
1 

 

 

Klompen  
en hun schepper 
 

 

Anneke Koers 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



2 

 

Voorwoord  
 

De geschiedenis van de klomp gaat terug naar de middeleeuwen. De houten sandalen werden 
vervangen voor een makkelijker, handiger en steviger schoen. Door de extra houten laag die 
onder de sandalen kwamen en de ophoging bij de hiel en wreef was het contact met de 
modderige straten tot een minimum gebracht. De sandalen werden toen in een klomp gelegd 
om later samen te gaan met de klomp. De klomp werd in de vijftiende eeuw erg populair, toen 
ontdekte men dat de klomp ook uit één stuk hout gemaakt kon worden, wat de stevigheid een 
stuk verbeterde. De klomp kwam in alle soorten en maten, meestal met een punt vorm maar 
later de wat meer bekende ronde vorm. 

Vanaf het begin van de zestiende eeuw gingen de Nederlanders steeds meer klompen dragen. 
De klomp dankte zijn populariteit vooral aan de geschiktheid in het, vaak natte, Nederlandse 
klimaat. In het begin van de twintigste eeuw was de vraag naar klompen erg groot. Sindsdien 
is de afzet teruggelopen. Echter vanaf de jaren zestig nam de populariteit van de klomp weer 
toe. De klompen werden gemaakt van gekapte wilgen en populieren.  

Door de boom in blokken te zagen en de schors te verwijderen wordt er met een 
klompenmakersbijl een ruwe vorm gekapt. Op de snijpaal met het blokmes ontstaat het 
gewenste model. Het gat voor de voet maken gebeurt in de werkbank met verschillende boren. 
Men kon aan de klompen zien uit welk gedeelte van het land de mensen kwamen. Vroeger 
had elke streek zijn eigen klomp. Met het verdwijnen van de klompenmakers verdwenen ook 
de streekklompen. Het klompenmakersvak ging over van vader op zoon, anderen gingen in de 
leer bij een baas. Renatus van Angers uit Frankrijk is de patroonheilige van de 
klompenmakers. 

Het beroep klompenmaker komt tegenwoordig bijna niet meer voor. Het lopen op klompen is 
voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft een aparte ervaring, omdat het bij iedere stap lijkt 
of dat de klomp uitgaat. Echte klompenlopers krommen de tenen dan ook bij iedere stap om 
de klomp vast te houden. Ook kunnen klompen zeer doen aan de voeten, als iemand nog nooit 
klompen gedragen heeft. Klompen zijn vooral geliefd binnen bepaalde beroepen, omdat 
klompen makkelijk te dragen zijn. Vooral boeren en loonwerkers dragen over het algemeen 
graag klompen, omdat klompen makkelijk zijn. Boeren en loonwerkers moeten over het 
algemeen heel vaak hun schoeisel uitrekken en aantrekken, omdat ze veel door de modder 
lopen. Tegenwoordig moeten klompen in de meeste gevallen gezien worden als souvenir, die 
te koop zijn binnen zogenaamde souvenirwinkels. Het zijn vooral toeristen die klompen kopen 
als souvenir. De foto’s zijn gemaakt door Hoetink, Heinink, Jan Van der Kolk, Henk Pluimers, 
Harrie Cox en Anneke Koers. 
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Inleiding  
 

Een klompenmaker is een ambachtsman die klompen maakt. Klompen zijn over de hele wereld 
bekend maar nergens zo populair als in Nederland. Het beroep klompenmaker is dan ook een 
echt Nederlands beroep te noemen, dat niet snel ergens anders te vinden is. Ondanks dat 
Nederland bekend staat om zijn klompen is het beroep klompenmaker binnen Nederland bijna 
uitgestorven, omdat er niet veel traditionele klompenmakers meer zijn. Daarnaast worden de 
meeste klompen tegenwoordig machinaal gemaakt door zogenaamde kopieermachines. 
Daardoor kunnen er grotere aantallen klompen gemaakt worden. Het echt met de hand maken 
van klompen komt bijna niet meer voor, omdat dit simpelweg te arbeidsintensief is. Ondanks 
dat klompen door de meeste mensen niet meer dagelijks gedragen worden zijn er wel degelijk 
beroepen te vinden, waarbinnen de klomp nog steeds een grote rol speelt. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan boeren en aan kraanmachinisten, die regelmatig klompen dragen. Dat 
kraanmachinisten en boeren graag klompen dragen is, omdat klompen makkelijk aan en uit 
te trekken zijn en, omdat klompen gezien worden als veiligheidsschoenen. De oude 
traditionele klomp werd uit een massief stuk hout gesneden door deze uit te hollen en de vorm 
te geven van een klomp. Tegenwoordig zijn de klompen meestal in souvenirwinkels te koop 
met de mooiste beschilderingen, zoals een molen of een tulp. De klompen zijn allemaal 
machinaal gemaakt van populierenhout, wilgenhout of iepenhout. Het maken van een klomp 
op de traditionele manier kostte een ervaren klompenmaker ongeveer een half uur. Met 
moderne machines is dit mogelijk binnen vijf minuten. 

 

 

 

Klompen  zijn houten schoeisel dat sinds de oudheid bestaat en gedurende 
de middeleeuwen en nog lang daarna in grote delen van Europa gedragen werd, vooral 
doorarbeiders en boeren. Een oude benaming is holleblok of holsblok. De tripklomp is een 
laag uitgesneden klomp met een leertje over de wreef die vooral door vrouwen en kinderen 
werd gedragen. Trippe en platijn zijn middeleeuwse houten zolen met lederbanden. 

Ongeverfde klompen werden met zand of schelpgruis schoon geschuurd en in sommige 
gebieden witten vrouwen daarna hun klompen met krijtwit. Ze droegen deze gewitte klompen 
in huis en wanneer ze naar de kerk gingen. 
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Klompenmakerij Nijhof, Rijssenseweg, Enter 

 

De broers Jan en Gerard Nijhof leveren al veertig jaar ambachtelijk gemaakte houten klompen 

van populierenhout en wilgenhout. 

 

 

 

Het lopen op klompen vereist een speciale techniek. Iemand die nog nooit op klompen heeft 
gelopen, kan er veel moeite mee hebben en al snel zijn of haar klompen verliezen. Door bij het 
optillen van de voet de tenen te krommen wordt de klomp vastgehouden. Mensen die vaak op 
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klompen lopen doen dit onbewust. Het lopen op klompen doet aanvankelijk pijn aan de wreef, 
maar dat went snel. 

Voor het produceren van een klomp wordt een blok hout (wilgen- of populierenhout) in enkele 
fasen bewerkt. 

• Stap 1: de buitenkant van de klomp hakken en schaven tot de ruwe vorm te zien is 

• Stap 2: de holte voor de voet boren 

• Stap 3: na enige droogtijd, de buitenkant afwerken 

• Stap 4: de binnenkant afwerken 

• Stap 5: de klomp eventueel beschilderen. 

 

Het met de hand vormgeven van een klomp kost ca. een half uur per klomp. Met behulp van 
twee eenvoudige machines is die tijd terug te brengen tot ca. vijf minuten. De ene machine 
bewerkt de buitenkant van de klomp, de andere de binnenkant. De machine die de buitenkant 
vormgeeft werkt zoals een machine die sleutels kopieert: een mal van de klomp draait rond, 
terwijl een voeler de omtrek aftast. Een frees volgt de bewegingen. Er is één mal voor een paar 
klompen in een bepaalde maat. Om linker- en rechterklompen te fabriceren wordt de beweging 
ofwel direct, ofwel in spiegelbeeld gevolgd. Dat wordt bij deze machine gedaan door de 
draairichting van de klomp ten opzichte van de mal om te keren. 

De machine voor het bewerken van de binnenkant werkt op hetzelfde principe, maar bij deze 
machine zit de frees aan de kop van een lange, beweegbare as en zijn klomp en mal vast 
gemonteerd. De klompenmaker kan de as in alle richtingen bewegen. Om linker- en 
rechterklompen te maken worden de horizontale bewegingen die de voeler maakt al dan niet 
omgekeerd. Veel machines maken tegelijkertijd de linker- en rechterklomp. 
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De grootste klomp ter wereld uit één stuk hout staat in Enter 

 

 

De grootste klomp ter wereld uit één stuk staat in Enter bij de oudheidkamer Buisjan aan de 

Dorpsstraat. De afmetingen zijn lang: 403 centimeter, breed 171 centimeter en hoog 189 

centimeter. De makers zijn Plas en Heering. De klomp is op 26 juni 1991 opgenomen in het 

Guinnes Book of Records. Collectie Marinus Jansen.  
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De witte klomp is niet populair en wordt al snel geel geverfd. 

 

Een klompenmaker, in Vlaanderen wel kloefkapper genoemd, is een ambachtsman 

die klompen vervaardigt. Dit gebeurt door een blok hout te snijden en uit te hollen, totdat de 

klompvorm wordt verkregen. 

 

Het ambacht klompenmaker is alleen nog op braderieën en jaarmarkten te zien. Waar ieder 

dorp in Nederland vroeger een eigen klompenmaker kende, bestaan er anno 2008 in 

Nederland nog maar ongeveer tien klompenmakers die zelfstandig klompen produceren en 

verkopen. 

 

 

1895, de jonge klompenmaker van Henry Ossawa Tanner 
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Lepelguts 

 
 

Bijna alle klompen worden machinaal gemaakt. Klompen worden gemaakt van populieren-, 
wilgen- of iepenhout. Het hout hoeft niet eerst te drogen, maar wordt bij de klompenfabricage 
nat verwerkt. De stammen worden in brede schijven gezaagd, de zogeheten 'bollen', die op 
hun beurt in blokken worden gezaagd met een blokkenzaagmachine, groot genoeg om er een 
klomp uit te halen. Deze blokken worden in een freesmachine geplaatst, die de buitenvorm 
uit de blokken freest. Daartoe worden twee blokken naast elkaar tussen twee pennen geklemd, 
met daartussenin een metalen modelklomp. De modelklomp wordt door de machine afgetast 
en de vorm wordt overgebracht naar de twee houten blokken aan weerszijden van het stalen 
model. In een volgende machine worden de klompen uitgehold, ook aan de hand van een 
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metalen model. Het uithollen geschiedt met 'lepelboren' die geschikt zijn voor natte 
verspaning. 

Daarna moeten de klompen drogen in de droogkamer. De wilgenhouten exemplaren worden 
anderhalve week gedroogd, bij een temperatuur van 20 tot 25 graden C, voor de populieren 
klompen is normaliter een week langer nodig. Door verbranding van afvalhout wordt de 
warmte geleverd voor het droogproces. De klompen moeten heel voorzichtig drogen, want bij 
een te snelle droging krijg je krimp en ontstaan er scheuren. 

Na het drogen is het ijkpunt waarop wordt bepaald of een klomp kan worden afgewerkt of als 
'onvoldoende kwaliteit' wordt beschouwd. De goedgekeurde klompen worden geschuurd, in 
de grondverf gezet, gepolijst, gedecoreerd en verkocht. 

In Nederland is massafabricage door concurrentie uit het buitenland niet lonend meer. 
Ambachtelijke klompenmakers daar kunnen, naast het figureren als toeristenattractie, hun 
kennis en vaardigheid nog wel inzetten voor het vervaardigen van orthopedisch houten 
schoeisel op maat.   
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1910, families Pluimers (Susse) en Waanders (Brouws), (Dorpsstraat 49 en 51). Vlnr: Gerrit 

Ezink (Kos) buurman, Jenneke Schuitemaker, Diena Waanders, Gerrit Jan Pluimers, Mientje 

Waanders, een kind en Lucas de Wilde (Lubs-Luuks).  

 

 

Waanders (Brouws), de jonge en de oude Jan 
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klompenmaker Ter Weele (Poal), Poal Hinne, Poal Eurp, Woolters Jan en Poal Jenske 

 

 

1914, klompenmaker op de Hoge Brink, Enter 
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 hielmes 

Voorboor  
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Tegenwoordig worden de meeste klompen machinaal gemaakt door middel van 

speciale houtbewerkingsmachines, waardoor klompen in een hoog tempo gemaakt kunnen 

worden. In het verleden was het maken van klompen handarbeid dat veel tijd in beslag nam. 

Het handmatig maken van klompen komt tegenwoordig alleen nog voor om te demonstreren 

hoe klompen vroeger gemaakt werden. Er zijn ook niet veel mensen meer, die nog op een 

traditionele manier klompen kunnen maken. Het maken van klompen was iets dat alleen 

aangeleerd kon worden door veel te oefenen. Traditionele klompenmakers moeten dan ook 

gezien worden als echte ambachtslieden, omdat het kunnen maken van traditionele klompen 

moeilijk te noemen is.    
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Klompen in de vroeger tijden 

 

Schoenen van hout zijn zeker al eeuwenoud. Toch is de geschiedenis van de klomp en de 

verspreiding ervan in Europa een grote onzekerheid. Dat is vanwege weinig archeologische 

vondsten en vermeldingen van klompen. Klompen werden gedragen in de dertiende eeuw, 

hoewel er weinig bekend is over het gebruik van de klomp in het Europa van de dertiende 

eeuw. Het dragen van houten schoeisel is al bekend in de Griekse – en Romeinse oudheid. 

Ook bij de Etrusken had men sandalen met een houten zool. 
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Etruskische sandalen met houten zool, gedateerd tot de zevende eeuw voor Chr. 

 

De oudste klompen uit middeleeuws Europa zijn opgegraven op de Nieuwendijk te 

Amsterdam. Deze zijn gedateerd tot resp. 1230 en 1280 na Chr. Beide klompen zijn van 

elzenhout gemaakt. Het uiterlijk van deze klompen verschilt niet veel van de klompen die 

tegenwoordig gedragen worden. 

 

 
De klomp is opgegraven te Rotterdam en is tentoongesteld in een museum te Rotterdam. 
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Van vondsten van klompen uit de dertiende eeuw of eerder is buiten Nederland weinig bewijs. 

Soms wordt gesproken over de Franse sabots als middeleeuws schoeisel. Klompen die 

gedragen werden door arbeiders. Van deze arbeidersschoen is ten tijde de Franse revolutie de 

term sabotage afgeleid. Hoewel soms wordt beweerd ontbreekt concreet bewijs voor het 

gebruik van sabots in de dertiende eeuw. Deze vorm van klompen is waarschijnlijk in de 

vijftiende eeuw gebruikt. 

 

 

 

Een simpele trip van rond de dertiende eeuw, bron: klompenmuseum Wietzes, Eelde. 

Na 1100 ontwikkelden zich naast de reeds bestaande losse zolen voor onder de schoenen de 

trippen of platijnen. Dat zijn dikke houten zolen die met behulp van een band over de voet 

over de gewone schoenen gedragen konden worden. In de volksmond werden ze ook hoosbloc, 

hoelbloeck of hollebloc genoemd. De zool kon plat zijn of twee verhogingen voor en achter 

hebben. 
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De oudste teruggevonden trippen zijn gedateerd in de twaalfde eeuw en zijn teruggevonden in 

Diemen en Engeland. De trip die in Diemen is gevonden bestond uit een simpele platte houten 

zool met eronder twee houten blokken vastgezet met pennen. De band was een stuk leer met 

nagels vastgemaakt aan de zool. De vondst in Engeland had ook een band uit één stuk leer 

die bevestigd was met nagels aan de houten zool die was gemaakt van elzenhout. 

Uit de dertiende eeuw zijn een aantal trippen teruggevonden in Nederland en Engeland. Ze 

zijn gemaakt van elzenhout en hebben een sober uiterlijk. De meeste trippen hadden ofwel 

platte zolen of verhogingen onder de zool. Die waren uit hetzelfde blok hout gemaakt. In enkele 

gevallen zaten deze blokken onder de zool bevestigd, wellicht omdat deze vervangen waren als 

gevolg van slijtage. De bovenkant van de zool was plat en ondersteunde de hele voet 

gelijkmatig. 

De trippen hadden vrijwel allemaal een leren band uit één stuk leer die de hele voorvoet 

bedekte. Af en toe was er een insnijding ter hoogte van de derde teen. Soms was dit echter 

alleen een band met open teen. Enkele exemplaren uit zuidwest Nederland hadden echter een 

vastgebonden riempje bovenop de trip dat uit twee delen bestond. Een trip voor een 

volwassene had meestal veertien tot twintig ijzeren nagels aan de onder- of zijkant. Dat was 

om de zool en de band aan elkaar te bevestigen. 

Pas in de veertiende eeuw werd de trip een gebruiksvoorwerp. Aan het gebruik van verf en 

decoraties kan men zien dat dit schoeisel alleen gedragen werd door de allerrijkste mensen. 

Ook begon er variëteit te ontstaan in de vorm van een band en bestond deze vaker uit meerdere 

stukken leer.  

Ook bestonden er leren trippen gemaakt uit zes lagen leer en een zevende stukje onder de 

hiel. De hele zool was dus van leer. Dit geheel werd heel strak aan elkaar genaaid en de band 

werd onder de zool vastgezet. Deze vorm was zeldzaam voor de vijftiende eeuw. Ook kon de 

binnenzool van de leren trippen van kurk worden gemaakt. Deze vorm ontstond in de late 

dertiende eeuw. Dergelijke trippen waren echter heel zeldzaam omdat kurk van nature alleen 

voorkwam op het Iberisch schiereiland. Dit werd geïmporteerd voor gebruik in de zolen van 

trippen en andere schoenen en voor dobbers aan visnetten. Tot het einde van de zestiende 

eeuw werd het niet gebruikt voor kurken op flessen. 

Trippen waren tot aan de zestiende eeuw nodig omdat er voor die tijd vrijwel geen wegen 

verhard werden. Na de zestiende eeuw nam het aantal verharde wegen toe en werden trippen 

overbodig. Daardoor ontstond het gezegde: ‘Ghy hebt plattijnen aen de voet, men hoort uwe 

comst, al gaet ghy soet’.  

Er is grote onzekerheid over de verspreiding van de klomp in Europa in de dertiende eeuw. 

Van trippen is bekend dat ze door de rijkste klassen in grote delen van Europa werden 

gebruikt als overschoenen voor tere of luxe schoenen en voor oneffen, modderig en vies terrein.  
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Trippen, teruggevonden bij opgravingen in Londen. Gedateerd in de dertiende eeuw. De 
trippen staan tentoongesteld in een museum te Londen. Bron: Bataille. 

De klompen ontwikkelden zich zodoende tot de schoenen voor werklieden en boeren. Dankzij 
de toenemende populariteit ontwikkelde zich er zelfs een aparte ambachtstak, de 
klompenmakers. Rond 1890 bereikte deze industrie haar hoogtepunt. Vanaf dat moment 
kregen de klompen echter steeds meer concurrentie van leren schoenen. Rond die periode 
kwam namelijk de schoenindustrie op, waarin leren schoenen massaal in fabrieken werden 
geproduceerd. De prijs van dit schoeisel daalde daardoor enorm. Leren schoenen waren 
voorheen onbetaalbaar geweest voor boeren en arbeiders, maar nu kwamen ze ook voor hen 
binnen handbereik. Hierdoor verloren de klompen steeds meer terrein aan deze schoenen. 
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De klompenmakerij van Helmus Jans  

 

 

Gerhardus Johannus aan de Stegge, geboren op 12 april 1892, op 2 april 1963 door een 

noodlottig ongeval overleden. 

 

Ben Aan de Stegge uit Enter vond op zijn zolder brieven en een prijslijst van het 
klompenmakersbedrijf van zijn opa, Jans Aan de Stegge (Helmus Jans}. Uit 1934: ‘hebben wij 
vernomen dat u niet te best gemutst was’.  Het briefhoofd: ‘Eerste Entersche Klompenfabriek 
Lammertink Aan de Stegge Ter Morsche’. De grootste klompen kosten toen twee gulden en 
zevenentwintig cent; dus ongeveer één euro. Hermannes Lammertink (Paanders Harm) was 
klompenmaker en woonde aan de Dorpsstraat naast boekhandel Waanders. Hij was getrouwd 
met Engele Kosters en overleed op vijftigjarige leeftijd. Hij raakte op jonge leeftijd een been 
kwijt. Aan de Stegge deed de boekhouding en begon later voor zichzelf. Na 1950 heeft hij nog 
een tijd houten kleppers (sandalen) gemaakt; in 1954 besloot hij te stoppen. 
 
 

Johan Aan de Stegge vertelt: 

Wij woonden in een kleine boerderij aan de Goorseweg. Daar tegenover stond een bordje met 

de tekst EBK 49: Enter Buiten Kom. Ik herinner mij dat we geen waterleiding hadden, geen 

elektriciteit, geen radio, televisie of telefoon. Naast het huis was een waterput. Mijn moeder 

haalde met een emmer aan een lange stok helder water uit de put. Dat water was voor het 

dagelijks gebruik. Om te voorkomen dat de melk zuur werd hing mijn vader de bus met verse 

melk in de koele waterput. Er liepen een paar koeien in de wei, je hoorde varkens knorren. 

Verderop een oude schuur met enkele boerenwagens. We hadden een oud zwaar Belgisch 

paard. Er was geen waterleiding, geen riool. Afvalwater werd geloosd in de sloot voor het huis. 

Er was een mestvaalt en eronder een gierkelder naast de deur. Aan vliegen geen gebrek. De 

mest werd uitgestrooid over het land. 
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Mijn moeder droeg klederdracht. Een nauwsluitend jak op een lange rok en ze liep op klompen. 

Toen zij acht jaar was reed de eerste auto door Bornerbroek. Dat was zo’n bezienswaardigheid 

dat alle kinderen de school uit mochten om te gaan kijken. In haar hele leven is mijn moeder 

één keer naar Enschede geweest. Volgens mij is dat de verste afstand die zij heeft afgelegd. 

Achter onze boerderij stonden een paar appelbomen, een perenboom, een oude notenboom, wat 

bessenstruiken. In 1940 kwam er een klompenmakerij. Het was rustig en stil, geen lawaai van 

auto’s, brommers of radio, alleen spelende kinderen. Opa Geerdink kuierde over het erf. 

 

 

 

 
 

 
 
Klompenmaker Lammertink naast de jongensschool aan de Dorpsstraat 
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Jans Aan de Stegge was getrouwd met Geertrui Exterkate en woonde aan de  Goorseweg 4 te 
Enter. De naam Helmus komt volgens zijn zoon Johan, die in De Meern woont, van zijn vaders 
stiefvader Geerdink. Johan (1930) is het laatste kind van Helmus-Jans dat nog in leven is. 
Zijn vader werd ook wel ‘Keizers-Jans’ genoemd. De familie Aan de Stegge  wordt ook wel de 
Keizer genoemd.  
 
Hij groeide op rond 1900 en werd evenals velen van zijn dorpsgenoten klompenmaker. In de 
jaren twintig werkte hij in de klompenmakerij van Hermannus Lammertink (Panders-Harm) 
die gevestigd was naast de rk jongensschool. Lammertink kocht midden jaren twintig de eerste 
(Duitse) machine om het productieproces te automatiseren. In november 1931 wordt 
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Gerhardus ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Hengelo als 
medevennoot naast Hermannus Lammertink. In 1934 komt daar Ter Morsche  bij. Zij 
handelen onder de naam ‘Eerste Entersche Klompenfabriek’. Aan de Stegge was binnen de 
firma onder andere met de boekhouding belast. In 1940 besluit Jans voor zichzelf te beginnen. 
Hij laat zijn neef, die aannemer is, een werkplaats achter zijn huis bouwen. Hij koopt een 
boor- en een kopieermachine bij de firma Jϋrgens in Emsdetten (Duitsland) voor 2.500 gulden. 
Jans sluit een hypotheek af  van zestienhonderd gulden bij de boerenleenbank.  
 
Dan wordt het 10 mei 1940. Om zeven uur ’s morgens staat Johan met zijn vader en moeder 
buiten en ziet de Duitse vliegtuigen laag overkomen. ‘Trui, now ziw kapot’, zei zijn vader. Het 
was oorlog en Jans dacht alles kwijt te raken. Maar dat pakte anders uit. De vraag naar 
klompen nam enorm toe. De prijzen van een paar klompen stegen van zestig cent in 1938 tot  
een vijfentwintig in 1941. Zijn zonen Gerrit (1920), Herman (1925) en Jan (1926) helpen in de 
zaak. Verder werkten er als knecht ‘Boak’n-Jantje’ van de Zuiderveldweg, ‘Lut’n-Beernd’ van 
de Hambergweg en Jan van Fraans van de Goorseweg. Verder is in dienst de buurman Gerrit 
Langenhof (Menzen-Get) die met paard en wagen veel hout voor Aan de Stegge uit de regio 
haalde. 
 
In oktober 1941 werd de distributie voor hout ingevoerd. Er wordt een bakfiets aangeschaft. 
Zoon Gerrit heeft met de bakfiets zelfs klompen naar een belangrijke klant in Brucht bij 
Hardenberg gebracht. In de periode mei tot en met december 1940 worden er volgens het 
verkoopboek ruim dertienduizend paar klompen geproduceerd. Hij had klanten in Amsterdam 
(Bijenkorf) en in Delfzijl, Badhoevedorp, Hasselt, Enkhuizen en Utrecht. In bepaalde delen 
van Nederland werden voor de oorlog door importeurs uitsluitend ingevoerde Belgische 
klompen geleverd. Omdat deze import door de oorlog weggevallen was ontstonden er steeds 
grotere tekorten. In 1944 werd door de overheid een groot aantal bedrijven, ook in Enter, 
aangewezen om aan deze importeurs te leveren. De praktijk was dat de Duitsers bij deze 
bedrijven periodiek een quotum ophaalden. 
 
In de periode oktober 1944 tot half februari 1945 werd  door Aan de Stegge voor 5.600 gulden 
aan de Wehrmacht geleverd. In 1943 was ook voor 3.700 gulden geleverd aan de firma Gustav 
Arnold & Zöhne in Maagdenburg, Er werd door de Duitsers goed voor betaald. In Enter zeiden 
ze: ‘ie kon der good met oet’. 
 
Transportbedrijf H. ten Berge (De Lutte) Rijssenseweg 46 haalde met paard en wagen veel 
bomen op in de buurt. Transportbedrijf Van Coesant, Ezendam en Wassink brachten, nu met 
de auto, veel klompen weg. H.J. Zwienenberg hakte de aangekochte bomen om in de omgeving. 
Een boom kappen in Enter kostte vijf gulden. Een boom kappen in Gelselaar kostte 
zevenvijftig. 
 
Na 1950 heeft Aan de Stegge nog een tijd houten sandalen gemaakt. Daarvoor was een 
naaimachine van vijftienhonderd gulden gekocht om de leertjes erop te naaien. In 1954 besluit 
hij te stoppen. De machines worden voor zeshonderd gulden verkocht aan de firma. Jϋrgens 
te Emsdetten. Aan de Stegge trad nu op als tussenpersoon tussen de verkoper van bomen en 
de bedrijven die hout inkochten. Door de inkoop uit te besteden wonnen de bedrijven veel tijd. 
Het was een kwestie van vertrouwen tussen tussenpersoon en bedrijf. In deze handel is Aan 
de Stegge zeer succesvol geworden. Alleen al aan de firma Apola in Apeldoorn levert hij in 
1960 voor vijftienduizend gulden aan hout, inclusief hakloon en provisie. Ook in het 
verenigingsleven was Jans heel actief. Hij was twintig jaar lang lid van het kerkbestuur, dertig 
jaar in het bestuur van de boerenleenbank, lid van het bestuur van de muziekvereniging en 
de ruilverkavelingscommissie. 
 
Op 2 april 1963 werd hij ’s avonds op weg naar een vergadering van de boerenleenbank 
aangereden door een auto. Enter verloor in hem een markante persoonlijkheid. 
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Klonpenkeet Aan de Stegge (Helmus) 
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Johannes Reyerink, Boak’n Jans  
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1 augustus 1947 
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Holland klompenland 

Nederland is klompenland. Althans, die gedachte leeft onder veel buitenlandse toeristen. 
Vanaf de middeleeuwen tot de twintigste eeuw was klompenmaker een populair beroep, terwijl 
klompenmakers anno 2017 haast alleen nog op jaarmarkten en braderieën te zien zijn. Hoe 
is dit beroep een stille dood gestorven? 

Het ambt klompenmaker stamt uit de middeleeuwen. Net als veel andere beroepen verenigden 
klompenmakers zich in gilden. Waarschijnlijk werden in 1429 in een klompenmakersgilde in 
Leiden de eerste klompen gemaakt.  

Klompen werden meestal gemaakt van wilgenhout of populierenhout. Een klompenmaker 
sneed een blok hout en holde het vervolgens uit. Arbeiders en boeren uit grote delen van 
Europa droegen vanaf de zestiende eeuw de klomp aan hun voet. Tot de twintigste eeuw 
beleefden klompenmakers gouden tijden. Het was eerder regel dan uitzondering dat een 
Nederlands dorp een eigen klompenmakerij had. 

Klompenmakers bekeken met argusogen naar de schoenenindustrie, die na 1890 sterk 
opkwam. De leren schoen werd een goedkoop massaproduct met als gevolg dat 
klompenindustrie in een dip belandde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog beleefden 
klompenmakers weer een bloeiperiode, omdat er een schaarste was aan grondstoffen voor 
schoenen. De hoogtijdagen van klompenmakers strekten zich uit tot na de Tweede 
Wereldoorlog.  

guts

 Klompenmakersmes  
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De boeren hebben altijd zelf klompen gemaakt wanneer het rustig was op de boerderij. Aan 
het eind van de vorige eeuw werd de klompenmakerij een echte nijverheid. Rijk werd de 
klompenmaker niet. De klompen werden verkocht voor vijfendertig cent per paar. Maar hij 
was eigen baas. Klompen worden nog altijd gezien als het schoeisel van alle Nederlanders van 
vroeger. Helemaal juist is dat niet. Niet alleen waren klompen ook elders in Europa bekend, 
in de steden werden ze veel minder gedragen dan op het platteland. Daar liep vrijwel de gehele 
bevolking op klompen, die ook wel ‘hoosblokken’ werden genoemd. Dat kwam omdat men er 
‘hozen’ (linnen kousen) in droeg. Voor de zondag had men mooie, vaak bewerkte of 
beschilderde klompen. Door de week en tijdens het werk droeg men eenvoudige klompen. Elke 
boer bijvoorbeeld had zijn eigen ‘mestklompen’.  Ook soldaten droegen klompen als ze in natte 
tijden op het platteland verbleven. Die waren veel beter tegen vocht bestand van de overige 
schoeisel uit die dagen. 

Omstreeks de jaarwisseling van 1800 naar 1900 werden klompen voornamelijk gemaakt in 
klompenmakerijen. Dat was een nieuwe ontwikkeling. Eeuwenlang had de boe in de stille tijd 
zelf de klompen gemaakt die hij en zijn gezin nodig hadden. Klompen maken was 
huisnijverheid, net zoals het maken van stoelen en manden. Aan het einde van de vorige eeuw 
was de klompenmakerij een nijverheid geworden, een middel van bestaan. De productie van 
de klompenmakerij werd grotendeels afgenomen door opkopers die ook voor de afzet zorgden. 

De klompenmaker van 1900 was een traditioneel vakman zonder kapsones en met weinig 
ambitie. Hij was een eenvoudig plattelander zonder veel aanzien, met weinig onderwijs en 
zonder vakopleiding. In zijn bedrijfje zat weinig productietechniek en van vernieuwing was 
nauwelijks sprake. Hij deed zijn werk zoals het al eeuwenlang was gedaan. Meestal werkte hij 
alleen in een kleine schuur. Als hij één of twee knechten had was het veel. In tegenstelling tot 
de textiel- en schoenenindustrie van die tijd was er nauwelijks sprake van ontwikkeling in de 
bedrijfstak. De machinale klompenfabricage begon pas omstreeks 1930. In een periode vol 
veranderingen op andere gebieden was de klompenmakerij rond 1900 dan ook een terrein van 
stilstand en traditie. 

In zijn werkplaats beschikte de klompenmaker over een grote trekzaag, een paar beitels, wat 
lepelboren en enkele messen. Verder had hij een heulbank en een gaaibank. Dat waren 
eenvoudige werktuigen om klompen tijdens de bewerking vast te zetten. Hij moest vooral goed 
opletten dat beide klompen dezelfde binnenmaat hadden en elkaars spiegelbeeld vormden. 
Klompenmakers uit die dagen gebruikten het hout van de Amerikaanse populier. Die werd de 
‘kanada’ genoemd. Deze boomsoort was in de negentiende eeuw aangeplant en deed het 
uitstekend. De stam werd verzaagd en in stukken gekloofd die net groot genoeg waren om er 
een klomp uit te kunnen maken. Uit die stukken werd de ruwe vorm gekapt waarin vervolgens 
met een beitel een eerste holte werd uitgedopt. Daarna volgde het fijne werk, de pasvorm voor 
de voeten en de afwerking van de buitenkant. Met een stuk glas of een schrapmes werd de 
klomp tenslotte gladgemaakt. 

Tot de traditie behoorde dat hij eenmaal per jaar met boeren en boseigenaren afspraken 
maakte om in de herfst de bomen te kopen die hij eerder in het jaar had uitgezocht. Een 
probleem was dat de eigenaren van die bomen meestal contact geld wilden. En over veel geld 
beschikten de klompenmakers zelden. Dat was een van de redenen dat in deze bedrijfstak de 
oude situatie zo lang kon voortduren. Er is wel geprobeerd om tot gezamenlijke inkoop van 
hout te komen. Maat dat heeft niet tot enig resultaat geleid. Tenminste niet als middel om de 
klompenmakerij als bedrijfstak sterker te maken.  
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Klompenmakerij De Wilde (‘n Jais) aan de Dorpsstraat tegenover de hervormde kerk, vlnr: 

De Wilde. Scholten. onbekend en Scholten. 

Klompen maken bleef een bescheiden plattelandsbestaan. Een goede klompenmaker maakte 

vijf paar klompen per dag. De prijs van vijfendertig cent stond vaak onder druk omdat vanuit 

België regelmatig grote partijen tegen lagere prijzen werden ingevoerd. Het is dan ook 

verklaarbaar dat acties van knechten voor hoger loon en betere werkomstandigheden 

nagenoeg kansloos waren. De klompenmakerijen konden dat gewoon niet opbrengen. Net zo 

min als er geld was om de traditionele bedrijfsvoering te moderniseren. Door dat alles had de 

moderne tijd weinig grip op deze bedrijfstak. De klompenmakerij was een kenmerkend 

onderdeel van het platteland. Daar veranderde alles zeer langzaam. De dynamiek zou pas na 

de Tweede Wereldoorlog komen. Bron: jenneken.nl.  
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Bernardus Johannes (Berend Jan) Otten is geboren op 8 mei 1826 te Enter en overleden op 
28 juli 1888 zoon van Joannes Otten en Joanna Bisschop. Op 5 april 1875 koopt Berend Jan 
Otten van zijn te Enter op tweeënzestigjarige leeftijd. Hij was klompenmaker van beroep. 
Berend Jan Otten is de 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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Enterse klompen 

 

Bij de entree van Enter en in het dorpscentrum staan twee manshoge gele klompen. Ze laten 
zien dat Enter ooit het klompendorp van Overijssel was. Omstreeks 1900 waren er 
driehonderd klompenmakers in Enter werkzaam in ongeveer  tweehonderd (familie)bedrijfjes. 

Vanaf  de middeleeuwen werden overal in Europa klompen (ook wel hollebloc, hoosblok of 
holsblok genoemd) gemaakt. Het was het algemene schoeisel voor de armen. Nederland had 
zeker geen klompenmonopolie. Zo kende het Belgische Land van Waas in de 17de eeuw ook 
klompenmakerijen of ‘blokstallen’. In Enter was het klompen maken een typische vorm van 
huisnijverheid. Al in de zeventiende eeuwse markeboeken wordt geklaagd over het clandestien 
kappen van wilgen en populieren. De uitoefening van het ambacht vond plaats in boerderijen 
en schuren.  

  

1990, klompenmuseum, collectie oudheidkamer Enter 
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1990, klompenmakers voor het klompenmuseum, collectie oudheidkamer Enter 
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1986, klompenmakers voor klompenmuseum, collectie oudheidkamer Enter 

 klompenmuseum Enter  
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1990, collectie klompenmuseum Enter  

 

In Enterbroek liepen zo’n honderdvijftig jaar geleden twee klompenmakers op weg naar huis 

na een kuieraovend [visite]. Het was laat in de avond en ze liepen over een lijkweg. Graads viel 

plotseling op de grond en bleef liggen. Geschrokken vroeg zijn maat, Dieks, wat er aan de 

hand was. Graads vertelde dat hij opeens een lijkwagen met een lijk erop had gezien. De wagen 

kwam recht op hem af. En of hij wilde of niet, hij liep verder tussen de paarden door, de wagen 

op, over de kist heen. En toen hij achter op de wagen kwam was hij er ondersteboven van 

afgevallen. De twee begrepen er weinig van. De ouders van Graads vertelden dat wanneer je 

op een lijkweg in het wagenspoor gaat lopen, dan kan het gebeuren, dat je plotseling tegen 

een lijkwagen op loopt en er achter weer af valt. Dat was al zo vaak gebeurd. Loop daarom 

nooit door zo’n wagenspoor, was hun advies. Dat deed Graads later nooit meer, zelfs niet als 

de weg geen lijkweg was. 
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Klompenmakerij Nijhof, Enter 

In 1795 waren er drieëntwintig gezinshoofden met klompenmaker als hoofdberoep. Sommige 
namen leven nog steeds voort in Enter: Pluimers, Otten, Reierink, Wolters, Ezendam. Een 
baas met knecht produceerde al gauw tien paar klompen per dag. Voor heel Enter kwam dat 
op een jaarproductie van ongeveer veertigduizend paar. Enterse zompenschippers, die 
wekelijks naar Zwolle, Kampen en Deventer voeren, zette de klompen af. Die combinatie hield 
zo'n honderd jaar stand. Het aantal klompenmakers groeide tot zo'n veertig bazen met dertig 
knechten omstreeks 1892.  

Aan het einde van de negentiende eeuw braken economisch barre tijden aan voor Enter. De 
schipperij ging hard achteruit door de aanleg van verharde wegen en spoorlijnen; de 
huisweverij verloor het van de mechanisatie in de textielindustrie; en de landbouw leed onder 
goedkope graanimporten. Veel Entersen moesten omzien naar andere inkomsten. De 
klompenmakerij bood (tijdelijk) uitkomst. In 1910 waren er ruim tweehonderd bedrijfjes 
waarin driehonderd klompenmakers werkten met een jaarproductie van ongeveer 
driehonderdduizend klompen. Dat was maar vier procent van de Nederlandse jaarproductie, 
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maar toch kreeg Enter de reputatie van ‘klompendorp’ vooral door de concentratie van de 
klompenmakers in één dorp. Het dorp veranderde van schippersdorp in klompenmakersdorp, 
mede dankzij de aanleg van het lokaalspoorlijntje. Maar het bleef armoe troef. Omstreeks 
1890 verdiende een textielarbeider f 6,50 tot f 10,50, maar een klompenmaker niet meer dan 
f 4,‒ per week. 

 
De Eerste en Tweede Wereldoorlog zorgden voor tijdelijke hoogconjuncturen, maar door 
toenemende welvaart, goedkope Belgische importen, toenemende mechanisering, dalende 
lonen in de crisisjaren en afnemende vraag, daalde vooral na 1945 het aantal 
klompenmakerbedrijven snel. In 1956 waren er nog twaalf die werk boden aan circa honderd 
mensen. Tegenwoordig is er nog één bedrijf over, dat van Gerard en Jan Nijhof. Engelbert 
Schuitemaker schildert alleen nog klompen. Alleen het Klompenmuseum aan de Hogebrink 
toont tot in details het oude handmatige productieproces. Bron: entoenennu.nl. 

 

Gerard Nijhof de Bos 

Kröls Naats en Dissels Trui uit Enter hadden een groot gezin; elf kinderen, waarvan acht 
meisjes. Aanvankelijk wonen ze tegenover het station van Enter waar ze eigenaar zijn van een 
stationskoffiehuis met wachtkamer. Later heeft vader Ten Berge zowel een klompenmakerij 
als klompenhandel. Het verhaal begint in 1924, het jaar waarin de familie verhuist naar de 
Dorpsstraat. Anne, het oudste meisje, is dan veertien jaar en wil graag modiste worden. Maar 
vader steekt daar een stokje voor: ‘Als je armoe wilt lijden moet je modiste worden, aan een 
knipmuts werken daar zou ik nog wel vree mee hebben.’ Er wordt in die tijd nog veel 
klederdracht gedragen en er moet iemand gevonden worden om Anne het vak van 
mutsenmaakster te leren.  Dat lukt uiteindelijk. 
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Samen met zijn broer Jan (61) staat Gerard Nijhof (60) donderdag 11 augustus 2016 op de 
jaarlijkse pony- en paardenmarkt in Enter. Dat doen de broers al dertig jaar. Het evenement 
is immers een boerenmarkt waarop klompen niet mogen ontbreken. En wie denkt dat dit 
ambachtelijke schoeisel na zoveel jaar een achterhaalde koopwaar is, die zit ernaast. De 
gebroeders Nijhof draaien zelfs lange dagen om de partijen op tijd klaar te krijgen. 

In de werkplaats ronken de machines die schaven, vormgeven en afwerken. De houtsnippers 
vliegen tot laat op de dag door de werkplaats. Jan tekent zorgvuldig met een Duits inktpotlood 
drie paar klompen af op een stam. „Die inktpotloden zijn in Nederland niet verkrijgbaar. Heel 
jammer, want het zijn de beste potloden. Ook architecten en slagers werkten vroeger met deze 
potloden.’ Gerard loopt door de werkplaats en vertelt intussen over de duurzaamheid van deze 
plek. „Wat doe je met het hout dat overblijft? Nou, we verwarmen hier de boel in de winter 
met hout. En de zaagkrullen gaan naar paardenhouders. Paarden liggen daar heel goed op. 
Alles is opnieuw bruikbaar.’ 

Met warme herinneringen kijken ze terug op mooie jaren op de markt in Enter. „Het is zeker 
een jaarlijks weerzien’, vertelt Jan. „Maar er is ook best veel reuring verdwenen.’ Gerard knikt. 
„We zien wel hoe lang we nog doorgaan. Zolang we nog gezond zijn blijven we dit doen. We 
kijken hier altijd naar uit. Maar wat we écht mooi vinden en waar geen vakantie tegenop kan, 
dat is het kappen van populieren.’ Jan: „Onze vader telde vroeger het aantal klompen in een 
boom, wij tellen in kuub hout.’ Voor de klompen. Bron: Tubantia 
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    lepelgutsen

 bijl  
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Jan Hendrikse en leerlingen bij het klompenmuseum 

 

 

Paalmes  
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1935, ansichtkaart, Schuitemaker, Mantjes, Rijssenseweg tegenover voormalig postkantoor  

 

Klompenfabriek  
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1935, klompen hangen te drogen bij Getkate en Leusink aan de Putman Cramerstraat, 
collectie Oversticht, Zwolle. 

 

G. Getkate – Ulderink schildert klompen bij Getkate en Leusink 
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Klompenmakerij Getkate en Leusink 
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Getkate (Foeters) 
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Boerderij van Getkate (Foeters), later Ter Harmsel, nu eetcafe ’t Zumpke 

 

Erve Getkate (Foeters), Dorpsstraat, naast boekhandel Waanders 
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Niet alleen het schilderij zelf heeft een boeiend verhaal te vertellen, ook de schenking heeft 

een niet alledaagse achtergrond. De oorspronkelijk uit Rijssen afkomstige familie Ten Dam 

vertrok vijftig jaar geleden naar Australië om er een nieuw bestaan op te bouwen. Hun 

schilderij met de oude dorpskern van Enter ging niet mee. Het werd geschonken aan het Van 

Deinse Instituut te Enschede.  

Schilder Jaap van Kregten uit Enschede maakte het schilderij tijdens de voorlaatste 

eeuwwisseling in opdracht van de Enschedese firma Holst. Bernard Lammertink uit Enter 

vierde bij dit bedrijf zijn vijfentwintigjarig jubileum als boekhouder en kreeg als cadeau het 

schilderij met het dorpsgezicht van Enter. Hij gaf het later aan een familielid en vandaar kwam 

het terecht bij Ten Dam. 

Jaap van Kregten, die leefde van 1878-1967, werd geboren in Beetsterzwaag en verhuisde in 

zijn jeugd nogal eens omdat zijn vader schipper was. Wierden en Rijssen waren in zijn vroegste 

jeugd enkele van zijn woonplaatsen, later verhuisde hij naar Enschede. 

 

 

1900, schilderij van Jaap Van Kregten 

De klompenmakers van de Dorpsstraat, rechts Lammertink en Getkate (Foeters), links 
Burgers. Het hout van Burgers ligt naast de boerderij van Lammertink. Lammertink had zijn 
voorraad hout opgeslagen aan de Disselsweg. 
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 erve Getkate (Raps) 
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 Guts  

Begin vorige eeuw loopt de zompschipperij in Enter op zijn eind en ook de ganzenhandel is 
door de Eerste Wereldoorlog abrupt afgelopen. De honderden klompenmakers verdienen het 
zout in de pap niet. Steeds meer Entersen werken in de textielfabrieken in de omgeving. Daar 
zijn de lonen honderd procent hoger dan je als klompenmaker kunt verdienen.  

- 8 april 1911: Woensdagmorgen om elf uur is een perceel in Enter verbrand waarvan 
het voorste deel in gebruik is als handkracht boterfabriek van G. Bolscher en het 
achterste deel door de klompenmaker W. van Bloem. Het pand was tegen brand 
verzekerd, de inboedel van Bolscher niet. 
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- 5 mei 1917: Vergadering van de Enterse patroons- klompenmakersvereniging. De 
vereniging telt thans 147 leden en tot heden 170 afnemers van klompen. In de 
onmiddellijke nabijheid van het station zal een klompenmagazijn gevestigd worden. 

 
 
 

 

Dorpsstraat noordeinde  

 

 Klompenmuseum Enter 
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1986, Mans Pluimers (Mans van ’n Ab), midden, Jan Ter Weel (Vi’js Jan), rechts 

 

2016 
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De boerderij van Pluimers (Sweers), afgebroken en herbouwd, nu museum van de zomp 

 

De tweede poot onder de Enterse schipperij was in die dagen de klompenmakerij. Meester 

Heuvel noemde het Reggedal bij Enter een bos van wilgen en populieren. De klompenmakerij 

heeft in Enter al een lang bestaan. In het jaar 1795 waren er tweeëntwintig 

klompenmakergezinshoofden in Enter. In het jaar 1843 werd van Enter gezegd: 'Aanzienlijk 

is ook het aantal klompen dat hier wordt vervaardigd en bij duizenden paren naar elders wordt 

gezonden.’ Bij de markeverdeling van 1857 woonden er in de kom van Enter twintig 

klompenmakergezinshoofden en in het Enterbroek drie klompenmakergezinshoofden. Volgens 

de gemeenteverslagen waren er in het jaar 1885 dertig klompenmakerbazen en dertig 

knechten. In 1892 waren dit er veertig bazen en dertig knechten en in het jaar 1906 waren er 

vijfendertig bazen en veertig knechten. Het grootste aantal klompenmakers dat Enter ooit 

gekend heeft was tweehonderdvijftig, dit was in het jaar 1946. De klompenmakers kochten 

hun hout zelf. Dit werd bij voorkeur gevlot, ze bonden zes stammen bij elkaar en legden daarop 

een paar takkenbossen om droge voeten te houden. Dan schoven ze het vlot te water, stapten 

erop en hielden het vlot met de vaarboom in de stroom. De vlotten uit de richting van Almelo 

werden bij het erve Exoo op de wal getrokken. Met paard en wagen werden de stammen naar 

het huis van de klompenmaker gebracht. Als de vlotten uit de richting van Goor, Delden of 

Zeldam kwamen werden ze de Lee (Lieje) opgevaren en bij Nijland op de wal getrokken. 

Wanneer de stammen door Veejs-Ab over de weg werden aangevoerd waren de paarden aan 

het einde van de rit kletsnat van het zweet. De wielen hadden dan door twintig centimeter rul 

zand moeten ploegen. Dan begon het hakken, snijden en afwerken. Deze klompen gingen als 

winkelklompen naar Almelo en andere plaatsen en werden ook opgekocht door 

klompenhandelaars: Getkate, Stemesjan en later ook de Veejs. Veel klompen gingen ook naar 

Zeilemaker in Sneek en naar Amsterdam. De schippers De Wilde, Ten Berge en Velten zeilden 

met hun klompen als eigen handelswaar naar Friesland, ze werden onderweg verkocht. In 
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Friesland werden de zompen klompenscheepjes genoemd. Ook zeilde Ten Berge geregeld met 

klompen naar Amsterdam over de Zuiderzee. Ter Steege zeilde met hout voor Van Endhoven, 

de houtzaagmolens in Frankenhuis. 

 

Grootste klomp ter wereld in Enter zwaar 
beschadigd bij brand  
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1 januari 2018 
 
 

De grootste klomp ter wereld is vannacht zwaar beschadigd geraakt bij een brand. In de 
klomp, die in Enter staat, brak door waarschijnlijk brandstichting of vuurwerk brand uit. De 
klomp staat midden in Enter, bij Museum Buisjan. De klomp is vier meter lang, 1.70 meter 
breed en 1.69 meter hoog. Een groep jongeren zou de brand hebben ontdekt en de brandweer 
hebben ingeschakeld. Die kon niet voorkomen dat de klomp en het dak waar de klomp onder 
staat zwaar beschadigd raakten. Bron: rtv oost.  
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Fotos uit het album van Harrie Cox 
 
 

   
 
Willem Cox                                                         
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Klompenmuseum Enter  
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Klompenmaker Lammertink 
 
 
 
Hermannes Lammertink wordt ook wel Panders Harm genoemd. Hij is geboren op 15 
september 1867 en overleden op 23 juli 1918 op vijftigjarige leeftijd. Hermannes is 
klompenmaker van beroep. Hij was getrouwd met Engele Kosters. Hermannes woonde aan de 
Dorpsstraat naast boekhandel Waanders. Op jonge leeftijd is hij al een been kwijtgeraakt. Op 
16 augustus 1900 wordt een akte nr. 2918 bij notaris Jalink te Goor gemaakt. Daarbij worden 
de goederen van de ouders  tussen de dan nog levende broers, Hermannes Lammertink krijgt 
verschillende percelen grond ter waarde van zesendertighonderd gulden.  
 
In de klompenmakerij werkt in de jaren twintig ook Jans Aan de Stegge, die ook wel Helmus 
wordt genoemd. Jans groeide op rond 1900 en werd evenals velen van zijn dorpsgenoten 
klompenmaker. Helmus Jans deed de boekhouding en begon later voor zichzelf. Lammertink 
kocht midden jaren twintig de eerste (Duitse) machine om het productieproces te 
automatiseren. In november 1931 worden Aan de Stegge en Lammertink ingeschreven in het 
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Hengelo. Aan de Stegge is medevennoot naast 
Hermannus Lammertink. In 1934 komt daar Ter Morsche nog bij. Zij handelen onder de naam 
'Eerste Entersche Klompenfabriek'. 
 
Ben Aan de Stegge uit Enter vond op zijn zolder brieven en een prijslijst van het klompenmaker 
bedrijf van zijn opa, Jans Aan de Stegge (Helmus Jans}.  
 
Uit 1934: ‘hebben wij vernomen dat u niet te best gemutst was’.  Het briefhoofd: ‘Eerste 

Entersche Klompenfabriek Lammertink Aan de Stegge Ter Morsche’. De grootste klompen 

kosten toen twee gulden en zevenentwintig cent; dus ongeveer één euro. 

 

 

1912, klompenmakerij Lammertink (de Paander); hier werd alles nog met de hand gedaan. 
Maar toen de mechanisatie zijn intrede deed werd de Paander een van de grootste producenten 
van Enter. Rechts zien we de Jozefschool. 
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Hermannes Lammertink (Paanders Mans) en zijn vrouw Engelina Kosters (Paanders Engel) 
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Al eerder kwamen de Enterse bijnamen aan de orde. Ik heb elf namen gevonden die achter de 
naam Lammertink staan. Het zijn: Pander, Lubs, Hoolsbosch, Swee, Keppelinck, Kampboer 
(Wierden), Klumper, Ganzentapper, Bolscher, Ketiene en Spekslager. 
 
Hendrikus Lammertink (Panders-Dieks), klompenmaker, geboren op 19 januari 1891 te 
Enter, overleden op 23 oktober 1934 te Enter op drieënveertigjarige leeftijd. Hendrikus is 
overleden na een ongeval met paard en wagen. Hij was op de fiets en werd meegesleurd door 
een op hol geslagen paard, dat schrok van een voorbijkomende vrachtwagen. Dat gebeurde 
op 23 oktober 1934 's middags om drie uur in de Dorpsstraat bij café Ten Berge (de Kröl) voor 
de deur. In het krantenartikel staat dat er toen langs de weg een diepe sloot was waar 
Hendrikus in terecht kwam. Hij liet een vrouw en tien kinderen achter. Rikie, het tiende kind, 
werd zes maanden na het ongeluk met dodelijke afloop van haar vader geboren. 

 
Hendrikus was de zoon van Hermannes Lammertink (Panders Harm) en Engele Kosters. Hij 
woonde Goorseweg 31 te Enter. Hendrikus is getrouwd op 26-jarige leeftijd op 21 juni 1917 
te Wierden met Johanna Gezina Morsink, 24 jaar oud, geboren op 17 juli 1892 te Enter, hij 
is overleden op 19 oktober 1970 te Enter op 78-jarige leeftijd. Johanna Gezina is de dochter 
van Jannes Morsink (Jan Bruunink), landbouwer, en Johanna Spoolder. 
 
Arnoldus (Arend) Lammertink, geboren te Enter, gedoopt op 30 juli 1783 te Rijssen. 
De getuigen zijn Hermannes Lambertink en Dine Ekkerink.  Arend is overleden op 20 maart 
1860 te Enterbroek op 76-jarige leeftijd. Arend wordt in 1790, na de dood van zijn grootvader 
Hendrik Ekkerink, belast met twee tienden uit twee stukken land, genoemd Koppershoepstuk 
en de Hondegalgenstuk, idem de tienden uit een stuk land, genoemd Santacker. Dit werd op 
9 juni 1655 door Hendriks overgrootvader, Thonnis Thuijnck van Henrick Boncamp op het 
Katteler (havezathe) gekocht. Zoon van Arend Mannessen Lammertink (Pander) en Berendina 
Ekkerink. Getrouwd op 37-jarige leeftijd op 17 mei 1821 te Wierden, getrouwd voor de kerk 
op 19 mei 1821 te Rijssen. Getuigen zijn Maria Suikerberg en Jan Schuppert. De bruid 
is Joanna Volmerink, 35 jaar oud, geboren op 30 september 1785 te Haaksbergen, overleden 
op 24 september 1855 te Enter op negenenzestigjarige leeftijd. ze is de dochter van Joannes 
Volmerink en Joanna Oosterveld. 
 
 
 

 
 
Hendrikus Lammertink (Paander) met zijn vrouw Siene Morsink en kinderen. In het midden 
Mientje Lammertink. Allen nog onwetend van het grote onheil dat zich enkele jaren later zou 
voltrekken. 
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Bronzen beelden bij het klompenmuseum aan de Hoge Brink 
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Foto’s uit het Album van Henk Pluimers 

 

 
Jan Hendrikse 

 

Gerald Getkate 
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Daniël Kosters  

 

Jan Hodes 
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Wilma Pluimers schildert klompen 
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Enterse klompenmakers 

 
 
Een handboek formuleert minder vleiende opmerkingen over Enters karakter: 'De inwoners 
van Enter – die onder Wierden wonen –  zijn weer anders.’ ‘Je moet een Entersen van een 
Twentsen weten te onderscheiden’, zegt de volksmond. De bijnamen van de Entersen zijn: 
‘mesntrekkers’ en ‘bòorkùtl’ (boorkrullen uit een klompenmakerij). Bewoners van Enter zullen 
veel oude namen en situaties uit het verleden herkennen. De lezers, niet uit Enter afkomstig, 
zal het misschien niet bekoren, die mensen met hun bijnamen.  
 

 

 

 

Boeiend zijn de verhalen over 'de Geele' (Jans Geels). Jans Geels, die in dienst van 'de Boone' 

(Roetgerink) vele jaren met de ben op de rug de boer op ging om handel te drijven. Een ben is 

een korf die op de rug werd gedragen. Hij is meer dan zestig jaar bij Roetgerink in dienst is 

geweest als manusje-van-alles. De ene keer moest er klomphout worden gehaald achter 

Zenderen. Van de bomen werden vlotten gemaakt die dan de Loolee afdreven, waarbij Jans 

op de stammen stond. Bij de stuw in Almelo kwam Jans aan wal, want als die opgetrokken 

werd dan ging het er van. Met grote snelheid dreven de bomen de Loolee af in de richting van 

de Regge. De vlotten werden dan via de Entergraven tot bij de werf gebracht. De andere keer 

hielp Jans op de drukke Hengelose markt bij het verkopen van boter, die door ruilhandel was 

verkregen. De ruilmiddelen waren allerlei soorten bonen en ook koffiebonen. Vandaar de 

bijnaam 'de Boone’. Roetgerink maakte van de boter mooie klonten, overeenkomstig het 

Twentse spreekwoord: 'opmaken döt de botter verkopen'. Michiel (Geel) te Marskink is geboren 

omstreeks 1620 te Enter. Hij is de oudst bekende Geels uit Enter.  
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De Bos 

Klompenmaker Nijhof wordt ook de Bos genoemd. Voordat Nijhof verhuisde naar het huis aan 
de Rijssenseweg, woonde hier Gerrit Jan Bosman, Het erf is genoemd naar Bosman. In 1795 
waren er drieëntwintig gezinshoofden met klompenmaker als hoofdberoep. Sommige namen 
leven nog steeds voort in Enter: Ten Hove, Schuitemaker. Nijhof, Pluimers, Otten, Reierink, 
Wolters, Es(z)endam. Een baas met knecht produceerde al gauw tien paar klompen per dag. 
Voor heel Enter kwam dat op een jaarproductie van circa veertigduizend paar. Enterse 
zompenschippers, die wekelijks naar Zwolle, Kampen en Deventer voeren, zetten de klompen 
af. Die combinatie hield zo'n honderd jaar stand. Het aantal klompenmakers groeide tot zo'n 
veertig bazen met dertig knechten omstreeks 1892.     
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Jan en Gerard Nijhof 
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Schuitemaker 

 

De naam Schuitemaker in Enter is te danken aan de eerste dominee van de hervormde kerk 
(1706-1725). Hij schreef in het doopboek bij Timmer Tonnis de aantekening ‘oft 
Schuytemaker’. 

 

 
 

Links Schuitemaker Mantjes, rechts Schuitemaker, ook een Mantjes, achter de klompenkeet 
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Schuitemaker, Mantjes 
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2016, Engelbert Schuitemaker (Mantjes) 
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De klompenkeet van Mantjes 
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droogschuur 
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Schuitemaker, Mantjes 

 

Links Schuitemaker, ook Mantjes 
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In 1751 verkocht Gerhardus (Gradus) Schuitemaker (Timmer Jans) uit Enter voor 
honderddertig carolus (goud) gulden ‘een nieuwe Schuite met schipkiste, twee swaarden, zeil 
en touwen’ aan een Zwolse schipper. Maar de koper kwam zijn betalingsverplichting niet na. 
Pas na jarenlang procederen werd de, vordering van Schuitemaker erkend. De processtukken 
vormen het oudste schriftelijk bewijs voor de scheepsbouw van Enter. Er zullen echter in de 
zestiende eeuw ook al schuiten zijn gemaakt. In 1757 kapittelde de markevergadering dezelfde 
Gradus, omdat hij een ‘timmerwerf en een huisien’ had geplaatst op de gemeenschappelijke 
markegronden zonder voorkennis van de markerichter. Het kostte hem jaarlijks zeven stuivers 
om als eigenaar erkend te blijven. 

 

 
Mevrouw Schuitemaker – Pluimers  

 
J. Schuitemaker-Pluimers (94) denkt terug aan de tijd van oorlog, bezetting en bevrijding. Er 
komen vooral beelden naar voren van Duitse soldaten. Beelden die haarscherp in haar 
geheugen gegrift staan, want bij de familie Pluimers (Sweers) waren Duitse Wehrmacht 
soldaten ingekwartierd. 

Vlak voordat de Duitse soldaten vertrokken heeft een van hen nog gezegd dat we een 
schuilkelder moesten maken. ‘Het kon nog wel gevaarlijk worden’, zei hij. Hij heeft er 
persoonlijk op toegezien dat het degelijk werk werd, direct achter het Schöpke naast onze 
boerderij. Bij ons (het Sweershoes) waren Duitse soldaten ingekwartierd. Die sliepen op de 
deel. Daar stonden ook de koeien. Een smalle ruimte was vrijgelaten om de koeien te kunnen 
voeren en erbij te kunnen komen om ze te melken.  Bij mijn broer Jans aan de overkant van 
de Dorpsstraat moest de winkel ontruimd worden om een stel officieren te huisvesten. 

Ik moet zeggen dat op die mensen weinig viel aan te merken. Ik herinner me nog dat een van 
hen geregeld op z’n knieën voor de box lag waar de baby van mijn broer in lag en dan huilde 
hij. Hij had in de ‘Heimat’ ook een kind van dezelfde leeftijd. Een andere soldaat toonde op 
een gegeven moment erg veel belangstelling voor ons kabinet en voor wat er in lag. Maar een 
collega soldaat stuurde hem weg. Best wel netjes.  

Na de bevrijding zocht een van de ingekwartierde soldaten contact met ons. Hij had een mooie 
lange grijze overjas achtergelaten. Die wilde hij bij nader inzien toch nog wel graag terug 
hebben. Dat ging niet door dus. 

Heel scherp zijn ook de beelden van de eerste oorlogsdagen. Ik zie nog zo de vrachtwagens 
van de Duitsers staan onder de grote lindebomen voor ons huis. 
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De familie Pluimers kreeg in de oorlog ook te maken met de vervolging van de joden. Ik zat 
voor de oorlog in de klas bij Annie Samuel (Annie van Semke). Zij heeft de oorlog overleefd en 
zat ondergedoken in Borne en mede dankzij het feit dat ze blond haar had. Ies Samuel (Ieske 
van de Junne) was bijna kind bij ons aan huis. Hij zat ondergedoken in Deventer maar is, 
ondanks waarschuwingen, toch gaan reizen. Hij is opgepakt en in Sobibor vermoord.  

De bevrijding van Enter, ik weet nog dat er bij Roetgerink en de Brandput diepe gaten in de 
weg waren gereden toen er grote konvooien tanks door Enter trokken.  

Mijn latere zwager Henk Schuitemaker (ik ben in 1946 getrouwd met Johan Schuitemaker 
van Mantjes), verzamelde allerlei oorlogstuig. Zo heeft bij ons op het dressoir jarenlang de kop 
van een grote granaat gestaan die ik elke vrijdag glimmend poetste Tot politieagent  Willink 
een keer bij ons op bezoek kwam en constateerde dat het een scherpe granaat was. Hij 
informeerde tussen neus en lippen door of er nog meer opgeruimd moest worden. Ik meen dat 
er twee kruiwagens met munitie en ander oorlogstuig richting commandant Meutstege van de 
politie gingen die die nacht niet geslapen schijnt te hebben. 

 

zondag 07 februari 2016 17:00 uur. 
Enter – De gemeenteraad van Wierden wil dat de papegaaienhouder Schuitemaker (zoon van 
klompenmaker Mantjes) in Enter zijn vogelhobby ook in de toekomst moet kunnen uitoefenen. 
Schuitemaker eist die verzekering en zal in ruil voor een spijkerharde toezegging niet dwars 
gaan liggen bij de bouw van woningen op de plek en in de nabijheid van het gewezen 
loonbedrijf Roessink aan de Hambergerweg in Enter. Omdat de voormalige bedrijfsgebouwen 
hun functie hebben verloren, wil Roessink overtollige bebouwing slopen en in ruil hiervoor 
twee nieuwe woningen bouwen. Een bestaande werkplaats van 210 vierkante meter zou 
moeten blijven staan, maar een woning van de Daalakkers verplaatsen naar de 
Hambergerweg, waar drie bouwkavels op een rij komen (rood-voor-rood). 

Schuitemaker heeft op zich geen probleem met de bouwdrift, maar is bevreesd omdat op 
voorhand al bomen zijn verwijderd en houtwallen geminimaliseerd. Hij heeft naar eigen 
beweren de uil al een poos gemist en ook de spechten die tot voor kort geregeld te zien zouden 
zijn geweest. Zijn grootste zorg betreft evenwel, zo kwam hij deze week een commissie uit de 
gemeenteraad vertellen, zijn papegaaienpopulatie. Die vierentwintig vogels wil hij niet missen. 
Schuitemaker bracht zijn enthousiasme over op de volksvertegenwoordigers, die op hun beurt 
wethouder Span opdroegen hiermede duchtig rekening te houden. Vooral de raadsleden 
Braamhaar (CDA) en Nieuwenhuis (NEW) vinden het ‘niet kunnen’ dat Schuitemaker zijn 
papegaaien zou moeten loslaten. 
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Schuitemaker, Mantjes aan de Rijssenseweg  

 

Schuitemaker (Mantjes) en Hendrik Altena, Reins Hinne 
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de broers Eertink (Zwik), Dieks en Jan Hendrik

 Dieks Eertink (Zwik) 
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Erve Homan, Brinkstraat 10 

 

B Homan en Zonen Machinale Klompenfabriek, Jan (Jenske), Gerard, vader Atsie (Bernard) 
en knecht Jan Teunissen uit Wierden 
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vlnr Gerard, Jan, Bernard (Homans Atsie), Hendrik Homan en Jan Teunissen uit Wierden 

 

Klompenmaker Homan, Brinkstraat, Jan, Gerard, knecht Jan Teunissen en Hendrik Homan 
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Gerard en Jan Homan  

 

 

1912, klompenmakers Pluimers, Dorpsstraat tegenover de openbare school, Velten, die de 
zaak van Saaltink heeft overgenomen, koopt het pand en heeft de manufacturenwinkel van 
de Wierdenseweg, hoek Ypeloweg (voor de Bokkenhoek), verhuisd. Zoon Dick koopt de 
naastgelegen boerderij van Ten Brinke om de modewinkel uit te breiden. 
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Jan Hodes 
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Gerhardus Ten Berge, Proot Graads, Stationsweg 

 
De klompenkeet van Albert en Hendrik Pluimers aan de Julianastraat, de kinderen van 
Gediene oet ’n Diek. Mans is de zoon van Ab. Op de foto staan links Gerrit van Gediene en 
Jan Ter Weel, Vi’js Jantje.  
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Mans Pluimers van ’n Ab  
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                                                                                Pluimers, Julianastraat 
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Klompenkeet Pluimers, Julianastraat 

 
Klompenmakers Otten, Klok’n van de Hoge Brink, vlnr Klok’n Jan, Klok’n Gerre, kinderen en 

kleinkinderen. Jan was ook postbode vandaar zijn witte hemd.  
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Gerard Rosink (Heup,n Gerrad) en Gerhardus Ten Berge (Proot’n Graads)  
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Klompenmaker Herman Nijenhuis, ook Binnengaais Herman genoemd; hij woonde in het 

Woltershoes naast de coöperatie. 
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Morsink (Soels) van de Goorseweg 1, vlnr: vader Hendrik, Gerard, Herman, Johan en Hendrik. 

 

Morsink (Soels) Gerard, Herman en  Hendrik 
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Jan Langenhof, midden en Albert Pluimers (Ab oet ’n Diek), rechts 
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Demonstratie klompenmaken bij het museum 

 

 

Frans Heering en Willem Cox 

 

 

1986, demonstratie klompenmaken bij het klompenmuseum, vlnr:  Pluimers (Köps), Jan 

Willem ten Hove (Klitse), Willem Cox en Berend Jan Pluimers (Sussen Berend) 
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Europese demonstratiedagen 

handmatig klompen maken 
 
2016, donderdag 11 augustus  en  vrijdag 12 augustus  
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Daniël Kosters 

 

Het is op een dag in september 1976. Vier oude klompenmakers, zeventigers en tachtigers 
inmiddels, zitten na te praten over de zomer die voorbij is. Ze hebben die zomer demonstraties 
klompenmaken gegeven. Ze realiseren zich tot hun schrik dat op dat moment geen enkele 
jongere het vak ‘klompen maken’ nog beheerst. ‘Hoe moet het straks verder in Enter, het 
klompenmakersdorp bij uitstek, als wij er straks niet meer zijn?’ Dat vragen ze zich ietwat 
weemoedig af. 

De vier klompenmakers, Morsink, Heering, Getkate en ten Hove, pakken samen met en onder 
de drijvende kracht van Mans Pluimers de handschoen op en besluiten tot het opzetten 
van een cursus handmatig klompen maken. 

In 2016 bestaat de opleiding veertig jaar, een jubileum dus. Een jubileum waar ze in Enter 
trots op mogen zijn. Maar ook een jubileum met kanttekeningen. De docenten van het eerste 
uur, die toentertijd de titel ‘professor’ kregen, zijn niet meer in ons midden. Van 
alle afgestudeerden hebben er twee het vak zo goed onder de knie gekregen, dat zij zelf 
jarenlang de lessen hebben verzorgd. Helaas is een van die docenten (Theo ter Horst) in 2015 
overleden. Op dit moment drijft de opleiding op de vakkennis van een docent: Ton Verheijen. 

Willen ze ook in de toekomst dit mooie ambacht door kunnen geven aan volgende generaties, 
dan moeten ze zorgen dat er voldoende aanwas is. Vooral jongere deelnemers zijn erg welkom. 
Ook moet het team van leraren verder uitgebreid worden. 

Het veertigjarig jubileum is niet alleen een moment om te vieren. Het is ook een moment 
waarop ze zich moeten realiseren dat, ze dan alles in het werk zullen moeten stellen om de 
jeugd te interesseren voor dit mooie ambacht. De opleiding klompen maken in Enter is de 
moeite waard om in stand te houden. Bron: de Erfgoedstem. 
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Johan Effink, de Keurne 
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De houtkopers 

 

Er waren twee bedrijfjes die hout opkochten voor de klompenmakers in Enter. Het hout werd 
gekocht bij de boeren door heel Twenthe, van Deventer tot Denekamp. De houtkopers 
vertrokken ’s morgens vroeg om 04.00 uur en kwamen terug om 17.00 uur, soms ook om 
24.00 uur. Nooit werd buitenshuis overnacht, aldus Jan ten Brinke (Pluumers jongs). De 
terugkomst hing af van de hoeveelheid hout en de afstand die afgelegd moest worden om thuis 
te komen. Het vervoer gebeurt met Belgische paarden en een sleperswagen of  een mallejan. 
Dat is een eenassige kar om stamhout uit het bos en van de houtwallen in het veld te halen. 
Een mallejan bestaat uit een as met vaak bovenmaats grote wielen.  
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Mallejan  
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Hout halen in het veld  
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De Belgische paarden hadden een gecoupeerde staart omdat die anders tussen de leidsels 
kwam. Ook sloegen de merries met hun staart heen en weer als ze plasten en dan werden de 
mannen op de wagen nat, aldus Jan ten Brinke (van de Pluumers jongs). Op de wagen stond 
een houten kuip met het voer voor de paarden. In de zomer werd er geklompt, het land bewerkt 
en gevaren met de zomp, in het najaar en de winter werd er hout opgekocht bij de boeren. 
Aan de wagen was een carbidlamp gemonteerd, later kwam er een lantaarn met petroleum. 
Maar wie waren toch die houtkopers?  Dat waren Gerrit en Dirk Ezink (van de Kos) en Hendrik 
en Jan Pluimers van de Sweersboer. Ze haalden het hout op bij de boeren. De Ezinks hadden 
mensen in dienst, zoals Jille Pultrum (de Vilder) en Gerrit Langenhof van de Oude 
Deldenseweg. Gerrit Ezink (Kos Gaait) ging op de fiets naar de boeren om afspraken te maken. 
Hij was getrouwd met Hendrika Johanna Van Uitert. Gerrit Ezink (Kos Gaait) kwam uit een 
gezin van drie kinderen, Dirk, Gerrit en Riek Ezink. Ze woonden aan de Werfstraat, in het 
huis naast Waanders (Brouws) en Pluimers (Susse) en aan de andere kant Hobbelink en 
Scholten (Wanda). 

Pluimers (van de Fabriek) van de Dorpsstraat bij de roomse kerk was houthandelaar. Hij kocht 
eiken- en geriefhout op bij de boeren. Het hout werd in het café Roetgerink verkocht. Notaris 
Schönfeld Wichers, later ook notaris Bernhard, verkochten het gerief- en het eikenhout van 
een bosperceel bij opbod. Daarna ging de koper aan het snoeien. Alle dunne en kromme 
takken werden gesnoeid en aan takkenbossen, de rijze, gebonden. Dertien van deze bossen 
vormden een perceel. Acht percelen samen vormden één vim (=104 bos). Deze werden na 
verloop van tijd  dus door de notaris uit Rijssen bij opbod verkocht. Met de rijze werd het 
fornuis gestookt om het eten te bereiden, om de was te koken en de aardappels voor de 
varkens. De bakkers en de slagers waren grootgebruikers. Rijshout brandt kort, maar wel 
heftig en was daarom buitengewoon geschikt voor hun ovens.  Riek Ezink (van de Kos), de 
zuster van Dirk en Gerrit, was secretaresse bij de notaris aan de Boomkamp te Rijssen. 
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Jille Pultrum (de Vilder) begon voor zichzelf. Hij kocht een vrachtwagen en werkte veel voor 
Ten Brinke (Pluumers jongs). Hij reed naar Limburg om in Valkenburg en Maastricht cement 
te kopen uit de mergelgrotten. Tegenwoordig staat Pultrum bekend om haar ruime ervaring 
in exceptioneel transport. Zij vervoeren alle vrachten die afwijken van de standaard maten en 
die dus langer, breder, hoger en zwaarder dan normaal zijn.  

In de oorlog begon H. ten Brinke senior (de Smid van de Rijssenseweg)  met houttransport 
voor de klompenmakers. Dat gebeurde met twee paarden en wagens. Later werd dit aangevuld 
met een Chevrolet, die gekocht werd van de Canadese bevrijders. Deze auto werd later 
ingeruild voor een G.M.C.; dat was een Amerikaanse vrachtwagen. Daarmee werd ‘het houten 
tijdperk’ afgesloten.  Omstreeks 1956 werd een ladder aangeschaft, die werd gebruikt bij 
zandafgravingen bij Wolters aan de Rondweg, De Wilde aan de Heidebloemweg en Van de Burg 
aan de Jagersweg. De eerste diesel werd in 1960 in gebruik genomen. In het jaar 1961 werd 
een volvo aangeschaft, waarop een kipper werd aangebracht. In 1958 komt er een nieuwe 
M.A.N. , in 1965 een Mercedes en in 1968 wordt de eerste volvo laadschop geleverd door De 
Kuiken uit Emmeloord. Op dit moment kun je bij Ten Brinke, die met zijn bedrijf verhuisd is 
naar Rijssen, een container huren voor bijvoorbeeld bouw- en sloopafval. 

Dat in de eeuwen dat er wel wat te verdienen was Enter niet tot groter welvaart kwam had 

een andere oorzaak. Dat ligt grotendeels besloten in het karakter van de Entersen. Door de 

eeuwen heen waren zij onverbeterlijke individualisten en dat verhinderde een hechte 

onderlinge samenwerking. Tegenover de buitenwereld wekten de Entersen wel de indruk van 

een grote saamhorigheid. Vooral in de schipperij werkten ze eendrachtig samen om de 

moeilijkheden rond de bevaarbaarheid van de Regge de baas te worden. Ook als er 

moeilijkheden dreigden ‘in den vreemde’ kreeg men met een gesloten groep te maken. De 

unieke mogelijkheden die hun het eeuwenlange monopolie op het vervoer te water bood 

hebben ze niet te gelde kunnen maken. Zo liepen er dagelijks veel schippers rond in Enschedé 

en andere Twentse steden om kooplieden te bezoeken en vracht te verkrijgen. Met een beetje 

onderlinge samenwerking had dat vele malen efficiënter gekund. Ook de handel hebben de 

schippers nooit goed ter hand genomen, al lag dat erg voor de hand. Ook hiervoor was een 

interne samenwerking nodig die er niet was. Een ‘Enterse Compagnie’ is dus nooit van de 

grond gekomen. De klompenmakers boden op de houtveilingen driftig tegen elkaar op, met 

als lachende derden de houtverkopers. Hier stuiten we op de tegenstelling in het Enterse 

volkskarakter. Dingen doen die soms het persoonlijk economisch belang schaden, om een 

ander belang te dienen namelijk de persoonlijke ongebondenheid ten opzichte van een ander. 

Deze drang naar vrijheid en ongebondenheid maakte veel andere belangen hieraan 

ondergeschikt. Aan de ontwikkeling van deze karaktertrek zal het lange scheepvaartverleden 

niet vreemd zijn geweest. 

 

Trippen 
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Gerald Getkate   

 

 

Gerald Getkate (42) uit Enter is de beste van het hele land in zijn vakgebied. Maar ook één 

van de weinige nationale kampioenen die geen stuiver verdient met zijn werk. 
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In het Brabantse Sint-Oedenrode legde Getkate onlangs beslag op de nationale titel handmatig 

klompen maken met een nagenoeg perfect paar damesklompen. De Enternaar is een 

bezienswaardigheid in zijn dorp. En niet alleen door zijn lange, rossig-grijze puntbaard. 

Regelmatig staat hij in zijn tuin klompen uit blokken hout te snijden en daarin is hij anno 

2017 één van de weinigen.  

Hoe anders was dat pakweg honderd jaar geleden. Getkate slaat een boek open over de historie 

van zijn ambacht. ‘In 1910 waren er nog tweehonderd bedrijven in Enter en Enterbroek met 

in totaal circa driehonderd klompenmakers. Zij maakten de klompen niet alleen voor hun 

plaatsgenoten en inwoners van omliggende dorpen, maar ook voor de export naar vooral het 

noorden maar ook het westen van het land. In die tijd liep bijna iedereen op klompen. Anno 

nu zijn er nog slechts omstreeks vijfendertig handmatige klompenmakers in heel Nederland.’ 
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En dat zijn dan louter hobbyisten, want een handmatig klompenmaker kan allang niet meer 

van zijn ambacht rondkomen.  

‘Mensen vragen me wel eens of ik voor hen een paar klompen kan maken. Dan zeg ik: ja hoor, 
voor 200 euro. Daar zegt niemand 'ja' op, want machinaal gemaakte klompen kosten twee of 

drie tientjes. Maar ja, ik ben er een hele zaterdag mee bezig.’ 

En dus maakt Foeters Gait - de vijfde generatie in zijn familie die het ambacht uitoefent - 
alleen klompen voor zijn vrouw, twee zonen of dochter. Geld verdienen doet hij als bouwkundig 

adviseur van de Monumentenwacht.  

Met je handen klompen maken anno 2017; het is allesbehalve romantisch. Getkate zelf is dat 

wel. Het verhaal achter zijn prijswinnende klompen:  

‘Ik heb dit paar gemaakt voor mijn vrouw. Die had nog geen klompen en doet ze volgend jaar 
aan als we samen naar The Bodgers Ball in Engeland gaan, een festival voor bewerkers van 

groen hout. We maken er samen een mooie reis van.’  

 

 

Prehistorisch dorp Eindhoven 
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Gerald Getkate schrijft op 30 augustus 2019 op zijn facebooksite: 

 

Ik heb afgelopen vakantie de laatste handmatig klompenmaker van Zweden mogen ontmoeten 

en we hebben samen de hele dag staan klompen maken, Hij heeft mij de Zweedse methode 

voorgedaan en ik heb hem het Nederlandse klompen maken laten zien. Zeer bijzondere ervaring 

waar we in de toekomst zeker vervolg aan zullen geven om het ambacht van klompen maker in 

Zweden te waarborgen.  
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2016, ganzenmarkt 
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Schilderijen van Gé Roessink 
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Klompen maken is een vak 

 

Klompen waren vroeger goedkoper dan schoenen. Daarom werd de klomp ook wel de schoen 

van de armen genoemd. En klompen zijn comfortabel, praktisch en veilig werkschoeisel. Een 

voet in een klomp raakt nooit bekneld: die kun je er altijd weer uit halen. 

In tijden van armoede was de klompenmakerij voor landarbeiders en kleine boeren een 

welkome bijverdienste. 

Klompen maken leer je in de praktijk. Het duurt jaren voordat iemand het vak onder de knie 

heeft. Met wat handgereedschap maakte een geoefende klompenmaker op een lange werkdag 

zo’n zes tot acht paar klompen. De klompenmaker zaagt eerst de door hem aangekochte 

boomstam(men) – populieren of wilgen – in stukken en verdeelt deze weer in wigvormige 

stukken. Daarna hakt hij elk stuk met de dissel (een bijl met een lemmet dwars op het 

handvat) in de ruwe vorm van een klomp. 

Deze belandt daarna op het snijpaard – een breed stuk hout op poten waaraan bovenop een 

zware kram is bevestigd met daarin de haak van een lang mes (krammes). Omdat het mes in 

de kram scharniert, werkt het als een hefboom en kan er bij het hakken veel kracht worden 

gezet. Zo krijgt de klomp verder vorm. 

Daarna zet de klompenmaker de klomp met de neus naar beneden vast in de werkbank om 

hem uit te boren. Met het bodemmes werkt hij de bodem af en snijdt hij de binnen- en 

buitenkant glad. Hij maakt een linker- en een rechterklomp die elkaars spiegelbeeld zijn. Als 

ze zijn afgewerkt, moeten de klompen een aantal weken drogen. 

In de jaren twintig daalde de vraag naar klompen, groeide de concurrentie en stegen de kosten 

doordat de boomstammen van verder moesten worden aangevoerd. Mechanisering was 

noodzakelijk om grootschaliger en goedkoper te kunnen werken. Een van de bedrijven die op 

machines overstapte, was klompenmaker Lammertink. Hij installeerde in de jaren dertig 

dieselmotoren om de machines aan te drijven, inclusief een drijfwerk met riemen. Later 

kwamen er elektromotoren. Het mechanisatieproces voltrok zich in snel tempo. 

Ook in de machinale klompenmakerij worden eerst bollen gezaagd ter grootte van de klomp. 

Dat gebeurt met de afkortzaag. Daarna worden de bollen met de lintzaag in wigvormige 

stukken gezaagd en worden ook de scheuren en noesten weggezaagd. Op de richtmachine 

worden deze stukken tot ‘klompenbroodjes’ gefreesd. 

Daarna volgt de klompen kopieermachine. Hierop krijgt de buitenkant van de klompen vorm 

door deze van een mal te kopiëren. In de boormachine worden de klompen vervolgens 

uitgehold. Ook dit gebeurt met een mal. Daarmee krijgen de klompen de juiste pasvorm. Als 

een andere maat moet worden gemaakt, zijn de medewerkers een dag bezig om de machines 

opnieuw in te stellen. Tot op de millimeter nauwkeurig moeten de lengte, breedte en dikte van 

de zool worden afgesteld. De kopieermachine maakt gemiddeld zo’n 40 paar klompen per uur. 

De ruwe klompen gaan zo’n tien dagen de droogkamer in. Vervolgens worden ze van de laatste 

oneffenheden ontdaan en geschuurd. Het schuren was lange tijd hoofdzakelijk handwerk, 

maar wordt nu met een schuurmachine gedaan. Alleen de voor- en achterkant worden nog 

met de hand geschuurd. Een deel van de klompen wordt geschilderd. De gele klompen met 

het rood/zwarte motief worden het meest verkocht. Andere klompen krijgen 

fantasieschilderingen in allerlei kleuren. 

Met de klompenmakers verdwijnt ook hun vakkennis en dat brengt het voortbestaan van de 

klompenmakerij in gevaar. Tegenwoordig is de klomp in de hele wereld een gewild souvenir 

uit ‘Holland’. En in bepaalde beroepen, zoals dat van stratenmaker, zijn een paar goede 
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klompen nog steeds onmisbaar. Maar om hun ambacht voor de ondergang te behoeden, zijn 

klompenmakers naarstig op zoek naar nieuwe toepassingen. Bron: Zeeuwseankers.nl. 

 

 

Wim Nijenhuis 

 

Frits Roessink   
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Er zijn geen erkende opleidingsmogelijkheden tot klompenmaker. Het leren maken van 

klompen is iets wat alleen in de praktijk aangeleerd kan worden door te oefenen. In de meeste 

gevallen werkte een gezel klompenmaker samen met een ervaren klompenmaker, die gezien 

kon worden als leermeester. Er worden tegenwoordig nog steeds volop klompen gemaakt, 

echter worden deze klompen over het algemeen niet meer op de traditionele manier gemaakt. 
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Moderne fabrikanten maken gebruik van speciale machines, waardoor het ambacht 

klompenmaker verloren is gegaan.  

Als klompenmaker werk je in een klompenmakerij of ben je werkzaam als zelfstandig 

klompenmaker in je eigen klompenmakerij. De meeste klompenmakers waren werkzaam 

als ondernemer en niet in loondienst. Als we spreken van een moderne klompenmaker zal de 

klompenmaker in de meeste gevallen werkzaam zijn binnen een fabriek. Een klompenmaker 

hoeft niet beroepsmatig werkzaam te zijn, omdat een klompenmaker ook hobbymatig klompen 

kan maken. 

De belangrijkste competentie van een klompenmaker is de vakinhoudelijke kennis van 

klompen en klomptechniek, om goede klompen te kunnen maken. Daarnaast kan 

doorzettingsvermogen aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat het leren 

maken van klompen niet heel makkelijk is. Omdat een klompenmaker meestal werkzaam is 

als ondernemer moet een klompenmaker ook over een commerciële instelling beschikken. 

Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, kwaliteit, presteren en zelfstandigheid. 

Voor het beroep klompenmaker is er geen arbeidsmarktperspectief meer, omdat het beroep 

eigenlijk niet meer voorkomt. Wel is het zo dat er nog voldoende klompenmakers zijn die op 

de traditionele manier klompen maken. Maar ze doen dit niet beroepsmatig. De meeste nieuwe 

klompen worden tegenwoordig fabrieksmatig gemaakt. Er zijn dan ook geen 

doorgroeimogelijkheden voor het beroep klompenmaker. Bron: mijnzzp.nl. 

 

 

Klompenmaker Schuitemaker, Rijssenseweg 

 

 



123 

 

 

1978, de broers Schuitemaker aan de Rijssenseweg, voor de huidige afslag N347 naar 

Rijssen. 

Vlnr: Willem  geboren 27 februari     1928 – overleden. 25 januari 1989 houtinkoop 
        Johan   geboren 12 januari       1921      modellen maken 
        Hendrik geboren 15 juni           1922      verkoper 
        Jan        geboren 14 september 1916 hout inkoop 

 

In de toptijd, omstreeks 1978, waren er acht knechten. Deze foto is gemaakt in 1978  ter 
gelegenheid van het kampioenschap te Sint. Oedenrode: Ze wonnen de eerste prijs, een 
zilveren klomp. Vanaf 1984 verder met één knecht, met name Marinus Asbroek (Meriens van 
de Stalgeie).  
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klompenmuseum 
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De mallejan  

 

Een mallejan is een vervoermiddel dat vroeger in de bosbouw werd gebruikt om 
boomstammen en andere lange voorwerpen te vervoeren. Zo werden ze bijvoorbeeld voor de 
klompenmakers gebruikt voor transport van boomstammen. 

Een mallejan bestaat uit een as met vaak bovenmaats grote wielen. 

De as is in het midden sterk gebogen. Het voertuig heeft een lange dissel die star, onder een 
hoek, aan de gebogen as vast zit. Wanneer de dissel recht vooruit steekt (horizontaal) wijst de 
bocht in de as omhoog. Wanneer het vrije uiteinde van de dissel omhoog steekt is de top van 
de bocht in de as laag bij de grond. 

De dissel dient als hefboom om de last van de grond te tillen. De last wordt eerst bevestigd 
aan de dissel bij het uiteinde dat aan de as zit. Daarna drukt men het vrije einde van de dissel 
omlaag, zodat de as met de boog omhoog komt te staan. De last, die bij de top van de bocht 
vast zit, komt mee omhoog. 

Zodra de last vrij hangt, kan hij met kettingen rond de as worden bevestigd. Afhankelijk van 
de lengte en het gewicht van de last hangt deze vrij of wordt deze aan de achterzijde over de 
grond gesleept. 

Eventueel kan een tweede as worden toegevoegd. De te vervoeren bomen of rails worden dan 
onder de beide assen gehangen en vormen de verbinding ertussen. De zo gevormde constructie 
lijkt op een wagen. Beide assen kon met de hand richting gegeven worden. Het geheel wordt 
in de regel getrokken door een dubbelspan paarden. 
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1986, Mans Pluimers demonstreerde hoe een klomp moet worden geschuurd. 
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1986,  Jan Schuitemaker,  Jan Willem Ten Hove en Jan Ter Weele in het klompenmuseum  

 
Enter stond er na de Eerste Wereldoorlog economisch niet best voor. De ganzenhandel lag 
plat, de zompenvaart was vervangen door het vervoer per spoor en over de weg, de 
klompenhandel zakte in omdat er weer meer schoenen te koop waren. Er was sprake van 
overproductie in de klompenhandel omdat er machines gekocht waren die het hout konden 
zagen en de klompen aan binnen- en buitenkant vormen. Père Baudin uit Lurcy-Lévy bij 
Nevers (Frankrijk)  leverde de machines. Volgens een rapport uit 1919 waren er toen 200 
werkplaatsen in Enter en Enterbroek. Er werkten 300 klompenmakers. Het loon was niet 
best. Bij een gemiddelde werkduur van elf uur per dag verdiende de klompenmaker zeven cent 
per uur. Er waren teveel klompenmakers en het vak zou geen geld opleveren, wel armoede. 
Toen kwamen na de Eerste Wereldoorlog of Grote Oorlog de Spaanse groep en de zwarte 
donderdag van de beurskrach. De import uit België bedierf de markt. De economische opbloei 
begon pas na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat duurde niet lang. Veel klompenmakerijen 
sloten hun deuren omdat bijna niemand meer klompen droeg.. In 1925 bestond de 
mogelijkheid om tegen vergoeding een wees in de kost te nemen. Op 19 december 1924 besluit 
men een armenhuis te bouwen aan de overkant van het bestaande armenhuis. Koenderink, 
metselaar en timmerman, heeft de bouwtekeningen gemaakt. Het armenhuis wordt 
aanbesteed en gegund aan G. Velten, G. Koenderink en de timmermannen Van Nes en 
Waanders. Er bestaat niet veel animo vanuit de gemeente om de prijs te drukken door te 
helpen bij het bikken van stenen.  
 
Op 16 mei 1941 wordt in bezet Nederland de vakgroep ‘De Nederlandsche Klompenmakerij’ 
opgericht. Het is naar een Duits model opgezette bedrijfsorganisatie. Een poging om de 
afzonderlijke bonden in stand te houden mislukt. De provincies worden verdeel in rayons en 
per provincie wordt een leider aangesteld. Een klompenmaker mag alleen stamhout 
verwerken. De rest is bestemd voor de andere houtverwerkende industrie. Alles wordt centraal 
geregeld door het Rijksbureau voor Hout. Klompenmakers krijgen te maken met veel 
regelingen en verordeningen. De controles op de naleving worden strenger en overtreders 
krijgen hoge boetes. Als de belastingaanslag niet op tijd is voldaan wordt er geen hout meer 
toegewezen. Het wordt verboden om klompen te leveren aan winkeliers en particulieren die 
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niet voor 1 mei 1940  tot de geregelde afnemers behoorden. Er volgden prijzenbeschikkingen 
voor hout, distributieregelingen voor machines en een prijsbeschikking voor levering van 
klompen aan grossiers, de Duitse Wehrmacht en afnemers uit Duitsland. 
 
 
 

 
 

 
 
2016, schoolkinderen beschilderden klompjes 
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Klompenmuseum Enter 
 
 
 

 
 
 
Jan Hendrikse  
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Wilma Pluimers 
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1986, opening oudheidkamer Buisjan, Jan Willem Ten Hove van de Klitse 
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De reis van Klitsen-Jan Wilm naar de 
Holland Fair in Amerika 
 
 

 

Het bestuur van de Federatie van Klompenfabrikanten. Onderste rij, tweede van links is Jan 
Willem ten Hove. 

In 1949 is de Nederlandse regering bezig met het ontwikkelen van exportplannen naar 
Amerika. Zij nodigen de leider van het Gimbel warenhuisconcern in Philadelphia, de heer 
Arthur Kaufman, uit om hen van advies te dienen over deze plannen. Dit leidt ertoe dat in mei 
1950 in de gebouwen van het Gimbelconcern in Philadelphia in de staat Pennsylvania aan de 
oostkust van Amerika de 'Holland Fair' wordt gehouden. Op een oppervlakte van 35.000 
vierkante meter wordt een tentoonstelling ingericht. Hier kunnen de Amerikanen 
kennismaken met producten en de cultuur en folklore uit Holland. 

Als voorzitter van de Federatie van Klompenfabrikanten in Nederland is Ten Hove (Klitsen-
Jan Wilm) gevraagd om op de Holland Fair klompenmaken-demonstraties te geven. Op 18 
april 1950 gaat Jan Willem aan de Wilhelminakade in Rotterdam aan boord van de Nieuw 
Amsterdam. Op 26 april komen ze in New York aan en vergapen zich aan de wolkenkrabbers. 
Met de trein reizen ze naar Philadelphia eerst onder de grond, dan boven de straten en over 
immense bruggen. In Philadelphia worden ze in eerste instantie ondergebracht in het luxe 
Benjamin Franklinhotel, genoemd naar de stichter van de stad. Jan Willem krijgt een kamer 
op de tiende verdieping en schrijft in zijn dagboek ‘Het duizelt je als je naar beneden kijkt’. 
Televisie in het hotel, koelkast en andere luxe die in Enter toentertijd nog niet bekend was. 

Geleidelijk richten ze de stand in voor de klompenmaken-demonstratie. Op 6 mei 1950 opent 
prins Bernhard de Holland Fair. De televisie maakt opnamen en natuurlijk moet de prins 
poseren met de 'Woodenshoe-maker'. De prins krijgt een klomp en zegt tegen Jan Willem: 
‘draai maar even met je boor, dat willen ze zien’. Bij zijn vertrek zegt de prins: ‘Nou vriend, ik 
wens je nog veel plezier in de tijd dat je hier bent’. 
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Tijdens het klompen maken drommen de Amerikanen samen voor de stand. Soms moet hij 
ophouden omdat er grote opstoppingen ontstaat. De meegebrachte klompenvoorraad voor de 
verkoop slinkt en alles moet ingepakt worden in luxe inpakpapier. 

Op de vrije dagen ervaren ze de wonderen van Amerika. Bijna iedereen heeft een auto, er is 
een ondergrondse, de lonen zijn hoog. Ook de verschillen tussen zwart en wit blijven niet 
onopgemerkt, evenals het gemak waarmee de mensen dat in 1950 nog accepteren. 
Intussen zijn ze verhuisd van het Benjamin Franklinhotel naar het gebouw van de YMCA dat 
ook prima is. Het is extreem warm in Philadelphia en het is een bezoeking om zes uur per dag 
te demonstreren. Er worden pauzes ingelast, al went iedereen geleidelijk wel aan de 
temperatuur. Op 18 mei gaat de groep naar New York voor televisieopnames. Ze krijgen een 
kwartier. Jan Willem snijdt in de gauwigheid een ruwe klomp, boort hem half uit en maak 
hem glad. Heel New York en omgeving tot Philadelphia ziet de uitzending. 
Vrijdag 9 juni vertrekt Ten Hove vanuit New York weer naar Nederland waar ze 18 juni 1950 
in Rotterdam aankomen. Vol indrukken van die nieuwe wereld aan de andere kant van de 
oceaan. Bron: Enters Erfgoed.  

 

Van Bakkersknecht tot klompenmaker 
 

Jan Willem ten Hove, bijnaam De Klitse, was een bekende in klompenmakersland. Hij is vaak 
op ansichtkaarten afgebeeld als promotor voor het ambachtelijk vakwerk. Hij heeft met nog 
vier klompenmakers, de heren Morsink, Heering, Getkate en Pluimers de cursus handmatig 
klompenmaken opgezet. Jan Willem Ten Hove werd op 13 juni 1894 in Rijssen geboren. De 
ten Hove’s hebben allemaal de bijnaam Klitsen.  
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‘Het verhaal gaat dat mijn grootmoeder Geese naar een huis verhuisde waarin drie dames 
hadden gewoond die enorm konden kletsen (klitsen). Op dat huis rustte dus al een bijnaam, 
die mijn grootmoeder erfde en zo ook het nageslacht’, aldus ten Hove in een interview in 1996. 

In 1900 verhuisde Jan Willem met zijn ouders naar Enter. Hij ging naar de school met de 
bijbel  tot zijn elfde. Toen moest hij zijn vader helpen in de bakkerij en brood bezorgen per 
bakfiets behoorde eveneens tot zijn taak. Ten Hove is ook nog enkele jaren bakkersknecht bij 
de firma Klumpers in Markelo geweest. Klompenmaker werd hij pas na 1920. Dat is bij toeval 
zo gekomen. In 1914 kreeg hij een oproep voor de militaire dienst. In de mobilisatietijd werd 
Ten Hove als grenswacht in Vriezenveen gestationeerd. Daar maakte hij kennis met een 
plaatselijke klompenmaker. Die man dacht dat de Enternaar wel het klompenmakersvak 
beheerste. Dat was dus niet het geval. Maar hij kreeg wel interesse. De Vriezenvener heeft 
hem het vak bijgebracht.  

De jonge Enternaar bleek een natuurtalent. In 1920 begon hij met zijn broer Hendrik een 
klompenmakerij. Jan Willem zocht de klanten en vond die al gauw onder de winkeliers in de 
omgeving. Zijn vroegere werkgever Klumpers bijvoorbeeld werd een goede klant en zo kwamen 
er steeds meer bij. Ondanks de grote concurrentie van Enterse collega’s ging het de gebroeders 
Ten Hove goed. In die tijd waren er honderdvier klompenmakers, die de kost met 
klompenmaken verdienden. Vrijwel iedereen had ook nog een kleine boerderij met één of twee 
koeien op stal en een sik in de wei. 

Klitsen Jan Wil’m ging zelf op pad om geschikte bomen te kopen. Dat waren populieren en 
wilgen uit de directe omgeving.  Er werd scherp gelet op de gaafheid van de boom. Je betaalde 
in die tijd acht tot tien gulden per boom. De populier was goedkoper en voor een 
klompenmaker gemakkelijker te bewerken. Wilgenhout is veel harder.  De gekochte bomen 
liet hij ophalen door vrachtrijder Ezink (de Kos) uit Enter. De gebroeders Ten Hove hebben 
het werk niet altijd alleen gedaan. Regelmatig waren er knechten aan het werk, zoals Gerrit 
Jan Rohaan, Berend Jan Pluimers en Arend Jan Koenderink. In de crisisjaren zag Hendrik 
de klompenmakerij niet meer zitten. Hij koos voor een vast inkomen in ‘de textiel’ in Goor. 
Jan Willem ging zelfstandig verder. Hij legde zich vooral toe op de handel in hout.  

Jan Willem ten Hove is zeer actief geweest in het verenigingsleven. Zijn kwaliteiten daarin 
bleven niet onopgemerkt. Hij was al lid van de Provinciale Klompenindustrie Overijs-
sel/Gelderland en later ook van de Nederlandse Bond van Klompenmakerspatroons. Van 
laatst genoemde organisatie is hij ruim twintig jaar voorzitter geweest. 

In 1950 kwam er een verzoek bij de Nederlandse Bond van Klompenmakers om een 
demonstratie klompenmaken te verzorgen in Philadelphia. Dit in het kader van ‘Holland Fair’, 
een tentoonstelling over Nederland en zijn producten. Het oog viel op Ten Hove, toen nog geen 
voorzitter maar bestuurslid. Hij zag dat wel zitten, zijn vrouw echter vond het een hele 
onderneming. Hij kon haar overtuigen dat het ook nog een beste cent opleverde en heeft toen 
‘ja’ gezegd tegen de organisatie. 

Op dinsdag 18 april 1950 vertrok Enternaar Klitsen Jan Wil’m met de Nieuw Amsterdam 
vanuit Rotterdam richting Southampton om daarna over de Atlantische Oceaan koers te 
zetten naar Amerika. Een lading Enters populierenhout ging mee aan boord. 

Op 26 april beschrijft de reiziger in zijn dagboek de binnenkomst van het schip in de haven 
van New York.  

Van verre rijst het Vredesbeeld als een machtig monument aan de ingang van de havens op. 
Links ligt Long Island, aan de rechterkant de wolkenkrabbers van Manhattan en links het land 
van de Hoboken. Je hebt geen ogen genoeg om alles in je op te nemen. 
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Over het hotel in Philadelphia schrijft hij: ‘Het is zo hoog dat het je duizelt wanneer je naar 
boven kijkt, laat staan van boven naar beneden’.  Verder beschrijft hij in zijn dagboek de 
opvallende lichtreclames, het immens grote warenhuis in Gimmels, de kerkdiensten die hij 
bezocht, de uitstapjes met Nederlandse families naar bezienswaardigheden, de reis naar 
Washington, de bezoeken aan New York, over de moderne techniek die daar toen al heel ver 
was, het drukke verkeer en de hitte. 

Dagelijks schreef ten Hove in zijn dagboek. Bij de datum 3 mei 1950 lezen we:  

Van het leven hier begrijp je hoe langer hoe minder. Het schijnt dat geld hier geen woorden 
heeft. Er wordt eenvoudig met dollars gegooid. Gewone mensen zien er niet tegen op om tien 
dollar te betalen voor een entree voor een party-avond. Dat is zegge en schrijven achtendertig 
Nederlandse guldens en zo heb je meer van die gekke dingen. Daar raken wij als Nederlanders 
niet over uitgepraat. De mensen verdienen hier over het algemeen zoveel, dat dergelijke uitgaven 
mogelijk zijn. Kleding is in verhouding tot lonen goedkoop. Schoenen zijn hier niet goedkoop. 
Omgerekend zijn die in Holland goedkoper. Twaalf eieren kosten negenendertig cent. Een 
behoorlijke maaltijd, met aardappelen, vlees, groente, soep, dessert en koffie kost hier zeventig 
tot tachtig cent. 

Op vrijdag 5 mei 1950 arriveerde prins Bernhard, die de tentoonstelling zou openen. Hij werd 
vergezeld door Van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken. ’s Avonds was er een groot 
diner met alle medewerkers aan de ‘Holland Fair’.  

Zaterdag 6 mei 1950 vond de officiële opening plaats met het traditionele doorknippen van 
het lint door prins Bernhard. De ‘Holland Fair’ trok veel belangstelling. ‘Er waren stands met 
textiel, diamanten, zilverwerk, kaas, haring, poppen, oude kunst, tulpenbollen en natuurlijk 
de demonstratie van de wooden shoes. De Hollandse stand trok veel bekijks. En toen de prins 
naast Ten Hove in de stand kwam staan, flitsten de fototoestellen en filmapparaten.  Toen 
gaven de persmensen de prins een klomp in handen en zei de prins tegen Ten Hove:  ’Draai 
nu maar even met je boor, dat willen ze graag filmen’. 

Ten Hove heeft op de tentoonstelling goede zaken gedaan. Er zijn 3500 draagbare klompen 
verkocht en 25.000 sierklompjes. Met een flinke order op zak voor de Nederlandse 
klompenindustrie keerde hij op 18 juni 1950 naar Enter terug. 

Het is overigens niet de enige reis die Ten Hove als promotor voor de klompenindustrie 
gemaakt heeft. Hij is in Brussel geweest en verzorgde demonstraties in Keulen, Manchester 
en Sheffield. Hij heeft in zijn leven totaal elf verschillende landen bezocht. Het klompenmaken 
lag hem na aan het hart. In zijn lange leven maakte hij tenminste 1.000.000 paar klompen. 
Lang nadat hij gepensioneerd was, maakte hij voor z’n plezier nog klompenplanken. Het is 
een presentatieplank van stuk hout tot volwaardige klomp.  

Op verzoek van de toenmalige Wierdense burgemeester A. Lieuwen heeft hij klompenmakers 
cursussen georganiseerd en is hij nauw betrokken geweest bij de oprichting van het klompen-
museum ’t Sköpke. Bron: Diny Klein Hegeman. 
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Tekening van Dinie Scholten – Velten (Broeze) 
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Jongste klompenmaker van Nederland 
 

 

 

Daniël Kosters  

 

Jongste klompenmaker van Nederland is zeventien jaar en komt uit Enter. Hij werkt met trots 
aan een stuk Nederlandse geschiedenis.  Misschien de molen of een stuk kaas, maar er zijn 
weinig dingen meer Nederlands dan de klomp. Ontmoet Daniël Kosters uit Enter, hij is één 
van de jongste klompenmakers van het land.  
  
Met een beitel, hamer en groot blok hout in zijn handen, is de jongste klompenmaker van 
Nederland het gelukkigst. Klompen met een scherpe punt, klompen zonder kap maar met een 
leertje, klompen met een hoge hak of de typische puntklomp uit Enter, Daniël is er gek op. 
Maar het mooiste vindt hij toch de geur: ‘Hoe dat hout ruikt als je het bewerkt, dat is echt 
heerlijk’. 
 
Daniël kwam per toeval in aanraking met een andere klompenmaker die hij moest interviewen 
voor school. Hij kreeg de vraag of hij het ook niet een keer wilde proberen en toen was hij 
verkocht. Vier jaar verder heeft hij tientallen paren klompen gemaakt. Maar het is zeker niet 
het enige dat hij doet. Hij volgt een opleiding tot plaatwerker, werkt thuis op de boerderij en 
gaat ook gewoon met zijn vrienden op stap. Die vinden het wel bijzonder wat hij doet. 

Ja, het staat op de lijst van immaterieel erfgoed. Mijn vrienden vinden het heel gaaf dat ik dit 
doe. Zelf willen ze niet, maar ze vinden het wel knap. 

Het met de hand maken van klompen is tijdrovend. Eén paar kan wel vijf uur duren en geld 
willen mensen er niet aan uitgeven. Zijn beroep gaat het dus zeker niet worden. Daniël: 'maar 
ik vind het wel mooi dat ik aan het behoud van een stuk Nederlandse geschiedenis meewerk, 
dat is wel bijzonder. De noesten in het hout, dat is mooi'. Inmiddels geeft hij zelf veel 
demonstraties en dat blijft hij ook doen.  ‘De noesten in het hout, het zagen en beitelen en 
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natuurlijk de gezelligheid wanneer je in de werkplaats samen met anderen werkt, dat is mooi. 
Ik denk dat ik er altijd wel mee bezig zal blijven’. Bron: RTL nieuws, 2016.  
 
 

 
 
 
 

 

 

Met een handboor worden de blokken hout hol gemaakt. 

 
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd naast de vlasverwerking ook de 
klompenmakersnijverheid een belangrijk werkverschaffer in Enter. 

Het klompenmakersambacht ontwikkelde zich op ‘t platteland vanaf de vijftiende tot de 
achttiende eeuw van een huisnijverheid tot een heuse industrie. Begin negentiende eeuw, 
maar waarschijnlijk al eerder, oefenden inwoners van Enter het klompenmakersambacht uit. 
In eerste instantie gebeurde dat vooral in de vorm van huisnijverheid en veelal naast een 
ander beroep zoals: landarbeider, polderwerker, timmerman, metselaar. 

De zelfvoorziening wat betreft kleding, huisraad en gereedschappen, behoorde naast de 
landbouw (voor de voeding) en verzorging van het vee tot de normale bezigheden van de kleine 
boer en zijn knecht. De artikelen welke niet voor eigen gerief nodig waren, konden worden 
verkocht en leverde extra inkomen op. Hiervoor kwamen ook in aanmerking de producten 
waarvoor de grondstof eenvoudig te verwerven was, waarna voldoende vraag bestond en 
waarvan de vervaardiging geen bijzondere technische eisen stelde; klompen maken behoorde 
daartoe. 

Dat veranderde toen na 1870 door structurele veranderingen in de landbouw ook de op kleine 
schaal beoefende landbouw werd betrokken. De werkzaamheden op de boerderij namen toe 
en lieten de boer weinig gelegenheid om ook nog nevenwerkzaamheden uit te oefenen. Een 
nevenambacht als klompen maken begon zich toen meer en meer te verzelfstandigen tot 
middenstandsbedrijfjes. Deze ontwikkeling werd nog bevorderd doordat ten gevolge van de 
groei van de bevolking de vraag naar dit soort ambachtelijke producten was toegenomen. Dat 
vertaalde zich door de vestiging van zogenaamde klompenmakerswerkplaatsen, destijds 
klompenfabrieken genoemd. 
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Klompenmuseum Enter 

 

De Oudheidkamer in Enter heeft naast het klompen- en zompenmuseum een winkeltje waar 
vooral toeristen hun slag slaan. Ze hebben ook een speciale cursus handmatig 
klompenmaker. De klomp heeft al een lange geschiedenis in Enter. 
 
Na de industrialisatie in de negentiende eeuw gingen de boeren in Enter hard achteruit 
doordat er machines kwamen die het werk overnamen. ''Entersen kunnen af en toe nog wel 
stug zijn, dus ze wilden niet voor een baas werken. Daarom zijn zij klompenmaker geworden,'' 
vertelt vrijwilliger Bonne Wijnterp van de Oudheidkamer in Enter. ‘Dit kon prima: er werd veel 
verscheept met de zompen die vanaf Enter goed door de Regge konden varen. Dit kwam omdat 
het water van de Regge wat dieper lag in Enter,  hierdoor konden de zompen goed vertrekken. 
De omgeving rondom Enter was ook goed, daar groeiden veel wilgen en populieren. Deze 
boomsoorten zijn ideaal voor het maken van klompen, want het is zachter hout dat is precies 
wat ze nodig hadden. In deze periode van 1850 tot 1915 groeide het aantal klompenmakers 
van zestig naar driehonderd.'' In het museum zie je goed hoe het klompenmaken in die tijd 
ging. ''Je ziet nog veel gereedschappen en foto's van de oude klompenmakers. Jaren later 
kwamen de machines die het handwerk van de klompenmakers overnamen. Zo konden ze 
ineens veel meer klompen maken. Twee van deze machines zijn te vinden in de werkplaats 
naast de expositieruimte. Bij rondleidingen wordt er ook een demonstratie gegeven.'' 

Het oude ambacht is nooit verdwenen. Zo heeft de Oudheidkamer het vak handmatig 
klompenmaker in het leven geroepen. Deze cursus wordt al tientallen jaren gegeven. Cursisten 
leren binnen vijf jaar het vak. Voor deze cursus heeft de Oudheidkamer een predicaat van de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Dit omdat het Enters Erfgoed 
de enige in Nederland is met de opleiding handmatig klompenmaker.  
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Demonstratie klompen maken, de boerderij van Pluimers (Sweers) is nog niet afgebroken. 

 

2016 



142 

 

 

Jan Hendrikse (Poetje) 
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Klompen van Nijhof 

 

 

Gerard Nijhof 
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Gerard Nijhof 
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 Gerard Nijhof 
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Enter, een dorp van klompenmakers  
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Sinds jaren kende ik Enter zoo'n beetje van hooren zeggen. In onzen jongenstijd zagen we 

soms een Enter ‘hoenderkremer’ met zijn mars op den rug over de landwegen stappen, om bij 

de boeren kippen te koopen. We hadden een betamelijk ontzag voor die lui, want ze stonden 

in den roep, van niet ‘frisch’ te zijn. Mijn vader haalde uit de herinneringen zijner jeugd wel 

eens op, dat in de jaren na 1850, toen de Rijnspoor al langs Arnhem liep, in het voorjaar heele 

troepen jonge ganzen over den weg langs zijn ouderhuis werden gedreven door Enter kooplui, 

die er zachtjes, al weidende langs de bermen, mee voortsukkelden in dagenlangen tocht naar 

de Rijnstad.  

Later hoorden we vertellen, hoe de Enter schippers door den ‘Ziel’ (Zijl) bij 't Westerflier,ten 

zuiden van Diepenheim) uit de Regge op de Schipbeek kwamen en zoo naar Deventer voeren. 

De grauwe balken dier oude sluis waren nog lang te zien.  

Boeren, die wonen in een populieren- en wilgenstreek, verhaalden, dat ze vaak wekenlang 

klompenmakers uit Enter in kwartier hadden, die in de schuur heel wat boomen tot klompen 

verwerkten.   

Ook was er menige anecdote in de wandeling van Enter paardenronselaars, doortrapt in 

slinksche streken, en volleerd in de kunst om oude knollen met allerlei gebreken voor goed 

geld te kwijten. Zoo'n heerschap verkocht eens een blind paard. De kooper, die 't gebrek niet 

bemerkte, vroeg: ‘Is hij ook schrikkerig?’ Heel gevat zei de Enter: ‘He zunt niks’ (hij ziet niets), 

een antwoord, dat hem schotvrij maakte voor de wet en den ander gerust stelde.  

Een oud man vertelde mij eens van een boer, bij wien hij vroeger gediend had. Die boer had 

van een Enter handelaar een paard gekocht, waaraan hij al gauw een ernstig mankement 

ontdekte. Daarom ondernam hij de reis naar Enter, om het dier aan zijn vorigen eigenaar 

terug te brengen. Die was natuurlijk niet thuis. Zijn vrouw, ook van zessen klaar, doorzag het 

heele geval. Ze liet onzen vriend het paard op de deel zetten en noodigde hem naar binnen. 

Toen zette ze koffie, voorzag den disch met wittebrood, kaas, rookvleesch enz., en noodigde 

vriendelijk: ‘Tast toe, beste man.’ Maar de boer moest eerst zijn hart ontlasten en kwam er nu 

voor uit, dat hij een ‘slim’ paard gekregen had en wel wou, dat de baas het weer nam. ‘Mien 

leeve man’ zei de vrouw ‘als mien baas alle slimme peerde, die hie verköf, weer zol nemmen, 

dan wazzen er in Enter geen ställe genog. Et en drink en gao dan stille nao hoes.’  

Voor jaren kende ik een ouden Israeliet, die antiquiteiten kocht en wijd en zijd rondreisde. Hij 

had een fijnen speurzin voor die dingen. Die zei altijd: ‘Nergens vind je zooveel antieks als in 

Rijsen en Enter, in het laatste vooral.’ Hoe dat zoo kwam? Wel, de Enterschen waren van ouds 

schippers en kooplui; ze zwierven de wereld door, ze hadden geld in de tasch, toen het elders 

nog ‘betuun’ was, en brachten gaarne wat moois voor moeder de vrouw mee. De roep over het 

Enter volk was niet al te gunstig: ze waren niet gemakkelijk, handig met stok en mes op 

bruiloften en jaarmarkten, en geestig in 't betitelen met teekenachtige bij- en scheldnamen. 

Dat waren mijn voorstellingen van Enter, voor ik het dorp van schippers, ganzendrijvers en 

klompenmakers gezien had. Het was er zoo ouderwetsch, zeide men; de losse, onverdeelde 

oud-Saksische huizen stonden er nog zoo aan de straat. Dat trok mij aan, maar het bleef lang 

een ‘terra incognita’, waar de verbeelding vrij spel had en die zij kleurde met een romantisch 

licht vanwege al dat antieke, vanwege dat reizen en zwerven der bewoners meteen.  

 

Voor het eerst zagen we Enter in het jaar 1908. 't Was bij het scheiden van den zomer, een 

der laatste dagen van September, maar een dag zoo zacht en vriendelijk, als alleen het najaar 

geven kan. We kwamen van Rijsen. De fijne morgennevel, door de rijzende zon met goudglans 

getint, verdween allengs en toen was de hemel zoo innig blauw, de lucht was zoo kalm en rein, 

de zon scheen zoo mild, dat de vogeltjes begonnen te zingen, een afscheidsgroet aan het 

schoone jaargetijde. Het eerste geel van den herfst lag over de lanen en bosschen van het 

kasteel, den Oosterhof, bij Rijsen. We kwamen over een groote heide vol bulten en gaten, het 

‘Tichelveld’, waar minstens een dozijn steenen- en pannenbakkerijen lagen. In de verte verrees 

de Vriezenberg, met lange dennenrijen gekroond. We zagen, hoe de steenen nog uit de hand 

in houten bakjes gevormd werden; hoe een oud paard, al ronddraaiend aan een boom, het rad 

van den kleimolen in beweging bracht. Mannen met bloote beenen in blauwe onderbroek 
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kruiden steenen naar den oven; hun tanige gezichten deden aan turfrook denken. Hier en 

daar rookte een ticheloven.  

 

 

Werfstraat, het hout ligt op de Lage Brink  
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't Land werd lager en malscher. Te midden van lommerrijk geboomte lag de antieke woning 

van Rohaan, eigenaar van een steenbakkerij, tegenover en een pannenbakkerij naast het huis. 

Op een steen in den achtergevel was een roode haan afgebeeld, die den naam des bewoners 

figuurlijk voorstelde. Weer klom de steenweg, nu tegen den glooienden, vruchtbaren esch op, 

waar de menschen druk bezig waren met het roggeland ploegen en aardappels rooien. Daar 

ginder aan zijn voet lag Enter op den rand van het Reggedal. Het dorp was verscholen in het 

groen van vruchtboomen, eiken en linden; enkele huizen gluurden uit het geboomte; de spits 

der Katholieke kerk stak er boven uit; twee windmolens, aan de beide einden geposteerd, 

rustten nu in hun kruis, want het koeltje sliep. Op den achtergrond, naar het riviertje toe, 

verrezen lange popeldreven. 

Men was bezig met het aanleggen der spoorbaan van de lijn Neede - Hellendoorn, boven het 

dorp halverhoogte door den esch. De hobbelige dorpsstraat kronkelde zorgeloos verder en wist 

van geen rooilijn. Aan 't Zuidereind waren al veel nieuwe huizen, prozaïsch en karakterloos 

als zooveel moderns, maar hoe meer we de Protestantsche kerk naderden, hoe gemoedelijker 

alles werd. Daar lagen de meeste huizen nog met de groote achterdeur aan de straat en aan 

weerskanten van het diep inspringende ‘onderschoer’ de klompenmakerskamertjes met hun 

kleine ruitjes. Stapels van populieren- en wilgenstammen zag men aan de straat. In groepjes 

van twee of drie stonden de mannen, meest blootshoofds, buiten te ‘klompen’ vanwege het 

mooie weer. Hier en daar trok de blauwe rook op uit een klein gebouwtje, waar men een 

vuurtje van natte doppen (boorsel uit de klompen) stookte, om de klompen te drogen en te 

tanen.  

 

Ter Steege, Jais Hinnen, Werfstraat 

Daar zagen we zoo maar aan de Dorpsstraat nog een los huis, uiterlijk kenbaar aan de plaats 

van den schoorsteen vóór op het dak. We mochten een kijkje nemen. 't Waren vriendelijke 

menschen, die nog zoo aartsvaderlijk met hun vee in dezelfde onverdeelde ruimte 

samenleefden. De bedsteden, met groene gordijnen ervoor, lagen in dezelfde rij met de koeien 

in den stal. Een paar antieke kisten stonden langs den anderen wand. De ijmen, voor kort 

van de hei gehaald, waren er naast in 't gelid gezet. We gingen even op een stoel zitten bij het 

schaddenvuur, midden in den keitjesvloer der woonruimte; het vlamde zoo vroolijk en de rook 

kronkelde omhoog in den trechtervormigen boezem. Wat een mooi uitzicht door den verweerde 
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ruitjes der beide vensters in den ‘gaarden’ vol vruchtboomen en sierstruiken!  

Maar het mooist van al, zoo idyllisch en gemoedelijk, is de omgeving der Hervormde kerk met 

de pastorie ernaast, alles in schaduw van hoog geboomte. Dat kerkje met zijn witte muren en 

zijn torentje, dat maar even boven de zware linden uitsteekt, ligt zoo rustig in den groenen 

hof, door een houten hekwerk omsloten. 't Was daar zeker in vroeger dagen de begraafplaats. 

Hoe vredig is het daar te rusten, waar de vogeltjes in de struiken zacht een liedje zingen voor 

wie er slapen sinds menig jaar. Twee reusachtige linden staan als wachters ter weerszij van 

den ingang naar de torendeur. Voor de kerk is de Hooge Brink, een ruim plein, waar de huizen 

met rieten daken en diepe onderschoeren zoo schilderachtig om heen geschaard liggen. 't Was 

daar wonder stil en liefelijk op dien mooien herfstdag in den midden zonneschijn. Alles 

herinnerde aan de oude Engelsche dorpskerken met kerkhoven, die Dickens ons schilderde.  

Ruim vier jaren later mochten we Enter weerzien. We kwamen er nu met den lokaaltrein 

Neede-Hellendoorn. Het vroeger zoo afgelegen dorp is uit zijn isolement verlost en met de 

groote wereld in verbinding gekomen. Dit zal tengevolge hebben, dat na korten of langen tijd 

al het ouderwetsche en eigenaardige zal verdwenen zijn en dat het een plaatsje zal worden als 

honderd andere. Ook zonder het spoor zou dat gebeurd zijn, alleen zou het proces wat 

langzamer gegaan zijn. 't Was nu in den opgang des jaars, in het midden van Mei, een 

Meimaand zoo zeldzaam mooi, dat wij haar nog lang in dankbare heugenis zullen bewaren. In 

't laatst van April werden de eiken en populieren al groen, die anders niet voor half Mei 

ontluiken. En 't was een schoone dag meteen: zonneschijn en zoele Zuidenwind; het goud van 

de brem sierde wegranden en het vroolijk geroep van den koekoek klonk over de velden. Daar 

lag Enter weer voor ons aan den voet van zijn esch, waar de rogge in aren schoot en de 

aardappels uit den grond kwamen kijken. Het dorp school nog mooier weg in 't geboomte, 

want tusschen het eerste lentelover stak het rozerood der appelbloesems in de hoven zoo 

schoon af. Naar 't Reggedal toe verrezen nog de popel- en wilgerijen als destijds. Langs de 

straat waren al weer verschillende woningen verbouwd of vernieuwd, maar in de buurt der 

Openbare School en der Hervormde Kerk vonden we ons oude Enter terug, al was dan het 

laatste losse huis doorgetimmerd. Mijn vriend de photograaf was verrukt. Zooveel en zulke 

echt ouderwetsche huizen en antieke hoekjes had hij niet gedroomd.  

 

 

Ter Steege, Jais Hinnen 

 

Daar lag nog de kerk even vredig als weleer, en de hoop der lente lachte boven de graven van 

lang vergeten dooden en fluisterde van eeuwig leven en van een lente, nog schooner dan deze 
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vluchtige Mei. Daar was ook de Hooge Brink, nog even aartsvaderlijk toen. We dwaalden wat 

af tusschen die oude huizen en - 't was of ons goed gesternte ons leidde - we vonden daar 

mooie punten en - wat den heelen dag goedmaakte - vriendelijke, gulle menschen. Daar 

woonde een bakker, die met zijn zoons druk in de weer was voor het dagelijksch brood der 

Enter bevolking. Een motor maalde het graan en bracht de kneedmachine in beweging, alles 

naar de eischen van den nieuwen tijd.  

 

 

Het erve Borgerink 

 

Maar daarachter was de oude tijd. Daar stond een ouderwetsch boerenhuis, dat den bakker 

toebehoorde en hem nu als pakhuis diende. In de keuken lag het zaad op den vloer en stonden 

de witte kippen- en blauwe eendeneieren in manden. Terzij vóór dat huis lag een nog antieker 

gebouw, een oud brouwhuis, waarop in ankers 't jaartal 1718te zien was. In den doorgang 

tusschen beide verhieven zich twee zware taxissen, die naar elkander neigden en er een 

donkere poort vormden. De een - vertelde men ons - kreeg jaarlijks bessen en de andere 

bloeide, d.w.z. die bracht stuifmeel voort. 't Waren dus een mannelijke en een vrouwelijke 

boom, die daar zoo mooi gepaard stonden. Kenden ze elkaar? Voelden ze zich tot elkander 

getrokken? Dwaze vraag. En toch, sinds we Fechners Nana lazen en van Haberlands 

onderzoekingen over de zintuigen der planten, wil het probleem van het zieleleven in boom en 

en kruiden ons geen rust laten. Telkens dachten we aan het verhaal van Philemon en Bancis 

uit de Grieksche mythologie. Voor wie het niet kennen mocht, willen we even het slot vertellen. 

Vele jaren hadden ze gelukkig, samen geleefd in hun hutje, arm en tevreden, en nu waren ze 

oud geworden met elkaar. Toen Jupiter het grijze echtpaar beloonen wilde voor de gastvrijheid, 

hem onwetend betoond, baden zij, dat ze als priester en priesteres in zijn tempel mochten 
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dienen en eindelijk op één dag samen sterven, opdat ze niet het verdriet mochten hebben, dat 

de een den ander begraven en beweenen moest. En zie - op zekeren dag, toen ze voor de 

tempelpoort stonden en nadachten over het wondere in hun leven, schoten opeens wortelen 

uit hun voeten in de aarde en groene takken langs hun hoofden omhoog. ‘Vaarwel, mijn 

geliefde!’ riepen ze elkander telkens nog toe, zoolang die metamorphose duurde. Hun vingers 

strengelden zich als takken ineen. Hij werd een eik en zij een linde, twee heerlijke boomen 

voor Jupiters tempel, onafscheidelijk in den dood, zooals ze in hun leven waren geweest.  

 

In den gaarden - zei men ons - moesten we een kiekje nemen: van daar was het ook al eens 

geschilderd. En daar, tusschen de bloeiende appelboomen, waarin de vogeltjes zongen van 

minneweelde, werd het toestel eerst geplaatst. Straks in de vaalt vóór het taxispaar, terwijl de 

knecht bezig was een voer mest te laden.  

 

 
Erve Borgerink  

 

Hooge bakkersmijten van takkebossen en wild uitgegroeide meidoornhagen, die pas in bloei 

komen, sluiten het plein aan twee zijden af. Intusschen was bij den bakker de koffie klaar en 

we moesten mee naar binnen. Wat een mooi stel Delftsch aardewerk stond er op het kabinet. 

Kunstig gewerkte merklappen in lijst en achter glas hingen aan den wand. ‘Alles wat adem 

heeft, love den Heer’, lazen we op de eene. Hoe stemde ons hart daarmee in op dezen heerlijken 

Meimorgen. Op de andere stond: ‘Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die 

den Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.’ Het 

gezin behoorde tot de Gereformeerde kerk. Een der zoons vertelde ons, dat er voor een zestig 

jaar ook vele Gereformeerden uit Enter naar Amerika waren vertrokken, in den tijd, toen Ds. 
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van Raalte met deze nieuwe pelgrim-vaders den exodus had geopend en een Hollandsche 

kolonie vestigde in de wouden van Michigan. De jonge bakker was zeer belezen. Hij kende Van 

Eedens ‘Kleine Johannes’ en wist van Stijn Streuvels. Hij liet mij uit een bloemlezing een 

sonnet ‘Herfstavond’ lezen en betuigde met geestdrift, dat hij haast niets mooiers kende. Niet 

alleen hij, maar ook zijn zuster en zijn jongere broer lazen veel, en we hadden nog lang kunnen 

praten over mooie boeken en beminde schrijvers. Welk een aangename verrassing, nog eens 

een van die zeldzame huisgezinnen te vinden, waar de krant het boek nog niet verbannen 

heeft. Hoe zal men zulke menschen noemen met die belangstelling voor kennis en die liefde 

voor het schoone? Beschaafd ziet te veel op uiterlijke vormen, ontwikkeld te veel op kennis. 

Het Twentsch, zooals het in Enter gesproken wordt, hoe klankenrijk het is, hoe welluidend 

het klinkt uit menig mond, is toch te veel natuurkind, om beschaafd te heeten. Daarbij was 

hier een eenvoud en natuurlijkheid, waarbij men dadelijk eigen is. Hoe vaak zoekt men die in 

de ‘geciviliseerde kringen’ vergeefs!  

 

 

Ter Steege, Jais Hinnen 

 

In de buurt woonde een klompenmakers gezin. 't Was van buiten een mooi ouderwetsch huis 

met grauw bemost rieten dak en vooruitstekenden planken gevel. Van binnen was het heel 

net betimmerd en bemeubeld. Ook de merklap met het ‘Die in den Zoon gelooft’ prijkte er aan 

den wand. Alweer waren het Gereformeerden en alweer trof ons de netheid en innerlijke 

beschaving der bewoners. Voor het huis in den gaarden was het klompenhok, waar twee flinke 
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zoons aan het blok en den bok vol ijver boor en paalmes hanteerden. Lange risten afgewerkte 

klompen hingen boven hun hoofd. Hoe aantrekkelijk is zulk een eenvoudige huisnijverheid! 

Men kan alles begrijpen en overzien: eerst de boomstammen aan blokken zagen; dan de 

blokken klooven, wat een heele kunst is, om het zoo voordeelig mogelijk te doen: verder wordt 

de klomp eerst in het ruwe gevormd, dan uitgehold en eindelijk afgewerkt en glad gemaakt. 't 

Kan gebeuren met verdeeling van arbeid, maar ook zoo, dat ieder een ganschen klomp maakt. 

De werkman is de meester over zijn werktuig, niet een deel van de allesbeheerschende 

machine. Hij kan een kunstenaar in zijn vak zijn. De vader was vroeger schipper geweest. Zijn 

scheepje lag nog met een paar andere in de Regge, maar hij had het verkocht. 't Was gedaan 

met het varen. Voor een zestig jaar vond men nog over de honderd schippers in Enter, die 

voeren naar Friesland en Groningen, ja heel het vaderland door. Hij zelf had ook aardig wat 

gezien van de wereld. Hij vertelde van Giethoorn, waar hij riet geladen had en zoo meer. Sinds 

het verval der schipperij was het klompenmaken, dat hier al lang inheemsch was, zoo 

toegenomen, dat er nu over de honderd in deze industrie werkten.  

 

 

Ter Steege, Jais Hinnen 

 

Het volgende huis was uit- en inwendig echt ouderwetsch. In de keuken met haar keitjesvloer 

heerschte een schemerlicht vanwege de kleine ruitjes in het raam en het overvloedige lommer 

daarbuiten in den hof. In de open waschkamer zag men nog borden op richels langs den wand 

en een tinnen schenkkan als sieraden. Twee raampjes naast den haard openden kijkjes naar 

de deel; voor het eene lagen bijbel en gezangboek als een stil getuigenis van vromen zin. 't 

Mooist was de zuiderwand van de keuken, waar twee bedsteden, gescheiden door een half-
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cylindervormige glazenkast of pronkkast; wat terugweken achter den ruwen eiken stijl; 

daarboven hingen enkele schilderijtjes en een oude Friesche klok. Voor de bedsteden langs in 

een halfduister hoekje opende zich een gangetje een zijkamertje, waar een bedstede en een 

eikenhouten kist te zien waren. Een rimpelig besje van bij de negentig zat bij den haard. Ze 

werd onrustig bij het zien der camera; ik geloof, dat ze heimelijk bang was voor dat vreemde 

ding en het kostte heel wat vriendelijke overreding, eer ze kalm ging zitten, om zich dan in 

vredesnaam maar te laten ‘aftrekken’. Daar is in zulke antieke huizen met hun gedempt licht 

en donkere hoekjes, een geheimzinnigheid, als Rembrandt zoo lief had. Daar zweeft iets 

onzegbaars gemoedelijks, en bij dat vertrouwelijke haardvuur voelen we iets na van de oude 

voorvadervereering.  

 

 

Ter Steege, Jais Hinnen 

 

In de hoven, waarop al die huizen uitzagen, was het wonder schilderachtig op dien mooien 

Meidag. Men zou wenschen, daar lang te mogen toeven in Arcadische rust in het lommer van 

linden en bloeiende vruchtboomen, bij die oude waterputten met hun wip en zwengel, 

tusschen al die planken gebouwtjes : een klompenhok, een ijmenschuur, een bakoven 

misschien. Schier overal ziet men ook zoo'n houten huisje, dat men in de stad met allerlei 

euphemistische uitdrukkingen als uit de verte aanwijst: geheim gemak (secreet, dat hetzelfde 

beteekent, is door zijn bekendheid plat geworden), No 100, W.C. dat, naar ik meen, de laatste 

schuilnaam is voor het salon, waar zelfs de keizer te' voet komt en geen plaatsvervanger kan 

sturen. We voelen ons na deze mededeeling haast bezwaard, om verder te vertellen, hoe mooi 

't gezicht was op al die oude gevels en op die tuinen en akkers, waar de menschen bezig waren 

met boonen poten, bietenzaad leggen, en de opkomende aardappels te eggen. Twee vrouwen 

trokken de egge over het kluiterige land. Daarachter verheffen zich de populierenrijen als een 

groene, donkere muur en de eeuwig bewegelijke bladeren blikkeren en glinsteren in de zon. 't 

Is daar naar de Regge toe een grazige vallei, waar malsche weidjes zijn omsloten door 

elzengroen en rijen van slanke populieren en wilgen. 't Is er een gewemel en getril van al dat 

loover, een zingen en een ruizelen bij dagen en bij nachten. Het wekt een vreemde onrust in 
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ons hart. Wat hebben die hooge trilboomen toch? Wat fluisteren en zingen ze immer door? 

Wat zal het hier vreemd en geheimzinnig zijn, als de avond daalt over deze dreven, zooals C. 

S. Adama van Scheltema zingt in ‘Eenzame liedjes’:  

 

Het ruischt in de avondstond,  

Het ruischt in 't zingende verbond  

Van mijn lieve donk're populieren,  

Ik hoor hun koele geest 

Het winderige avondfeest 

Met een diepe somb're vreugde vieren. 

 

 

Dat is - zegt de dichter - de adem van de Mei. Met die gedachten staren we in de ruiachende 

hallen van smaragd. De dichters bij Gods genade weten het.  

 

Ginds is nog de havenkolk, waar de Enter zompen gelost en geladen werden. Het planken 

huisje daarbij, dat zoo aardig uitkomt tegen het bosch van jonge populieren, behoorde bij de 

werf, waar een schuitenmaker, die ook Schuitenmaker heette, de scheepjes op stapel zette en 

uitrustte voor de vaart.  

 In 't middaguur, toen de klompenmakers op spaanders en doppen lagen uitgestrekt voor een 

dutje, dwaalden we de straat af, den weg naar Wierden op. Een mooi gezicht heeft men van 

daar op den heuveligen esch met zijn bontgeschakeerde hellingen. Daar ligt nog een oude 

schaapskooi, maar geen blatende kudde huist er meer. De heischaapjes zijn ook in deze streek 

haast verdwenen. De weg kronkelt verder het lage land in. Snaterende ganzen weiden bij 

schilderachtige hofsteden.   

We komen aan een Entergraven, een waterleiding, die op de Regge loost. Het vlotgras wuift 

zacht heen en weer in den tragen stroom. Een moeder-eend speelt er met haar kuikentjes in 

het lauwe water. Een lange groene weg vergezelt het beekje en aan zijn boord verheffen zich 

weer de trillende popels in hun licht oranjekleurig lenteloover en spiegelen zich diep beneden 

tegen het blauw van den hemel. 't Zijn weer reeksen van lanen, eindeloos ver. De nachtegalen 

zingen, de koekoek roept ergens in de diepte der groene zalen, prachtige stapelwolken als 

blinkende Alpenketens zijn kalm en statig langs den horizon gelegerd. 't Is in de volle weelde 

van Mei. Het uitzicht naar de Regge is hier ruim. Ginds moet IJpelo liggen, daar verder 

Enterbroek en heel ver weg, in wijd verschiet blauwen de bergen bij Goor en Markelo.  

Eenzaam tusschen hoog geboomte verscholen, ligt daar menig ouderwetsche boerderij in de 

groene broeklanden. Weinige minuten verder stroomt de Regge onder een ophaalbrug 

noordwaarts. Een paar oude schuiten liggen daar nog als grijsaards op een hofje, afgedankt 

en invalide, mijmerend over vervlogen dagen, toen de wijde wereld nog voor hen openlag en 

de grauwe of witte zeilen hier dag aan dag voortzweefden over 't rivierke.  

De Regge is genormaliseerd: verdiept, verbreed en gereguleerd. Dat is een heele vooruitgang 

voor de streek, die vroeger zoo veel van het water te lijden had. Bij wintertijd stonden vaak al 

die broeken en vlieren blank. Als er ijs was, kon men in de hoven van het dorp al de schaatsen 

aanbinden en dan rijden, zoover men maar wou. Maar het ergst waren de zomervloeden, die 

het slechte grasgewas geheel bedierven. Nu zal het wilde moerasland allengs herschapen 

worden in tamme weiden, waar de koeien volop van het echte, zoete gras zullen genieten. Toch 

is die verbetering gekocht met het verlies van veel natuurschoons. 't Moet er schilderachtig 

geweest zijn langs de Regge, toen ze nog met grillige bochten zwierde door de vlakte en het 

welig houtgewas langs de oevers opschoot en mooie partijen vormde, ja zich als een groene 

poort welfde over 't riviertje.  
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 Entergraven  

 

Met de Regge-verbetering en de herschepping der drassige weiden in milder grasland, zal ook 

de ganzenteelt langzaam verminderen en zullen deze grazende huisvogels wijken voor meer 

en beter vee. Alweer een eigenaardigheid minder. Twente was van ouds het ganzenland en 

vooral de Reggestreek was hun ‘Heimat’. Als een jong paar aanstalten maakte voor den 

trouwdag, toog de vader van het meisje er wel met den wandelstok op uit naar Enter en 

omstreken, om veeren te koopen voor het bruidsbed. En nog kan men daar hij de boeren 

terecht. Op geregelde tijden moeten de ganzen de pijnlijke kuur van het plukken ondergaan. 

Het dons vindt goeden aftrek en de pennen hebben nog waarde, al heeft een stalen instrument 

bij het schrijven de vlugge ganzenveder verdrongen.  

't Is zoo 'n aardig gezicht, die troepen witte ganzen bij de hoeven of in de wijde groenlanden 

en nog aardiger, als in 't vroege voorjaar de gele kuikentjes om de moeder scharrelen. We 

troffen het, dat er juist dien namiddag nog drie duizend jonge ganzen door een Enter 

handelaar werden ontvangen. De kooien, waarin ze getransporteerd zouden worden, wachtten 

al op hen voor de herberg. Eindelijk, daar naderde een troep onder geleide van een man en 

twee jongens. De beide knapen hadden ze de laatste acht dagen op de broekvelden gehoed. 

Een mooi leventje: men zou er zelf haast gans bij worden. In de sprookjes onzer jeugd zagen 

we een schranderen ganzenhoeder of een mooie ganzenhoedster, die trouwde met een prins, 

maar die kinderen der verbeelding leken niet veel op deze jongens. De menschen waren zoo 

vriendelijk de ganzen even op den Hoogen Brink te drijven en daar werden de langhalzen voor 

de eerste en voor de laatste maal van hun leven gekiekt.  
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Hoge Brink 

 

Want hoe jong nog, haar dagen zijn gauw geteld. Binnenkort zullen ze ergens in Duitschland 

of Engeland op den disch staan. We troffen een bejaard man van diep in de zestig, die al vijftig 

jaar aan den ganzenhandel gedaan en aardig wat van de wereld gezien had. Hij was in Londen 

geweest meermalen, in Duitschland tot Pommeren en Koningsbergen toe. Jaarlijks - vertelde 

hij - worden er vanuit Enter meer dan 50000 ganzen verzonden. In 't voorjaar zijn het jonge 

gansjes. Dat begint al in Januari, bereikt tegen Paschen het hoogtepunt, om dan af te dalen, 

maar zich tegen Pinksteren nog eens te verheffen. In 't late najaar, van St. Maarten tot 

Kerstmis, is de uitvoer in gang van gemeste ganzen, die o. a. in Engeland op den Kerstdisch 

behooren. Tegenwoordig stuurt men ook veel ganzen naar Berlijn en Rijnland, terwijl vroeger 

groote zendingen uit Duitschland kwamen. Vóór den tijd der spoorwegen dreef men de ganzen 

wel naar Rotterdam, langzaam voortsukkelend, al grazend langs de wegen en te nacht wel 

vrijbuitend in een mooi weidje; zoo was men weken onderweg. Ook met wagens werden ze over 

verre afstanden vervoerd.  't Werd later in den namiddag. De schaduwen werden langer en de 

omtrekken der dingen zachter. Nog eenmaal doorkruisten we het oude Enter, om al dat moois 

goed vast te prenten in ons geheugen. We bewonderden nog eens al die breede, rijzige linden, 

die de dorpsstraat sierden. Nergens zagen we er zoo veel, zoo zwaar en zoo vrij uitgegroeid. 

Hier waren ze niet door menschenhand verminkt of door menschenkunst tot platte schermen 

gefatsoeneerd.  
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 Lage Brink 

 

Sta eens stil op dit pleintje en zie met ontzag tegen die heerlijke linde op achter dat oude huis, 

waar een jongen hij 't onderschoer staat. Op de stammen aan zijn voet zit een jong breistertje 

met een kleiner meisje naast zich: een jongen ligt lui languit over een stam en een kleine 

dreumes kijkt nieuwsgierig naar ons. 't Is een wonder der natuur, zulk een boom: zijn top is 

bijna eens zoo hoog als de nok van het huis. En wat een forsche, breede kruin! Als die eens 

vertellen kon van zijn zomer- en winterleven al de jaren van zijn aardsch bestaan! Hij heeft 

geslachten zien komen en zien gaan. Zoo'n dorpslinde is de verzamelplaats van jong en oud. 

Daar zit men te kouten op een mooien Zondagmiddag en of na volbrachten arbeid in de koelte 

van den avond. Om Sint Jan is er de lucht vol van den zoeten geur der lindebloesems en die 

blijft er zweven tot in den zoelen nacht. Menig vrijend paartje zat er bij dag in zijn lommer te 

koozen of 's avonds in den maneschijn. 

 

Ik zat met mijn beminde,  

In 't lommer van de linde,  

Wij zaten hand in hand. 

 

Uhland   
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Het erve Weissink naast de kerk, later Voortman, nog later Morsink (Carpe Diem). 

 

Maar de koninginnen van alle dorpslinden zijn toch de twee, die voor de kerk staan. Hun 

zware stammen zijn inwendig hol, maar scheuten als jonge boom en zijn uit hun ingewanden 

opgerezen. De overlevering gewaagt ervan, dat tusschen die beide linden eens de klokken 

hingen, zooals dat in vroeger tijd wel meer 't geval was, toen de klokketorens nog niet algemeen 

waren. Die klokken - zegt men - werden door den Munsterschen bisschop Bernard van Galen 

geroofd; een andere lezing is, dat ze verkocht zijn. Ze hangen nu in Feldhausen in Westfalen.  

 

Op de groote klok was het volgende opschrift:  

 

Ik heete de Groote Greete.  

Enter hef mij laoten geeten, 

Had ik mijn zuster Katriene hij de hand,  

Dan kon ik scheeten (schieten) deur 't gansche land. 
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Men weet, dat de klokken oudtijds als levende wezens werden voorgesteld. Heel dichterlijk 

klinkt het niet, niet zo dichterlijk als Schillers klok met haar: ‘Vivos voco, mortuos plango, 

fulgura frango’ d.i. ‘Levenden roep ik, gestorvenen beween ik, den bliksem verbreek ik.’  

Maar krijgshaftig is het in oud-Germaanschen geest. Was die zuster Katriene wellicht een 

kanon, uit dezelfde klokspijs gegoten? Of was ze een andere klok? maar dan heeft dat schieten 

geen zin.  

Enter is oud. 't Wordt al in de elfde eeuw genoemd. Kerkelijk behoorde het lang tot de parochie 

van Rijsen. Er was voortijds een kapel, die in den Spaanschen tijd werd verwoest: ook het 

dorp is in die dagen in de asch gelegd. In 't begin der achttiende eeuw gaf Unico van Ripperda 

verlof tot het bouwen van een eigen kerk in Enter; die werd in het jaar 1709 voltooid, zooals 

boven de torendeur te zien is, zeker op de plaats der oude kapel, waarvan de moppen (groote 

baksteen) er nog lagen. Gedeeltelijk werd de kerk opgebouwd van den afbraak van een oud 

klooster in Duitschland. De eerste predikant Mancelli preekte aanvankelijk in een schuur. 

Niet lang na hare stichting is deze kerk zwaar geteisterd door een geduchten brand in het jaar 

1724. Onze vriend, de bakker, had een paar oude handschriften in perkamenten omslag, die 

ervan gewagen. Zijn voorzaten hadden zeker publieke betrekkingen in Enter bekleed; er waren 

tenminste ook inkwartieringsbiljetten uit den Franschen tijd en andere stukken geweest, 

maar die hadden de kinderen al spelend zoekgemaakt. De eene brief is van Wilhelm Bentinck, 

heer van Diepenheim en Schoonheeten, Landdrost van Twente en Valkenburg. Hij bevat de 

verklaring, dat het dorp Enter, gelegen in de provincie Overijsel, in het drostampt van Twente, 

door een ‘subite en ongelukkige’ brand, door een sterken wind voortgedreven, was geteisterd. 

In de maand Januari des jaars 1724 waren daar negenenveertig huizen, meest van twee 

woningen ieder huis, mitsgaders verscheidene schuren in de asch gelegd met alles, wat in 

dezelve was. De Gereformeerde kerk en de toren, die nieuw aangelegd was, was ook tot op het 

beschadigde muurwerk toe door den brand in onbruik geraakt, terwijl van den toren niets 

was overgebleven. Het schrijven vermeldt verder van ‘de slegte en door de brand geruïneerde 

toestand en onmagt der ingezetenen van hetzelve Dorp, die daar door buyten staat zijn 

gebracht om hun Kerk en Godshuis te kunnen herstellen en opbouwen, tenzij, dat zij daer in 

door hunne mededoogende Gereformeerde Christelijke geloofsgenooten met liefdegaven te 

hulpe werden gekomen. Tot het colligeeren waren geauthoriseerd Hendrik Grevinck, koster 

en schoolmeester, en Roelof ter Plickt, ingezeten, beyde van het voorn. Dorp Enter. Deze zullen 

naar de Hollandsche steden reizen en aan de regeering dier steden verlof vragen aldaar te 

collecteeren, dat meedoogende ingezetenen een bijstuyn (steun) geven, dat God hier tijdelijck 

ende hier naemaels eeuwiglijck vergelden zal.’  

Zoo kwamen de Entersche gecommitteerden ook in Amsterdam, zoo beroemd door den 

rijkdom zijner kooplieden en andere burgers. En ze vonden er een gewillig oor. De Magistraat 

voorzag hen van een aanbevelingsbrief, die aldus begint: ‘Burgemeesteren en Regeerders der 

stad Amsterdam, gezien en geëxamineert hebbende de attestatie en authorisatie van den heer 

Landdrost van Twente’. Men was met stadhuiswoorden niet karig. Dan volgt een herhaling 

van Bentincks beschrijving van den brand en de namen der collectanten, waarna de brief 

voortgaat: ‘hebbende haer Ed. Gr. Achtb. wijders hier op ingenomen het bericht van den 

kerkenraad dezer stad en op de bevindingen dan, van deze zaake zo na waarheid te zijn gestelt, 

en op het nader verzoek de opgemelde gecommiteerden gedaan, hebben haar Ed. Gr. Achtb. 

goedgevonden te consenteeren (goedkeuren) - zo als consenteeren bij dezen – dat gemelde 

gecommiteerden binnen deze stad en jurisdictie van dien zullen mogen omgaan aen de huysen 

van de goede Luyden en van dezelve op het vriendelijkste verzoeken en ontfangen de 

liefdegaaven, die de goede Luyden uit Christelijke mededoogendheid tot herstelling en 

wederopbouwinge van de kerk en Godshuis des voorsz. Dorps Enter zullen gelieven te 

contribueeren en geven en dat te beloope van twee duizend gulden toe zonder, meer. Actum 

onder Stads Cachet dezer 14 July Anno 1724’. Een deel van de lijst der giften is ook nog bij 

die papieren: de hoogste bijdrage is f 25; verder zijn er bedragen van f 10, f 5 en daar beneden.  

Dankbaar nemen we afscheid van Enter. We hebben heel wat moois gezien en van de 

menschen kregen we een prettigen indruk. Geen overlast van baldadige jeugd, geen uitjouwen 
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of afgrommen. Geen lastige of brutale nieuwsgierigheid, zooals men die wel eens treft, niets 

dan vriendelijke behandeling.  

Als de lokaaltrein ons wegvoert, zien we over den esch heen, waar Rijssens 

fabrieksschoorsteenen uitsteken boven 't geboomte, waar de Vriezenberg blauwt aan  den 

horizon en in nog wijder, in nog waziger blauw de heuvels bij Holten oprijzen; naar de andere 

zijde brengen we onzen laatsten groet aan het dorp van klompenmakers met zijn achtergrond 

van populieren en wilgen. Vaarwel Enter! Als we u nog eens weerzien mogen na korten of 

langen tijd, dan zal er van dat ouderwetsche en eigenaardige al weer verdwenen zijn. Alles zal 

nieuw worden, beter, gezonder en toch - het doet ons vaak pijn, nu weer dit, dan weer dat van 

den goeden ouden tijd te moeten missen. 

 

 

Klompenmaker Homan, Goorseweg, rechts Zuiderstraat  
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2019, klompendansers, ganzenmarkt 
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De werkverschaffing  

 

Jan en Albert Pluimers (Köps) van de Wierdenseweg vertellen in de documentaire ‘Bezeten 

Wereld’ van Hans Goedkoop dat hun vader moest werken in de werkverschaffing vanwege het 

feit dat hij werkloos was. Hij werd gedwongen te werken aan het met de hand uitgraven van 

het Twente Rijnkanaal.  

 

 

 

In 1935 waren 600.000 van de acht miljoen Nederlanders werkloos. Tijdens de crisis was de 

armoede groot, en de regering had geen oplossing. Werklozen kregen een minimale uitkering. 

Ze moesten bovendien stempelen, zodat ze niet stiekem geld konden verdienen naast de steun 

van de staat.   

De crisis van de jaren dertig was de grootste economische depressie van de twintigste eeuw. 

Ze ontstond als gevolg van de beurskrach van 1929, waarbij de aandelenkoersen op Wall 

Street (New York) ongekend snel kelderden. De krach werd gevolgd door een bankencrisis en 

een internationale schuldencrisis, waarvan de directe gevolgen vrijwel het gehele decennium 

voelbaar bleven.  

De jaren 1929-1940 worden meestal aangeduid als 'de crisisjaren' of als 'de grote depressie': 
een lange periode van krimp in de economie en van grote werkloosheid. De crisis begon in 
oktober 1929 in de Verenigde Staten na de beurskrach en kreeg al snel de hele wereld in haar 
greep. 

Het aantal werklozen in Nederland bedroeg in 1930 ongeveer 150.000 en kwam in 1935 op 
een hoogtepunt van bijna 600.000. Daarna daalde de werkloosheid wel enigszins, maar tot in 
de oorlog bleef het aantal werklozen boven de 350.000. Het was voor het eerst dat 
werkloosheid in Nederland zo'n omvang had bereikt en zo lang duurde. Van elke vier 
Nederlandse arbeiders was er één langer dan een jaar werkloos. 
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De regering besloot de werklozen een financiële ondersteuning te geven. De 'steun' mocht niet 
te hoog zijn, anders zouden de werklozen - zo meende men - lui worden. Ze kregen een bedrag 
dat net voldoende was om de huur en een eenvoudige maaltijd te betalen. Voor uitgaan, sport 
of kleren hadden ze geen geld. Om te voorkomen dat de werklozen naast de steun een zwart 
baantje erbij zouden nemen moesten ze één of twee keer per dag een stempel halen in een 
stempellokaal. Dit werd als erg vernederend ervaren. Daarnaast konden ze gedwongen worden 
in de werkverschaffing te werken. Zo kon het gebeuren dat een werkloze onderwijzer met de 
schop aan het werk moest om sloten te graven of dijken aan te leggen. Uit deze tijd dateren 
grote openbare werken zoals de ontginning van de heidevelden, het kanaal Almelo-Nordhorn, 
het kanaal Almelo-Zwolle, het Twentekanaal (Deventer-Enschede) en het Twente Rijnkanaal 
(de afslag van het Twentekanaal Delden-Almelo).  

De regering Colijn koos er verder voor om de hand zoveel mogelijk op de knip te houden. De 
begroting moest sluitend zijn en aan de waarde van de Nederlandse gulden wilde Colijn lange 
tijd niet tornen. Deze zuinige politiek kreeg vooral van de socialisten veel kritiek, zij meenden 
dat de overheid de economie veel sterker moest sturen. Doordat de regering onmachtig bleek 
om de crisis op te lossen, kregen veel Nederlanders twijfels over de parlementaire democratie: 
stond dit systeem niet voor verdeeldheid en gebrek aan daadkracht? Deze kritiek leidde echter 
niet tot een grote verschuiving bij de verkiezingen naar uiterst links of rechts. De grote 
democratische partijen konden hun aanhang redelijk vasthouden. De Nationaal Socialistische 
Beweging, die krachtig leiderschap propageerde, bleef een kleine rechtse partij met een 
beperkte aanhang. 
 
In de werkverschaffing kregen de werklozen geen echte baan aangeboden, maar werden ze 
door de overheid verplicht om in grote werkploegen ongeschoold werk uit te voeren 
bijvoorbeeld het ontginnen van een hoogveengebied of het graven van kanalen. Dit alles 
gebeurde met schop, kruiwagen en kiepkar. De werkverschaffing was omstreden, met name 
in socialistische kringen werd de werkverschaffing als een vorm van uitbuiting beschouwd. 
Het werk was zwaar, de werkweken zo'n vijftig uur, de omstandigheden erbarmelijk en het 
loon was maar net genoeg om met een gezin rond te komen. In 1939 verdiende iemand in de 
werkverschaffing 14 tot 17,50 gulden per week (omgerekend naar 2013 tussen de € 120,00 
en € 150,00). In de nabijheid van de projecten liet de overheid werkkampen bouwen, waar de 
tewerkgestelden woonden. Alleen zaterdagavond en zondag konden zij thuis zijn.  
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Het kanaal Almelo-Nordhorn is gegraven van 1882 tot 1889. Tweehonderd werklozen groeven 

met de hand het kanaal uit en kregen acht cent voor een kubieke meter zand die werd 

weggeschept. Het kanaal Almelo-Nordhorn werd gegraven aan het eind van de negentiende 

eeuw. Het kanaalvak van Almelo tot de grens bij Denekamp werd in 1886 in gebruik genomen. 

Het laatste gedeelte, de verbinding met het Eems-Vechtkanaal in Nordhorn, kwam gereed in 

1902. Aanleiding van de aanleg was een verdrag tussen de Nederlandse en Pruisische regering 

uit 1876, dat gesloten werd omdat men hoge verwachtingen had van verbindingen tussen 

waterwegen in Duitsland en Nederland. Tot drukke scheepvaart kwam het niet, omdat bij de 

voltooiing van het kanaal de schepen al te groot waren voor het ondiepe water. In het topjaar 

1912 telden de sluiswachters nog geen vijfhonderd schepen, minder dan twee per dag. Dit 

aantal nam nog verder af na de opening van het Twentekanaal. In 1960 voer het laatste  

turfschip door het kanaal. Het kanaalgedeelte van Almelo via Vroomshoop naar De Haandrik 

is een druk bevaren route, in tegenstelling tot het gedeelte van het Overijssels Kanaal naar 

Zwolle. Dat is sinds 1964 vanaf Vroomshoop niet meer bevaarbaar.  

Werklozen die weigerden of zij die het werk niet konden volhouden, kregen geen steun en 
waren aangewezen op de armenzorg, wat in die dagen als een blamage werd gezien. Veel 
werkverschaffingsprojecten werden uitgevoerd onder leiding van de Nederlandse 
Heidemaatschappij (de Heidemij). De overheid bepaalde de projecten, de werktijden en de 
lonen, de Heidemij hield toezicht op de arbeiders. Heidemij-medewerkers gaven orders, 
hielden iedereen in de gaten, betaalden het loon uit en hielden contact met de overheid. 
Toezichthouders van de Heidemij werden door de arbeiders 'stoklopers' genoemd. De naam 
verwijst naar de stok die opzichters en uitvoerders vroeger bij zich droegen. Zo'n stok had een 
vaste lengte en werd in de turfwinning gebruikt om de hoeveelheid geproduceerde turf vast te 
stellen. Hoewel het opmeten bij de Heidemij allang niet meer met een meetstok werd gedaan, 
bleef de term bestaan en werd het woord nog gebruikt om een opzichter c.q. uitvoerder aan te 
duiden. Onenigheid met een stokloper kon snel leiden tot ontslag. De arbeiders protesteerden 
dan ook niet, want ontslag betekende armenzorg.  
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Hoewel het eerste plan voor een kanaal naar Twente al stamt uit het midden van de 

negentiende, werd de bouw van het kanaal pas begonnen in 1930, na een kwart eeuw 

onenigheid over acht verschillende ontwerpen. Namens Rijkswaterstaat was 

Wentholt verantwoordelijk voor de aanleg. Het kanaal werd gegraven voor een betere aanvoer 

van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie (ruwe katoen) en voor de toevoer van 

steenkool uit de mijnen in Limburg. Het grootste deel is aangelegd als 

werkverschaffingsproject tijdens de crisis en door werklozen met schop en 

kruiwagen gegraven. In 1938 was het kanaal gereed. In 1953 kwam de verlenging van de 

zijtak naar Almelo klaar, zodat ook de Almelose haven en het Overijssels kanaal Almelo-

Zwolle aangesloten waren op het Twentekanaal.   

Werklozen werden door gemeenten naar de werkverschaffing gestuurd, waar men onder 

bepaalde omstandigheden een iets hoger inkomen kon verdienen dan met steun van het 

Maatschappelijk Hulpbetoon, het laatste vangnet. Maar hoeveel je dan precies verdiende, hing 

af van allerlei regeltjes. De uurlonen waren afhankelijk van de prestatie per ploeg. Mannelijke 

arbeiders – over vrouwen in de werkverschaffing is niets bekend – die bekend waren met 

grondwerk konden bij het graven van het Twentekanaal gezamenlijk het hoogst beschikbare 

uurloon binnenhalen. Daarentegen verdienden arbeiders uit de textiel of kantoren vaak niet 

meer dan het minimale uurloon. Over de uitvoering en de berekening van het werk door de 

leidinggevenden ontstonden vele conflicten.  
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De crisis duurde voort en de werkloosheid nam sterk toe. Eind 1932 werd er besloten om 
delen van het Twentekanaal niet meer mechanisch, maar handmatig, met inzet van werklozen, 
aan te leggen. Zo wilde men werkgelegenheid scheppen voor het toenemend aantal werklozen. 
Bezwaren van vakbonden en zelfs in enigermate van projectleider Wentholt van 
Rijkswaterstaat werden overruled. De kosten op het eerste tracé namen daardoor toe van 
negenenveertigduizend gulden naar honderdtweeënveertigduizend gulden. Zeven keer zoveel 
arbeiders waren er nodig op dat tracé en die konden daarmee net iets boven hun uitkering 
verdienen. 

Tegen de erbarmelijke arbeidsomstandigheden kwamen nog datzelfde jaar protesten. Een 
loonsverlaging van 1,25 gulden leidde tot een spontane staking. Een groep van 
honderdzeventig mannen liep anderhalf uur naar de volgende groep, waar de politie probeerde 
te verhinderen dat ze contact maakten. Maar de meegebrachte en nog eens extra geslepen 
schoppen maakten een dusdanige indruk dat een delegatie van negen man toch tot de 
collega’s werd toegelaten, die daarop mee in staking gingen. 

De klachten over het ontzettend zware werk en de karige en onduidelijke verdiensten bleven 
aanhouden, en de overheid moest er in 1933 op de een of andere manier op reageren. Klachten 
werden vanaf dat moment behandeld, maar alleen als ze waren ingediend door een vakbond. 
De vakbonden, inclusief het NAS, stelden een zogenaamde contactcommissie voor om de 
problemen op te lossen. 

Toch waren er steeds weer stakingen en bedreigingen met geweld. Er vonden steeds meer 
schorsingen plaats, bijvoorbeeld vijftig man tegelijk nadat één voorman was mishandeld. Met 
name de arbeiders uit Lonneker stonden bij de leiding te boek als slecht werkende 
probleemmakers.      
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Twentekanaal bij Enschede  

 

Twentekanaal en Twente Rijnkanaal 
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De brug over het Twente Rijnkanaal bij de Mosterdpot 

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het Enterveen ontgonnen. De Elsgraven, die de natuurlijke 
afwatering naar de Regge verzorgde, kon de grotere hoeveelheden water niet aan. De 
verantwoordelijke beheerder het Waterschap De Regge moest de Elsgraven daarom verbreden 
en verdiepen. Het eerste deel van deze werkzaamheden was al spoedig gerealiseerd, maar voor 
het laatste deel ontbrak het geld. Na het uitbreken van de economische crisis in de jaren dertig 
konden de werkzaamheden in het kader van de Rijkswerkverschaffing alsnog worden 
uitgevoerd. Gemeenten konden werklozen aanmelden om ze te werk te stellen bij deze 
projecten. Ook de gemeente Nijmegen meldde zich aan. 96 werklozen konden aan de slag bij 
het project de Elsgraven in Enter. Voor huisvesting werd gezorgd. Op 2 mei 1932 arriveerden 
de mannen op het station Enter en werden geleid naar het ‘Enter Kamp’ dat even verderop 
was ingericht op een terrein van de gemeente achter de betonfabriek van Rohaan. 

's Morgens om zes uur was het reveille in het kamp. Bij de keuken konden de bewoners koffie 
halen waarna men met de schop op de schouder naar de werkplek liep. Bijna niemand had 
ervaring met graven of zoden steken. Om 18 uur kwamen ze terug in het kamp. Er waren twee 
lange barakken tegenover elkaar met ieder zes vertrekken met een woon/eetkamer en een 
slaapkamer ingericht voor acht personen. Aan het eind lag de ontspanningsbarak annex 
conversatiezaal. Het warm eten moest opgehaald worden bij de keuken. Om 10 uur 's avonds 
moest het stil zijn. Alcohol was verboden en de arbeiders mochten het kamp niet verlaten. Bij 
de aanmelding was verteld dat ze f 15,‒ per week konden verdienen, maar dat viel tegen. De 

verlangde productie kon niet gehaald worden en de meesten kwamen niet verder dan goed f 
10,‒. Dit geld werd rechtstreeks aan de gezinnen overgemaakt. Zelf kregen ze niet meer dan f 
2,‒ broodgeld. Bij de bakker die iedere dag langskwam, konden ze een brood kopen en van de 

kok kreeg ieder een stukje boter en een stukje spek.  

Twee weken verbleven ze in Enter en daarna mochten ze een weekend naar huis. Hier 
klaagden ze bij de bonden en de gemeente over het zware werk en de slechte verdiensten. Met 
tegenzin keerden ze terug naar Enter. Een aantal mannen stookte de rest op en de volgende 
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dag barstte de bom. Een wilde staking brak uit en de hele groep pakte zijn boeltje en onder 
begeleiding van de politie gingen ze naar het station en vertrokken naar Nijmegen. De Inspectie 
greep hard in. De ergste raddraaiers werden uitgesloten en ontvingen geen steun meer van de 
gemeente. De rest kreeg een waarschuwing. Als ze zich weer misdroegen, zouden ze hetzelfde 
lot ondergaan. Het werk aan de Elsgraven zou daarna tot november ongestoord verlopen. 
Bron: En toen en nu.   

In de samenleving bestond het idee dat de stakers lui waren en daarom uit de 
werkverschaffing wilden. Gelukkig konden mensen die ervaring hadden met de 
werkverschaffing in kranten nog wel eens weerwoord bieden: ze wilden best aan het kanaal 
werken, maar dan voor normale contractlonen.  

 

Entergraven  
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Arbeiders van het kamp te Enter 
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Köps  
 
 
In het noordeinde van Enter, aan de Wierdenseweg, stond een groepje huizen, de Köpsbuurt. 
Er woonden Pluimersfamilies, die ook Köps genoemd werden. Het Verpondingsregister van 
1601 vermeldt op deze plaats naast erve de Boese (Beuse) ‘de Kopper sin kotte’ met tweeënhalf 
mudde land. Het register van ‘paerdegeld’ van 1602 meldt dat er één paard is. In 1643 meldt 
het vuurstedenregister (schoorstenen) dat naast Egbert die Boese Jan Copper woont. In 1657 
en 1674 woonde ‘die Köpper’ naast Arent Beusen en buurman Heer Van Staverden, die op het 
herenhuis De Berghorst woont. In 1694 woonde er Berent Aelbers met als aantekening 
‘pauper’ (zeer arm). De buurman was nog steeds een Bose (Beuse) en op Huis de Berghorst 
woont de weduwe Van Staverden met haar twee dochters. De dochter Marije van Berent 
Aelbers trouwt op 23 augustus 1716 met Meeuwis de Wilde. Zij trouwen in bij haar ouders. 
Marije Aelbers overlijdt niet lang erna. Meeuwis de Wilde hertrouwde op 8 juni 1727 met 
Egberdina Scherphof uit Zuna. In de volkstelling van 1748 is vermeld: 
 
Het hoes van Meeuwis de Wilde. Meeuwis de Wilde en zijn vrouw Egberdina Scherphof met de 
kinderen Henderick en Jannes boven de tien en Jenneken onder de tien jaar.  
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De oudste zoon Hendrick de Wilde trouwt op 10 mei 1761 met Geertjen Hommers van het 
erve de Keizer bij Exo. Zij worden de nieuwe bewoners van het erve Köps. Hun zoon Marten 
de Wilde is geboren in 1763 en trouwt in 1796 met Engele Hommers, zijn nicht. Engele 
Hommers overlijdt in 1802 en Marten hertrouwde met Janna Rohaan. Hun dochter Gerritdina 
de Wilde is geboren in 1806 en trouwt in 1828 met schipper Gerrit Pluimers. Zij zijn de nieuwe 
bewoners van het erve Köps. Hun zoon Jan Hendrik Pluimers trouwt in 1873 met Willemina 
Smeyers en zij zijn weer de erfopvolgers. In 1884 is zoon Gerrit Pluimers (Köps Gaait) geboren. 
Hij is de laatste schipper van het Köpsgeslacht. Gerrit Pluimers trouwt in 1911 met Janna 
Dekkers. Dit gezin treft veel tegenslag. Maar liefst zes kinderen overlijden op jonge leeftijd. 
Janna Dekkers overlijdt in 1921, drie weken na de geboorte van het jongste kind. Gerrit 
Pluimers blijft achter met drie kinderen. In 1923 brandde het huis af en de drie kinderen 
werden opgenomen in pleeggezinnen. Zoon Jan Hendrik Pluimers werd postbode en trouwde 
in 1941 met Harmina Averesch. Het echtpaar ging bij zijn vader wonen. Dochter Gerritdina 
trouwt in 1897 met Hendrik Pluimers (verre familie). In 1907 bouwen ze een huis 
(Wierdenseweg 11), schuin tegenover het oude erve Köps. Hun zonen Jan Hendrik Pluimers 
en Willem Pluimers trouwen en bouwen een woning naast hun ouderlijk huis. Zo ontstond de 
‘Köpsbuurte’. Het oudste erve Köps is aan de Wierdenseweg 14 te Enter.   
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Hendrik Pluimers (Köps)  
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Wim Pluimers vertelt aan ‘Ik sin nun echen Eantersen’: 
 
13 juni 2016·  Uit het boek 'Bekijk het oosten eens anders', een rasechte Enternaar, Köps 
Hendrik, mijn opa. Geboren 17 oktober 1899, overleden 25 november 1980. Hij is verongelukt 
voor zijn huis aan de Wierdenseweg 13. Deze foto is genomen voor het voormalige Schöpke 
waar 's zomers altijd de klompendemonstraties gehouden werden (en worden). Ik weet nog 
dat ik daar geregeld ging kijken en dat ik altijd trots was op mijn opa die een klomp van een 
stuk hout kon maken! 

 
Truus Beuving: Kijk en daar ben ik ook ontzettend trots op!! Eens ne köps aaltied ne köps! 
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Köps Gaait vertelde dat ze eens vlak voor pinksteren nog in Friesland waren. In de nacht van 
vrijdag op zaterdag merkte hij dat er een harde noordwester waaide. In één dag zeilden ze 
toen naar Enter. Het liep ook wel eens niet zo goed af. Zo ging Pluumers-Hendrik,  na een rif 
gestoken te hebben, van Kampen over de Zuiderzee naar de Lemmer, terwijl de andere 
schepen bleven liggen. Door de korte golfslag verloren ze een zwaard en kwamen tenslotte 
halfvol water aan in Blokzijl.  
  
’s Winters kwamen de schippers wel eens vast te zitten in het ijs.  Pluumers Hendrik lag 
ingevroren in Sneek. Toen is Köps Gaait (Gerrit Pluimers) op de schaatsen naar Enter gereden.  
Ten Berge lag vast in het ijs in Ossenzijl. Zij schaatsten terug naar Enter. Toen ze 
terugkwamen bij de zomp werd er niets vermist. De tocht op de Regge tegen de stroom in was 
zwaar. Weeln Jan liet altijd zijn zoon Albert (Pluumers Ab) naar Hancate komen om hem te 
helpen naar Enter te varen. De stroomsnelheden in de brugopeningen waren te groot om 
alleen op de schipboom er doorheen te varen.  
 
Gerrit Pluimers is schipper van beroep. Hij is geboren op 5 maart 1758 en overleden op 2 
januari 1819. Hij is de zoon van Jan Gerritsen Plumers en Fenneken Hermsen Snijders 
(Kosters). Hij is getrouwd op 11 mei 1786 met Geertrui Klaassens Stoevelaar of Stoeveler, 
geboren voor 1770, uit Markelo. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het derde kind, 
Hendrik genaamd, wordt Sweers genoemd. Gerrit Pluimers trouwt op veertigjarige leeftijd een 
tweede keer op 2 december 1798. De bruid is Jenneken Brinkhuis of Brinkers uit Markelo, 
geboren omstreeks 1770. Ze is de dochter van Claas Dikkers en Fenne Brinkers. Uit het 
tweede huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het eerste kind werd Gerrit genoemd en zijn 
bijnaam was Köps. Het vierde kind was Harmannus en werd De Baas genoemd.  
 
Jan Pluimers, ook wel Ramakers genoemd (zijn moeders naam is Ramaker), is geboren op 19 

april 1761 en overleden 27 oktober 1818 op zevenenvijftigjarige leeftijd. Bij de aangifte van de 

doop van zijn kinderen gebruikte hij twee keer de naam Ramakers, in 1789 en 1792. Hij was 

de zoon van Arend Jansen Pluimers en Harmine Ramakers of Hulsebos. Jan Pluimers is voor 

de kerk getrouwd omstreeks 1787 te Rijssen met Hendrika Gerritsen Hagedoorn, geboren op 

12 oktober 1766. Zij was de dochter van Gerrit Geels Hagedoorn en Grietjen Katteler. Uit dit 

huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Het vierde kind, Gerrit Pluimers, is geboren op 9 maart 

1794. Gerrit is de vermoedelijke vader van de onechte kinderen van zijn nicht Everdina 

Pluimers. Dit zijn Gerrit Jan Pluimers, de voorvader van de Susse en Hendrika Pluimers, die 

gehuwd was met Jan Hendrik Jansen van ‘n Stomp.  

 

Hendrik Pluimers is geboren op 8 december 1796 en overleden op 6 februari 1869 op 
tweeenzeventigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jannes Pluimers en Geesken Aanders. Hendrik 
Pluimers is getrouwd op vierentwintigjarige leeftijd op 13 september 1821 met Hendrina 
Ezendam, gedoopt op 2 september 1800. Zij is de dochter van Gerhardus (Gradus) Ezendam 
en Geertjen de Wilde. Hendrik Pluimers was landbouwer en tolgaarder op de brug bij Binnen 
Gait. Hij was eigenaar van een deel van de Kattelaarsdijk, driehonderdvijftig ellen met 
opgaande eiken met daarbij de houten ophaalbrug over de Regge. Zijn erfgenamen hebben de 
erfenis niet geaccepteerd, zodat de gemeente eigenaar werd en de brug moest gaan 
onderhouden. 
 
Jan Pluimers, bijnaam Sweers, is schipper, koopman en landbouwer. Hij is geboren op 10 
april 1830 te Enter en overleden op 3 februari 1907 te Enter op zesenzeventigjarige leeftijd. 
Hij woonde in de boerderij annex klompenmakerij. De boerderij was aan het Dorpsplein, 

Dorpstraat 62, nu modehuis Velten. De huisnaam was Plumers-Ab. Hij is de zoon van Hendrik 
Pluimers (Sweers) en Hermina Lammers.  
 
Arend Jan Pluimers werd Sweers genoemd doordat hij introuwde bij de familie Holleman, die 
op het Sweershoes woonden. Voor 1800 woonde hier een familie Sweers vandaar die naam. 
Op deze plaats is nu het Klompen en Zompenmuseum gevestigd. Arend Jan Pluimers is 
getrouwd op drieëntwintigjarige leeftijd op 4 juni 1890 met Janna Holleman, geboren 1867, 
overleden op 19 mei 1897 te Enter.  
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Hendrik Pluimers, bijnaam Köps, is schipper. Hij is geboren op 16 december 1855 en 
overleden op 22 februari 1928 op tweeënzeventigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Jan 
Pluimers, bijnaam Sweers en Aleida Koenderink. Hij is getrouwd op eenenveertigjarige leeftijd 
op 22 juli 1897 met Gerritdina Pluimers. Ze is de dochter van Jan Hendrik Pluimers, bijnaam 
Köps en Willemina Smijers. Uit dit huwelijk zijn elf kinderen geboren. Het echtpaar woonde 
na hun huwelijk achter de openbare school, hoek Oude Pastoriestraat, nu (2016) RABO bank. 
Het eerste kind, Jan genoemd, geboren op 9 december 1897, is op twaalfjarige leeftijd tijdens 
het zwemmen in de Regge verdronken. Het derde kind, ook Jan genoemd, is overleden op 5 
juni 1910 ook verdronken in de Regge, bij erve Exoo. Het vijfde kind, Willem genoemd, werd 
tweehonderdeenenvijftig dagen oud. Het zesde kind, Gerrit Jan genoemd, werd één jaar oud.  
Het negende kind, Arend Jan, werd zesendertig dagen oud.  De overige kinderen zijn ouder 
dan vijfenvijftig jaar geworden.  
 
 

 
  

 

Gerrit Pluimers, bijnaam Botter Gait, is geboren aan de Wierdenseweg, links achter de brug 
over de Entergraven. Nu (2016) is er een manage gevestigd. Hij is geboren op 10 december 
1924 en is de zoon van Jan Pluimers, Sweers Jan en Anna Stegeman. Na de lagere school, 
op dertienjarige leeftijd, werkte hij in een klompenkeet. Het jaar erop stond hij met de zeis 
gras te maaien bij het waterschap. Tot de oorlog is hij werkzaam in de spinnerij van Jannink 
te Goor. Nadat hij zijn vader heeft geholpen met hout sjouwen, begint hij als melkventer, ook 
op de rijdende winkel, in Rijssen. In 1949 wordt Combia opgericht, een coöperatie van 
zesentwintig leden met als doel de gezamenlijke inkoop van melkproducten. Gerrit Pluimers 
wordt directeur, later is hij achtendertig jaar voorzitter van de coöperatie. Daarnaast is hij 
tweeëndertig jaar lid van het provinciaal bestuur en zestien jaar gemeenteraadslid. Hij is 
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getrouwd op drieëntwintigjarige leeftijd op 4 maart 1948 te Rijssen met Mina Wessels, 
drieëntwintig jaar oud, geboren op 3 mei 1924 te Rijssen, overleden op 5 augustus 2009 te 
Rijssen op vijfentachtigjarige leeftijd. Mina was de dochter van Berend Jan Wessels, bijnaam 
Beumer, en Hermanna Dannenberg.   

 

 

De Köpshuizen 

 

Hendrikus Pluimers is de zoon van Gerrit Jan Pluimers en Jenneken Dakhorst. Hij is geboren 
op 28 september 1882. Hij is getrouwd met Aleida Schuitemaker op 2 mei 1912. Aleida is 
achtendertig jaar geworden. Aleida is de dochter van Arend Jan Schuitemaker en Harmina 
Pluimers.  Hendrikus was postbode van beroep. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, 
met name Gerritdina Johanna (Dina), Arend Jan, Arendina Hermina en Arend Jan Pluimers. 
Gerritdina Johanna Pluimers werd Boden Dina genoemd; ze was kraamverzorgster en is 
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geboren op 27 januari 1913. Dina Pluimers is overleden op 21 april 1979 op zesenzestigjarige 
leeftijd. Dina Pluimers is getrouwd in 1967 met Johan Gerrit Broeze, geboren op 19 januari 
1905 te Rectum, overleden op 11 juni 1996 op eenennegentigjarige leeftijd. 

 

Johan Gerrit Broeze is de zoon van de landbouwer Jan Broeze en Johanna ten Brinke. Hij 

was eerder getrouwd op dertigjarige leeftijd op 16 mei 1935 met Berendina de Wilde, geboren 

op 14 september 1902 te Enterbroek. Berendina de Wilde was eigenaar van een winkel. Zij is 

de dochter van Jan de Wilde en Janna Bloemendal. Jan de Wilde werd ook wel Kaat’ n Jan 

genoemd en was ganzenkoopman. 

 
Hermannes Pluimers, bijnaam Mans van ’n Ab van Gediene oet ’n Diek, was van beroep 
klompenmaker, ambtenaar bij de sociale dienst en beheerder van het klompenmuseum ’t 
Sköpke. Hij is geboren op 5 februari 1924 en overleden op 13 september 2002. Hij is de zoon 
van Albert Pluimers, bijnaam Ab van Gediene oet ’n Diek, en Dina ter Steege. Hij is getrouwd 
op 17 januari 1956 met Evelina (Eef) ten Hove, geboren op 12 maart 1934. Eef was de dochter 
van Jan Willem ten Hove (Klitsen Jan Willem), van beroep klompenmaker en Johanna ten 
Cate. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, met name Bert, Wim en Dian Pluimers. 
 
Hendrik Pluimers, Henk genoemd, is geboren op 29 juni 1956 te Rijssen. Hij is de zoon van 
Berend Johan Pluimers en Willemina Ter Keurst. Hij is getrouwd op vierentwintigjarige leeftijd 
op 29 oktober 1980 met Wilhelmina Jenneken Wassink, Wilma genoemd. Wilma Pluimers is 
geboren op 15 juli 1958 en is de dochter van Arend Jan Wassink, bijnaam Puppels Aornd, 
landbouwer van beroep, en Hermina Johanna Puppels. Henk Pluimers is schoolmeester en 
fotograaf. 
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Jan en Albert Pluimers (Köps) 
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Rechts Henk Pluimers 
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De moeder van Jan en Albert Pluimers 
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De verdwenen klomp  

 

Dit verhaaltje gaat over de verdwenen klomp. Op 12 januari 2012 kwam men tot de 

ontdekking dat de kolossale klomp van vier bij twee meter de afgelopen zaterdag was 

verdwenen. De verdwijning was het gesprek van de dag in Enter. De eigenaren hebben aangifte 

gedaan van diefstal en de politie heeft een onderzoek ingesteld. Veel inwoners van Enter 

denken dat het gaat om een stunt van de plaatselijke carnavalsvereniging. Eerder deze week 

meldde de Leeuwarder Courant dat een Fries reclamebureau de klomp heeft gebruikt voor de 

opnames van een videoclip bij een carnavalsnummer. Of dat waar is, is onduidelijk. 
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In de krant van 25 januari 2012 stond geschreven dat de grootste klomp ter wereld, die 

gestolen was uit Enter, terecht was. Het bleek een actie te zijn geweest van 

carnavalsvereniging de Boorköttels in Enter. De kolossale klomp staat normaal onder een 

overkapping aan de Dorpsstraat, maar werd twee en een halve week geleden 's nachts 

weggehaald. Niemand wist wie de klomp had ontvreemd, al gingen veel mensen in Enter er 

vanaf het begin al vanuit dat het ging om een carnavalsstunt. De carnavalsvereniging heeft er 

vandaag een filmpje mee gemaakt bij de zandwinplas tussen Holten en Markelo en heeft de 

klomp daarna teruggebracht naar Enter. 
 
 

 
De gestolen klomp is terug 
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Museum van oudheden 
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Enterse klompenmakers restaureren 
Franse klompenmachine 

 

ENTER - maart 2019 Een ‘klompenmaakmachine’ van bijna een eeuw oud restaureren en 
demonstraties geven van het oude ambacht door heel het land. Dat willen de vrijwilligers van 
Enters Erfgoed. Ze gaan met een machine uit Frankrijk de boer op. „Mobiel klompen maken, 
dat doet niemand.’ 

 

 

Het geklop en getik van hamers is buiten al goed te horen. In de hal van bouwbedrijf Velten 

aan de Rijssenseweg in Enter zijn Jan Hodes, Wim Nijenhuis, Wim Grooten en Bonne Wijnterp 

druk bezig met het restaureren van een bijna honderd jaar oude, Franse 

klompenmachine. „Sinds oktober zijn we daar een ochtend in de week druk mee.’  

Als je wilt zien hoe een klomp wordt gemaakt, moet je naar Enter. Dat weet iedereen. Maar 

dat hoeft niet voor lang meer, want de Enterse klompenmakers komen naar de mensen 

toe. Door heel Nederland willen de vrijwilligers van het museum uit Enter demonstraties geven 

met hun aanwinst uit Frankrijk. De vier mannen repareren en schilderen op dit moment de 

klassieke machine, om deze vervolgens te monteren op een bakwagen of een platte kar. 

Een volwaardige machine waarmee een klomp kan worden gemaakt, bestaat in principe uit 
twee delen. Een kopieermachine en een zogenoemde boormachine. Met de kopieermachine 
wordt de buitenkant van de klomp gekopieerd, terwijl met de boormachine de binnenkant 

wordt uitgehold. Binnen een kwartier is een klomp klaar.  
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Zo’n vijfentwintig jaar geleden bezocht de eigenaar van een museum in Villeneuve d’ Ascq, een 
voorstad van Lille, het Twentse Enter. Hij had gehoord dat in het dorpje nog klompen worden 
gemaakt. Toen het Franse museum op de schop ging, dacht de stokoude museumdirecteur 
terug aan Enter. „Er was geen plek voor de twee machines in het museum’, vertelt Bonne 
Wijnterp. „De directeur was bang dat de klompenmachine bij het grofvuil zou belanden.’ 

In de zomer van 2017 reden vrijwilligers van het Enters museum, samen met een vriend die 
Frans sprak, in een vrachtwagentje naar het noorden van Frankrijk om de twee machines op 

te halen. „We konden ze beiden gratis ophalen en het museum betaalde zelfs de reiskosten.’  
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Inladen van de machine was volgens Wijnterp een hele operatie. „Steekwagentjes, rijplaten, 
zelfs een takel. Van alles hadden we meegenomen om de loodzware machine heelhuids mee 
te nemen.’ Voorzichtigheid was geboden, want de eeuwenoude vloer van het Franse museum 

was gemaakt van kwetsbaar leem.  

De twee machines hebben ruim een jaar bij een van de vrijwilligers in de schuur gestaan, 
omdat er nog geen plan was. „In de eerste instantie wilden we onderdelen van beide machines 
gebruiken voor de klompenmachines uit het museum, totdat we erachter kwamen dat deze 
nog intact is’, zegt Wijnterp. Jan Hodes, al dertig jaar klompenmaker in Enter, is de technicus 
van het gezelschap. Hij weet exact hoe de twee machines in elkaar steken en wat eraan moet 
gebeuren. „De beide machines hoefden we niet eens volledig uit elkaar te halen, want ze zijn 
nog puntgaaf.’ Hodes merkt op dat het bed van de kopieermachine nagenoeg perfect is. ‘Er 
zitten weinig draaiuren op, dat is opvallend voor zo’n oude machine.’ De Franse machine is 
volgens Hodes in betere staat dan de klompenmachines in het Enterse museum. „Ik denk dat 
deze machine vrij snel in het museum is gekomen. We mogen onze handjes dichtknijpen met 

dit exemplaar.’  

Toen het Enterse museum van buiten het dorp verschillende aanvragen kreeg om 
demonstraties te geven op locatie ontstond er een nieuw idee: ze wilden de boer op met de 
klompenmachine. „Mobiel klompen maken dat doet niemand en er is heel veel vraag naar 
merkten wij’, vertelt Wim Grooten.  Het avontuur lonkt voor de Enterse klompenmakers. Over 
een paar maanden willen de klompenmakers dan ook het land door met hun mobiele 
klompenmachine, om Nederland opnieuw kennis te laten maken met dit eeuwenoude 

ambacht. Bron: tubantia.nl.  
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14 januari 1913, Twentsch Dagblad Tubantia 
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1923 

18 oktober 1928 
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Eigen erf; geïllustreerd familieweekblad voor Overijssel en Drente, jaargang 4, 1928, 23-11-

1928. Deel: Twentenummer. 
 
Door de heren Gebr. Burgers, klompenmakers te Enter, daartoe welwillend in staat gesteld, 
konden we een aardige serie foto’s  nemen van dit interessante bedrijf. Het aan stukken zagen 
der boomen is natuurlijk het eerste werk. 
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Morsink, Goorseweg 1. De mannen zijn Johan, Hendrik, Gerre en Herman Morsink (Soels). 

De vrouwen zijn Grare Aan de Stegge (van Keizers Dieks), Dika en Marie Morsink (Soels). 

 

 

 

2015, Zestien  leerlingen van groep 2 van de opleiding techniek van Reggesteijn in Rijssen 
waren deze week op bezoek bij het Klompenmuseum in Enter. Of eigenlijk bij de opleiding 
handmatig klompen maken die aan het museum verbonden is.  Niet zo maar op bezoek, ze 
mochten ook proberen met het gereedschap van de vroegere klompenmakers aan de slag te 
gaan.  Vandaar dat er druk gekloofd, gehakt, gesneden en geboord werd. Niet dat het lukte 
om in een middag een paar klompen te maken,  alhoewel  een enkele leerling dat vooraf wel 

hoopte. Maar om het gevoel te krijgen hoe je met dit gereedschap een stuk hout bewerken. 
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Bijzondere klompen 
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Jan Willem Ten Hove (de Klitse) 
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Laatste woorden  

Zelden heeft een zo'n oud product, middels zo'n lange, onverwoestbare staat van dienst, haar 

onvervangbaarheid bewezen dan die van onze eigen vaderlandse klomp. En niet alleen bij de 

veeboeren, die zonder die allesomvattende bescherming menig voet verloren zouden hebben 

als gevolg van het onverwacht vertreden van een poot van een koe of paardenhoef. Ook 

doorgewinterde ambachtslieden als stratenmakers, tuinders, vissers en metaalbewerkers 

droegen klompen. Tot 1945 werden klompen  algemeen geaccepteerd. Tijdens de naoorlogse 

economische opleving veranderde dit echter. Door de toenemende beschikbaarheid van leren 

schoenen begonnen Nederlanders het dragen van klompen als een symbool van armoede te 

zien. Zo raakte het houten schoeisel steeds meer uit de mode. In steden verdwenen ze geheel 

uit het straatbeeld. Wie denkt dat de houten klomp een puur Nederlands product is komt 

bedrogen uit. In bijna alle Europese landen droegen de bewoners klompen of houten 

schoenen. Er zijn erg veel modellen ontstaan voor de klomp, hoge, lage brede modellen, bijna 

elke vorm kan gemaakt worden. Ook het beschilderen van de klomp is een speciaal gebeuren. 

Bij een trouwerij geeft men twee paar klompen cadeau, allebei voorzien van dezelfde 

beschildering. Men kan zelfs bij een geboorte een afbeelding op de klomp laten beschilderen. 

Zo heeft de klomp echt iets speciaals en unieks. Dat tegenwoordig minder klompen worden 

gedragen  betekent echter niet dat er geen klompen meer worden gemaakt voor de verkoop. 

De houten schoenen zijn stevig en uiterst geschikt voor ons modderige landschap. Op het 

platteland dragen boeren nog steeds klompen voor werk op het land en het erf. Daarnaast 

komt de vraag naar houten schoenen ook uit een andere hoek. Het toerisme naar Nederland 

zit al jaren in de lift en toeristen vinden het geweldig om deze houten schoenen als aandenken 

aan hun bezoek aan ons land mee te nemen. Zo leeft deze achthonderd jaar oude ambacht 

nog steeds voort. Enter loopt voorop in handmatig klompen maken: het is weer 'hot'. 

Enter, 19 september 2019 


