn 

soldaten aan Huis Almelo toegebracht te zullen vergoeden. 

Zutphen en Deventer en de kastelen Rechteren en Schuilenburg worden Staats.  
Adolph van Twickelo, heer van Hengelo, overlijdt in (Spaans) Oldenzaal. 

Graaf Van den Bergh laat het huis Weemselo (Weemsele) innemen en verbranden op 8 

augustus nadat het door zijn vijand kort is bezet. Herman van den Bergh stuurt in augustus 

dertig soldaten van het vendel van hopman Boijmer naar Rutger Torck in Huis Almelo. Prins 
Maurits belooft in augustus geen soldaten in de Huizen Hengelo en Almelo te legeren wanneer 

de Spaanse soldaten vrijwillig vertrekken. De Spanjaarden gaan waarschijnlijk niet op het 

voorstel in. Want in 1593 wordt de Spaanse bezetting op het huis Almelo afgelost.  

Ook Delfzijl (belangrijkste toevoerhaven tot Groningen) en Nijmegen (de sleutel tot de Waal) 

vallen in handen van de prins van Oranje 

Maurits neemt Steenwijk, Coevorden (in augustus voor de negende keer afgebrand, op 12 

september staats), Almelo, Ootmarsum en het huis Schuilenburg bij Hellendoorn in. Saasveld 

komt in staatse handen (Gerard van Bevervoorde) in de nacht van 1 op 2 april. Spaanse 

troepen bezetten op 3 april Huis Weleveld. Zij vertrekken weer op 19 juli omdat Maurits 
Ootmarsum belegert. Verdugo, de Spaanse stadhouder van Overijssel, moet zich terugtrekken 

en gaat naar Denekamp. Verdugo plundert Uelsen en Veldhausen; Mendoza moet zich 

terugtrekken uit Ootmarsum. Ook Enschede wordt heel even Staats. Spaanse soldaten uit 

Oldenzaal plunderen in Bentheim. Parma sterft in Atrecht 

 
Verdugo belegert de vesting Coevorden en geeft de drost van Twente opdracht muitende 

soldaten in kasteel Twickel bij Delden te arresteren en naar Oldenzaal te brengen.  

Hendrik Frederik van den Bergh herovert Ootmarsum op 11 september voor Spanje.  
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 Huis Almelo is in juni nog in handen van het Staatse leger en wordt volledig verwoest (bron: 

brief Albrecht van Ittersum aan hopman Jacob Muersz in Ootmarsum). Spaanse soldaten 

nemen Almelo in. 

 

Mendoza plundert vanuit Ootmarsum, Gildehaus en Neuenhaus,  Mario Martinengo trekt 
vanuit Enschede naar Hengelo. Een derde deel van Hengelo, drieenveertig boerderijen gaan 

in vlammen op. Na een beleg van bijna acht maanden moet Verdugo zijn kamp bij Coevorden 

opbreken. De Spaanse stadhouder vertrekt naar Rheine. Niet lang daarna valt Groningen in 

handen van Maurits. Johan van Voorst herbouwt de Grimberg in Notter. Pachters uit de 

omgeving van Ottenstein bij Ahaus brengen tussen 1595 en 1607 geen cent meer op. 
 

Het Staatse leger onder kapitein Splinter verovert Huis Hengelo. Veertig huizen in Hengelo 

gaan in vlammen op in 1595 en 1596. Het Huis Heeckeren, dat in 1584 is afgebrand, wordt 

in 1597 herbouwd. In 1597 verovert Maurits  Groenlo, Bredervoort, Enschede (18 oktober), 

Oldenzaal (22 oktober) en Lingen (12 november) en zijn overste Duivenvoorde en/of Gerard 

van Warmelo neemt Ootmarsum in op 21 oktober.  Spaanse soldaten verlaten kasteel Twickel, 
Almelo blijft Staats tot 1605 en Verdugo overlijdt. Bron: Marcel Tettero. 

 
 
 
Doopregister 1803 
 
Mensen die in 1830 werden gedoopt met de namen Burgers, Nijland, Peters, Koenderink, 

Kattelaar en Assink wonen nog steeds in Enter.  
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Doopregister 1808 
 
Namen van mensen die nog steeds in Enter wonen staan in de doopregisters van het jaar 
1808, zoals Beverdam, Schuitemaker en Nijland. Mensen met de namen Rozeboom, 

Hobbelink en Pleschers wonen niet meer in Enter 

 

 

 



165 
 

  



166 
 

 



167 
 

 

 
 



168 
 

Doopregister 1830 
 
Kinderen van families Ezendam, Bokdam, Kattelaar, Beverdam, Kamp, De Wilde, Lubbers, 
Wilbers, Waanders Van Zomeren, Evers en Effink wonen bijna allemaal nog in Enter. Wilbers, 

Evers en Van Zomeren zijn verhuisd. 
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Eigenaar Huis Enter en Huis Enterbroek 
 
 

Het Huis Lage ook wel 't Huys te Laag of Lage is een kasteelruïne aan de Dinkel in Lage in het 

district Graafschap Bentheim in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het huis Lage was 

oorspronkelijk een burcht verdedigd door borgmannen die hun huizen op 

de voorburcht hadden staan. In de zeventiende eeuw werd de burcht een militair steunpunt 

voor het Landschap Twente maar verviel tot Spaans roversnest tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog waarom de burcht verwoest werd in 1626 om nooit meer herbouwd te worden. 
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In 1183 wordt de burcht genoemd in een oorkonde als Herimannus van Lage eigenaar blijkt, 

die tussen 1173 en 1183 domheer van Munster was. In 1346 kwam de heerlijkheid in bezit 
van bisschop Jan van Arkel toen ridder Elbert van Eyle en zijn vrouw Jutte van Lage hun 

rechten op Lage met toebehoren aan hem verkochten. Jan van Arkel heeft het niet lang in zijn 

bezit gehad. De koopsom was zo hoog, dat hij niet bij machte was deze te voldoen en moest 

daarom Lage verpanden. Hij en zijn opvolgers bleken niet in staat de pandsom in te lossen. 

Bijna vijfenzeventig jaar waren de Van Coeverdens heer en meester over Lage. 

De IJsselsteden zagen in Lage een strategische aanwinst om Twente te beveiligen, dankzij 
financiële steun van Kampen was bisschop Rudolf van Diepholt erin geslaagd zich van de 
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heren van Coeverden los te maken en de pandsom van 3607 oude Franse gouden schilden te 

voldoen.    

 

 

Tekening van Huis te Laage. 

 

Na de verwoesting van de burcht kwamen de bezittingen aan de provincie Overijssel. In 1635 
werden ze overgedragen aan graaf Eustache de Croÿ die getrouwd was met Theodora Maria 

Geertuid van Kettler. In 1576 was de heerlijkheid Lage door Philips II aan haar voorouder 

Diederik van Kettler verpand. Van Croÿ verkocht na acht jaar het bezit aan de drost van 

Twente, Johan van Raesfelt, voor 33.000 gulden. De heerlijkheid behoort sinds 1642 

aan Twickel. Amadea van Flodroff, weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt, liet in 1686, 
getuige een gevelsteen met de wapens van Raesfelt en Flodroff erop, een klein herenhuis 

bouwen. Later werden daaraan twee kleine zijvleugels aangebouwd. De heren van Twickel 

bleven in bezit van de heerlijkheid. Na de Raesfelts waren dat leden van het huis van 

Wassenaer-Obdam. In 1850 veranderde deze naam in van Heeckeren van Wassenaer. 

Tijdens het beleg van Oldenzaal gaf Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 16 juli 1626 opdracht 

aan Casper van Euwsum, heer van Nienoordt, drost van Coevorden en het land Drenthe en 
zijn regiment de burcht op te blazen. In de burcht waren Wilhelm von Ketteler (1575-1627) 

met zijn familie en ongeveer 200 soldaten in Spaanse dienst. Het geschut werd in stelling 

gebracht en de Spaanse soldaten moesten het complex verlaten, ze mochten hun vaandelen 

meenemen en zoveel kogels als ze in hun mond konden dragen. Wilhelm von Ketteler en zijn 

familie werd toegestaan vijftien karren met bezittingen mee te nemen. De volgende dag trokken 
de Spanjaarden en de Von Kettelers weg. In kazematten onder de burcht was een ruime 

kruitvoorraad aanwezig die tot ontploffing gebracht werd. Het kasteel werd daardoor verwoest 

en daarna nooit meer opgebouwd en tegenwoordig staat de ruïne er nog altijd.  
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1 september 1821 Opregte Haarlemsche Courant 

 
 

 

 
 
6 augustus 1830, Overijsselsche Courant Tubantia  
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De Lenen  

 

De kern van het leenstelsel is dat de leenman altijd de bezitter is van het leengoed. De leenman 

ontving de jaarlijkse pacht van de bijbehorende erven en hoefde er niets van af te dragen aan 

de leenheer. De aard van het leenstelse was gericht op militaire macht. Het leenstelse in de 

vroege Middeleeuwen was gebaseerd op militaire noodzaak. Om zich tegen de roofridders te 

beschermen verenigde de lage adel zich onder bescherming van een adelijk persoon. De 

leenmannen verplichten zich tot onderlinge militaire- en politieke steun aan de leenheer. De 

leenmannen droegen daarbij hun bezittingen als onderpand op aan de leenheer. Dit werd 

opdracht genoemd. Ze werden daarmee onmiddellijk weer beleend want dat was de 

voorwaarde. Op die manier werden de vrij eigen goederen tot leengoed gemaakt. De 

leenmannen moesten één keer in hun leven, bij de belening, een heergewaard betalen. Dat 

was een kledingstuk dat in het leger (heer) kon worden gebruikt, zoals een harnas eventueel 

een paard. Ook moest een eed van trouw aan de leenheer worden gezworen, de leeneed. 

Als een leenman met een machtige roofridder in conflect kwam, hielpen de leenheer en de 

andere leenmannen hem. Als de leenheer een conflict kreeg met een andere machtige 

leenheer, riepen beiden hun leenmannen op. Die moesten het conflict met wapens uitvechten. 

Het recht van de sterkste speelde een belangrijke rol. Niet komen opdagen was er niet bij. Dan 

raakte de leenman zijn leengoederen kwijt en werd er iemand anders mee beleend. Het was 

dus niet zo dat de leenheer in geval van een ontrouwe leenman diens goederen  eigen gebruik 

in beslag nam. Er moest een nieuwe leenman mee beleend worden. Het leenstelsel was een 

efficient militair machtsmiddel.  

In 1686 waren er op het Huis Hermannushoes nog twintig manschappen (soldaten) 

gestationneerd. Enter betekent in de oude taal een leger aan het eind van Twente: ent here. 

Vrouwen hadden geen rechten dus als de vader overleed en er geen broer was werd er een 

hulder aangesteld die de rechten en plichten waarneemt.  Een volwassen zoon kan ook als 

hulder worden aangesteld. Een hulder is hij die namens een leenman de leeneed aflegt en het 

heergewaad van een leengoed betaalt. Vrouwen kunnen dus geen leenvrouw zijn. Wat betreft 

het Hermannushoes zijn verschillende hulders bekend. En op die manier verdween de naam 

Van der Reve. Met naam bekend zijn Herman Sticke, Goedert van Langen, Derick van der 

Beke, Herman van der Beke, Gerhart van Laer, Warner Hoefslag. Op 23 juli 1560 is als hulder 

bekend Arent Helmich en later Evert Berniers. 
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Bron: Historisch Centrum Overijssel 

 
In het oude archief van de gemeente Zutphen is een acte die dateert van 2 februari 1134. In 

deze acte inzake een schenking aan de kanunniken van de Walburgskerk te Zutphen komt 

als getuige Arnoldo de Ennethere voor. Arnoldo was een broeder in deze kloostergemeenschap. 

Dit is de eerste vermelding van de naam Enter en de vroegste vorm hier van.   

In verschillende eerdere oorkonden wordt als schout van Tventa (Twenthe) Frethericus de 

Arnethe genoemd. Hoewel de namen op verschillende manieren werden geschreven, mag 

verondersteld worden dat de ridder van Arreth en de schout dezelfde personen zijn ofwel dat 

de schout een zoon is van de ridder. De schout werd door de bisschop van Utrecht benoemd. 
Frethericus de Arneth is omstreeks het jaar 1262 als ridder in de Duitse Orde opgenomen.  

 

In 1993 was de inventarisatie van het archief van het huis Almelo voltooid. Het archief is 

openbaar en hiermee kwam een bron met informatie beschikbaar voor historici en genealogen. 

In het archief zijn ook gegevens vermeld betreffende de Enterse geschiedenis. Uit de oudste 

akten blijkt dat er aan het begin van de veertiende eeuw een riddergeslacht in Enter woonde. 

In de veertiende eeuw waren in Enter de ridders Van den Reve uit Tilligte bekend. Hermannus 

en Theodoricus van Enthere zijn de namen die zijn vermeldt in het archief. Hermannus en 

diens zoon Theodoricus van den Reve noemen zich ook Van Enthere. Ze verdedigden de marke 
Enter. Hun Huis, volgens oude geschriften, is het Hermannushoes, op de plek van de huidige 

Werfstraat. Het was een versterkt edelmanshuis.  Er was later op die plaats een erve 
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Hermselien. De heren van Enthere zijn afkomstig van de burcht te Tilligte. Waar nu de 

hofstede Borgreve ligt, stond vroeger de burcht van de heren Van den Reve. Hermannus van 

den Reve van Enthere is de roofridder die met de heren van Saasveld en Goor o.a. de rijke 

kloosters beroofde.  Het Hermannushoes was een leenkamer waarvan later de rechten zijn 

geruild met het erve Groot Leetink te Elsenerbroek. De leenkamer regelde de administratie 
van de lenen voor Huis Grimberg. 

 

 

 
 

 
Graaf Godefriedus van Gore en zijn neef Herman van Saterslo en de buurman Van den Reve 

uit Tilligte plunderden veelvuldig adellijke huizen en boerderijen. Ze terroriseerden de wijde 

omgeving. Ondanks waarschuwingen van bisschop Otto 111 bleven ze doorgaan met hun 

strijd. Tot het jaar 1248. Toen trok de bisschop met een groot leger, onder aanvoering van zijn 

neef graaf Willem 11 van Holland, naar Goor en Saasveld. De graven Godefriedus van Goor 

en Herman van Saterslo werden bruut gevangen genomen en naar Utrecht gebracht. Huis 
Saasveld is met de grond gelijk gemaakt. Waarschijnlijk is ook de borcht te Tilligte met de 

grond gelijk gemaakt. In 1382 werd Aelbert Van den Reve beleend met het Hermannushoes. 

Waarschijnlijk is het versterkte huis met de grond gelijk gemaakt door bisschop Otto 111 en 

werd er later een erve gebouwd. 

 
In die tijd werden koop en verkoop van onroerend goed, erfeniskwesties en dergelijke zaken  

door kloosterlingen op schrift gesteld. Als getuigen werden ridders en knapen uit de omgeving 

opgeroepen door de heren van Almelo. De ridders te Enter waren familie van de heren van 

Almelo en borgmannen van de heren van Goor. Borgmannen speelden een rol bij de 

verdediging van het kasteel van hun heer. Oorspronkelijk moesten ze bij of in het kasteel 

wonen. In een acte uit het jaar 1308 komen de namen voor van de knapen Hermannus de 
Enthere en zijn zoon Theodoricus de Enthere. De heren Van Enthere stichtten de kapel gewijd 

aan de Heilige Antonius Abt, op de plaats waar nu de hervormde kerk staat. 

 

Het archief van de bisschop van Utrecht vertelt meer over de woonplaats van de ridders in 

Enter. Het leenregister vermeldt in 1382 het Hermanshuys of Hermannishus in Enter. Het 

was dus een versterkt edelmanshuis. Hermannus was niet de laatst bekende telg uit het 

geslacht van Enthere. Theodoricus was zijn zoon en diens zonen waren Aelbert en Johannes 

van den Reve. Aelbert van den Reve had twee dochters, Geertruyt en Gese van den Reve. 

Geertruyt van den Reve is getrouwd met Evert van Bevervoorde. Het is zeer waarschijnlijk dat 

we hier te maken hebben met het Huis van het geslacht van Enthere. In 1382 was Aelbert van 

den Reve, verwant aan de graven van Almelo was, beleend met het Hermannishus en met het 

Huis te Enterbroek aan de Kattelaarsdijk. Adellijke huizen die goederen in leen hadden van 

de bisschop van Utrecht gaven deze soms weer in onderleen uit aan pachters.  

Aan het Hermannushoes is een particuliere leenkamer verbonden geweest. Alle particuliere 

leenkamers in Overijssel waren verbonden aan adellijke huizen. De riddermatige eigenaars 

gaven goederen in  achterleen uit. Dat is de aanwijzing dat het Hermannushoes vroeger een 

adellijk huis is geweest. In het archief van het huis Vilsteren werden boekjes gevonden met 

de administratie van de leenkamer van het Hermannushuis in Enter.   

Een leenhof werd gevormd door een leenheer en zijn leenmannen. Leenheren 

(grootgrondbezitters) gaven grond, huizen of rechten in leen aan leenmannen, als dank of in 

ruil voor krijgsdiensten. Een leenkamer werd door de heer opgericht om de uitgifte van de 
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lenen en de inning van heergewaden goed te kunnen administreren. Heergewaden waren een 

geldelijke vergoeding aan de leenheer wanneer een nieuwe leenman werd aangesteld.  

Het leenstelsel werd in 1798 afgeschaft, maar de leenadministratie liep soms nog een aantal 

jaren door tot 1811. De leenman werd eigenaar, van een schadeloosstelling voor de leenheer 

kwam niets terecht. Om de uitgifte van lenen en de inning van de heergewaden goed te 

administreren richtte de leenheer na verloop van tijd een leenkamer op. 

In de Overstichtse- en Overijsselse leenprotocollen (leenregisters) staan over een periode van 

meer dan vier eeuwen de beleningen (overgangen van bezit) opgetekend van ongeveer 

vijfentwintighonderd boerderijen, landerijen en tiend- en visrechten in Overijssel, Drenthe, 
Gelderland en het graafschap Bentheim. De leenregisters bevatten ongeveer 

vijfentwintigduizend namen van personen, plaatsen, erven en percelen. Deze bron biedt een 

schat aan informatie over de lokale geschiedenis, maar ook en vooral over de familierelaties 

van bezitters van lenen. Dit alles uit een periode waarin andere bronnen van informatie over 

onroerend goed en personen relatief schaars zijn. Bij de overgang van het bezit wordt niet 
alleen de nieuwe bezitter genoemd, maar in vele gevallen ook de familiebetrekking tot de vorige 

bezitter. De elkaar chronologisch opvolgende aantekeningen brengen dikwijls meerdere 

generaties van een bepaalde familie in beeld. Ze bieden tevens de mogelijkheid de geschiedenis 

van het specifieke erve, perceel of recht te volgen; evenals veranderingen in de naamgeving. 

Het leenstelsel heeft een ingewikkelde voorgeschiedenis die teruggaat tot in de vroege 

middeleeuwen. De leenheer gaf de lenen uit aan de leenman. Oorspronkelijk verleende de 
leenman aan de leenheer bepaalde diensten, bijvoorbeeld militaire hulp. Bovendien was de 

belening tijdelijk. Na overlijden van de leenman verviel het leen weer aan de leenheer. 

Geleidelijk aan - zeker na de middeleeuwen - werden de lenen erfelijk in de familie van de 

leenman, die ze zelfs kon verkopen. Toch bleef er een door het leenrecht geregelde verhouding 

tussen leenman en leenheer. Dit leenrecht bepaalde onder andere op welke wijze lenen van 

de ene op de andere leenman konden worden overgedragen; hetzij door vererving hetzij door 
verkoop. Hiervan is aantekening gehouden in de leenprotocollen. 

De leenkamers ook wel de leenhoven genoemd, verzorgden binnen het leenstelsel de 

registratie van de lenen. Deze begint aan het einde van de dertiende eeuw. In die periode is de 

daadwerkelijke steun door krijgsdienst (heerdienst) aan de heer al op de achtergrond geraakt. 

Het leenrecht regelde de rechten en plichten tussen de leenheer en de leenman, de persoon 
die een gebied in beheer kreeg. Stierf de leenman dan had diens zoon, als opvolger, het recht 

op dat leen, boven een buitenstaander. Dit kon duren tot het moment dat er geen opvolger 

meer was. Meestal ging het leen dan naar een ander, waarbij deze meestal een pandsom moet 

aflossen aan de leenheer. In een groot aantal gevallen werden deze afspraken vastgelegd in 

een meervoudig verslag, opgemaakt door een griffier of een baljuw.  Het gebeurde echter ook 

dat de heer de grond weer in zijn eigen beheer nam. 

Overijssel maakte tot 1528 deel uit van het bisdom Utrecht en werd ook wel het Oversticht 

genoemd. De bisschop was zowel geestelijk als wereldlijk heer. Na 1528 kwam de soevereiniteit 

over Overijssel aan de vorsten uit het Habsburgse Huis, eerst Karel V en later Philips 11. Na 

de Opstand kwam die soevereiniteit tenslotte aan de Staten van Overijssel. Al deze soevereinen 

traden op als leenheer. In de leenkamer vond de administratie plaats van de overgang van het 
bezit van de lenen. De archieven van de leenkamers zijn bewaard gebleven in respectievelijk 

het Utrechts Archief voor de bisschoppelijke periode en in het Rijksarchief in Overijssel voor 

de periode 1528 - 1805. In 1805 is het leenstelsel afgeschaft.  

 

De meeste leenkamers zullen voor de akten, die zij hun leenmannen meegaven, hebben 

beschikt over een formulierboek met voorbeelden van deze akten. Het enige formulierboek dat 
ons bekend is bevindt zich in het archief van de graven van Holland, 19 en bevat het volgende 

formulier: ‘Alb. doen cont allen luden dat wi verliet hebben ende verlien mit dezen brieve Jan 

Spierinc van Veen alsulc liengoet als Herman van Veen, zijn vader, te houden plach dat is te 

verstaen ten rechten erfleen gelijkerwijs als dat register daerof inhout, te houden van ons ende 

onsen nacomelingen hi ende sine nacomelingen etc. (daarbij waren – hierna volgen de 
getuigen), in orcunde etc.’ Hierna volgt de aankondiging van het zegel, de plaats en de datum.  

In het formulierboek is geen tekst van een eerste belening aanwezig. Dit formulier is voor het 

afwijkende gedeelte daarom ontleend aan het archief van de heren van Voorne:20 ‘Wi 

https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Leenhof
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Leenheer
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Leenman
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Griffier
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Baljuw&action=edit&redlink=1
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Machteld, vrouwe van Valkenburg etc., doen cont allen luden dat voor ons quam Hendrik 

Jansz. van Abbenbroek en droeg ons op van zijn vrijen eigen goed (hierna volgen de percelen) 

ende wi hebben hem verliet en verlien etc, als boven’. 

 
De naam van het erve Hermannushuis is in de loop der eeuwen veranderd van 
Hermannushoes, Hermsele en Hermshuis in Harmsel. Het Huis en later het erve Hermsel 

stond achter de hervormde kerk, aan de huidige Werfstraat en was het enige erve dat was 

begunstigd met een dubbele waar of aandeel in de marke Enter. Hieruit blijkt ook weer een 

bijzondere status vanuit het verleden.  

 
Hermannus de Enthere was klerk en procurator van de kerk te Oldenzaal. Particuliere 

goederen worden overgedragen aan de kerk. Op 5 januari 1304 verklaart broeder Arnoldus, 

commandeur in Arnhem van de commanderij van Sint Jan, ten overstaan van de proost van 

Oldenzaal, dat de goederen van Amelius de Billen, Hermannus de Enther en Wenemarus 

Bentich, het goed Sybbinck onder Vorstonden gelegen over te dragen aan het huis van Sint 
Jan te Arnhem. 

 

Op 15 juli 1308 verklaren Johannes, graaf van Benthem, Phylippus, proost van de kerk van 
Aldensul (Oldenzaal), Henricus de Almelo, knape, als voogd van zijn minderjarige 
bloedverwanten Ecbertus en Johannes de Almelo, Woltherus de Keppele en Gotfridus de Gore, 
knapen, verklaren dat Albertus, kapelaan te Almelo met toestemming van Ecbertus en Johannes 
de Almelo voornoemd een perceel land en tienden aan de kerk van Almelo heeft overgedragen. 
Die goederen waren  hem  vroeger door wijlen heer Ecbertus de Almelo, ridder, en zijn oudste 
zonen Arnoldus en Henricus geschonken. Een en ander in tegenwoordigheid van Hermannus 
de Lage, Otto de Welevelde, Bernardus de Zebelinge, Rodolfus de Bevervoorde, Arnoldus Grip, 
ridders, Rodolfus de Peze, Everhardus de Bevervoorde, Hermannus de Enthere, Ecbertus 
Welege, Nicolaus Ruthere, Jacobus en zijn broer Fredericus de Tije, knapen.  
 

Een knaap is een vrijgeboren jongeling, die na opleiding tot ridder geslagen worden. Ook wel 

schildknaap, wapendrager, strijdknecht. Het begrip 'knaap' heeft tot na de middeleeuwen zijn 

oorspronkelijke betekenis van 'jongeman, knecht, leerling' behouden. 

 
Op 31 januari 1323 verklaart Johannes de Almelo, knape, in tegenwoordigheid van Johannes, 

graaf van Benthem, Bernardus de Zebelinge, Everhardus de Bevervorde, ridders, Henricus de 

Almelo, Otto en zijn broer Bernardus de Welvelde, Rodolfus de Peze, Tidericus de Grimberge, 

Hermannus de Enthere, Ecbertus Welghem, Wolterus de Haslo, Johannes de Reve, Bernardus 

Suederi Johannes Welghem, Ecbertus Mostart, knapen, dat zijn oom Johannes, graaf van 
Benthem, met medewerking van zijn verwanten Bernardus de Zebelinge, ridder, Henricus de 

Almelo, Otto en zijn broer Bernardus de Welvelde, Rodolfus de Peze en Thidericus de 

Grimberghe, tussen hem (Johannes de Almelo) en zijn broer Ecbertus een magescheid tot 

stand heeft gebracht, waarbij hem de volgende goederen zijn toegekend die hij van zijn broer 

Ecbertus in leen zal houden: Het huis Ambinc in Elsen, Rolvinc in Wierden en nog meer 

huizen. Een magescheid is een boedelscheiding, vaak ook geschreven als maegescheit. 

Op 21 januari 1333 verklaren Ecbertus, heer van Almelo (Engelbert de II), zijn echtgenote 

Agnes, zijn kinderen Arnoldus, Hadewiges en Konegundis dat zij Johannes Voghel de akker 

Richardinc Breden, behorende tot het erve Richardinc (Almelo) , voor 18 mark Brabantse den. 

hebben verkocht en voor het gerecht van Almelo onder belofte van vrijwaring hebben geleverd. 
Dat de levering heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van Everhardus de Bevervorde, ridder, 

zijn zoon Rodolphus, Ecbertus de Grimberghe, Ecbertus Henrici de Almelo, Johannes de 

Molendino, Johannes de Reve en zijn zoon Svederus, Arnoldus Grubben, Jacobus de Tija, 

Theodoricus de Enthere,  

Hermannus van den Reve heeft een zoon die in 1333 ook Van Enthere wordt genoemd, 

Theodoricus van Enthere. Theoricus is de vader van Aelbert van den Reve.  In 1333 wordt 

Hermannus van den Reve genoemd in de zaak van bovengenoemde magescheid. Aelbert van 

den Reve heeft een broer, Johannes van den Reve. 
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Hadewych van Vlederingen is een dochter van Herman van Vlederingen, die in het begin van 

de veertiende eeuw als borgman van Goor voorkomt in de archieven. Zij is getrouwd met Arend 

Grubbe,  In 1326 is Arent Grubbe borgman van Goor en van 1381 tot 1384 is Johan Grubbe 

borgman en schepen van Goor. Hoogstwaarschijnlijk is Arend Grubbe dezelfde Arend Grubbe, 

waarvan in 1368 gezegd wordt dat hij een broer is van Johan Grubbe en de oom van Aelbert 
en Johannes van den Reve. 

 

Aelbert van den Reve was borgman van de graaf van Goor. In 1382 was Aelbert van den Reve, 

verwant aan de graven van Almelo, ook beleend met het Hermanniushoes. Het Huis en erve 

zijn genoemd naar zijn grootvader, Hermannus van den Reve. Namen van familieleden zijn 
Evert van Bevervoorde, Van Langen (van de Reve), Herman Sticker, Henricus en Johannes 

van Almelo, Johannes van de Reve, Theodorus van de Reve. Aelbert van den Reve woonde dus 

waarschijnlijk in Enter op het Hermannushoes en was geboren op de Burcht te Tilligte. De 

naam van het kasteel aan de Kattelaarsdijk is rond 1382 voor de eerste keer genoemd in de 

leenregisters van de bisschop van Utrecht. Leenman is Aelbert van den Reve, maar hij is niet 

de bewoner van het Huis te Enterbroek. Aelbert en Johannes van den Reve kregen nog meer 
bezittingen in de buurt van Enschede. 

 

Johan van Reve ontfangen den thienden bij scape over den hoff to Lonicker als 15½ schepel 
gerste, 11 scepel roggen; over den have to Usle 22 schepel roggen Oldenzeler marcke mate. 
Desse thienden hebben ontfangen gewest van latest van joncker Henrick; item Derck 
Borchburch hadde te voortijden dieselve thienden geholden voorschreve ende de tende over 
Wijssfordingh en dat unlandt ende datzelve unlandt hevet oock ontfangen gehadt Aelbert van 
Reve. 
 

Een proosdij in de tijd van het Heilige Roomse Rijk was een specifieke vorm van een sticht 

waar het kerkelijk- en werelds gezag werd uitgeoefend door een proost, eerder dan de 
gebruikelijke abt of bisschop. De proost genoot in dit geval rijksvrijheid. 

 

Voor 1500 is te Enter een versterkt edelmanhuis het Hermannushoes bij de erven 

Borchardinck en het erve Hermsel, op de plaats van de huidige Werfstraat. Ook is er een erve 

Hardenberch bekend, later Nijenhuis en Ter Denge.  
 

Erve Hardenberch / de Belt / Nijenhuis / volgewaard in marke Enter horig Bisschopshuis 
Deventer 1601 eig. Stad Deventer >1601>1817 tienden eig. Kapittel Deventer 1817 ‘herfst- en 
meibede’ ƒ 2-17-4 aan Huis/ Stad Deventer 1819 1475 Hardenberch, 2 s(child), bet(aalt) Tole 
3 golden r(ijnse) g(ulden), d. (2652) 1601 De Beldt, 7 mudde landes, gifft 1½ mudde roggen ende 
1½ mudde gersten 3 – 15 – 0. 1601 Van Belts arve, ein probstesguedt, 2 mudde woeste. (VPR 
2643) 1602 De Beldt, 7 mudde landes, darvan 2 mudde lande.  
 

Het erve Hardenberch staat op de lijst van erven tussen erve Roerink en erve Groot Hobbelink 

aan de Werfstraat. Bron: Oudheidkamer Twenthe, erven richterambt Kedingen. 

 
Aan het erve Hermannushoes is dus een grote particuliere leenkamer verbonden geweest. Alle 

particuliere leenkamers in Overijssel waren verbonden aan adellijke huizen. De  riddermatige 

eigenaars gaven goederen in  achterleen uit.  Er is dus een sterke aanwijzing dat het erve 

Hermsel in vroegere tijden een adellijk huis is geweest.   

 

Het erve en goed Hermshuis was een leen van de provincie Overijssel. Aan het goed was een 
leenkamer verbonden. In 1762 werd deze van erve Hermshuis in Enter verlegd naar erve Klein 
Letink in Elsen. Na de afschaffing van het leenstelsel in 1798 werd zij opgeheven. Bron: de 
hofmarken. 
 

Aelbert van den Reve heeft twee dochters, Geertruyt en Gese van den Reve. Geertruyt is 
getrouwd met Evert van Bevervoorde, die op 31 december 1393 haar hulder is. Op 30 oktober 

1433 sluit Goedert van Langen, in opdracht van Geertruyt, een lening af voor de tienden, grof 

en smal, van het Huis te Elsen en ook voor Odinck, Avekinc, Aelbric en over dat Blomendal. 

De hulder van Gese is op 30 oktober 1433 Johan van den Reve.  
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Een hulder is hij die namens een leenman de leeneed aflegt en het heergewaad van een 

leengoed betaalt. Een leen in dienstmanstat bracht mee dat de leenman dienstman werd van 

de bisschop. Onder heergewaad verstond men in de feodale samenleving een militaire 

uitrusting zoals paard en maliënkolder die de nieuwe leenman bij de leenverheffing moest 

kopen van zijn heer om hem te hulp te snellen bij een militaire dreiging. Vanaf de veertiende 
eeuw werd dit vervangen door de betaling van een vast bedrag. Dit bedrag bleef tot het einde 

van het Ancien Régime op zijn oude niveau gehandhaafd. Ondertussen waren de kosten van 

het verlengen van een leen (zegel- en griffierskosten) hoger geworden dan de prijs van het 

heergewaad zelf. 

 
Dat erve toe Harmenshuys voer een Stichtes leen van Utrecht, in der buerschap toe Enter in den 
kerspel van Rysen, mit alle synen tobehoer. Item Kattelaer, gelegen in derselver buerschap ende 
kerspel voirseit mit alle synen toebehoer. 24 oktober 1457. 
 
Het erve en goed Hermshuis was een leen van de bisschop van Utrecht. Aan het goed was een 

leenkamer verbonden. In 1762 werd deze van Hermannushuis in Enter verlegd naar erve Klein 
Letink in Elsen. Na de afschaffing van het leenstelsel in 1798 werd zij opgeheven. Het erve 

Klein Letink werd een Overijssels leen. 
 
Het erve en goed Klein Letink of Wolters, gelegen in Elsen, gericht Kedingen is dus geruild 

tegen het Hermannushoes.  Op 24 april 1762 werd op verzoek van 15 maart 1762 van Arnold 
Helmich en krachtens het besluit van Ridderschap en Steden tot een Overijssels leen 

aangenomen het erve en goed Klein Letink in ruil tegen het Hermannushuis te Enter. Het 

Hermannushuis wordt uit het leenverband ontslagen.  Voorwaarde was dat de achterlenen 

van Hermannushuis, in het bijzonder de Luttike Hof te Giethmen en katerstienden over 

Herman Wessels goed, in het vervolg zouden gelden als achterlenen van Klein Letink. In 1475 

is Bartold van Langen de eigenaar van erve Klein Letink, groot 5 ½ mudde land. De naam is 
in 1770 gewijzigd naar erve Wolters. Sinds 1800 is Sprokkereef de bewoner van het erve Lutke 

(Klein) Letink. Het erve Wolters was vanaf 1770 een van de vaste plaatsen waar een 

markevergadering werd gehouden. Op de presentielijst van de markevergadering van 1808 

waren drie dames goedsheren aanwezig, o.a. de weduwe Bargman van het erve Klein Letink. 

 
Hermanshuys to Enther ende Ludolvinc to Enther, dat Catteler ende dien thienden over die Eze 
to Enther, smal ende grof, in dienstmansstad. Bij gelegenheid van de belening van nagenoemde 
Gertruyt werd achter -stad" nog toegevoegd : to Stichts leen. Gertruyt, dochter van Albert van 
den Reve. Hulder haar man Everd van Bevervorde. Herman Sticken na opdracht door 
Gheertruyt, dochter van Aelbert van den Reve. Dat guet, geheiten Hermanshues tot Enter, 
gelegen in den kirspel van Rijssen, mit sinen toebehoeren.  

Er was dus een erve en goed Klein Letink. Het erve Klein Letink is in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw gesticht. Het erve lag op een plaats ten noordwesten van het tegenwoordige 

erve De Klompenmaker. Het oorspronkelijk erve Klein Letink was al voor 1475 bekend. Het is 

de boerderij, die later bekend werd onder de naam Wolters. De naam Klein Letink is ook 

blijven bestaan. Het erve Klein Letink was een eigengeerfde boerderij. De grond waarop het 
erve werd gesticht werd afgesplitst van het erve Groot Letink. Beide erven hadden dezelfde 

eigenaar, Van Raesfelt. In 1804 heeft Van Raesfelt van ’s Lands Domeinen de tienden gekocht 

uit de erven Groot- en Klein Letink voor een bedrag van eenentwintighonderdvijftig gulden. In 

1807 vroeg Raesfelt als pacht twee mud rogge en twee mud boekweit, voor drieëndertig schepel 

akkerland en drieënhalf dagwerk groen- en hooiland. Raesfelt was toen eigenaar van de 

havezathe Elsen. In 1828 werden zijn laatste bezittingen geveild, waaronder Groot- en Klein 
Letink. De steenbakker J.A. Bakker werd de nieuwe eigenaar van de beide erven Letink en 

een groot gedeelte van de omliggende gronden. De gronden werden tussen 1841 en 1848 

verkocht aan verschillende kopers. Na afbraak van de erven werden dichtbij de nieuwe 

boerderijen Klein Letinkskamp/De Klompenmaker en Haarman gesticht. Het erve Klein Letink 

is rond 1600 niet bewoond geweest als gevolg van de plunderingen tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog. Het erve behoorde toen aan Van Langen.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Feodaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mali%C3%ABnkolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leenman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leenverheffing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime
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Het erve Klein Leetink. De boerderij is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers in brand 

gestoken en later herbouwd. Nu bekend onder de naam Koar Jan. De laatste Leetink van deze 

tak overleed in 1942. 

 

Erve Broeze, Koarjan, Goorseweg, Elsenerbroek 

 

Vermoedelijk al in de eerste helft van de zeventiende eeuw tot na 1675 woonde op het erve 

Klein Letink Berent Letinck of Lietinck. Dit is af te leiden uit de toekenningen volgens de 
‘Vergoeding schade Munsterse oorlog van 1674 en de registers van 1675, Op 24 april 1762 

werd tot een Overijssels leen aangenomen het erve en goed Klein Letink in ruil tegen het 



192 
 

Hermannishuis te Enter. Er wordt niet vermeldt dat de Van Reves op het erve Klein Letink 

hebben gewoond. Wel dat er over een lange periode, van de zeventiende eeuw tot 1828, families 

Klein Letink op dit erve woonden. In die tijd waren er problemen met een erfenis van de familie 

Letink. Dat blijkt uit de processtukken van het drostambt Twenthe. In 1750 eisten Hendrick 

en Maria Letink in beslagname van de erfenis van hun zoon Henrick. De erfenis was in beheer 
genomen door zijn weduwe, die hertrouwd was. Het werd een langdurige rechtszaak. De 

weduwe, Janna Geusendam, moest als betaling vele vrachten turf naar de advocaat in Rijssen 

brengen. In 1776 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Jan Hendrik Letink en 

zijn aanstaande echtgenoot Jenneken Reef. De gehele inboedel en huisraad gaat over op Jan 

Hendrik Letink, inclusief alle gebouwen. Hij zal zijn moeder bij zich op het erve onderhouden 
en verplegen. Tot 1828 hebben de familie Klein Letink op het erve Klein Letink gewoond. Toen 

in 1828 de erven Klein Letink en Groot Letink werden verkocht vertrokken de Klein Letink’s 

met hun drie zonen naar de Schooldijk. Ze hebben de boerderij Wissink aan de Schooldijk 

gekocht.  

 

 

1935, Elsenerbroek, de Halte 
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Op deze plaats was het station ‘De Halte’ aan de Plasdijk 
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Ontginning en verkaveling 

 

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. Met 

ontginnen van woeste gronden werd bedoeld het in cultuur brengen er van en ze geschikt 

maken voor landbouw, veeteelt of bosbouw.  

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.  Door verdeling van de 

gemeenschappelijke markengronden in de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw, 

kwam heel dit onbebouwde gebied beschikbaar voor ontginningen. Ook begon men toen 

massaal de heide te beplanten met de grove den. De huidige bossen zijn dan ook niet oud. De 

bossen die er in de middeleeuwen waren zijn massaal gekapt en daarvoor kwam de heide in 

de plaats. Met de bossen verdwenen de magische plaatsen. 

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. 

Slicher van Bath toont aan de hand van belastingstatistieken aan dat de rundveestapel in 

Overijssel tussen de jaren 1740 en 1800 aanzienlijk is 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. 
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grondbelasting  
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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. 
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In Enter is het erve  Effinck één van de grootste boerderijen ter plaatse. In het jaar 1770 is 

het grondbezit vijftien komma zeven hectare, 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. 

De marken met al zijn rechten, plichten en de waardelen moeten zijn ontstaan op een moment 

dat de druk op het milieu erg 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 dusdanig verschil in erfgrootte tot gevolg gehad. Bij de vaststelling van de 
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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. 
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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 in Enter gebruikelijk 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 



201 
 

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. 

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  zou ophouden. Dat was het 

gevolg van de markeverdelingen en de ontginningen van de gemeenschappelijke en woeste 

gronden. 

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. 

Ingrijpende veranderingen zijn dus 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, landschap van Enter. De beheersing 

van de grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik van het gebied, heeft met 

die ingrepen te maken. Ze hebben veel betekend 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. Ook speelde  mee dat de belangrijkste beken zowel een West-Duits 

als een Nederlands stroomgebied hadden, zoals de Regge en de Berkel. 

Gelukkig zijn er op vele plaatsen herinneringen in Enter 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 

vrijwillige basis. 

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 is hiervan vrijwel niets meer 

terug te vinden, omdat hier het recreatiepark 'Het Hulsbeek' is gecreëerd. 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 bosschages. 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 
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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.  

 

 

Jan Ten Kattelaar ruilt grond met Hendrik en Willem Ezendam 
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Het genoeglijke, kleinschalige boerenland van de marke Enter is veranderd in een groter, 

zakelijker complex van weiden en akkers. Oude weggetjes verdwenen 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 353 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.  
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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, 

zo nodig 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 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 reserve-os. 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 
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nodig om een hectare heide om te ploegen. In het jaar 1895 had men zeven mensen in dienst 

waarbij vijf bosbazen.  
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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. 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 355 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 
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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 in Enter 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. 

Lely kreeg van het bestuur de vrije hand. En ook kreeg de pas afgestudeerde ingenieur een 

salaris dat gelijk lag aan dat van de burgemeester van Deventer. Hij mocht zelf de instructie 

opstellen waarin moest staan welk werk hij allemaal voor dat salaris zou verrichten. Met dit 

salaris ging Lely in Deventer ‘op stand’ wonen. Lely is verantwoordelijk voor het beleid 

betreffende de ontginningen en het rechttrekken van de rivieren in Twente. Hij voerde het plan 

uit van Staring en Stieltjes. De historici schrijven dat ingrijpende veranderingen 

teweeggebracht zijn eerst door de ontginningen en vervolgens de ruilverkavelingen, door 

ontwateringen voor lagere waterstanden en betere waterafvoer, allemaal tot voordeel van het 

huidige agrarische grondgebruik. En dat er daardoor veel veranderd is in het prachtige, met 

uitzonderlijk rijke flora en fauna begiftigde landschap van Oost-Twente. Dat de beheersing 

van de grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik van het gebied, veel met 

die ingrepen te maken had en dat die veel betekend hebben voor het systeem van beken en 

watergangen. Dat in het stroomgebied van de rivieren door de verbeterde waterafvoer meer 

gronden in cultuur gebracht zouden kunnen worden. In de begroting werd vermeld dat er 

bijna honderdvijftig hectare grond onteigend moest worden om de beoogde recht-trekkingen 

en verleggingen te kunnen realiseren. De beheerskosten en administratieve kosten zouden 

verhoudingsgewijs lager uitvallen en zou het gemakkelijker zijn om bekwaam personeel aan 

te trekken. 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. En toch ging men door met 

graven! Een trieste constatering vooral voor degenen die zich hebben ingezet om in Twente 

een goede scheepvaartverbinding te realiseren. Met de komst van een nieuwe gouverneur in 

Overijssel de graaf Van Rechteren Limpurg van huize Almelo kregen de kanaalplannen, die 

uiteindelijk leiden tot het graven van het Twente-Rijnkanaal en Twente kanaal weer leven 

ingeblazen. Er zijn 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.  
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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. Tussen de jaren 

1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van de Heidemaatschappij 

geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. 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.  

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-Europa 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 boerken gaat dus niet helemaal op. Maar 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. 

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. 

Honderden boeren uit Tubbergen 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.  
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Ook de financiële afwikkeling van de verkaveling 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.  

 

 

Jans Mijer heeft geld geleend van de erven Kattelaar in 1872, 1873 en 1874 

 

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 
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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 

immers afgegraven, de heidevelden waren weilanden geworden, de Hunnenbedden 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. Bron: 

Anneke Koers, uit Enter, het gedroomde land 
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Huis Ketteler en erve Groot Kattelaar 

 
 

Huis te Enterbroek, later genoemd Kettelaar of Cattelaer of Catteler, bestond al zeker 
zeshonderd jaar. De naam is rond 1382 voor de eerste keer genoemd in de leenregisters van 

de bisschop van Utrecht. Leenman is Aelbert van den Reve, maar hij is niet de bewoner van 

het Huis te Enterbroek.  Albert van den Reve is een borgman van de graaf van Goor. Het Huis 

te Enterbroek is in 1475 als leengoed van de bisschop van Utrecht vermeld in het 

schattingsregister van Twenthe.  
 

Een borgman was in de Middeleeuwen een edelman die een bijzondere rol vervulde bij de 

verdediging van een burcht. Oorspronkelijk waren de borgmannen verplicht op of bij het 

kasteel van hun heer te wonen. In ruil voor hun trouw ontvingen zij een speciaal leengoed, 

een borgleen. De borgmannen hadden in deze plaatsen een bestuurlijke rol in de benoeming 

van burgemeesters, predikanten, kosters en schoolmeesters. De Stichtse edelen, de 

leenmannen, werden dienstmannen, in dienst van de bisschop. 

De katerstede Katler staat echter regelmatige vermeld in de leenregisters. In laatstgenoemd 

jaar komen we het Kattelaar tegen in het schattingsregister van Twenthe als een katerstede, 

dus een kleine boerenbedoening. Behoudens regelmatige vermeldingen in de leenregisters zijn 

er tot 1601 geen nadere gegevens bekend. In 1601 wordt het erve Kattelaar in het 

verpondingsregister van dat jaar vermeld met 6 'mudde landes' (ca. 3 ha.) en in 1602 hebben 

ze volgens het register van paardengeld twee paarden en ook nog een bijenschuur. In het 

trouwregister in Rijssen is vermeld dat Wilhelmus Stoltenkamp, preceptor aan de Latijnse 

school in Steinfort, is getrouwd met Anneien Cramers, 'wonende op het Katler'. De familie 

Cramer moet er nog tot 1674 hebben gewoond want in het hoofdgeldregister van dat jaar 

staan ze nog met 'vier  hoofden' vermeld op het erve Katler. 

Aelbert van het Reve, leenheer van het Huis te Enterbroek, was de kleinzoon van roofridder 

Hermannus van het Reve. Herman van het Reve, de roofridder die samen de graven van Goor 

en Saasveld strooptochten ondernam. Maar dat was een eeuw voor Aelbert van den Reve het 

Huis te Enterbroek (borgleen van de graaf van Goor) in leen kreeg. Zijn opa Hermannus van 

den Reve, die het Hermannushuis te Enter in leen had, ging samen met de roofridders de 

graven van Goor en Saasveld, op rooftocht.  
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Bekend is dat de bisschop Jan van Arkel de Huizen van Goor en Saasveld in 1250 met de 

grond gelijk heeft gemaakt en de graven heeft opgesloten in de kerkers te Utrecht. Wellicht is 

ook de burcht te Tilligte met de grond gelijk gemaakt. De heren Van den Reve waren geboren 

op de burcht te Tilligte. Net zoals menig andere burcht in die dagen, was Saasfelt toen een 

echt roofnest. De heren van Saasfelt lagen voortdurend overhoop met hun leenheer en ze 

waren voor het omliggende platteland hardvochtige, hebzuchtige potentaten. Maar bisschop 

Jan van Arkel trad op tegen al die roofridders, eerst in het Sticht zelf, daarna in het Oversticht. 

Volgens Heda en Pontanus viel hij in het jaar 1360 de burcht Saesfeld aan, dat als roofnest 

‘de zonden der middeneeuwen’ droeg, timmerde er een blokhuis op vijftien minuten afstand, 

slaagde de burcht in te nemen en verwoestte de burcht. Dankzij de door de handel verkregen 

voorspoed konden de IJsselsteden de bisschop krachtdadig ondersteunen bij het bestrijden 

van roofridders. Te Tilligte, waar nu de hofstede Borgreve ligt, stond weleer de burcht van de 

heren Van de Reve. Hermannes van Reve en Gerhardus van Saterslo waren buren en 

roofridders. Samen ondernamen ze in 1320 een rooftocht naar 't Convent in Assen.  

Het Hermannishus is niet verwoest in de tijd van de rooftochten, want de kleinzoon van 

Hermannus van den Reve, Aelbert van den Reve, is er een eeuw later (1383) ook mee beleend. 
Wat er met het kasteel aan de Kattelaarsdijk is gebeurd, is niet bekend. Wellicht verwaarloost, 

aangevallen en verbrand tijdens de Spaanse overheersing. Totdat in 1630 Boncamp komt en 

op de fundamenten van het oude kasteel een havezathe bouwde. Omdat de havezathe niet 

versterkt was werd het een herenhuis genoemd en Huis Kettelaer genoemd. 

 

Havezathe of niet, voor Enter is het Huis Kettelaer te Enterbroek belangrijk genoeg geweest 
om een schets van de geschiedenis te geven.  

 

 

 

 

Van een havezathe is nog steeds geen sprake en vanwege de onzekere tijden gedurende de 

Tachtigjarige Oorlog, is het aannemelijk dat de bouw omstreeks 1630 heeft plaatsgevonden. 

Er was een katherstede Katler, een kleine boerenwoning in een begroeid landschap, aan de 

huidige Kattelaarsdijk. Frederik van Ketteler schenkt de diaconie van Hellendoorn vijftig 
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Carolusguldens in 1646 voor het terugbrengen van zijn weggelopen hond waarmee hij jaagt. 

Hij reageert kennelijk impulsief want door zijn hoge schulden komt het nooit tot een betaling. 

(Bron: Ponsteen Het kerkdorp Hellendoorn p. 199).   

Het was in deze tijd dat in de buurt het Huis Kettelaar werd gebouwd in opdracht van Berent 

Boncamp, omstreeks 1630. Het herenhuis is mogelijk aan het einde van de Tachtigjarige 

Oorlog gebouwd, na 1627, toen Twenthe Staats werd, op de fundering van het oude 

kasteel.  Berent Boncamp was rentmeester in Spaanse dienst van Twenthe en Lingen. Het is 

de tijd van het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog. Boncamp gaf het herenhuis de 

naam van het oude kasteel Kettelaar of Ketler.  

De eerste eigenaar van het herenhuis is dus Boncamp junior geweest. De omvang van het 

Huis is vermeld in het vuurstedenregister van 1675. Dit vuurstedengeld, ook wel 

schoorsteengeld genoemd, moest betaald worden van iedere plaats onder een schoorsteen 

waar vuur gelegd kon worden.  In het register van 1675 wordt het huis 'ten Ketteler' vermeld 

met zes 'vuursteden' en de aantekening 'tegenwoordig onbewoont'. In het vuurstedenregister 

van 1682 wordt Huis de Oosterhof in Rijssen vermeld met vier vuursteden. 

In mei 1685 koopt Herman Borgerink het Huis Kettelaer. Herman Borgerink is de zoon van 
Joan Borgerink, voormalig voogd van Ottenstein. Hij was een van de burgemeesters van 

Deventer. Uit hoofde van die functie was hij sinds 1681 in de Landdag van Overijssel 

vertegenwoordigd als afgevaardigde van Deventer.  

Op 23 juli 1709 overlijdt de echtgenote van Borgerink, Gerritje Daems, op Huis Kettelaer. Bij 

de totstandkoming van de in 1708 gebouwde hervormde kerk in Enter heeft Borgerink ook 
een belangrijke rol gespeeld. Als de kerkelijke armenzorg tekort schoot gaf hij geregeld geld 

aan de armenkas. In 1729 overlijdt Herman Borgerink en wordt in Deventer begraven. Zijn 

zoon Antony Borgerink wordt de nieuwe heer van Huis Kettelaer. Hij is getrouwd met Anna 

Hagedoorn. Antony Borgerink was sinds 1727 richter van Oldenzaal en rentmeester van Ter 

Hunnep. In 1738 breidde Borgerink het bezit van Huis Kettelaer aanzienlijk uit.  

De in de onmiddellijke nabijheid gelegen boerderijen Zeendam, Wolfs, Mecelerkamp, 

Siemerink (Katler), en Binnengaait worden zijn eigendom. De provincie had vanwege 

belastingschulden op deze boerderijen beslag gelegd. Borgerink lost deze schulden af en wordt 

zodoende de nieuwe eigenaar. Hiermee werd een openbare verkoop voorkomen waarbij de 
bewoners op straat zouden zijn gezet.  In deze jaren werden vanwege het verscherpte beleid 

van de provincie veel boerderijen openbaar verkocht.  

 

 

  



218 
 

 

Schilderij van erve Binnengaait en de ophaalbrug over de Regge, gemaakt door Henk Kok, 

jaren vijftig. 

 

Borgerink bewees zijn 'noabers' aldus een grote dienst waardoor ze als pachters op hun 

boerderij konden blijven. De boerderij Binnengaait was tevens (schippers) herberg evenals het 

even verderop gelegen erve Koerdam. Hier werd veel vracht door karren aangevoerd en 

overgeladen in de Enterse zompen. Bij herberg de Koerdam stond een kraan en was er 

gelegenheid voor het opslaan van goederen. Het probleem was dat dit stuk van de Regge veel 

last had van verzanding.   
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Muurschildering Binnengaait in de Waarf van G. Roessink. 

 

De doorrijdschuur Binnengaait 
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Bij minder hoge waterstand kon de overslag bij erve Koerdam niet meer bereikt worden en 

moesten de goederen bij het herenhuis tegenover Binnengaait worden overgeladen. Omdat 

hier geen kraan of pakhuis was gaf dat veel extra werk. Hierop heeft eigenaar Borgerink 

handig ingespeeld door het Binnengaait aan te passen aan deze nieuwe functie. In 1751 werd 

de herberg uitgebreid. Er werd een schuur gebouwd voor de opslag van goederen. Deze schuur 
had een 'doorreed' waarbij de geladen karren er aan de voorkant konden inrijden, hun lading 

lossen en dan aan de achterkant er weer uit konden rijden. Ook was het mogelijk voor karren 

op doorreis gebruik te maken van de schuur. De paarden werden in de boerderij 

ondergebracht, waar stallen en kribben aanwezig waren.  

De oorsprong van de burcht gaat mogelijkerwijze terug naar de tijd van Karel de Grote, die 

overal in Saksenland op strategische punten boerderijen, zogeheten "Meierhöfe" liet bouwen. 

Over een ridder van Lage wordt in de boeken voor het eerst in de twaalfde eeuw gesproken. 

In 1526 moest bisschop Heinrich von Bayern zijn wereldlijke macht afgeven aan de Keizer. 
Voor Karel de Vijfde en zijn zoon Philip, de bezitter, was Lage een ver weg gelegen post in zijn 

wereldrijk. Daarom is het niet verwonderlijk dat Philip, toen eer voor de oorlog met Nederland 

geld nodig had, de burcht en bijbehorende landerijen in Lage als pand verkocht. 

 

 
 

 

 

 

 
  
 

 
 

In 1591 werd de burcht voor de laatste keer hersteld. Helaas voor korte duur. Dietrich von 

Ketteler en zijn schoonzoon De la Croix stonden in de 80-jarige oorlog tussen Nederland en 

Spanje, als goede katholieken aan de zijde van Spanje. De Nederlanders veroverden het 

bolwerk en, wellicht omdat ze geen stand meer konden houden, bliezen ze het in 1626 de 
lucht in. Wat overbleef is de ruïne zoals hij nu nog is.   

 

In 1346 kocht de bisschop van Utrecht, Jan Van Arke,l de burcht te Lage. Hij gebruikte het 

slot als bolwerk ter verdediging van het Oversticht (het huidige Overijssel). In 1528 nam keizer 

Karel V het wereldlijk gezag over en kwam de burcht in zijn bezit. Het kasteel te Laage is 

herhaalde keren verwoest, het laatst in 1626. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog koos de heer 

van Lage de kant van de Spanjaarden, die de burcht als uitvalsbasis gebruikten. Dit uiteraard 
tot ongenoegen van de Staatse troepen van prins Maurits. Die namen het kasteel in en lieten 

het in de lucht vliegen. Sindsdien is het een ruïne gebleven. De dikke muren zijn begroeid met 

klimop. 
 

Huis Kettelaar is in 1475 als leengoed vermeld in het schattingsregister van Twente. Kettelaar 

was de eigenaar van de burcht te Lage. De stede staat regelmatige vermeld in de leenregisters. 
En in 1601 hoort bij het Kattelaar in het verpondingsregister zes mudde land, ongeveer drie 

hectare en in 1602 betaalt de eigenaar belasting voor twee paarden en een bijenkorf. 
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Johan (Joan) van Kattelaar (Kettelaar) en vermoedelijk daarna Dietrich (Diederik) zijn in de 

Tachtigjarige Oorlog eigenaar van de burcht Lage bij Lattrop ten noorden van Denekamp. In 

1591 is de burcht hersteld van oorlogsschade. Johan heeft er een garnizoen van tweehonderd 

soldaten. Het bezit heeft hij in erfpacht van de Spaanse koning. Tweede op de lijst na Kettelaar 

is Everhard Bentinck van Huis Brecklenkamp. Lage ligt nu in de graafschap Bentheim in 
Duitsland. Het is echter eigendom van kasteel Twickel te Delden. Prins Hendrik laat in 1626 

het kasteel opblazen om te voorkomen dat het opnieuw in Spaanse handen komt. 

 

De boerderij tegenover Huis Kettelaar wordt erve Groot Kattelaar genoemd. Op een grote wit 

gekalkte zwerfkei staat de naam van het voormalige kasteel. Daar resideerde ooit een borgman 
van Goor. 

Het Huis Lage ook wel 't Huys te Laag of Lage is een kasteelruïne aan de Dinkel in Lage in het 

district Graafschap Bentheim in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het huis Lage was 

oorspronkelijk een burcht verdedigd door borgmannen  die hun huizen op de 

voorburcht hadden staan. In de zeventiende eeuw werd de burcht een militair steunpunt voor 

Twente. Het werd een Spaans roversnest tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Daarom werd in 

1626 de burcht verwoest en is nooit meer herbouwd. 

  

 

Tekening van Huis Lage 
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2006, ruïne burcht te Lage 

 

In 1183 wordt de burcht genoemd in een oorkonde als Herimannus van Lage eigenaar blijkt, 

die tussen 1173 en 1183 domheer van Munster was. In 1346 kwam de heerlijkheid in bezit 

van bisschop Jan van Arkel toen ridder Elbert van Eyle en zijn vrouw Jutte van Lage hun 

rechten op Lage met toebehoren aan hem verkochten. Jan van Arkel heeft het niet lang in zijn 

bezit gehad. De koopsom was zo hoog dat hij niet bij machte was deze te voldoen en moest 
daarom Lage verpanden. Hij en zijn opvolgers bleken niet in staat de pandsom in te lossen. 

Bijna vijfenzeventig jaar waren de Van Coeverdens heer en meester over Lage. De 

IJsselsteden zagen in Lage een strategische aanwinst om Twente te beveiligen, dankzij 

financiële steun van Kampen was bisschop Rudolf van Diepholt erin geslaagd zich van de 

heren van Coeverden los te maken en de pandsom van 3607 oude Franse gouden schilden te 

voldoen. 

Het huis kent een lange bouwgeschiedenis. Tussen 1324 en 1326 werd de burcht verwoest 

door Lodewijk 11 van Munster. De laatste verbouwing was in 1592. Het gebouw moet ongeveer 

dertig meter in het vierkant zijn geweest bezat een toren en een kazemat, meerdere vijftien 

meter hoge huizen opgetrokken in vakwerk op hun beurt weer omringd door een zware 

weermuur van ongeveer tweeënhalf meter dikte uitgebouwd met bastions op de 
hoeken. Oudere (waarvan de betrouwbaarheid niet zeker is) afbeeldingen laten een klassieke 

burcht met torens zien met een ringmuur met op de hoeken rondelen. 

Na de verwoesting van de burcht kwamen de bezittingen aan de provincie Overijssel. In 1635 

werden ze overgedragen aan graaf Eustache de Crof die getrouwd was met Theodora Maria 

Geertuid van Kettler. In 1576 was de heerlijkheid Lage door Philips II aan haar voorouder 

Diederik van Kettler verpand. Van Croÿ verkocht na acht jaar het bezit aan de drost van 
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Twente, Johan van Raesfelt, voor 33.000 gulden. De heerlijkheid behoort sinds 1642 aan 

Twickel. Amadea van Flodroff, weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt, liet in 1686, getuige 

een gevelsteen met de wapens van Raesfelt en Flodroff erop, een klein herenhuis bouwen. 

Later werden daaraan twee kleine zijvleugels aangebouwd. De heren van Twickel bleven in 

bezit van de heerlijkheid. Na de Raesfelts waren dat leden van het huis van Wassenaer-

Obdam. In 1850 veranderde deze naam in Van Heeckeren van Wassenaer..  

Tijdens het belegg van Oldenzaal gaf Ernest Casimir Van Nassau Dietz op 16 juli 1626 

opdracht aan Casper van Euwsum, heer van Nienoordt, drost van Coevorden en het land 

Drenthe en zijn regiment de burcht op te blazen. In de burcht waren Wilhelm Von Ketteler 

(1575-1627) met zijn familie en ongeveer tweehonderd soldaten in Spaanse dienst. Het 
geschut werd in stelling gebracht en de Spaanse soldaten moesten het complex verlaten, ze 

mochten hun vaandels meenemen en zoveel kogels als ze in hun mond konden dragen. 

Wilhelm von Ketteler en zijn familie werd toegestaan vijftien karren met bezittingen mee te 

nemen. De volgende dag trokken de Spanjaarden en de Von Kettelers weg. In kazematten 

onder de burcht was een ruime kruitvoorraad aanwezig die tot ontploffing gebracht werd. Het 

kasteel werd daardoor verwoest en daarna nooit meer opgebouwd en tegenwoordig staat de 
ruïne er nog altijd. In dezelfde tijd is Huis Kettelaer in Enter ook verlaten totdat Boncamp 

(Bonekamp) Huis Ketteler kocht en er een havezathe bouwde. 

Het Hermannishus in Enter is niet verwoest in de tijd van de rooftochten, want de kleinzoon 

van Hermannus van den Reve, Aelbert van den Reve, is er een eeuw later (1383) ook mee 

beleend. Wat er met het kasteel aan de Kattelaarsdijk is gebeurd is niet bekend. Totdat in 
1630 Boncamp komt en op de fundamenten van het oude kasteel een havezathe bouwde. 

Omdat de havezathe niet versterkt was werd het een herenhuis genoemd en Huis Kettelaer 

genoemd, naar het oude kasteel. 

 

Van een havezathe is nog steeds geen sprake en vanwege de onzekere tijden gedurende de 

Tachtigjarige Oorlog, is het aannemelijk dat de bouw omstreeks 1630 heeft plaatsgevonden. 

Op 28 mei 1660 wordt Huis Ketler voor het eerst vermeld in een markevergadering. Het 

markebestuur beslist op 28 mei 1660 dat J. Boncamp een halve waar van de Enter marke 

koopt op 'den huyse Katteler'. De verkoop gebeurt 'ten respecte van desselfs vader zaliger 

gedane diensten voor de Enter marke'. J. Boncamp is richter van Oldenzaal. Hij is de zoon 

van Berent Boncamp. J. Boncamp is de bewoner van Huis Kettelaer tot 1675. Lambert ten 

Kateler van het erve Katler betaald aan J. Boncamp volgens het Verpondingsregister van 1674, 

vijf gulden voor het gebruik van de Ossenweide. 

 

 

 

Zegelring Boncamp 

 

Schrijven van den rentmeester Van Lingen, Bernard Boncamp, aan de Rekenkamer nopens 

de klacht van de pachters van den tol te Ibbenburen betreffende den door den drost van 

Bevergerem in Paschen 1617 opgerichten tol bij Saerbeke aan de Glanebrug, benevens over 

de molens in Lingen, 1617 Dec. 23, met bijlagen. 
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De eerste eigenaar van het herenhuis is dus Boncamp junior geweest. De omvang van het 

Huis is vermeld in het vuurstedenregister van 1675. Dit vuurstedengeld, ook wel 

schoorsteengeld genoemd, moest betaald worden van iedere plaats onder een schoorsteen 

waar vuur gelegd kon worden.  In het register van 1675 wordt het huis 'ten Catteler' vermeld 

met zes 'vuursteden' en de aantekening 'tegenwoordig onbewoont'. In het vuurstedenregister 

van 1682 wordt Huis de Oosterhof in Rijssen vermeld met vier vuursteden. 

 

 

Erve het Oale Wolfs 

 

Borgerink bewees zijn 'noabers' aldus een grote dienst waardoor ze als pachters op hun 

boerderij konden blijven. De boerderij Binnengaait was tevens (schippers) herberg evenals het 

even verderop gelegen erve Koerdam. Hier werd veel vracht door karren aangevoerd en 
overgeladen in de Enterse zompen. Bij herberg de Koerdam stond een kraan en was er 

gelegenheid voor het opslaan van goederen. Het probleem was dat dit stuk van de Regge veel 

last had van verzanding. 

 

Bij minder hoge waterstand kon de overslag bij erve Koerdam niet meer bereikt worden en 

moesten de goederen bij het herenhuis tegenover Binnengaait worden overgeladen. Omdat 
hier geen kraan of pakhuis was gaf dat veel extra werk. Hierop heeft eigenaar Borgerink 

handig ingespeeld door het Binnengaait aan te passen aan deze nieuwe functie. In 1751 werd 

de herberg uitgebreid. Er werd een schuur gebouwd voor de opslag van goederen. Deze schuur 

had een 'doorreed' waarbij de geladen karren er aan de voorkant konden inrijden, hun lading 

lossen en dan aan de achterkant er weer uit konden rijden. Ook was het mogelijk voor karren 
op doorreis gebruik te maken van de schuur. De paarden werden in de boerderij 

ondergebracht, waar stallen en kribben aanwezig waren.  

Er kwam een kraan voor het overladen van de goederen. De wegen van Binnengaait naar 

Almelo en Delden werden verbeterd. Een nieuwe ophaalbrug verving de voorde. De 
investeringen hadden resultaat en spoedig had Binnengaait een groot deel van de 
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overlaadfunctie van de Koerdam en het verderop gelegen erve Rappert (Zomerweg) 

overgenomen. Op de nieuwe ophaalbrug werd tol geheven die door Binnengaait geïnd werd. 

Alle activiteiten die Borgerink in die jaren heeft ontplooid zijn ook niet onopgemerkt gebleven 

bij het markebestuur. Er was nogal wat markegrond in bezit genomen. Het markebestuur 

presenteert hem dan ook de rekening. Er ontstaat een conflict tussen de eigenaar van Huis 
Kettelaer en de marke. Borgerink vindt dat hij door het verbeteren van de wegen en het leggen 

van een brug veel voor de  gemeenschap heeft gedaan. De grond die hij van de marke in bezit 

heeft genomen wordt volgens hem dan ook veel te hoog getaxeerd. Het markebestuur is het 

helemaal niet met hem eens. De wegen naar Almelo en Delden waren volgens de marke niet 

eens zo slecht. Hierbij komt nog dat het ene eind van de nieuwe ophaalbrug ook op 
markegrond blijkt te liggen.  Midden in dit conflict overlijdt Antony Borgerink in 1753 op Huis 

Kettelaer. Twee jaar later overlijdt zijn vrouw en blijven de dochters Gerhardine (geb. 1719) 

en Swanida (geb. 1716) achter op Huis Kettelaer. Het markebestuur heeft inmiddels geregeld 

dat de ingezetenen van Enter geen tol meer hoeven te betalen op de brug. Nog jaren van 

juridische strijd volgen voor de conflicten rond de grondtaxaties zijn bijgelegd. Het 

overslagcentrum Binnengaait gaat het voor de wind en de dames Borgerink hebben alle reden 
tot tevredenheid.  

 

 

 
 

Zomerweg  

 

 

In september 1771 wordt de rust wreed verstoord als bekend wordt welk verzoek de graaf van 

Twickel heeft gedaan aan het markebestuur van Enter.  

Den ondergeschrevene C.G.  Van Wassenaar, Heer van Twickel etc., Voornemens zijnde, eene 
vaart te laten graven, welke voor zo veel de Enterse Markte betreft, zou lopen langs de bekende 
leydinge bij het Rauler, en deselve volgen,  tot de plaatse daar deselve in de Goorse Schipbeek 
komt in te vallen, adresseert sig hier meede, aan voornoemde goedsheeren der Enterse Markte, 
met gedienstig verzoek dat dezelve gelieven goetgunstig toe te staan, dat den ondergeschrevene, 
voornoemde waterleyding moge laten verwijden en verdiepen zoo veel tot eene bequame vaart 
noodig is en zulks op des ondergeschrevenes eygen en privatieve kosten, met aanbodt om ook 
over de voornoemde vaert, bij aldien de goedsheeren zulks noodig oordelen  zoodanige vonders 
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ofbrug te leggen en ten euwigen dage te onderhouden, als voorgemelde goedsheeren in hunnen 

markte nodig zullen oordelen, alles buiten eenige kosten of bezwaar voor de markte. 
(Twickel  20 september 1771.     

 

 

Vooral toen hieruit bleek dat deze vaart ongeveer één kilometer  stroomafwaarts van Huis 

Kettelaer zou uitmonden in de Regge, realiseerden de dames Borgerink zich de gevolgen 
hiervan. Een  groot deel van de vracht van Hengelo, Enschede en het Duitse achterland zou 

niet meer overgeladen worden bij Binnengaait, maar aan het eind van de vaart in Delden. 

Binnengaait zou een groot deel van  zijn overslagfunctie verliezen en de inkomsten zouden 

drastisch teruglopen. Het markebestuur van Enter heeft echter met het verzoek van de graaf 

geen enkele moeite. Op 10 oktober 1771 berichten ze de graaf dat hij op de vermelde 

voorwaarden zijn gang kan gaan. De dames Borgerink protesteren heftig en vechten de marke- 
resolutie op juridische gronden aan. Ze hebben geen succes. Dan wordt er zwaarder geschut 

in stelling gebracht. Op 18 april 1772 berichten zij graaf Carel dat zij de aanleg van de vaart 

'metterdaad' zullen verhinderen en al het uitgegraven zand 'wederom doen inlijken'. Dat liegt 

er niet om. Fel verzet dus van de eigenaressen van Huis Kettelaer. Op dit punt is vaak een 

verkeerde voorstelling van zaken gegeven.  Heel Enter zou te hoop zijn gelopen tegen de aanleg 
van de Twickelervaart. Niets is minder waar. Het markebestuur gaf zonder enig probleem 

toestemming. De schippers waren er alleen maar bij gebaat en veel Enterse dagloners hebben 

jaren vast werk gehad met het graven van de vaart.  

De dames Borgerink voeren hun dreigement uit en in de nacht van 18 op 19 april 1772 wordt 

door handlangers al het uitgegraven zand weer in de vaart  gegooid. In de nacht van 5 op 6 
april daaraan voorafgaand waren al de twee schutsluizen opengezet en was het water wegge- 

lopen. Grote schade was hierdoor veroorzaakt. Er ontstaat een zeer gespannen situatie. 

Ondanks het uitloven van een grote geldpremie worden de daders niet aangehouden. ledereen 

zoekt ze in de richting van Binnengaait. Bewijzen zijn echter niet voorhanden. 

Verantwoordelijk zijn natuurlijk de dames Borgerink die openlijk hadden aangekondigd dit 
onheil te zullen aanrichten. Al met al een zeer vervelende zaak en in menig Enters huisgezin 

was het  onderwerp van gesprek, omdat veel arbeiders uit Enter kwamen. Het werkvolk wordt 

overdag lastig gevallen en vooral de werkbazen moeten het ontgelden en worden 

uitgescholden. Onder druk sympathiseren sommige arbeiders met de vernielers waardoor de 

zaken uit de hand dreigen te lopen. De Graaf richt een dringend verzoek tot de dames 

Borgerink niet tot verder verzet aan te zetten. Hij laat advocaat Putman uit Deventer komen 
om de gemoederen te sussen. Nu wordt ook 's nachts de vaart bewaakt en er worden enige 

manschappen met trommels geplaatst in de 'hulsebossen voor de poort van het Cattelaer' om 
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tijdig te waarschuwen voor ongewenst bezoek. Om maar zo snel mogelijk het  gedeelte op 

Enters grondgebied klaar te krijgen wordt al het beschikbare werkvolk in Enter en Delden 

opgetrommeld. Zelfs uit Goor komen honderdvijftig arbeiders, waarmee ze 'sonder eenig 

geweld en goede ordre het Cattelaer met slaande trom voorbij  trokken'. Op 18 mei 1772 

bereikt men de markegrens van Delden en de werkbazen Hiltjesdam, Schuytemaker, 
Cortekaas en Ter Plegt kunnen opgelucht ademhalen. Het heuglijk feit wordt gevierd met bier 

en wijn en van het kasteel Twickel komen de kleine stukken geschut om een serie 

saluutschoten te lossen. De graaf van Twickel zit intussen niet stil en koopt op 28 juli 1772 

het gewaarde erve Groot Peddemors  ('n Beumert). Hij krijgt hiermee als 'gewaard' eigenaar 

toegang tot de vergadering van de goedsheren van de Enter marke en kan daar zijn stem laten 
horen tegen de daden van de juffers Borgerink. Op 31 augustus 1772 wordt weer een gedeelte 

van de vaart ingegooid. Hierna is de ergste overlast van de kant van Huis Kettelaer voorbij.  

 

 

Bouwhuis Kettelaar met endskamer (links) 
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Bouwhuis van Huis Kettelaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met endskamer rechts 
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Erve Binnengaait 

 

Wat kan beschaafde dames als Swanida en Gerhardina Borgerink, die toch  van deftige komaf 

waren, hebben bewogen tot zo'n onbezonnen avontuur? Het risico van gewonden of nog erger 

was op een gegeven ogenblik reëel. De financiële claims die hen boven het hoofd hingen waren 

niet te overzien. Zij moeten zich veel meer in hun bestaan bedreigd hebben gevoeld dan tot 

dusverre is aangenomen. Men moet niet vergeten dat hun vader reeds in 1753 was overleden. 

Hoewel die niet onbemiddeld zal zijn geweest hadden de aankoop van de boerderijen en alle 
activiteiten rond Binnengaait hem veel geld gekost. De lijfrente die de dames genoten zal niet 

voldoende zijn geweest om er van rond te komen. De inkomsten van het overslagcentrum en 

de tol op de brug zal toch een belangrijke bron van inkomsten zijn geweest. Ze moeten zelf erg 

zijn geschrokken van wat ze aangericht hebben want tot in de zomer van 1773 hebben de 

gravers van de Twickelervaart geen last meer van verzet van de kant van Huis Kettelaar. 



230 
 

 



231 
 

 

 

De graaf van Twickel had intussen bij de drost van Twenthe een grote schadeclaim ingediend. 
De drost had de dames op strenge toon gelast zich te onthouden van verdere daden van verzet 

om de zaak niet nog erger te maken. Als dan ook in de zomer van 1773 de beschadigingen 

van de Twickelervaart de kop weer opsteken, is dit volkomen in tegenspraak met wat ze de 

drost beloofd hebben. Op 11 juni, 22 juni en 4 juli 1773 worden er weer insmijtingen gepleegd. 

De moeilijkheden dreigen opnieuw te ontstaan. Het vermoeden bestaat dat nu Binnengaait en 
zijn trawanten op eigen houtje de boosdoeners zijn, want de dames hadden al laten weten 

hun verzet te staken. Naast de eigenaren van Huis Kettelaer dreigde ook de kastelein van de 

herberg flinke schade te lijden. Deze wilde blijkbaar zijn verzet nog niet staken al gebeurde 

dat wel anoniem. Ook komen er klachten bij het markebestuur binnen van schippers die lastig 

gevallen worden bij Binnengaait. Men gooit dingen in de Regge die de doorgang verhinderen.  

Het wordt de schippers waarschijnlijk kwalijk genomen dat ze zich niet verzet hebben tegen 

de aanleg van de vaart. Het markebestuur vraagt de dames Borgerink dringend druk uit te 

oefenen op Binnengaait om de vrije doorgang over de Regge te garanderen. Op 9 augustus 

1773 overlijdt Gerhardina Borgerink op vierenvijftigjarige leeftijd. Hiermede is een triest eind 

gekomen aan een onbezonnen avontuur. De Twickelervaart zou van nu af aan 'vrij en 
onbespiert' (bespieren=beletten) worden gelaten. De schadeclaim die de graaf van Twickel  bij 

het drostengerecht had ingediend wordt tot een bedrag van vijftienhonderd gulden toegekend. 

Juffrouw Swanida Borgerink betaalt hiervan achthonderd gulden terwijl zwager Ruckerfelder 

uit Deventer de resterende zevenhonderd gulden betaald; een bewijs dat de juffers Borgerink 

toch niet zo kapitaalkrachtig waren. Wat men gevreesd had gebeurde. Meer dan driehonderd 

schepen per jaar die anders bij Binnengaait hun vracht hadden geladen of uitgeladen doen 
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dat nu bij Carelshaven in Delden. Net zoveel karren die de vracht verder hadden moeten 

brengen komen ook niet meer.  

In 1675 dus onbewoond, maar dat kan nog niet lang zo zijn, want in 1669 lezen we in het 

trouwregister in Rijssen dat Wilhelmus Stoltenkamp, preceptor aan de Latijnse school in 

Steinfort, is getrouwd met Anneien Cramers, 'wonende op het Katler'. De familie Cramer moet 

er nog tot 1674 hebben gewoond want in het hoofdgeldregister van dat jaar staan ze nog met 

'vier hoofden' vermeld. Waarschijnlijk  heeft het Huis van 1675 tot 1685 leeg gestaan. De 

eerste versie van het herenhuis moet aanzienlijk zijn geweest. In het vuurstedenregister van 

1682 wordt  De Oosterhof in Rijssen vermeld met 'slechts' vier vuursteden. In mei 1685 koopt 

Herman Borgerink Huis Kettelaer. Herman Borgerink, zoon van Joan Borgerink, voormalig 

voogd van Ottenstein, was een der burgemeesters van Deventer. In 1753 overlijdt Antony 

Borgerink op Huis Kettelaar. Twee jaar later overlijdt zijn vrouw eveneens en blijven de 

dochters  Gerhardine (geb. 1719) en Swanida (geb. 1716) achter op het Kettelaer.  

Swanida is na het overlijden van haar zuster alleen achter gebleven op Huis Kettelaer. Een 

tuinman die in het bouwhuis woont verzorgd de buitenboel. Een dienstbode verzorgt het 

huishouden. Op latere  leeftijd is er vermoedelijk familie bij haar komen wonen. De volkstelling 

van 1795 vermeldt vijf personen als bewoners van het herenhuis. Haar zwager Gerhard 

Dumbar, de oud-burgemeester van Deventer, heeft de zakelijke beslommeringen van haar 

overgenomen. Sinds 1792 verschijnt hij ook op de vergaderingen van het markebestuur als 
gemachtigde van Swanida Borgerink. In 1796 overlijdt Swanida op tachtigjarige leeftijd op 

Huis Kettelaer. De erfgename van Swanida, de weduwe van Gerhard Dumbar, biedt het 

herenhuis met grond en boerderijen te koop aan. In juni 1804 wordt het geheel voor 

veertigduizend gulden verkocht aan de heer Yndjen Eindhoven uit Blokzijl. De zoon van 

Eindhoven is een keer op een vergadering van het markebestuur geweest ter kennismaking. 

Later werd het beheer overgelaten aan rentmeester G. Zweers.  

De bezittingen van Huis Kettelaer worden geleidelijk allemaal verkocht. Op 2 december 1806 

wordt het erve Zeendam voor f 3000,- verkocht aan de weduwe van B. Seendam. Wanneer het 

erve Mecelerkamp is verkocht is niet bekend. In 1811 wordt erve ’t Siemerink (Groot Katetlaar) 

verkocht aan Arent Ezendam (bewoner van Binnengaait). Het erve Wolfs wordt in 1811 
verkocht aan J.A. ter Horst. In 1815 koopt Arent Ezendam het erve Binnengaait met de 

herberg voor f 2900,-. Op 30 november 1815 verkoopt hij de herberg weer door aan Jan ten 

Zeldam uit Delden voor f 5440,-. De koopakte tussen Arent Ezendam en Jan ten Zeldam volgt 

hier gedeeltelijk:  

Voor Wolter Jalink, openbaar  notaris in Goor, hoofdplaats van het kanton van Goor, 

arrondissement Almelo, provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid der nagenoemde en 

mede ondergetekende getuigen. Is gecompareerd Arent Ezendam, kastelein, wonende aan de 

herberg bij het Kattelaar onder Enter, gemeente van Rijssen, kanton van Goor no. 273.  

Dewelke bij deeze tegenwoordige acte, onder vrij waring als na regte heeft verkogt, afgestaan 
en overgedragen: Aan Jan te 2eldam, molenaars baas op den Twickelsschen zaagmolen, en 
aldaar, in de gemeente en kanton van Delden arrondissement Almelo voornoemd woonachtig, 
alhier tegenwoordig en deese accepteerende het onroerend goed waar van de omschrijving 

volgd, te weten: De herberg genaamd Binnengerrit,  bestaande in huis gemerkt no. 273, schuur 
en onderhorige lande rijen namelijk: vijf en een half mudde bouwland liggende aan de overzijde 
der weg van Rijssen naar Delden en belendende ten noorden aan deze weg ten zuiden aan Jan 
Dikkers en Willem Arends ten westen aan de beek en ten oosten aan de gemeene veldgrond, 
zijnde dit bouwland genaamd het Nijeland; voorts een hooimate de Joden Mate genaamd 
gelegen kort bij het Kattelaar en belendende te noorden aan Jannes Geerdink ten zuiden aan 
de gemeene veldgrond ten westen aan Bernardus Slag en ten oosten meede aan de gemeene 
veldgrond; nog een hooimate, Mennegats Mate genaamd, groot twee dagwerk meede bij het 
Kattelaar geleegen en belendende ten noorden aan Jannes ten Katteler, ten zuiden aan Hendrik 
Mennegat, ten oosten aan de weduwe  en kinderen van Yntjen Eindhoven en ten westen meede 
aan Hendrik Mennegat; nog een Gaarden agter de bovengemelde herberg of woonhuis, groot 
een schepel lands liggende ten zuiden aan de bovengemelde weg, ten westen met het huis en 
voor het zelve liggende grond aan de beek en overigens aan de gemeene veldgrond. Een 
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bleekveld groot een vierde dagwerk liggende ten noorden van het huis aan de Schipbeek, voorts 

nog de ophaalbrug gelegen over de beek of rivier genaamd de Regge met dezelver tollen, 
waarvan het onderhoud en instandhouding voor rekening van den koper is; en dan nog de 
visscherije langs de  Jodenmaat voornoemd en de vischvijver gelegen in een halve maansche 
rigting aan de oostzijde van gemelde rivier; alles bij het Kattelaar onder Enter voormeld 
geleegen, zo als dit alles door verkoper is aangekogt van voornoemde weduwe en kinderen van 
Yntjen Eindhoven blijkens koopcontract op den twintigsten mei deeses jaars voor de 
ondergetekende notaris en getuigen gepasseerd en den vierentwintigsten der maand te Goor 
behoorlijk geregistreerd. Voorts zijn onder deesen koop meede begrepen de toebehoren en 
verdere roerende goederen hierna omschreeven te weeten: de zolders: en losse planken zo op 
de schuur als op het huis liggende, drie steenen en alle houten paardekribben en ruiven, welke 
in het voorzeide huis en schuur voorhanden zijn, het zij dezelve los of vast staan.Een turfschuur, 
staande aan de noordzijde van het woonhuis, een secreet, een pomp en een kraan, alles bij en 
voor hetzelve, mitsgaders alle verdere getimmertes welke zig op het voorzeide verkogte goed 
bevinden, alleen met uitzondering van het ymenschuur. Alles zodanig als zulks hier vooren 
omschreeven is en aan verkoper welbehoord met zijn open depentien (belendende 

aanhorigheden, zoals schuren).  

 

De Zompweg loopt vast op de A1, van de Kattelaarsdijk naar de Rijssenseweg, nu Wolvesweg. 
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Erve Klein Kattelaar, voorheen de Walboer, nu Nijenhuis, Morslaan, eerder Kattelaarsdijk 

 

Er is nooit een tekening gevonden en we moeten het doen met een summiere beschrijving uit 

een gerechtelijke procedure uit 1774 en de kadastrale situatietekening van circa 1820. De 
stichtingsdatum van het herenhuis ligt waarschijnlijk rond 1616 tijdens het Twaalfjarig 

Bestand in de Tachtigjarige oorlog. In die tijd verwierf Bernard Boncamp, rentmeester van 
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Twenthe in Spaanse dienst bezittingen in Enter. Hij liet het huis Kettelaer bouwen. Boncamp 

bouwt op de fundamenten van het oude kasteel een havezathe. Omdat hij niet van adel is mag 

het geen havezathe genoemd worden, maar een herenhuis.  Na zijn dood in 1660 erfde zijn 

zoon Henrick het herenhuis. In 1662 verkocht hij het Kettelaar aan Robert van Heerdt tot de 

Eversberg. Robert overleed in 1672 op het Kettelaar. Toen zijn vrouw in 1679 ook overleed 
verkocht de familie het Huis in 1685 aan Herman Borgerink uit Deventer. In mei 1685 koopt 

Herman Borgerink het Huis Kettelaar. Herman Borgerink, zoon van Joan Borgerink, 

voormalig voogd van Ottenstein, was een van de burgemeesters van Deventer. Uit hoofde van 

die functie was hij sinds 1681 in de Landdag van Overijssel vertegenwoordigd als 

afgevaardigde van Deventer.  

Het is zijn zoon Antoni die rond 1750 van Binnen Gaait een overslagcentrum maakte voor het 

vervoer van goederen van Twenthe naar Zwolle, Friesland en Amsterdam. Er verrees een 

pakhuis en er kwam een kraan voor het in- en uitladen van de koopwaar in de zompen. Na 

deze inspanningen zagen zijn twee dochters met lede ogen aan hoe in 1772 de Twickelervaart 
gegraven werd. Omdat deze vaart een eind stroomafwaarts van het Kettelaar zou uitmonden 

in de Regge zou de functie van het overslagcentrum grotendeels verloren gaan. De zusters 

verzetten zich dus hevig tegen de aanleg van de vaart. Onder druk van zware financiële claims 

staakten de dames hun verzet. Ze overleden respectievelijk in 1773 en 1796. De erfgenamen 

verkochten het Kettelaar voor f 40.000,‒ aan de familie Eindhoven uit Blokzijl. De laatste 
bewoners van het Kettelaar was de familie Raab van Canstein. Rond 1830 is het afgebroken, 

alleen het bouwhuis is bewaard gebleven. 

De erfgename van Swanida, de weduwe van Gerhard Dumbar, biedt het herenhuis met grond 

en boerderijen te koop aan. In juni 1804 wordt het geheel voor veertigduizend gulden verkocht 
aan de heer Yndjen Eindhoven uit Blokzijl. De zoon van Eindhoven is een keer op een 

vergadering van het markebestuur geweest ter kennismaking. Later werd het beheer 

overgelaten aan rentmeester G. Zweers.  

 

Juni 1980, Gerrit Schutten meet de restanten op van de laatste zomp in Enter tijdens een 

tentoonstelling. Bron: Gerrit Schutten, Varen waar geen water is. 
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De familie Ten Kattelaar voor hun huis in de Zuiderstraat 
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2 juli 1919, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 
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De Enter es, nu Disselsweg 

 

 
 

Erve de Hardenberg, later Langenhof, Nijenhuis, Woolters, Ter Denge, Dorpsstraat, naast de 
coop, Enter 
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Laatste woorden 
 
 
Er is niet veel bekend over de eerste eigenaren van het kasteel aan de Kattelaarsdijk. Zeker is 

dat het tijdens de Spaanse overheersing is verdwenen. Waarschijnlijk kapot geschoten en niet 

meer hersteld. Later werd kleinzoon Albert, van Hermannus Van Den Reve van de burcht te 

Tilligte, de eigenaar. De laatste Van den Reve, Albert, had geen zonen. De dochters hadden 

een hulder nodig. Hermannus Van den Reve was de eigenaar van het erve en goed 
Hermannushoes aan de Werfstraat te Enter. De rechten van het Hermannushoes, later 

Hermesel genoemd, werden geruild met erve Klein Lettink, Koar Jan. Gevolg was dat de 

inkomsten verdwenen en het erve werd opgedeeld. De verkoopakte van de herberg Binnengaait 

naakt duidelijk verschil tussen het erve Kattelaar en het Huis Ketteler.  

 

De herberg, gelegen bij Huis Kettelaar, en ten Noorden aan Jannes Geerdink, ten Zuiden aan 
de gemeene veldgrond, ten Westen aan Bernardus Slag, en ten Oosten meede aan de gemeene 
veldgrond. Nog een hooymate, Mennegats mate genaamd, groot 2 dachwerck, bij de Kettelaar 
gelegen en ten Noorden aan Jannes Katteler, aan meerdere zijden grenzend aan Hendrik 
Mennegat. 
 
Ook Marcel Tettero schrijft in de verhalen over de Tachtigjarige Oorlog in Twente over Huis 

Kettelaar. De eerste eigenaar van het Huis aan de Kattelaarsdijk is hoogstwaarschijnlijk 

Kettler of Ketteler. Hij was de leenman van de burcht te Laage. De oorsprong van de burcht 

te Laage gaat mogelijkerwijze terug naar de tijd van Karel de Grote, die overal in Saksenland 

op strategische punten boerderijen, zogeheten "Meierhöfe" liet bouwen. Over een ridder van 

Laage wordt in de boeken voor het eerst in de twaalfde eeuw gesproken. De burcht te Laage 
was in de zestiende eeuw een leen van Von Kettler. Kettler is de benaming voor een ketelijzer 

of hoaliezer. In 1591 werd de burcht voor de laatste keer hersteld. Helaas voor korte duur. 

Dietrich von Ketteler en zijn schoonzoon De la Croix stonden in de Tachtigjarige Oorlog tussen 

Nederland en Spanje, als goede katholieken aan de zijde van Spanje. De Nederlanders 

veroverden het bolwerk en, wellicht omdat ze geen stand meer konden houden, bliezen ze het 
in 1626 de lucht in. Wat overbleef is de ruïne zoals hij nu nog is.   

 

Deze kroniek is een verhaal over de voornaamste gebeurtenissen van de familie Ten Kattelaar.  

De verkrachting van de vijftienjarige Grada door buurman Arend Jan Kalenkamp is volgens 

Marinus ten Kattelaar een familiegeheim. Het geheim is echter in de hele buurt bekend. Het 

meisje dat geboren is uit die verkrachting is Riek. Riek was de dochter van Grada en niet haar 
zuster, zoals de familie vertelde. Het woord kroniek is een leenwoord uit het Frans in de 

betekenis van ‘jaarboek’  en is voor het eerst aangetroffen in 1351. Arend Siemelink is de 

oudste bekende Ten Kattelaar die omstreeks 1580 is geboren in Enterbroek. Tot in de jaren 

zestig van de vorige eeuw waren de Ten Kattelaars boeren, net als hun voorvader Arend, die 

werkte op het erve Kattelaar aan de Kattelaarsdijk. Het verhaal van Ten Kattelaar stopt nooit. 
Wanneer je erin verdiept raakt ga je je voorstellen hoe het vroeger was. Ik heb mij niet beperkt 

tot Ten Kattelaar. Ook de familie en schoonfamilie komen in beeld. Een familiekroniek 

schrijven maakt mij gelukkig omdat het de situatie van het verleden enigszins opheldert. In 

de bidprentjes wordt de overledene omschreven door de familie. Zo komen we iets meer over 

die persoon te weten. De familiegeschiedenis plaatsen in die van Enter is interessant. Wellicht 

begrijp je dan de verhalen van de mensen beter. Een stamboom die  veertien generaties terug 
gaat en tot 1580, daar kijkt men in dit digitale tijdperk niet meer zo van op.  Maar toch… jaren 

research waarbij alle aktes en allerlei bijkomende documenten werden verzameld. Dat blijft 

ongewoon en is in één woord geweldig. 

 

Deze kroniek wordt opgedragen aan Riek Ten Kattelaar. Tijdens de eerste communie wilde 
niemand naast haar lopen. Johan Freriksen kreeg van zijn moeder de opdracht naast haar te 

lopen. 

 

 

Enter, 12 april 2019 


