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Voorwoord
Tot de oudst bekende geslachten in Enter behoort het geslacht Ziemelink, ook geschreven als
Siemerink. De oudst bekende voorvader was Arend wiens geboortejaar omstreeks 1580 is. Hij
heeft in Enterbroek het eerste levenslicht gezien en hij vond daar zijn bestaan als boer op het
erve Kattelaar. Siemerink noemde zich Ten Kattelaar. Ook Ter Harmsel, die na Siemerink
boerde op het erve Ten Kattelaar, noemde zich Kattelaar. De familie Ten Kattelaar woont nog
steeds in Enter. Als je je verdiept in de familiegeschiedenis vind je al snel allerlei
dwarsverbanden en van het een komt het ander. Het blijkt dat de nauwe samenhang in Enter
van vroeger ook voor een deel terug te voeren is naar huidige familiebanden. Bij de families
staan de familienamen genoemd die in de genealogie voorkomen. Hier wordt begonnen bij de
oudste gegevens naar nu. Arend Ziemelink wordt nooit bij zijn familienaam vermeld. Hij wordt
Arend voor de Brug genoemd. Zijn oudste kind Berend is geboren in het jaar 1610. Berend
wordt Berend Arends te Katler wordt genoemd. Zijn kinderen worden Te Katler genoemd
omdat ze zijn geboren op het erve Kattelaar. In 1684 verandert de naam Ziemelink in
Siemerink. Dat komt omdat vroeger de namen fonetisch werden opgeschreven. Wat de
ambtenaar hoorde schreef hij op. Lang moet deze familie hebben behoord tot de boerenstand
in Enterbroek. Pas na 1932 wordt het erve Ten Kattelaar aan de Kattelaarsdijk afgebroken
door Ter Haar uit Hengelo. Gerrit Harmsen Ten Cattelaar is de zoon van Herman ten
Cattelaar. Hij is getrouwd met Janna Smit uit Enter. Hun vier kinderen worden in Enter
geboren. Zo kwam de familie dus in Enter terecht. De familie Ten Kattelaar in Enter wordt
ook de Vut’n genoemd. Dat komt omdat Jan Ten Kattelaar ‘vut’ zei tegen zijn paard in plaats
van ‘vort’. Is het kasteel, dat tegenover het erve Kattelaar stond, genoemd naar het erve Ten
Kattelaar? Of is het kasteel genoemd naar de eigenaar Kettelaar, de heer van de burcht te
Laage?

Marinus ten Kattelaar
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Inleiding
Er woonde een Ten Kattelaar aan de Kattelaarsdijk, de Zuiderdwarsweg, de Zuiderstraat, de
Langevoortsweg en de Goorseweg. Nu woont Marinus aan de Wierdenseweg en Erik aan de
Zuiderstraat. De boerengeslachten, welke in Enterbroek hebben gewoond, kwamen daardoor
meermalen met het dorp Enter in aanraking. De familie Ten Kattelaar heeft invloed
uitgeoefend en behoren in de eerste plaats genoemd te worden. De jongste dochter van
Hendrik van ’t Groot Cattelaar is Janna. Zij trouwt op 14 juli 1765 met Jan Jannissen Harmsel
uit Enter. Ze erven het erve Kattelaar en op 20 juli 1806 maakt Jan Harmsel een testament
waarin hij het erve Kattelaar vermaakt aan zijn zoon Jannes. Het erve Kattelaar was voorgoed
verdwenen uit de geschiedenis van Ten Kattelaar. Alhoewel Harmsel zich ook Kattelaar
noemde Het kasteel aan de Kattelaarsdijk wordt Cattelaer genoemd. Dat is een verbastering
van Kettelaar. Kettelaar was de heer van de burcht te Lage en was eigenaar van het landgoed
te Enterbroek. Daar zijn ook de namen Katteler, Ten Kattelaar en Kattelaar van afgeleid. In
de verkoopacte van Binnengaait staan erve Kattelaar en Huis Kettelaar afzonderlijk genoemd.
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Hendrik van ’t Groot Cattelaar is geboren op 7 april 1700 te Enterbroek. Hij is de zoon van
Arend Catteler (Simelink) en Doortje Kempers. Hendrik van ’t Groot Cattelaar is getrouwd op
21 april 1720 met Geesken Jansen Kempers uit Enter. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen
geboren die wisselend Katteler en Kattelaar worden genoemd.

Restanten van de kapel zijn gevonden naast de oude pastorie, op de hoek van de Oude
Pastoriestraat en de Schipperstraat.

Oude documenten
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1720, Arend Jan Ten Kattelaar en Geesken Kempers
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Er is een conventiebesluit gemaakt vanwege het huwelijk van Hendrik ten Kattelaar en Gese
Kempers. Een conventiebesluit is een verdrag, een schriftelijke overeenkomst van bindende
aard. Eis van aanspraak staat er in de aanhef.
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Joost Grevink is getuige
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Getuigenverklaring
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Het achtste kind, Janna Hendriksen, is getrouwd op 14 juli 1765 met Jan Jannissen Harmsel
uit Enter. Jan Jannissen Harmsel is boer en is geboren op het erve Hermsel en overleden op
6 januari 1819 te Enterbroek. Hij is de zoon van Johannes Jansen ter Harmsel en Jenneken
Ulders. Het echtpaar Ter Harmsel/Kattelaar gaat inwonen op het erve Kattelaar. Op 20 juli
1806 werd een testament opgemaakt in tegenwoordigheid van Wilhelm Hutsken, de richter
van Kedingen (R.A.Ked.28 blz.13/14 ).
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Jannes Harmsel (Kattelaar) is geboren op 14 augustus 1774 te Enterbroek. Hij is boer op het
erve Kattelaar. Jannes is overleden in het jaar 1838. Jannes koopt het erve Groot Kattelaar
op 20-mei 1815 voor drieduizend gulden van Lambert Eindhoven te Blokzijl. (akte 79 van
notaris Jalink te Goor). In de Kadastrale Atlas van 1832 wordt hij nog Jannes Kattelaar
genoemd. Op 24 juni 1837 laat hij zijn testament vastleggen bij notaris Jalink te Goor.
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1802, inschrijving doopregister Janna, dochter van Jannes Kattelaar en Berendina Beverdam

16 augustus 1932, Zwolsche Courant
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Op 8 november 1837 trouwen schipper Gerrit Nijland en Gerritdiena Kattelaar (Harmsel). Zij
is de dochter van Jannes Kattelaar en Berendina Beverdam. Hij is de zoon van wijlen Gradus
Nijland, in leven schipper en Geesken Holland. De ambtenaar van de burgerlijke stand is
burgemeester Wilhelm Jalink. Getuigen zijn Johan Bernard Winter, medewerker
rijksbelastingen, Hendrik Nollen, logementhouder, Friedrik Hugo Alexander, graaf van
Bijlanst, zonder beroep en Hendrikus Bovink, knecht.
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Op 7 augustus 1849 trouwen schipper Jan Volbrink en Gerritdina Kattelaar. Beiden zijn
eerder getrouwd. Hij is weduwnaar van Berendina Mennegat. Zij is de weduwe van Gerrit
Nijland. De ambtenaar van de burgerlijke stand is burgemeester Joan Wilhelm Putman
Cramer. Getuigen zijn Jan Waanders, dienstknecht, Hendrikus Kempe, landbouwer, Arend
Ezendam, schipper en Jan Willem Zonnebelt, landbouwer.
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1 mei 1808, gedoopt Gerritdiena, dochter van Jannes Kattelaar en Berendiena Beverdam
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1849, aankondiging huwelijk van Jan Volbrink en Gerritdina Kattelaar
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Wonen op de heide
Wij bevinden ons in het tegenwoordige Enterbroek, in het land van de Saksen, in het jaar 400
na Chr.. De erven liggen verspreid, meestal door hoogopgaande bomen beschaduwd, zo
mogelijk aan de vruchtbare oever van de rivier of haar zijtakken. Elk erve is omgeven door de
bouwlanden, die het eigendom van de boer zijn, terwijl rondom de erven zich de weiden,
heidevelden, waterplassen of bossen bomen uitstrekken, welke als algemeen en onverdeeld
eigendom aan de gezamenlijke vrije bewoners behoren. Zo een streek – de erven in het midden,
daaromheen de bouwlanden, dan de weiden en de heidevelden en tenslotte de bossen bomen
als grens – noemt men marke.
Ten Kattelaar woonde, samen met zijn buren Bullener, Holland, Mecelercamp (later Velten,
nu Van der Kolk), Ezendam (Binnengaait), Brunnenkreef (Wolfs), Zeendam en Borgerink op
de heide. Er waren grote heidevelden rondom het dorp. De oppervlakte van Twente bestaat
voor het grootste deel uit onafoogbare heidevelden', schreef Halbertsma in het jaar 1836.
Gijsbert Karel van Hogendorp vertelde over zijn reis door Twente in de nazomer van het jaar
1819: (…) ’ Reed ik niet verre voort op den weg naar Enschede, of ik bevond mij op grote
heidevelden maar rondom deze kleine stad is de grond wel bebouwd’. Omstreeks het jaar 1800
bestond acht procent van het totale grondoppervlak van Twente uit bouwland. De rest was
kale heide, onderbroken door beken van hun groengronden en hier en daar wat bossen en
zandverstuivingen. ‘Rondom de hoofdplaatsen en de dorpen vindt men drie kwartier of een
half uur in den omtrek alleen bebouwd of weide, hetgeen van eenen hogen berg bezien, als
zekere eilanden in het midden van deze zee van woestijnen zou opleveren’, aldus Kops.

Kremersweg
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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. Terwijl nu bossen het water vasthouden, stroomde het vroeger
vrij over de heidevelden naar de broeken en beekdalen en gaf daar veel overlast.

Bullenaarsweg

Op de heide waren de grafheuvels. Tal van sagen over spookverschijningen die rond de
grafheuvels en urnenvelden rondwaarden deden de ronde. De witte wieve zijn in dat opzicht
zekere beroemd geworden. Sommige graven werden op aansporing van de kerkelijke
autoriteiten vernield, nog veel meer werden ondergeploegd als de boeren nieuwe akkers in
gebruik namen. We moeten dan ook gissen naar het aantal heuvels dat oorspronkelijk in de
omgeving van Enter heeft gelegen. Dat het aantal grafheuvels tot tweehonderd jaar geleden
nog tamelijk groot was, staat wel vast. Omstreeks die tijd begon de archeologische
belangstelling zich te ontwikkelen. Hoewel er heel weinig archeologen waren in Nederland die
hebben gegraven in grafheuvels en urnenvelden, waren ze wel geïnteresseerd in de vondsten
die eruit tevoorschijn kwamen. De boeren waren hen graag ter wille en gingen zelf spitten in
de heuveltjes. Ze graaiden hele urnen uit het uitgeworpen zand. Dat waren bar oude potten,
dat konden ze wel zien. Wat zou er allemaal in kunnen zitten... misschien wel goud! En men
sloeg de zwakke omhulsels kapot. Regelmatig werden zij teleurgesteld als hun speurwerk
alleen grijze poeder, scherven of verbrande botjes opleverde. Zulke vondsten vond men niet
de moeite van het vermelden waard. Daardoor is veel informatie verloren gegaan. Mede
daardoor is ook de inhoud van de meeste grafheuvels uit de omgeving van Enter onbekend.
Wel is bekend dat in de heidense tijd, toen de doden verbrand werden en hun as in heidepotten
begraven werd, men als offer maaltijden moest geven waar veel paardenvlees bij werd gegeten.
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Bullenaarsweg
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Het Vut’nhoes, geschilderd door Wilma Pluimers.
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De familie Ten Kattelaar voor hun huis aan de Zuiderstraat
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De heide in Rectum wordt verkocht.
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Verkoop van heide en hooiland

Wij weten weinig van de stammen die in Enter woonden en die professor Holwerda
protosaksen noemt. Deze meent dat het een arm volk was. In de urnen die zij in de bodem
achterlieten, troffen hij en zijn medewerkers enkele kleine stukken aardewerk die als bijgaven
zijn meegegeven. Soms werd een stenen hamer of een klein stukje brons of ijzer gevonden. Wij
kennen niet eens de naam van dit volk dat waarschijnlijk toch wel behoorde tot de Germanen.
In het begin van de vorige eeuw deed Holwerda onderzoekingen in bos en heide, in de hoop
herinneringen aan de prehistorische tijd te ontdekken. Hij heeft inderdaad veel gevonden in
de Twentse bodem. De nalatenschap van de derde ijstijd vindt men over heel Twente verspreid.
Dikke zwerfkeien die tweehonderdduizend jaar geleden hier terechtkwamen. Losgewrikt van
de Scandinavische gebergten en door het oprukkende landijs over duizenden kilometers
doorgeschoven. Toen het ijs smolt bleven ze hier achter. Miljoenen kleine, echter ook heel wat
van heel grote omvang, soms met een gewicht van dertigduizend kilo. Velen kwamen in latere
tijden onder het stuifzand terecht of zakten diep in de modder. Het landijs heeft niet alleen
dikke stenen naar Twente geschoven, het gaf door zijn krachtige opmars ook het Twentse
landschap zijn huidige aanzien. Van heuvels en hoge essen, waar de boer zijn gewassen
verbouwd. De akkers werden vroeger bij voorkeur aangelegd op keileemruggen.
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Enter was omgeven door heidevelden met name:
• Hiljesdam 45 ha
• Enterbroek 2 ha
• Schuttenbeltsbroek 26 ha
• Kraayenveldshoek 4 ha
• Kattelaarshoek 16 ha
• Bullenaarshoek 6 ha
• Zoekermaten 52 ha
• Veneslagen 6 ha
• Zoekerveld 85 ha
• Leyerweerdslanden 2 ha
• Kramersveld 29 ha
• Zoeker Es/ de Venen 44 ha (Zoeke is lage drassige grond)
• Elsslagen 2 ha
• Elsheide 116 ha
• Waterhoek 35 ha
• Hamberger Es 37 ha

Dennen aan de Kremersweg
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Kremersweg

Kremersweg

38

Cato Elderink, ‘Oet et laand van aleer’:

‘Wied kan men zeen oaver ’t laand
en ’s maans vroo floonkert ’n dauw
in doezend spinkopdröä.
Now viert de veldgroond eer feest,
proonkend in ’t peerschroode kleed;
vlietig vlög ’t iemenvolk um,
dat hier ’n Sunt Joapik hölt;
völ gazen vlöggelkes goonst,
as wied of ne zachte muziek
en zeut is ’n honniggeur,
dee haank oaver ’t bleuiende vèld’.

Verdwenen erven behalve Kattelsboer, bron: Oudheidkamer Twente
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11 september 1941, Hendrikus Johannes Ten Kattelaar (Vut’n Dieks) en Geertruida Maria
Hoek
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De es naast erve Kattelaar aan de Kattelaarsdijk

Het erve Kattelaar, nu Rohaan
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De beek de Elsgraven is gegraven omstreeks het jaar 1650 om turf uit het Enterveen af te
voeren en om dat gebied te ontwateren. Een gevolg hiervan was dat zo rond 1700 de oostkant
van de Rijssense stuwwal zo droog werd dat in het gebied tot de Hamberg zandverstuivingen
ontstonden. Bij de volkstelling van het jaar 1748 zien we dat het erve Effinck als enige in
Enter een scheper in dienst heeft. Effinck heeft een kudde schapen, die voedsel vindt op de
dan nog ruim voorhanden zijnde heidevelden rondom Enter.

42

Elsgraven tussen Rijssenseweg en Witmoesdijk
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Heel slecht weer
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Ramptoerisme, volgeladen treinen komen aan in Borculo
De stormramp van 1925, ook bekend als cycloon van Borculo of stormramp van
Borculo betreft het noodweer dat in Nederland in de namiddag en vroege avond van 10
augustus 1925 van zuidwest naar noordoost over Brabant, via Nijmegen en de Achterhoek
naar Twente en uiteindelijk Duitsland trok.
Het buiencomplex, dat hoogstwaarschijnlijk een supercel bevatte, trok een schadespoor van
soms enkele kilometers breed langs Grave, deels over Heumen en Malden, Millingen a/d Rijn,
Dijk bij Didam, Doetinchem, Ruurlo, Borculo en Neede. Het complex trok vervolgens
noordoostwaarts. Van alle plaatsen werd Borculo het zwaarst getroffen. Er vielen in totaal vier
doden en tachtig gewonden.
Wat zich tegen de klok van 19 uur op 10 augustus 1925 in Borculo precies heeft afgespeeld
is nog altijd een punt van discussie. Mogelijk was het een tornado met een diameter van één
à twee kilometer, maar misschien ook een valwind: een grote hoeveelheid (door verdamping
van neerslag afgekoelde) lucht die met een noodvaart naar beneden stort en zich aan de grond
manifesteert als exceptioneel zware windstoten.
De gevolgen van het noodweer waren aanleiding voor een grote stroom ramptoeristen. Mensen
uit het hele land trokken naar de Achterhoek en veroorzaakten daarbij files, een onbekend
fenomeen nog in die tijd. Er waren zelfs betaalde busreizen naar Borculo voor ramptoeristen.
Geschat wordt dat er in twee weken tijd een half miljoen kijkers op de ramp afkwamen.
Uit diverse schadefondsen werd drie miljoen gulden uitgekeerd om de gevolgen van de ramp
tegemoet te komen; 2,2 miljoen hiervan ging naar Borculo. In het Achterhoekse stadje waren
750 huizen beschadigd, 240 daarvan zo ernstig dat ze als verloren moesten worden
beschouwd.
Het nabijgelegen Neede werd nog geen twee jaar later, op 1 juni 1927, getroffen door een
vermoedelijk nog krachtiger tornado tijdens de stormramp van 1927. De omvang van het
schadespoor was echter veel beperkter, zowel in de lengte als in de breedte, doordat deze
tornado precies tussen de dorpen doorliep.
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2 juni 1927, Algemeen Handelsblad
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Het geslacht Ten Kattelaar
Arend Ziemelink te Katler is geboren omstreeks 1580. Hij is de oudst bekende Ten Kattelaar.
Arend Ziemelink te Katler heeft vier kinderen, die wisselend Arend (voor die Brug) en Ten
Katteler worden genoemd. Arend te Katler is boer op het erve Katler.
Berend Arends te Katler (voor die Brug) is geboren omstreeks 1610 te Enterbroek. Hij is de
zoon van Arend Siemelink te Katler. Berend Arends te Katler is twee keer getrouwd. Het eerste
huwelijk is omstreeks 1645 met Fenne ten Lamstede. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen
geboren, Arend Catteler (Siemelink) en Roelf in ’t Catler. Fenne ten Lamstede overlijdt voor
1659, drie jaar na het huwelijk. Berend Arends te Katler hertrouwde op 6 november 1659 in
de kerk te Rijssen met Swenneken Jansen Freriks. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek twee
kinderen geboren, Herman ten Cattelaar en Gerrit.
Reijnt Siemerink is geboren te Enterbroek op 24 augustus 1684. Hij is de zoon van Arend
Catteler (Siemerink) en Doortje. Reijnt Siemerink is getrouwd op 13 juni 1717 met Jenneken
Zeendam uit Enterbroek. Zij is de dochter van de boer Jan ten Zeendam en Merije Reijnts. Uit
dit huwelijk zijn te Enterbroek vier kinderen geboren. De vader van Jan ten Zeendam wordt
ook Jan Wolfs, Wolf Jan, Krayeveld of Brunink genoemd. Jenne Zeendam is dus een dochter
van Jan Wolfs Jr. boer op het erve Zeendam. Zij overlijdt dertien jaar na het huwelijk. Reijnt
Siemerink hertrouwde op 21 mei 1730 met Gerritje Scherphof. Uit dit huwelijk zijn zeven
kinderen geboren. Het eerste kind uit het tweede huwelijk wordt Jan Reints genoemd.
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Zeendamsweg
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Reijnt Siemerink is vermoedelijk geboren op het erve Koerdam. Na zijn huwelijk stichtte hij
een nieuwe boerderij, het erve Rheins, gelegen aan de Reinszijweg te Enterbroek.
In 1722 meldt het Verpondingsregister het erve Rheins voor één pond en het erve Zeendam
voor negentien pond. In 1748 meldt de volkstelling Rijnd Siemerink met vrouw en vier
kinderen. In 1751 wordt geen vuursteden (schoorsteen) geld betaald voor het huis, dus er is
geen schoorsteen. De volkstelling van 1795 meldt dat er twee huizen zijn. In het ene huis
woont Gerrit Ziemerink met zijn gezin, bestaande uit drie personen. In het andere huis woont
Albert Ziemerink met zijn gezin, bestaande uit vier personen. Inmiddels is hun erf en boerderij,
evenals de naburige erven, opgekocht door Borgerink van het Huis Kettelaar. In 1811 wordt
erve Rheins gekocht door Arend Ezendam van Binnen Gait. Op 21 maart 1821 wordt erve
Rheins gekocht door Jan ten Zeldam, de molenaarsbaas op kasteel Twickel. Jan ten Zeldam
betaald drieëntwintighonderd gulden voor acht Mudde bouwland, zeven dagwerk hooiland en
in de Leusmaat drie dagwerk hooiland. Later wordt Dikkers eigenaar van erve ’t Rheins.
Pachter wordt dan Jannes Morsink uit Ambt Delden. Hij is getrouwd met Berendina ter Horst.
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Kattelaarsdijk
Jan Reints Siemerink is geboren op 5 november 1730 te Enterbroek en overleden voor 1806.
Hij is de zoon van Reijnt Siemerink en Gerritje Scherphof. Jan Reints Siemerink is getrouwd
op 3 februari 1770 met Gerritje Hermsen Pluimers uit Enterbroek. Zij is de dochter van
Hendrik (Hermen) Pluimers en Fenneken Jansen in de Maat (Nieland). Uit dit huwelijk zijn
zes kinderen geboren.
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Grare en Riek Ten Kattelaar

19 augustus 1819. overlijdensacte van Maria ten Kattelaar, weduwe van Berend Polsvoort
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1936, Grada (Grare) Ten Kattelaar
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Grada

Johan Ten Kattelaar

Grada (Grare) Ten Kattelaar
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Jan ten Kattelaar
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28 oktober 1943 Dagblad van het Oosten

67

68

69

Jan Ziemerink koopt op 10 mei 1776 van Jannes Slag van het erve Slag voor zeshonderd
gulden een perceel bouwland en anderhalf dagwerk hooiland, alsmede de huisplaats. Ook
krijgt hij de helft van de ware van het erve Slag. De ware van het erve Slag is in 1779 niet door
de marke erkend.
Albert Siemerink is geboren op 17 oktober 1745 te Enterbroek en overleden op 29 augustus
1817 te Enterbroek. Hij woonde op het erve ’t Reinds. Albert Siemerink is getrouwd op 16
maart 1777 met Fenneken ten Duische uit Elsenerbroek. Zij is de dochter van Jan Roelofse
ten Duische en Maria Hendrikse Wolters aan het Kolhoop. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen
geboren.
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Albert Siemerink koopt op 14 november 1776 van Jan Slag van het erve Slag, voor
zevenhonderd gulden stukken hoog- en laag hooiland, een kampje bouwland in het
Enterbroek. Bron: R.A. Kedingen 50ste penning inv. 83 blz. 22.
Mannes Siemerink is geboren op 24 december 1780 te Enterbroek en overleden in 1827. Hij
is de zoon van Albert Siemrink en Fenneken ten Duische. Mannes Siemerink is boer van
beroep en woonde in 1832 op het 3,20 hectare grote erve Schuttenbeld. Mannes Siemerink
trouwde op 9 juli 1808 met Catharina Henriëtte Böhmer uit het Schoutambt Delden. Zij is de
dochter van Nicolaas Böhmer en Catharina Janzonius. Catharina Henriëtte Böhmer is
overleden
op
10-07-1825
te
Enterbroek
op
vijfenveertigjarige
leeftijd
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

Grare en Riek, rechts boven en links onder
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Grada (Grare) Ten Kattelaar
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Hendrik van ’t Groot Cattelaar is geboren op 7 april 1700 te Enterbroek. Hij is de zoon van
Arend Catteler (Simelink) en Doortje Kempers. Hendrik van ’t Groot Cattelaar is getrouwd op
21 april 1720 met Geesken Jansen Kempers uit Enter. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen
geboren die wisselend Katteler en Kattelaar worden genoemd.
Het eerste kind, Arendjen Hendriks Katteler, is getrouwd op 3 juni 1742 met schipper Gerrit
Jansens Nijland. Het echtpaar sluit een hypotheek af van zevenhonderd gulden van Willemsen
ten Brinke te Enter op 20 oktober 1750. Ze wonen tussen het huis van Derk Evers en de
weduwe van Jan Keiser en hebben een halve uitdrift in de marke Enter (markeboek Enter blz.
67, 1 aug. 1753).

2016, erve Groot Kattelaar, Kattelaarsdijk
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1910, Jan ten Kattelaar op de brug over de Entergraven, Kattelaarsdijk, nu Morslaan
Het zesde kind, Grietjen, is getrouwd op 19 juni 1757 met Gerrit Geels Hagedoorn uit Enter.
Hij is de zoon van Gerrit Geels (Hagedoorn) en Engele Derksen Bullenaar (Hagedoorn). Gerrit
Geels Hagedoorn verandert zijn naam als zijn jongste dochter wordt geboren; hij wordt dan
Immink genoemd.
Het achtste kind, Janna Hendriksen, is getrouwd op 14 juli 1765 met Jan Jannissen Harmsel
uit Enter. Jan Jannissen Harmsel is boer en is geboren op het erve Hermsel en overleden op
6 januari 1819 te Enterbroek. Hij is de zoon van Johannes Jansen ter Harmsel en Jenneken
Ulders. Het echtpaar Ter Harmsel/Kattelaar gaat inwonen op het erve Kattelaar. Op 20 juli
1806 werd een testament opgemaakt in tegenwoordigheid van Wilhelm Hutsken, de richter
van Kedingen (R.A.Ked.28 blz.13/14 ).
Jan ter Harmsel op Cattelaar, zijnde gezond van lichaam gaande en staande, en bij goeden en
volkomen verstande edoch overdagt te hebben, en zekerheid des doods, dog de onzeker tijd en
uure van dien, en niet gaarne uit deze wereld willende scheiden, voor en al eer over zijne
tijdelijke goederen aan hem van God Almachtig genadelijk verleend, te hebben gedisponeert,
daar dan toe vreedende, zoo beveelt testator zijne onsterfelijke ziele in de handen zijner Gods,
en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke begrafenis.
Voorts casterende annulleerende en te niet doende, alle zijne voorgaande testamentaire
dispositien of te maakingen,`t zij die alleen ofte met anderen mogte hebben opgerigt als willende
dat dezelve, van nu af aan geen de minste kragt ofte waarde zullen hebben ofte behouden, en
wijders verklaarende, dat dit testament op geen minder zegel van gegoedheid geschreven word
dan hij bezit.
En dan tot erfgenamen stellinge overgaande zoo institueerd en nomineert bij testator tot zijn
enige en universeele erfgenaam zijn zoon Jannes ter Harmsel op Cattelaar en dezelfs huisvrouw

78

en bij voor overlijden deszelfs kinders, alzoo gemelden zijnen zoon altoos bij hem in huis is
geweest en daar van zijn grootste bestaan te danken heeft ten einde na zijns testators overlijden
zijnen geheelen boedel zoo paarden, beesten, bouwerij, zaadgewassen, inboedel des huizes,
akten en crediten, en voorts alles wat testator bij zijn overlijden nalaat te kunnen aanvaarden
en daarmeede doen en handelen en haar lust en welgevallen, edoch onder dit beding, dat zijn
hier evoren geinstitueerde erfgenaamen na testators overlijden, aan zijne andere kinders met
naamen, Geeze getrouwd aan Jan Burgers, Hendrika getrouwd aan Harmen Loekens en Janna
getrouwd aan `t Hagen onder Delden en aan ieder derzelfde zal uitkeren een somma van vijf en
twintig gulden. Zonder meer en zoo daar meede niet mogten vredig zijn, en testators, deze zijn
maakinge niet mogten goedkeuren, maar dezelve mogten tegen spreeken, zo steld hij dezelve
tot zijn meede erfgenamen, dog als dan niet verder dan in de legitime portie, haar na strengheid
der wetten compaturende en verder nicks, en zal in dien val wanneer eenige of een derzelve
van zijn hier vooren gemelde kinders de legetieme portie mogten koomen te vorderenen haar
niet het hier vooren aan haar vermaakte niet mogen willen vredig houden, zoo zal zijn gemelde
zoon Jannes ter Harmsel op Cattelaar en dezelfs vrouw wegens verdiend loon, meede als schuld
in de boedel zullen kunnen en mogen inbrengen tot data deezes een som van zes honderd
guldens, die als dan voor af uit de boedel zullen en kunnen en mogen trekken, en voorts zoo
lang testator leeft, boven dit hier voren gemelde `s jaars en alle jaar een som van veertig gulden.
Waar mede testator deze zijne testementaire dispositie en uiterste wille over sluitende, met
verklaring na dat aan hem hetzelve wederom van woord tot woord was voorgelezen, hiertoe uit
vrije wille en zonder inductie of te persuatie van iemand gekomen te zijn, willende en
begeerende, dat het zelve van zijn overlijden in allen deele zal worden agtervolgt en nageleeft
`t zij als een formeel testament, codicill gifte ter zaake des doods ofte, onder de levendigen, ofte
zoo in als best narechte zal kunnen en onmogen bestaan. Schoon ook alle vereiste formaliteiten
niet mogten in agt genomen zijn. Desten Oirconde hebbe deeze niffens testator eigenhandig
geteekend en gezegeld. Cattelaar den 20 juli 1806.
Was getekend: Wilhelm Hulsken, Richter en Jan ten Harmsel op het Katteler.
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Mannes Hendriksen Kattelaar is geboren op 21 mei 1736 te Enter en overleden op 9 februari
1810 te Enterbroek. Hij is de zoon van Hendrik van ’t Groot Cattelaar en Geesken Jansen
Kempers. Mannes Hendriksen Kattelaar is twee keer getrouwd. De eerste keer op 28 december
1762 met Teunisje Lucasse Bulner. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek twee kinderen geboren,
die Kattelaar Bullener en Bullener worden genoemd. Het tweede huwelijk was op 20 februari
1785 met Euphemia Velner Heggeler uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren die
Ten Kattelaar werden genoemd.
R.A. Kedingen nr.83 blz.86; Erfgenamen van wijlen den Heer Jan ten Cate in de maand februari
deses jaar overleden, alle neven en nichten geven aan het versterf van hun oom voorn. heeft
aan de in den halfscheid van het plaatsje gelegen in Enter, Otten Lamberts genaamd geheel
verkocht aan Harmen ten Cattelaar.
.
R.A.Ked.28 blz.48, 27 louwmaand 1810. Mannes ten Cattelaar op Bullener zijnde ziekelijk dog
gaande en staande en bij goeden en volkomen verstande, maakt zijn testament. Zijn zoon Gerrit
wordt als universeele erfgenaam genoemd. Met dien verstande dat hij zijn zuster Aleida
Bullener tweehonderd gulden zonder meer moet uitkeren.

Gerrit Mannes Kattelaar Bullener (Bulner) is geboren op 6 februari 1763 te Enterbroek en
overleden op 19 september 1822 te Enterbroek op negenenvijftigjarige leeftijd op het erve
Bullenaar. Hij is boer van beroep en is de zoon van Mannes Hendriksen Kattelaar en Teunisje
Lucassen Bulner. Gerrit Mannes Kattelaar Bullener (Bulner) is twee keer getrouwd. de eerste
keer op 19 november 1786 met Leijde Sentmans (Zeenmans) uit Elsen. Zij is overleden op
drieëndertigjarige leeftijd in 1793 te Enterbroek. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek twee
kinderen geboren, Antonie (Teunis) Bullenaar en Henrika Kattelaar. Gerrit Mannes Kattelaar
Bullener (Bulner) hertrouwt op 13 juni 1794 met Gerritdina Kiefhorst uit Elsenerbroek. Uit
dit huwelijk zijn te Enterbroek zeven kinderen geboren. Het vijfde kind, Hendrika Bullenaar
is te Enterbroek geboren op 3 juli 1799 en overleden te Enterbroek op 29 januari 1847 op
zevenenveertigjarige leeftijd. Hendrika Bullenaar is getrouwd op 15 december 1822 met de
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klompenmaker en boer Albert Ezendam uit Enter. het oude erve Bullenaar werd afgebroken
en waarschijnlijk is Albert Ezendam de stichter van het erve de Klei aan de Bullenaarsweg.

Uit het Verpondingsregister van 1601 en 1602
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Antonie (Teunis) Bullenaar is geboren op 18 maart 1787 te Enterbroek en overleden op 11
november 1823 op zesendertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gerrit Mannes Kattelaar
Bullener (Bulner) en Leijde Sentmans (Zeenmans). Antonie (Teunis) Bullenaar is boer op het
erve Bullenaar en arbeider te Amsterdam. Hij is op het veerschip van Amsterdam naar Zwolle
overleden. Aangevers van zijn overlijden te Zwolle zijn schipper Gerrit Koenderink en schipper
Wolter Ezendam. Antonie (Teunis) Bullenaar is getrouwd op 31 augustus 1809 met Jenneken
Ezendam uit Enterbroek. Zij is de dochter van Hermannes (Mannes) Ezendam van het erve
Groot Holland en Elsken ten Ezendam. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, Evert Jan,
Leida en Gerritdina Bullenaar. Op 6 juli 1844 worden de onroerende goederen verdeeld onder
de kinderen en Joannes Slag. Jannes Slag is de buitenechtelijke zoon van Jenneken Ezendam.
De akte nummer 100 is opgemaakt door notaris Jalink te Goor. Evert Jan Bullenaar wordt
ook De Koele genoemd, Leida Bullenaar trouwt op 25 februari 1831 met de klompenmaker
Graads Wolters (Fit) . Het echtpaar hebben op een stuk grond van het erve Bullenaar een
boerderij gebouwd. Gerritdina Bullenaar is twee keer getrouwd. De eerste keer op 29 april
1841 met Joannes Slag uit Enter. Hij overlijdt op 21 december 1856 op tweeënveertigjarige
leeftijd. Joannes Slag is de zoon van Joannes Slag en Euphemis Spoelder. Gerritdina
Bullenaar hertrouwde op 9 juni 1859 met Mannes Ekhuis uit Rijssen.

Evert Jan Bullenaar is geboren op 29 april 1810 te Enterbroek en overlijdt op 23 maart 1864
te Enterbroek op drieënvijftigjarige leeftijd. Hij wordt ook De Koele genoemd. Evert Jan
Bullenaar is de zoon van Antonie (Teunis) Bullenaar en Jenneken Ezendam. Hij is de stichter
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van het erve De Koele, dat is gebouwd op de grond van het grote erve Bullenaar. Evert Jan
Bullenaar is getrouwd op 16 maart 1843 te Markelo met Gerharda Oijdam uit Markelo. Uit
dit huwelijk is 24 mei 1848 te Enterbroek Antonia Berendina Bullenaar geboren. Zij trouwde
op 12 december 1867 met Gerrit Jan Brasse uit Kerspel Goor. Antonia Berendina Bullenaar
is op 12 december 1876 overleden te Enterbroek op achtentwintigjarige leeftijd. Gerrit Jan
Brasse is op 11 september 1882 te Enterbroek overleden op tweeënveertigjarige leeftijd.
Jan Willem Hermszoon Bullenaar is geboren op 18 april 1825 te Elsenerbroek en is overleden
op 14 januari 1901 te Enterbroek. Hij is de zoon van Hermannes Bullenaar en Janna ten
Duische.
Jan Willem Hermszoon Bullenaar koopt van zijn vader op 21 april 1877 de helft van een huis
en erf en enig bouw- en hooiland voor achthonderd gulden. De goederen lagen aan de
Bullenaarsweg tussen huisnummer 5 (Roetgerink) en 7 (Hoek), de toenmalige sectie nr. zijn
D 702, 705, 1564-1566, 2159 en 1558. Jan Willem Hermszoon Bullenaar trouwt op 28
oktober 1850 met Janna Brunnenkreef uit Elsenerbroek. Zij is de dochter van de boer Jannus
Brunnenkreef (Klein Kolhoop) en Janna Wolves. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
Het tweede kind, Hermina Bullenaar, trouwde op 19 januari 1880 met Johannus Smit uit
Ambt Delden. Ze woonden in het huis van haar vader aan de Bullenaarsweg. Hermina
Bullenaar is overleden op 26 januari 1888 op dertigjarige leeftijd. Drie jaar na haar overlijden
bleef Johannus Smit in het huis wonen, tot 31 oktober 1891; daarna is de woning afgebroken.

Familie Hoek, Bullenaarsweg, Mans oom houdt de foto vast van zijn vader.
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Mans oom Hoek

2016, schuur van Hoek aan de Bullenaarsweg, Enterbroek
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2018, Eric Ten Kattelaar
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Arnoldus Hoek
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Jan Bullenaar is geboren op 8 december 1863 te Enterbroek en overleden op 4 maart 1899 te
Enterbroek op vijfendertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan Willem Hermszoon Bullenaar
en Janna Brunnekreef. Jan Bullenaar is getrouwd op 7 juni 1890 met Jenneken Peusscher
uit Diepenheim. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren Jan Willem, Maria en Johanna
Bullenaar. Jenneken Peusscher hertrouwde op 2 juli 1903 met Jan Brinks uit Holten die
introuwt op het erve Bullenaar. De huidige bewoners (vanaf omstreeks 1975) van het nieuwe
erve Bullenaar zijn Dirk de Rover en zijn vrouw. Het derde kind, Johanna Bullenaar is
verhuisd naar Hengelo en woonde er van 11 november 1929 tot 7 juni 1930. Ze trouwt op 14
januari 1932 op vijfendertigjarige leeftijd met Gerrit Hendrik Megelink uit Rijssen. Hij was
boer en gemeentewerker van beroep. Gerrit Hendrik Megelink werd ook Malo genoemd. Hij
was een enigszins zonderling mens. Gerrit Hendrik Megelink is de zoon van Hendrik Megelink
en Harmina Nijenhuis.

Overleden Hendrika Kattelaar op 30 april 1708 op 35 jarige leeftijd.
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2016, het schip van De Rover op het oude erve Bullener, Bullenaarsweg
Op 24 augustus 1891 wordt Jan Bullenaar eigenaar van het ouderlijk huis met de daarbij
behorende gronden aan de Bullenaarsweg, voor vierentwintighonderd en tien gulden. Vader
Jan Willem Bullenaar behoudt het vruchtgebruik.
Hendrikus ten Kattelaar is geboren op 6 november 1804 te Enterbroek en overleden op 9
februari 1874 te Enterbroek op negenenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Gerrit Mannes
Kattelaar Bullenaar (Bulner) en Gerritdina Kiefhorst. Hendrikus ten Kattelaar is wever van
beroep. Hij is getrouwd op 4 april 1830 met de spinster Janna Teeselink (Sasbrink) uit Goor.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. In 1849 woonde het gezin bij het erve Heuks te
Ypelo en het erve Westhuis. Het erve Westhuis werd later erve Weusthuis of Wostehus
genoemd en sinds er een Morsink woont erve De Plas. Hendrikus ten Kattelaar stichtte
omstreeks 1857 het erve de Doven. Dat gebeurde na de verdeling van de marke, want
ervoorwas het onverdeelde markegrond, (sectie D nr.411a en 411bc, groot 1.27.20 ha.].
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1849, bewijs van onvermogen van Gerritdina Kattelaar. Zij kan de kosten niet betalen van
de acten en geboortebewijs die ze nodig heeft in verband met haar voorgenomen huwelijk,
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Hendrikus ten Kattelaar sluit een hypotheek af van tweehonderd gulden van Hendrik
Kraaijenveld uit Ambt Delden. Er werd een boerderijtje met een weefkamer gebouwd aan de
(huidige) Wolvesweg. De zoons Gerrit en Gerrit Jan woonden ook op het erve Doven. Ze
kochten een perceel grond, Schultjesmoat (1.48 hectare) en hebben er een huis bijgebouwd
met een tweede en derde hypotheek. Uiteindelijk werd het erve de Doven in 1892 verkocht
aan Arend Jan Kolhoop. Het erve de Doven is afgebroken en in een nieuw gebouwd huis wonen
Henk en Diny Kolhoop (2016) op Wolvesweg nummer 3 a te Enterbroek.

27 april 1808, doopbewijs hervormde kerk van Gerritdiena Kattelaar. haar vader is Jannes
Ter Harmsel die zich Kattelaar noemt.
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Kraaienveld
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Kraaienveld, Zompweg

Kraaienveld

93

Gerrit Kattelaar is geboren op 10 januari 1847 te Enterbroek en overleden op 5 februari 1885
te Enterbroek op achtendertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hendrikus Kattelaar en de
spinster Janna Teesink (Sasbrink). Gerrit Kattelaar is getrouwd op 22 mei 1875 met Teuntje
Teunissen uit Gorsel. Zij is op vierenveertigjarige leeftijd op 7 november 1884 te Enterbroek
overleden. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, Hendrikus, Hendrik Jan en Jan
Kattelaar. Jan Kattelaar en Hendrikus Kattelaar gaan na het overlijden van hun ouders wonen
bij hun oom, Jan Reint Kattelaar op het erve Kattelaar. Op 24 september 1891 verhuizen de
twee broers naar Delden nadat het erve Doven (hun ouderlijk huis) werd geveild. Jan Kattelaar
is getrouwd op 5 juli 1918 te Ambt Delden met Hendrika Rohaan uit Enter. Zij is de dochter
van bakker Arend Jan Rohaan en Hendrika Leida Van Nes en is geboren op 16 augustus
1871. Hendrika Rohaan was de weduwe van Albert Jan Colvoort.

20 juli 1918 Twentsch dagblad Tubantia
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Erve Nieuwe Wolves
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Jan Wolves noemt zich ook Brunnekreef, de kinderen worden ook zo genoemd. Hij is de laatste
boer op het erve Wolves en de vermoedelijke stichter van het erve Oale Wolfs. Jan Wolves is
de zoon van de boer Gerrit Jan Wolfs (Wolves) en Jenneken (Janna) Dreteler. Op bladzijde 385
van het Markeboek van Enter wordt op 17 maart 1812 het volgende geschreven:
'Zijn voorts landbouwer Wolfs van de plaats heeft moeten vertrekken en thans zig in een huisje
bevind welke door de weduwe Siemerink op de gemeentegrond is gezet. Wanneer hij zig met
gemelde weduwe niet kan verdragen om dit huisjen te blijven behouden worden voor
gecommitteerden getantaliseerd den zelven een plaats in de marke aan te wijzen ten minsten
schade aan de bewoners in de buurt'.
Op 21 juli 1812 krijgt Jan Wolfs een plaats op de belt Tappelar toegewezen waar hij een huisje
of hut kan bouwen, naast het huisje van weduwe Siemerink. Dat Wolves zich Brunnekreef
noemt komt omdat hij met de erfdochter van Brunnekreef is getrouwd en zich vestigde op het
erve Brunnekreef.

Wolvesweg
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Erve het oale Wolves
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Het oale Wolves aan de Kattelaarsdijk

De Rijssenseweg naast de Wolvesweg
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15 januari 1878, overlijdensacte van Johanna ten Kattelaar
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Jan Reint Kattelaar is geboren op 25 januari 1856 te Enterbroek en overleden op 16 oktober
1889 te Enterbroek op drieëndertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hendrikus Kattelaar en
de spinster Janna Teeselink (Sasbrink). Jan Reint Kattelaar ontvangt in oktober 1885 van de
diaconie te Enter een vergoeding van negentien gulden en vijf cent voor de kinderen van wijlen
zijn broer Gerrit. Vervolgens ontvangt hij elke drie maanden van de diaconie negentien gulden
en vijftig cent. Jan Reint Kattelaar is getrouwd op 28 mei 1886 met Aaltje Schutte uit Markelo.
Zij is de dochter van de boerwerker Arend Jan Schutte en Gerritdina Bullenaar. Uit dit
huwelijk zijn te Enterbroek twee kinderen geboren. Het tweede kind, Janna Rika Kattelaar, is
één jaar geworden.
Nadat een aangrenzend perceel grond was gekocht van Rohaan [Schultjes] en een nieuwe
hypotheek van Krayenveld werd afgesloten, werd er een nieuw huis gebouwd, het erve Doven.
Voor 1891 was dit al weer verdwenen, de vier hoekstenen als fundering zijn een eeuw later
terug gevonden. Na het overlijden van haar man verhuisde Aaltje Schutte (doof of hardhorig,
vandaar de naam erve Doven) naar het erve van haar schoonzuster en zwager. Ze verhuisde
na het overlijden van bijna alle familieleden, terug naar het ouderlijk huis van haar man; zij
kon de hypotheek van het erve Doven niet meer opbrengen. Na twee jaar was er een schuld
van vijfenveertig gulden en werd het erve Doven in 1891 verkocht aan Arend Jan Kolhoop. De
twee kinderen van haar zwager verhuizen op 24 september 1891 naar Delden. Een jaar later,
op 16 september 1892, verhuisde zij met beide dochters naar Elsenerbroek en woonde in bij
haar zuster en zwager Gerrit Jan Kattelaar.
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1861, inschrijving bevolking
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Gradus ten Kattelaar is geboren op 15 december 1788 te Rijssen en overleden op 10 maart
1872 te Enter. Hij is de zoon van Mannes Hendriksen Kattelaar en Euphemia Velner Heggeler.
Gradus te Kattelaar is getrouwd op 30 juni 1816 met Gerritidina Luekens uit Enter. Uit dit
huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. Het tweede kind, dochter Fenneken ten Kattelaar
is geboren op 1 mei 1823 te Enter en overleden op 6 januari 1892 te Rectum. Ze is getrouwd
op 25 april 1856 met Jannes Litteler (op ’t Hove) uit Rectum. Hij is de zoon van boer
Hendrikus Litteler en Hermina Koppelmate (Slot). Elf jaar na hun huwelijk overlijdt Jannes
Litteler op vierendertigjarige leeftijd. Jannes Litteler heeft een testament opgemaakt wat wordt
uitgevoerd na zijn overlijden. Zijn oom Mannes erft de helft van de goederen en zijn vrouw een
kwart, zijn kinderen verdelen het andere kwart. Mannes verkoopt zijn aandeel in een publieke
verkoop. In 1873 koopt koopman Hermannes Stegeman en Gerritdina de helft van het erve ’t
Hove. Hermannes Stegeman bouwt op zijn huis en café (Stegeman) op het land, genoemd het
Haaverland. In 1891 verkoopt Fenneken ten Kattelaar haar haar deel aan Hermannes
Stegeman, nu winkelier, tapper en koopman te Rectum.
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1816, aankondiging huwelijk Gerardus Ten Kattelaar en Gerritdina Luekens.
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De buren van Maria Kattelaar doen op 19 augustus 1819 aangifte van het overlijden van
Maria ten Kattelaar. Zij is de weduwe van Berend Polsvoort. De ambtenaar van de burgerlijke
stand is Jaobus Van Riemsdijk, burgemeester van Stad Almelo. De buren die aangifte deden
zijn Abraham Henric Dory, secretaris van de stad, Hendrik Coenrad Philips, schoolonderwijzer
en Hendrik Jan Grasdorp, spoeler.

Hendrikus (Dieks) ten Kattelaar is geboren omstreeks 1832 te Enter. Hij is de zoon van Gradus
ten Kattelaar en Gerritdina Luekens. Hendrikus ten Kattelaar trouwt op 28 april 1856 met
Gezina Spekenbrink uit Enter. Ze is de dochter van de klompenmaker en boer Joannes
Spekenbrink en Hendrica Slaghekke. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Hendrikus
(Dieks) ten Kattelaar koopt van zijn vader Gradus ten Kattelaar voor zestienhonderd gulden
25/48ste deel van de onroerende goederen.
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Gradus Ten Kattelaar heeft honderdvijfentwintig gulden geleend aan Jan Ten Kattelaar
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Jan ten Kattelaar op de brug over de Entergraven op de Kattelaarsdijk, nu Morslaan.

Jan ten Kattelaar is geboren op 27 juli 1872 te Enter en overleden op 11 mei 1953 te Enter.
Hij is de zoon van Hendrikus ten Kattelaar en Gezina Spekenbrink. Op 21 maart 1901
verhuist hij naar Losser. Jan ten Kattelaar is getrouwd op 2 juni 1910 met Johanna Keizer
uit Enter. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
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Trouwbrief d.d. 27 april 1836 van Hendrikus Ten Kattelaar en Gesina Speekenbrink

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Bij de scheiding van de goederen verkrijgt Jan ten Kattelaar het ouderlijk huis, erf en grond,
ter waarde van tweeduizend gulden. Zijn moeder behoud het vruchtgebruik, zijn vader is al
overleden. Dit is beschreven op 16 januari 1901 in de akte nummer 2983 van de notaris te
Goor. Het betreffen de percelen sectie E nummers 1212, 1355, 1361, 3562, 3565, 3573, 3576
en 3577, en sectie D nummers 2491, 2493, 2503, 2504, 2506 en 2715. In de kadastrale atlas
van 1830 is dit de boerderij op sectie D nummer 753, maar op de kaart van 1910 is dit erve
verdwenen.
Hermannes Jeromenius Otten (Mannes) ten Kattelaar op het Bullenaar is geboren op 25
december 1747 te Ypelo en overleden op 7 mei 1819 te Enterbroek. Hij is de zoon van
Hieronimus Hermsen van ’t Kattelaar (Otten) en Hendrica Hendriksen Prinsen. Hermannes
Jeromenius Otten (Mannes) is twee keer getrouwd, de eerste keer op 12 oktober 1777 met
Gezina Slagh (Slagers) uit Enterbroek. Getuigen zijn Joannes Deperink en Alijda Slagh.
Gezina Slagh is de dochter van Gerrit Jansen Slag (Kleiboer) en Geertrudis Lucassen (Gerarda)
Immink. Bij zijn eerste huwelijk wordt hij Mannes Jeronimussen Otten genoemd, bij zijn
tweede huwelijk heet hij Hermannes ten Kattelaar. Het tweede huwelijk is op 20 februari 1785
met Euphemia (Fenneke) Velner uit Enterbroek. Zij is de dochter van Lambertus Gerritsen
Velner en Catharina Jansen (Trientje) Slagh. Uit het eerste huwelijk zijn Joannes ten Kattelaar
en Hendrik Otten geboren. De kinderen uit het tweede huwelijk worden Ten Kattelaar
genoemd.
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1779, doopbewijs Hermannes Jeromenius Otten (Mannes) ten Kattelaar
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Persoonsbewijs Maria Geertruida Hoek
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1832, kadastrale kaart
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De oude Rijssenseweg

De nieuwe Rijssenseweg, nu Wolvesweg
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Joannes SPEEKENBRINK, klompenmaker/boer , geboren te Enter, gedoopt op 24-021809 te Rijssen, overleden op 18-01-1890 te Enter op 80-jarige leeftijd
Zoon van Joannes Gerardus SPEEKENBRINK en Joanna VLOOTBELT
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 06-12-1832 te Wierden met Hendrica SLAGHEKKE,
geboren ca.1810 te Enter, overleden op 25-03-1867 te Enter
Dochter van Reijnerus (Reint) SLAGHEKKE en Gezina ELSCHOT
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het eerste kind is een meisje, Gezina genoemd.
Zij trouwde in 1856 met Hendrikus ten Kattelaar.
1. Gezina SPEKENBRINK, geboren 1834 te Enter, overleden op 21-06-1910 te Enter
Getrouwd op 28-04-1856 te Wierden met Hendrikus TEN KATTELAAR, boer ,
geboren in 1832 te Enter.
Bij akte van notaris Poelie te Wierden op 22 sept. 1870 koopt Dieks van zijn vader Gradus
25/48 ste deel van de onroerende goederen voor 1600 gulden.
Zoon van Gradus TEN KATTELAAR en Gerritdina LUEKENS
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Johan Ten Kattelaar uit Almelo
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Dorpsomroeper Ten Kattelaar (Fott’n Dieks), uit de collectie van Annie Brughuis. Tijdens de
eerste Enterse Dagen (1977) is aan Dieks gevraagd om de aktiviteiten aan te kondigen.
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Enterse Dagen
Het Open Jongerenwerk Pasatimiqua kreeg in 1976 een idee om een grootschalig dorpsfeest
te organiseren. De jongeren enthousiasmeerden Plaatselijk Belang, de VVV en de
winkeliersvereniging en zo werden al één jaar later, in 1977, de eerste Enterse Dagen
gehouden. Drie dagen feest waarbij de Enterse noaberschap centraal stond: "Voor en door
Enter" was het motto. Buurtbewoners versierden hele straten, bouwden schitterende wagens
voor een feestelijke optocht, zeskampteams gingen de onderlinge strijd aan en overal in het
dorp verrezen plekken waar het goed zitten en drinken was. De Enterse Dagen vonden eerst
om de drie jaar en later elke vier jaar plaats, met elke keer een nieuw thema. Het driedaags
feest kreeg volop steun vanuit brede lagen van de bevolking. In 2020 staat de tiende editie op
stapel. Al jarenlang bijt een Enterse band het spits af. Ook de Pats Boem Show is een lokale
klassieker geworden die formaties als Majafra en Neet Zuuver heeft voortgebracht. Na de
feestelijke optocht op de zaterdagavond davert het dorp van het feestgedruis in de tientallen
buurtonderkomens. Dan viert de oude noaberschap hoogtij.

Buurvrouw Janna De Wilde met vriendinnen. Op de achtergrond de boerderij van Ten
Katetlaar aan de Zuiderdwarsweg.
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Anecdote
De Vut’n, (Jan en Jans) twee broers en een zuster (Dina) woonden aan de Zuiderdwarsweg.
Ze hadden een klein boerenhuis en kippen. Op de erfscheiding stond een bak waarin vaak
door de kippen eieren werden gelegd. Soms was de hond van de buren De Wilde (Trien) de
familie Ten Kattelaar te snel af. Onder de draad door krabbelde hij het ei naar zich toe en liet
het zich goed smaken. Als Dina van de Vut’n iemand buitenshuis zag bij De Wilde dan
schreeuwde ze: ‘Den hoond van Trien Dieks hef alwier n ei egetn’.
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Zuiderdwarsweg

133

links stond het erve Ten Kattelaar
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De burcht te Lage
Het landgoed Lage omvat momenteel 255 hectare. Daarop bevinden zich onder andere het
Herrenhaus met kasteelruïne, de watermolen met de Teestube en de Kommiezenhuuzen. Lage
wordt al in 1127 genoemd; Twickels landgoed ligt op zogeheten ‘oale groond’.
In 1346 kocht de bisschop van Utrecht Jan van Arkel de burcht van 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 Lage in zijn bezit. Het kasteel van Lage is herhaalde
malen 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 (Nederlandse) troepen, die het kasteel innamen en in de lucht
lieten vliegen. Sindsdien is het een ruïne gebleven; de dikke muren zijn overgroeid met klimop.
In 1638 kocht de toenmalige bezitter van Twickel, Johan van Raesfelt, de Heerlijkheid Lage.
Bij de Vrede van Westfalen in 1648, toen de grenzen van Europa opnieuw werden vastgesteld,
werd Lage vergeten. Hierdoor werd de 630 hectare grote Heerlijkheid een zelfstandig staatje
met een eigen rechtspraak. Het hoefde noch aan Overijssel noch aan de graafschap Bentheim
belasting te betalen. Deze situatie bleef tot 1803 voortbestaan.
Na het overlijden van Adolf Hendrik van Raesfelt kreeg zijn vrouw Amadea van Flodorff de
Heerlijkheid als weduwengoed. In 1686 liet zij naast de kasteelruïne een huis bouwen, dat zij
kon bewonen als zij in Lage verbleef. Dit huis staat bekend als het Herrenhaus.
Amadea wist van aanpakken,: in 1687 liet zij de kerk van Lage bouwen. Boven de ingang aan
de zuidzijde herinnert een wapensteen van het echtpaar Van Raesfelt-Van Flodorff aan de
stichting. Twickel verplichtte zich de kosten van de kerk en de dominee te zullen betalen.
Daartegenover stond dat Twickel inspraak kreeg bij het benoemen van een nieuwe dominee.
Pas in 1978 deed Twickel van dit recht afstand. Tot in het begin van de twintigste eeuw werd
er in het Nederlands gepreekt en ook de teksten op de grafstenen en op de kerkmuur werden
in het Nederlands gesteld. Toen de kerk besloot naar het Duits over te gaan was men kennelijk
zo aan de vertrouwde liederen gewend, dat men die in het Nederlands bleef zingen.
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Bij de kerk en het Herrenhaus staat een dubbele watermolen, die zowel olie kan slaan als
graan kan malen. Op deze plek staat al sinds 1270 een watermolen, de huidige stamt uit
1672. De watermolen wordt gevoed door de Alte Dinkel. De hoofdstroom van de Dinkel wordt
sinds 1931 om het dorp geleid, waardoor de molen te weinig water krijgt om nog goed te
kunnen malen.
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Naast de molen ligt de voormalige molenaarswoning. Tot voor kort was hier de Grafschafter
Teestube gevestigd, een horeca etablissement met tuinterras aan de Dinkel .
De zes identieke huizen aan de Eichenallee zijn de ‘Kommiezenhuuzen’ uit omstreeks 1850.
Aanvankelijk waren ze bestemd voor personeel van de heren van Lage, later woonden er tot
aan de Eerste Wereldoorlog douaniers. Ze hielden de smokkelaars in de smiezen. ‘Kommiezen’
verwijst naar douane, vandaar de naam.

De Heerlijkheid Lage is als een enclave in de graafschap Bentheim. De Heerlijkheid wordt
voor het eerst genoemd in het jaar 1340. Dan dragen Elbrecht van Eyle en zijn vrouw Juthe
van Lage, hun rechten op kasteel Laege met toebehoren over aan bisschop Jan van Arkel voor
een bedrag van duizendzevenhonderd gulden. De overdracht wordt in het jaar 1346 bevestigd
door de ouders van Juthe van Lage voor vijfduizend ponden.
De bisschop van Utrecht stelde aan op het landgoed Lage zijn rentmeester. De eerste
‘amptman’, vermeldt in het archief is ridder Reynold van Koeverden. Aan hem geeft de
bisschop in het jaar 1377 de bezitting in pand in verband met schulden. De voorwaarde is dat
Van Coeverden gehouden zou zijn het ‘huys ende ampt vorsc. te verwaren ende in rake
houden’. Verscheidene geslachten Van Coeverden blijven daarna ‘amptman’.
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Molenaarshuis

In het jaar 1421 geeft bisschop Frederik van Blankenheim deze functie aan Wolter van
Coeverden, ‘onsen amptman in der tyt in onsen lande van Twenthe’. Over hem ging in het jaar
1425 te Deventer het gerucht ‘dat he Lage bolwercken ende stercken wolde’. Waarschijnlijk
tussen de jaren 1435 en 1439 heeft de bisschop het pandschap van de Heerlijkheid Lage
ingelost. Na de inlossing wordt Roelof van Beverfoorde tot eerste castelein aangesteld. Dat
ambt ging geleidelijk in verschillende adellijke geslachten over.
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In het jaar 1517, wanneer Johan van Ittersum castelein is, hebben ‘de vreemde ruteren
(waarschijnlijk Gelresen, Geldersen) ingenomen ’t huys ter laghe sonder slag en stoet’. De
jaren tussen 1518 en 1534 is Adriaan van Rhede tot Saasfelt castelein (beheerder) op het
kasteel Lage. In het jaar 1531 stuurden de Provinciale Staten van Overijssel gecommitteerden
naar de keizer te Brussel. De afgevaardigden berichten de keizer dat Ridderschap en Steden
hem smeekten dat hij de Huizen Lage en Arckenstein krachtiger zou bevestigen en met meer
manschappen bezetten. ‘Dat huys toe Lage in Twenth op de frontieren (grenzen) der
Graefschap van Bentheim en dat huys ten Arckenstein in Salland uth welken huysen de
Lantscappen dagelix beschermt en regeert worden’. De keizer verzekerde daarin te zullen
voorzien.
Johan van Reede wordt na de secularisatie van het Stift Utrecht door keizer Karel, op 16 maart
1546 gecommitteerd met het rentambt van de Heerlijkheid Lage. (securalisatie:
verwereldlijking, naasting van kerkelijke goederen, kerkelijke goederen verkopen of aan de
staat doen overgaan; naasten: zich toe-eigenen (door de staat) tegen schadevergoeding,
verbeurd verklaren). In het jaar 1556 beginnen de onderhandelingen over de verkoop van de
Heerlijkheid. Koning Philips wil Lage verkopen aan gravin Van Rennenberg, weduwe van
Goossen von Ketteler, heer tot der Assen. De onderhandelingen blijven slepen en in de
volgende jaren zijn er nog steeds personen door de koning ‘gecommitteerd tot den ontfanck
van Lage’. Pas in het jaar 1576 vindt de verkoop van het pandbezit en pandgebruik plaats. De
zoon van de gravin Van Rennenberg, de katholieke jonker Diederich von Ketteler, koopt Lage.
Diens oudste zoon bracht het pandbezit van de Heerlijkheid Lage weer over aan zijn dochter,
Theodora Gertruda Maria von Ketteler. Zij was getrouwd met Eustachius graaf Van Croy en
Reux. Het pandbezit moet in deze tijd in een erfgoed gewijzigd zijn. Door het laatst genoemde
echtpaar worden in de jaren 1634 tot 1636 onderhandelingen over de eigendomsoverdracht
van de Heerlijkheid gevoerd met Johan van Raesfelt toe Twickel. De koopacte van de
Heerlijkheid is gedateerd: ‘gedaen op te Commanderije tot oetmarsum den 21 Juli 1634’.
Johan van Raesfelt zou voor de Heerlijkheid Lage betalen ‘voor beneficie van ’t selve transpoort
booven den pandtpenninck in de voorschreven brieven van 1576 gestipuleerd, die summa van
sesseduysent caroli gulden en bovendien eene vereeringe an syns genades gemalinne,
daermede sy tevreden sal wesen’. In later dagen berekent Joan’s zoon dat Huis Lage en
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toebehoren zijn vader gekost heeft: ‘de pantschap beloopt 19278 gulden; ’t consent tot
timmeringe van een huys en moele 1000 gulden en 2000 gulden; naeder consent van
timmeringe tot een bequame woninge 12000 gulden en beneffens voor een juweel an de vrou
3600 gulden’. Deze laatste ‘vereeringe’ was niet de enige die de gravin had ontvangen. Op de
originele koopacte heeft zij gekwiteerd: ‘Ick bekenne undfangen zu haben tagentig ellen
carmoisien rot damast vor die oben gemelte Vererung dato oetmersen 28 Aug. 1638’.
(oetmersen: Ootmarsum).

De verkoop werd nog gevolgd door een akkoord van 21 juli 1643, waarbij partijen verschillende
erven ruilden. In het jaar 1635 wordt de graaf Van Croy met het recht en de pandschap van
Huis Lage beleent. Tot bij leenbrief van 4 mei 1642 Johan van Raesfelt van de provincie
Overijssel de Heerlijkheid als een erfleen verkrijgt. Johan van Raesfelt bezat in het Bentheimse
al voor die datum een uitgestrekt grondbezit. Het waren de Toornse goederen, gelegen onder
Getelo, Uelsen en Willsum, ongeveer vijfendertig erven. Enige er van verruilde hij later met de
graaf Van Bentheim tegen vier erven onder Huis Brekkelencamp gelegen: de Schultenhof met
het holtgericht van Huis Brekkelencamp, Mottendijk, Veltman en Rottman. ‘Onverkortet
Joncker Bentinck tot Brecklencamp syn pantschap op den Schultenhof’. Zolang
laatstgenoemd pandschap niet ingelost was, was de eigenaar van Huis Breckelencamp
markerichter van die marke. Pas in het jaar 1660 werd dit pandschap ingelost. De zoon van
Johan van Raesfelt verkocht op 10 oktober de overige Toornse goederen aan de graaf Van
Bentheim voor het bedrag van ‘28100 Rixdaelders’. Daarna had hij ook geen zitting meer in
de landdag van de graafschap Bentheim.
Adolf Hendrik van Raesfelt heeft de ‘Vrije Jurisdictie van Lage met laeck-steenen afgeset, het
Bovenhuis doortimmert en verbetert’. Met dit bovenhuis is niet bedoeld het kasteel Lage. De
heren van Ketteler hadden aan de Dinkel een sterk, hoog Huis gebouwd met muren, torens
en bastions voorzien. Maar het was van betrekkelijk korte duur: prins Maurits had zijn neef
Ernst Casimir graaf Van Nassau opgedragen het Huis te Laach niet te vergeten. De neef lag
in de zomer van het jaar 1626 voor Oldenzaal. Neef Ernst Casimir zond de overste Caspar van
Ewsum, Heer van Nijenoort, met enige ‘vendel’ daarheen. Ze waren voorzien van twee kleine
kanonnen en drie veldstukken. De dag na hun aankomst (17 juli 1626) capituleerde baron
Von Ketteler. Hem werd toegestaan ‘met volle wapenen, vliegent vaendel, brandende lonte en
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kogel in de mont te trecken mitsgaders met haer bagagie, so veele sy cunnen dragen, behalven
dat de Heer Baron voor sijn persoon tot affvoeringe van syn bagagie toegestaen worden XV
wagens’, et cetera. De bevelhebber mocht voor zich zelf vijf paarden meenemen en ‘de
meubelen het jonge Vrouke toebehoirende sullen ongescandaliseert blijven’. Een oud bericht
uit die tijd vertelt: ‘Het Huys is dan inghenomen door den Heer van Nijenoort en heeft dit met
eenigen tonnen buskruydt gelegd in de kelders laten in de lugt vliegen’. Het spreekt voor zich
dat het restant van het Huis ‘mette enige Troupes ende geschut beseth gelaten’ werd. De zware
schade bij deze belegering aan het Huis toegebracht en waarover Von Ketteler zich vervolgens
bij Ridderschap en Steden beklaagde maar geen gehoor vond, zal mede wel oorzaak geweest
zijn van tevoren beschreven verkoop.

Sindsdien bleef de Heerlijkheid in handen van de opvolgende eigenaren van Huis Twickel.
Tevens bleef het steeds als Leen onder de hoge bescherming van de Provinciale Staten van
Overijssel. Onder wiens soevereiniteit de Heerlijkheid eigenlijk stond bleef een twistvraag. Te
meer nadat het grondgebied bij de onderhandelingen van de Westfaalse vrede geheel vergeten
was. De Provinciale Staten van Overijssel beweerden sinds het jaar 1648 dat de Heerlijkheid
Lage zelf volledige soevereiniteit bezat onder de protectie van Overijssel. Zo decreteerden onze
Staten-Generaal op 6 juni 1684 ‘de graafschap Bentheim en het Slot mitsgaders de
daaraengrenzende Heerlijkheid Lage voor neutraal, belovende diensgevolge dat geenderhandt
overlast sal worden gedaen an gemelde Graefschap en Slot Bentheim mitsgaeder aen de
Heerlijkheid Lage nog aen derselver Ingezetenen’. Van oudsher hadden de eigenaren en de
inwoners van Lage vrijheid gesustineerd (vorderen, eisen) van alle provinciale middelen en
lasten. Toen Ridderschap en Steden van Overijssel in het jaar 1680 aan Adolph Hendrik van
Raesfelt opgelegd hadden bewijs te leveren van deze ook door hem opgeeiste vrijstellingen,
werd kort na zijn overlijden in het jaar 1683 een ‘Deductie en Klaar Vertooch’ door zijn weduwe
geschreven. Het betrof ‘de ware Geschapenheyt Nature en Wesen van de Heerlijkheid Lage’.
Daarin zij meent, ‘soo klaer als de heldere middaghssonne is schijnende’, aangetoond te
hebben, dat Lage met ‘zijne ingezetenen exemp’ (niet vallend onder het gezag van de overheid;
exemptie: ontheffing, vrijstelling) waren van alle gewone en buitengewone landsmiddelen. En
dat haar land was ‘als een circul apart, soo van de graafschap Bentheim, als van de Provincie
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Overijssel gesepareert en de ten enenmale afgescheyden’. De Staten-Generaal zetten de zaken
niet door, zij hadden in die jaren hun handen meer dan vol met de eigen aangelegenheden.
Op den duur werd de invloedsfeer van de Staten-Generaal over Bentheim en Lage minder, om
kort te gaan: ‘Lage hat zwar den holländischen Meerschlund Charybdis, aber nicht den
bentheimischen Steinfelsen Scylla, worüber der römische Reichadler schwebt vermieden’,
aldus Von Raet in diens Beijträge.
Tot in het jaar 1910 bleef de private eigendom van de Heerlijkheid Lage, ter grootte van
tweehonderdzesenvijftig hectare, aan de eigenaren van kasteel Twickel. De laatste belening
(Huisarchief Twickel) is er een van 15 oktober 1801 door de provincie Overijssel op Jacob
Unico Wilhelm graaf Van Wassenaer tot Twickel.
Sinds het jaar 1626, na de aanval van prins Maurits is het Huis een bouwval, een geweldige
ruïne. Iets ten noorden daarvan, nog binnen de oude buitengracht, bouwden Adolph Hendrik
van Raesfelt en Amadea van Flodorf een eenvoudig landhuis met één verdieping. Heden nog
steeds geschikt voor bewoning. Zij bouwden ook in het jaar 1687 het kerkje aan de overkant
van de Dinkel aan de Molenkolk. Die kerk werd geheel uit eigen middelen gebouwd en
onderhouden, zo ook de pastorie. De predikant wordt nog steeds door de Heer van Huis
Twickel benoemd en van levensonderhoud voorzien. Vroeger werden de godsdienstoefeningen
geheel in de Nederlandse taal gehouden. Nu gebeurt dat, op enkele middagbeurten na, in de
Duitse taal. Maar de psalmen worden in de Nederlandse taal gezongen. Op een grafschrift in
het kerkje staan de woorden:
Tot God den Heer, die ’t Hooge kan verlagen
en Lage kan verhoogen!

Erve Ten Kattelaars, links het nieuwe huis, rechts Lammertink
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Johannes Bernardus, geboren op 09 april1920 te Enter, overleden op 20 juni1990 op 70
jarige leeftijd. Hij is de vader van Eric Ten Kattelaar en woonde aan Populierenlaan.

Ruzie tussen Ezendam en Ter Hofstee,
Hendrikus Ten Kattelaar helpt vrouw Ter
Hofstee.
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Zwolle, 23 maart 1785, memorie van de Statenvergadering betreffende: ‘een verregaande
geweldige euveldaad’ van Ezendam aan Ter Hofstee.
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Van de drost Heiden Hompesch: Ezendam wordt te Oldenzaal in bewaring gehouden.
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Van heide naar weide
De eerste vaste bewoners vestigden zich waarschijnlijk in de Middeleeuwen op de gradiënt
van de hooggelegen Hamberg en het laaggelegen Reggedal. De eerste boerderijen werden aan
de oostkant van het noordelijk deel van de es gebouwd. Naarmate het aantal ontginners
toenam verplaatsten de ontginningen zich zuidwaarts naar de Zuider Es, op kaarten ook wel
aangeduid als Suikeresch. Een zoeke is lage, drassige grond. Enter ontwikkelde zich als
flankesdorp. De boerderijen waren hoofdzakelijk, in een lint noord-zuid, langs de
tegenwoordige Dorpsstraat gesitueerd. Ten westen van het dorp ligt een lage stuwwal welke
plaatselijk bekend staat als de Hamberger of Enter es. De stuwwal van Enter is vanaf de
prehistorie intensief bewoond geweest. Het meest talrijk zijn bewoningssporen uit de IJzertijd,
de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen, tevens is er vermoedelijk sprake van
bewoningscontinuïteit in de periode tussen de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen. Het
kampenlandschap is een kleinschalig landschap met een gevarieerd grondgebruik. Tot het
kampenlandschap behoren (delen van) de Elsslagen, Leyerweerdslanden, Waterhoek,
werfhorst. Hiltjesdam, Kraayenveldshoek en Kattelaarshoek. Ook het buurtschap Enterbroek
dat in de literatuur ook wel het overzeese gebiedsdeel van Enter genoemd wordt behoord tot
het kampenlandschap. Tijdens de wintervloeden maakten de boeren in dit gebied gebruik van
bootjes om het dorp te bereiken.

1900, Dorpsstraat
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1950, Dorpsstraat, Brandput

1930, de Enter Es met zicht op de Dorpsstraat, de foto is gemaakt op het Kerkpad, van de
Rijssenseweg naar de Dorpstraat, de huidige Putman Cramerstraat;
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1956

Het landschap van de marke Enter van voor de heideontginningen kenmerkte zich door een
grote variëteit. Het vroeg negentiende eeuwse cultuurlandschap valt nader onder te verdelen
in zes verschillende deellandschappen. Het heidelandschap bestond vooral uit twee grote
heidegebieden: de Elsheide en het Zuiderveld en voor het overige uit meer kleine heidevelden,
elk met verschillende fysisch-geografische kenmerken. De heidegronden waren vooral in
eigendom bij de marke. Begin negentiende eeuw bestond Enter vooral uit een door de
landbouw gedomineerde samenleving maar ook de scheepvaart met zompen was een
belangrijk middel van bestaan.
In de loop der tijd heeft het landschap van de voormalige heidegebieden van Enter zich op een
eigen manier ontwikkeld, ze vertonen dan ook verschillende karakteristieken. Aan de basis
van deze karakteristieken ligt het cultuurlandschap dat met de markeverdeling ontstond. De
buurten waar grote aaneengesloten heidevelden lagen zoals de Elsheide en omgeving en het
Zuiderveld ontwikkelden zich duidelijk anders en hebben andere karakteristieken dan de
ontginning in buurten met kleinere stukken heide zoals de Kraayenveldshoek, de
Kattelaarshoek en de Hiltjesdam. Het grootste aaneengesloten heidegebied van Enter strekte
zich uit over de Elsheide, de Waterhoek, het Kramersveld en het Berghorsterblok.
In de eerste fase waren de ontginningen gebonden aan de regels van de marke. De
markeverdeling en bijbehorend plan van wegen en waterlopen is een van de belangrijkste
achtergronden geweest bij de ontginning van de Enterse heide: heide in privébezit en goed
ontsloten en beter ontwaterd. De destijds gunstige landbouwprijzen zullen de ontginningen
ook gestimuleerd hebben. Aan het eind van fase 2 en het begin van fase 3, tussen 1878 en
1895, speelde de grote landbouwcrisis waarin er maar weinig ontgonnen werd. De periode
1895-1920 was er een met gunstige landbouwconjuncturele omstandigheden waarin
aanzienlijk ontgonnen werd. Met de oprichting van landbouwverenigingen kwam vanaf 1890
de kunstmest tegen gunstig tarief beschikbaar. Ook stimuleerde het verenigingswezen de
mechanisatie van de landbouw. Beide zaken die het ontginnen succesvoller en eenvoudiger
maakten. De overheid speelde met een tijdelijke vrijstelling van grondbelasting bij ontginning
voor een beperkt areaal aan heide maar een bescheiden rol.
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Na verdeling kwamen de markegronden veelal in particulier eigendom en stond het iedere
individuele eigenaar vrij om de heide om te zetten in een meer winstgevende vorm van
grondgebruik. Het nieuwe bezit werd bereikbaar door nieuwe wegen en werd ontwaterd door
nieuwe waterlopen. Op 16 december 1852 werd het verdelingsplan voor de marke Enter
vastgesteld, dit plan werd bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1853 goedgekeurd. De
scheidingsacte van 14 augustus 1857 bevat 1085 nieuwe percelen die gezamenlijk een
oppervlakte van 927 hectare bestreken. De verbeterende verkeersinfrastructuur, lokaal en
bovenlokaal. Door het verbeteren van de wegeninfrastructuur. in de periode 1850-1880,
verbeterde de fysieke en economische ontsluiting van de regio’s waar te ontginnen heidevelden
lagen. Het zorgde tevens voor de ontsluiting van lokale heidegebieden. Daarmee werd deels
aan de voorwaarden voor geslaagde ontginning voldaan.
De meeste ontginningen waren gelegen op de gradiënt van de heide het meest grenzend aan
reeds gecultiveerd land, langs of dicht in de buurt van wegen of karrensporen. Qua
oppervlakte werd het meest ontgonnen in de buurt Hiltjesdam maar ook in de Zuidermaten
lagen enkele relatief grote ontginningen. In de buurten rond de Enter es hadden kleinere
ontginningen plaats. De overige ontginningen waren gelegen in de Kattelaars- en
Kraayenveldshoek. Opvallend is dat er op het grootste aaneengesloten heidegebied van Enter
- de Elsheide, het Kramersveld, het Berghorsterblok en de Waterhoek - geen ontginningen
plaatsvonden.
De Kattelaarshoek en de Kraayenveldshoek kenmerken zich door een kleinschalig, gesloten,
landschap. De heideontginningen die hier plaatsvonden onderscheiden zich niet specifiek ten
opzichte van het omliggende landschap. Het landschap van de Schuttenbeltshoek en de buurt
Hiltjesdam is een vrij grootschalig, open, landschap dat vooral ten dienste staat van de
landbouw. Hier treft men vandaag de dag vooral grote percelen grasland. De
heideontginningen die hier plaatsvonden onderscheiden zich niet specifiek ten opzichte van
het omliggende landschap.
De gebieden waarin de heidevelden niet zo omvangrijk waren - zoals in de Kattelaarshoek,
Kraayenveldshoek, Schuttenbeltshoek en Hiltjesdam - kenden uiteraard ook kleinere
heideontginningen. Deze hebben zich meer naar het omliggende landschap gevoegd. Hierbij
herinneren op sommige plaats slechts enkele houtopstanden - in de vorm van dennen - eraan
dat hier ooit heide aanwezig was. In deze buurten en het grootste voormalige heidegebied Elsheide, Waterhoek, Kramersveld en Berghorsterblok - treft men vooral een agrarisch
landschap.
Vandaag de dag kenmerkt dit gebied zich door vrij grootschalig landschap dat gedomineerd
wordt door de landbouw. Men treft in dit gebied vooral een afwisseling van bouw- en weiland
en boerderijen
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Huis Kettelaar

“
Rechts is de endskamer

De eerste keer dat de naam Kettelaar is te lezen is omstreeks 1382 in de leenregisters van de
Bisschop van Utrecht. Leenman is Albert van den Reve (niet de bewoner). Deze Albert van
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den Reve was een bekend roofridder uit die tijd en behoorde tot de Borgmannen van de Graaf
van Goor. Tot 1475 wordt het verschillende keren als leengoed vermeld. In laatstgenoemd jaar
komen we het Kettelaar tegen in het schattingsregister van Twente als een katerstede, dus
een kleine boerenbedoening. Behoudens regelmatige vermeldingen in de leenregisters zijn er
tot 1601 geen nadere gegevens bekend. In 1601 wordt Huis Kettelaar in het
verpondingsregister van dat jaar vermeld met 6 'mudde landes' (ongeveer 3 hectare) en in
1602 hebben ze volgens het register van paardegeld 2 paarden en ook nog een bijenkorf.
Zijn bezit van het Kettelaar was dus niet de oorzaak van zijn vertegenwoordiging in het
provinciaal bestuur. Gezien het vermoedelijke tijdstip van de bouw van het herenhuis is het
onwaarschijnlijk dat Herman Borgerink in 1685 al een compleet nieuw huis heeft laten
bouwen. Op 23 juli 1709 overlijdt de echtgenote van Borgerink, Gerritje Daems, op het
Kattelaar. Bij de totstandkoming van de van 1708 daterende hervormde kerk in Enter heeft
Borgerink ook een belangrijke rol gespeeld. Als de kerkelijke armenzorg tekort schoot sprong
hij ook diverse keren bij om de nood onder de armen te lenigen. In 1729 overlijdt Herman
Borgerink en wordt in Deventer begraven. Zijn zoon Antony Borgerink wordt de nieuwe heer
van het Kattelaar. Hij is getrouwd met Anna Hagedoorn. Antony Borgerink was sinds 1727
richter van Oldenzaal en rentmeester van Ter Hunnep. In 1738 breidt Borgerink het bezit van
het Kattelaar aanzienlijk uit. De in de onmiddellijke nabijheid gelegen boerderijen Zeendam,
Wolfs, Siemerink, en Binnengerrit worden zijn eigendom. Vanwege belastingschulden was
door de provincie op deze boerderijen beslag gelegd. Borgerink lost deze schulden in en wordt
zodoende de nieuwe eigenaar. Hiermee werd een openbare verkoop voorkomen waarbij de
bewoners op straat kwamen te staan. In deze jaren werden vanwege het verscherpte beleid
van de provincie veel boerderijen openbaar verkocht.

Borgerink bewees zijn 'noabers' aldus een grote dienst waardoor ze als pachters op hun
boerderij konden blijven. De boerderij Binnengerrit was tevens (schippers) herberg evenals
het even verderop gelegen Koerdam. Hier werd veel vracht door karren aangevoerd en
overgeladen in de Enterse zompen.
Bij het Koerdam stond tevens 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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Er kwam een kraan voor het overladen van de goederen. Zelfs liet Borgerink de wegen van
Binnengerrit naar Almelo en Delden verbeteren en ophogen. Er kwam een nieuwe ophaalbrug
over de Regge zodat het verkeer niet meer over de voorde (doorwaadbare plaats) hoefde.
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Erve Koerdam
De investeringen hadden resultaat en spoedig had Binnengaait een groot deel van de
overlaadfunctie van de Koerdam en het verderop gelegen erve Rappert 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 grond in bezit genomen dat van de marke was. Het
markebestuur presenteert hem dan ook de rekening. Er ontstaat een fors conflict tussen de
eigenaar van het Kattelaar 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 het Kattelaar. Twee jaar later overlijdt zijn vrouw eveneens en blijven de
dochters Gerhardine (geb. 1719) en Swanida (geb. 1716) achter op het Kattelaar. Het
markebestuur heeft inmiddels gedaan gekregen 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.
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Binnengaait aan de Regge

170

Erve Koerdam
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Anecdote
Ten Kattelaar van de Zuiderstraat droeg zomer en winter een manchester jas (buis). Zijn
argument om ook in de zomer deze jas te dragen was: ‘’Wat in de winter goed is voor de kou
is in de zomer goed voor de warmte’.
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Het nieuwe huis in de Zuiderstraat

Janna de Wilde - Ezendam van de Plasjente, op de achtergrond Zuiderstraat met het erve
Ten Kattelaar; Janna kijkt naar de hete luchtballonnen die overkomen.
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Dieks de Wilde (Trouw Dieks van Trien), de buurman van Ten Kattelaar aan de
Zuiderdwarsweg. Op de achtergrond het erve Ten Kattelaar.
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Pauze voor de mensen van het waterschap.
Boven vlnr: Busgers Berend (Bekhuis), Koeln Mans (Wolters), Herman Kalenkamp, Jans
Ezendam (Plas Jente), Jan Kuipers, onder links Hendrik Hakkert en rechts de schoonvader
van Dina van n Fitman. Zijn naam is Otten.

Genealogie van Arend te Katler
Arend TE KATLER
Arend is boer geweest op de boerderij die van het Huis Kettelaar en zo de naam Ten Katler
hebben gekregen. Hij is geboren omstreeks 1580.
Kinderen:
1. Berend Arends (vor die Brug)
2. Lambert TEN KATELER
3. Albert, geboren omstreeks1620 te Enter.
Getrouwd in de kerk op 13-04-1645 te Rijssen met Lutger Harmsen BOKDAM, geboren
omstreeks 1620. Zij is de dochter van Harman BOKDAM.
4. Herman
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Hendrik Lamberts Brink werd ook Bokdam genoemd. Hij is de oudst bekende Ten Brinke.
Hendrik Lamberts Brink is geboren omstreeks 1595 te Rectum. In de markeboeken van
Rectum wordt hij Brink Hendrik genoemd. De veldnaam Brinks Hendriks kempken wordt nu
nog zo genoemd. Hij woonde op erve Luttike Hulshorst te Rectum. Hendrik Lamberts Brink is
getrouwd met Geesken Willems Hulshorst, geboren omstreeks 1596, dochter van Willem
Hulshorst. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, die Klein Hulshorst worden genoemd.
Het derde kind, Hendrik Klein Hulshorst, werd ook Brink Hendrik genoemd.
Jan Jansen ten Brinke wordt ook Brink Jan genoemd. Hij is geboren op 3 april 1660 te Enter.
Zijn vader is Jan Willems Brink (Bring Wilms sone Jan), ook Klein Hulshorst genoemd, Zijn
moeder is Fenneken Jansen. Brink Jan is getrouwd met Hendrikje te Logter uit Notter. Uit dit
huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Het eerste kind, Fenneken, trouwt met Gerrit de Wilde,
die ook Koenderink werd genoemd. Hij koopt in 1716 een stuk grond, het Koendrinks stucke
voor de kluppels kempke in de Enter Esch, groot 6 scheppel voor 400 gulden, van de weduwe
Staverden tot de Berghorst. Als hij in juli 1745 is overleden verdeeld zijn weduwe de boedel
over hun vijf kinderen. De moder van Jan ten Brinke, Fenneke, verkoopt haar eigen huis aan
Jan ten Kattelaar. Het huis was toen bewoond door de krijtwever In de Rinkelaer, in het
midden van Enter, tegenover het erve Roeters. (Bron Rechtelijk Archief Kedingen 6 blz. 23, 23
april 1747]. Het tweede kind, Hendrik, wordt Jansen genoemd.

Het erve Groot Kattelaar, in 1932 gebouwd door Ter Haar uit Hengelo.
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De zoon van Ter Haar, Engelbert, bouwde aan de overkant van het erve Kattelaar zijn huis,
dat hij ‘Op ’n Tip’ noemde. Deze tekening is in 1987 gemaakt door Gerrit Ten Berge (de Lutte).
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12 mei 1945 Trouw
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Het erve Klein Kattelaar, later de Walboer aan de Kattelaarsdijk, nu Morslaan

182

Lambert TEN KATELER, geboren omstreeks1610.
In het Verpondingsregister van 1674 is vermeld: Lambert betaalt 5.gl.en 7 gl wegens die
Ossenweide van Y. Boncamp (eigenaar van Huis Kettelaer).
Zoon van Arend TE KATLER
Getrouwd met Gese IN OOTMARSUM
Uit dit huwelijk:
1. Wilmtien TE KATLER, geboren omstreeks1640 te Enterbroek
Getrouwd met Rolef HAGEMAN, geboren omstreeks1640 te Enter
2. Eelke TE KATLER, geboren te Enterbroek, gedoopt op 30-03-1644 te Rijssen
3. Jenken TE KATLER, gedoopt op 21-11-1647 te Rijssen
4. Jan OP T CATLER

Roelf IN `T CATLER, geboren omstreeks1650
Zoon van Berend Arends TE KATLER (vor die Brug) en Fenne TEN LAMSTEDE
Kind:
1. Jan, geboren op 13-12-1685 te Enterbroek
Zoon van Annegien

Jan OP ‘T CATLER, geboren omstreeks1655.
Zoon van Lambert TEN KATELER en Gese IN OOTMARSUM
Getrouwd met Jenne
Uit dit huwelijk:
1. Lambert, geboren te Enterbroek, gedoopt 1684 te Rijssen.

Berend Arends TE KATLER (vor die Brug)
Geboren omstreeks1610 te Enterbroek.
Tot omstreeks 1640 werd er van de huwelijken en geboorten geen boeken bij gehouden, van
de mensen. Zo weten we niet alle namen van de echtgenotes en moeders van verschillende
mensen.
Zoon van Arend TE KATLER
Ondertrouwd (1) omstreeks1645 met Fenne TEN LAMSTEDE, geboren omstreeks1620,
overleden voor 1659.
Ondertrouwd (2) op 25-11-1659 te Rijssen, getrouwd in de kerk op 06-111659 te Rijssen met Swenneken Jansen FRERIKS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arend CATTELER (Siemelink)
2. Roelf IN`T CATLER
Uit het tweede huwelijk:
3. Herman TEN CATTELAAR
4. Gerrit, geboren te Enterbroek, gedoopt op 28-06-1663 te Rijssen.
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Herman TE KATLER, geboren omstreeks1620.
Zoon van Arend TE KATLER
Kind:
1. Eelken, geboren te Enter, gedoopt op 27-04-1645 te Rijssen.

Arend CATTELER (Siemelink)
geboren op 06-09-1646 te Enter.
Arend wordt ook Simelink genoemd. Hij woonde op het erve Kattelaar. Hij gebruikte de naam
Kattelaar en de kinderen werden ook zo genoemd.
Zoon van Berend Arends TE KATLER (vor die Brug) en Fenne TEN LAMSTEDE
Getrouwd (1) met Gretien ROTTINK, geboren omstreeks 1645
Getrouwd (2) met Doortje
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan SIMERINK, gedoopt (NH) op 21-06-1674 te Rijssen
Uit het tweede huwelijk:
2. Reijnt ZIJMERINK, geboren te Enterbroek, gedoopt op 22-01-1682 te Rijssen, overleden
voor1684.
3. Reijnt SIEMERINK
4. Grietien Arendsen, geboren ± 1700 te Enterbroek.
Getrouwd in de kerk op 29-08-1723 te Enter (NH) met Henricus Hermsen TER STEGE,
23 jaar oud, geboren te Enterbroek, gedoopt op 25-02-1700 te Rijssen.
Zoon van Hermen TER STEEGE en Aaltien
Hij is later getrouwd in de kerk op 33-jarige leeftijd op 19-04-1733 te Enter met Hendrikje
Hendriks VELTERS, geboren ± 1700 te Hellendoorn.
5. Hendrik VAN `T GROOT CATTELAER
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Herman TEN CATTELAAR, geboren omstreeks1660.
Zoon van Berend Arends TE KATLER (vor die Brug) en Swenneken Jansen FRERIKS
Kinderen:
1. Wilmke Hermsdochter CATTELAAR, geboren ± 1690 te Enterbroek
Getrouwd in de kerk op 19-06-1718 te Enter met Wolter Reijnt EZINKDAM (Binnengais
ook Cattelaar), geboren omstreeks1695 te Enterbroek.
Zoon van Reijnd EZINKDAM en Jenneken
2. Gerrit Harmsen
3. Grietje Harmsen CATTELAAR, geboren omstreeks1700
Getrouwd in de kerk op 02-04-1731 te Rijssen (RK).
Echtgenoot is Hendrik Jansens RIKKERT (Rikkerink), 21 jaar oud, geboren te
Deldenerbroek, gedoopt (NH) op 04-05-1709 te Delden.
Woont onder Enter in een hutte en is arm in 1749.
Zoon van Jan RIKKERINK en Janna KRAEIJENVELD
4. Hieronimus Hermsen VAN `T KATTELAAR (Otten)
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Reijnt SIEMERINK
geboren te Enterbroek, gedoopt op 24-8-1684 te Rijssen.
Na zijn huwelijk stichtte hij een nieuwe boerderij. Het erve wordt nog steeds ‘t Rheins
genoemd, gelegen aan de Reintszijweg te Enterbroek.
Enkele data:
In
In
In
In

1722 staat in het verpondingsregister 1 pond (schoonvader op het Zeendam 19 pond).
1748 volksteling Rijnd Siemerink met vrouw en 4 kinderen.
1747 niet vermeld in het ledenregister van de hervormde kerk.
1751 nog geen vuurstedengeld betaald, dus nog geen schoorsteen op het huis.
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in 1795 volkstelling zijn er twee huizen:
a. Gerrit Ziemerink gezin bestaat uit 3 personen
b. Albert Ziemerink gezin bestaat uit 4 personen
Inmiddels is hun boerderij, evenals al de naburige erven opgekocht door Borgerink van Huis
Kettelaer. In 1811 wordt het erve Reins gekocht door Arend Ezendam van de herberg en
overslaghaven Binnengaais. Op 21-3-1821 (akte 45) wordt de katestede aangekocht door Jan
ten Zeldam, molenaarsbaas op het Twickel, voor 8 mudde bouwland, 7 dagwerk hooiland en
de Leusmaat 3 dagwerk hooiland, wordt f 2300 betaald. Later wordt Dikkers eigenaar.
Pachter wordt Jannes Morsink die is getrouwd met Berendina ter Horst. Jannes Morsink en
Berendina ter Horst komen uit Ambt Delden.
.
Zoon van Arend CATTELER (Siemelink) en Doortje
Getrouwd in de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 13-06-1717 te Enter (NH)
met Jenneken ZEENDAM, 31 jaar oud, geboren te Enterbroek, gedoopt (NH) op 14-031686 te Delden.
Jenne is een dochter van Jan Wolfs Jr. van het erve Zeendam. Zijn vader was Jan Wolfs, ook
wel Wolf Jan of Kraaienveld of Brunink genoemd.
Dochter van Jan TEN ZEENDAM en Merije REIJNTS.
Getrouwd in de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 21-05-1730 te Enter (NH)
met Gerritje SCHERPHOF, geboren ± 1700.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jenneken, geboren op 22-08-1717 te Enterbroek
2. Arend, geboren op 28-01-1720 te Enterbroek
3. Aaltje, geboren op 12-10-1721 te Enterbroek
Getrouwd in de kerk op 28-jarige leeftijd op 04-05-1750 te Enter (NH) met Jan Berends
WINKEL, 29 jaar oud, gedoopt (NH) op 30-11-1720 te Enter.
Zoon van Berend Jansz WINKEL en Dine OP HET SEMMEKROT
4. Marijke, geboren op 27-12-1724 te Enterbroek, woont te Deldenerbroek.
Ondertrouwd op 10-02-1759 te Rijssen, getrouwd in de kerk op 34-jarige leeftijd op
08-03-1759 te Delden met Jan Janzens NIJHUIS (Nieuw Mokklencate), geboren
omstreeks1730 te Rectum.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jan Reints
6. Geesken, geboren op 14-09-1732 te Enterbroek.
Getrouwd in de kerk op 24-jarige leeftijd op 02-10-1756 te Rijssen.
Hebben gewoond op erve `t Barfde te Rectum.

7.
8.
9.
10.
11.

Echtgenoot is Engbert Engberts NOLTUS (Schutten), geboren omstreeks1725 bij het
Vonder.
Gerrit
Janna, geboren op 26-12-1737 te Enterbroek
Jan Berend
Jannes
Albert
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De Kraaienveldshoek

Erve Rheins
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Gerrit Harmsen TEN CATTELAAR, geboren omstreeks1690
Zoon van Herman TEN CATTELAAR.
Getrouwd in de kerk op 13-04-1716 te Enter met Janna SMIT,
geboren omstreeks1690 te Enter.
Dochter van Jan SMIT en Merrijtjen IMMINK
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, geboren 1723 te Enter, gedoopt te Rijssen
2. Jeronimus, geboren omstreeks1725 te Enter
3. Maria, geboren 1727 te Enter, gedoopt te Rijssen
4. Jan, geboren omstreeks1730
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Huwelijksaankondiging van Hieronimus Ten Kattelaar en Geesken Otten
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Huwelijksaankondiging van Hieronimus Ten Kattelaar (weduwnaar) en Hendrikje Hendriksen.
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1794, gedoopt Henrica, dochter van Hermannus Ten Kattelaar en Euphemia Vellener
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Gerrit Jansen Slag is geboren omstreeks 1720 te Enterbroek. Hij wordt ook Kleiboer genoemd.
Gerrit Jansen Slag is de zoon van Joannes Slag en Aele Slagmans. Op 29 augustus 1759
koopt hij voor honderdelf gulden en twaalf stuivers een uitdrift. Hij woont aan de kerkvonder
aan de es te Enterbroek (nu Reintsweg). Gerrit Jansen Slag is getrouwd op 17 mei 1750 met
Gertrudis Lucassen (Gerarda) Immink uit Enter. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zeven
kinderen geboren. Het tweede kind, Gezina, is getrouwd met Hermannes Jeronimus Otten. In
de trouwakte wordt hij Hermannes ten Kattelaar genoemd. Hij is de zoon van Hieronimus
Hermsen van ’t Kattelaar (Otten) en Hendrica Hendriksen Prinsen. Het derde kind, Arnoldus
(Arend) Slagers, wordt ook de Kröl genoemd.

Erve Ten Kattelaar, Zuiderstraat

Hendrik VAN `T GROOT CATTELAER, boer, geboren te Enterbroek, gedoopt op 07-041700 te Rijssen.
Zoon van Arend CATTELER (Simelink) en Doortje.
Getrouwd in de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-04-1720 te Enter met Geesken
Jansen KEMPERS, 20 jaar oud, geboren op 25-02-1700 te Enter
Dochter van Jan KEMPERS en Maria Jans HORST.
Uit dit huwelijk:
1. Arendjen Hendriks KATTELER, gedoopt op 09-03-1721 te Enter
Getrouwd in de kerk op 21-jarige leeftijd op 03-06-1742 te Enter met Gerrit Jansens
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NIJLAND, 29 jaar oud, schipper, gedoopt op 03-07-1712 te Enter.
Gerrit Nijland en zijn vrouw hebben een hypotheek van 700 gulden van Willemsen
ten Brinke, ook te Enter (20 okt.1750, R.A.Ked.7/136-137).
Gerrit woont tussen Derk Evers huis en de wed. van Jan Keiser en heeft een halve uitdrift
in de marke Enter (markeboek Enter blz.67 1 aug. 1753).
2.
3.
4.
5.
6.

Zoon van Jan Gerritsen NIELAND en Griete Rhijnds OP`T EZENDAM
Gerrit KATTELER, gedoopt op 24-01-1723 te Enter
Aeltje, geboren te Enter, gedoopt op 15-04-1725 te Rijssen
Jan KATTELER, gedoopt op 04-01-1728 te Enter
Joannes KATTELAAR
Grietjen KATTELER, geboren op 18-01-1733 te Enterbroek
Getrouwd in de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-06-1757 te Enter met Gerrit Geels
HAGEDOORN, 34 jaar oud, geboren op 17-01-1723 te Enter.
Bij de geboorte van de jongste dochter noemt hij zich Immink.
Zoon van Gerrit Hendriks GEELS (Hagedoorn) en Engele Derksen BULLENAAR
(Hagedoorn).
{Hij was eerder getrouwd in de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-05-1750 te Enter met
Chaterina Wilms TEN CATE, 26 jaar oud, geboren te Zeldam, gedoopt op 05-09-1723 te
Delden, dochter van WillemTEN KATE en Anna TEN SIJTHOF}.

7. Mannes Hendriksen KATTELAAR
8. Janna Hendriksen KATTELAAR, geboren op 20-12-1744 te Enterbroek, gedoopt te
Rijssen. Getrouwd in de kerk op 20-jarige leeftijd op 14-07-1765 te Enter met Jan
Jannissen HARMSEL, 26 jaar oud, boer, gedoopt op 02-11-1738 te Enter.
Geboren op het erve Hermsel in Enter. Overleden op 06-01-1819 te Enterbroek op
80-jarige leeftijd.
Jan Harmsel trouwt in op de boerderij van het Kattelaar in Enterbroek. Tot 1932 blijft
deze familie hier de boer, tot de familie ter Haar uit Hengelo het erve koopt en hier komt
boeren. R.A.Ked.28 blz.13/14, 20 juli 1806.
Op deze datum werd een testament op gemaakt, in tegenwoordigheid van Wilhelm Hutsken
Richter van Kedingen. Jan ter Harmsel op Cattelaar, zijnde gezond van lichaam gaande en
staande, en bij goeden en volkomen verstande edoch overdagt te hebben, en zekerheid des
doods, dog de onzeker tijd en uure van dien, en niet gaarne uit deze wereld willende
scheiden, voor en al eer over zijne tijdelijke goederen aan hem van God Almachtig
genadelijk verleend, te hebben gedisponeert, daar dan toe vreedende, zoo beveelt testator
zijne onsterfelijke ziele in de handen zijner Gods, en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke
begrafenis.
Voorts casterende annulleerende en te niet doende, alle zijne voorgaande testamentaire
dispositien of te maakingen, `t zij die alleen ofte met anderen mogte hebben opgerigt als
willende dat dezelve, van nu af aan geen de minste kragt ofte waarde zullen hebben ofte
behouden, en wijders verklaarende, dat dit testament op geen minder zegel van gegoedheid
geschreven wordt dan hij bezit.
En dan tot erfgenamen stellinge overgaande zoo institueerd en nomineert bij testalor tot zijn
enige en universeele erfgenaam zijn zoon Jannes ter Harmsel op Cattelaar en dezelfs
huisvrouw en bij voor overlijden deszelfs kinders, alzoo gemelden zijnen zoon altoos bij hem
in huis is geweest en daar van zijn grootste bestaan te danken heeft ten einde na zijns
testators overlijden zijnen geheelen boedel zoo paarden, beesten, bouwerij, zaadgewassen,
inboedel des huizes, akten en crediten, en voorts alles wat testator bij zijn overlijden nalaat
te kunnen aanvaarden en daarmeede doen en handelen en haar lust en welgevallen, edoch
onder dit beding, dat zijn hier evoren geinstitueerde erfgenaamen na testators overlijden,
aan zijne andere kinders met naamen, Geeze getrouwd aan Jan Burgers, Hendrika
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getrouwd aan Harmen Loekens en Janna getrouwd aan `t Hagen onder Delden en aan ieder
derzelfde zal uitkeren een somma van vijf en twintig gulden. Zonder meer en zoo daar
meede niet mogten vredig zijn, en testators, deze zijn maakinge niet mogten goedkeuren,
maar dezelve mogten tegen spreeken, zo steld hij dezelve tot zijn meede erfgenamen, dog
als dan niet verder dan in de legitime portie, haar na strengheid der wetten compaturende
en verder nicks, en zal in dien val wanneer eenige of een derzelve van zijn hier vooren
gemelde kinders de legetieme portie mogten koomen te vorderenen haar niet het hier vooren
aan haar vermaakte niet mogen willen vredig houden, zoo zal zijn gemelde zoon Jannes ter
Harmsel op Cattelaar en dezelfs vrouw wegens verdiend loon, meede als schuld in de
boedel zullen kunnen en mogen inbrengen tot data deezes een som van zes honderd
guldens, die als dan voor af uit de boedel zullen en kunnen en mogen trekken, en voorts
zoo lang testator leeft, boven dit hier voren gemelde `s jaars en alle jaar een som van veertig
gulden. Waar mede testator deze zijne testementaire dispositie en uiterste wille over
sluitende, met verklaring na dat aan hem hetzelve wederom van woord tot woord was
voorgelezen, hiertoe uit vrije wille en zonder inductie of te persuatie van iemand gekomen te
zijn, willende en begeerende, dat het zelve van zijn overlijden in allen deele zal wordten
agtervolgt en nageleeft `t zij als een formeel testament, codicill gifte ter zaake des doods
ofte, onder de levendigen, ofte zoo in als best narechte zal kunnen en onmogen bestaan.
Schoon ook alle vereiste formaliteiten niet mogten in agt genomen zijn.
Desten Oirconde hebbe deeze niffens testator eigenhandig geteekend en gezegeld.
Cattelaar den 20 juli 1806.
Was getekend: Wilhelm Hulsken, Richter.
Jan ten Harmsel op het katteler.
Zoon van Johannes Jansen TER HARMSEL en Jenneken ULDERS

Huwelijksacte Gerrit Nijlant en Janna Kattelaar
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Kremersweg
Engelbert ter Haar vertelde dat boer Harmsel (Kattelaar) op het Kattelaar het erve niet wilde
verkopen. Het erve was erg verwaarloost en de eigenaar moest worden opgenomen in het
psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreve te Deventer. Hij weigerde maar stemde toe met de bouw
van een huis aan de overkant van de weg. Toen het huis klaar was zei hij: ‘Ik ga toch maar
naar Deventer’. Nu woont er de familie Lammertink. Ter Haar woonde in Hengelo en is
uitgekocht vanwege de bouw van het ziekenhuis en de verbreding van de weg naar Delden.
Het erve Kattelaar werd afgebroken en er kwam een nieuwe boerderij met schuur. Het oude
boerderijtje lag aan de slotgracht, op de plaats waar nu (2019) de grote kippenschuur van
Jeroen Rohaan staat.
Jan (de Sieje), geboren op 18-11-1870 te Enterbroek, overleden op 08-06-1939 te Deventer
op 68-jarige leeftijd. Als het erve Kattelaar in 1932 door de familie verkocht word aan Ter Haar
dan worden er twee percelen van ongeveer vijf hectare er buiten gehouden door Jan, die er
een boerderijtje op laat bouwen, maar hij heeft er zelf niet in gewoond. Jan is opgenomen en
overleden in het psychiatrisch ziekenhuis te Deventer, omdat hij "helemaal in de warre was".
Bron: genealogie Ter Harmsel.
Jan Hendrik Nijenhuis woonde op het erve Mecelercamp aan de Kattelaarsdijk 3 in de
Kattelaarshoek. Hij is getrouwd op 7 augustus 1930 met Gerritdina Hendrika Wessels uit
Elsen. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het tweede kind, Dina (Dineke) Nijenhuis,
is getrouwd op 3 juni 1959 met Fredrik Gerrit Lammertink uit Ambt Delden. Het derde kind,
Willem Nijenhuis, woont naast zijn zuster Dineke Nijenhuis, aan de Kattelaarsdijk, tegenover
de Kremersweg, te Enterbroek. Bron: genealogie Lammertink.

198

Het huis aan de Kattelaarsdijk dat is gebouwd voor Ter Harmsel, de laatste boer op het oude
erve Kattelaar.

Het erve Kattelaar, nu de kippenschuren van Jeroen Rohaan
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Hieronimus Hermsen VAN `T KATTELAAR (Otten), gedoopt op 30-09-1704 te Rijssen.
Zoon van Herman TEN CATTELAAR, VT.1748, in de woning van Hendrikus Peddemors.
Getrouwd in de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 20-061734 te Enter met Geesje Hendriksen OTTEN, geboren omstreeks1710.
Getrouwd in de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 04-041738 te Enter met Hendrica Hendriksen PRINSEN, geboren te IJpelo, gedoopt te Goor.
Uit het tweede huwelijk:
1. Hindricus (Nikus) OTTEN, klompenmaker, geboren te Enter, gedoopt op 15-12-1743
te Rijssen.
Getrouwd in de kerk op 28-jarige leeftijd op 09-02-1772 te Enter (NH) met Janna
KOLTHOF (Mulders), 34 jaar oud, geboren op 06-03-1737 te Rectum.
Dochter van Jannes KOLTHOF en Geese Jansens ULKERS.
2. Hermannes Jeromenius Otten (Mannes) TEN KATTELAAR OP HET BULLENAAR.
3. Maria OTTEN, geboren te Enter, gedoopt op 25-09-1753 te Rijssen.

Joannes KATTELAAR, geboren op 10-02-1730 te Enter, overleden op 24-031812 te Enter op 82-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrik VAN `T GROOT CATTELAER en Geesken Jansen KEMPERS.
Getrouwd in de kerk op 33-jarige leeftijd op 24-05-1763 te Rijssen (RK)
met Janna SCHUTTENBELD (Peddemors), 23 jaar oud, geboren te Enterbroek, gedoopt
op 12-10-1739 te Rijssen, overleden op 07-08-1811 te Enter op 71-jarige leeftijd.
Dochter van Gerhardus
Jansens (Gerritjan) SPOOLDER (Schutten) en Aleida (Aaltje) PEDDEMORS.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, geboren te Enter, gedoopt op 18-02-1764 te Rijssen, overleden op 01-01-1827
te Enter op 62-jarige leeftijd.

2.

3.
4.
5.

In de akte van overlijden: Gerrit ten Kattelaar 63 jaar,
boer , ongetrouwd , te Enter nr.177. Zoon van Jan ten Kattelaar en Janna Schutten.
Getuigen Mannes Mekenkamp 47 jr. en Jan Pluimers 30 jr. beiden boer
Gerardus (Gradus) TEN KATTELAAR, geboren te Enter, gedoopt op 28-01-1767 te Rijssen.
Getrouwd op 46-jarige leeftijd op 22-05-1813 te Rijssen met Berendina OUDE
KROOSHOOP, 34 jaar oud, geboren te Deldenerbroek, gedoopt op 04-09-1778 te Borne,
overleden op 07-05-1860 te Enter op 81-jarige leeftijd.
Dochter van Albert KLEIN ROUWELER en Berendina MEKENKAMP
Joannes TEN CATTELAAR
Aleida, geboren te Enter, gedoopt op 08-02-1777 te Rijssen
Arend, geboren op 12-11-1779 te Enter, overleden op 13-06-1818 te Enter op 38-jarige
leeftijd.
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Gerrit Woltersen Esendam is getrouwd op 5 april 1767 op achtendertigjarige leeftijd met
Hendrika Ten Kattelaar. Zij is de dochter van Jeronimus Helmich ten Kattelaar, boer op de
erven Otten, Rikkerink en Kattelaar en Hendrina te Morsche. Uit dit huwelijk zijn twee
kinderen geboren, Willem Ezendam, geboren op 28 juni 1767, twee maanden na het huwelijk
van zijn ouders, en Hendrikus Ezendam. Hendrika Ten Kattelaar is hertrouwd op 7 november
1773 met Hermen Schipdam. Hij heeft op 8 september 1798 een hypotheek opgenomen van
Derk ter Keurs ter hoogte van zeshonderdvijftig gulden voor het erve Teemker te Elsenerbroek.
Het onderpand daarvoor is zijn huis met een nieuwe schuur en meerdere percelen grond.
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Kremersweg, links achter de bomen was het erve Kattelaar

204

Jan Reints SIEMERINK, geboren op 05-11-1730 te Enterbroek, overleden voor 1806.
Op 10 mei 1776 koopt Jan Ziemerink van Jannes Slag een perceel bouwland en 1½ dagwerk
hooiland, alsmede de huisplaats. Dit alles voor zeshonderd gulden. Ook verkrijgt de helft van
de waren van het erve Slag, die in 1779 niet door de marke erkent zijn.

Zoon van Reijnt SIEMERINK en Gerritje SCHERPHOF.
Getrouwd in de kerk op 39-jarige leeftijd op 03-02-1770 te Enter met Gerritje
Hermsen PLUIMERS, geboren ± 1745 te Enterbroek
Dochter van Hermen ook Hendrik PLUIMERS en Fenneken Jansen IN DE MAAT (Nieland).
Uit dit huwelijk:
1. Reind, geboren op 06-05-1770 te Rectum
2. Gerrit Hendrik, geboren op 19-01-1772 te Enterbroek
3. Jannes, geboren op 18-02-1779 te Enterbroek
4. Gerhardus, geboren op 21-04-1782 te Enter
Getrouwd op 31-jarige leeftijd op 29-01-1914 te Rijssen met Maria SCHOT, geboren 1790.
5. Henrik, geboren op 25-01-1784
6. Wilm, geboren op 14-10-1787 te Enterbroek
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Gerrit SIEMERINK, landbouwer, geboren op 18-04-1734 te Enterbroek.
Zoon van Reijnt SIEMERINK en Gerritje SCHERPHOF.
Hij woont te Rectum.
Getrouwd in de kerk op 40-jarige leeftijd op 10-11-774 te Enter met Janna
PLUIMERS, 28 jaar oud, geboren op 27-03-1746 te Enter, overleden op 12-061819 te Enterbroek op 73-jarige leeftijd.
Bij de geboorte van haar kinderen wordt ze Gerritje genoemd.
Dochter van Hermen ook Hendrik PLUIMERS en Fenneken Jansen IN DE MAAT (Nieland).
Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus ZIEMERINK, geboren op 11-10-1774 te Rectum
2. Fenne, geboren 1777, overleden op 11-03-1842 te Enterbroek.
Getrouwd met Jan SCHOEMAKER.
3. Gerharda (Grada), geboren op 21-03-1778 te Enterbroek, overleden op 20-06-1839 te
Enterbroek op 61-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 19-03-1803 te Markelo met Gerrit PAUWEL, 29 jaar oud, gedoopt op
18-04-1773 te Wierden, overleden op 04-10-1807 te Enterbroek op 34-jarige leeftijd.
Zoon van Jan PAUWEL en Hendrijne VAN `T WOLD
Ondertrouwd (2) op 04-08-1808 te Goor met Jan LOO, 28 jaar oud, geboren te
Deldenerbroek, gedoopt (NH) op 16-07-1780 te Delden, overleden 1865 te Enterbroek.
Zoon van Lambert LOO en Eva REIMERINK (Scholten)
4. Gerhardus
Zoon van Hendrik VAN `T GROOT CATTELAER en Geesken Jansen KEMPERS.
Getrouwd in de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 28-12-1762 te Enter met Teunisje
Lucasse BULNER, 31 jaar oud, geboren op 02-12-1731 te Enter, overleden voor 1810.
Dochter van Lucas Hendriksen BULNER en Hermken LUBBERTS
Getrouwd in de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op 20-021785 te Rijssen met Euphemia Velner HEGGELER
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Mannes KATTELAAR / BULLENER (Bulner)
2. Leida (Bullener), landbouwster, geboren te Enterbroek, gedoopt op 01-12-1765 te Enter,
overleden op 03-10-1843 te Enter op 77-jarige leeftijd
Getrouwd in de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-06-1788 te Enter met Lucas LUBBERS,
35 jaar oud, schipper, geboren op 27-04-1753 te Enter, overleden op 20-04-1822 te Enter
op 68-jarige leeftijd.
Zoon van Lucas Lubbersen LUBBERS en Hendrine TER WEELE
Uit het tweede huwelijk:
3. Gradus TEN KATTELAAR
4. Lucas TEN KATTELAAR, geboren te Enter, gedoopt op 07-06-1791 te Rijssen, overleden
op 28-06-1832 te Enter op 41-jarige leeftijd.
Getrouwd met Berendina
5. Henrica TEN KATTELAAR, geboren te Enter, gedoopt op 23-12-1793 te Rijssen
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aangifte huwelijk van Hermannus Geels en Henrica Ten Kattelaar op 25 februari 1816

Aangifte huwelijk van Hermannus Geels en Henrica Ten Kattelaar op 25 februari 1816
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Gewaarde erven
Waardeel of waar is de naam voor de eenheid van aandelen in een boermarke, de
gemeenschappelijke bezittingen van een buurschap. De zelfstandige boeren in een buurschap,
en indien aanwezig ook de adel, de kerk of een klooster, konden waardelen bezitten. Eigenaars
van een gewaard erf, zelfstandige boeren met meer dan een kwart waardeel (eigenerfden)
werden "geërfde", “erfman” of “goedsheer” genoemd. Ze vormden het bestuur van de marke,
met de markerichter als voorzitter. Zelfstandige boeren met een kwart waardeel of minder
werden keuters of katers genoemd; zij namen wel overeenkomstig de grootte van hun waardeel
deel in de marke, maar waren niet vertegenwoordigd in het bestuur.
Door onderlinge huwelijken en leningen of anderszins konden (delen van) waardelen overgaan
naar anderen. In de loop der tijd ontstonden hierdoor ingewikkelde eigendomsverhoudingen.
In de loop van de negentiende eeuw werden de gemeenschappelijke gronden van de marken
juridisch verdeeld over de waardeelhouders. Elke waardeelhouder kreeg een aandeel van de
markegrond dat overeenkwam met zijn waardeel. Het eigendomssysteem met waardelen hield
hierdoor op te bestaan. De precieze wijze van verdelen verschilde echter per marke. In
verscheidene gevallen werd de verdeelsleutel mede bepaald aan de hand van de grootte van
het grondbezit van een eigenaar en/of het bezit van een huis in de marke.

Jan Berend SIEMERINK, geboren op 29-11-1739 te Enterbroek, overleden op 05-091818 te Elsenerbroek op 78-jarige leeftijd
Zoon van Reijnt SIEMERINK en Gerritje SCHERPHOF
Hij woonde E.387 te Elsenerbroek.
Getrouwd in de kerk op 26-jarige leeftijd op 05-01-1766 te Enter met
Catharina ZELHORST (Holleman), geboren omstreeks 1745.
Dochter van Lambert ZELHORST (Holleman) en Jenneken ESEMAN
Uit dit huwelijk:
1. Jan Roelof
2. Gerrit (Barfde)
3. Lambert
4. Jan, geboren op 14-11-1773
5. Jenneken, geboren op 01-03-1777 te Enterbroek, overleden op 02-05-1859 te Enterbroek
Op 82-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 03-06-1798 te Goor met Gerriet VAN DEN BARG (Log-Gert), 29 jaar oud,
timmerman, geboren op 09-04-1769 te Enterbroek.
Zoon van Jan Jansens VAN DEN BERG (Log Jan) en Janna GETKATE
6. Geesken, geboren op 02-01-1780
7. Hendrika, geboren op 23-06-1782 te Elsenerbroek, overleden op 27-06-1841 te Enterbroek
op 59-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 25-02-1806 te Kedingen met Hermannes (Mannes) MEKENKAMP, 26
jaar oud, geboren op 05-09-1779 te Enterbroek, overleden op 18-12-1853 te Enterbroek
nr.449, op 74-jarige leeftijd.
Met de volkstelling van 1815 wonen zij in Markelo nr.118.
Zoon van Gerrit MEKENKAMP, schipper/landbouwer, en Hendrika FERNOLDS
8. Janna, geboren op 07-01-1787 te Elsenerbroek

210

Landgoed het Rheins
In 1832 was erve ’t Rheins in het bezit van Carel Jacob ten Zeldam uit Ambt Delden. Het was
toen zeven en halve hectare groot. De naam was toen ’t Reins. Rein is een voornaam en het
erve is naar een Rein genoemd. In 1832 wordt Jan Dikkers, burgemeester te Rijssen, eigenaar
van het Wolves en van het erve Rheinds. Op de site cultureelerfgoed.nl onder Twenthe van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat een kaart van Enter en ook van het gebied rondom
de Kattelaar. Daarop is het Reinsbruck vermeld. In een overlijdingsoverzicht van historische
kring Wierden zijn in 1885 Gerardus Reins en in 1887 Maria Reins in de gemeente Wierden
overleden.
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Erve Reins
Reijnt Siemerink is geboren te Enterbroek op 24 augustus 1684. Hij is de zoon van Arend
Catteler (Siemelink) en Doortje. Reijnt Siemerink is getrouwd op 13 juni 1717 met Jenneken
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Zeendam uit Enterbroek. Zij is de dochter van de boer Jan ten Zeendam en Merije Reijnts.
Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek vier kinderen geboren. De vader van Jan ten Zeendam
wordt ook Jan Wolfs, Wolf Jan, Krayeveld of Brunink genoemd. Jenne Zeendam is een dochter
van Jan Wolfs junior, boer op het erve Zeendam. Zij overlijdt dertien jaar na het huwelijk en
Reijnt Siemerink hertrouwt op 21 mei 1730 met Gerritje Scherphof. Uit dit huwelijk zijn zeven
kinderen geboren. Het eerste kind uit het tweede huwelijk wordt Jan Reints genoemd.
Reijnt Siemerink is vermoedelijk geboren op het erve Koerdam. Na zijn huwelijk stichtte hij
een nieuwe boerderij, het erve Reijns, gelegen aan de Reinszijweg te Enterbroek. In 1722 meldt
het Verpondingsregister het erve Reins voor één pond en het erve Zeendam voor negentien
pond. In 1748 meldt de volkstelling Rijnd Siemerink met vrouw en vier kinderen. In 1751
wordt geen vuursteden (schoorsteen) geld betaald voor het huis, dus er is geen schoorsteen.
De volkstelling van 1795 meldt dat er twee huizen zijn. In het ene huis woont Gerrit Ziemerink
met zijn gezin, bestaande uit drie personen. In het andere huis woont Albert Ziemerink met
zijn gezin, bestaande uit vier personen.
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Brand bij erve Zeendam in Enterbroek, 1972, collectie Harrie Cox

Inmiddels is hun erf en boerderij, evenals de naburige erven, opgekocht door Borgerink van
het Huis Kettelaar. In 1811 wordt erve Rheins gekocht door Arend Ezendam van Binnen Gait.
Op 21 maart 1821 wordt erve Rheins gekocht door Jan ten Zeldam, de molenaarsbaas op
kasteel Twickel. Jan ten Zeldam betaald drieëntwintighonderd gulden voor acht mudde
bouwland, zeven dagwerk hooiland en in de Leusmaat drie dagwerk hooiland. Later wordt
Dikkers eigenaar van erve ’t Rheins. Pachter wordt dan Jannes Morsink uit Ambt Delden. Hij
is getrouwd met Berendina ter Horst.
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Jannes SIEMERINK, geboren op 18-03-1742 te Enterbroek.
Zoon van Reijnt SIEMERINK) en Gerritje SCHERPHOF.
Hij woont te Elsenerbroek.
Getrouwd in de kerk op 26-jarige leeftijd op 16-10-1768 te Rijssen met Geesken
Wessels LENFERT (Leunk), geboren omstreeks1740 te Elsen
Uit dit huwelijk:
1.
Reijnt, geboren op 30-04-1769 te Enterbroek
2. Wilm, geboren op 26-01-1771 te Elsenerbroek
3. Janna

Hendrik Hermannesen ten Dam is geboren omstreeks 1740. Hij is de zoon van Hermannes
ten Dam en Maria Henricus Portemans. Hendrik Hermannesen ten Dam is twee keer
getrouwd. Het eerste huwelijk is op 4 juni 1761 met de negentienjarige Geertje Helmich
(Kattelaar) uit Enter. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Zij is de dochter van
Jeronimus Hendriks Helmich ten Kattelaar en Hendrina te Morsche. Jeronimus Hendriks
Helmich ten Kattelaar was boer op de erven Otten, Rikkerink en Kattelaar. Geertje Helmich
(Kattelaar) is eerder getrouwd met de boerwerker op het erve Leijerweerd, Harmen Hendriksen
Crommendam uit Ypelo. Ze was toen nog maar elf jaar. Het tweede huwelijk was op 15 mei
1763 met Aaltje Gerritsen Eeftink (Sanders of Markink) uit Haaksbergen. Uit dit huwelijk zijn
twee kinderen geboren. Het eerste kind, Gerit ten Dam, werd te Enterbroek geboren, het
tweede kind, Maria ten Dam, werd Crommendam genoemd en is geboren te Haaksbergen. De
naam Crommendam is van de eerste man van Geertje Helmich (Kattelaar). Volgens de
genealogie is Maria Crommendam (ten Dam) geboren op 1 mei 1768 en dus uit het tweede
huwelijk.
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Albert SIEMERINK, geboren op 17-10-1745 te Enterbroek, overleden op 29-081817 te Enterbroek op 71-jarige leeftijd.
Woont op `t Reinds in 1795.
Albert Ziemerink koopt van Jan Slag te Enterbroek den 14 nov. 1776, stukken hoog en laag
hooyland met een kempken bouwland in het erve Slag voor f.700. [R.A. Kedingen 50ste
penning inv.83 blz.22].
Zoon van Reijnt SIEMERINK en Gerritje SCHERPHOF
Hij woonde EB.251
Getrouwd in de kerk op 31-jarige leeftijd op 16-03-1777 te Enter (NH) met Fenneken TEN
DUISCHE, 25 jaar oud, geboren op 21-11-1751 te Elsenerbroek
Dochter van Jan Roelofse TEN DUISCHE en Maria Hendrikse WOLTERS AAN HET
KOLHOOP.
Uit dit huwelijk:
1. Berendina, geboren omstreeks1778 te Elsenerbroek
Ondertrouwd op 13-09-1799 te Markelo met Henrik PLUIMERS, 27 jaar oud, geboren op
12-01-1772 te Enterbroek.
Zoon van Hermannus (Mannes) PLUIMERS, dagwerker, en Maria Teunnissen BRUGMAN.
Hij was getrouwd met Gerritdina SIEMERINK, geboren omstreeks1780 te Elsenerbroek,
gedoopt te Enter, dochter van Albert SIEMERINK en Fenneken TEN DUISCHE.
2. Gerritdina, geboren omstreeks1780 te Elsenerbroek, gedoopt te Enter.
Getrouwd met Henrik PLUIMERS, geboren op 12-01-1772 te Enterbroek.
Zoon van Hermannus (Mannes) PLUIMERS, dagwerker, en Maria Teunnissen BRUGMAN
Hij was eerder ondertrouwd op 13-09-1799 te Markelo met Berendina SIEMERINK,
geboren omstreeks1778 te Elsenerbroek, dochter van Albert SIEMERINK en
Fenneken TEN DUISCHE.
3. Mannes
4. Janna, geboren op 29-04-1787 te Enterbroek.
Getrouwd met Hendrik KAMP, geboren 1779 te Bornebroek, overleden op 19-05-1859 te
Bornebroek.
Zoon van Albert KAMP en Fenne SIEMERINK

216

217

218

1960, Lubs Derk, wegje naar de Mors vanuit Brinkstraat

2019, wegje naar de Mors vanuit Brinkstraat
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2019, wegje naar de Mors vanuit Brinkstraat

Bello
Voor Enter was 29 april 1910 een gedenkwaardige dag. Op die dag werd de spoorweg NeedeHellendoorn geopend en daarmee kreeg Enter aansluiting op het landelijke spoorwegnet. Er
werd veel verwacht van deze verbinding. Enter was eindelijk uit zijn isolement verlost. Naast
een goederentrein reed er dagelijks vier keer een passagierstrein, met de bijnaam Bello. In
Enter werd een parodie bedacht op het nieuwe vervoermiddel, in de vorm van een volksrijmpje:
Lange lange leampe
achter in de keampe
het hef gen kop
en het hef gen gat
roa, roa wat is dat?
In 1899 richtten G. Salomonson, directeur van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal en
G.J. Jannink, directeur van de Twentse Stoombleekerij in Goor, een comité op met als doel
de aanleg van een stoomtramweg tussen Neede en Hellendoorn. De heren wilden op die manier
de aanvoer van steenkolen voor hun fabrieken en de afvoer van de producten bespoedigen.
Om de minister te bewegen een renteloos voorschot te geven voor de aanleg werd ook de
ontwikkeling van het lokale personen- en goederenvervoer onder de aandacht gebracht en de
ontwikkeling van de streek als geheel. De gemeente Wierden nam voor vijfentwintigduizend
gulden deel aan de onderneming. Het duurde nog tot 1908 voordat er met de aanleg werd
begonnen. De aanlegkosten waren toen al behoorlijk uit de hand gelopen. Er was bijvoorbeeld
niet voorzien dat Enter een station zou krijgen.
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Station in aanbouw

De spoorverbinding bood de mogelijkheid veel sneller dan voorheen te reizen. Als je ’s morgens
om acht uur 'met de eerste trein vertrok uit Enter, kon je om half twaalf in Rotterdam zijn.
Voor de ganzenhandel zou de spoorwegverbinding een grote stimulans geweest zijn, maar
daarvoor kwam de aanleg te laat. De Eerste Wereldoorlog betekende de nekslag voor de
ganzenhandel, maar was evengoed voor de spoorlijn een domper. Door de kolenschaarste werd
het aantal treinen verminderd tot twee per dag. Het zou tot 1921 duren voordat er weer vijf
treinen per dag reden. Enter heeft in bescheiden mate geprofiteerd van de treinverbinding.
Het betekende vooral een stimulans voor de distributie van klompen en producten uit de
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pluimveeslachterij van Marcus Samuel. Aannemers, smederijen en andere zelfstandigen
konden op een eenvoudiger manier materialen aanvoeren.

Station Enter
Maar het personen- en goederenvervoer bleef ver achter bij de prognoses, zodat steeds meer
halteplaatsen gesloten werden. Elsenerbroek bijvoorbeeld in 1923 al. Het aantal reizigers in
de treinen bedroeg meestal niet meer dan tien per dag. Het vervoer per trein kreeg steeds meer
concurrentie van de vrachtauto en autobus, die de klanten veel flexibeler konden bedienen.
De crisisjaren betekenden het einde voor de lijn en in 1935 werd het faillissement
uitgesproken. De lijn bleef daarna nog tot 1937 in gebruik voor het vervoer van goederen.
Daarna werden de rails opgebroken.

Hermannes Jeromenius Otten (Mannes) TEN KATTELAAR OP HET BULLENAAR, geboren
op 25-12-1747 te IJpelo, gedoopt te Rijssen, overleden op 07-05-1819 te Enterbroek op 71jarige leeftijd.
Bij zijn eerste huwelijk werd hij Mannes Jeronimussen Otten genoemd, bij zijn tweede
huwelijk heet hij Hermannes ten Kattelaar.
Zoon van Hieronimus Hermsen VAN `T KATTELAAR (Otten)
en Hendrica Hendriksen PRINSEN.
Getrouwd in de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 12-10-1777 te Enter (NH).
Hermannes Otten en Gezina Slagers in de RK kerk te Rijssen getrouwd op 14 okt. 1777.
Echtgenote is Gezina SLAGH, 25 jaar oud, geboren te Enterbroek, gedoopt op 13-071752 te Rijssen (getuigen: Joannes Deperink en Alijda Slagh).
Dochter van Gerrit Jansen SLAG (Kleiboer) en Gertrudis Lucassen (Gerarda) IMMINK.
Getrouwd in de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 20-02-1785 te Enter
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met Euphenia (Fenneke) VELNER, 31 jaar oud, spinster, geboren te Enterbroek, gedoopt
op 28-02-1753 te Rijssen.
Dochter van Lambertus Gerritsen VELNER en Catharina Jansen (Trientje) SLAGH
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannis TEN KATTELER
2. Hendrik OTTEN, gedoopt op 28-10-1781 te Rijssen. Getuigen zijn Gerrit Jan Reijerink
en Maria Slagers.
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerardus TEN KATTELAAR, geboren te Enter, gedoopt op 15-12-1788 te Rijssen, overleden
op 10-03-1872 te Enter op 83-jarige leeftijd.
4. Lucas
5. Hendrika TEN KATTELAAR, geboren 1796 te Enter, overleden op 10-07-1836 te Enter.
Getrouwd op 04-03-1816 te Rijssen met Hermannes (Mannes) GEELS, 29 jaar oud,
geboren te Enter, gedoopt (NH) op 03-12-1786 te Enter, overleden op 21-02-1881 te Enter
op 94-jarige leeftijd.
Zoon van Berend GEELS, koopman, en Johanna Cathoarina SMITS.

Havezathen
Voorbeelden van havezathen, landgoederen en kloosters rondom Enter zijn: Huis Kettelaar
(Kattelaarsdijk), Huis Hardenberch (Hoge Brink), Huis Leijerweerd (Leijerweerdsdijk), Huis
Berghorst (Wierdenseweg), Stift Slot (Wierdenseweg), Klooster (Kloosterhoeksweg), Huis
Koohorst (Ypeloweg), Huis Dakhorst onder Wierden (Ypeloweg), Huis Barfde (Ypeloweg). De
Havezathen en kloosters lagen aan de Regge en de Aa.
De heer van Goor is de zevende vrije vazal en leenman van de kerk van Utrecht. Hij houdt van
de bisschop in leen het kasteel Goor en het land van Ameide met de mensen en andere
toebehoren. De heer van Goor wordt banierdrager van de Utrechtse bisschop genoemd.
Sommige bisschoppelijke lenen hadden een bijzonder karakter, omdat hun bezitters een taak
hadden bij de bewaking en verdediging van een bisschoppelijke vesting. In dat verband
kunnen genoemd worden de borglenen van Goor. Wolter van Coevorden, heer van Goor, was
in 1433 beleend met meer dan honderd goederen in Goor en in de wijde omgeving. Mijns
inziens was Van Coeverden ook de eigenaar en bewoner van het Huis te Enter, dat de
Hardenberch werd genoemd.
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 naam van het erve Hermannishuis is in de loop der eeuwen veranderd van Hermannushus,
Hermsele en Hermshuis in Harmsel. Het erve Hermsel stond achter de hervormde kerk, op de
hoek van de huidige Werfstraat (Oosterveen, Ter Steege, Ter Denge) en was het enige erve dat
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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.
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.
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Aelbert van den Reve was borgman van de graaf van Goor. De graaf van Goor was Van
Coeverden. In 1382 was Aelbert van den Reve, verwant aan de graven van Almelo, ook beleend
met het Hermannishus. 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 Hermannishus en
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 de Hardenberch/ Hermannushuis (sterke
burcht), bij de erven Borchardinck en het erve Hermsel, op de plaats van de huidige
Werfstraat. Ook is er een erve Hardenberch bekend.
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 Werfsstraat. Bron: Oudheidkamer Twenthe, erven richterambt Kedingen.
Aan het Huis Hermannushus 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 de
Hardenberg in vroegere tijden een adellijk huis is geweest. Dus de Hardenberg was het adellijk
huis en er was een erve Hermsel ofwel het Hermannushuis. Zowel het goed als het erve werd
het Hermannushuis genoemd.
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.
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
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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 Hermannishus. 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 Hermannishuis te Enter. Het
Hermannishuis wordt uit het leenverband ontslagen. Voorwaarde was dat de achterlenen van
Hermanshuis, 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.
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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.

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
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.

227

1767, doopacte Gerardus Ten Kattelaar
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Mannes Hendriksen KATTELAAR (code: D 692), gedoopt op 21-05-1736 te Enter,
overleden op 09-02-1810 te Enterbroek op 73-jarige leeftijd
R.A.Kedingen nr.83 blz.86; Erfgenamen van wijlen Jan ten Cate in de maand febr. deses
jaar overleden, alle neven en nichten geven aan het versterf van hun oom voornoemd
heeft aan de in den halfscheid van het plaatsje gelegen in Enter, Otten Lamberts
genaamd, geheel verkocht aan Harm. ten Cattelaar.
R.A.Ked.28 blz.48, 27 louwmaand 1810. Mannes ten Cattelaar op Bullener zijnde ziekelijk
dog gaande en staande en bij goeden en volkomen verstande, maakt zijn testament. Zijn
zoon Gerrit wordt als universele erfgenaam genoemd. Met dien verstande dat hij zijn
zuster Aleida Bullener f.200,- zonder meer moet uitkeren.

De eigenaar van de havezathe Ketteler, Borgerink, had in 1750 de erven Zeendam, Reins,
Wolves, Mecelerkamp, Koerdam en Binnen Gaais gekocht. De eigenaren van de erven kunnen
de zware belastende omstandigheden niet meer het hoofd bieden. Er was pest onder het vee
uitgebroken en er waren enkele misoogsten. De rogge en de boekweit waren in de aren
bevroren. In 1748 was er een pestepidemie, die mensen en dieren heeft getroffen. In de
kadastrale gegevens van 1832 wordt als eigenaar genoemd Jan Dikkers, de burgemeester van
Rijssen. Jan Brunnenkreef heeft het recht van opstal. Jan Brunnekreef krijgt in 1829 en 1831
een ondersteuning van de diaconie van zestig en later veertig cent per week. Op 2 mei krijgt
hij twee gulden en negentig cent om twee schepel haver te kopen. De belasting aan de staten
van Overijssel kon niet meer worden betaald en die dreigden met huisuitzetting. Borgerink
biedt dus uitkomst en zorgt er voor dat de boeren op hun erven kunnen blijven wonen.
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erve Mecelercamp, later Velten, Nijenhuis, nu Van der Kolk

Gerrit Mannes KATTELAAR / BULLENER (Bulner), landbouwer, geboren op 06-021763 te Enterbroek, overleden op 19-09-1822 te Enterbroek EB.283 op 59-jarige leeftijd.
Op ‘t erve Bullenaar.
Zoon van Mannes Hendriksen KATTELAAR en Teunisje Lucasse BULNER
Getrouwd in de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 19-111786 te Enter met Leijde SENTMANS (Zeenmans), geboren omstreeks1760 te Elsen,
overleden 1793 te Enterbroek.
Getrouwd in de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 13-061794 te Rijssen met Gerritdina KIEFHORST, geboren omstreeks1770 te Elsenerbroek,
gedoopt te Goor, overleden 1819 te Enterbroek.
Dochter van Gerrit KIJFHORST en Maria WILGERINK
Uit het eerste huwelijk:
1. Antonie (Teunis) BULLENAAR
2. Henrika KATTELAAR, geboren te Enterbroek, gedoopt op 03-05-1789 te Enter
Uit het tweede huwelijk:
3. Aleida BULLENER, geboren op 03-03-1795 te Enterbroek, gedoopt op 15-03-1795 te
Enter, overleden op 05-02-1841 te Enterbroek op 45-jarige leeftijd.
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1816 te Rijssen met Gerrit Jan SEPPENWOOLD,
landlieden, geboren 1791 te Enter, overleden op 22-04-1853 te IJpelo.
Zoon van Gerrit SEPPENWOOLDE (Kruders) en Martha (Megtelina) ESHUIS
4. Hendrik KATTELAAR (Bullenaar), geboren te Enterbroek. Op `t Bullenaar, gedoopt op
26-03-1797 te Enter.
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Het oude erf Bullenaar is afgebroken.
5. Hendrika BULLENAAR, geboren op 03-07-1799 te Enterbroek, overleden op 29-01-1847
te Enterbroek op 47-jarige leeftijd.
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 15-12-1822 te Wierden met Albert EZENDAM, 23 jaar
oud, klompenmaker en landbouwer, geboren op 21-12-1798 te Enter, overleden op
05-08-1860 te Enterbroek op 61-jarige leeftijd.
Zoon van Willem EZENDAM en Trientje KOENDERINK
6. Hermannes BULLENAAR
7. Hendrikus KATTELAAR
8. Lucas BULLENAAR, geboren op 31-05-1807 te Enterbroek, overleden op 21-07-1808 te
Enter op 1-jarige leeftijd
9. Lucas BULLENER, geboren op 04-02-1812 te Enterbroek, overleden op 19-04-1836 te
Enter nr.563 op 24-jarige leeftijd.
Roelof SIEMERINK, geboren op 25-05-1766 te Elsenerbroek, overleden op 19-121846 te Deldeneresch op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Jan Berend SIEMERINK en Catharina ZELHORST (Holleman)
Hij woonde K 794 te Goor.
Ondertrouwd (1) op 16-06-1799 met Gerritdina TE LINTELO, geboren 1767, overleden
op 14-10-1815 te Markelo.
Dochter van Jan VAN`T LINTELO en Berendina VELTHUIS
Getrouwd (2) met Berendina HILTJESDAM, geboren te Enterbroek, gedoopt (NH) op 16-121759 te Enter, overleden op 15-12-1834 te Kerspel Goor nr.68 op 74-jarige leeftijd.
Dochter van Berend HILTJESDAM, boer en schoolmeester in Enterbroek., en Geertruid
Hendriks BOLK.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tone, geboren op 03-03-1800 te Elsenerbroek
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 06-12-1823 met Hendrika HEETLAND, geboren te
Diepenheim.
2. Jan, geboren 1805 te Goor
3. Berend Jan, geboren 1809 te Goor
4. Gerritdiena, geboren 1811 te Goor

Volkstelling
In 1748 ging de richter van huis tot huis om zijn deel te leveren aan de landelijke volkstelling.
Die werd gehouden in verband met een nieuw belastingsysteem. Er moest geld komen, de
Oostenrijkse Successieoorlog kostte heel veel geld. Dat volkstellingregister is belangrijk voor
informatie over de demografie van Enter. Alle adressen in alle wijken en alle straten werden
bezocht.
Demografie is een onderdeel van de aardrijkskunde. Het houdt zich bezig met geboorte en
sterfte en immigratie en emigratie van mensen. Het is de wetenschap die de ontwikkelingen
in omvang, samenstelling en ruimtelijke verdeling van de bevolking bestudeert.
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In Enter woonden vijfhonderdenacht mensen, tweehonderd tweeënvijftig kinderen ouder dan
tien jaar, driehonderd tweeënveertig jonger dan tien jaar, eenenzestig werkvolk, meiden en
knechten en negenendertig kostgangers. Totaal woonden er in Enter twaalfhonderd en twee
mensen. In Wierden woonden negenhonderd mensen. In de hervormde pastorie woonde
dominee Elshof en zijn vrouw Aleyda de Man, een kind onder de tien jaar en een dienstmeisje.
In de kosterswoning woonde de ‘oude meester Joost Grevink, jonge man Jan Berend Grevinck
en vrouw Marijken Stokkentreef, Anna Margreta en Jan-Henderck, Joost, Janna en Jan
Eernst’. In een volgende woning woonde Henderck de Wilde met vrouw en vijf kinderen,
daarnaast Gerrit de Wilde met vrouw en kind. Zo werd geregistreerd in augustus 1748 door
Verwalter Richter, Gesworenen en onderrighter.

Gerrit SIEMERINK (Barfde), geboren op 18-12-1768 te Elsenerbroek, overleden op 08-011851 te Rectum nr. 497 op 82-jarige leeftijd.
Zoon van Jan Berend SIEMERINK en Catharina ZELHORST (Holleman)
Getrouwd in de kerk op 25-jarige leeftijd op 24-08-1794 te Rijssen met Griete
Petersen JANMAAT (Berfde), 37 jaar oud, geboren te Rectum, gedoopt op 30-051757 te Almelo, overleden op 07-04-1840 op 82-jarige leeftijd.
Weduwe van Abraham Barfde in Rectum.
Dochter van Peter MEULENKAMP (Barfde) en Janna JANMAAT
Zij was eerder getrouwd in de kerk op 30-jarige leeftijd op 02-031788 te Rijssen met Abraham Cornelissen BARFDE, 43 jaar oud, geboren op 13-121744 te Rectum, gedoopt te Rijssen, zoon van Cornelis Jansens BARFDE en Janna
Jansens TER HORST.
Uit dit huwelijk:
1. Jenneken, geboren op 25-04-1795 te Rectum.
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1820 te Wierden met Hendrik Jan ENDEMAN,
23 jaar oud, landbouwer, geboren op 02-08-1796 te Holten, overleden 1834 te Holten
Zoon van Gerrit ENDEMAN en Geertruid Gerrits NIENHUIS

Lambert SIEMERINK, tapper, geboren te Elsenerbroek, gedoopt op 30-06-1771 te Enter.
Zoon van Jan Berend SIEMERINK en Catharina ZELHORST (Holleman)
Hij woont te Almelo.
Getrouwd met Geertrui TEN HOVE
Uit dit huwelijk:
1. Karel

Joannes TEN CATTELAAR, landbouwer, geboren te Enter, gedoopt op 12-041773 te Rijssen (getuigen: Lambertus Smit en Catharina Peddemors), overleden op 01-121842 te Enter op 69-jarige leeftijd
Zoon van Joannes KATTELAAR en Janna SCHUTTENBELD (Peddemors)
Getrouwd in de kerk op 32-jarige leeftijd op 08-09-1805 te Rijssen (RK) met Wilhelmina
Hermina LAMMERTINK, geboren omstreeks1780.
Uit dit huwelijk:
1. Gezina, geboren te Enter, gedoopt op 14-09-1806 te Rijssen
2. Maria, geboren te Enter, gedoopt op 10-04-1808 te Rijssen
3. Hendrica, geboren te Enter, gedoopt op 07-03-1812 te Rijssen
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Joannis TEN KATTELER, klompenmaker, geboren te Enter, gedoopt op 17-101779 te Rijssen, overleden op 07-04-1824 te Enter op 44-jarige leeftijd.
Zoon van Hermannes Jeromenius Otten (Mannes) TEN KATTELAAR OP HET
BULLENAAR en Gezina SLAGH.
Getrouwd in de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-09-1805 te Rijssen (RK)
met Hermiene LAMMERTINK, geboren 1785, overleden op 16-10-1855 te Enter
Dochter van Hermen Mannessen LAMMERTINK (Lubs), dekker, en Maria
Hermsen MULDERS
Uit dit huwelijk:
1. Gesina TEN KATTELAAR, geboren op 14-09-1806 te Enter.
Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 19-11-1835 te Wierden met Gerhardus Nicolaas
JANNINK, geboren 1812 te Wierden.
Zoon van Jannes JANNINK en Bernardina TIJHUIS
2. Maria, geboren te Enter, gedoopt op 11-04-1808 te Rijssen (getuige(n): Gerardus ten
Kattelaar en Joanna Lambertink), overleden op 28-04-1830 te Enter op 22-jarige leeftijd.
3. Hendrika TEN KATTELAAR, geboren te Enter, gedoopt op 01-03-1812 te Rijssen,
(getuigen: Lucas ten Katteler en Martha Lammertink), overleden op 11-06-1878 te
Bornebroek op 66-jarige leeftijd.
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1840 te Borne met Bernardus OUDE WOLBERS,
28 jaar oud, geboren op 21-01-1812 te Borne, overleden op 18-07-1884 te Bornebroek op
72-jarige leeftijd.
Zoon van Jannes OUDE WOLBERS en Alijda TER HAAR
4. Geziena, geboren 1814 te Enter.
Getrouwd op 19-05-1854 te Wierden met Engbertus KEPPELINK, 39 jaar oud, geboren
op 11-06-1814 te Rectum, gedoopt te Rijssen, overleden op 15-03-1896 te Rectum op 81jarige leeftijd.
Zoon van Jannes KEPPELINK en Berendina ASBROEK.
Hij is later getrouwd op 44-jarige leeftijd op 12-08-1858 te Wierden met Engele ROS, 34
jaar oud, geboren op 28-11-1823 te Ambt Delden, overleden op 28-12-1895 te Rectum op
72-jarige leeftijd, dochter van Arend ROS en Berendina DUIS.
5. Hendrikus
6. Mina TEN KATTELAAR, geboren 1822 te Enter, overleden op 18-05-1853 te Enter.
Getrouwd op 10-04-1852 te Wierden met Roelof VRERIKSEN, koopman, geboren 1832
te Enter, overleden op 08-03-1854 te Enter.
Zoon van Geradus FRERIKSEN, koopman, en Aaltje KEIJZERS.
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Klompenmakers Kosters, Zuiderdwarsweg, Bernard, Jan en Jans

236

Voetbal, SV Enter, links onder Marinus Ten Kattelaar
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Gemengde huwelijken
In 1755 beveelt de Ridderschap en Steden opnieuw dat gemengde huwelijken met de nodige
garanties werden omringd. Bedoeld werden huwelijken tussen katholieken en protestanten.
Trouwen bij de dominee en de kinderen naar de catechisatie bij de schoolmeester. En als de
dominee er niet scherp op toezag kon hij de helft van zijn salaris verliezen. De doop- en
trouwboeken geven het een en ander weer. ‘Grietjen, dochter van Evert Hermzen Suikerberg,
de moeder van Hendrina Kosters, op ene schriftelijke verklaringen van zijn handt dat het kindt
in de gereformeerde religie zal worden onderwezen en opgevoed’. Als ouders weigerden aan
deze dwingende maatregelen te voldoen, werden voogden over een kind aangesteld. Dat gold
ook voor ‘Bernardus Immink van Bernardus Immink, de moeder Gezina Holland, ten doop
gehouden door Hendrik Holland, als aangesteld voogd neffens Hermen Rohane’, 28 juli 1771.
In 1760 is er in Enter gedoe geweest over zo’n gemengd huwelijk. Toen gold de regel dat het
echtpaar persoonlijk in de handen van de drost met hun eigen handen moesten zweren dat
ze de kinderen protestant zouden opvoeden. Bleven ze in gebreke dan werden de kinderen
drie maanden onder voogdij geplaatst. Jenneken Gerritsen Broekhuis en Hendrik Derksen de
Wilde hadden in juni 1760 de tocht naar de drost Van Heiden Hompesch in Ootmarsum
gemaakt. Er was sprake van een gemengd huwelijk, hij was protestant en zij katholiek. Ze
kregen kinderen, De eerste was een meisje, Hendrika, geboren op 3 juli 1760, de tweede was
Maria, van 17 januari 1762, Geesken van 18 september 1763 en twee kinderen in 1767 en
1769. Van de laatste twee zijn in de eerste instantie de namen niet te achterhalen. Toen
bekend werd dat het echtpaar deze kinderen niet protestant wilde laten dopen, werd moeder
Jenneken verbannen. Twee jaar lang moest ze buiten de grenzen van de marke blijven. Ze
ging naar Vreden in Munsterland. De drost Van Heiden Hompesch stelde twee gereformeerde
voogden aan over de kinderen. Die waren blijkbaar niet capabel genoeg of wilden niet scherp
toe zien. Ineens bleken er een paar kinderen in het geheim weggebracht naar Vreden, waar
moeder Jenneken woonde.
De drost, Sigismund van Heijden Hompesch, heer van Ootmarsum, vroeg op hoge toon
opheldering aan pastoor Ensman van Rijssen. De pastoor was ook verantwoordelijk voor de
katholieke mensen uit Enter. Hij kreeg nul op het rekest en tikte vervolgens de pastoor van
Rijssen op de vingers. De pastoor was de beheerder van de schuilkerken in Rijssen, Enter en
Wierden. Ook dat hielp niet. Daarom dreigde de drost bij de aartspriester Otto Meijer dat alle
schuilkerken in Twente gesloten zouden worden, als die kinderen niet terugkwamen. De zaak
werd verder onderzocht. Toen bleek dat vader Hendrik ook vertrokken was uit Enter. Hij had
al zijn bezit achtergelaten. Hij was naar Vreden gegaan om zich daar bij zijn vrouw en kinderen
te voegen. Hij is overgegaan naar de katholieke kerk. Bekend is dat De Wilde zich in Vreden
vestigde als zompschipper op de Berkel. Zijn volgende kinderen werden gedoopt in Zwillbrock.
Hendrik de Wilde stierf in 1806, Jenneken was hem in 1804 al voorgegaan. Van een van zijn
dochters, Geesken, wordt vermeld dat zij ‘een Geistliche Jüngfrau’ was geworden, een klopje
dus. Geesken overleed in 1841.
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Bernard, Jan en Jans Kosters
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1 jaar geldig, afgegeven 26 september 1940
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28 mei 1940 Twentsch Dagblad Tubantia
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Trui Hoek en Dieks Ten Kattelaar
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Johannes Bernardus Ten Kattelaar en Johanna Willemina Otten
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Hendrikus Johannes Ten Kattelaar (Vûtn Dieks) en Geertruida Maria Hoek.
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1954, Marinus en Truus Ten Kattelaar, groot aannemen
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Mannes SIEMERINK, landbouwer, geboren op 24-12-1780 te Enterbroek, overleden 1827.
Woonde in Enterbroek op erve Schuttenbelt, nu camping Schuttenbelt. Het erve Schuttenbelt
was in het jaar 1832 3.20 hectare groot.
.
Zoon van Albert SIEMERINK en Fenneken TEN DUISCHE
Getrouwd in de kerk op 27-jarige leeftijd op 09-07-1808 met Catharina
Henriëtte BÔHMER, 28 jaar oud, huiswerkster, geboren op 09-04-1780 te Ambt Delden,
overleden op 10-07-1825 te Enterbroek op 45-jarige leeftijd.
Dochter van Nicolaas BÖHMER en Catharina JANZONIUS.
Uit dit huwelijk:
1. Dieka ZIEMERINK, geboren op 21-10-1808 te Enterbroek, overleden 1878
Getrouwd (1) op 20-jarige leeftijd op 30-05-1829 te Wierden met Gerrit Hendrik
ZONNEBELD, geboren 1809 te Hellendoorn, overleden op 23-05-1837 te Enterbroek
nr.407
Zoon van Willem ZONNEBELD en Geertje TIJHUIS.
Getrouwd (2) op 30-jarige leeftijd op 29-11-1838 te Wierden met Fredrik KAMP, geboren
1813 te Borne.
Zoon van Hendrik KAMP en Janna SIEMERINK
2. Karel, overleden 1869
Komt met attestatie op 31-12-1835 van Grave.

Gerhardus SIEMERINK, Grutter, gedoopt op 25-02-1785 te Enter
Zoon van Gerrit SIEMERINK en Janna PLUIMERS.
Getrouwd in de kerk omstreeks1810 met Maria SCHOT, geboren omstreeks1780
Uit dit huwelijk:
1. Janna, geboren 1814

Antonie (Teunis) BULLENAAR, boer op het Bullener en arbeider, geboren op 18-031787 te Enterbroek, overleden op 11-11-1823 op 36-jarige leeftijd.
Als arbeider wonende te Amsterdam, is hij op het veerschip van Amsterdam herwaarts op
Zwolle overleden. Aangevers te Zwolle zijn Gerrit Koenderink schipper 25 jaar en onbehuwd
broeder Wolter Ezendam schipper 45 jaar.
Zoon van Gerrit Mannes KATTELAAR /
BULLENER (Bulner) en Leijde SENTMANS (Zeenmans).
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 31-08-1809 te Markelo
met Jenneken EZENDAM, 25 jaar oud, geboren te Enterbroek, gedoopt (NH) op 11-011784 te Enter. Overleden op 21-08-1857 te Enterbroek op 73-jarige leeftijd.
Werd lidmaat op 26-3-1812 van de hervormde kerk te Enter. Bij de dood wordt aangifte
gedaan door de buren. Die zeggen dat zij 80 jaar is en alleen de naam van de vader weten.
Bij de geboorte van haar zoon, Jannes, zou zij al 38 jaar zijn.
Beide leeftijden zijn dus niet correct.
Op 6 juli 1844 worden de onroerende goederen onder de kinderen en Jannes Slag, verdeeld,
bij notariële akte van notaris Jalink te Goor nr. 100 in 1844.
Dochter van Hermannus (Mannes) EZENDAM (Erve Holland, later de Elsen
genoemd) en Elsken TEN EZENDAM
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Uit dit huwelijk:
1. Evert Jan BULLENAR (Koele)
2. Leida, geboren op 08-09-1812 te Enterbroek, gedoopt (NH) op 12-09-1812 te Enter,
overleden op 01-03-1885 te Enterbroek op 72-jarige leeftijd.
Getrouwd op 18-jarige leeftijd op 25-02-1831 te Wierden met Gerhardus Johannes
(Graads) WOLTERS (Fit), 25 jaar oud, klompenmaker, geboren te Enter, gedoopt (RK) op
05-07-1805 te Rijssen, overleden op 10-05-1882 te Enterbroek op 76-jarige leeftijd.
Graads en Leire zijn, net als meerdere familieleden, op een stuk grond van de erven
Theunis Bullenaar, begonnen met een boerderijtje.
Zoon van Gerardus (Gradus) WOLTERS, landbouwer, en Hendrika VOLBRINK
3. Gerritdina, geboren op 28-06-1820 te Enterbroek, overleden op 13-06-1908 te Rijssen op
87-jarige leeftijd.
Getrouwd (1) op 20-jarige leeftijd op 29-04-1841 te Wierden met Joannes SLAG, 27 jaar
oud, geboren te Enter, gedoopt op 01-02-1814 te Rijssen, overleden op 21-12-1856 te
Enter nr.640 op 42-jarige leeftijd.
Zoon van Joannes SLAG en Euphemia SPOELDER
Getrouwd (2) op 38-jarige leeftijd op 09-06-1859 te Wierden met Mannes EKHUIS,
geboren 1816 te Rijssen.

Dit verhaaltje gaat over gezelligheid op oudejaarsdag en carbid schieten aan de Kattelaarsdijk.
Enter en carbidschieten lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Buren en vrienden
brengen oudjaarsdag drinkend en schietend op straat door. In sommige straten zijn
partytenten en muziekinstallaties ingericht. Aan de Kattelaarsdijk is al jaren traditie dat de
buurtbewoners bij elkaar komen. De jongeren schieten met carbid en drinken bier, de ouderen
drinken warme chocomelk, glühwein en bier. Er worden oliebollen gebakken en de
saamhorigheid wordt goed bijgehouden. Het is er gezellig. De buurtbewoners blijven de hele
middag bij elkaar. Het schieten met melkbussen vind zijn oorsprong aan het begin van de
twintigste eeuw. De opkomst van coöperatieve melkfabrieken had op grote schaal melkbussen
in omloop gebracht. Carbid was ruim voorhanden omdat het werd gebruikt voor
fietsverlichting en smeedwerk.

Gradus TEN KATTELAAR, geboren te Enter, gedoopt op 15-12-1788 te Rijssen, overleden
op 10-03-1872 te Enter op 83-jarige leeftijd
Zoon van Mannes Hendriksen KATTELAAR en Euphemia Velner HEGGELER.
Getrouwd 30-16-1816 te Rijssen met Gerritdina LUEKENS, geboren 1800 te Enter,
overleden op 29-06-1832 te Enter nr.657.
Dochter van Hermannes LUEKENS en Egbertdina HEGTELER.

Uit dit huwelijk:
1. Maria, geboren 1818, overleden op 06-05-1891 te Enter
Getrouwd 1858 te Wierden met Johannes BLOKHORST, smid, geboren 1824 te
Diepenheim.
Zoon van Hendrikus BLOKHORST, landbouwer, en Aaltje LAMMERTINK
{Hij was eerder getrouwd op 07-05-1852 te Wierden met Janna Maria LAMMERTINK,
23 jaar oud, geboren op 06-08-1828 te Enter, overleden op 11-05-1854 te Enter op
25-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus (Arend) LAMMERTINK en Joanna VOLMERINK.
Hij was eerder getrouwd op 02-04-1856 te Wierden met Geertrui TEN HULSCHER,
geboren 1830 te Borne, overleden op 14-07-1857 te Enter, dochter van Lambertus Bartus HULSCHE
2. Fenneken, geboren op 01-05-1823 te Enter, overleden op 06-01-1892 te Rectum op
68-jarige leeftijd.
Getrouwd op 32-jarige leeftijd op 25-04-1856 te Wierden met Jannes LITTELER
(op `t Hove), geboren 1833 te Rectum, overleden 1867.
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Na het sterven van Jannes wordt zijn laatste wil uitgevoerd.
Zijn oom Mannus erft de helft van het goed en zijn vrouw
een kwart, zijn kinderen onderverdeeld het ander kwart.
Mannus verkoopt zijn aandeel in een publieke verkoop.
Zijn aandeel wordt verkocht in 1872/73 aan Hermannus Stegeman van beroep koopman en
Gerritdina Nijland te Rectum. Hermannus Stegeman bouwt op het stuk grond, het
Haaverlandt, zijn huis en café Stegeman.
In 1891 wordt het aandeel van Fenneken verkocht aan H. Stegeman,
nu winkelier, tapper en koopman te Rectum.
Zoon van Hendrikus LITTELER, landbouwer, en Hermina KOPPELMATE (Slot)
3. Egberdiena, geboren op 10-03-1826 te Enter, overleden op 30-04-1903 te Enter op
77-jarige leeftijd.
Getrouwd op 39-jarige leeftijd op 02-05-1865 te Wierden met Mannes BRAAMHAAR,
43 jaar oud, schoenmaker, geboren op 26-03-1822 te Enter.
Zoon van Jan BRAAMHAAR, landbouwer, en Gerritdina BORGERINK
4. Janna, geboren op 09-11-1828 te Enter, overleden op 13-12-1909 te Enter op 81-jarige
Leeftijd.
5. Hendrikus

Lucas TEN KATTELAAR OP HET BULLENAAR, geboren 7 juni 1791 te Enterbroek, overleden
op 28-06-1832 te Enterbroek.
Zoon van Hermannes Jeromenius Otten (Mannes) TEN KATTELAAR OP HET
BULLENAAR en Euphemia (Fenneke) VELNER, spinster.
Getrouwd op 23-06-1819 te Wierden, getrouwd in de kerk op 25-06-1819 te Rijssen (RK)
met Berendina VRERIKSEN, 22 jaar oud, geboren op 24-06-1796 te Deldenerbroek,
overleden op 13-07-1871 te Wierden op 75-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes FRERIKSEN en Bernardina TOETSELER (Blenkert)
{Zij is later getrouwd op 37-jarige leeftijd op 02-091833 te Wierden met Hermannes LAMMERTINK, 34 jaar oud, geboren op 06-081799 te Enter, overleden op 13-01-1875 te Enter op 75-jarige leeftijd.
Zoon van Arend Mannessen LAMMERTINK (Pander) en Bernardina GEELS.
Uit dit huwelijk:
1. Fenneken TEN KATTELAAR, geboren 1829 te Enter, overleden op 26-06-1877 te Enter.
Getrouwd op 08-05-1857 te Wierden.
Op 5 april 1875 koopt Bernardus Johannus, van zijn vader en moeder, een huis met erf en
wei- en bouwland onder Enter voor f.1900.

Zoon van Joannes OTTEN, klompenmaker, en Joanna BISSCHOP den met Bernardus Johannus (B
31 jaar oud, klompenmaker, geboren op 08-05-1826 te Enter, overleden op 28-07-1888 te
Enter op 62-jarige leeftijd.
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Doopbewijs van Lucas Kattelaar, geboren en gedoopt op 7 juni 1791, zoon van Hermannus
Kattelaar en Euphemia Vellener.
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Inschrijving van Lucas Kattelaar op 7 juni 1791 bij de nationale militie.
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Een militie is een groep burgers die (para)militaire taken op zich genomen hebben. In
tegenstelling tot een reguliere krijgsmacht, die meestal uit beroepsmilitairen bestaat, is de
politieke controle over een militie vaak minder geregeld. De leiding over een militie is vaak in
handen van een krijgsheer. Het maakt voor een samenleving een enorm verschil of een militie
al of niet naast een regulier leger optreedt en of er in zekere mate politieke controle op is.
In de Middeleeuwen (en later) kenden veel Europese steden en dorpen een militie, beter
bekend als de schutterij of het schuttersgilde, bestaande uit lokale burgers, om de inwoners
te beschermen bij een aanval door bijvoorbeeld roversbenden of rondzwervende soldaten en
intern de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. Schutterijen waren
aanvankelijk gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten: de handboog, de voetboog of
het geweer en later naar hun wijk. In Nederland is in de negentiende eeuw gesleuteld aan
taken en organisatie van de schutterijen en begin twintigste eeuw zijn zij geheel opgeheven.
Hun taken, zorgen voor orde en veiligheid, zijn overgenomen op lokaal niveau door
de politie en op nationaal niveau door het leger. Overblijfselen van de vroegere milities zijn
terug te vinden bij de folkloristische schutterijen.
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Hermannes BULLENAAR, geboren op 13-03-1802 te Enterbroek, overleden op 11-021878 te Enterbroek op 75-jarige leeftijd.
Mannes koopt een stuk grond van de marke om er een huis op te bouwen, op 24 juli 1826.
Zoon van Gerrit Mannes KATTELAAR / BULLENER (Bulner) en Gerritdina KIEFHORST
Getrouwd op 20-jarige leeftijd op 15-08-1822 te Wierden met Janna TEN DUISSCHE, 32
jaar oud, geboren op 20-12-1789 te Elsenerbroek, overleden op 02-031869 te Enterbroek op 79-jarige leeftijd.
Dochter van Jan Roelof Jansens TEN DUISCHE en Willemina Jans RIJMERINK.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritdina, geboren op 22-10-1822 te Elsenerbroek, overleden op 29-01-1880 te
Elsenerbroek op 57-jarige leeftijd.
Getrouwd op 27-jarige leeftijd op 12-09-1850 te Markelo met Arend Jan SCHUTTE,
35 jaar oud, boerwerker, geboren op 01-01-1815 te Markelo, overleden op 19-01-1884 te
Elsenerbroek op 69-jarige leeftijd.
Zoon van Willem SCHUTTEN en Aaltje NIJHUIS
2. Jan Willem Hermszoon
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Janna is gedoopt op 28 februari 1802, geboren op 27 februari. Zij is de dochter van Jannes
Kattelaar en Berendina Beverdam.
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Jannes Morsink is vanaf 1855 boer op het erve Rheins, ook wel erve Siemerink genoemd. Op
30 juni 1856 wordt de attestatie (inschrijving in de kerk) van Delden naar Enter
overgeschreven. Eigenaar van het erve Rheins zijn de erven van Carel Jacob ten Zeldam. Deze
was getrouwd met Johanna Brinkhorst, Het erve Rheins is groot 7.47 hectare. Na de verdeling
van de marke in 1858 komt er nog 5.85 hectare bij. Het totale oppervlak is dan 13.32 hectare.
In 1858 wordt Hendrikus Dikkers, kantonrechter te Enschede, eigenaar en verpachter van
het erve Rheins. Na het overlijden van Jannes Morsink zet neef Barend Jan ter Horst op 5
juni 1871 het bedrijf voort. Hij wordt op 20 maart 1872 toeziend voogd van Johanna Geertrui
Morsink. Het erve Rheins is gesticht door Reijnt Arendszoon Siemerink, nadat hij trouwde
met Jenne ten Zeendam, op 13 juni 1717.
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Hendrikus KATTELAAR, wever, geboren te Enterbroek, gedoopt op 06-11-1804 te Enter,
overleden op 09-02-1874 te Enterbroek op 69-jarige leeftijd.
In 1849 woonde het gezin nabij het Heuks en Westhuis.
Hij heeft omstreeks 1857 het erve "De Doven" gesticht. dit is gebeurt na de verdeling van de
marke, want hiervoor was dit nog onverdeelde markegrond, [sectie D nr.411a en 411bc groot
1.27.20 ha.].Hij heeft een hypotheek van 200 gulden .van Hendrik Kraaijenveld uit Ambt
Delden.
Er werd een boerderijtje gebouwd met een weefkamer.
De zonen hebben het plaatsje gedeeld en hebben er een perceel grond (schultjesmaot groot
1.48.00 ha.) bijgekocht en er nog een optrekje bijgebouwd met een 2de en 3de hypotheek.
Door veel ziekte en jong overlijden kon men de rente niet meer betalen. Door een kleine schuld
wordt het plaatsje in 1892 verkocht aan Arend Jan Kolhoop. Nu woont er de familie Kolhoop
aan de Wolvesweg 3 Enterbroek.
Zoon van Gerrit Mannes KATTELAAR / BULLENER (Bulner) en Gerritdina KIEFHORST
Getrouwd op 34-jarige leeftijd op 04-041839 te Wierden met Janna TEESELINK (Sasbrink), 28 jaar oud, spinster, geboren op 2612-1810 te Goor, overleden op 08-12-1886 te Enterbroek op 75-jarige leeftijd
Dochter van Berend TEESELINK en Rientje TER BEEK
Uit dit huwelijk:
1. Gerritdiena, geboren op 28-04-1840 te Enterbroek, overleden op 11-04-1846 te
Enterbroek op 5-jarige leeftijd.
2. Berendina, geboren op 04-04-1843 te Enterbroek, overleden op 31-01-1880 te Goor op
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3.
4.
5.
6.

36-jarige leeftijd
Getrouwd 1871 te Goor met Jan Hendrik TANGENA, geboren omstreeks1840 te Goor.
Geertruid, geboren op 27-10-1844 te Enterbroek, overleden op 20-01-1849 te Enterbroek
op 4-jarige leeftijd.
Gerrit
Gerrit Jan
Jan Reint

7 februari 1880 Twentsch dagblad Tubantia

Evert Jan BULLENAR (Koele), geboren op 29-04-1810 te Enterbroek, overleden op 23-031864 te Enterbroek op 53-jarige leeftijd.
Zij zijn vermoedelijk de eersten die op erve de Koele zijn gaan wonen.
De Koele is van de grote boerenplaats het Bullenaar aan de Bullenaarsweg.
Zoon van Antonie (Teunis) BULLENAAR en Jenneken EZENDAM.
Getrouwd op 32-jarige leeftijd op 16-03-1843 te Markelo met Gerharda OLIJDAM, 30 jaar
oud, geboren op 07-05-1812 te Markelo, overleden op 14-07-1873 te Enterbroek op 61jarige leeftijd
Dochter van Berend OLIJDAM en Janna BRUIL
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Berendina, geboren op 24-05-1848 te Enterbroek, overleden op 12-12-1876 te
Enterbroek op 28-jarige leeftijd
Getrouwd op 19-jarige leeftijd op 12-12-1867 te Wierden met Gerrit Jan BRASSE, 27
jaar oud, geboren op 26-03-1840 te Kerspel-Goor, overleden op 11-09-1882 te Enterbroek
op 42-jarige leeftijd.
Zoon van Jan BRASSE en Harmina OLIJDAM
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Erve de Koele (Wolters), Bullenaarsweg
Jan Wolves noemt zich ook Brunnekreef, de kinderen worden ook zo genoemd. Hij is de laatste
boer op het erve Wolves en de vermoedelijke stichter van het erve Oale Wolfs. Jan Wolves is
de zoon van de boer Gerrit Jan Wolfs (Wolves) en Jenneken (Janna) Dreteler. Op bladzijde 385
van het Markeboek van Enter wordt op 17 maart 1812 het volgende opgetekend:
Zijn voorts landbouwer Wolfs van de plaats heeft moeten vertrekken en thans zig in een huisje
bevind welke door de weduwe Siemerink op de gemeentegrond is gezet. Wanneer hij zig met
gemelde weduwe niet kan verdragen om dit huisjen te blijven behouden worden voor
gecommitteerden getantaliseerd den zelven een plaats in de marke aan te wijzen ten minsten
schade aan de bewoners in de buurt.
Op 21 juli 1812 krijgt Jan Wolfs een plaats op de belt Tappelar toegewezen waar hij een huisje
of hut kan bouwen, naast het huisje van weduwe Siemerink.

Karel SIEMERINK, landbouwer, geboren 1812 te Stad Almelo, overleden op 24-051869 te Enter.
Zoon van Lambert SIEMERINK en Geertrui TEN HOVE
Getrouwd op 27-05-1837 te Wierden met Janna VAN DEN BERG, 29 jaar oud, geboren te bij
Enter, gedoopt op 06-03-1808 te Enter, overleden op 22-11-1878 te Enter op 70-jarige
leeftijd
Dochter van Gerriet VAN DEN BARG (Log Gert), timmerman, en Jenneken SIEMERINK
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jan
2. Jan, geboren op 14-10-1844 te Markelo, overleden op 28-10-1924 te Hengelo (O.) op 80-
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jarige leeftijd.
Getrouwd (1) op 31-jarige leeftijd op 31-03-1876 te Hengelo (O.) met Jenneken
ZIEGERINK, 30 jaar oud, geboren op 10-02-1846 te Enter, overleden op 12-12-1904 te
Hengelo (O.) op 58-jarige leeftijd.
Dochter van Mannes SIEGERINK en Janna VAN DEN BURG
Getrouwd (2) op 62-jarige leeftijd op 02-11-1906 te Hengelo (O.) met Wilhelmina
KEUZENKAMP, 64 jaar oud, geboren op 15-11-1841 te Hengelo (O.), overleden op
29-06-1920 te Hengelo (O.) op 78-jarige leeftijd.

Hendrikus TEN KATTELER, klompenmaker, geboren op 05-04-1816 te Enter, overleden
op 03-03-1844 te Haaksbergen op 27-jarige leeftijd.
Zoon van Joannis TEN KATTELER en Hermiene LAMMERTINK.
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 11-02-1841 te Wierden met Johanna SCHOLTE
MEURSINCK, 33 jaar oud, geboren op 29-11-1807 te Haaksbergen, overleden op 24-071876 te Haaksbergen op 68-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes Hendrikus SCHOLTE MEURSINCK, landbouwer,
en Geertruida LEEFERINK.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik KATTELER

Jan Willem Hermszoon BULLENAAR, geboren op 18-04-1825 te Elsenerbroek, overleden
op 14-01-1901 te Enterbroek op 75-jarige leeftijd.
Jan Willem koopt van zijn vader op 21 april 1877, de helft van een huis en erf en enig bouwen hooiland voor f.800. De toenmalige sectie nr. zijn D 702, 705, 1564-1566, 2159 en 1558.
Deze goederen lagen aan de Bullenaarsweg tussen huisnummer 5 en 7.
Zoon van Hermannes BULLENAAR en Janna TEN DUISSCHE
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 26-10-1850 te Wierden, getrouwd in de kerk op 17-111850 te Enter met Janna BRUNNEKREEF, 24 jaar oud, geboren op 23-031826 te Elsenerbroek, overleden op 11-03-1889te Enterbroek Nr. 885 op 62-jarige leeftijd
Dochter van Jannus BRUNNEKREEF (Klein Kolhoop), landbouwer, en Janna WOLVES
Uit dit huwelijk:
1. Hermannes, geboren op 13-01-1855 te Enterbroek, overleden op 13-07-1855 te
Enterbroek, 181 dagen oud.
2. Hermina, geboren op 16-10-1857 te Enterbroek, overleden op 26-01-1888 te Enterbroek
op 30-jarige leeftijd
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 19-01-1880 te Wierden met Johannus SMIT, 27 jaar
oud, geboren op 20-05-1852 te Ambt Delden.
De familie woonde in de Bullenaarshoek tot 31 oktober 1891, hierna is de woning
afgebroken.
Zoon van Berend Jan SMIT en Hendrika TER BOO
Hij is later getrouwd op 36-jarige leeftijd op 18-05-1889 te Markelo met Willemina DE
WILDE, 42 jaar oud, geboren op 23-05-1846 te Markelo, overleden op 23-05-1916 te
Markelo op 70-jarige leeftijd, dochter van Albert DE WILDE, timmerman, en Fenne BRAS.

Zij was eerder getrouwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1870 te Markelo met Arend Jan
KOLDENBERG, boerenknecht, geboren 1822 te Markelo, zoon van Hendrik
KOLDENBERG en Johanna NIJLAND. Zij was eerder getrouwd op 33-jarige leeftijd op 04-10-1879 t
3. Jannes, geboren nov.1860, overleden op 03-01-1861 te Enterbroek
4. Jan
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Bernardus Johannes (Berend Jan) Otten is geboren op 8 mei 1826 te Enter en overleden op
28 juli 1888 te Enter op tweeënzestigjarige leeftijd. Hij was klompenmaker van beroep. Berend
Jan Otten is de zoon van Joannes Otten en Joanna Bisschop. Op 5 april 1875 koopt Berend
Jan Otten van zijn ouders een huis met erf en wei- en bouwland onder Enter voor
negentienhonderd gulden. Berend Jan Otten is getrouwd op 8 mei 1857 met Fenneken ten
Kattelaar uit Enter. Zij is de dochter van Lucas ten Kattelaar van erve Bullenaar en Berendina
Freriksen. Uit dit huwelijk zijn te Enter vijf kinderen geboren. Fenneken ten Kattelaar overlijdt
te Enter op 26 juni 1877 op achtenveertigjarige leeftijd. Het eerste kind, Aleida Otten, trouwde
met de klompenmaker Mannes Wolters, die ook Koel’n Mans wordt genoemd. Hij is de zoon
van klompenmaker Gerrit Wolters (Vit) en Engeltje Kosters.
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Erve Bullenaar, Bullenaarsweg

Hendrikus TEN KATTELAAR, landbouwer, geboren 1832 te Enter.
Bij akte van notaris Poelie te Wierden op 22 sept. 1870 koopt Dieks van zijn vader Gradus
25/48 ste deel van de onroerende goederen voor 1600 gulden.
Zoon van Gradus TEN KATTELAAR en Gerritdina LUEKENS
Getrouwd op 28-04-1856 te Wierden met Gezina SPEKENBRINK, geboren 1834 te Enter,
overleden op 21-06-1910 te Enter.
Dochter van Joannes SPEEKENBRINK, klompenmaker/landbouwer,
en Hendrica SLAGHEKKE
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika, geboren op 28-11-1858 te Enter, overleden op 28-02-1946 te Enter op 87-jarige
leeftijd.
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 15-10-1880 te Wierden met Gradus KOSTERS, 28 jaar
oud, klompenmaker, geboren op 15-04-1852 te Enter, overleden op 25-12-1916 te Enter
op 64-jarige leeftijd.
Zoon van Joannes (Jan) KOSTERS, wever, en Berendina MORSINK
2. Geertrui, geboren 1864 te Enter, overleden op 30-04-1905 te Wierden.
Getrouwd met Hendrikus ROHOF, geboren omstreeks 1860.
3. Gradus, geboren 1870, overleden op 24-10-1877 te Enter.
4. Jan
5. Gradus, geboren 1877, overleden op 24-12-1913 te Enter.
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Jan Hendrik KATTELER, geboren op 29-08-1842 te Haaksbergen, overleden op 11-011926 te Lonneker op 83-jarige leeftijd
Zoon van Hendrikus TEN KATTELER en Johanna SCHOLTE MEURSINCK.
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 27-04-1871 te Haaksbergen met Johanna
Geertruid SCHARRENBERG, 25 jaar oud, geboren op 27-12-1845 te Haaksbergen,
overleden op 19-05-1920 te Lonneker op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika, geboren op 29-03-1872 te Haaksbergen, overleden op 28-11-1963 te Enschede
op 91-jarige leeftijd.
2. Gerrit Jan TEN KATTELER, geboren 1873, overleden 1878 te Haaksbergen
3. Christina, geboren op 04-09-1875 te Haaksbergen, overleden op 09-09-1946 te Enschede
op 71-jarige leeftijd.
4. Gerrit Jan, geboren 1878 te Haaksbergen
5. Johannes Hendrikus, geboren op 01-10-1880 te Haaksbergen, overleden op 09-08-1957
te Enschede op 76-jarige leeftijd.
6. Theodora, geboren 1883 te Haaksbergen
7. Johanna Geertruida, geboren op 22-12-1886 te Lonneker, overleden op 05-09-1963 op
76-jarige leeftijd.
8. Herman
Gerrit Jan SIEMERINK, geboren op 08-09-1842 te Elsenerbroek, overleden op 24-031882 te Enterbroek op 39-jarige leeftijd.
Zoon van Karel SIEMERINK en Janna VAN DEN BERG
Getrouwd 1872 te Wierden met Catharina SIEGERINK, geboren 1848 te Enter.
Dochter van Mannes SIEGERINK en Janna VAN DEN BURG
Uit dit huwelijk:
1. Dieka, geboren 1873, overleden op 01-09-1878 te Enterbroek
2. Johanna, geboren 1874, overleden op 01-10-1879 te Enter
3. Jan, geboren 1877, overleden op 06-09-1880 te Enter

De school aan de Oude Schoolstraat
In 1855 was Egbert Leestemaker heer en meester op de enige school in Enter. Hij werd
bijgestaan door Willem Schuitemaker van de werf. De inspecteur roemde de school: ‘De beste
boerenschool die ik immer heb aangetroffen. De hoofdonderwijzer Leestemaker is van een
open voorkomen, bezit een helder oordeel, edel hart en onvermoeiden ijver. Hij volgt zijn eigen
leertrant. Die leertrant is die der natuur. Het schrijven geschiedt bij het eene gedeelte der
scholieren naar de oude, bij het andere naar de nieuwe leerwijze. Hij heeft twee leerlingen van
gelijken ouderdom en aanleg, die, een jaar geleden, nog geen schrijven hadden geleerd, toen
hij begonnen is met den eenen naar de oude, met den anderen naar de nieuwe schrijfwijze.
Het schijnt dat de nieuwe de voorkeur zal verdienen. De leestoon was allergepast; de getallen
oordeelkundig aangelegd. Men rekende meest uit het hoofd, zoo met de oude, als met de
nieuwe maten en gewichten. Het overbrengen der oude in de nieuwe, en omgekeerd, ging met
voorbeeldige vlugheid. Het zingen was liefelijk en het geheele onderwijs volmaakt klassikaal.
Kortom, dit is een model voor alle dorpsscholen. Het lokaal, hetwelk de noodige ruimte heeft,
is in twee zalen afgedeeld in een van welke een bekwaam ondermeester werkzaam is, in den
geest des hoofdonderwijzers. Het getal leerlingen beloopt in den winter wel driehonderd’. Niet
dat die driehonderd leerlingen allemaal tegelijk kwamen. Daar was dat schooltje veel te klein
voor. Niet alle leerlingen kwamen altijd naar school omdat ze thuis moesten helpen.
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1953, rechts school

De schuilkerk
Op de plaats van het erve Borgerink, later de Cooperatie, was de schuilkerk. De kapel was
afgebroken en de rooms katholieken gebruikten de plaats waar de kapel had gestaan als
bedevaartsoord. Hun werd toegestaan een schuilkerk of schuurkerk te bouwen.
Hoewel de Gouden Eeuw bekend staat als een eeuw vol tolerantie, gold dat niet voor gelovigen
die niet Calvinistisch waren. Gewetensvrijheid was er wel, maar van godsdienstvrijheid was
er nog geen sprake. Elke Nederlander werd geacht om gereformeerd te zijn, wat andersdenkenden haast dwong om bijeen te komen in een schuilkerk. Een schuilkerk was in theorie
een onherkenbaar kerkgebouw, waar groepen stiekem samen kwamen om hun geloof te uiten.
De gebouwen waren ’vermomd’ als huis of boerderij en hadden een erg voorzichtige inrichting.
Later paste dit zich wel aan naar de smaak van die tijd, die voornamelijk op barok aansloot.
De meeste schuilkerken waren er ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, toen
zij zichzelf identificeerde als calvinistisch. Rooms-katholieken, oud-katholieken,
remonstranten, lutheranen en dorpsgezinden waren niet getolereerd in het zeventiende
eeuwse Enter. Erg verdraagzaam waren de calvinisten namelijk niet. Enkel buitenlanders en mensen die als buitenlander beschouwd werden – mochten vrij hun eigen geloof uitoefenen.
Zo werd het Jodendom wel getolereerd.
Tijdens de Reformatie in Nederland, in de jaren zeventig van de zestiende eeuw, waren de
calvinisten in grote delen van Nederland aan de macht gekomen. Alle kerken werden
geconfisqueerd, zodat katholieken en aanhangers van andere verboden religies hun toevlucht
moesten nemen tot verborgen en illegale kerkjes in bestaande gebouwen. In eerste instantie
werd hier door de autoriteiten hard tegen opgetreden; in Zwolle werd het zelfs verboden om
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als katholieken naast elkaar te wonen: de muur tussen de woningen zou uitgebroken kunnen
worden, zodat een kerkruimte zou kunnen ontstaan! Later gingen overheden een steeds
pragmatischer houding innemen; inmiddels was duidelijk geworden dat een groot deel van de
bevolking nooit tot de Gereformeerde Kerk zou toetreden, en veel overheidsdienaars waren zelf
slechts naar de officiële kerk overgegaan om hun baan en maatschappelijke positie te kunnen
behouden.
Het gebruik van schuilkerken werd dan ook steeds meer toegestaan. In eerste instantie
werden ze oogluikend gedoogd, later kon tegen jaarlijkse betaling van enorme sommen geld,
de zogenaamde recognitiegelden, een officiële vergunning verkregen worden. Voorwaarden
voor de verlening van zo'n vergunning waren dat een schuilkerk van buiten op geen enkele
manier als kerk herkenbaar mocht zijn en dat het gebruik ervan niet als storend mocht
worden ervaren door de calvinisten. Kerkgangers moesten het gebouw binnengaan door een
deur die niet aan de openbare weg mocht liggen, en dan nog slechts met hoogstens twee
personen tegelijk. Klokgelui was verboden en gezang mocht buiten niet hoorbaar zijn. Op het
platteland werden bovendien vaak als extra voorwaarden gesteld dat de kerk zich buiten het
dorp moest bevinden en alleen een rieten dak mocht hebben als teken van ondergeschiktheid
aan de Gereformeerde Kerk.

In 1798, aan het begin van de Franse tijd, kwam formeel een einde aan de
schuilkerkenperiode. Alle godsdiensten werden toen voor de wet gelijkgesteld. Met de
invoering van het koninkrijk der Nederlanden in 1815 bleef dit bestaan. Het betekende
overigens nog niet dat er volledige vrijheid van godsdienst was; de overheid bemoeide zich nog
met allerlei kerkelijke aangelegenheden, zoals de bouw van kerken die in het algemeen door
overheidsambtenaren werd uitgevoerd. In de steden door de stadsarchitect, op het platteland
door een ambtenaar van Rijkswaterstaat. Met de grondwetswijziging van 1848 trok de
overheid zich verder uit kerkelijke aangelegenheden terug, en kregen kerken volledige
zeggenschap over de bouw van hun eigen godshuizen.
Een groot kerkgenootschap als de Rooms-Katholieke Kerk heeft in de loop van de 19e eeuw
talloze schuilkerken afgebroken of onherkenbaar verbouwd. Men wilde niet alleen een grotere
kerkruimte, maar vooral zichtbaar zijn in de steden en dorpen. Daarvoor werden prominente
bouwwerken neergezet met hoge, spitse torens. Kleine kerkgenootschappen als de
oudkatholieken en doopsgezinden beschikten doorgaans niet over de middelen en de
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ledentallen om grote kerken neer te zetten en bleven samenkomen in hun schuilkerkjes,
waarvan velen tot op de dag van vandaag nauwelijks zijn veranderd. Het zijn vaak kerken met
buitengewoon fraaie, schilderachtige en soms monumentale interieurs.

Gerrit KATTELAAR, geboren op 10-01-1847 te Enterbroek, overleden op 05-021885 te Enterbroek op 38-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrikus KATTELAAR en Janna TEESELINK (Sasbrink), spinster.
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 22-05-1875 te Wierden met Teuntje TEUNISSEN, 35 jaar
oud, geboren op 26-11-1839 te Gorssel, overleden op 07-11-1884 te Enterbroek op 44-jarige
leeftijd.
Dochter van Hendrik Jan TEUNISSEN, landbouwer, en Jenneken TIKINK
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus, geboren op 24-06-1876 te Enterbroek
2. Hendrik Jan, geboren op 24-08-1878 te Enterbroek
3. Jan, geboren op 04-07-1882 te Enterbroek, overleden op 02-05-1939 te St.Delden op
56-jarige leeftijd.
Jan gaat samen met zijn broer Hendrikus op 24 september 1891 naar Delden, nadat hun
ouders zijn overleden en hun geboortehuis publiekelijk is verkocht door de
hypotheekverstrekker.
Getrouwd op 36-jarige leeftijd op 05-07-1918 te Ambt Delden met Hendrika ROHAAN,
46 jaar oud, geboren op 16-08-1871 te Enter.
Dochter van Arend Jan ROHAAN, bakker, en Hendrika Leida VAN NES
{Zij was eerder getrouwd op 34-jarige leeftijd op 15-06-1906 te Stad Delden met
Albert Jan COLVOORT, geboren 1850, overleden 1917 te Stad Delden.}

Gerrit Jan KATTELAAR, landbouwer, geboren op 28-05-1850 te Enterbroek, overleden
op 31-01-1897 te Elsenerbroek op 46-jarige leeftijd
Zoon van Hendrikus KATTELAAR en Janna TEESELINK (Sasbrink), spinster
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1877 te Markelo met Johanna
Willemina SCHUTTE, 24 jaar oud, geboren op 28-07-1852 te Markelo, overleden op 03-021911 te Elsenerbroek op 58-jarige leeftijd.
Dochter van Arend Jan SCHUTTE, boerwerker, en Gerritdina BULLENAAR
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, geboren op 10-02-1879 te Elsenerbroek, overleden op 19-03-1879 te Markelo,
37 dagen oud.
2. Arent Jan, geboren op 13-04-1880 te Elsenerbroek, overleden op 16-02-1938 te Markelo
op 57-jarige leeftijd.
3. Johanna, geboren op 14-09-1882 te Elsenerbroek
Getrouwd op 32-jarige leeftijd op 05-12-1914 te Wierden met Fredrik Jan NIJENHUIS,
38 jaar oud, marskramer, geboren op 22-10-1876 te Enterbroek, gedoopt op 06-05-1877
te Enter. Gedoopt met de naam Gerrit Jan. Overleden op 14-01-1919 te Enter op 42-jarige
leeftijd.
Is van 31 maart 1877 t/m 6 juni 1880 in Markelo.
Zoon van Frederik Willem NIJENHUIS, boer en tapperij op Binnengaait, en
Teuntje HOLTERBROEK.
4. Hendrikus, geboren op 28-04-1885 te Elsenerbroek, overleden op 16-05-1890 te Markelo
op 5-jarige leeftijd.
5. Gerrit Hendrik, geboren op 21-06-1889 te Elsenerbroek, overleden op 06-05-1923 te
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Markelo op 33-jarige leeftijd.
6. Hendrik Jan

Geboorteaangifte van het eerste kind, Johanna genoemd, van Gerrit Jan Kattelaar en Johanna
Willemina Schutte op 12 februari 1879. Johanna is 37 dagen oud geworden.
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Aangifte overlijden d.d. 18 juni 1890 van Hendrikus Kattelaar, zoon van Gerrit Jan Kattelaar
en Johanna Willemina Schutte. Hendrikus is 5 jaar geworden.

Hendrik Jansen is geboren op 15 oktober 1852 te Hellendoorn en overleden op 20 december
1889 te Enterbroek op zevenendertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Mannes Jansen en
Janna Stegeman. Zijn ouders waren landbouwers en woonden onder Borne, de grootouders
waren landbouwers en woonden onder Hellendoorn. Hendrik Jansen trouwt op 3 december
1880 met Johanna Geertrui Morsink uit Enterbroek. Zij is de dochter van de boer op het erve
Reins, Jannes Morsink en Berendina ter Horst. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
Het erve Rheins is een pachtboerderij van Dikkers uit Zwolle. Het erve is gesticht toen Reijnt
Arendszoon Siemerink op 13 juni 1717 trouwde met Jenne ten Zeendam.
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2017, erve Binnengaait
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Jan Reint KATTELAAR, geboren op 25-01-1856 te Enterbroek, overleden op 16-101889 te Enterbroek op 33-jarige leeftijd.
Reint krijgt van de diaconie te Enter een vergoeding van f.19,05 in oktober 1885, voor de
kinderen van wijlen zijn broer Gerrit. Reint krijgt iedere 3 maanden f.19,50.
Zoon van Hendrikus KATTELAAR en Janna TEESELINK (Sasbrink), spinster.
Getrouwd op 30-jarige leeftijd op 28-05-1886 te Wierden met Aaltje SCHUTTE, 25 jaar
oud, geboren op 28-08-1860 te Markelo
Dochter van Arend Jan SCHUTTE, boerwerker, en Gerritdina BULLENAAR
Nadat een aangrenzend perceel grond was gekocht van Rohaan [Schultjesmaet, Skeus)] en
met een nieuwe hypotheek van de voorgenoemde Krayenveld, werd een nieuw huisje
gebouwd. Dat huisje was voor 1891 al weer verdwenen. De vier hoekstenen voor de fundering
zijn een eeuw later teruggevonden.
Aaltje (doof of hardhorig, vandaar de naam Doven, verhuisde na het overlijden van bijna alle
familieleden, weer naar het ouderlijk huis van haar man. Zij kon de hypotheek niet meer
opbrengen. Door een schuld na twee jaar van 45 gulden werd het plaatsje verkocht aan Arend
Jan Kolhoop in 1891. Twee kinderen van haar zwager gaan op 24 september 1891 naar
Delden. een jaar later op 16-9-1892 gaat zij met beide dochters naar Elsenerbroek en woont in
bij haar zuster en zwager Gerrit Jan Kattelaar.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, geboren op 01-09-1887 te Enterbroek
2. Janna Rika, geboren 1890 te Enterbroek, overleden op 30-04-1891 te Enterbroek
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Jan Otten is geboren op 27 mei 1862 te Enter en overleden op 24 augustus 1920 te Enter op
achtenvijftigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Berend Jan Otten en Fenneken ten Kattelaar. Hij
woonde in 1910 in de Waterhoek, nu is op die plaats het woonhuis van Jan Kornegoor. Jan
Otten is boer en klompenmaker. Hij is getrouwd op 28 januari 1897 met Johanna Schrooten
uit Enter. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Johanna Schrooten overlijdt op 14 april
1913 te Enter op vijfenveertigjarige leeftijd. Het eerste kind, Johanna Otten, overlijdt op 3
februari 1912 op dertienjarige leeftijd. Het tweede kind, Grada Johanna Otten, overlijdt op 3
december 1900, zes maanden oud. Het derde kind, Grada Johanna Otten, overlijdt op 3 mei
1922 op twintigjarige leeftijd. Het vierde kind, Hermannes (Mot Jong) is overleden op 23 mei
1965 op eenenzestigjarige leeftijd.
Op zijn bidprentje staat:
De dood bevrijde hem van de hevige benauwdheden, die een ongeneeslijke ziekte hem bracht.
Op zestienjarige leeftijd stond hij met zijn jongere broer Gerard alleen, nadat zijn vader en
moeder en broers en zusters hem door de dood reeds ontvallen waren.
Het zesde kind, Gerhard Johannes (Mot Jongs), is landbouwer. Hij trouwde op 30 oktober
1947 op negenendertigjarige leeftijd met Geertruida Johanna Wolters uit Enter. Zij is de
dochter van Hendrikus Willem Wolters en Johanna Theodora Nollen.

Jan BULLENAAR, geboren op 08-12-1863 te Enterbroek, overleden op 04-031899 te Enterbroek op 35-jarige leeftijd.
Op 24-8-1891 wordt Jan eigenaar van het ouderlijk huis met de daarbij behorende gronden
aan de Bullenaarsweg voor 2410 gulden. Jan Willem behoudt het vruchtgebruik.
Na zijn overlijden hertrouwd zijn weduwe in 1903 met Jan Brinks uit Holten die in 1912 is
overleden.
Zoon van Jan Willem Hermsz. BULLENAAR en Janna BRUNNEKREEF
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1890 te Wierden met Jenneken PEUSSCHER, 26
jaar oud, geboren op 08-12-1863 te Diepenheim, overleden op 09-07-1933 te Enterbroek op
69-jarige leeftijd.
Dochter van Jan Diederink PEUSSCHER en Maria Geziena VAN LOCHEM
Zij is later getrouwd op 39-jarige leeftijd op 02-07-1903 te Wierden met Jan BRINKS, 55
jaar oud, geboren op 14-05-1848 te Holten, overleden 1912 te Enterbroek, zoon
van Derk BRINKS en Hendrika POSTMAN.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Willem, geboren op 12-05-1891 te Enterbroek op het erve Bullenaar.
Huidige bewoner op dit erf is De Rover.
2. Maria, geboren op 07-04-1894 te Enter, overleden op 26-02-1922 te Enter op 27-jarige
Leeftijd.
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 27-04-1916 te Wierden met Hendrik EZENDAM (Baks),
30 jaar oud, geboren op 05-06-1885 te Enter.
Zoon van Albert Jan EZENDAM (Baks), klompenmaker, en Gerritdina VOLKERINK
Hij is later getrouwd op 39-jarige leeftijd op 14-05-1925 te Wierden met Gerritdina
BANNINK, 27 jaar oud, geboren op 28-01-1898 te Markelo.
3. Johanna, geboren op 15-11-1896 te Enterbroek
Woont ongetrouwd in Hengelo van 11-11-1929 t/m 7-6-1930.
Getrouwd op 35-jarige leeftijd op 14-01-1932 te Wierden met Gerrit Hendrik MEGELINK
(Malo), 27 jaar oud, boer en gemeentewerker, geboren op 26-02-1904 te Rijssen.
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Hij was een wat zonderling type.
Zoon van Hendrik MEGELINK en Harmina NIJENHUIS
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De dood was in de late middeleeuwen een vast onderdeel van het openbare leven. De
pestepidemiën hadden in de veertiende en vijftiende eeuw hun sporen nagelaten en de
doodsbeleving sterk beïnvloed. De dood was een openbaar en vertrouwd onderdeel van het
dagelijks leven. Het lichaam lag opgebaard en de dodenwake werd verzorgd door de
nabestaanden. Het sterfbed, de dodenwake, de begrafenis en de herdenkingsdiensten waren
net zoals de eerder genoemde doop- en huwelijksplechtigheden sterk geritualiseerd. De
kerkelijke rituelen moesten ontlastend werken en angst en verdriet kanaliseren. Men diende
Gods wil te accepteren. Bij de beschrijving van de laat-middeleeuwse gebruiken rond sterven
en begraven is het moeilijk de symbolische betekenis van deze handelingen en gebruiken te
doorgronden. De beleving van de dood valt dan ook niet te reconstrueren.
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Hendrika Ziemerink, geboren 11 oktober 1908, overleden 23 augustus 1930, algemene
begraafplaats Delden.
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Jan Willem Siemerink, overleden in 1953. Geziena Geertruida Siemerink-Altena, geboren 23
maart 1895, overleden 31 mei 1978. Algemene befraafplaats Delden.
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Jan TEN KATTELAAR, geboren op 27-07-1872 te Enter, overleden op 11-051953 te Enter op 80-jarige leeftijd.
Bij scheiding van goederen verkrijgt Jan het ouderlijk huis, erf en grond, ter waarde van 2000
gulden. Zijn moeder houdt het vruchtgebruik, vader is overleden. Dit is bij akte nr.2983 van de
notaris te Goor beschreven op 16 januari 1901. Het betreft de percelen sectie E nr. 1212,
1355, 1361, 3562, 3565, 3573, 3576 en 3577, en sectie D nr.2491, 2493, 2503, 2504, 2506
en 2715. In de kadastrale atlas van 1830 is dit de boerderij op sectie D nr. 753, maar op de
kaart van 1910 is dit erve verdwenen.
Zoon van Hendrikus TEN KATTELAAR en Gezina SPEKENBRINK
Getrouwd op 37-jarige leeftijd op 02-06-1910 te Wierden met Johanna KEIZER, 27 jaar
oud, geboren op 02-05-1883 te Enter, overleden op 06-03-1944 te Enter op 60-jarige
leeftijd.
Gaat naar Losser op 21-maart 1901.
Dochter van Jannes KEIZER, klompenmaker, en Gradina TIEHUIS
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Johannes (Vûtn Dieks)
2. Grada Johanna, geboren op 12-07-1918 te Enter, overleden op 09-07-2006 te Enter op
87-jarige leeftijd.
3. Johannes Bernardus, geboren op 09-04-1920 te Enter, overleden op 20-06-1990 op 70
jarige leeftijd.
Getrouwd met Johanna Willemina OTTEN, geboren op 27-06-1921, overleden op
26-12-1996 op 75-jarige leeftijd, begraven te Enter.
4. Geertruida, geboren op 13-07-1922 te Enter, overleden op 17-08-2012 te
Almelo, ziekenhuis op 90-jarige leeftijd.
Getrouwd op 36-jarige leeftijd op 02-05-1959 te Wierden met Bernardus Johannus
(Bernard) RIKKERT, 38 jaar oud, geboren op 15-04-1921 te Enter, overleden op
18-02-1994 te Almelo op 72-jarige leeftijd, begraven op 24-02-1994 te Enter.
Zoon van Gradus RIKKERT, klompenmaker en landbouwer, en Aleida KOSTERS

Algemene begraafplaats Delden
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Geboorteregister gemeente Wierden, 27 juli 1872, geboren Jan Ten Kattelaar, zoon van
Hendrikus Ten Kattelaar en Gezina Speekenbrink.
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In de vroege middeleeuwen zijn veel voorbeelden van syncretisme te vinden, de versmelting
van heidense en christelijke opvattingen zonder dat die tegenstrijdigheden werden opgeheven.
Zo was het volgens een gezaghebbend boeteboek vrouwen verboden om zuigelingen, die
gestorven waren voordat men ze had kunnen dopen, te doorboren met een spies om te
voorkomen dat hun zielen zouden gaan dolen. Deze vrouwen maakten zich schuldig aan een
heidens gebruik, maar waren desondanks overtuigd van de heilzame werking van de doop.
Sommige mediëvisten hebben hierin een tegenstelling gezien tussen 'volk' en geestelijke elite.
Syncretisme wordt dan alleen bij het 'volk' gezocht. Dat is een misvatting, want ook leden van
de geestelijke elite geloofden bijvoorbeeld dat de doden konden terugkeren op aarde, hoezeer
deze opvatting ook in strijd was met de christelijke orthodoxie.
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Herman KATTELER, geboren op 02-10-1888 te Lonneker, overleden op 04-011957 te Enschede op 68-jarige leeftijd.
Zoon van Jan Hendrik KATTELER en Johanna Geertruid SCHARRENBERG.
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 10-01-1910 te Enschede met Maria Catarina
Johanna TELÖKEN, 20 jaar oud, geboren op 23-08-1889 te Hengelo (O.), overleden op 2605-1979 te Enschede op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Johannes Marie, schoenhersteller, geboren op 25-05-1915 te Enschede,
overleden op 18-01-1977 te Enschede op 61-jarige leeftijd.
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 02-11-1939 te Enschede met Gerharda Anna Maria
JONKMAN.
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Hendrik Jan KATTELAAR, geboren op 20-01-1892 te Elsenerbroek, overleden op 11-091965 te Markelo op 73-jarige leeftijd
Zoon van Gerrit Jan KATTELAAR en Johanna Willemina SCHUTTE
Getrouwd (1) op 23-jarige leeftijd op 12-06-1915 te Markelo met Jenneken BUURSINK, 23
jaar oud, geboren op 21-08-1891 te Enter, overleden op 10-03-1919 te Markelo op 27-jarige
leeftijd
Dochter van Willem BUURSINK, klompenmaker, en Johanna KALENKAMP
Getrouwd (2) op 29-jarige leeftijd op 30-07-1921 te Markelo met Willemina BUURSINK, 21
jaar oud, geboren op 04-05-1900 te Enter, overleden op 09-01-1976 te Haaksbergen op 75jarige leeftijd, begraven op 14-01-1976 te Goor
Dochter van Willem BUURSINK, klompenmaker, en Johanna KALENKAMP
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Hendrik, geboren op 08-05-1916 te Elsenerbroek
2. Gerrit Jan
3. Johanna Willemina, geboren op 18-09-1917 te Elsenerbroek, overleden op 20-03-2001
te Rijssen op 83-jarige leeftijd.
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1941 te Markelo, getrouwd in de kerk op
13-12-1941 te Enter met Dirk WOLFS (Ven Derk), 33 jaar oud, boer op de Ven,
geboren op 03-09-1907 te Enterbroek, overleden op 09-11-1981 te Enter op 74-jarige
leeftijd.
Zoon van Jan WOLVES (Ven`n Jao), landbouwer, en Berendina TER WEEL
Uit het tweede huwelijk:
4. Jenneken Gerritdina Willemina, geboren op 13-01-1922 te Elsenerbroek
Getrouwd op 36-jarige leeftijd op 31-05-1958 te Markelo met Arend J. OVERBEEK
Gerrit Hendrik, geboren op 06-07-1930 te Elsenerbroek, overleden op 16-01-2003 te
Buurse op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-01-2003 te Usselo.
5.
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 22-10-1955 te Markelo met Gerritjen VEDDERS.
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3 maart 1944 Almelosch Dagblad
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27 februari 1942 Almelosch Dagblad

18 november 1944 Almelosch Dagblad

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

17 november 1941 Dagblad van het Oosten
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Hendrikus Johannes TEN KATTELAAR (Vûtn Dieks), fabrieksarbeider, geboren op 27-081911 te Enter, overleden op 18-09-1997 te Enter op 86-jarige leeftijd.
Zoon van Jan TEN KATTELAAR en Johanna KEIZER
Hij woonde Goorseweg 5 te Enter.
Getrouwd op 30-jarige leeftijd op 11-09-1941 te Wierden met Geertruida Maria HOEK, 23
jaar oud, geboren op 08-11-1917 te Enterbroek, overleden op 20-11-1990 te Enter op 73jarige leeftijd
Dochter van Arnoldus HOEK, klompenmaker, en Maria POTS
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Johannus (de Vutte)
2. Joke, geboren op 23-04-1946 te Enter
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 20-09-1968 met Johan TER BRAAK, 25 jaar oud,
geboren op 29-05-1943.
3. Johannes Marinus (Johan), kostuummaker bij Bendien-Smits, geboren op 14-06-1947,
overleden op 29-03-1998 te Enschede op 50-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1998 te
Enter.
4. Trees, geboren op 22-02-1951 te Enter.
Getrouwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22-12-1972 met Henk OUDE NIJHUIS, 27 jaar oud,
dragline machinist, geboren op 25-03-1945, overleden op 21-05-1985 te Enter op
40-jarige leeftijd.
Getrouwd (2) op 35-jarige leeftijd op 04-07-1986 te Wierden met Gerrit VAN COESANT,
40 jaar oud, veehandelaar, geboren op 25-08-1945 te Enter.
Zoon van Bernardus Gerardus VAN COESANT (Beernd van Coesant) en Hendrika
Johanna Christina (Dika) FRERIKSEN.
5. Gertruida Theresia Walburgis Adeltrudis (Truus), geboren op 25-02-1953 te Enter
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 02-07-1976 met Gerrit Dinant HEUTEN, 27 jaar oud,
geboren op 08-05-1949.
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1938, Dieks en Trui verloofd, Hendrikus Johannes Ten Kattelaar en Geertruida Maria Hoek

11 september 1941, Hendrikus Johannes Ten Kattelaar en Geertruida Maria Hoek
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Marinus ten Kattelaar trouwt met zijn Stientje (Stiene Veltscholten).
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v.r.n.l Grouwn Jo, Soels Gerre (Morsink), Eddie Nitert, Marinus Ten Kattelaar (Vut’n) en
Gerrit Kalenkamp.

Grouw’n Jo, tienjarig bestaan winkel
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Gezin van Marinus en Stien ten Kattelaar.

Hambergweg, huis van Marinus ten Kattelaar
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Huis van Marinus Ten Kattelaar aan de Wierdenseweg
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Het eind van de bezetting
Het bleek duidelijk dat de Canadezen al op zondagochtend het Duitse verzet hadden gebroken,
door met name de luchtmacht in te zetten. Jagers in duikvlucht mitrailleerden iedere Duitser
die zich liet zien. De Duitsers zagen dat hun tegenstand niet meer hielp en ze verdwenen in
de nacht van zondag op maandag 9 april 1945. Op zondag 8 april 1945 is Enter bevrijd door
de 'Tommies'.
De kinderen M.A. Philippi en zijn neef, die melk haalden in het Enterbroek bij Bolscher,
hoorden van de boerin dat de geallieerde soldaten bij de buren (boerderij van Morsink) waren.
Daar werden ze voorzien van eieren. Gelijktijdig kwam een jeep het erf oprijden met vier
Tommies. Ze kregen ook een schortvol eieren van boerin Bolscher. Bij de Nijmeiersbrug was
een zandheuvel dwars over de weg gelegd. De vreemde soldaten vroegen aan de kinderen wat
dat te betekenen had. Ze durfden er niet overheen. Iedereen in Enter liep richting
Bornerbroekseweg, verder dan de eerste brug kon men niet omdat de brug kapot was. Aan de
overkant stonden de vier soldaten met wie de kinderen reeds eerder gesproken hadden.
De volgende dag: 9 april 1945 kwamen hele colonnes uit de richting Goor Enter binnenrijden.
Het merendeel waren Polen in grote tanks. De straat was niet berekend op de grote tanks en
de stenen vlogen uit de straat in de bochten van de Dorpsstraat. Het was een groots
schouwspel om zo'n legermacht door Enter te zien rijden richting Rijssen. Dat ging een aantal
dagen aan één stuk door. De geallieerden gooiden met sigaretten en chocolade. Men bleef zo
lang mogelijk kijken om van dit feestelijk gebeuren niets te zullen missen.
Op dinsdag 17 april kwam Z.K.H. prins Bernhard om half twee op de Kartelaarsdijk bij de
Reggebrug (bij Binnengaait) om Twente te verkennen. Hij wilde weten hoe alles verlopen was
in de oorlog. A.J.H. ter Haar was bij toeval bij de brug die gerepareerd werd. Hij was zo onder
de indruk van het gebeurde dat hij nadat hij de prins een hand had gegeven thuis gekomen
zijn pet nog onder de arm had.
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Onmiddellijk na de bevrijding veranderde het straatbeeld in Enter volkomen. Het voordien zo
verlaten dorp was vol met feestvierende mensen. De hele bevolking liep uit en al degenen die
waren ondergedoken, kwamen weer te voorschijn. Overal wapperden de rood wit blauwe
vlaggen. Veel straten stonden spoedig vol met Canadese voertuigen en de mensen verdrongen
zich om de tanks en de wagens om kennis te maken met de mannen in kakiuniformen. Gul
deelden de soldaten sigaretten en chocolade uit. Op de trottoirs kookten de bevrijders hun
potje. In grote blikken op hun benzinevergassers werd warm water gemaakt waarin zij allerlei
conservenblikjes deponeerden en zodoende vrij snel een warme maaltijd klaar hadden. Allerlei
heerlijkheden kon men zo weer na jaren zien en ruiken. Er kwam een geheel bijzondere sfeer
in het dorp. Iedereen trachtte met zijn gebroken Engels contacten te maken met de Canadezen
en men zong allerlei Engelse liedjes. Ondanks de taalmoeilijkheden was het wederzijdse
contact uitstekend. Natuurlijk werd dat in hoge mate bevorderd door de gulle gaven van de
Canadezen. Heel wat Enterse kinderen aten in deze dagen voor het eerst van hun leven
chocolade. Alles wat de soldaten weggaven smaakte heerlijk. Eipoeder, sardientjes in
tomatensaus, sterke Engelse thee en het overheerlijke wittebrood dat men in tijden niet meer
had gezien. Er heerste een zekere discipline, opvallend was de gemoedelijke omgang tussen
soldaten en officieren. Diezelfde gemoedelijkheid was er ook in het contact met de bevolking.
Overal was er muziek en op de straten en op de Brandput werd spontaan gedanst. Men scheen
in korte tijd te willen inhalen wat men in vijf jaar had gemist.
Nieuwe buurtverenigingen, waarvan er enkele nu nog bestaan rezen als paddenstoelen uit de
grond. Een zeer prettig gevolg van de bevrijding was dat de voedselsituatie aanmerkelijk beter
werd. De broodrantsoenen gingen omhoog en men kon zelfs weer wittebrood en biscuits
kopen. Ook de vlees- en vetrantsoenering verbeterde met sprongen. De zwarte markt
verdween. Overal in de etalages zag men foto's van het koningshuis. Iedereen kon nu ervaren
wat vrijheid was! Na de capitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945 was de oorlog in Nederland
en Europa voorbij. De vreugde van de bevrijding kon echter niet onbeperkt voortgaan, er moest
weer worden gewerkt. Ook Enter had onder de oorlogshandelingen geleden en er was dus heel
wat opbouwwerk te verrichten. Door gezamenlijk inspanning werden de beschadigde huizen
snel hersteld.
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De broers Ten Brinke (Pluumers Jongs) waren metselaars, alhoewel Jan in de oorlog heeft
geklompt bij Ter Hofstee (Zanink) aan de Kattelaarsdijk, nu Morslaan. Vader Hendrik ten
Brinke was klompenmaker en ging met zijn vader Jan soms met de zomp mee naar Nijverdal
om vracht te halen. Zijn broer Albert voer als vaste maat met hun vader op De Vriendschap,
de zomp van Ten Brinke (Pluumers Jongs). Ze gingen meestal naar Friesland met o.a. klompen
van wilgen- en populieren. Jan komt uit een gezin met zes kinderen, vijf jongens en een meisje.
De vader is op tweeenvijftigjarige leeftijd overleden, al voor de oorlog en bezettingstijd, en
moeder Weijssink heeft de zes kinderen alleen opgevoed. Dochter Hendrika is getrouwd met
Hendrik Lammers uit Notter. Hendrikus (Dieks) is gestart met het aannemingsbedrijf en
bouwde woningen, o.a. de woning van Bloemendaal in het Enterveen. Hij was altijd in de
werkplaats aan de Werfstraat. De broers Dirk, Herman en Gerrit werden opzichters op de
bouwplaatsen. Jan deed de aanbestedingen, zelfs in Zuid Holland. Hij was vaak op weg naar
Den Haag, waar ook gebouwd werd. Gerrit was veel ziek. Na de oorlog (1947) hebben ze de zes
bruggen over Regge gebouwd, bijvoorbeeld bij de Elsgraven, de Keurs, Binnengait en de
Paswever. De bruggen waren met springstof geladen en toen de Duitsers vluchten werden ze
opgeblazen. Ook de bruggen over het Twentekanaal bij Goor en Delden zijn door de Pluumers
Jongs gebouwd. Die waren vernield in de laatste dagen van de bezetting, toen de Duitsers
vluchten en de geallieerden waren genaderd tot het Twentekanaal. De geallieerden brachten
bailleybruggen mee die ze uitrolden op de plaats van de oude brug. De boerderijen in
Enterbroek hadden veel schade omdat de Engelsen met grote tanks kwamen en alles kapot
schoten. De Duitsers hadden zich verschanst in de boerderijen en schoten bij hun vlucht de
boerderijen in brand. Het erve Kattelaar had schade aan een schuur vanwege de inslag van
granaten. Ook Nijmeijer (De Koote) en Ter Steege (Heuks) hadden veel schade. Alle boerderijen
in Enterbroek hadden overigens schade. De boerderij van Nijmeijer (de Koote) was niet te
herstellen en er werd door Ten Brinke een nieuwe boerderij gebouwd.

De nieuwe brug over de Elsgraven, Witmoesdijk
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Gerrit Jan KATTELAAR, geboren op 08-05-1916 te Elsen, overleden op 27-022006 te Hengelo op 89-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrik Jan KATTELAAR en Jenneken BUURSINK
Hij woonde Emmaweg 29 te Hengelo (O.).
Getrouwd op 39-jarige leeftijd op 05-111955 te Markelo met Gerritdima (Dina) STOELHORST, 35 jaar oud, geboren op 10-061920 te Markelo, overleden op 04-12-2001 te Hengelo op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jan Willem
2. Johanna Wilhelmina (Wilma), geboren op 02-02-1961
Getrouwd met Frits SCHIPPER

2 september 1916 Twentsch dagblad Tubantia

Marinus Johannus TEN KATTELAAR (de Vutte), metaalbewerker, geboren op 04-071942 te Enter.
Zoon van Hendrikus Johannes TEN KATTELAAR (Vûtn Dieks) en Geertruida Maria HOEK.
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 25-09-1970 met Stiene VELTSCHOLTEN, 26 jaar oud,
geboren op 14-11-1943.
Uit dit huwelijk:
1. Patrick, geboren op 05-07-1973 te Enter
2. Natasia, verzorgende en pedicure, geboren op 23-07-1975 te Enter.
Getrouwd met Wilco NIJHOF, geboren 13-12-1975.

308

10 juli 1942 Twentsch dagblad Tubantia

Hendrik Jan Willem KATTELAAR, geboren op 27-01-1957 te Hengelo.
Zoon van Gerrit Jan KATTELAAR en Gerritdima (Dina) STOELHORST.
Hij woont Nicolaasstraat 4 te Hengelo.
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 27-03-1980 met Roelie ONRUST, 20 jaar oud, geboren
op 18-04-1959.
Uit dit huwelijk:
1. Nathan, geboren op 29-05-1984
2. Samuel, geboren op 15-10-1986
3. Matthias, geboren op 07-01-1990
4. Joachim, geboren op 19-01-1993
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8 juli 1916 Twentsch dagblad Tubantia

De Franse tijd
In 1795 is het zover. Dan trekken de Fransen ons land binnen over de bevroren rivieren. In
hun kielzog de gevluchte patriotten. Stadhouder Willem V vertrekt op 18 januari naar
Engeland. De Engelse, Hannoveriaanse en Hessische troepen hebben zich al haastig uit de
voeten gemaakt. Op 4 maart komt generaal Van Damme, commandant van de Armee du Nord
met groot gevolg en troepen in Almelo. Hij wordt verwelkomt met een snoevende toespraak en
krijgt ook nog eens negen kippen. En niet te vergeten de broederkus. Overal staan
patriottische groeperingen klaar om ter plaatse de macht over te nemen, zo ook in Enter. In
Rijssen komt in maart 1795 zo’n gezelschap onder leiding van de Enterse predikant Schimmel.
Rijssen kreeg toen de voorlopige municipaliteit. Er werd een plechtige proclamatie voorgelezen
met als thema: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Mannen die ouder waren dan vijfentwintig
jaar mochten deelnemen aan de verkiezingen voor de vertegenwoordigers. Het
Stadhouderschap moest afgeschaft worden. Ook in Enter werd het markebestuur omgezet tot
een municipaliteit, het gemeentebestuur. Maar dat ging niet vanzelf. Op 4 maart verschenen
in Enter twee patriotten ‘met twee paarden van de fransen, met 3 hoesaren’. De volgende dag
staat er een vrijheidsboom. Welke festiviteiten zijn georganiseerd is nergens vermeld, wel de
kosten: ‘1 oort jannever (eenvierde liter) en 8 halve vaten bier’. Het markebestuur, bestaande
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uit Lucas Schuitemaker, Willem Esink, Egbert Evers en Lambert Exo, werd afgezet. Ze werden
vervangen door voorlopige vertegenwoordigers van het volk: Arent Esendam (later eigenaar
van Binnengait en erve Kattelaar), Willem Hommers (erve de Keizer), Jan de Wilde, Gert Helmig
en Lucas Lubbers (kerkmeester hervormde kerk).
Vervolgens ging er een brief naar Zwolle. Er stond in dat op 4 maart 1795 de Entersen waren
opgeroepen om een gemeentebestuur te kiezen. Er ontstond discussie tussen de protestanten
en de katholieken over de juiste verhoudingen. De protestantse groep, naar eigen zeggen
tweehonderd personen, meende dat de verkiezing percentsgewijs (aantal per honderd) moest
gebeuren. De katholieke groep, naar eigen zeggen negentig personen, wilde voor allebei de
helft. Intussen kwamen de protestanten met het voorstel om een voorlopig bestuur samen te
stellen waarvan er twee katholiek waren en vier protestant. De katholieken, die niets te
verliezen hadden, wezen dat af. Toen hebben de protestanten uit hun midden voorlopig
aangesteld: Arent Esendam, Jan de Wilde, Lucas Lubbers en Gerrit Helmig. Er bleven nog
twee plaatsen open. Deze vier ‘kreegen de opdracht om alles te doen wat nut en dienst had’.
Henrik Grevink werd aangesteld als secretaris. Toen meldde zich Joseph Lokamp in de
vergadering om namens de katholieken te protesteren. De notulen zijn ondertekend door
Lucas Schuitemaker, Willem Esink, Engbert Evers, Lambert Exoo en Hendrik Grevink, de
secretaris.
De katholieken schreven in maart 1795 ook een brief. Daar stond in dat er een
gemeentebestuur doorgedrukt was en dat ze de ene dictator voor de andere hadden ingeruild;
terwijl de protestanten maar een kleine meerderheid vormden. Voor de revolutie hadden ze de
katholieken getolereerd. Maar die moesten vooral geen macht krijgen. En nu hadden de
protestanten de verkiezingen zo geregeld dat ‘de Paapschen’ niet de helft kregen. In het
nieuwgekozen gemeentebestuur zat maar één echte patriot. De rest waarschuwde alleen maar
dat de situatie nog wel eens kon veranderen. Het antwoord van Zwolle is niet bekend. Wel dat
er uiteindelijk de volgende personen deel uitmaakten van het gemeente bestuur,
gemeenteraadsleden: Lucas Lubbers, Arent Esendam, Gerrit Helmig, Jan de Wilde, Willem
Hommers en Jan de Wilde Gzn. Hendrik Grevink werd secretaris, W. Hulskens werd
markenrichter en de weduwe Hagedoorn werd ontvanger der personele middelen. Jan Hendrik
Peters werd bode, Derk Borgers werd nachtwaker, Immink werd dominee, Jannes de Wilde
kerkmeester, Hendrik Grevink werd koster en schoolmeester. Ouderlingen werden Gerrit
Velten, Willem Hommers en Jan Ezendam. Diakenen: A. Ezendam, Lammert Exo, Gerrit
Langenhoft en Jannes de Wilde. Blom uit Rijssen werd bedienaar van de roomse kerk en
Hendrik Wansink werd kerkmeester van de roomse kerk. Theodorus Ensman was toen
pastoor van Rijssen en Blom is waarschijnlijk een kapelaan geweest. Hendrik Wansink, de
kerkmeester, wordt ook in andere boeken genoemd. Hij ontving van de diakonie van de
protestantse kerk een derde deel van het ‘oortjesgeld’. Daaruit kan men concluderen dat de
katholieken voor dertig procent meetelden. Ook is bekend dat door de smid Hendrik
Braamhaar werd opgegeven dat er driehonderdachtennegentig communicanten waren en
tweehonderdtwee kinderen, totaal zeshonderd mensen in Enter en Enterbroek.
Een tweede kwestie was die van de financiele bijdrage. De katholieken wilden de zaken nu
eindelijk wel eens duidelijk hebben. Hoeveel moesten ze bijdragen? Was de gang van zaken
tot dan toe eerlijk geweest? Er werd opnieuw een brief gestuurd op 1 maart 1797. Deze was
gericht aan de ‘Burgers van Overijssel’. De katholieken wilden dat de kosten van de
protestantse godsdienst niet langer uit de algemene kas betaald zouden worden. Er was
ongevraagd een zomerhuisje voor de dominee betaald uit die kas, en een kachel en elk jaar
werd honderd gulden traktement betaald aan de dominee. Dat moest maar eens afgelopen
zijn. Men vond ook dat de omslag onrechtvaardig geheven werd. De katholieken hadden in de
Registers van 1791 en 1792 gelezen dat ieder jaar bijna zevenentwintighonderd gulden was
betaald. Aan ’s lands kas werd jaarlijks niet meer dan achttienhonderdtien gulden betaald.
Dus moest er onbehoorlijk met het (hun) geld omgesprongen zijn.
Op 17 maart 1798 kwam het antwoord uit Zwolle. Men vond dat geen oude koeien uit de sloot
gehaald moesten worden en in het vervolgd moest rekening gehouden worden met de
benoemde behoeften. En Enter moest zelf orde op zaken stellen, zolang de provincie maar het
afgesproken bedrag kreeg. Het traktement voor de dominee moest door de hervormden zelf
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worden opgebracht. Dat was in meerdere plaatsen zo en het gevolg was dat veel dominees
moesten rondkomen van zo’n klein bedrag dat ze in armoe moesten leven. Later werd dat
ongedaan gemaakt. In 1800 kreeg dominee Immink alsnog drie keer honderdvijfenzestig
gulden door de provincie uitbetaald. Dat bedrag werd voor die tijd door de marke betaald. De
dominee kreeg drie keer het bedrag omdat hij al drie jaar in Enter predikant was en nooit een
uitkering had gekregen. Ook de schoolmeester kwam in de problemen. Wie moest nu het
bedrag betalen dat hij van de marke kreeg uit de kas van de verpondingen (belastingen)? De
schoolmeester had gevraagd aan het Departementaal Bestuur om de vijftig gulden uit te
betalen. Maar die hadden de stukken doorgespeeld naar de marke. Grevink toonde aan dat al
in 1667 een contract was getekend waarin de marke vijftig gulden per jaar had toegezegd. De
holting nam geen beslissing. De katholieken waren niet geneigd te betalen. Ook het feit dat
de schoolmeester de klokken luidde voor het hele dorp deed daar niets aan af. In het
markeboek staat een opmerking die zicht geeft in de kapitaalkracht van de katholieken. ‘De
Roomsche gemeente is meest onvermogend en buiten staat hier toe iets te kunnen
contribueere (bij te dragen)’. Er was nog een vraag. Waren gemengde huwelijken nu
toegestaan? Men durfde niet onmiddellijk en zelfstandig consequenties te trekken uit de
nieuwe wetten. Daarom werd over allerlei zaken eerst advies gevraagd, meestal aan de
Provionele Representanten des Volks in Zwolle. Ook over de gemengde huwelijken waar in het
verleden zo streng was tegen opgetreden. Dominee Schimmel van Enter vroeg ook advies over
zo’n gemengd huwelijk. Hoe dat advies luidde is niet bekend.
Een andere kwestie was de verdeling van de kerkelijke goederen. Op de tweede van de
wijnmaand 1809 hadden de katholieken de regering om een bijdrage verzocht om de
schuilkerk te kunnen vergroten. Dat was voorlopig afgewezen omdat men niet op andere
beslissingen vooruit wilde lopen. In andere plaatsen hadden de katholieken de protestantse
bezittingen in handen gekregen. Zo werd in Haaksbergen in maart 1809 de Pancratiuskerk
op bevel van de koning Lodewijk Napoleon teruggegeven aan de katholieken. In Enter wilde
de katholieken ook wel een poging wagen. Ze schreven een brief ‘omtrent eene te makene
schikkinge over de karspels Kerk en Wheme en Pastorij Goederen, den 25sten Hooymaand
1809’. Ze beweerden daarin dat de protestantse kerk voorheen een katholieke kapel was
geweest. De Richter van Kedingen berichtte 25 Hooimaand 1809 aan de drost van het eerste
kwartier van Overijssel ‘dat hij zich heeft geinformeerd’ en het volgende bevonden had:
Dat de kerk geene de minste goederen bezit maar zeders 1797 alleen door de hervormde
gemeente is onderhouden geworden, dat ’t wel waar is dat in voorige tijden de reparatie
daarvan door een tijdelijken markenrichter en Goedsheeren is gedirigeert en denkelijk de kosten
uit de markegronden zijn gevonden, welke ook meest aan de Gereformeerde Eygenaren behoren
als zijnde er 28 gewaarde Eygenaren en waarvan de Roomsgezinden er slegts vijf van
uitmaken. Dat het ten enemale onwaar is dat deze kerk en wheeme van Rooms-Catholijke
voorouderen afkomstig zijn; dat deze kerk eerst in den jare 1709 met de wheeme is getimmert
en voor die tijd aldaar geen gereformeerde kerk of wheeme geweest is, en welke wheeme op
den zoo genaamden Brandes gaarden is gezet.
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De richter meldt verder dat alles was afgebrand en er gecollecteerd was. Onder de kerk en
weme berust slechts een mudde bouwland en ongeveer ‘drie daghwerken hooyland’. De
regering besloot daarop dat de hervormde gemeente van Enter de kerkengoederen in handen
kreeg volgens een besluit van 18 Louwmaand 1810.
Tussen de Rijssense predikant Cramer en de Enterse dominee Schimmel kwam het voorlopig
niet meer goed. In 1800 stuurde Cramer een uitgebreide brief naar ‘de Hoog Eerwaarde
Synodes van het voormalig gewest Overijssel thans bijeenvergaderd te Campen’. Hij beklaagt
zich over het feit dat Schimmel onder zijn duiven schiet door mensen uit Ypelo buiten zijn
medeweten en toestemming aan te nemen. Toen hij daarover Schimmel vriendelijk had
geschreven, ontving hij een antwoord dat ‘zeer hoonend en beledigend voor den kerkenraad
en mij was’. Belcampo schreef over diezelfde dominee Cramer een boeiend verhaal. De
dominee zou, nog wel met zijn dienstmaagd, om de vrijheidsboom hebben gedanst. Het verhaal
werd hem verteld door Van Wijngaarden, de onderwijzer in ruste. Hij zou dat verhaal hebben
gevonden in oude geschriften. Dominee Cramer hield van uitslapen. Dat was misschien niet
opgemerkt, ware het niet dat hij ook op zondag lang in bed lag. Met het gevolg dat de
toenmalige schoolmeester en voorzanger en klokkenluider en voorlezer Adam Langenberg
vanaf zijn voorlezersgestoelte maar wat meer psalmverzen opgaf, voor het begin van de
kerkdienst. Hij hoopte dat de dominee alsnog de kansel zou opklimmen. Toen de dominee
weer eens te lang wegbleef beklom Langenberg zelf de kansel. Hij hield, volgens de fantasie
van Belcmpo, een knap in elkaar zittende preek.
Intussen begon de honger ernstige vormen aan te nemen. Het had een paar maand lang
gevroren en al die vreemdelingen hadden gebruik gemaakt van de wintervoorraad. De
aardappelen werden verdeeld. De Eantersen varen met hun zompen naar Deventer en komen
terug met vijfentwintig zakken, die door de gemeente worden verdeeld. Dat vrachtje leverde
voor de schipper twaalf gulden op. Langzamerhand werd duidelijk dat de Fransen ons hadden
bevrijd maar nog niet van plan waren weer te vertrekken. Ze waren een zware belasting,
vijfentwintigduidens soldaten moesten worden onderhouden en honderd miljoen gulden
diende te worden betaald. De Enterse schippers waren eerst niet ontevreden. Ze hadden veel
gevaren toen de Regge weer ontdooid was. Vanwege de strenge vorst kon niet alle dagen
worden gevaren. In drie maanden tijd kwamen achthonderd zompen bij de tol volgens de
tollijst van Schuilenburg. Ze voeren vanuit Zwolle over de Vecht naar de Regge: 241 zompen
met brood, 259 met hooi, 90 met haver, 2 met aardappelen en 1 met jenever. Op 4 april, een
willekeurige dag: 5 zompen met hooi, 4 met brood, 7 leeg, 1 met 3 Fransen, 10 leeg, 2 met
hooi en 12 met Engelse krijgsgevangenen. In Almelo wordt een rekening van twee gulden
betaald aan ‘twee Enterse schippers met zieken na Enter’. De Enterse zompvaarders hadden
werk en dus niets te klagen. Dat veranderde toen Nederland bij Frankrijk werd toegevoegd.
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In 1812 kon men zich laten inschrijven in het Register van Naamsaanneming. Niemand in
Enter heeft zijn naam laten veranderen. In 1811 werd Enter bij Rijssen gevoegd, evenals Elsen.
Zes Enterse mannen namen zitting in de gemeenteraad, met name: Hendrik van Nes, Hendrik
Greeve (Grevink), de schoolmeester, Gradus Ezendam, Hendrik Braamhaar, Jannes Geerdink
en Gerrit de Wilde. Vier hervormden en twee katholieken. Rijssen was een arme gemeente.
Enter stond er beter voor. Jarenlang bleef er gedoe over de verdeling van de kosten. Lubbers
klaagde namens Enter over het onderhoud van de toren en het uurwerk. De scholen zouden
ook worden achtergesteld bij Rijssen. In 1817 werd een bedrag op de begroting van Rijssen
gezet voor de brug over de Regge bij Binnengait.
In 1818 werd Enter weer losgekoppeld van Rijssen. Doel van de herindeling was te zorgen
voor een evenwichtige verhouding tussen stad en platteland. Maar dat Enter (1557 inwoners)
bij Wierden (1129 inwoners) werd gevoegd is nooit helemaal geaccepteerd door de Entersen.
In Enter werkte een huisarts, Siebenberger. Hij was ‘chirurgijn tevens vroedmeester’.
Siebenberger was niet een gemakkelijk mens. Hij werd een warhoofd genoemd. Er is een
gerechtelijk rapport waarin wordt vermeld dat hij geen goed woord over had voor de gemeente
en dat er in een herberg rake klappen waren gevallen. Hij had ook de dochter van Janna
Lammertink, toen ze uit school kwam, in een mesthoop gegooid. Hij dwong de dominee om
aan een van zijn patienten diaconiegeld te geven. Dan kon de patient de rekening van de
dokter betalen. In 1814 was Hendrik Helmich, de patriot, vertrokken uit de gemeenteraad.
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Frans Lokamp, de beheerder van de Enterse molen, heeft in 1795 de brieven mede
ondertekend waarin hij zich een warm voorstander van de patriotten en Fransen toont. Hij
wordt al gauw minder enthousiast wanneer hij net als de andere molenaars in de omgeving
bericht krijgt dat het maalloon beperkt moet worden. Tot dan toe kreeg de molenaar een
bepaald percentage van wat de boeren kwamen brengen om te malen. Nu mocht men slechts
één stuiver per schepel rekenen. Lokamp zet zich weer aan een brief d.d. 1 oktober 1795 die
meer dan vijfhonderd woorden telt. Daarin geeft hij weer hoe de situatie steeds slechter was
geworden voor de molenaars. De brief wordt mede ondertekend door de Rijssense molenaar
Jan Hendrik Slaghekke.
Napoleon had zeelieden nodig. Elke zompschipper kon in aanmerking komen om matroos te
worden. In alle gemeenten werden ze geregistreerd op de ‘tabelle der zee- of varende lieden,
opgemaakt 16 april 1811’. Er werd geloot; de lijst van de lotingen is uitgebreid omdat de
namen van de ouders er ook op staan en er ruimte is voor opmerkingen. De meeste schippers
laten noteren dat ze boer zijn en moeilijk gemist kunnen worden. Uit de opgegeven
mankementen valt af te leiden dat ze hun best deden afgekeurd te worden. Het zijn veel
jongeren die zijn opgeroepen en dat zet de samenleving behoorlijk onder druk. Er zijn lijsten
met lotnummers en de beslissing of men geschikt is om in dienst te gaan.
Lotnummer 55, 1765, Jan ten Brinke, vaarende met een zomp op de Regge, zoon van G.J. ten
Brinke en G.J. Peeters. Hij is weduwnaar en heeft vier kinderen en is ‘levende van zijn
bouwerije’.
Lotnummer 22, 1774, Mannes ten Brinke, zoon van J. ten Brinke en H. Koendrink, getrouwd
met Diena Koendring, heeft twee kinderen, ‘hebbende eene lamme vrouw dog vaarende bij
geval (af en toe) met de zomp.
Lotnummer 70, 1776, Jannes ten Berge, zoon van H. ten Berge en G. Speekenbrink, moeder
overleden, getrouwd met Janna Effink, heeft drie kinderen, ‘dezelve heeft zijn bestaan van zijn
Bouwerije’.
Lotnemmer 66, Gradus ten Keizers, 1782, zoon van wijlen H. Keizers en wijlen E. Nijland,
ongetrouwd, ‘derzelve heeft een lamme Hand en moet voor een minderjarige broer en zuster
de kost winnen’. Afgekeurd vanwege drie afgeknelde vingers.
Lotnummer 47, 1764, zoon van wijlen G. Morsink en Maria ten Damme, getrouwd met Jenne
Smit, heeft vier kinderen, ‘zijnde koopman hebbende een slegt oog, laat zijn zomp door een
knegt bevaaren’. Afgekeurd vanwege een kwaal aan het been.
De meeste ingelote schippers hebben geen zin om vijf jaar te dienen. Ze moeten naar Zwolle
komen en krijgen een functie op het slagschip de Evertsen. Er zijn niet veel Eantersen die hun
leven willen riskeren, al is hun beloning groot. Dan komt iemand op het idee om weeskinderen
te ronselen. In Enschede is een filiaal van het Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis. Abraham
Edeling bemiddeld namens het weeshuis, de chirurgijn Theunissen onderzoekt of er wezen
zijn die wel willen en de burgemeester van Enschede bevestigd dat de kandidaat een verklaring
van goed gedrag heeft. De vervangers krijgen een paspoort met naam en beroep, afkomst en
lichaamskenmerken. In 1813 moesten alle Twentse paarden naar Almelo, vijfentachtig voor
de zware cavalerie en honderd voor de lichte cavalerie in de oorlog tegen Engeland. In 1812
moest honderdnegenentwintig man uit Twente naar Den Helder om vestingwerken aan te
leggen. Later nog eens zestig man, zestig mannen moesten naar Wester Eems, anderen naar
Naarden. In 1810 werd de tabaksteelt verboden. Er stond een boete op van duizend franken.
In 1812 moest elke paardenboer ervoor zorgen dat op 1 schepel (¼ mud) land voederbieten
werden verbouwd. In 1811 brak in Rijssen de cholera uit. Het eerste slachtoffer was de wever
Jan Meijerink. Vaak waren wevers de eerste slachtoffers omdat ze onder slechte
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omstandigheden werkten, weinig verdienden en een slechte conditie hadden. De cholera was
een agressieve ziekte. De patiënt verloor per dag vijftien liter vocht. Men probeerde alles om
te patiënt te genezen, bloedzuigers, Spaanse vliegen, koud en heet water, stortbaden,
aftreksels van vlierbloesem. Niets hielp en de meeste patiënten stierven binnen drie dagen.

Bij het delven van een graf kwamen Dieks en Marinus botten tegen. Dieks wilde ze er niet
weer onderspitten. Hij ging met het verhaal naar de pastoor. Die zei: ‘spit ze er maar weer
onder. Onzen leewn heer zut ze wal kom’n. De botten zijn begraven in een graf naast de heg.
Toen de Disselsweg werd aangelegd werden er ook botten van mensen gevonden. Het kerkhof
was ooit veel groter.

Bijzonder lager onderwijs
Op 14 oktober 1920 deelde dominee Koldewijn mee dat hij de daaropvolgende woensdagavond
een vergadering met de gemeente wilde afspreken om langs die weg te komen tot christelijk
onderwijs op gereformeerde grondslag te Enter. Er was een brief gekomen van de
gereformeerde dominee Parlevliet met de vraag of samenwerking tot het stichten van een
School met de Bijbel op gereformeerde grondslag niet mogelijk was. Er was in de negentiende
eeuw geen subsidie voor bijzonder onderwijs naast het openbaar onderwijs. Pas toen de
liberalen hun meerderheid verloren werd in 1889 financiele tegemoetkoming mogelijk.
Voor de katholieken waren de motieven om een eigen school te stichten nog groter. De
openbare school werd uitsluitend bemand door protestanten. In 1891 werd, in opdracht van
pastoor Luttikhuis, de eerste katholieke school gebouwd aan de Dorpsstraat. De katholieke
mensen draaiden grotendeels zelf op voor de kosten, zowel voor de stichting als de exploitatie
van de school. In 1921 werd de Mariaschool gebouwd. Bron: Hun werken volgen hen na, G.
Kraa.
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Gerhardus Johannes ten Kattelaar

Brug over de Regge bij Binnengaait aan de Kattelaarsdijk
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Havezathen
“De navolgende Huizen heb ik niet als Havezathen aangemerkt en beschreven, omdat zij, ze
mogen in sommige opzichten niet onbelangrijk geweest zijn, naar mijn mening niet de qualiteiten
van werkelijke Havezathen hebben gehad’. ’Huis Cattelaar gelegen aan den weg van Rijssen
naar Enter”’.
Dit schrijft Mr. G.J. ter Kuile in zijn in 1911 verschenen boek ’Geschiedkundige
aantekeningen op de Havezathen van Twenthe’. Het lag dan wel niet aan de weg van Rijssen
naar Enter, maar aan de weg van Enter naar Delden, Bedoeld werd echter wel degelijk het
voormalige herenhuis ’Het Kettelaar’ dat vroeger stond aan de Regge tegenover de
schippersherberg ’Binnengaaiit’. Geen echte havezathe dus. Aan de eisen die hieraan gesteld
werden in ’de Provinciale ordre op d’admissie der Edelluiden’ van 1622 kon het Huis Kettelaar
niet voldoen. Dit reglement luidde aldus:
1e Dat alhier verscreeven sullen worden die geene welkers voorouderen alhier of in andere
Provintien of landen daar die onzen gelijck regt genieten, tot Landdage en Bijeenkomsten zijn
verscreeven, een oude adellijke Havezathe sullen hebben en bezitten en twee jaar hier gewoont
hebben en den Eed van Getrouwigheid doen met belofte zonder consent van de Ridderschap en
Steden niet te verlaaten..
2e Niemand verscreeven of geadmitteerd te worden dan hier hebben eene adellijcke Havezathe
of Saalstede is eygendom en wezende na gebeur haeres adellijken standes, temelijk geerfd en
gegoed.
3e Zullen van een Havezathe niet meer als de vader met een zoon 24 jaar oud weezende mogen
verscreeven worden en op klaringen in zaken van justitie niet meer als een stem mogen
uytbrengene Zullen voorstanders van de Gereformeerde Religie zijn, zonder henvorders
Papisten toe te laten.
In 1630 wordt daar nog aan toegevoegd: ’Dat alleen van Havezathen toegelaten zullen worden,
die tenminste binnen den tijd van zestig jaren daarvoor bekend zijn ofte de bezitters daarvan
geadmitteerd waren, mits die Havezathen adellijck betimmert (versterkt) zijn ende de
Landerijen daertoe behoorende ten weenigstens vijf en twintig duizend Car. gld .waardig
moeten zijn’.
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Oude erven
In het jaar 1475 legde de bisschop van Utrecht een schatting op aan geheel Twente om bij te
dragen aan de kosten van de oorlogen. De bisschop voerde de oorlogen tegen de hertog van
Gelre. Deze viel voortdurende Twente binnen om te roven. In dit schattingsregister vinden we
voor de eerste keer alle boerderijen van dat moment van Enter. Het zijn er negenentwintig.

Butendijck

Lag in de Bokkenhoek

Rotershus

Roeters, lag op de lege plek ten zuiden van vrachtrijder Ezendam

Eckerding

Ekkerink, lag tussen Roeters en de Lage Dijk

Oldehoff

Laover, ten zuiden aan de Lage Dijk

Hoffstedde

Horstink aan de Horstinksteeg

Tuding

Tuïnk, huis van Lammertink

Smeding

Smeïnk, lag in de rij woonhuizen waar later het postkantoor was

Langehoff

Wooltershoes naast de Coöperatie

Borcharding

Borgerink, later de Coöperatie

Hardenberch

Achter de Coöperatie, was vroeger een versterkt edelmanshuis in de 14 e
eeuw. Er was heel lang een erve Hardenberg, later Woolters, Langenhof,
Nijenhuis, Ter Denge, naast de coop.

Hermannishus

Hermsel, de achterste drie huizen aan de Werfstraat, genoemd naar
Hermannus de Enthere.

Plecht

De Plecht, de huizen van Scholten en Ezink

Brandehus

De oude pastorie, naast het hervormd dienstgebouw, is gebouwd op
"Brandes gaarden"

De Eso

Ezink, lag achter de O.L. School

Conrading

De huizen van Velten Baks t/m Rutenfrans

Duvelshus

Hagemans, de huizen tussen Rutenfrans en Burgers

Loverding

Leuvelink, waarschijnlijk huis van J. Wolthuis

Roderding

De huizen tussen Burgers en Klinkhamer

Lamberting

Lammertink, lag ten zuiden van Klinkhamer t/m Van Uitert

Weterding

Weterink, lag ten zuiden van Van Uitert t/m Schipper

Effing

Effink, RK zustershuis en school
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Coldehoff

Kolhof, de huizen ten oosten van de Boerdijk

Folberting

Volbrink, de huizen ten westen van de Brinkstraat

Hubbelding

Hobbelink, de huizen ten noorden van de Stationsweg

Brinchus

Lag op de Hoge Brink

Exhoe

Exo aan de Regge

Lederweerd

Leyerweerdt

Catler

Kettelaar

De Dues

Ten Duis, na 1500 niet meer genoemd

Oude katholieke kapel
Oude mensen in Enter wisten omtrent het midden van de vorige eeuw nog te vertellen dat er
vroeger een kapel in Enter was.
Streekhistorici hadden er al vaak melding van gemaakt dat er omstreeks het midden van de
veertiende eeuw een kapel in Enter was gesticht, zonder te vermelden hoe ze aan die wijsheid
waren gekomen. Gerrit Kraa, oud bestuurslid van de Oudheidkamer, heeft helderheid
gebracht in deze geschiedenis.
In de notulen van de classis Deventer wordt in 1636 melding gemaakt van de in
de Tachtigjarige Oorlog verwoeste kapel. Het katholieke volksdeel van Enter bezocht, als
zijnde een bedevaart, de verwoeste kapel nog regelmatig. De classis wilde hiertegen optreden
omdat alle uiterlijke kenmerken van het katholieke geloof toen streng verboden waren.
Dus er is in ieder geval een kapel geweest. Uit oude oorkonden in het huisarchief van de heren
van Almelo staat te lezen dat er tot het midden van de veertiende eeuw in Enter een adellijk
geslacht is geweest. Het waren borgmannen van de heren van Almelo. Tijdens oorlogstijd
moesten ze militaire bijstand verlenen als ridder of schildknaap.
Hier tegenover kregen ze bescherming van de heren van Almelo. Telgen uit dit oude Enterse
riddergeslacht hadden ook al lang aanzienlijke functies in geestelijke instellingen. Als eerste
hiervan komen we tegen Arnoldo de Ennethere, in 1134 tot 1339 Hermannus de Enthere, die
procurator was van de proosdij van Vreden. Op de plaats waar later de gebouwen van de
coöperatie verrezen en de huidige Werfstraat stond toen dat edelmanshuis. De naam
Hardenberch (sterke burcht) herinnerde in 1475 op die plek hier nog aan.
Dit geslacht heeft de kapel gesticht in Enter want dat een handjevol armlastige boeren kan
dat nooit gedaan hebben. Of het in de veertiende eeuw is geweest kan niet aangetoond worden.
De plaats is wel zeker, dat was waar nu het hervormd dienstgebouw staat.
Welke kerk stond dan op Stoffershöfken? Het was niet de oude Sint Teuniskapel.
Van het midden van de Tachtigjarige Oorlog tot aan de Franse tijd was de katholieke
godsdienst verboden. Maar niet lang daarvoor was de stemming in overheidskringen al veel
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milder. In 1787 kreeg het katholieke volksdeel van Enter toestemming om een schuurkerk te
bouwen. Veel stelde het niet voor. Een houten gebouw met stro gedekt en de zijkanten
mochten maar "drie pannen" hoog zijn. Molenaar Frans Lokamp en Arend Borgerink waren
de initiatiefnemers. Arend Borgerink stelde een stukje grond beschikbaar.
In een boedelbeschrijving van het erve Borgerink (waar later de coöperatie was) uit 1823 lezen
we het volgende.: "perceel 1, een huis en brouwerij gelegen tussen Harmsel- en Woltersstege,
perceel 2, een hof achter perceel 1 waarop de Roomsch Catholijke Kerk heeft gestaan." Dit
was dus het later genoemde "Stoffershöfken", de schuurkerk.
Na de Franse Tijd werd er in alle plaatsen in Nederland onderzocht wie van oudsher de
rechtmatige eigenaar was geweest van de aanwezige kerken. In Enter was dat aantoonbaar de
Nederduits gereformeerde kerk, die in 1709 de kerk op de Brink had gesticht. Omdat de
schuurkerk uit 1787 een bouwval was kregen de katholieken van de overheid een vervangende
kerk. Het Departement van Waterstaat moest deze regelingen uitvoeren, vandaar dat deze
kerkjes "waterstaatkerkjes" genoemd werden en in heel Nederland werden gebouwd, zowel
voor de katholieken als voor de protestanten. Het Waterstaatskerkje in Enter werd in 1820
gebouwd aan de Dorpsstraat, naast de huidige kerk, die in 1926 werd gesticht.

Wordt vervolgd, zie deel 2
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