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Er was eens 
Mijn vader – wij noemen hem vaa – was Hendrik Gerrit Koers, de bakker van de coöperatie 
aan de Dorpsstraat. Hij kreeg op 30 januari 1946 bericht van de Vereniging Nederlandse 
Bakkersvakscholen te Groningen dat hij was aangenomen voor de Gemengd Bedrijfscursus 
afdeling banket. De cursus zou starten op donderdag 7 februari 1946 om 17.00 uur in de 
Almelose Bakkersvakschool, Parochiehuis, Boddenstraat 49.  

 

Deelnemers aan de opleiding voor Banketbakkers moeten in bezit zijn van: 

 een tekenboek,  

3 schriften,  

een dictaatschrift (voor receptenboek), 

 een stuk gummi,  

1 potlood,  

1 pen,  

1 lineaal,  

1 passer  

een spuitzak met spuitjes, 2 gladden no. 5 en 7 en 2 gekartelden no 2 en 5.  

 

Deelnemers aan de cursus dienen op de eerste les de eerste termijn, zijnde een bedrag van 24 
gulden te voldoen voor de eerste twee maanden. Voor de volgende termijnen wordt een nota 
gestuurd. In verband met de werkzaamheden in de bakkerij ontvangt vaa op 9 oktober 1947 
het afschrift van de kennisgeving no. 2 ten gevolge art. 35 der arbeidswet 1919. De 
ondergetekende F. Morsink, als hoofd van de onderneming, waartoe de broodbakkerij behoort, 
geeft hierbij kennis dat in die bakkerij op zaterdag den 11 oktober 1947 door 2 
bakkersgezellen (mannelijke arbeiders van 18 jaar of ouder) bakkersarbeid zal worden verricht 
van tusschen 0 en 9 uur des voormiddags.  

Het afschrift diende te worden opgehangen naast de arbeidslijst in de wasruimte. Vaa had 
dus een broodbakkeropleiding gedaan en werd na de Tweede Wereldoorlog de broodbakker 
(en later ook banketbakker) van de coöperatie aan de Dorpsstraat 53. Hij werkte samen met 
de oude Scholten, het was in de tijd dat Beverdam ziek was. Omstreeks de eeuwwisseling 
breidde ‘Plas Hendrik’ zijn bakkerij uit met een winkeltje en een maalderij. Zijn zoon Frits 
kwam ook in de zaak. Toen Frits trouwde werd de zaak nog verder uitgebreid. De oude 
Entersen zullen zich dat waarschijnlijk nog wel herinneren. Naast de winkel kwam het 
woongedeelte voor Frits en zijn vrouw. In het jaar 1926 werd de coöperatieve 
landbouwvereniging opgericht. Die nam in het jaar 1928 de maalderij van Frits Morsink over. 
In het jaar 1930 nam ze ook de rest van de zaak over. Frits werd toen directeur van de nieuwe 
coöperatie. Geleidelijk kwam er meer personeel in dienst, in de winkel, de bakkerij en de 
maalderij. Hendrik ter Harmsel (Bol Hendrik) kwam in het jaar 1928 als veertienjarige jongen 
in dienst bij Frits Morsink, later bij de coöperatie. Eerst zes weken op proef, zonder loon. 
Daarna met een loon van vijftien gulden per week. Een flink bedrag voor die tijd. Hij moest er 
echter wel keihard voor werken. Gemiddeld twaalf uur per dag. ’s Winters kwam hij vaak na 
negen ’s avonds bij zijn klanten in Ypelo. Die mopperden dan omdat hij zo laat was en hen 
van bed hield. Ypelo kampte in die tijd vaak met wateroverlast. In de buurt van het 
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Mokkelengoor stond ’s winters alles onder water, ook de wegen. Vooral in het donker was dit 
best gevaarlijk. Toen Hendrik daar eens met zijn vader over sprak zei deze: ‘Laat het paard 
zijn eigen gang maar gaan, dan gebeurt er niets’. Vanaf die tijd liet Hendrik het paard de vrije 
teugel in het water en kwam iedere avond gezond en wel thuis. ‘Bol Hendrik’ stopte in het jaar 
1946 met venten voor de coöperatie. Hij begon toen met een manufacturenzaak in Enter. 

 Het personeel van de coöperatie in het jaar 1932: - H. ter Harmsel (Bol Hendrik), venter 
kruidenierswaren; - Beverdam, chef van de winkel; - J. Brunnekreef (Kremer Jan), 
broodventer; - J. Kampman, mulder; - Slot (Slot Bakker), bakker; - D. ter Harmsel (Bol Dieks), 
menger; - J. de Wilde (Boosmans Jan, kantoormedewerker; - J. Rozemuller (De Roze), 
voerman/chauffeur; - H. ter Denge (Maskops Hendrik), mulder.  

Vaa leerde tijdens een dagje uit met de jongelingsvereniging van de gereformeerde kerk een 
meisje kennen uit Almelo. Hij werd verliefd, verloofde zich en trouwde met haar; Willemien 
Maassen van den Brink werd mijn moeder. Vaa twijfelde tussen het beroep van bakker of van 
fietsenmaker, hij werd uiteindelijk bakker. Hij had in de oorlog werk nodig had waardoor hij 
niet ingezet zou worden voor dwangarbeid in Duitsland. Voor het huwelijk woonde hij 'op 
kamers' bij Lina en Derk ter Harmsel (Bol) in de Julianastraat en later bij Els en Mannie van 
Hoorn, die woonden aan de Populierenlaan. Mijn ouders vonden uiteindelijk een huis. Ze 
huurden het voorste deel van het huis van Leussink (Schips Jantje) aan de Rijssenseweg 26 
en trouwden derhalve op 18 april 1947. Daar verscheen ik in de nazomer van het jaar 1949. 
Mijn eerste herinnering: ruzie met de buren, terwijl toch mijn eerste herinnering het wiegje 
moet betreffen, het bedje van riet met de tulen gordijntjes om de hemel. Leusink wilde dat zijn 
dochter, met wie hij ruzie had, weer bij hem kwam wonen. Daarom moesten wij vertrekken 
en werden we eruit getreitert. We mochten bijvoorbeeld niet meer gebruik maken van de 
(buiten)wc. Toen ik drie jaar was verhuisden we naar de Julianastraat 34, naar het huis waar 
Kamstra de schoolmeester had gewoond. Vaa bracht elke week melkpoeder mee van Mannie 
en Els van Hoorn.  Mannie had een bedrijfje in bakkerijbenodigdheden. Ik mocht nooit mee 
om de melkpoeder op te halen. De reden was dat kinderen te druk waren. Het echtpaar was 
de moorden op hun familie en hun vrienden in de Tweede Wereldoorlog nooit te boven 
gekomen, aldus vaa.  

Vaa is in het jaar 1916 geboren in het dorp Wierden op de Hexelseweg in de Schutterièje. Het 
boerenhuis had zijn vader gehuurd van buurman Noltes. Schutterièje is het Twentse woord 
voor Schutterij. De Schutterièje waar vaa het licht zag, was een boerenhuis gelegen aan de 
weg van Wierden naar het esdorp Hoge Hexel. Vroeger woonden er de schutters of schuttens 
die ook wel gesworenen werden genoemd. Zij namen het loslopende vee dat over de 
markegrens was gegaan in beslag en hielden het vee in bewaring tot de boete was betaald 
door de eigenaar. 

Vaa was de oudste van zes kinderen uit het gezin van Arend Jan Koers. Mijn opa was de zoon 
van een cater, Jan Hendrik Koers en zijn vrouw Gerritdina van de Riet uit de Huurne. Opa 
werkte onder meer in de vleesfabriek, als stratenmaker en in de melkfabriek in Wierden. 
Tijdens werk aan een straat in Denekamp leerde Arend Jan een meisje kennen: Anne 
(Johanna Hermina) Wassink, dochter van Fenna Wassink. Er ontstond een liefde die werd 
bezegeld met een huwelijk, zes kinderen en die duurde tot de dood hen scheidde. Anne werd 
de oma naar wie ik genoemd ben.  

Vaa kende de mentaliteit van de boeren op de markengronden en de dorpsmensen, hij was er 
immers zelf één. Hij hield zich strikt aan de oude regels zoals hij ze geleerd had: wonen de 
keuken, degelijke huwelijken, hard werken en geen tijd voor zichzelf, oudere mensen niet 
tegenspreken, zondags twee keer naar de kerk, bidden voor het eten en na het bijbellezen het 
dankgebed, geen seks voor het huwelijk en alle verdiende loon inleveren. Dit komt omdat 
vroeger de middelen van bestaan schaars waren en er dan een stevige orde nodig is om te 
kunnen overleven. Teveel individualiteit doorbreekt de orde. De wereld van voor de Tweede 
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Wereldoorlog en ook nog een periode erna kende werkelijk armoede. Speelgoed werd allen met 
verjaardagen en Sinterklaas gekocht, geld uitgeven was een serieuze zaak. Het was zaak de 
kinderen zo op te voeden dat ze niet alles kregen wat ze wilden. Eten wat de pot schaft en 
mooi niet dat de ouders zeiden, ‘sla vandaag de warme maaltijd over en eet maar brood.’ Vaa 
die belachelijk werd gemaakt door een kwajongen; het is een voorbeeld van de simpelste 
gemeenheid, waarover hij niet filosofeerde, maar naar aanleiding waarvan hij hem een pak 
slaag gaf, dat is duidelijk.  

Mijn moeder kwam uit de stad (Almelo) en heeft nooit kunnen wennen aan de dorpse 
mentaliteit. Ik mocht dan thuis ook niet de Enterse streektaal spreken omdat mijn moeder 
‘het Enters’ platvloers vond. Ik kwam niet verder dan de woorden driet'n, plette, daale pleer'n, 
gevret, gestrit en zo nog een paar, die ik thuis absoluut niet mocht zeggen. Het zijn ongetwijfeld 
die woorden die kinderen op de straat leren. Driet'n werd grote bah, vaa werd pappie, moo 
werd mammie en vrouw Scholten werd juffrouw Scholten en Antje van de Graaf werd juffrouw 
de Graaf. Het lied ‘Antoon met den bok’ was uit den boze omdat de moeder van Antoon hem 
een pispot op de kop zette. Het woord pispot was een steen des aanstoots voor mijn moeder. 
Jammer, want de Enterse taal roept bij mij oergevoelens op en wat is er nou mis met het 
woord pis? Je hoort op de wc de letterlijke betekenis. Nu moet ik het doen met de verhalen en 
gedichten in de Nedersaksische streektalen. En daarvoor dien ik óók te weten wat gengel'n, 
betuun, schoefdale of teumig is. Nöal'n heb ik er altijd in gehouden. Ook mijn kinderen, die 
geen woord van de Enterse taal kennen gebruiken dat woord, het bekt wel lekker. Van vaa 
kende ik het verhaaltje van de Sik oet Enter. Hij vertelde over de boerderijen en de bewoners 
in de marke. Als kind las ik alle verhalen van Garriet Jan en Annechien die in Vollenhove bij 
de Beulakerwijde woonden. Ik vond het prachtig om de oude streektaal te lezen, al was het 
niet de Enterse.  

Het patroon van de straten in Enter en de boerderijen is sinds de jaren vijftig weinig veranderd. 
Maar als men met oude dorpelingen praat en men zet alle verhalen op een rij, dan ontstaat er 
een serie van belevenissen, van feesten, van mensenlevens, die tegenwoordig totaal 
onherkenbaar zijn geworden. De winkeltjes zijn verdwenen, de smederijen, de molens, de 
fabrieken, de petroleumman, de boerenleenbank, de oude coöperatie. De boeren gingen niet 
vaak naar een winkel, de middenstand kwam bij de mensen thuis. Nu rijden de boeren met 
de auto naar de supermarkt en de dozen met spullen worden steeds groter. Er kwamen nieuwe 
dorpsbewoners. Op de foto’s uit de jaren zestig van de twintigste eeuw kon je de kleren zien 
veranderen. De eeuwige petten verdwenen uit het dorpsbeeld, de zondagse pakken van de 
arbeiders werden truien en jacks, de lange rokken van de vrouwen werden spijkerbroeken. 
De stille omwenteling van Enter aan het einde van de twintigste eeuw had talloze grote en 
kleine gevolgen. Eén van de belangrijkste betrof het omgaan met geld. In mijn jeugd was 
betalen nog een ritueel. De huur en de ziekenfondspremie werd thuis opgehaald en er werd 
altijd een praatje gemaakt met de incasseerder, die altijd tijdens de avondmaaltijd kwam. Geld 
ontvangen en geld uitgeven deed men niet zomaar, maar ook dat veranderde. Het loon werd 
in een papieren zakje ontvangen, maar toen de mensen het geld op de bank kregen gingen ze 
opeens andere dingen doen. Vakanties naar het buitenland waren er voor ons gezin nog niet 
bij. Wij fietsen elke vakantie naar Holten, naar het indrukwekkende Canadezenkerkhof met 
de uitgestrekte velden met witte kruisen en naar de grote zomermarkt – met de veemarkt – in 
Rijssen.  

Alle gebeurtenissen werden beheerst door de wet van het kleine getal. Een wet waar men in 
de stad nauwelijks weet van heeft. Een rijtje nieuwe woningen valt in een stadsbuurt 
nauwelijks op. Maar in een dorp hebben twintig nieuwe gezinnen wel degelijk invloed. Met de 
landbouw is de stabiliteit uit de dorpseconomie verdwenen, en ook uit het sociale leven. 
Ouders en kinderen deden het meeste werk samen. Ook de kinderen werden al jong aan het 
werk gezet. Ook ik ontkwam er niet aan omdat ik de oudste was. Ik werd op mijn zevende jaar 
ingezet voor klusjes in en om huis zoals de stoep vegen, kraan en bel poetsen, ramen zemen 
op zaterdagmiddag. En in de bakkerij, daar leerde ik stap voor stap het vak. Ik leerde de 
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belangrijkste handgrepen van het bakkersambacht: slagroom halen bij Jan van Slot (de 
melkboer), slagroom kloppen (met de hand tot vijf liter), vruchtjes op de gebakjes leggen, brood 
en cake uit de bussen halen, brood kwasten met water, gebak snijden, slagroom spuiten op 
taarten, deeg kneden en rollen en de werkomgeving schoonmaken.  

Bij de meeste boeren stond de continuïteit van het bedrijf voorop, niet het behalen van de 
maximale winst. We zien dit verschijnsel ook voorkomen bij de Enterse zompvaarders. Het 
ging om het scheppen van bestaanszekerheid voor het gezin en voor de komende generaties, 
en al het andere was daaraan ondergeschikt. Ik was een onschuldig kind, in de eerste klassen 
van de School met de Bijbel. De tijd van ‘Het Fluitketeltje’ van Annie M.G. Smit: Meneer is 
niet thuis en mevrouw is niet thuis, het keteltje staat op het kolenfornuis, de hele familie is 
uit, en het fluit en het fluit en het fluit: túúúút. Kent u het nog? Waarom huilt de jager ook? 
Hij heeft de haas toch zelf geschoten. Nu ligt hij daar in het groen-groen-knolleknolleland. Als 
kind vond ik het al een vreemd liedje. Dat opgewekte wijsje in combinatie met het 
doodschieten van een haas. De poppen in de poppenkraam, hondje Mop, de zeven kikkers, 
Rosa en vele andere. Ik hou van die liedjes, ze roepen iets terug van vroeger. Gefascineerd 
door de halfbegrepen, verouderde woorden. Nog steeds zing ik ze graag, vals en uit volle borst. 
Een beetje raadselachtig zijn ze, en gruwelijk, dat soms ook. Voor mij was aan het leven nog 
lang geen einde te zien. De sprookjeswereld was mij nog zo vertrouwd.  

De vreedzame begrippen van twee eeuwen geleden waren nog van kracht. Men vond het toen 
normaal op de stem van het gezonde verstand te vertrouwen. De dingen die het geweten 
voorschreef werden als natuurlijk en nodig beschouwd. Het was een volkomen absurd 
verschijnsel als de ene mens de andere doodde. Men ging ervan uit dat moorden alleen in 
oorlogen, toneelstukken en detectiveverhalen voorkwamen, maar niet in het gewone leven in 
vredestijd. De dorpsbewoners brachten, na een dagtocht naar de heide als herinnering een 
bos heide of brem voor op de auto mee. Ik geloofde nog dat intelligentie de enige maatstaf was 
die telde. Dat zolang ik maar intelligent was ik alles zou bereiken wat ik maar wilde. Dat 
intelligentie alleen niet genoeg was en ik ook persoonlijkheid nodig had, leerde ik later. De 
studie aan de universiteit liet mij zien dat ik niet de intelligentste was, bij lange na niet. Toch 
is mijn intellect het meest bereikbare instrument waarover ik beschik. Later dacht ik dat liefde 
alles zou goedmaken. Wat een illusie!  Bron: Enter, het gedroomde land, Anneke Koers.  
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Op de driewieler zit Marianne Schuitemaker, half op de stoep, half op de straat: een van de 
kinderen van Essink, vlnr: Liesbeth, Jan en Anneke Koers.  
 
 

Processtukken 1622 tot 1809 
 
  
33 Burgemeester Jan ten Morsch. Contra, Jan Altink, 1690. 
 
286 Jan Rupert, contra, Waander Dreteler. Incidentele zaak: over het exhiberen in 
originali van huwelijksvoorwaarden tussen Waander Dreteler en C. Altink opgericht, 
1789 - 1798. 
 
298 Jannes Kel als in huwelijk hebbende Johanna Altink, contra, Barent Altink te 
Amsterdam. Eis tot restitutie van het restant van aan gedaagde geleende geld met 
intressen, 1793. 
 
302 Gerrit Altink. Contra, Jan Altink, pro se et nomine uxoris Berendina Roulers. Eis 
tot voldoening van het kapitaal door gedaagden aan eiser bij huwelijksvoorwaarden 
toegezegd, 1794.  
 
321 Dr. J.W. Racer en Procureur J. Schutte als aangestelde curators over de boedel 
van wijlen Roelof Dreteler, contra, Waander Dreteler, later zijn Weduwe Katharina 
Altink, pro se et q.q. Eis tot afgifte van inventaris der onder gedaagde van de 
echtelieden Roelof Dreteler en Janna Dreteler berustende goederen, door dezen 
voor hem gedane betalingen enz., 1798 - 1802. 
 
 

Erve Aaltink Deldenerbroek   

 
 
 
Notities bij Jan (Nes) Jansen Altink 
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De tweede zoon Jannes, ook Johannes genoemd, is vertrokken naar het erve Altink te 
Deldenerbroek. Er was op het erve Altink geen mannelijke opvolger. Jannes nam de 
huisnaam aan en ging verder door het leven als Jannes Altink: Jan Jansen Altink. Hij is 
gedoopt op 2 februari 1721 te Enter. 
 
Jannes Altink is getrouwd op 24 juli 1740 in Stad Delden met Janna Schuters. Zij is 
geboren omstreeks 1720 te Holten. Uit dit huwelijk zijn zijn vijftien kinderen geboren. 
 

- Jan Altink, geboren op 16 september 1742 te Deldenerbroek. Hij is overleden voor 
1800 te Deldenerbroek. 

- Geertruid Altink,    geboren op 2 mei        1744              te Deldenerbroek. 
- Jan Berend Altink, geboren op 11 juli       1745              te Deldenerbroek. 
- Janna Altink,         geboren op 4 februari  1748              te Deldenerbroek.  
- Bernardus (Berend) Altink, geboren op 13 april 1749      te Deldenerbroek. 
- Bernardus (Berend) Altink, geboren op 11 oktober 1750 te Deldenerbroek. 
- Catharina Altink,   geboren op 13 februari 1752              te Deldenerbroek.  
- Aleida Altink,         geboren op 25 maart     1753             te Deldenerbroek. 
- Janneken Altink,   geboren op  20oktober   1754              te Deldenerbroek. 
- Jan Altink,            geboren op 19 december 1756             te Deldenerbroek. 
- Berend Altink,       geboren op 13 augustus 1758             te Deldenerbroek. 
- Gerhardus Altink, geboren op  2 december  1759              te Deldenerbroek. 
- Gerrit Altink,         geboren op 24 oktober    1761              te Deldenerbroek. 
- Janna Altink,        geboren op 16 januari     1765              te Deldenerbroek. 
- Berendina Altink,  geboren op  4 januari      1767              te Deldenerbroek.  
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Maria Aaltink is op 27 april 1848 getrouwd met Jannes Koenderink, zij was zestien jaar. 
 

Ook het verhaal van de Hof te Azelo is bijzonder. Dit is één van de hoven waarop nooit 
een kerk is gebouwd, maar die wel genoemd is naar de Germaanse goden, de asen. 
Die wonen in Asgoard, het rijk van de goden, waar ook de mannen naartoe gaan die 
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gesneuveld zijn in de strijd. De plek wordt kennelijk op de Hof Azelo gesitueerd. De 
gewone stervelingen gaan naar Hellegoard, het onderaardse geestenrijk waar het ook 
goed toeven is. Hiervoor heeft men blijkbaar ook een fysieke plek in de buurschap. 

In een lager gedeelte van de Azeleresch treffen we enkele percelen land aan met de 
namen ‘heilgeloo’ en ‘heilig loo’. Dankzij andere veldnamen zijn er aanwijzingen van 
een borg op landerijen behorende bij de Hof Azelo en die duiden op hun beurt op een 
van oorsprong verdedigbare plek (kadaster sectie B 260 (voorste bergte), B 275 
(middelste bergte) en B 276 (achterste bergte). De Hof te Azelo is ook een centrum 
voor bestuur door het daarop van oorsprong rustende erfmarkerichterschap van de 
marke Azelo. Een deel van het verhaal blijkt uit het archief van Huis Twickel en een 
ander deel uit het archief van het Richterambt Delden.  

De familie Van Rhede tot Brandtlecht bezit in de zeventiende eeuw in de buurschap 
Azelo de Hof te Azelo, het erfmarkerichterschap van Azelo en het erve Zegger. Op 20 
oktober 1654 komt het tot een scheiding van de vaderlijke boedel tussen de vier 
broers Van Rhede, waarbij Adolph Frederik van Rhede, ridder van Maltha o.a. de 
goederen in Azelo krijgt toebedeeld en waarbij wordt vastgelegd dat bij verkoop de 
oudste broer Joan Henrick Van Rhede tot Brandtlicht het recht heeft om de goederen 
te naasten tegen de verkoopprijs. In augustus 1657 blijkt dat het erve Zegger en het 
markerichterschap van Azelo zijn verkocht aan jonker Rammelman op Huis 
Dubbelink. Joan Henrick maakt gebruik van ‘zijn recht tot nadercoop’ en deelt dat 
aan zijn broer Adolph Frederik mee, alsmede aan jonker Rammelman met de eis zich 
niet met deze goederen te bemoeien of zich iets aan te matigen. De uitvoering van de 
boedeldeling leidt tot diverse geschillen, die worden beëindigd met een compromis in 
maart 1663. Het blijkt dat twee van de broers Adolph Frederik, ridder van Maltha en 
Joan Plechelm, domheer te Munster, alsmede de moeder inmiddels zijn overleden.  
Hun nalatenschappen kunnen worden geregeld tussen de twee nog levende broers, 
Joan Henrick Van Rhede tot Brandtlecht en Joachim Adriaen Van Rhede tot Holte. 
Op 27 maart 1664 belooft Joan Henrick aan zijn broer twaalfduizend rijksdaalders te 
betalen en tweehonderd rijksdaalders vrij geld. 

De eerste helft moet betaald worden op martini 1664 en de tweede helft op martini 
1665. Joan Henrick blijft echter in gebreke met de betaling. Zijn laatste broer 
Joachim Adriaen blijkt inmiddels ook overleden. Margarieta van Kobolt, vrouwe tot 
Holte, weduwe Joachim Adriaen Van Rhede verzoekt vervolgens mede namens haar 
kinderen in het najaar 1666 beslag te leggen op alle goederen van Joan Henrick Van 
Rhede. Bij de richter van Oldenzaal betreffende de erven Schultenhoff, Fleer, 
Hakenberg, Meijer en Gaem, bij de richter van Kedingen de erven Berkel, 
Bevervoorde, Ypelo, Keppelink en beide Aaltinks en bij de richter van Delden de erven 
Fluttert in Hengevelde en Zegger in Azelo. In 1668 na vele zittingen wordt advies 
ingewonnen bij twee rechtsgeleerden binnen Deventer die adviseren de verzoeken van 
de weduwe af te wijzen. Tenslotte kan na lang wachten op 1 november 1668 het 
erfmarkerichterschap van Azelo door Joan Hendrik van Rhede voor de richter van 
Delden worden overgedragen aan Adolph Hendrik Van Raesfelt tot Twickelo. Deze 
oefent vanaf dat moment de functie van erfmarkerichter van de marke Azelo uit. In 
deze transportacte wordt het erve Zegger niet vermeld; dat erve is nimmer eigendom 
van Huis Twickel geweest. Er zijn nog meer hoven in het gericht Delden, maar de 
vroegste geschiedenis ligt vaak in nevelen gehuld. Er kan nog veel onderzoek 
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plaatsvinden. Zo zijn er de al genoemde Oosterhof te Wiene en het daarnaast gelegen 
Zuidhof. Ook in Zeldam ligt nog een Sythof (Zuidhof).  

 

 
 
 

 
 
Bron: archief bevolking, gemeente Goor 
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Bron: archief  bevolking, gemeente Goor 
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Bron: Veldnamen Markelo 
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Bron:  archief gemeente Goor 
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Bron: M. Schönfeld 
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Nicolaas Jan Hendrik KOERS, kantoorbediende, geboren op 24 april 
1909 te Haarlem (bron: BR Haarlem), overleden op 14  juni 1974 te South Pasedena (Los 
Angeles, Californië) op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon  
van Dirk KOERS en Elisabeth Pieternella VAN ANDEL. 
Trouwen:     op 26-jarige leeftijd op 29 mei 1935 te Haarlemmermeer (bron: BR 's-
Gravenhage) Jannetje DE GRAAF, 25 jaar oud, geboren op 18 augustus 1909 te Hanford 
(USA) (bron: BR 's-Gravenhage), overleden op 07 mei 1988 te South Pasedena (Los Angeles, 
Californië) op 78-jarige leeftijd, dochter  van M. DE GRAAF en Anna Maria VAN ES. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Elisabeth Pieternella, geboren te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage). 
 
 
 
Machiel KOERS, kruideniersbediende, geboren op 11 augustus 1911 te Haarlem (bron: BR 
Haarlem), overleden op 16 april 1996 te Haarlem op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 
zoon  van Dirk KOERS en Elisabeth Pieternella VAN ANDEL. 
Trouwen:     te Haarlem Frederika Carolina DE BOER. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Johannes Machiel. 
 
 
Johannes Machiel KOERS, geboren te Haarlem, zoon  van Machiel KOERS en Frederika 
Carolina DE BOER. 
Trouwen:     (1) met Nata CHRISTIANI, dochter  van Adrianus 
Frederik CHRISTIANI en Halina SCHEWSCHENKO. 
Relatie  (2) met Anneke SLOOTEN, geboren op 19 februari1946 te Purmerend, overleden 
op 01 mei 1988 te Leiderdorp op 42-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter  
van Klaas SLOOTEN en Grietje DE BOER. 
 
Uit de tweede relatie: 

1. 
Margriet, geboren te Purmerend. 

2. 
Klaas Jan, geboren te Bergen op Zoom. 
 
 
Frederik Hendrik (Frits) KOERS, kantoorbediende, accountant, geboren op 21 augustus 
1913 te Haarlem (bron: BR Haarlem), overleden op 11 april 1986 te Overveen op 72-jarige 
leeftijd (bron: Advertentie), zoon  van Dirk KOERS en Elisabeth Pieternella VAN ANDEL. 
Trouwen:    in de te Haarlem (bron: BR Haarlem) Anna RUITER, geboren te Wevershoof, 
overleden te Bloemendaal, dochter  van Johannes RUITER en Wilhelmina WIJTE. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Dirk (Dick). 

2. 
Wilhelmina Aniceta (Mia), geboren te Haarlem. 
Relatie met    Nicolaas Paulus Maria (Klaas) JUNGER, geboren op 11 mei 1936, overleden 
op 03 maart 1989 te Noordwijk op 52-jarige leeftijd (bron: Advertentie). 

3. 
Elisabeth Anna Maria (Els), geboren te Haarlem. 
Trouwen:     met Nicolaas Charles Bernardus Johannes (Ko) BABELIOWSKY, zoon  
van Nicolaas Cornelis Carolus BABELIOWSKY en Josephina Johanna MOOLENSCHOT. 
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Dirk (Dick) KOERS, geboren op 28 april 1937 te Haarlem, overleden op 28 januari 
1982 te Bloemendaal op 44-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon  van Frederik 
Hendrik (Frits) KOERS en Anna RUITER. 
Trouwen:     te Bloemendaal Jansje Maria (Janny) HEESBEEN, dochter  
van Adrianus HEESBEEN en Johanna Petronella BRÖKLING. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Mireille Elisabeth Maria (Mireille), geboren te Haarlem. 
Trouwen:     te Haarlem Marc David STEETS, geboren te Velsen, zoon  
van Hildo STEETS en Leena VAN DER HAM. 

2. 
Manon Johanna Petronella Maria (Manon), geboren te Haarlem. 

3. 
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Daphne Anna Maria (Daphne), geboren te Doornspijk. 
Relatie met    Bernardus Godefriedes (Bert) HEEMSKERK, geboren te Haarlem. 

4. 
Colette Carla Maria (Colette), geboren te Doornspijk. 
Relatie met    Colla BREUERS, geboren te Venlo. 

5. 
Dick. 
 
 
 
 

 
 
Bron: M. Schönfeld 
 
 
 
Dirk KOERS, electromonteur, geboren op 24 februari1915 te Haarlem (bron: BR Haarlem), 
overleden op 02 december 1980 te Haarlem op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon  
van Dirk KOERS en Elisabeth Pieternella VAN ANDEL. 
Ondertrouw  op 05 augustus 1942 te Haarlem, Trouwen:      op 08-1942 te Haarlem met 
Maria HOOGTEILING, geboren op 17 oktober 1920 te Haarlem, overleden op 04 januari 
2002 te Haarlem op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter  van Arie 
AnthonieHOOGTEILING en Wijntje BESUIJEN. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
D.A. (Ton). 

2. 
Nanda, geboren ong. 1946, overleden op 31 januari 1985 te Haarlem (bron: Advertentie). 
Relatie met    Wim N.N. 

3. 
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Nicolaas Jan Hendrik (Niko). 
 
 
D.A. (Ton) KOERS, geboren te Haarlem, zoon  van Dirk KOERS en Maria HOOGTEILING. 
Relatie met    M. CULLERNE. 
 
Uit deze relatie: 

1. 
Naomi. 

2. 
Nadine. 

3. 
Laura-Jane. 
 
 
Nicolaas Jan Hendrik (Niko) KOERS, zoon  van Dirk KOERS en Maria HOOGTEILING. 
Relatie met    Salomé N.N. 
 
Uit deze relatie: 

1. 
Ira. 
 
 
Harmannes KOERS, landbouwer, winkelier, schoenmaker, kapper, geboren op 31 januari 
1796 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt  (NGK) op 31 januari 
1796 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 01 april 1852 om 18:00 uur  te Wierden op 
56-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 43), vrijgeloot uit dienst, volgens certificaat 
Nationale Militie, voldaan door het in dienst stellen van een plaatsvervanger (nr. 51). Kopie 
aanwezig. Zoon  van Hendrik Jan KOERS (Jan) en Janna VAN BUUREN, huishoudster. 
Trouwen:     op 23-jarige leeftijd op 12 mei 1819 te Wierden (getuigen : H. Meijer, D. 
Waalderink, J. v.d. Riet en H. Eshuis) (bron: BS Wierden, aktenr.: 6), Trouwen:    in de kerk 
op 16 mei 1819 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hendrika GEERLING(S), 23 jaar 
oud, huiswerkster, geboren op 22 maart 1796 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt  (NGK) 
op 25 maart 1796 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 18 april 1852 om 15:00 uur  
te Wierden op 56-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 55), dochter  
van Jan GEERLINGS en Maria ESHUIS. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Hendrik Jan. 

2. 
Maria, geboren op 10 februari1822 om 23:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 13), gedoopt  (NH) op 24 februari1822 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 28 
februari1860 om 14:00 uur  te Stad Almelo op 38-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 14). 
Trouwen:     op 27-jarige leeftijd op 20 juli 1849 te Stad Almelo (getuigen : G. Prinsen, G. 
Smit, J. Bokhove en G.W. Lulaf) (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 14) Gerrit KAMP, 24 jaar 
oud, schilder, geboren op 15 oktober 1824 om 18:00uur  te Stad Almelo (bron: BS Stad 
Almelo, aktenr.: 63), overleden op 23 februari1904 om 13:30 uur  te Stad Almelo op 79-
jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 22), zoon  van Tonij KAMP en Fenneken 
BOLMEIJER. 

3. 
Janna, geboren op 13  juni 1824 om 03:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 67), 
gedoopt  (NH) op 04 juli 1824 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 17  juni 
1881 om 13:00 uur  te Wierden op 57-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 75). 
Trouwen:     op 30-jarige leeftijd op 14 mei 1855 te Wierden (getuigen : N. Nollen, H.J. 
Plaggemars, D. v.d. Riet en H. Meijerink) (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 13) Hendrikus OLTHUIJS, 29 jaar oud, metselaar, geboren op 28 januari 
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1826 om 06:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 7), overleden op 31 januari 
1906 om 05:00 uur  te Wierden op 80-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 11), zoon  
van Lammert OLTHUIJS en Hendrina KEIJZER. 

4. 
Johanna, naaister, geboren op 15 augustus 1826 om 11:00 uur  te Wierden (bron: BS 
Wierden, aktenr.: 67), gedoopt  (NH) op 03 september 1826 te Wierden (bron: Doopboek), 
overleden op 24 december 1876 om 01:00 uur  te Gramsbergen op 50-jarige leeftijd 
(bron: BS Gramsbergen, aktenr.: 68). 
Trouwen:     op 38-jarige leeftijd op 21 april 1865 te Gramsbergen (getuigen : H. Rond, A. 
Grooters, T. van der Veen, J. van der Haar) (bron: BS Gramsbergen, 
aktenr.: 8) Johannes WANSINK, 41 jaar oud, bakker, landbouwer, geboren op 11 
september 1823 te Neuenhaus (Duitsland) (bron: BS Neuenhaus, aktenr.: 28), overleden 
op 01 augustus 1874 om 08:00 uur  te Gramsbergen op 50-jarige leeftijd (bron: BS 
Gramsbergen, aktenr.: 48), 1e huwelijk met Hermina Bouwhuis. Zoon  van Jan 
Hendrik WANSINK en Anna Johanna Elisabeth LANDWERS. 

5. 
Berendiena, winkelierster, geboren op 27 januari 1829 om 03:00 uur  te Wierden (bron: BS 
Wierden, aktenr.: 12), gedoopt  (NH) op 22 februari1829 te Wierden (bron: Doopboek), 
overleden op 08 december 1904 om 14:00 uur  te Stad Almeloop 75-jarige leeftijd (bron: BS 
Stad Almelo, aktenr.: 158). 
Trouwen:     op 32-jarige leeftijd op 12  juni 1861 te Stad Almelo (getuigen : G. Smit, G. 
Bouwman, H.A. Jonkers en G.W. Lukas) (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 23) Berend 
Jan GROBBINK, 28 jaar oud, bakker, winkelier, geboren op 29 november 
1832 om 03:00 uur  te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 71), overleden op 15 
februari1884 om 16:00 uur  te Stad Almelo op 51-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 25), zoon  van Jan Willem GROBBINK en Egberdina PASTINK. 

6. 
Hendrika, geboren op 24 september 1831 om 10:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 76), gedoopt  (NH) op 23 oktober 1831 te Wierden (bron: Doopboek), overleden 
op 20 september 1840 om 04:00 uur  te Wierden op 8-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 94). 

7. 
Jan Hendrik, geboren op 19 juli 1833 om 11:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 72), overleden op 25 juli 1833 om 01:00 uur  te Wierden, 6 dagen oud (bron: BS 
Wierden, aktenr.: 35). 

8. 
Hermina Hendrika, dienstbode, geboren op 13  juni 1835 om 04:00 uur  
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 59), gedoopt  (NH) 
op 12-07-1835 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 08  juni 1896 om 05:00 uur  
te Stad Almelo op 60-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 75). 
Trouwen:     op 24-jarige leeftijd op 07 december 1859 te Stad Almelo (getuigen : J. 
Bokkema, J. Smit, P. v.d. Reijden en G.W. Lukas) (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 41) Arend TEN TIJE, 23 jaar oud, wever, spoorwegarbeider, geboren op 31 januari 
1836 om 23:00 uur  te Stad Delden (bron: BS Stad Delden, aktenr.: 6), overleden op 02 
september 1885 om 15:00 uur  te Stad Almelo op 49-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 136), zoon  van Hendrikus TEN TIJE en Johanna VENERIUS. 

9. 
Hendriana, geboren op 12 februari1838 om 03:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 20), gedoopt  (NH) op 18 maart 1838 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 18 
april 1885 om 11:30 uur  te Stad Almelo op 47-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 69). 
Trouwen:     op 23-jarige leeftijd op 18 november 1861 te Stad Almelo (getuigen : B.J. 
Grobbink, A. ten Tije, J.H. Sligte en G.J. Mulder) (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 47) Jan BEUMER, 23 jaar oud, dagloner, geboren op 06 december 
1837 om 03:00 uur  te Deventer (bron: BS Deventer, aktenr.: 454), overleden op 25 
augustus 1905 om 14:00 uur  te Stad Almelo op 67-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 125), zoon  van Roelof BEUMER en Aaltjen STEIJNVOORD.  
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Hendrik Jan KOERS, kuiper, landbouwer, geboren op 06 augustus 1819 om 18:00 uur  
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 64), gedoopt  (NH) op 22 augustus 
1819 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 10 januari 1894 om 06:30 uur  
te Wierden op 74-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 12), zoon  
van Harmannes KOERS en Hendrika GEERLING(S), huiswerkster. 
Trouwen:     op 23-jarige leeftijd op 24  juni 1843 te Wierden (getuigen : G.J. v.d. Riet, H. 
Nollen, D. v.d. Riet en K.W. Boorsma Gislof) (bron: BS Wierden, aktenr.: 17), Trouwen:    in 
de kerk op 25  juni 1843 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Regina HORSMAN, 20 jaar 
oud, geboren op 03 september 1822 om 22:00 uur  te Vriezenveen (bron: BS Vriezenveen, 
aktenr.: 53), overleden op 12 december 1897 om 08:30 uur  te Wierden op 75-jarige leeftijd 
(bron: BS Wierden, aktenr.: 112), dochter  van Jan HORSMAN en Cornelia Hendrika VAN 

KAMEN. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Hendrika. 

2. 
Johanna Cornelia, naaister, geboren op 05 juli 1845 om 11:00 uur  te Wierden (bron: BS 
Wierden, aktenr.: 89), gedoopt  (NH) op 27 juli 1845 te Wierden (bron: Doopboek), overleden 
op 08 maart 1921 om 23:00 uur  te Wierdenop 75-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 24). 

3. 
Cornelia, geboren op 01 november 1847 om 02:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 97), gedoopt  (NH) op 21 november 1847 te Wierden (bron: Doopboek), overleden 
op 31 januari 1931 om 10:30 uur  te Almelo op 83-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, 
aktenr.: 37). 
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Trouwen:     op 26-jarige leeftijd op 04 december 1873 te Stad Almelo (getuigen : H. Elhorst, 
G. Bentink, G. Grobben en B. Hiltjesdam) (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 22) Alexander VOGEL, 26 jaar oud, tuinder, stalhouder, geboren op 16  juni 
1847 om 13:00 uur  te Weerselo (bron: BS Weerselo, aktenr.: 51), overleden op 27 december 
1889 om 18:30 uur  te Stad Almelo op 42-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 180), zoon  van Hendrik VOGEL en Geertrui KOLDENAARS. 

4. 
Harmina, geboren op 14 juli 1849 om 15:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 116), gedoopt  (NH) op 12 augustus 1849 te Wierden (bron: Doopboek), overleden 
op 28 september 1852 om 12:00 uur  te Wierden op 3-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 104). 

5. 
Hermina, geboren op 18 december 1852 om 07:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 174), gedoopt  (NH) op 16 januari 1853 te Wierden (bron: Doopboek), overleden 
op 26 december 1909 om 01:00 uur  te Wierden op 57-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 126). 
Trouwen:     op 28-jarige leeftijd op 08  juni 1881 te Wierden (getuigen : H. Nijmeijer, J.H. 
Mensink, G. Klaas en F.M. Standt) (bron: BS Wierden, aktenr.: 31) Jan WEVERS, 25 jaar 
oud, timmerman, landbouwer, geboren op 19 april 1856 om 14:00 uur  
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 68), overleden op 23 augustus 1930 om 10:30 uur  
te Wierden op 74-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 66), zoon  van Jan 
Hendrik WEVERS en Jenneken BEVERDAM. 

6. 
Hermannus. 

7. 
Dina, geboren op 05 oktober 1857 om 20:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 144), gedoopt  (NH) op 01 november 1857 te Wierden (bron: Doopboek), overleden 
op 05 augustus 1933 om 13:30 uur  te Almelo op 75-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, 
aktenr.: 213). 
Trouwen:     op 25-jarige leeftijd op 26 april 1883 te Ambt Almelo (getuigen : E. Bos, J. 
Fikkert, G. Kuiper en J. Knoop) (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 8) Gradus SMIT, 22 jaar 
oud, wever, geboren op 27 december 1860 om 11:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt 
Almelo, aktenr.: 149), overleden op 27 februari1953 om 21:00 uur  te Almelo op 92-jarige 
leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 91), zoon  van Gerrit Jan SMIT en Jenne VOSKAMP. 

8. 
Hendriana, geboren op 11 november 1859 om 21:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 163), gedoopt  (NH) op 08 januari 1860 te Wierden (bron: Doopboek), overleden 
op 30 januari 1930 om 14:30 uur  te Almelo op 70-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, 
aktenr.: 30). 
Trouwen:     op 24-jarige leeftijd op 24 mei 1884 te Ambt Almelo (getuigen : J.H. Eshuis, 
J.W. Eshuis, J. Fikkert en E. Bos) (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 20) met Gerrit 
Jan VRIELINK, 25 jaar oud, dagloner, geboren op 08 maart 1859om 11:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 32), overleden op 11 mei 1932 om 16:00 uur  
te Almelo op 73-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 106), zoon  
van Gerrit VRIELINK en Janna HAMMINK. 

9. 
Reijnier. 

10. 
Maria, geboren op 06 september 1864 om 14:00 uur  te Wierden (bron: BS Wierden, 
aktenr.: 112), gedoopt  (NH) op 02 oktober 1864 te Wierden (bron: Doopboek), overleden 
op 13  juni 1948 om 04:30 uur  te Almelo op 83-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, 
aktenr.: 203). 
Trouwen:     op 23-jarige leeftijd op 17 november 1887 te Wierden (getuigen : L. Koenderink, 
H. Koers, A. Eshuis en J.M. Hillen) (bron: BS Wierden, aktenr.: 39) Gerhard KOENDERINK, 
27 jaar oud, bakker, geboren op 07 september 1860 om 16:00 uur  te Wierden (bron: BS 
Wierden, aktenr.: 117), overleden op 12 oktober 1920 om 09:00 uur  te Almelo op 60-jarige 
leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 253), zoon  van Jannes KOENDERINK en Hendrika 
SLETTENHAAR.  
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Hendrika KOERS, geboren op 28 november 1843 om 10:00 uur  te Wierden (bron: BS 
Wierden, aktenr.: 147), gedoopt  (NH) op 21 januari 1844 te Wierden (bron: Doopboek), 
overleden op 26 februari1931 om 14:00 uur  te Wierden op 87-jarige leeftijd (bron: BS 
Wierden, aktenr.: 21), dochter  van Hendrik Jan KOERS  en Regina HORSMAN. 
Trouwen:     op 22-jarige leeftijd op 30 april 1866 te Wierden (getuigen : A.H. Nijhoff, J. 
Panhuis, D.J. ter Haar en J. de Vries) (bron: BS Wierden, aktenr.: 12), Trouwen:    in de 
kerk op 06 mei 1866 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Jan Hendrik KOERS, 46 jaar 
oud. 
Uit dit huwelijk: zes kinderen. 
 
 

 
 
Beverdamsweg, beek de Wendel 
 
 
 
Hermannus KOERS, landbouwer, geboren op 19 oktober 1854 om 09:00 uur  
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 129), gedoopt  (NH) op 12 november 
1854 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 02 januari 1933 om 01:30 uur  
te Wierden op 78-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 1), zoon  van Hendrik 
Jan KOERS en Regina HORSMAN. 
Trouwen:     op 27-jarige leeftijd op 14 november 1881 te Wierden (getuigen : G. Langekamp, 
H. Koers, B. Beverdam en S. Reuvekamp) (bron: BS Wierden, aktenr.: 50), Trouwen:    in de 
kerk op 20 november 1881 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Janna KOERS, 23 jaar 
oud. 
Uit dit huwelijk: zeven kinderen. 
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Hermannus Koers en Janna Koers 
  
 
Reijnier KOERS, kuiper, fabrieksarbeider, geboren op 22 september 1861 om 11:00 uur  
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 126), gedoopt  (NH) op 03 november 
1861 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 11  juni 1929 om 06:00 uur  te Hengelo op 
67-jarige leeftijd (bron: BS Hengelo, aktenr.: 176), zoon  van Hendrik 
Jan KOERS en Regina HORSMAN. 
Trouwen:     op 23-jarige leeftijd op 07 november 1884 te Ambt Almelo (getuigen : G.H. ter 
Horst, J. Fikkert, E. Bos en G.L. Felix) (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 42) Jannetje VAN 

ENCK, 23 jaar oud, geboren op 08 december 1860 om 02:00 uur  te Zevenaar (bron: BS 
Zevenaar, aktenr.: 102), overleden op 18 december 1933 om 23:30 uur  te Hengelo op 73-
jarige leeftijd (bron: BS Hengelo, aktenr.: 325), dochter  van Aart VAN 

ENCK en Geertruida DE GROOT. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Regina, geboren op 13  juni 1885 om 15:00 uur  te Stad Almelo (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 138), overleden op 08 januari 1928 om 12:30 uur  te Hengelo op 42-jarige leeftijd 
(bron: BS Hengelo, aktenr.: 10). 
Trouwen:     op 23-jarige leeftijd op 15 mei 1909 te Hengelo (getuigen : A.M. Evers, J. 
Dijkman, A.J. Wolberink en G.J. Annink) (bron: BS Hengelo, aktenr.: 44) Engelbert EVERS, 
23 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 14 juli 1885 om 13:30 uur  te Enschede (bron: BS 
Enschede, aktenr.: 264), overleden op 09 december 1958 te Hengelo op 73-jarige leeftijd 
(bron: BS Hengelo, aktenr.: 407), zoon  van Gerrit EVERS en Fredrika GETKATE. 

2. 
Gerrit Hendrik, geboren op 15 augustus 1887 om 17:30 uur  te Stad Almelo (bron: BS 
Almelo, aktenr.: 165), overleden op 26 september 1891 om 03:00 uur  te Hengelo op 4-jarige 
leeftijd (bron: BS Hengelo, aktenr.: 169). 

3. 
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Hendrik Jan, geboren op 07 maart 1890 om 06:00 uur  te Hengelo (bron: BS Hengelo, 
aktenr.: 84). 

4. 
Reijnier, geboren op 14 april 1892 om 05:00 uur  te Hengelo (bron: BS Hengelo, 
aktenr.: 133). 

5. 
Geertruida. 

6. 
Aart. 

7. 
Hermina Johanna, dienstbode, geboren op 27 maart 1899 om 12:30 uur  
te Hengelo (bron: BS Hengelo, aktenr.: 100), overleden op 17-07-1984 te Hengelo op 85-
jarige leeftijd (bron: Advertentie). 

8. 
Herman. 

9. 
Gerrit Hendrik, geboren op 21 maart 1904 om 20:00 uur  te Hengelo (bron: BS Hengelo, 
aktenr.: 147), overleden op 13 juli 1907 om 06:00 uur  te Hengelo op 3-jarige leeftijd 
(bron: BS Hengelo, aktenr.: 150). 
 
 
 

 
Ter Kuile, gedichtje 
 
 
 
 
Geertruida KOERS, geboren op 06 september 1893 om 23:30 uur  te Hengelo (bron: BS 
Hengelo, aktenr.: 328), dochter  van Reijnier KOERS en Jannetje VAN ENCK. 
Relatie:  Vader ONBEKEND. 
 
Uit deze relatie: 

1. 
Geertruida KOERS, frobelonderwijzeres, geboren op 11 september 
1923 te Utrecht (bron: BR Hengelo), overleden op 29 april 2004 op 80-jarige leeftijd 
(bron: Begraafplaats Zeist). 
Trouwen:     op 22-jarige leeftijd op 09 maart 1946 te Utrecht Frans HUGEN, 26 jaar oud, 
geboren op 16 mei 1919, overleden op 02 november 1993 op 74-jarige leeftijd 
(bron: Advertentie/Begraafplaats Zeist). 
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Bron: M. Schönfeld 
 
 
 
Aart KOERS, grondwerker, geboren op 16 april 1897 om 14:00 uur  te Hengelo (bron: BS 
Hengelo, aktenr.: 160), overleden op 03 november 1980 te Hengelo op 83-jarige leeftijd 
(bron: Advertentie), zoon  van Reijnier KOERS en Jannetje VAN ENCK. 
Trouwen:     op 29-jarige leeftijd op 10 juli 1926 te Hengelo (getuigen : E. Evers en J.H.M. 
Assink) (bron: BS Hengelo, aktenr.: 110) Jansje ELOUT, 19 jaar oud, spoelster, geboren 
op 15 december 1906 om 04:00 uur  te Hengelo (bron: BS Hengelo, aktenr.: 595), overleden 
voor 1980, dochter  van Jan Willem ELOUT en Jantje DOGGER. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Jan Willem. 
 
 
 
Reijnier KOERS, geboren op 21 augustus 1926 te Lonneker, overleden op 04 maart 2. 
1994 te Bennebroek op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon  
van Aart KOERS en Jansje ELOUT, spoelster. 
Relatie met    Hendrika AMAN, geboren op 28 februari1926 te Hengelo (bron: BR Hengelo), 
overleden op 12 juli 2008 te Hengelo op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter  
van Gerhardus Johannes AMAN en Elisabeth KOOIKER. 
 
Uit deze relatie: 

1. 
Aart. 

2. 
Liesbeth. 
Relatie met    Henk N.N. 
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Aart KOERS, zoon  van Reijnier KOERS en Hendrika AMAN. 
Trouwen:     met Diane WEVERS. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Janneke. 

2. 
Merijn. 
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Bron: M. Schönfeld 
 
 
 
Jan Willem KOERS, geboren te Hengelo, zoon  
van Aart KOERS en Jansje ELOUT, spoelster. 
Trouwen:     te Hengelo Gertrude Hermance STUBBE, geboren te Hengelo (bron: BR 
Hengelo), dochter  van Herman STUBBE en Aaltje REUTEN. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Wim. 

2. 
Tom. 
Trouwen: met Metje Petronella VAN DER LINDEN. 
 
 
 
 
 
Wim KOERS, zoon  van Jan Willem KOERS en Gertrude Hermance STUBBE. 
Trouwen: Tanja Ilona Maria KOERS, dochter  van Antonius KOERS en Magdolna Gezina 
Maria TE WIERIK. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Kylie. 

2. 
Kelsey. 
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Herman KOERS, slagersknecht, geboren op 10 oktober 1901 om 22:00 uur  
te Hengelo (bron: BS Hengelo, aktenr.: 400), overleden op 06 oktober 1944 om 12:00 uur  
te Hengelo op 42-jarige leeftijd (bron: BS Hengelo, aktenr.: 381), zoon  
van Reijnier KOERS en Jannetje VAN ENCK. 
Trouwen:     op 23-jarige leeftijd op 25 juli 1925 te Hengelo (getuigen : E. Evers en M.W. Vis) 
(bron: BS Hengelo, aktenr.: 120) Hendrika VIS, 20 jaar oud, geboren op 02 maart 
1905 om 14:00 uur  te Hengelo (bron: BS Hengelo, aktenr.: 110), overleden op 03 mei 
1950 om 04:00 uur  te Hengelo op 45-jarige leeftijd (bron: BS Hengelo, aktenr.: 172), 
dochter  van Jan Hendrik VIS en Hendrika RUEPERT. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Jannetje Hendrika (Jannie), geboren op 03 februari1926 te Hengelo (bron: BR Hengelo), 
overleden op 02 maart 1999 te Hengelo op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie). 
Relatie met    Johan Hendrik (Jan) TER BORG, geboren op 29 september 
1918 te Hengelo (bron: BR Hengelo), overleden op 27 februari1973 te Hengelo op 54-jarige 
leeftijd, zoon  van Johan TER BORG en Johanna HAIKES. 

2. 
Jan Hendrik. 
 
 
Jan Hendrik KOERS, geboren op 05 mei 1930 te Hengelo (bron: BR Hengelo), overleden 
op 07 januari 1992 te Hengelo op 61-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon  
van Herman KOERS en Hendrika VIS. 
Relatie met    Catharina Johanna (Tine) WILLEMS, geboren te Roermond (bron: BR 
Roermond), dochter  van Daniël WILLEMS en Johanna Catharina KOLKMAN. 
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Uit deze relatie: 
1. 

Herman. 
2. 

André. 
Trouwen:     met Henriëtte WOLTERS. 

3. 
Joke. 
Relatie met Ronald N.N. 

4. 
Rob. 
Relatie met Jacky N.N. 
 
 
 

 
 
Bron: M. Schönfeld 
 
 
 
Herman KOERS, zoon  van Jan Hendrik KOERS en Catharina Johanna (Tine) WILLEMS. 
Relatie met  Nicole N.N. 
 
Uit deze relatie: 

1. 
Tom. 

2. 
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Marlies. 
 

 
 
 
Berent KOERSEN, timmerman, landbouwer, gedoopt  (NGK) op 11 juli 
1773 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 20 augustus 1850 om 03:00 uur  te Ambt 
Almelo op 77-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 65), zoon  
van Harmen KOERTSEN OF KOERS en Hendriana KOSTERS. 
Relatie met     Hendrika ELSHOF, gedoopt  (NGK) op 05 
februari1764 te Almelo (bron: Doopboek), overleden op 09 september 1841 om 04:30 uur  
te Ambt Almelo op 77-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 45), dochter  
van Jannes ELSHOF en Jenne VRIELINK. 
 
Uit deze relatie: 

1. 
Hendrina, boerwerkster, geboren op 19 augustus 1795 te Almelo (bron: Doopboek), gedoopt  
(NGK) op 23 augustus 1795 te Almelo (bron: Doopboek), overleden op 07 april 
1870 om 01:00 uur  te Vriezenveen op 74-jarige leeftijd (bron: BS Vriezenveen, aktenr.: 40). 
Trouwen:     op 23-jarige leeftijd op 22 oktober 1818 te Ambt Almelo (getuigen : Hendrik en 
Hendricus Bokhove, Jan en Jan Hendrik Hendriksen) (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 13) Jan ESHUIS OF GAST, 34 jaar oud, landbouwer, wever, gedoopt  (NGK) op 23 
september 1784 te Almelo (bron: Doopboek), overleden op 24 augustus 1849 om 05:00 uur  
te Vriezenveen op 64-jarige leeftijd (bron: BS Vriezenveen, aktenr.: 43), zoon  
van Hendricus ESHUIS OF GASTen Maria BROUWER. 

2. 
Jannes. 
 
Jannes KOERSEN, landbouwer, timmerman, geboren op 05 
februari1799 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt  (NGK) op 10 
februari1799 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 05 juli 1871 om 01:00 uur  te Ambt 
Almelo op 72-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 101), zoon  
van Berent KOERSEN en Hendrika ELSHOF. 
Trouwen:     op 25-jarige leeftijd op 10 november 1824 te Ambt Almelo (getuigen : L.T.H. 
Sinkel, J. Leus, W. Kuiper en G.F. Piekaer) (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 21) met 
Zije BOOM, 19 jaar oud, boerwerkster, geboren op 24 maart 
1805 te Almelo(bron: Doopboek), gedoopt  (NGK) op 28 maart 
1805 te Almelo (bron: Doopboek), overleden op 11 april 1846 om 12:00 uur  te Ambt 
Almelo op 41-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 21), dochter  
van Jan BOOM en Janna KONINGSHUIS. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Berend. 

2. 
Janna, geboren op 19 januari 1827 om 18:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 5), overleden op 02 februari1834 om 02:00 uur  te Ambt Almelo op 7-jarige leeftijd 
(bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 6). 

3. 
Hendrik. 

4. 
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Jan. 
5. 

Jenne, geboren op 11 november 1833 om 20:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt 
Almelo, aktenr.: 75), overleden op 04 januari 1895 om 20:00 uur  te Stad Almelo op 61-
jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 4). 
Trouwen:     op 48-jarige leeftijd op 02 maart 1882 te Stad Almelo (getuigen : B. Koersen, J. 
ten Voorde, H.L.M. Absil en K. Melis) (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 11)  met Jan 
Hendrik WESSELS, 44 jaar oud, dagloner, geboren op 05 juli 1837 om 08:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 48), overleden op 17 maart 1906 om 05:30 uur  
te Stad Almelo op 68-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 41), 1e huwelijk met 
Harmina de Wilde. Zoon  van Fredrik WESSELS en Aaltjen SCHUTTEN. 

6. 
Janna, geboren op 27 januari 1836 om 08:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 6), overleden op 10 april 1838 om 05:00 uur  te Ambt Almelo op 2-jarige leeftijd 
(bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 17). 

7. 
Janna, geboren op 12 december 1838 om 90 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 05:00), overleden op 03 maart 1916 om 04:45 uur  te Enschede op 77-jarige leeftijd 
(bron: BS Enschede, aktenr.: 79). 
Trouwen:     op 28-jarige leeftijd op 19 oktober 1867 te Ambt Almelo (getuigen : B. 
Brummelman, L. Veldkamp, G.J. Middelkamp en J. Hondebrink) (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 59) Jan MUIZEBELD, 26 jaar oud, dagloner, geboren op 11  juni 
1841 om 23:00 uur  te Ambt Almelo (bron: Ambt Almelo, aktenr.: 47), overleden op 14  juni 
1916 om 13:30 uur  te Enschede op 75-jarige leeftijd (bron: BS Enschede, aktenr.: 220), 
zoon  van Antonij MUIZEBELD en Janna BOSHOVE. 

8. 
Hendrika, geboren op 18 oktober 1841 om 06:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt 
Almelo, aktenr.: 78), overleden op 14 augustus 1886 om 06:00 uur  te Ambt Almelo op 44-
jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 54). 

9. 
L.L., geboren op 24 december 1844 om 06:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 68), overleden op 24 december 1844 om 06:00 uur  te Ambt Almelo, 0 dagen oud 
(bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 68). 
 
 

 
 
Bron: M Schönfeld 
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Berend KOERSEN, timmermansknecht, landbouwer, geboren op 22 april 
1824 om 01:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 4), overleden op 11 
februari1893 om 03:00 uur  te Stad Almelo op 68-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 21), zoon  van Jannes KOERSEN en Zije BOOM, boerwerkster. 
Trouwen:     op 27-jarige leeftijd op 04 oktober 1851 te Ambt Almelo (getuigen : H.P. Leus, 
B.J. Daman, J. Hemmink en G. Grobben) (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 22) Aale VRIELINK, 23 jaar oud, geboren op 22 april 1828 om 22:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 29), overleden op 11 maart 1889 om 08:00 uur  
te Stad Almelo op 60-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 44), dochter  van Gerrit 
Jan VRIELINK en Geertruid TIJHOF. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Geziena, dienstbode, geboren op 14 oktober 1851 om 07:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS 
Ambt Almelo, aktenr.: 87), overleden op 11 juli 1888 om 05:00 uur  te Stad Almelo op 36-
jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 184). 

2. 
Jannes, landbouwer, geboren op 07 januari 1854 om 10:00 uur  te Stad Almelo (bron: BS 
Stad Almelo, aktenr.: 4), overleden op 25 april 1938 om 11:00 uur  te Almelo op 84-jarige 
leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 101), ongehuwd. 

3. 
Gerrit Jan, koopman, metselaar, geboren op 09  juni 1858 om 04:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 58), overleden op 26 juli 1905 om 22:00 uur  te Stad 
Almelo op 47-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 112). 
Trouwen:     op 37-jarige leeftijd op 31 oktober 1895 te Stad Almelo (getuigen : B. Rekers, J. 
Grobben, J. Koersen en W. Schipdam) (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 52) Leida KAMP, 49 
jaar oud, werkvrouw, geboren op 14 november 1845om 17:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS 
Ambt Almelo, aktenr.: 103), overleden op 20 oktober 1927 om 00:30 uur  te Almelo op 81-
jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 245), eerste huwelijk met Gerrit Jan Hinnen. Dochter  
van Johannes KAMP en Anna KOERSEN. 

4. 
Aleida, geboren op 21 september 1860 om 06:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt 
Almelo, aktenr.: 108), overleden op 07 september 1900 om 23:00 uur  te Stad Almelo op 39-
jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 156). 
Trouwen:     op 25-jarige leeftijd op 03 december 1885 te Stad Almelo (getuigen : J. Sijlva, G. 
Lammers, G.H. Hendriksen en T. Verboom) (bron: BS Stad Almelo, 
aktenr.: 66) Fredrik VENEMAN, 23 jaar oud, bakker, geboren op 11 november 
1862 om 00:30 uur  te Stad Almelo (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 131), overleden op 16 
september 1925 om 11:00 uur  te Almelo op 62-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, 
aktenr.: 209), zoon  van Gerrit Jan VENEMAN en Everdina Fredrika BOOM. 

5. 
Berendina, geboren op 14  juni 1866 om 23:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 86), overleden op 29 september 1937 om 06:30 uur  te Almelo op 71-jarige leeftijd 
(bron: BS Almelo, aktenr.: 236). 
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Hendrik KOERSEN, landbouwer, geboren op 07 januari 1829 om 18:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 2), overleden op 30 april 1887 om 07:00 uur  
te Ambt Almelo op 58-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 29), zoon  
van Jannes KOERSEN en Zije BOOM, boerwerkster. 
Trouwen:     op 40-jarige leeftijd op 04 december 1869 te Ambt Almelo (getuigen : J. 
Hemmink, J. Schrijver, A. van Dam en J. Fikkert) (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 47) met 
Hanna KLUPPELS, 33 jaar oud, geboren op 01 december 1836 om 04:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 80), overleden op 03 september 1904 om 14:00 uur  
te Ambt Almelo op 67-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 88), dochter  
van Jan KLUPPELS en Hendrika RENSINK. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Jannes. 

2. 
Johanna Sina. 

3. 
Hendrika, geboren op 30 juli  1875 om 06:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 170), overleden op 22 april 1900 om 06:00 uur  te Ambt Almelo op 24-jarige leeftijd 
(bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 64). 
Trouwen:     op 22-jarige leeftijd op 12 februari1898 te Ambt Almelo (getuigen : H.J. 
Wolthuis, H. Hinsenveld, J.W. Elbersen en H. Reuvecamp) (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 10) Evert Jan ALBERTS, 23 jaar oud, landbouwer, pakhuisknecht, geboren 
op 09-07-1874 om 06:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 126), 
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overleden op 01 maart 1941 om 03:30 uur  te Almelo op 66-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, 
aktenr.: 108), 2e huwelijk met Geesje Lenderink. Zoon  
van Egbert ALBERTS en Aaltjen JANSEN.  
 
 

 
Bron: M. Schönfeld 
 
 
Jannes KOERSEN, wever, landbouwer, geboren op 11 maart 1870 om 16:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 58), overleden op 15 januari 1910 om 01:30 uur  
te Ambt Almelo op 39-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 1), zoon  
van Hendrik KOERSEN en Hanna KLUPPELS. 
Trouwen:     op 25-jarige leeftijd op 12 juli 1895 te Ambt Almelo (getuigen : J.H. Stulen, Jan 
en Johannes Fikkert en J.W. Elbersen) (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 25) met 
Hendrikje SCHEPERS, 22 jaar oud, geboren op 30 november 1872 om 18:00uur  
te Sibculo (bron: BS Ambt Hardenberg, aktenr.: 233), overleden op 07 november 
1927 om 19:30 uur  te Almelo op 54-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 259), 2e 
huwelijk met Gerrit Kalverhaar. Dochter  van Frederik SCHEPERS en Fennigje SCHEPERS. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Hendrik, geboren op 02 augustus 1896 om 11:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt 
Almelo, aktenr.: 153), overleden op 22 februari1903 om 09:00 uur  te Ambt Almelo op 6-
jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 25). 

2. 
Frederik. 

3. 
Hanna Hendrika, geboren op 30 oktober 1900 om 06:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS 
Ambt Almelo, aktenr.: 229), overleden op 08 januari 1990 te Hengelo op 89-jarige leeftijd. 
Trouwen:     op 34-jarige leeftijd op 23 maart 1935 te Almelo (getuigen : H.J. Kevelham en H. 
Koersen) (bron: BS Almelo, aktenr.: 46)  met Jan KEVELHAM, 39 jaar oud, grondwerker, 
geboren op 29 maart 1895 om 18:00 uur  te Markelo(bron: BS Markelo, aktenr.: 36), 
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overleden op 18 december 1969 te Borne op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon  
van Gerrit Hendrik KEVELHAM en Johanna BOUWHUIS. 

4. 
Hendrika Fenna, geboren op 22 mei 1903 om 11:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt 
Almelo, aktenr.: 151). 

5. 
Hendrik, expediteur, geboren op 05 mei 1905 om 19:30 uur  te Ambt Almelo (bron: BS 
Ambt Almelo, aktenr.: 122), overleden op 21 mei 1938 om 01:00 uur  te Almelo op 33-jarige 
leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 132). 

6. 
Jenneken, geboren op 13 april 1907 om 10:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 108), overleden op 07 mei 1958 om 21:00 uur  te Almelo op 51-jarige leeftijd 
(bron: BS Almelo, aktenr.: 215). 
 

 

Rijssen, R.K. begraafplaats en Nieuw Begraafplaats   

 
Bron: M. Schönfeld 
 
 
Frederik KOERSEN, tuinman, geboren op 27 juli 1898 om 22:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 170), overleden op 28 oktober 1966 op 68-jarige 
leeftijd (bron: Begraafplaats 't Groenedael), zoon  
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van Jannes KOERSEN  en Hendrikje SCHEPERS. 
Trouwen:     op 27-jarige leeftijd op 14 november 1925 te Almelo (getuigen : G. Kalvenhaar 
en G.D. Meijer) (bron: BS Almelo, aktenr.: 257) Hendrika HEMMINK, 27 jaar oud. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Johannes, geboren op 19 juli 1927 te Almelo, overleden op 13 november 
1929 om 10:00 uur  te Almelo op 2-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 290). 

2. 
L.L., geboren op 31 maart 1933 om 23:30 uur  te Almelo (bron: BS Almelo, aktenr.: 113), 
overleden op 31 maart 1933 om 23:30 uur  te Almelo, 0 dagen oud (bron: BS Almelo, 
aktenr.: 113). 
 
 
Johanna Sina KOERSEN, geboren op 21 januari 1873 om 05:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 20), overleden op 05 mei 1937 om 06:30 uur  
te Almelo op 64-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 131), dochter  
van Hendrik KOERSEN en Hanna KLUPPELS. 
Trouwen:     op 22-jarige leeftijd op 03 mei 1895 te Ambt Almelo (getuigen : G.J. Beunk, G.J. 
Grimberg, J.Fikkert en J.W. Elbersen) (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 14) met  Berend 
Jan HEMMINK, 24 jaar oud, wever, geboren op 28 maart 1871 om 15:00 uur  te Ambt 
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 58), overleden op 09  juni 1922 om 20:00 uur  
te Almelo op 51-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 173), zoon  
van Jan HEMMINK en Aale TEN BRINK. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Hendrika. 
 
 
Hendrika HEMMINK, geboren op 28 oktober 1898 om 18:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS 
Ambt Almelo, aktenr.: 240), overleden op 14 januari 1967 op 68-jarige leeftijd 
(bron: Begraafplaats 't Groenedael Almelo), dochter  van Berend Jan HEMMINK, wever, 
en Johanna Sina KOERSEN. 
Trouwen:     op 27-jarige leeftijd op 14 november 1925 te Almelo (getuigen : G. Kalvenhaar 
en G.D. Meijer) (bron: BS Almelo, aktenr.: 257) Frederik KOERSEN, 27 jaar oud. 
Uit dit huwelijk: twee kinderen. 
 
Jan KOERSEN, dienstknecht, landbouwer, geboren op 18 september 1831 om 11:00 uur  
te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 40), overleden op 19 mei 
1896 om 04:00 uur  te Ambt Almelo op 64-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 47), zoon  van Jannes KOERSEN en Zije BOOM, boerwerkster. 
Trouwen:     op 26-jarige leeftijd op 12 augustus 1858 te Ambt Almelo (getuigen : H. van 't 
Hag, J. Hemmink, J. Reefman en G.J. Oosterveld) (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 22) Janna HINSENVELD, 23 jaar oud, landbouwster, geboren op 14 augustus 
1834 om 14:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 47), overleden op 02 
augustus 1910 om 15:00 uur  te Ambt Almelo op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 67), dochter  van Hendrik Jan HINSENVELD en Janna KLEISE. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
L.L., geboren op 22 februari1859 om 23:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 28), overleden op 22 februari1859 om 23:00 uur  te Ambt Almelo, 0 dagen oud 
(bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 28). 

2. 
Hendrik Jan, geboren op 12 februari1860 om 01:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt 
Almelo, aktenr.: 19), overleden op 13 februari1860 om 17:00 uur  te Ambt Almelo, 1 dag oud 
(bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 10). 
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3. 
Hendrik Jan, landbouwer, geboren op 02 juli 1861 om 12:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS 
Ambt Almelo, aktenr.: 84), overleden op 08  juni 1884 om 19:00 uur  te Ambt Almelo op 22-
jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 60). 

4. 
Janna, geboren op 05 januari 1864 om 02:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 1), overleden op 16 mei 1902 om 03:00 uur  te Ambt Almelo op 38-jarige leeftijd 
(bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 50). 
Trouwen:     op 20-jarige leeftijd op 07 november 1884 te Ambt Almelo (getuigen : J. 
Oosterveld, L. Voortman, J. Fikkert en E. Bos) (bron: BS Ambt Almelo, 
aktenr.: 43) Lambert HONDEBRINK, 26 jaar oud, landbouwer, winkelbediende, geboren 
op 05 februari1858 om 16:00 uur  te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 14), 
overleden op 11 december 1905 om 20:00 uur  te Ambt Almelo op 47-jarige leeftijd (bron: BS 
Ambt Almelo, aktenr.: 141), zoon  van Lambert HONDEBRINK en Janna SCHUTTEMAN. 
 
 

 
 
Bron: M. Schönfeld 
 
 
 
Cunnera KOERTSEN, landbouwer, gedoopt  (NGK) op 21 december 
1732 te Wierden (bron: Doopboek), overleden ong. 1773 te Wierden, dochter  
van Coert WILLEMS (Willemsen) en Hermina STOKKERS. 
Ondertrouw  op 07 oktober 1752 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen:    in de kerk op 
19-jarige leeftijd op 05 november 1752 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met 
Albert Jans JANNINCK OF LANDMAN, 28 jaar oud, landbouwer, gedoopt  (NGK) op 08 
oktober 1724 te Wierden (bron: Doopboek), overleden 1782-1787 te Wierden, zoon  
van Jan JANNINCK NIJLAND en Geertien N.N. 
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Uit dit huwelijk: 

1. 
Jan Alberts LANDMAN, gedoopt  (NGK) op 09 februari1755 te Wierden (bron: Doopboek), 
overleden voor 1790 te Wierden, overleden tussen 12 oktober 1788 en januari 1790, eerste 
huwelijk met Dina Hanselaar. 
Ondertrouw  op 24  juni 1787 te Vriezenveen (bron: Trouwboek), Trouwen:     op 32-jarige 
leeftijd op 15 juli 1787 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met Harmina KOERS, 19 jaar 
oud, gedoopt  (NGK) op 04 oktober 1767 te Wierden(bron: Doopboek), overleden op 03 mei 
1834 om 06:00 uur  te Wierden op 66-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 37), dochter  
van Harmen KOERTSEN OF KOERS en Hendriana KOSTERS. 
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Bron: M. Schönfeld 

Fries bataljon in Wierden  
Op 10 mei 1940, ’s morgens om kart over vier, werd Wierden wakker door geweldige knallen. 
Men dacht nog even dat het een onweersbui was. Maar het was een stralende vroege 
vrijdagmorgen. Toen men de ogen open had wist men dat de Duitsers een inval hadden 
gedaan. Grote rookwolken dreven in de richting van de Almelosestraat. Men hoorde hoog in 
de lucht de Duitse vliegtuigen overvliegen richting het westen. Er waren dagen vol spanning 
aan vooraf gegaan. Volgens de inlichtingendienst waren er grote troepen verplaatst aan de 
grens. De knallen die men hoorde waren van het laten springen van de bruggen. De grote brug 
tussen Enter en Bornerbroek over het Twente Rijnkanaal, de Leemslagenbrug, de brug 
Aadorpsweg, Ypelobrug bij Vunderink en de brug over de Regge bij het tolhuis Exoo. Ook 
hoorde men de knallen van de zestig bomen waar al maanden geleden springstof aan was 
bevestigd. Het waren de dikke eiken bij Ten Bos aan de Almelosestraat en de bomen bij cafe 
Peeze. De bomen vielen om en om over de weg. Bij de fabriek van Ten Bos was een grote 
tankversperring. Dat werd Asperges genoemd. Het waren kolossale H-ijzeren balken die met 
een apparaat in de betonnen vloer bevestigd waren. Er werd een staaldraad doorgeknipt en 
een ijzeren klep viel in de betonnen vloer. Zodoende werden de ijzeren balken verankerd in de 
vloer. Toen dit werk gedaan was trokken de Hollandse militairen van 2-9 Regiment Infanterie 
zich terug via Nijverdal richting Wezep over de IJssel. Om vijf uur ging het gerucht dat een 
pantsertrein Wierden zou passeren. Om zes uur stopte deze gigantische trein bij het station. 
De stationschef van Almelo kon uitstappen en de chef van Wierden werd onder bedreiging van 
wapens verzocht plaats te nemen in de pantsertrein om mee te rijden naar Rijssen. Om half 
acht kwamen de eerste Duitsers met groot materiaal naar de Almelosestraat. Al snel kwam de 
eerste groep infanterie onder leiding van officier Höotman Wierden binnen. Ze bevolen de 
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mensen onder bedreiging van wapens de eikenbomen die de Almelosestraat versperden te 
helpen opruimen. De bomen werden in de Hollandergraven gedumpt. De smeden werden 
meegenomen om de Aperges met snijbranders door te snijden. Dit karwei was in een half uur 
geklaard. Enkele minuten later zou het eerste schot vallen. Gerrit Wolters, de schilder, 
weigerde de dwangarbeid. Hij vluchtte door de weilanden tegenover de fabriek. Er werd door 
de Duitsers gericht met scherp geschoten. Gelukkig werd Gerrit niet getroffen. Om acht uur 
trokken grote troepen infanterie divisies met huifkarren door Wierden. Dit was het begin van 
vijf moeilijke en bange jaren.    

 

Feest in de Schaapskooi ter ere van het jubileum van koningin Wilhelmina. De soldaten 
behoren tot 2-9 RI, het Friese bataljon. Later was het bataljon gelegerd bij Vunderinkm 
Hommers en kaptein. 
 

De Nederlandse militairen van 2-9 RI waren gelegerd in Wierden. Zij waren afkomstig uit 
Friesland en gelegerd in de Schaapskooi, in het christelijk verenigingsgebouw tegenover de 
hervormde kerk, de oude openbare lagere school, het Stint Jansgebouw, in de boerderij van 
Vunderink te Ypelo, in de boerderij Hommers en bij Kaptein bij de Leemslagenbrug. De 
commandopost was gevestigd in hotel De Zwaan. De manschappen werden van eten voorzien 
uit de militaire keuken in hotel De Zwaan. De officieren van dit bataljon waren kapitein Klomp, 
luitenant Van de Pol en luitenant Berghuis. Ze hebben met weinig middelen hun opdrachten 
goed uitgevoerd. 
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2-9 RI bij de Schaapskooi. Enkele namen: sergeant Smeding, Piet de Groot, Foekema, 
Tiesema, De Vries, Ulbe Van de Veen, Bouke Visser, Walda, sergeant Heiginga, luitenant 
Berghuis, Arnold Van Dalen, hospik. 

 
 
2-9 RI voor het christelijk verenigingsgebouw. 
 
Rinse Boersma was in Wierden tijdens de mobilisatie in 1939-1940. Hij maakte deel uit van 
het Fries bataljon, (Johan Willem Friso Bataljon) dat was ondergebracht in Hotel De Zwaan, 
het verenigingsgebouw tegenover de Boerenbond en in de Schaapskooi. Rinse Boersma is in 
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oorlogstijd (1942) getrouwd met Riek Koers van de Hexelseweg, na het overlijden van zijn 
moeder. Ze woonden hun hele leven aan de Alde Diek tussen Rohel en Kootstertille in 
Friesland. 

 

Mijn tante Mina Koers - Borkent herinnert zich dat Rinse Boersma ooit vertelde over de 
gevechten op de Grebbeberg. Veel wilde hij er niet over kwijt maar wel dat de commandant de 
opdracht had gegeven te blijven tot de laatste man. Op 24 mei 1941 zijn Riek Koers en Rinse 
Boersma getrouwd in het gemeentehuis te Buitenpost en op 25 mei in de gereformeerde kerk 
te Augustinusga. Ze gaan inwonen bij de vader van Rinse te Rohel omdat de moeder is 
overleden. Na een tijd hertrouwde vader Boersma en verhuisde naar de boerderij aan de Alde 
Diek. Riek en Rinse bleven in het boerderijtje in Rohel. Toen vader en moeder Boersma 
verhuisden naar het arbeidershuisje aan de Alde Diek gingen Riek en Rinse naar de grote 
boerderij. Toen op een avond tijdens de bezetting een oom uit Dokkum met drie mensen aan 
de deur stond ging de deur wijdopen. De mensen moesten onderduiken en het zou wel veilig 
zijn in zo’n afgelegen boerderij. De volgende dag werd bevestigd wat Rinse al had gedacht, dat 
het om joodse mensen ging. Later kwamen er nog veel meer joodse onderduikers. Op het pad 
naar de boerderij lag altijd een herdershond waar niemand langs durfde. Na de oorlog is er 
altijd contact gebleven met de joodse onderduikers. In de Laan der Rechtvaardigen is voor 
Riek en Rinse een boom geplant. Ze kregen een onderscheiding van Yad Vashem te Jerusalem.  
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Voor de pastorie. Onder 2e van links W. Ronner, staande 2e van links J. v.d. Meer, 3e van links 
Van ’t Hof,  5e van links sergeant Veenstra, 2e van rechts Huizinga, ernaast Jan Knol. Van ’t 
Hof is gesneuveld op 10 mei 1940 

Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw bestond er weinig belangstelling voor onderzoek naar 
het Nederlandse militair verleden. In enkele bekende algemene overzichtswerken kwamen 
militaire zaken terloops ter sprake en als dat gebeurde werden ze ondergeschikt gemaakt aan 
politiek-staatkundige ontwikkelingen. De weinige personen die zich exclusief met de 
Nederlandse militaire geschiedenis bezighielden waren oud-militairen die verhandelingen 
schreven over technische zaken, tactiek en historische veldslagen. Sinds de laatste decennia 
van de vorige eeuw is hier verandering in gekomen. Het Friesland bataljon bestond uit 850 
militairen die in 1945 naar Nederlands-Indië werden uitgezonden. Het bataljon werd 
samengesteld uit leden van het voormalige Friese verzet en vrijwel direct ingezet voor de oorlog 
in Nederlands-Indië. Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (RI JWF) is 
een Nederlands infanterie regiment en tevens het oudste infanterieregiment van het CLAS. 
Het regiment is genoemd naar de Friese stadhouder en militair Johan Willem Friso van 
Nassau-Dietz (1687-1711). Het regiment ontstond in de jaren vijftig van de vorige eeuw, bij de 
grote naoorlogse reorganisatie van de vroegere Koninklijke Landmacht. Het "Regiment 
Rennenberg", waarvan het Regiment Infanterie Johan Willem Friso afstamt, werd opgericht 
op 30 augustus 1577 door de toenmalige stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe 
en Overijssel, George van Lalaing. Tijdens de Duitse aanval op Nederland in 1940 waren 
bataljons van de diverse regimenten (1, 9, 12, 20, 25, 33, 36 en 44 RI) in diverse delen van 
Nederland ingezet, ook in Wierden. Een aantal bataljons nam deel aan hevige gevechten. 
Uit het Friese verzet ontstond in 1945 het bataljon Friesland, dat na de oorlog tot het 9e 
Regiment Infanterie ging behoren. In 1946 werden bataljons oorlogsvrijwilligers ingedeeld bij 
1 en 9 RI en uitgezonden naar Nederlands-Indië waar zij werden ingezet bij de Politionele 
acties. In 1950 vond opnieuw een reorganisatie plaats van de vroegere Koninklijke 
Landmacht: op 1 juli 1950 werden 1 en 9 RI samengevoegd en hernoemd tot Regiment 
Infanterie Johan Willem Friso. Op 8 oktober 1951 kreeg het regiment een nieuw vaandel alle 
krijgsverrichtingen van de voorgangers van het regiment tijdens de Belgische Opstand daarop 
vermeld. De verrichtingen tijdens de Politionele acties werden in 1977 met een aparte strook 
(cravate) met de tekst. Java en Sumatra 1946-1949" aan het vaandel toegevoegd. 
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De koks treden aan voor de erehaag. Zij lopen van Hotel De Zwaan, te zien op de achtergrond, 
naar het gemeentehuis aan het Van de Bergplein. . De erehaag wordt gevormd door de koks 
van het bataljon. Zij houden grote pollepels in de hand. 
 

 

Hotel De Zwaan 
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De vrienden Jan Hoekstra en Harm Portijk moesten onder dienst en kwamen in de tweede 
compagnie van de 9e grens-bataljon terecht. Van afzwaaien kwam niets want eind 1939 
werden alle manschappen in Nederland gemobiliseerd. Met 2-9 GB trokken de vrienden van 
Assen naar Steenwijk, van Steenwijk naar Wierden, van Wierden naar Vriezenveen. Op 10 
mei 1940 was er een treffen met de vijand aan de IJssellinie. Toen werd het commando 
gegeven: ‘Terugtrekken op de Waterlinie’. Op 11 mei 1940 denderden door Heerde vele 
voertuigen van de terugtrekkende troepen. Sommige auto’s reden veel te hard. Een reed zo 
hard dat de chauffeur de macht over het stuur verloor in de gevaarlijke s-bocht van de 
Eperweg. Een gegier van remmen, een enorme klap waarvan de eikenboom nog lang stond te 
schudden, gegil en gekreun. Er waren twee zeer ernstig gewonden. Dat waren de vrienden 
Harm en Jan. Harm stierf niet lang na de botsing, Jan enkele uren later. Toen de dokter uit 
Heerde de identiteitsplaatjes bekeek zag hij dat Jan Hoekstra en Harm Portijk op dezelfde dag 
waren geboren, op 16 november 1919. Drie dagen later werden beiden in hetzelfde graf 
begraven op de begraafplaats te Heerde. Het waren de eerste slachtoffers van het Friese 
bataljon. 

 

Het pantserafweergeschut; liggend Kuitert, links Inze Wynalda, rechts korporaal Van 
Diggelen, 3e van rechts Van de Wal, boven P. Mast. 



 
 

47 
 

 

In het midden op de eerste rij Jan Hoekstra die samen met Harm Potijk op 11 mei 1940 
omkwam in Heerde op 11 mei 1940. Zij behoorden tot het Friese Bataljon 2-9 RI. 

 

Bentheim, 8 mei 1940 
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Op de tweede dag van de bezetting passeerden grote groepen Duitsers van de 227e Infanterie 
Divisie Wierden. Overal bij de boeren werden stallen en schuren gevorderd voor de paarden 
en de manschappen. Hoog in de lucht vlogen de Duitse vliegtuigen over om parachutisten te 
laten afspringen op belangrijke locaties in het westen. De bevolking van Wierden was in de 
war over  alles wat zij zagen en hoorden op de radio. Dag en nacht werd er geluisterd naar de 
radio. Hele buurten hielden in de nacht de wacht in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. 
Er was een bericht dat er schuilkelders moesten komen. Men was bang voor bommen en 
tegenaanvallen. Er zouden Engelse troepen geland zijn. Mar niemand wist of het waar was. 
Er werd een grote schuilkelder gegraven tussen de boerderij van Kosters en het woonhuis van 
Mengrink. De twee pinksterdag (12 en 13 mei) werd er met de hele buurt gewerkt. De 
schuilkelder bood plaats aan honderdvijftig mensen. Hij was twee meter diep en afgedekt met 
spoorbielzen. Op woensdag 15 mei ging het bericht door Wierden dat Nederland zich had 
overgegeven. Het werd enkele keren op de radio herhaald. Dagen vol spanning volgden. Na 
dagen kwamen de kaarten van de militairen binnen. Familieleden stonden voor het kleine 
postkantoor te  wachten tot er weer post binnenkwam. Vader en zoon Gottemaker waren op 
de Grebbeberg gesneuveld op 13 mei 1940. Van veel militairen kwamen langzaamaan de 
berichten binnen dat ze krijgsgevangenen waren. De grootste groep uit Wierden zat opgesloten 
in fort Honswijk. In grote kolonnes werden ze lopend afgevoerd via Wageningen naar de Menno 
van Coehoornkazerne. Daarna werden ze in veewagens gestopt en naar Duitsland 
getransporteerd. Het grootste transport kwam terecht in een kamp bij Meppen waar ze vijf 
dagen bleven. Daarna werden ze weer in veewagens geduwd en naar het grote kamp 
Lükenwalde bij Berlijn gebracht. Na zes weken, begin juni 1940, kwam het bericht dat men 
terug kon naar Wierden. Wat een blijde gezichten toen het eerste transport bij Oldenzaal de 
grens passeerde. Aangekomen in Almelo stond de halve bevolking klaar om hen toe te juichen. 
De kappers hadden zich beschikbaar gesteld om de soldaten te scheren en te knippen. Koffie 
en brood werden uitgedeeld. Uit Wierden waren er zesendertig militairen krijgsgevangen 
geweest. Wat een feest in de gezinnen waar zij terugkeerden. Wat een verdriet in de gezinnen 
waar de mannen en zonen niet terugkeerden.   

 

Radiotelegrafist G. Aalvink is neergeschoten boven Tarakan op 12 januari 1942. 
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Tarakan is een eiland in de Indonesische provincie Noord Kalimantan. Het is een 
moerasachtig eiland gelegen in het oostelijk deel van de Celebeszee ten noordoosten van 
Borneo. Het eiland beslaat een oppervlakte van ongeveer 303 km2. In 1942 en in 1945 is 
Tarakan de locatie geweest van een veldslag tussen de geallieerde en Japanse troepen. Het 
eiland was vooral een doelwit vanwege de op het eiland aanwezige oliebronnen. 

 

Terugkeer van de Nederlandse militairen uit het krijgsgevangenkamp Lükenwalde.  
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 Willem Boom, omgekomen door een 
voltreffer op de boerderij aan de Dikkensweg op 24 oktober 1944. Willem was drie jaar.  
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Willem Boom en zijn zusje Geertruida zijn gedood door de bom die op hun huis terechtkwam. 
In het graf ernaast ligt een NSB’er. Die is met alle egards door de NSB top begraven. Diens 
vrouw heeft ervoor gezorgd dat er geen steen op zijn graf kwam. 

 

Garage van E.G. Wassink in de oude gereformeerde kerk. De garage werd geraakt door een 
voltreffer tijdens de aanval op de olietrein. Rechts staat Klaas Noppert, daarnaast Mans 
Koenderink, in het midden E.G. Wassink en zijn vrouw. De man links is niet bekend.  

 A.L. Tiemens, geboren op 8 juli 1907. Omgekomen 
tegelijk met zijn zwager E.G. Wassink op 24 oktober 1944.  
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Het boerderijtje van Boom aan de Dikkensweg dat een voltreffer kreeg op 24 oktober 1944. 
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Geertje Kerkdijk, getroffen door kogels van het luchtgevecht op 21 september 1944. 
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Freddie Van Hessen, geboren op 7 augustus 1926. Hij is getroffen door kogels bij het 
luchtgevecht tussen de RAF-jagers en Duitse Messerschmitts op 21 september 1944. Hij is 
zwaargewond naar het r.k. ziekenhuis in Almelo gebracht waar hij een dag later op 
achttienjarige leeftijd op 22 september 1944 is overleden. 

 

Bron: M. Schönfeld 
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Jan MORSINK, geboren op 03-05-1809 te Hengevelde, gedoopt op 07-05-1809 te Goor 
Zoon van Jan Harmen MORSINK en Geertrui Jansens VRUGTEVEEN 
Hij woont Rijsensestraat 58 te Wierden. Erve Morsink, nu Bartels. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-09-1839 te Goor met Catharina ALINK, 25 jaar 
oud, geboren op 31-01-1814 te Goor, overleden op 09-03-1857 te Wierden op 43-jarige 
leeftijd. 
Dochter van Derk ALINK, voerman/dienstknecht bij hotel den Engel te Goor, 
en Hermina BOSMAN 
Uit dit huwelijk: 

1. Geertruida, geboren op 29-04-1840 te Hengevelde 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-08-1861 te Wierden met Gerrit Jan WOLTERS, geboren  
1838 te Wierden 
Zoon van Fredrik Jan WOLTERS en Gerritdina TER BRAKE 

2. Willemina, geboren op 08-08-1843 te Hengevelde, overleden op 09-04-1921 te Wierden op 
77-jarige leeftijd 
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 26-09-1861 te Wierden met Hendrik Jan KOERS, 28 jaar oud, 
landbouwer, geboren op 29-09-1832 te Wierden 
Zoon van Jan Hendrik KOERS en Hermina GEERLINKS 

3. Gerritdina, geboren op 01-12-1847 te Wierden, overleden op 16-11-1913 te Wierden op  
65-jarige leeftijd 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-03-1867 te Wierden met Marten VREDENBURG, 26 jaar  
oud, timmerman en landbouwer, geboren op 12-12-1840 te Voorst Gld. Overleden op  
30-05-1916 te Wierden op 75-jarige leeftijd. 
Zoon van Gerrit VREDENBERG, landbouwer, en Elisabeth Petronella BREDENOORD 

4. Derk Jan, geboren 1853, overleden op 03-12-1860 te Wierden 
5. l.l. Geboren op 09-03-1857 

 

 

 

Erve Aaltink, Dinahoeve of erve de Wever  
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In 1601 heeft Johan Coerdes (Johan Coertszoon) Aaltink een huisstede en gaarden, een halve 
molder (mudde), gekocht. Waarschijnlijk op het land van zijn vader, het erve Aeltinck, heeft 
hij een eigen huisplaats en gaarden gesticht. 

In 1601 in stadsgericht Rijssen heeft Herman ter Koerst vijf scheppel land en brengt jaarlijks 
een mudde rogge op.  

In 1601 in stadsgericht Rijssen heeft jonge Jan ter Koerst zevenenhalf scheppel land. Het 
brengt jaarlijks zeven scheppel rogge op. 

In 1601 in stadsgericht Rijssen heeft Jan ter Koerst acht scheppel land. Hij geeft zes scheppel 
rogge op.  

Er is ook een hofhorig erve Altink te Deldenerbroek. Een van de broers heeft het erve gepacht 
van de graaf van Twickel en het Aaltink genoemd.  Er woont echter geen Aaltink meer op het 
erve Aaltink.    

 

 

Aaltink is begraven aan de Appelhofstraat  

 

 

A. Altink 20-07-1898  22-06-1966  67  Leussen    416215  IMG_1450  

Gerridina Altink 11-05-1885  26-02-1955  69  Dollen    415848  IMG_1075  

Jan Altink 10-09-1918  09-12-1967  49  Timmerman    414338  IMG_0987  
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Bron: M. Schönfeld  
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Bron: M. Schönfeld 
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Koers op erve Greve aan de Violenhoek 
Johan Koers trouwde op 13 juli 1950 met Aaltje (Alie) Kremer uit Uithuizermeeden (Gr). Ze 
woonden de eerste jaren na hun huwelijk op erve Greve. 

Alie Kremer kwam uit een geslacht van kleermakers. Een kleermaker of kleermaakster, ook 
wel snijder, schreur, coupeur of tailleur genoemd, is iemand die bovenkleding vervaardigt. 
Zeker in de moderne tijd echter kan er ook iemand worden bedoeld die alle soorten 
kledingstukken maakt. Het ambacht van kleermaker is al duizenden jaren oud. Het werd al 
beoefend ten tijde van de oude Grieken en Romeinen en naar alle waarschijnlijkheid ook al 
ver daarvoor. Een meester-kleermaker heeft één (of meerdere) leerjongen(s) onder zijn hoede, 
aan wie hij de kneepjes van het vak leert. Traditionele kleermakers zaten op een tafel te werken 
in de zogeheten kleermakerszit, om een schone en vlakke ondergrond om zich heen te hebben 
en niet op de grond te hoeven zitten. 
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Bron: M. Schönfeld 
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Erve Aaltink, Deldenerbroek 

 

Boksenschieten en Boksenbier 
 
De ‘kapitein loopt achterom, de deur op de deel is los, ook al is het avond. Hij gaat naar 
binnen, in het achterhuis wordt nog druk gewerkt. Het is half april en volgende maand 
trouwen Hendrick en Fenne. De ‘kapitein’ komt vragen of Hendrick de ‘bokse’ geschoten wil 
hebben. Dat wil hij zeker, zo’n vaststaand oud gebruik hoort erbij en zul je zeker niet weigeren. 
Hij spreekt af dat het komende week zaterdag wordt.  
 
Nu gaat de kapitein (degene die alles voor het boksenschieten en het boksenbier regelt) naar 
de trommelslager om hem in te lichten, dat volgende week zaterdag bij Hendrick en Fenne de 
bokse geschoten moet worden. Die zaterdag gaat tegen de avond de trommelaar al trommelend 
het hele dorp door. Alle jongemannen zoeken hun vuurwapen op. 
 
Heb je er geen, dan leen je er een. In optocht gaat het nu naar de boerderij. Het is een 
allegaartje aan wapens. De een heeft een jachtgeweer, de ander een buks, een ganzeroer gaat 
mee en er zijn ook pistolen. De, met een degen, gewapende kapitein heeft de groep op lengte 
gerangschikt. Hij gaat met de trommelende tamboer voorop. Bij de boerderij maken ze front 
en er wordt geladen. ‘Vuur’, klinkt het. Hendrick en Fenne komen lachend tevoorschijn. Er 
wordt jenever geschonken onder voortdurend tromgeroffel. Weer wordt er geladen en 
geschoten en weer volgt er jenever op. Dit gaat nog een aantal keren door. Immers het kan er 
op deze boerenhoeve wel af. Maar drie maal schieten is in andere gevallen toch wel het minste 
dat moet gebeuren. 
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Waar dit gebruik vandaan komt is niet bekend. De inhoud wel: het was de kunst om een broek 
(bokse) van de bruidegom weg te nemen. Die kon hij terug krijgen voor wat jenever. In Markelo 
ging dat gepaard met een schietfestijn. 
 
De kapitein stapt naar voren, de bokse is geschoten; wanneer zal het boksenbier worden 
gedronken? ‘Volgende week vrijdag’, stelt Hendrick voor, ‘in herberg De Pot’. De groep 
marcheert nu af, terug naar het dorp en naar huis. Weer gaat de tamboer door het dorp. Op 
zijn tromgeroffel verzamelen de jongelui zich in De Pot. De herbergier heeft van Hendrick vijf 
hele guldens ontvangen om iedereen te tracteren.  De gasten geven hun bijdragen ook af, 
jongens twee en meisjes een stuiver. De familieleden van het bruidspaar zijn vrijgesteld, voor 
hen betaald de bruidegom. Kapitein en tamboer hoeven ook niets te geven, zij hebben zelfs 
recht op vier stuivers voor al hun moeite en bovendien nog een oort (2½ maatje) jenever. 
 
Nu wordt er gedronken en dat gaat door tot het bijeengebrachte geld op is. Het heet 
boksenbier, geschonken wordt jenever. Op het hoogtepunt van het festijn kijkt Hendrick zijn 
Fenne eens aan. Hij fluistert iets in haar oor, ze lacht, knipoogt en knikt. Als even niemand 
op hen let, gaan ze er samen van door. Dé gelegenheid om van elkaar te genieten! Het feest 
gaat door, maar niet langer op Hendrick zijn kosten. Boksenbier werd dit vrijgezellenfeest 
genoemd omdat, nog voor dit verhaal speelt, speciaal voor dit soort gelegenheden thuis bier 
werd gebrouwen. 
 
De mannen het boksenschieten, de vrouwen het veêrenmaal. Mina heeft twee buurmeisjes 
gevraagd om alle vrouwen uit de buurt op het veêrenmaal te nodigen. Ookde vrouwelijke 
familieleden worden uitgenodigd en mede kerkgangsters. Ruim een week voor het trouwen 
zijn ze welkom. Familie  komt al vroeg en blijft de hele dag. De andere komen alleen ’s middags. 
Noodnoabervrouwen zijn een soort familie en dus ook de hele  dag welkom. 
 
Rika, Hendrick oudste zuster, heeft Fenne een kussensloop gevraagd en Dieka bleef daarbij 
niet achter, zij wilde ook een kussensloop hebben. Fenne’s ouders staan bij de deuropening 
om iedereen te begroeten, zij dragen de kosten van het veêrenmaal. De koffie staat klaar en 
de mik ernaast. Als de eersten komen, met hun kinderen die meefeesten, stoppen ze Fenne’s 
vader een gulden in de hand. Een tante kan dat niet missen, ze is weduwvrouw en geeft toch 
nog tien stuivers. Ook dragen ze zakken met ganzeveren aan, bestemd voor de vulling van het 
bruidsbed. Rika en Dieka hebben elk voor een volgestopt kussen gezorgd, de taak voor de 
zusters en schoonzusters. Zo komt Fenne aan haar spullen. Een van de vrouwen, die ’s 
middags komt, heeft zelf geen ganzen, ze stopt Fenne een papiertje met geld toe. Ja, zo kan 
het natuurlijk ook. Na de koffie volgt al snel de jenever met suiker. Als Hendrick tegen de 
avond het feest komt bijwonen, is het een leven van belang. De jenever heeft een vrolijke 
uitwerking!  
 
Wat een lawaai, wat een herrie! Er wordt met stokken op de deur geslagen. Verschrikt gaat de 
boer kijken wat er loos is. O, hij ziet het al, twee brulfteneugers staan voor de deur. Het zijn 
Evert, de broer Hendrick en Fenne’s neef Albert. In hun zondagse pak, met voor die 
gelegenheid versierde hoge hoed, komen ze de bewoners van de boerderijen in de buurt op de 
bruiloft te nodigen. Ze zien er schitterend uit; de hoge hoed met taxuspluim, papieren 

roosjes,gekleurde linten, pauwenveren en goudpapier maakt kenbaar waar ze voor komen. 
 
Zodra ze binnen zijn begint Albert:  
 
‘Hier zet ik mienen stok en mienen staf, 
Nou weet ik nyt wat ik zeggen mag. 
Maar nou heb ik my weer bedach, 
Nou weet ik wat ik zeggen mag, 
Hier stuurt my de bruegeman en de brued, 
Dy laat ou verzeuken op janever zat, 
En ne tonne bier of tiene da’k schat, 
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En iene wanne vol rosienen. 
Doar zult zich de bruege 
man en brued op loaten verschienen. 
Hoesgezèten nummes vergéten, 
Al wat ik vergète, zult de bruegeman en de brued verbètren 

 
Evert vult hem aan en vertelt wanneer precies de bruiloft is. Als dank voor hun boodschap 
wordt het tweetal onthaald met een glas jenever. Dan gaan ze naar het volgende huis. Eerst 
nodigen ze de noodnoabers, daarna zijn de familie, overige buren en kennissen aan de beurt. 
Overal krijgen ze hun borrel. Komen ze bij de naaste familie van het bruidspaar dan worden 
ze met gebakken eieren met spek volgestopt. Dat moet weer met enig geestrijk vocht worden 
weggespoeld. Die hartige hap hebben ze wel nodig om alle adressen die ze bezoeken nog 
enigszins verstaanbaar af te werken. Zoetigheid krijgen ze niet want: ‘koffie met koek is geen 
brulfteneugers gebroek’. Maar na een eerste tiental uitnodigingen komen ze bij een tante van 
Fenne en daar slaan Evert en Albert de wegge met een tas koffie beslist niet af. Ze zijn de hele 
dag druk met hun bruiloftstaak en tegen dat ze ’s avonds naar huis terugkeren, lopen ze 
bepaald niet recht meer. Brulfteneugers hebben sterke benen en een nog sterkere maag nodig. 
 
Bron: Stichting Heemkunde Markelo 

 

Volkstelling 1813 Stokkum 

 

Huisnummer   eigenaar                     bewoner                         huis erfnaam    

 

Bron: docplayer.nl 

 

Zo maar een paar familieleden 

Roelof Alink is een zoon van Hendrick in ’t Gat (van erve in ’t Gat) en Fenne uit Stockum. 
Jan Marskink (1600) is een zoon van Lambert in de Morsch. Coert Lambers Walderink op 
het Loo. Jan Coerts (Groothuis) Walderinck op het Loo. 

Elisabeth van de Riet, de moeder van Mina, is getrouwd met Borkent, de vader van Mina.   
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De vader van opa Arend Jan Koers was de oom van Elisabeth van de Riet. De vrouw van de 
vader van opa Koers was een zuster van de opa van Mina  Borkent van moederskant (Van de 
Riet). 

De broer van Elisabeth van de Riet is Hendrik Jan van de Riet. Hij is getrouwd met Marie 
ten Brinke (de Smid) uit Enter. Ze zijn ingetrouwd bij zijn ouders in Notter. 

Dirkje ten Brinke, de zuster van Marie, is getrouwd met Derk Rozenmuller uit Enter. 

Riek van de Riet, de zuster van Elisabeth, was geestelijk beperkt. 

Elisabeth is opgevoed door Diekemeuie Baan, van de steenfabriek uit Rijssen. De reden was 
dat de moeder van Elisabeth overleden is toen Elisabeth vier jaar was. Broer Hendrik Jan van 
de Riet werd uitbesteed bij Jannemeuie Tijhuis aan de Schapendijk te Notter. Vader Jan 
Hendrik van de Riet is hertrouwd met de weduwe Gesina. De kinderen kwamen toen weer bij 
hem thuis wonen. 

Herman Hendrik Koers uit Wierden is getrouwd in Rheden. Hij is overleden op 
vijfenvijftigjarige leeftijd bij de Slag bij Arnhem. 

In 1601 is de vrouw Van Rehe de eigenaar van de Schulenborch. Ze moeten garven als 
tienden betalen. Het erve de Schulenborch heeft drieenhalf mudd gezaaid land en twee 
dachtmait (twee dagen maaien) hooiland. 

In 1601 heeft Engelbert Coirtzoon uit Ambt Almelo drie schepel gezaaid land en één dagwerk 
hooiland van de pater gehuurd voor vier goudguldens. 

In 1601 heeft Geerdt Coirdzoon uit Ambt Almelo in eigen bezit een halve mud land en een 
dagwerk gemaaid hooiland.  
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In 1601 heeft erve de Koerst in Ypelo zes mud gezaaid land. Hij moet tweeenhalf mud gezaaaid, 
half rogge en half boekweit betalen als gift (tienden). In 1602 is er zes mud land en drieënhalf 
dagwerk land. In 1980 wordt het erve de Keurs genoemd. 

 

 

Bron: M. Schönfeld 
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Ongeveer op de plaats waar de Huurne aansluit op de Kippershoek ligt 'de Wever'. De Wever 
lag aan de Götte. Dat was een waterafvoerleiding langs de zuidoost kant van het grafveld. Dat 
was er nog tot eind 1800. De Hurenergoot werd in de volksmond de Götte genoemd. Op oude 
kaarten werd het ook wel de Huurenergoot genoemd.   

Het erve moet hetzelfde zijn als de omstreeks 1750 genoemde katerstede Aaltink. In de 
Bentheimer stenen put voor de boerderij staan de initialen gebeiteld van de echtelieden die 
toen de put is geslagen de boerderij bewoonden: J.H.G. Geerling en D.A. Dina Aaltink met 
daaronder het jaartal 1775. De Geerlings hebben er tot in het zesde geslacht gewoond.  
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Bij onvoldoende bestaansmogelijkheden legde men zich toentertijd op de huisnijverheid toe, 
zoals het weven. Toen het huisweven door de opkomst van de textielfabrieken niet meer lonend 
was, begonnen de Geerlingsjongs met een zandvaarderij. In de nacht van vrijdag 18 juni op 
zaterdag 19 juni 1976 werd de laatste Geerling, Derk Geerling, op deze locatie op beestachtige 
wijze vermoord. Het huis wordt nu bewoond door Heutink.  
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Jan Assink, geboren te Elsen, gedoopt op 04 februari 1674 te Rijssen 
Zoon van Jan Engberts Assink en Jenneken Megelink 
Gehuwd voor de kerk (1) ca.1700 met Jenneken Catteler, geboren ca.1680 
Gehuwd voor de kerk (2) ca.1710 te Rijssen met Hendrikjen Reefhuis, geboren ca.1690 
Gehuwd voor de kerk (3) op 46-jarige leeftijd op 19 januari 1721 te Rijssen met Garritje 
Roelvink, geboren te Stokkum 
Dochter van Jan Roelvink 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1.  Hermken, geboren te Elsen, gedoopt op 20 december 1705 te Rijssen 
Uit het tweede huwelijk: 

2.  Berend, geboren op 13 november 1712 te Elsen 
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 11  juni 1741 te Rijssen met Jenneken BLOEMERS, 
23 jaar oud, geboren te Elsen, gedoopt op 20 februari1718 te Rijssen 
Dochter van Jan BLOEMERS (Groot Bloemert), Boer in Elsen, en Anneken JANSEN 
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 21  juni 1739 te Rijssen met Gerrit  
AALBRINK, geboren ca.1710 te Elsen, zoon van Hendrikus AALBRINKen Jenneken JANSEN.} 

3.  Hermen, geboren op 09 december 1714 te Elsen 
Uit het derde huwelijk: 

4.  Hendrik  

5.  Jan (Aaltink)  

6.  Garrit, geboren op 09 mei 1727 te Elsen 
7.  Hendrik, geboren op 31-07-1729 te Elsen 
8.  Maria, geboren ca.1730 te Elsen 
9.  Jan Hendrik, geboren ca.1732 te Elsen 

10.  Harmen, geboren op 03 oktober 1734 te Elsen 
Ondertrouwd op 09 november 1783 te Rijssen met Janna Janssen WITTEN, geboren ca. 1750 

11.  Jenneken, geboren op 26 februari1736 te Elsen. 
12.  Aaltjen, geboren op 17 november 1737 te Elsen. 

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 26 april 1767 te Rijssen met Derk VAN DE MAAT, 24  
jaar oud, geboren op 27-03-1743 te Zuna. 
Zoon van Jan VAN DE MAAT en Jenneken 

13.  Harmen, geboren op 19 maart 1741 te Elsen, gedoopt te Rijssen 
  

 

Aaltink Holten 

 
Bredasche courant, 19 augustus 1936  
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Trouw, 4 november 1958 
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Hielke Aaltink, Holterhoek 
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Helhuizerweg  
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Bron: Erfgoed Rijssen/Holten 
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Trouw, 21 december 1966 
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Jan ASSINK (Aaltink), geboren te Elsen, gedoopt op 15 april 1725 te Rijssen 
Hebben een hypotheek van 1200 gulden vanaf het jaar 1777 van Harmken Lubbers weduwe 
Lucas Bulner. 
Zoon van Jan ASSINK en Garritje ROELEVINK 
Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 25 september 
1768 te Rijssen (getuige(n): RAO.DTB.371/1319) met Dijne TER HAAR, 23 jaar oud, geboren 
op 29 december 1744 te Rectum, gedoopt op 29 december 1744 te Rijssen 
Dochter van Willem Jans TER HAAR (op de Morsch), boer op´t catersteedje Haar Willem in 
de Morsch te Rectum, en Gesina Daniels KOCK 

 
Uit dit huwelijk: 
 

1.  Gese, geboren op 05 februari1769 te Elsen 
 

 

 
 
 
 
In Wierden werden na de bevrijding, tijdens het bevrijdingsfeest van 1945, bogen gemaakt. 
Een van de locaties was bij de cooperatie en één voorbij het Hoge Hexel bij de landal huizen. 
Bij de coöperatie stond in het weiland, rechts voor de rotonde (vanuit Wierden), een paard van 
heide. Het skelet was van gaas.   
 
Het thema was de paardendiefstallen door de Duitsers. Op het bord bij het paard stond: 
 
‘De moffen nemen paarden mee; mangs één, mangs beide; maar het LAO bouwde stiekem 
vedan, al is het maar een paard van heide’.  
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1945, het paard van heide 
 
 
 
Tante Mina Koers - Borkent vertelt ook over de familiebanden Enter, Wierden en Notter. De 
moeder van Mina Borkent (van de Hexelseweg) is Elisabeth van de Riet uit Notter. De broer 
van Elisabeth, Hendrik Jan, is getrouwd met Marie ten Brinke van de Smid uit Enter. Ze zijn 
gaan wonen bij zijn ouders in Notter. Riek, de zuster van Elisabeth, was geestelijk beperkt. 
Elisabeth van de Riet is grootgebracht bij Diekemeuje Baan van de steenfabriek te Rijssen. 
Toen Elisabeth vier jaar was is haar moeder overleden. Broer Hendrik Jan is uitbesteed bij 
Tijhuis aan de Schapendijk in Notter. De kinderen kwamen weer thuis wonen toen vader Jan 
Hendrik van de Riet hertrouwde met de weduwe Gesina. De moeder van tante Mina, Elisabeth 
van de Riet, is een nicht van mijn opa Koers. De vader van mijn opa Koers was een oom van 
Elisabeth. De vrouw van de vader van opa was een zuster van de vader van Elisabeth, de 
moeder van tante Mina Borkent. Geen wonder dat buitenstaanders er niets van snappen.  
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Kaart van het hofhorig erve Aaltink in Deldenerbroek uit ca. 1770. (HCO, Collectie 
Domeinkaarten  

 

 

Gerrit Jan ASSINK, landbouwer, geboren op 19  juni 1804 te Elsen, overleden op 11 
oktober 1888 te Markelo op 84-jarige leeftijd 
Zoon van Gerrit Jan ASSINK en Henrina Jansen WOLTERS 
Hij woonde Lokerende 56 te Markelo 
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 13 maart 1834 te Markelo met Hermina TEN HOVE, 
geboren 1816 te Elsen, overleden op 02 januari 1838 te Markelo 
Dochter van Jan TEN HOVE, landbouwer, en Willemina BEUMERS, landbouwer 
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 09 april 1840 te Markelo met Aaltje TEN HOVE, 
geboren 1814, overleden op 25 januari 1843 te Markelo 
Dochter van Jan TEN HOVE, landbouwer, en Willemina BEUMERS, landbouwer 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1.  l.l. Geboren op 01 januari 1835 te Elsen 
2.  Gerrit Jan  
3.  l.l. Geboren op 20 december 1837 te Elsen 

Uit het tweede huwelijk: 
4.  Hendrik, geboren op 02 november 1839 te Markelo. Bij het huwelijk van de ouders, door de vader 

 erkend. Overleden op 13 maart 1884 te Markelo op 44-jarige leeftijd 
5.  Willemina, geboren op 18 januari 1843 te Markelo 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26  juni 1869 te Rijssen met Willem HARBERS, geboren  
1846 te Rijssen 
Zoon van Gerrit (Jan) HARBERS en Hendrika AALTINK 
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Erve Aaltink Deldenerbroek 
 

Er is ook een hofhorig erve Aaltink te Deldenerbroek. Ze waren lid van de bede. De bede is de 
hofkring. Er woont echter geen Aaltink meer op het erve. 

 

 
 

Dit is een  kopie van een schilderij van het landhuis 't Warmtink in Deldenerbroek. Het Huis 
is  eigendom is geweest van de adellijke familie De Reiger. Deze familie heeft ook op havezate 
Dubbelink in Azelo gewoond en in het Reygershuis dat ooit tegenover De Zwaan in Delden 
stond. Huis Warmtink is in 1840 afgebroken. De kopie is gemaakt naar een schilderij van A. 
Oberman uit 1807. Het landhuis was de vervanging van een in 1552 gebouwd adellijk goed 
dat nooit als havezate werd erkend. Het Warmtink is nu een boerderij. 
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Broekweg  

 

Rijssenseweg  
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Bron van de volgende documenten is het Twents Archief te Delden. 
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Zomerweg  

 

Brug over Twenthe Rijnkanaal, Rijssenseweg  
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Het erve Aaltink is voor het eerst genoemd in 1297. 
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Welbergsweg, rechts Klein Rouweler 

 

Welbergsweg, Groot Rouweler   
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1525, Wolter Altinck trouwt met Mette 
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Erve Aaltink  
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1650,  Jan Altinck trouwt met Geesken Morren 
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Bron: Erfnamen in het Richterambt Delden 
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1748, volkstelling 
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In het bos was ooit een eendenkooi. 

 
Welbergsweg  
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Twenthe Rijnkanaal (zijtak Twentekanaal naar Almelo) 
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Werninkweg  
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Wolter Altinck verklaart dat zijn overleden vrouw Merrie ter Bramhaer is vrijgekocht uit de 
echte op 12 februari 1620 

 

Twickelervaart  
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Boerenbond, Deldenerbroek 
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1636, Johan Altinck in de echte (hofkring)  

In de Twentse horigheid zijn boeren en heren door nauwkeurig omschreven rechtsregels aan 
elkaar verbonden door de echte (of hofkring). De horigen waren verbonden aan een bepaalde 
boerderij van hun heer en mochten de boerderij niet zonder zijn toestemming verlaten. Ook 
de heren waren gebonden aan regels. Zij hadden niet de volledige beschikking over hun bezit, 
maar uitsluitend het "blote eigendom". Ze konden hun eigendom alleen overdragen aan een 
andere heer als deze de erf- en bouwrechten van de bewoners ook overnam. De horige had 
levenslang het gebruiksrecht van zijn erf en kon daarvan niet verdreven worden. Het 
bouwrecht was zelfs eeuwig: het vererfde op de erfopvolger. De tegenprestaties waren een vaste 
last, bijvoorbeeld de jaarlijkse levering van bepaalde landbouwproducten of een geldsom. Deze 
prestaties bleven eeuwenlang ongewijzigd.  De meeste horigen behoorden dus tot een hofkring 
of echte, die bestond uit een centrale hof waaronder diverse boerderijen vielen. De bewoner 
van deze hof, de meier, inde namens zijn heer de pacht in natura van de horigen en sprak 
waar nodig recht. 
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Langenhorsterweg  

school te Deldenerbroek  
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15 mei 1734, testament van Jan Altinck  
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Rekening voor het testament ad vijfentwintig gulden  
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29 november 1453, huwelijkse voorwaarden Jan Altink en Johanna Meier  
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8 augustus 1791, huwelijkse voorwaarden van Jan Berend Aaltink en Berendina Rouweler 
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15 augustus 1492, Jan Aaltink vermeldt de opvaart van zijn vrouw Berendina Rouweler bij 
de holtmeier Jan Meier. Bovenstaande documenten zijn in het Twents Streekarchief te Delden. 
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Op 23 juni 1793 heeft de holtmeier A. Meier vastgesteld dat Jan Aaltink ziek is maar goed bij 
zijn verstand. Hij deed  dat met de keurgenoten Arent Bos en Willem Jagers. Ze hebben 
gehoord dat Jan Aaltink zichzelf kan aankleden om naar de kerk te gaan. Als bewijs heeft hij 
met een mes drie keer tegen de deurpost geslagen. 

 

 

Zwolsche courant, 8 januari 1931 
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Berendina Rouweler, de weduwe van Jan Aaltink, trouwt met Hendrikus Holland  
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Schoolstraat Deldenerbroek 

 

Twentsch nieuwsblad, 18 september 1943 
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Bron: Twentsch Streekarchief Delden  

Erve Aaltink Huurne 
De bijnaam van Koers is Aaltink. Koers is afkomstig van het erve Aaltink. Het erve is in de 
Huurne aan de Weversweg, een doodlopend zijstraatje van de Ypeloweg. Het erve wordt ook 
wel de Dinahoeve genoemd, naar Dina Aaltink (Altink, Aeltinck) die getrouwd was met Jan 
Hendrik Geerling. Dina Aaltink is de zus van de grootvader van Catharina Alink uit Goor die 
met Jan Morsink is getrouwd.  Catharina is geboren op het erve Senkeldam dat later de Parel 
van Twente werd genoemd. Het erve Aaltink in Wierden ligt aan de Götte, een waterleiding, de 
Huurenengoot genoemd. Er was een grafveld want er zijn urnen gevonden tijdens 
graafwerkzaamheden. Later is men op de boerderij gaan weven en werd het erve de Wever 
genoemd. Zes generaties hebben er Geerlings op het erve Aaltink gewoond. De laatste 
bewoner, de alleenstaande Derk Geerling, is tijdens een roofoverval op de boerderij, samen 
met zijn hond, op brute wijze vermoord. Er was ook een erve Aaltink (Alink) te Elsen was aan 
de Klemmerweg. 
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Het erve Aaltink was een groot erve. Het bestond in 1601 uit zestien molder (mud) land, 
waarvan vier dagwerk hooiland. In 1602 was twaalf mudde beseyt (bezaaid) en vier mudde 
woest. In 1602 werd het erve Aeltynck genoemd, in 1475 Alting en in 1980 Dinahoeve.  In 
1601 is Huis Almelo de eigenaar van het erve Alerdinck en moeten ze garven als tienden 
afgeven. De grootte is dan negen mud gezaaid (gesey) land en vier dagmaet hooiland.  In 1475 
is het erve Alting twee schepel en ze betalen drie gouden regalen. In 1953 wordt het erve 
Aaltink de Dinahoeve genoemd en is Dekkers de bewoner. Tegenwoordig woont er Heutink. 

Ongeveer op de plaats waar de Huurne aansluit op de Kippershoek ligt dus het erve Aaltink, 
later Dinahoeve en erve de Wever genoemd.  

Erve Aaltink lag aan de Götte. Een waterafvoerleiding langs de zuidoost kant van het grafveld 
werd tot eind 1800 de Götte genoemd. Op oude kaarten wordt het ook de Huurenergoot 
genoemd. Men heeft waarschijnlijk niet geweten dat het afgegraven gedeelte een dodenakker 
was. Ze kregen, zoals werd gezegd, wel eens een smerige pot voor de schop. Men zei dan: ‘wee 
zol toch den ooln breurselpot in de groond hem stopt’.  Slechts enkele potten en urnen hebben 
het overleefd. Achteraf hebben deskundigen vastgesteld dat deze dodenakker in gebruik was 
voor en rond het begin van onze jaartelling. De caterstede Aaltink werd al genoemd in 1750. 
In de Bentheimer waterput staan de initialen: JHG en DA 1748 (J.H. Geerling en Dina 
Aaltink). Dina Aaltink is getrouwd met Geerling en de families Geerling hebben tot het zesde 
geslacht gewoond op erve Aaltink. 

Aeltink, 16 molder, 4 dachwerck 8-0-0. 

1475.  Alting, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

1602.  Aeltynck, 12 mudde beseyt, 4 mudde woeste, 

           unde 2 dachmaete hoeylant. 

1980.  Dinahoeve, verbouwd om en nabij  1970, 

           bewoner Dekkers, Rijssensestraat 75 

1953.  Aaltink, nu Dinahoeve. Huis van Dekkers,   

2019.  Heutink. 

Bron: Het Verpondingsregister van Twenthe van 1601.  

 

Aanvulling van Johan Wolters 
Op internet vond ik een gigantisch document van jou over de geschiedenis uit Wierden. Heel 
mooi. 

Een passage heb ik hier onder gekopieerd met jou beschrijving over Dina Alink (Altink, 
Alevink, Alvink) die getrouwd was met J.H.G.J. Geerling. Dina Alink is de dochter van Jan 
Morsink en Catharina Alink. 

Ik denk dat jouw analyse niet helemaal klopt. 

Jan Morsink en Catharina Alink zijn mijn overovergrootouders. Hun dochter Gerritdina is 
getrouwd met mijn overgrootvader Gerrit Jan Wolters. 
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De gezinssituatie van Jan en Catharina heb ik hier onder weergegeven.  

Het jaartal 1748 dat jij noemt kan niet slaan op een kind van Jan en Catharina. Toen waren 
zij nog niet geboren. 

 Graag verneem ik je reactie en mogelijk kun jij iets met mijn informatie om jouw verhaal 
kloppend te maken. 

Hartelijke groet 

Johan Wolters, Maarssen  

passage 

De Molukse kerk te Wierden (bouwjaar 1967; inmiddels vervangen door een nieuwe kerk). 
Bron: Y. ten Brinke in MijnStadMijnDorp. Erve Aaltink Ongeveer op de plaats waar de Huurne 
aansluit op de Kippershoek ligt erve Aaltink, later Dinahoeve en erve de Wever genoemd. Erve 
Aaltink lag aan de Götte. Een waterafvoerleiding langs de zuidoost kant van het grafveld werd 
tot eind 1800 de Götte genoemd. Op oude kaarten wordt het ook de Huurenergoot genoemd. 
Men heeft waarschijnlijk niet geweten dat het afgegraven gedeelte een dodenakker was. Ze 
kregen, zoals werd gezegd, wel eens een smerige pot voor de schop. Men zei dan: wee zol toch 
den ooln breurselpot in de groond hem stopt. Slechts enkele potten en urnen hebben het 
overleefd. Achteraf hebben deskundigen vastgesteld dat deze dodenakker in gebruik was voor 
en rond het begin van onze jaartelling. De caterstede Aaltink werd al genoemd in In de 
Bentheimer waterput staan de initialen: JHGJ en DA 1748 (J.H. Geerling en Dina Morsink 
(moedersnaam Aaltink) Dina Aaltink was getrouwd met Geerling en de families Geerling 
hebben tot het zesde geslacht gewoond op erve Aaltink. 276 

277 Erve Aaltink 277 

278 Het erve Aaltink is aan de Weversweg, een doodlopend zijstraatje van de Ypeloweg. Het 
wordt ook wel de Dinahoeve genoemd, naar Dina Alink (Altink, Alevink, Alvink) die getrouwd 
was met J.H.G.J. Geerling. Dina Alink is de dochter van Jan Morsink en Catharina Alink. Het 
erve Aaltink ligt aan de Götte, een waterleiding, de Huurenengoot genoemd. Er was een 
grafveld want er zijn urnen gevonden tijdens graafwerkzaamheden. Later is men op de 
boerderij gaan weven en werd het erve de Wever genoemd. Zes generaties hebben er Geerlings 
op het erve Aaltink gewoond. In 1980 wordt de boerderij nog de Dinahoeve genoemd. Het erve 
Aaltink was een groot erve. Het bestond in 1601 (8-0-0) uit zestien molder (mud) land, waarvan 
vier dagwerk hooiland. In 1602 was twaalf mudde beseyt (bezaaid) en vier mudde woest. In 
1602 werd het erve Aeltynck genoemd, in 1475 Alting en in 1980 Dinahoeve. In 1601 is Huis 
Almelo de eigenaar van het erve Alerdinck en ze moeten garven als tienden afgeven. De grootte 
is dan negen mud gezaaid (gesey) land en vier dagmaet hooiland. In 1475 is het erve Alting 
twee schepel en ze betalen drie gouden regalen. In 1953 wordt het erve Aaltink de Dinahoeve 
genoemd en is Dekkers de bewoner. In 1601 heeft Johan Coerdes (Johan Coertszoon) Aaltink 
een huisstede en gaarden, een halve molder (mudde). Waarschijnlijk op het land van zijn 
vader, het erve Aeltinck, heeft hij een eigen huisplaats en gaarden gesticht De bijnaam van 
Koers is Aaltink. 278 

Genealogie Jan Morsink en Catharina Altink. 

I.1 Jan MORSINK, landbouwer, geboren op 03-05-1809 te Hengevelde (Gerigte Delden), 
gedoopt (NH) op 07-05-1809 te Goor, gericht Delden, overleden op 11-07-1877 om 
17.00 uur te Geesteren (Tubbergen) op 68-jarige leeftijd, geregistreerd in Wierden op 
3 augustus 1877, aktenummer 77, erve Morsink, nu fam. Bartels, Rijssensestraat 58, 
Wierden. 
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 28-09-1839 te Markelo (getuige(n): Jan Kolvoord, 
Hendrikus Sanders, Berend Jan Eman, Jan ten Zijthoff) met Catharina ALINK, 25 
jaar oud, landbouwster, geboren op 31-01-1814 om 4.00 uur te Goor, overleden op 
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09-03-1857 om 5.00 uur te Wierden, huisnr. 221 op 43-jarige leeftijd, aangevers Jan 
Willem Dekkers 47 jaren, Jannes bij Hoe.. 35 jaren, landbouwer te Wierden, naburen 
en onverwant, dochter van Derk ALINK, voerman/dienstknecht bij Hotel den Engel te 
Goor, en Harmina BOSCHMAN, dienstmeid. 
Gehuwd (2) met Jennigjen JANSEN. Tubbergen. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Geertruida MORSINK (zie II.2 op blz. ). 
2. Willemina MORSINK (zie II.4 op blz. ). 
3. Gerritdiena MORSINK (zie II.6 op blz. ). 
4. Hendrika MORSINK, geboren op 07-05-1853 te Wierden, gedoopt (NH) op 

05-06-1853 te Wierden, overleden op 02-07-1853 te Wierden, 56 dagen oud. 
5. Catharina MORSINK, geboren op 09-03-1857 te Wierden, overleden op 

09-03-1857 te Wierden, 0 dagen oud. 
  
II.2 Geertruida MORSINK, geboren op 29-04-1840 om 12.00 uur te Ambt Delden te 

Hengevelde nr. 44, overleden op 08-07-1881 om 11.00 uur te Wierden op huisnr. 
441 op 41-jarige leeftijd. Aangevers: Jan Hendrik Berkel, oud 30 jaren en Gerrit Jan 
Klein Nagelvoort, oud 72 jaren, beiden landbouwer, wonende te Wierden huisnr 441. 
Dinahoeve. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-08-1861 te Wierden (getuige(n): F. de Blaauw, H. 
Nollen, J.C. de Rooij, J. de Vries), gehuwd voor de kerk op 25-08-1861 te Wierden 
(NH) met Gerrit Jan WOLTERS, 23 jaar oud, landbouwer/boerwerker, geboren op 
23-09-1837 om 23.00 uur te Wierden, aangevers: Frerik Jan Wolters, 26 jaar 
landbouwer geassisteerd door Gerrit Kippers, oud 34 jaar landbouwer en Jannes 
Gierveld, oud 30 jaar landbouwer beide wonende te Wierden, gedoopt (NH) op 
15-10-1837 te Wierden, overleden op 12-03-1907 om 3.00 uur te Wierden, op 
huisnr. 459 op 69-jarige leeftijd, aangevers zijn Herman op de Haar, oud 46 jaar 
landbouwer en Jan Olthuis, oud 43 jaar landbouwer, beide wonende te Wierden. 
Certificaat Nat. militie nr. 88. Zoon van Frerik Jan WOLTERS, 
schaapherder/landbouwer/wever, en Gerridiena ten BRAKE, 
huiswerkster/landbouwster. {Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 07-11-1885 
te Wierden (getuige(n): M. Veldhuis, D. Barneveld, J. Smit, H. Schimmelketel) met 
Hendrikje KAPPERT, 29 jaar oud, dienstbode, geboren op 09-01-1856 om 16.00 uur 
te Hellendoorn, in huis G62, overleden op 28-04-1888 om 20.00 uur te Wierden, op 
huisnr. 441 op 32-jarige leeftijd. Aangevers: Berend Koers 43 jaar, Jan Hendrik 
Berkel 36 jaar, beiden landbouwers en wonende te Wierden, dochter van Gerrit Jan 
KAPPERT, landbouwer, boerenwerker, en Janna KORTMAN.} 
  

II.4 Willemina MORSINK, geboren op 08-08-1843 om 6.00 uur te Ambt Delden, 
Hengevelde nr.44. Aangevers: Jan Doeschot (37 jaar, landbouwer) e Jan Willem 
Janssen (35 jaar, landbouwer), overleden op 09-04-1921 om 7.00 uur te Wierden op 
77-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 26-09-1861 te Wierden (getuige(n): H. Nollen, J. de 
Vries, J.H. van Buuren, J.H. Bos), gehuwd voor de kerk op 29-09-1861 te Wierden 
(NH) met Hendrik Jan KOERS, 28 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-09-1832 om 
7.00 uur te Wierden, gedoopt (NH) op 21-10-1832 te Wierden, overleden op 
07-02-1911 om 2.00 uur te Wierdden op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik 
KOERS, landbouwer/timmerman, en Hermina GEERLINGS, huiswerkster. 
  

II.6 Gerritdiena MORSINK, geboren op 01-12-1847 om 5.00 uur te Wierden. Aangevers: 
Hendrikus Gerritsen (44 jaar, landbouwer te Wierden) en Wicher Wichers (36 jaar, 
veldwachter te Wierden), gedoopt (NH) op 16-01-1848 te Wierden, overleden op 
16-11-1913 te Wierden, huisnr 484 op 65-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-03-1867 te Wierden met Marten VREDENBURG, 
26 jaar oud, timmerman, landbouwer, geboren op 12-12-1840 te Voorst (Gld), 
overleden 1916 te Wierden, zoon van Gerrit VREDENBURG en Petronella Elizabeth 
BREDENOORD. 
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Aanvullende informatie over de familie Alink uit mijn genealogie archief. 

I.1 Hendrick in 't GATT. Stockum op boerderij In 't Gatt. 

Gehuwd met Fenne. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hermken Hendricks in 't GATT, gedoopt (NH) op 26-04-1722 te Markelo 

(Stockum). 
2. Marritjen Hendriks in 't GATT, gedoopt (NH) op 26-04-1722 te Markelo 

(Stockum). 
3. Roelof Hendricks ALINK (zie II.3 op blz. ). 

  
II.3 Roelof Hendricks ALINK, boerwerkers/landbouwer, gedoopt (NH) op 22-09-1726 te 

Markelo (Stockum), overleden op 09-05-1817 te Ambt Delden/Hengelvelde op 90-
jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) met Hendrina HUSKES, geboren te Schoutambt v. Delden. 
Gehuwd (2) met Hendrina SCHOLLEMANS, gedoopt op 23-11-1727 te Markelo, 
overleden op 06-05-1807 te Delden op 79-jarige leeftijd. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Derk ALINK (zie III.1 op blz. ). 

  
III.1 Derk ALINK, voerman/dienstknecht bij Hotel den Engel te Goor, gedoopt (NH) op 

04-09-1771 te Markelo, overleden op 28-04-1820 om 13.00 uur te Goor op 48-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-10-1805 te Goor met Harmina BOSCHMAN, 29 
jaar oud, dienstmeid, gedoopt (NH) op 25-02-1776 te Goor, overleden op 20-05-1821 
om 19.00 uur te Goor op 45-jarige leeftijd, dochter van Cornelis BOSCHMAN, 
landbouwer/landman/wever, en Geertruid PROSPERS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Jan ALINK, pellenwever/landbouwer, geboren op 06-09-1806 te Goor, 

gedoopt (NH) op 07-09-1806 te Goor, overleden op 15-06-1885 te Goor op 78-
jarige leeftijd. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-02-1832 te Goor met Gardina Hendrina 
WAANDERS, dienstmeid, geboren v24 2 1808 te Borculo, dochter van Evert 
WAANDERS, cipier, en Elsken MOETEMAN/MOTTEMANS, werkster. 

2. Catharina ALINK (zie IV.4 op blz. ). 
  
IV.4 Catharina ALINK, landbouwster, geboren op 31-01-1814 om 4.00 uur te Goor, 

overleden op 09-03-1857 om 5.00 uur te Wierden, huisnr. 221 op 43-jarige leeftijd, 
aangevers Jan Willem Dekkers 47 jaren, Jannes bij Hoe.. 35 jaren, landbouwer te 
Wierden, naburen en onverwant. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-09-1839 te Markelo (getuige(n): Jan Kolvoord, 
Hendrikus Sanders, Berend Jan Eman, Jan ten Zijthoff) met Jan MORSINK, 30 jaar 
oud, landbouwer, geboren op 03-05-1809 te Hengevelde (Gerigte Delden), gedoopt 
(NH) op 07-05-1809 te Goor, gericht Delden, overleden op 11-07-1877 om 17.00 uur 
te Geesteren (Tubbergen) op 68-jarige leeftijd, geregistreerd in Wierden op 3 augustus 
1877, aktenummer 77, erve Morsink, nu fam. Bartels, Rijssensestraat 58, Wierden, 
zoon van Jan Harmen MORSINK, landbouwer, en Geertruid Geerts (Geertrui) 
VRUGTEVEEN, landbouwster. {Hij was ook ooit gehuwd met Jennigjen JANSEN. 
Tubbergen.} 
Uit dit huwelijk: 
1. Geertruida MORSINK (zie V.2 op blz. ). 
2. Willemina MORSINK (zie V.4 op blz. ). 
3. Gerritdiena MORSINK (zie V.6 op blz. ). 
4. Hendrika MORSINK, geboren op 07-05-1853 te Wierden, gedoopt (NH) op 

05-06-1853 te Wierden, overleden op 02-07-1853 te Wierden, 56 dagen oud. 
5. Catharina MORSINK, geboren op 09-03-1857 te Wierden, overleden op 

09-03-1857 te Wierden, 0 dagen oud. 
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Hermina Geerling (1922-1991) en moeder Johanna Geerling Draaiom (ongeveer 1894 1942), 
Bleekstraat 20 Rijssen. 
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Erve Aaltink 
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In 1601 heeft Johan Coerdes (Johan Coertszoon) Aaltink een huisstede en gaarden, een halve 
molder (mudde). Waarschijnlijk op het land van zijn vader, het erve Aeltinck, heeft hij een 
eigen huisplaats en gaarden gesticht. 0-13-8. De bijnaam van Koers is Aaltink. 

 

J.H.G. en D.A. 1777 

 

Weversweg  
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In de boerderij werd geweven, er was weeftoestel. Daarom werd het erve de Wever genoemd. 
Toen de huisweverij niet meer loonde vanwege de opkomst van de fabrieken begon Geerling 
met een zandvaarderij. In de nacht van vrijdag 18 juni op zaterdag 19 juni werd de laatste 
Geerling (Derk) samen met zijn hond op beestachtige wijze vermoord.  
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De oudste bekende Aaltink is Jan uit Deldenerbroek. Hij is geboren in 1660 en getrouwd met 
Jenneken Oelink. Hun dochter Janna Aaltink (geb.1697) is getrouwd met Jan ten Ypelo (1670-
1735). Jan ten Ypelo is Jan Assink van de Enterse molen, de Assink möl, aan de Ypeloweg. 
Johan Coerdes Aaltink, de stamvader van de Koersen, kocht in 1601 een huisstede met 
gaarde.  
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Derk Geerling is geboren op 8 mei 1915 te Wierden. Zijn geboortehuis is aan de Weversweg 2. 
Hier werd hij op 19 juni 1976 door twee mannen op brute wijze vermoord. Derk was toen 
eenenzestig jaar. De roofmoord is gepleegd door Jacob H. (1956) en Oscar Emil G. De boer 
werd gedood met kogels uit een pistool en messteken in longen, hart en lever. Zijn waakhond 
was tevoren afgemaakt met een bijl en een mes. 
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Boer Geerling vermoord 
De tweeentwintigjarige Oscar E. G. (Emiel) uit Collendoorn en de twintigjarige Jacob H. (Job) 
uit Bruchterveld, beiden woonwagenbewoners, gaan de laatste tijd veel met elkaar om. Ze 
maken plannen om alleenstaande bejaarde mensen te overvallen en hen te beroven van hun 
geld. Door vooraf op verkenning uit te gaan weten ze waar er wat te halen is. Ze worden 
geholpen door de vriendin van Emiel, de zestienjarige Bea B. die hun goede diensten bewijst. 
Ze zijn niet bang voor geweld. 

In Marle slaan ze met een ijzeren staaf twee oudere mensen neer. Het zijn de bejaarde 
Willemina Haller en haar broer Lefert. Ze beroven hen van achthonderd gulden. Job geeft de 
vrouw met een ijzeren staaf twee harde slagen op het hoofd omdat ze weg wilde lopen. Lefert 
komt uit zijn stoel overeind maar Job slaat hem op het hoofd en bezorgt Lefert een 
hersenschudding. Bij het verdelen van de buit krijgt Emiel zeshonderd gulden omdat na de 
overval diens auto in de brand wordt gestoken om sporen te vernietigen. 

De twee schieten in Fleringen ’s avonds om half elf, een dag voor de moord op Geerling, een 
geweer leeg op de woonboot van de 78 jarige Therese Tobi. De woonboot ligt in het kanaal 
Almelo-Nordhorn. Ze spreken af dat als de vrouw thuis is en de deur opendoet ze direct zullen 
schieten. Zo gezegd, zo gedaan. Als de vrouw de deur opent lost Emiel een salvo met het 
geweer. Het lukt de bejaarde vrouw om direct de deur dicht te gooien. Het tweetal maakt zich 
direct uit de voeten. De politie treft later een aantal kogelgaten aan in de deur. 

Deze vrijdagavond, klokslag tien uur, gaan ze naar de boerderij in Wierden. Ze dringen de 
boerderij van de eenenzestigjarige veehouder Derk Geerling binnen. Ze zijn erg agressief en 
gaan meedogenloos te werk. Bij de deeldeur wordt Geerling zeven keer met een dolkmes 
gestoken en hij wordt gedood met in totaal acht geweerschoten waarvan er zes doeltreffend 
zijn. De hond wordt door de daders met een bijl doodgeslagen. 
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Uit de boerderij wordt dertienduizend gulden ontvreemd. Van het bedrag is niet veel van 
teruggevonden. De daders hebben er enkele weken goed van geleefd. Ze gingen  naar 
Amsterdam om de bloemetjes buiten te zetten, er werd een auto gekocht en ze vergokten grote 
bedragen op kermissen. 

Het is zaterdagochtend. Aan de Weversweg merken de buren van Geerling dat de luiken voor 
de ramen van Geerling gesloten blijven. Bovendien staan de melkbussen nog niet aan de weg 
en is de hond nog niet gesignaleerd op het erf. Ze gaan op onderzoek uit en vinden Derk dood 
op de deel in een plas bloed; ook de hond is dood. De politie begint direct een groot onderzoek 
en krijgt hulp van het recherchebijstandsteam Overijssel.  

Een week later, op vrijdag 25 juni, wordt in de actualiteitenrubriek Avro’s Televizier een 
opsporingsbericht uitgezonden. In achthonderd openbare gebouwen worden affiches 
opgehangen met informatie over de beestachtige manier waarop Geerling om het leven is 
gebracht. Er komen honderdvijfenveertig tips binnen. Uit onderzoek blijkt dat de twee 
woonwagenbewoners verantwoordelijk zijn voor de dood op de veehouder. 

De daders worden zes weken na de moord aangehouden, op vrijdag 30 juli. Door 
honderdzestig politieagenten wordt huiszoeking gedaan op de woonwagenkampen van 
Gramsbergen en Hardenberg. Tegelijkertijd worden huiszoekingen gedaan in woningen in 
Zevenaar, Vriezenveen, Hardenberg en Gramsbergen. Behalve de moordenaars treft de politie 
ook nog zeven vuurwapens, vijfduizend stuks munitie en tal van gestolen goederen aan, 
hoofdzakelijk kleding en sportartikelen. Oscar Emiel G. en Jacob H. bekennen de moord te 
hebben gepleegd. Bea B. blijkt medeplichtig te zijn. Op aanwijzing van een van de verdachten 
wordt een dag later, in het kanaal tussen Coevorden en Gramsbergen, de karabijn 22 
browning en het dolkmes door duikers uit het water gehaald. Bij onderzoek blijkt het wapen 
ook gebruikt te zijn bij het schieten op de woonboot te Fleringen. Jacob H. wordt in augustus 
in de Rekkense Inrichting te Eibergen geplaatst. Het lukt hem daar eind oktober te 
ontsnappen. Ongeveer tien weken later, begin januari, wordt hij in Gramsbergen weer 
aangehouden. Beide verdachten worden voor de terechtzitting psychisch onderzocht. Dat 
gebeurde in de psychiatrische observatiekliniek te Utrecht, het huidige Pieter Baancentrum.  

Rechtbank ‘De Eerste Aanleg’ te Almelo besluit de zaak op dinsdag 1 februari 1977 inhoudelijk 
te behandelen. De verdachten wordt een aantal feiten ten laste gelegd:  

 

- de moord op Derk Geerling, 
- poging tot moord op de 78 jarige vrouw op de woonboot te Fleringen, 
- diefstal met geweld in Marle (gemeente Hellendoorn), 
- een inbraak in Dedemsvaart. 

 

Job H. wordt verder verweten inbraken te hebben gepleegd in Zuidwolde. Slagharen, 
Hardenberg en Vriezenveen. 

Tijdens de rechtszitting eist de officier van justitie Hazewinkel tegen Oscar Emiel G. een 
gevangenisstraf van veertien jaar en tegen Jacob H. een gevangenisstraf van zestien jaar. In 
het psychiatrisch rapport wordt Oscar Emiel G. sterk verminderd toerekeningsvatbaar 
genoemd. De psychiater is bang voor herhaling en adviseert tbs. Emiel is het hier mee eens. 
Bij Job H., hoewel minder begaafd, is Hazewinkel niet bang voor herhaling. De uitspraak van 
de rechtbank op 8 februari 1977 is tien jaar gevangenisstraf voor beiden. 

Eind mei 1977 trekt het gerechtshof in Arnhem een hele dag uit voor de behandeling in hoger 
beroep. Onder leiding van de president van het hof, Van Gelein Vitringa, worden de dossiers 
nog eens nauwkeurig doorgenomen. Enkele keren komt het tot een juridisch steekspel tussen 
de procureur-generaal Vriesema en de raadsman Moszkowicz uit Maasstricht. De procureur-
generaal noemt het optreden van de twee mannen ‘koud en brutaal’. ‘Hier is duidelijk sprake 
van de krenking van de rechtsorde’, aldus de procureur-generaal. Vriesema eist voor beiden 
een gevangenisstraf van vijftien jaar met aftrek van voorarrest. 

Na een week, op woensdag 1 juni 1977, doet het Hof uitspraak en acht bewezen: 
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- de diefstallen met geweld, 
- het medeplegen van een poging tot doodslag op een eenzaam wonende 78 jarige vrouw 

te Fleringen, 
- het op beestachtige wijze om het leven brengen van Derk Geerling met het doel hem 

van zijn geld te beroven. 

 

Het gerechtshof veroordeelt beide mannen tot een gevangenisstraf van zes jaar en 
onvoorwaardelijk tbs. Bron: Willem Visscher; Moord en doodslag in Twente 1946-2010 
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WIERDEN — De drie verdachten die op vrijdag 30 juli zijn aangehouden, verdacht van moord 
op de 61-jarige Wierdense boer Derk Geerling, hebben tegenover de officier van Justitie in 
Almelo, mr. J. Hazewinkel een volledige bekentenis afgelegd. 

Het zijn de 22-jarige Emile O., de 20-jarige Job H. en het 16-jarige meisje Bea B. 

O. en H. hebben in de nacht van 18 op 19 juni Geerling in zijn boerderij met zestien schoten 
uit een automatisch geweer en zeven dolksteken om het leven gebracht. De hond van Geerling, 
die zijn baas te hulp kwam, werd met bijlslagen gedood. 

Bij een nauwkeurig getimede actie op vrijdag 30 juli op woonwagenkampen in Hardenberg, 
Gramsbergen en Zevenaar en in woningen in Vriezenveen en Hardenberg, waaraan 160 
politiemannen meewerkten, werden de verdachten gepakt. Zij werden door de actie bij hun 
aanhouding totaal verrast. 

Tijdens de actie werden zeven vuurwapens, 5.000 stuks munitie en een grote hoeveelheid 
gestolen goederen gevonden. De 16-jarige Bea B. heeft slechts meegewerkt aan de 
voorbereidingen van de roofmoord. 

 
 
Hermannus KOERS, landbouwer, geboren op 19 oktober 1854 om 09:00 uur  
te Wierden (aktenr.: 129), gedoopt  (NH) op 12 november 1854 te Wierden, overleden op 02 
januari 1933 om 01:30 uur  te Wierden op 78-jarige leeftijd (aktenr.: 1), zoon  van Hendrik 
Jan KOERS en Regina HORSMAN. 
Trouwen:     op 27-jarige leeftijd op 14 november 1881 te Wierden (getuigen : G. Langekamp, 
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H. Koers, B. Beverdam en S. Reuvekamp) (aktenr.: 50), Trouwen: op 20 november 
1881 te Wierden (NH). 
 
Janna KOERS, dienstbode, geboren op 13 maart 1858 om 16:00 uur  
te Wierden (aktenr.: 34), gedoopt  (NH) op 11 april 1858 te Wierden, overleden op 16 oktober 
1901 om 22:30 uur  te Wierden op 43-jarige leeftijd (aktenr.: 93), dochter  
van Egbert KOERS en Hendrika WOLTERS. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Johanna Cornelia. 
 

 
 
Harmannes KOERS, landbouwer, winkelier, schoenmaker, kapper, geboren op 31 januari 
1796 te Wierden, gedoopt  (NGK) op 31 januari 1796 te Wierden, overleden op 01 april 
1852om 18:00 uur  te Wierden op 56-jarige leeftijd (aktenr.: 43), zoon  van Hendrik 
Jan KOERS (Jan) en Janna VAN BUUREN. 
Trouwen:     op 23-jarige leeftijd op 12 mei 1819 te Wierden (getuigen : H. Meijer, D. 
Waalderink, J. v.d. Riet en H. Eshuis) (aktenr.: 6), Trouwen:     op 16 mei 
1819 te Wierden (NH). 
 
Hendrika GEERLING(S), huiswerkster, geboren op 22 maart 1796 te Wierden, gedoopt  
(NGK) op 25 maart 1796 te Wierden, overleden op 18 april 1852 om 15:00 uur  
te Wierden op 56-jarige leeftijd (aktenr.: 55), dochter  
van Jan GEERLINGS en Maria ESHUIS. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. 
Hendrik Jan  
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Johanna Cornelia KOERS  is geboren op 4 december 1895 om 11:00 uur te Wierden. Ze is 
overleden op 9 december 1983 te Almelo op 88-jarige leeftijd. Ze is een dochter van 
Hermannus KOERS en Janna KOERS. 
Johanna Cornelis  trouw op 30-jarige leeftijd op 20 mei 1926 te Wierden (getuigen: W. 
Bloemendal, H. Scholten, H. Dekkers en J.W. Veneman)  met Jannes WOLTERS, 35 jaar 
oud, landbouwer, geboren op 17 januari 1891 om 15:00 uur te Wierden. Hij is overleden op 
1 november 1973 te Wierden op 82-jarige leeftijd. Jannes is de zoon van Fredrik WOLTERS 
en Hermina VUNDERINK.  
 
Uit dit huwelijk is Hermannes (Herman) geboren op 22 juli 1935.   
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Het bewogen pleidooi was niet aan dovemans oren gericht, want onder andere in Overijssel 
werd dit opgepikt. Koos Wijkhuijs, Andries de Maaker en Kees Koers  worden geïnterviewd op 
het hoofdkwartier van het CNV in Utrecht over de stappen die sinds die vergadering in maart 
2016 in Overijssel zijn gezet. 
 
 
 

 
Huurnerweg 
 
  

 

In het weiland en de 
huisplaats was het 

erve Koers 
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Ten Cateweg 

 

 

Huurnerweg  
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Huurnerweg, rechts was het erve Koers 
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Koers uit de Sallandse tak 
 
 
 
 
Smit transport 
 
 
H.G. Smit begint in 1920 voor zichzelf als ondernemer met handel en verveening van het 
Westerveen (nu Wierdenseveld) in turf, kolen en later uitgebreid met benzine. Ook deed hij 
met paard en wagen diverse klussen in Wierden, onder anderen voor de gemeente Wierden 
reed hij met de aswagen ( vuilniswagen). Zoon Jan gaat met handel van textiel met hondenkar 
langs de boerenerven. Om hem te helpen ging broer D.J. na schooltijd op de fiets naar Almelo 
om goederen op te halen. 
 

Toen anderen in Wierden dit hoorden vroegen zij  D.J.  om dit ook voor hen te doen. Zo is het 

transport ontstaan tussen Wierden en Almelo, later uitgebreid met plaatsen als Hengelo, 

Enschede, Zwolle en Kampen. Na het ontstaan van de Wierdense exportslachterij is hier ook 

veevervoer aan toegevoegd.  
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Heel af en toe word je op de Duitse Autobahn nog wel eens ingehaald door een afgeladen 
vrachtwagen met varkens die plankgas met soms wel honderddertig kilometer per uur op weg 
is naar Italië. En dan in een week twee retourtjes draaien met eerbied voor god noch gebod. 
Boetes betalen ze lachend want de winst is groot. Maar de sector is in de afgelopen jaren als 
gevolg van de grote crises (MKZ en varkenspest) volledig op de schop gegaan. ‘De cowboys zijn 
voor 95% teruggedrongen uit deze markt’, schat Jan Smit van Veto (Vee en Transport 
Onderneming, 1922) in Wierden. De varkens worden nu in luxueuze, handgemaakte wagens 
van de boer via de mester naar de slachter gebracht.  
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Op de foto staat Gerrit Koers van de Hexelseweg. Later woonde hij in Rijssen aan de Walstraat 
omdat hij trouwde met Mine Ligtenberg van Schultjes Mans, de koster van de Walkerk. Hij 
werd chauffeur bij Smit nadat de zandvaarderij die hij had overgenomen van zijn zwager 
failliet was gegaan. 
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Bij erve Beverdam was een uitwateringssluis (zijl) 
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1966, Anneke Koers 

 

2016, Anneke Koers 
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1938, Willemien Maassen van den Brink en Hendrik Gerrit Koers 

 

1947, Hendrik Gerrit Koers en Willemien Maassen van den Brink 
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Het bruiloftsfeest van Henk Koers en Willy Maassen van den Brink werd gevierd in de 
Rönneboom. 

 

Hendrik Gerrit Koers en Willemien Maassen van den Brink, 1979 en 1966 (samengestelde 
foto)  
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Begraven op de begraafplaats aan de Appelhofstraat  
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Arend Jan Koers 27-08-1886  12-03-1954  67  Wassink    414029  IMG_0972  

Berendina Koers 30-09-1890  20-08-1932  41  Beverdam    416452  IMG_0571  

G. Koers 15-11-1883  23-01-1959  75  Wolters    414782  IMG_0989  

Gerritdina Koers 13-12-1872  14-12-1952  80  Bartels    415108  IMG_1043  

Gerritdina 
Maria Koers 

21-06-1879  04-04-1965  85  Mensink    416134  IMG_0790  

Gezina Koers 04-08-1914  07-11-1996  82  Grooters    416233  IMG_1464  

H.H. Koers 05-08-1871  14-01-1942  70      416175  IMG_0835  

Hendrik Koers 19-11-1908  14-02-1985  76  Ooms    415854  IMG_1082  

Hendrik Jan Koers 01-02-1889  22-04-1962  73      416067  IMG_1340  

Hendrika 
Egberdina Koers 

05-01-1901  19-12-1987  86  Olthuis    416614  IMG_1651  

Hendrikus Koers 14-03-1822  20-10-1887  65  Buuren    416770  IMG_0447  

Henk Koers 13-09-1954  30-10-1964  10      416120  IMG_1412  

Herman Koers 11-08-1910  24-02-1957  46  Kosters    415947  IMG_1211  

Herman Koers 11-06-1896  27-09-1973  77  Wichers    416645  IMG_1677  

Herman Koers 05-07-1935  14-08-1971  36  Bloemendaal    416580  IMG_1616  

Hermina Koers 10-04-1865  01-12-1943  78      416175  IMG_0835  

Hermina 
Peternella Koers 

31-10-1902  23-08-1963  60  Coupee  2e echtg. 
Braak  

412775  IMG_0908  

Jan Hendrik Koers 13-11-1893  03-06-1989  95  Olthof    416251  IMG_1487  

Janna Koers 10-08-1880  06-11-1958  78  Steunenberg    415916  IMG_1168  

Jenneken Koers 07-10-1855  18-06-1924  68  Klein 
Nagelvoort  

  416312  IMG_0764  

Johanna 
Cornelia Koers 

04-12-1895  09-12-1983  88  Wolters    416679  IMG_1696  

Johanna 
Hendrika Koers 

20-02-1879  15-04-1959  80  Berkel    413342  IMG_0931  

LL Kind Koers           416404  IMG_0684  
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Bron: Twentse taalbank 
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V1 installatie Haarbos  
 
 
 
Het kan spannend zijn om naspeuringen te doen naar een duister verleden, een donker krocht 
vol geheimen. De aanleiding voor dit stukje is minder mysterieus. Ik vroeg mij af waar mijn 
grootouders Koers waren gebleven toen hun buren aan de Hexelseweg waren gevlucht in de 
laatste dagen van de oorlog. De avondklok was nog geldig. Na 20.00 uur mocht niemand 
zonder toestemming op straat komen. In de Kolkschool, om de hoek bij mijn oma en opa 
Maassen van den Brink, zaten SS’ers. Mijn moeder zat met haar broer, zus en vader en moeder 
in hun kelder. Het opblazen van de brug in de Bornebroeksestraat was de aanleiding van een 
hele reeks vernielingen in de rest van de stad. In een paar uur tijds werden alle bruggen 
vernield. Tijdens de opmars van de Canadezen zakte een tank dwars door de brug in de 
Maardijk en bleef hangen tussen de bruggehoofden. Overal werd er geschoten. Vooral in de 
buurt van het Nijrees en de Redehoeveweg. In Wierden zaten mijn opa en oma Koers in hun 
eigengebouwde schuilkelder. Tijdens de opmars van de Canadezen werd een van de 
tankcommandanten, luitenant Gurrie, door een Duitse sluipschutter uitgeschakeld. 
Tientallen Wierdenaren hadden inmiddels Wierden verlaten om elders, vooral in Hoge Hexel, 
Den Ham en Vriezenveen een goed heenkomen te zoeken.  

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers in Oost-Nederland diverse 
lanceerbanen voor V1's. Deze zogenaamde 'Vergeltungswaffe' werd richting Antwerpen 
gelanceerd om schade te veroorzaken aan de geallieerde troepen en aanvoerlijnen. Dat lukte 
maar gedeeltelijk dankzij de inzet van geallieerde luchtdoelartillerie dat veel V1’s naar beneden 
wist te halen. Ook de onbetrouwbaarheid van de V1 zorgde ervoor dat veel projectielen hun 
doel niet bereikten of op onbedoelde plaatsen terecht kwam. Het is dus begrijpelijk dat het 
wapen angst zaaide onder de bevolking. Zolang de motor pruttelde was er niets aan de hand, 
maar o wee als de motor er de brui aan gaf. 

De V1 baan werd vanaf eind 1944 opgericht in het Haarbos tussen de Ypeloweg en de 
Enterweg, uiteraard in het diepste geheim. Een aantal direct omwonenden van het dennenbos 
werd daarom, zonder enige kennisgeving vooraf, door NSB-burgemeester Regout en een 
ambtenaar gesommeerd hun boerenbedrijf met hun gezinnen en levende have onmiddellijk te 
verlaten. 
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Canadese soldaat bij de V1 lanceerbaan in het Haarbos 

 

Vanaf donderdag 25 januari 1945 werd er daadwerkelijk gelanceerd. Met zekerheid kan 
geconcludeerd worden dat er gemiddeld zeven V1’s per dag zijn verschoten; de drukste dag 
was 8 maart met maar liefst eenentwintig gelanceerde V1’s. De kortste tijd tussen twee 
lanceringen werd op 19 februari genoteerd: slechts acht minuten. In totaal zijn er vanuit het 
Haarbos zo’n vierhonderdvijftien bommen verschoten. Dat is drieënhalf procent van het totaal 
vanuit Nederland verschoten V1’s in de richting van onze zuiderburen. De laatste vliegende 
bom werd op 29 maart 1945 afgevuurd waarna de baan werd vernietigd en de Duitsers zich 
terugtrokken. 

 

V1 bom 
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Boerderij en kookhuis achter de wagenmakerij Langenhof,  Het adres was Rijssensestraat 128 
a. Hier hebben Woolderink, Koenderink en Gierveld gewoond. Na diverse verbouwingen woont  
er Evers, het adres is nu Zandinksweg. 
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Erve Woolderink 
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Jan Roelof Langenhof en Willemina Morsink 
 

 
 
1917. wagenmakerij Langenhof 
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2016, wagenmakerij Langenhof 
 

 
Bevrijding van Almelo  
  
 
Het gonst alom op 4 april 1945, schrijft Ledeboer.  De Canadezen hebben Enschede bevrijd. 
In Hengelo is het ook bijna gebeurd. Borne kan geen probleem zijn.  In Almelo wachten we af. 
Die avond, terwijl iedereen al in bed ligt, gaat het luchtalarm, dus naar de schuilkelder. We 
zijn met tien mensen, vader, moeder, de vier kinderen, de grootouders van vaders kant, de 
grootmoeder van moeders kant en een inwonende dienstbode. De schuilkelder is de 
voormalige kolenkelder van de CV.  Er wordt flink geschoten, maar om even na middernacht 
gaat de telefoon. Mijn vader was Wijkhoofd van de BB (Bescherming Bevolking) en had daarom 
nog telefoon. Hij kruipt uit de kelder en sluipt erheen. Het is de beste vriendin van mijn oudste 
zusje, die alleen maar gilt: ‘We zijn bevrijd, we zijn bevrijd!’ Zij woont aan de oostelijke kant 
van Almelo en daar zijn inderdaad de Canadezen al gearriveerd.  
 
Terwijl mijn vader nog aan de telefoon zit slaat een granaatscherf door één van de ramen en 
boort zich in een schilderij. Hij  vindt het veiliger om terug te gaan naar de schuilkelder. Op 
dat moment wordt het buurhuis geraakt en verdwijnt een complete erker.  Het schieten gaat 
door, maar kort na zes uur wordt het stil. Om zeven uur horen we een onbekend geluid. Mijn 
vader gaat voorzichtig naar boven en ja hoor, door de straat rijdt een Canadese tank, die voor 
ons huis stil houdt. Binnen de kortste keren staan we, in onze pyjama’s, op straat. Opa 
verdwijnt in de kelder en komt terug met een fles champagne, die hij al die jaren voor deze 
dag had bewaard. Ook de tankcommandant krijgt een bekertje vol.  Mijn moeder is inmiddels 
met mijn broer bezig de Nederlandse driekleur, met een grote oranje strik aan het balkon te 
bevestigen. Hij zal daar weken blijven hangen. De vlaggenstok is al veel eerder gepromoveerd 
tot brandhout.  
 
De Canadese commandanten, een majoor en een kapitein nemen hun intrek in ons toch al 
overvolle huis en maken daarvan hun tijdelijke commandopost. Voordat ze verder kunnen 
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gaan is er hulp vanuit de lucht nodig, maar die is niet direct beschikbaar. De volgende dag, 6 
april ben ik jarig. Ik word acht jaar. Ik spreek geen woord Engels, maar weet binnen de kortste 
keren, dat het Engelse woord, voor verjaardag,  ‘birthday’ is. Ik ga rond bij de militairen, zeg 
‘birthday’, wijs op mijzelf en verzamel repen chocola en kauwgom. Ik toon ze vol trots aan mijn 
moeder, die het onmiddellijk in beslag neemt en over de komende dagen verdeelt. Anders zou 
ik zeker doodziek zijn geworden.  Omstreeks het middaguur komt de majoor naar mij toe. Hij 
heeft een bord, met daarop een aantal witte boterhammen, royaal belegd met aardbeienjam, 
die op elkaar zijn gestapeld en waarin een brandende kaars staat. Dit is de mooiste, - en in 
mijn herinnering -, de lekkerste verjaardagstaart, die ik ooit heb gehad.  
  
Ondanks de luchtsteun moet er hard worden gevochten, voordat de troepen het kanaal 
kunnen oversteken. Er vallen gewonden en ook sneuvelt een enkele soldaat. Deze worden 
begraven op de Algemene Begraafplaats in Almelo. Mijn moeder adopteert een graf en heeft 
dat heel lang verzorgd. Toch heeft de familie op een gegeven moment besloten de stoffelijke 
resten terug te brengen naar Canada. De steen is blijven staan.  
 
In juni 2009, vijfenzestig jaar na D-day, zijn mijn vrouw en ik naar Normandië gegaan. Wij 
hebben de stranden bezocht, onder andere Omaha Beach en Aramanche. Wij zijn in het 
indrukwekkende museum geweest in Caen. Wij hebben Britse begraafplaatsen bezocht en de 
imposante Amerikaanse dodenakker in Collinsville. Dan realiseer je je eens te meer, dat daar 
duizenden jonge mannen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Een daad, waarvoor 
wij, ook na vijfenzestig jaar, niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Bron Ir. K.H. Ledeboer.   
 
Er werden in die chaotische dagen ook zeer pijnlijke vergissingen begaan. In de Oranjestraat 
was de kapsalon van Kuipers. Het ging goed met de salon en kapper Jan Kuipers nam in 1934 
een Duitse kappersknecht in dienst, genaamd Arthur Ovelgönne. De knecht beviel goed en 
zou tot 1942 in dienst blijven. Een van de dochters van Kuipers, Mies, werd verliefd op de 24 
jarige jongen. Vader Kuipers spoorde Arthur dikwijls aan om het Nederlanderschap aan te 
vragen. Maar het kwam er niet van. De relatie was zo goed dat een huwelijk op stapel stond. 
Maar in juli 1942 sloeg het noodlot toe en werd Arthur opgeroepen om zich te melden voor de 
Duitse militaire dienst. Hij durfde niet onder te duiken om zijn familie in Recklinghausen niet 
in gevaar te brengen. Uiteindelijk kwam hij via Frankrijk in Rusland terecht. De brieven die 
hij schreef getuigden van een grote liefde voor zijn meisje in Almelo. Vanuit Frankrijk kwam 
hij nog een keer met verlof. Daarna werd hij ingezet in Rusland in de buurt van de Wolga. In 
een van zijn brieven schreef hij: ‘Je kunt je niet voorstellen hoe verschrikkelijk het hier is.’ De 
laatste brief die hij geschreven heeft was van 4 mei 1943. Kort daarna is Arthur Ovelgünne 
gesneuveld. Mies Kuipers werd verscheurd door verdriet. Maar daar was geen aandacht voor.  
Op die vijfde april werd ze opgepakt en kaal geschoren. Daarna verbleef ze zes weken in de 
cel. Die vernederende gebeurtenis heeft de rest van haar leven ten zeerste beïnvloed.   
  
Terwijl het centrum van Almelo in een uitbundige bevrijdingsstemming verkeerde ging het 
offensief van de Canadezen onverdroten door. Via de Wierdensestraat probeerden de 
bevrijders door te stoten naar de buitenhaven. Ze kregen zwaar tegenvuur en kwamen in hun 
opmars niet verder dan De Mosterdpot. Op hetzelfde moment voerden enkele troepen een 
verkenning uit richting Aadorp. De voertuigen reden via het Zwarte Laantje en de 
Noordbroekweg naar Aadorp. Daar was geen Duitser te bekennen, in de richting van Wierden 
hadden militairen van de Luftwaffe van de Hermann Göringdivisie zich ingegraven.  
 
Jan Hammink woonde aan de Gravenweg in Aadorp, hij vertelde:  
 
Toen de Canadezen zich weer terugtrokken richting Almelo voelden wij ons weg degelijk bevrijd, 
want er waren geen Duitsers meer. We hoorden dat Almelo al bevrijd was dus wilden we daar 
naartoe. We brachten en-passant enkele NSB’ers, die door de BS gearresteerd waren, naar 
Almelo. We deden dat op onze platte boerenwagen, geflankeerd door een paar BS’ers op de 
fiets. De gevangenen zaten op stro. Toen we ze afgeleverd hadden zijn we nog een tijdje in de 
feestende stad gebleven. We kregen daarop bericht dat er gevochten werd rond ons huis. We 
zijn toen in Almelo gebleven, bij de landbouwer Vellener in de Haghoek, die ik goed kende. Daar 
kregen we voor het eerst wit brood en de eerste sigaretten.  
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Bij Michel aan de Bruglaan in Aadorp zouden die donderdagmiddag (5 april) een aantal BS’ 
ers uit Almelo bij elkaar komen om te gaan helpen als Wierden bevrijd zou worden. Op de 
boerderij van Michel, de Johanneshoeve, waren vaak verzetsmensen bijeen. De familie was 
sinds 1941 betrokken bij het verzet. Die middag zag de zoon, Hilbert Michel, achter de 
boerderij een stuk of veertig Duitsers langs de Stouwe lopen. Bij de kapberg van buurman 
Winter gingen ze op de grond zitten. Het waren wat oudere soldaten. Veel vechtlust straalde 
de groep niet uit. Bezorgd vroeg de verzetsman zich af wat hij aan moest met de soldaten want 
elk moment konden de Binnenlandse Strijdkrachten uit Almelo arriveren. Hij ging een kijkje 
nemen bij de Duitsers en begon een praatje. Al pratend probeerde hij de mannen te overtuigen 
dat verzet nauwelijks zin had. De Canadezen zaten immers vlakbij. De Duitsers waren wel 
bereid om zich over te geven; maar nooit aan terroristen. Daarop kwam Michel met het voorstel 
om als parlementariër naar de Canadezen in Almelo te gaan. Hij stapte daarna op zijn fiets en 
meldde zich bij de gevechtsstaf, in café Industrie aan de Bornebroeksestraat, om de situatie 
uit te leggen.  
 
Na zijn terugkomst besloten de Duitse soldaten zich over te geven waarop de verzetsman hen 
de wapens liet afleggen. Alles werd onder het hooi verstopt. Bij wachtpost 31, de 
spoorwegovergang in de weg naar Wierden, zaten een aantal Fallschirmjäger ingegraven. Om 
geen argwaan te wekken liet Hilbert Michel de soldaten met een onderlinge afstand van dertig 
meter richting Almelo vertrekken. Hilbert ging voorop, gevolgd door de soldaten. Onderweg 
werd er vanaf de wachtpost enkele keren op de mannen geschoten. De groep ging langs de 
Johanneshoeve, een stukje langs de straatweg, bij Nijland opnieuw de weilanden in, richting 
de spoorbaan. Bij boerderij Oorlog van Janmaat naar het Zwartelaantje, waar ze veilig waren 
voor de Duitse militairen. Ze stelden zich op en marcheerden onder commando van hun eigen 
officier naar de stad. Nijland zag ze langs zijn huis gaan en hij toonde later groot respect voor 
de discipline waarmee de Duitsers over de spoorlijn verdwenen. Samen met Sietse Dijkstra, 
sectiecommandant van de Almelose BS, vervolgde Hilbert Michel zijn weg. Bij het 
Zwartelaantje stonden de eerste Canadese tanks. Ze lieten de verzetsmannen doorgaan met 
de groep Duitsers. Op de hoek van de Dijkstraat werd de groep overgenomen door de 
Canadezen.  
  
Om te verhinderen dat de Duitsers gebouwen als steunpunt gebruikten, legden de Canadezen 
die vrijdag twaalf huizen en boerderijen in de as. Bij boer Hammink op de Schuilenburg, vlak 
achter De Mosterdpot, kwamen maar liefst vijftien koeien om het leven. De stal met de koeien 
werd door de Canadezen in brand geschoten. Maar het lukte de Canadezen niet om voorbij de 
buitenhaven te komen. Allereerst  was er de boomversperring die moeilijk was om te 
verwijderen. Zo gauw de soldaten een poging ondernamen om kettingen te bevestigen zodat 
de bomen verwijderd konden worden, werden deze door  goed gericht mitrailleurvuur daarvan 
weerhouden. Boven dien werden de  tanks onder vuur genomen door het antitankgeschut dat 
vanuit Wierden de weg bestreek. Ook werden de Canadese voertuigen belaagd door Duitsers 
met een pantservuist. Dat eenvoudige antitankwapen was tot honderd meter erg gevaarlijk. 
Hoewel het wapen niet zo’n groot bereik had werkte het wapen uitstekend. Bovendien hadden 
de Duitsers er honderden van. Tijdens de gevechten werden verscheidene Canadese pantsers 
met behulp van pantservuisten buiten gevecht gesteld. Ten einde raad werden de tanks 
teruggetrokken richting Almelo. Maar een klein groepje Canadezen zag de kans om het 
bruggenhoofd bij De Mosterdpot te behouden. Het waren soldaten van de D-compagnie met 
enkele brencarriers.  
  
Bovendien kregen de infanteristen regelmatig ondersteuning van mannen van de New 
Brunswick Rangers, een mitrailleureenheid. Vanuit het bruggenhoofd werden door de 
infanterie verschillende aanvallen ondernomen op de eerste twee boerderijen achter het 
kanaal. De boerderij van Preuter werd het eerst beschoten. De familie was de vorige dag al 
naar de stad gevlucht. Alleen de grootvader was nog thuis om een oogje in het zeil te houden. 
Dat was maar goed ook want tijdens de gevechten vloog de boerderij in de brand. Maar de 
grootvader zag kans om de vlammen te doven door er emmers gier overheen te gooien. Achter 
de boerderij van Preuter lag een aantal soldaten van de Luftwaffe in stelling. De tweede 
boerderij was van Voskamp en lag aan de kanaaldijk, tegenover de Buitenhaven, op de hoek 
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van de Oude Wierdenseweg. Het gezin was gevlucht en de boerderij was een Duits steunpunt 
geworden. Schuin tegenover Voskamp was de boerderij van boer Elbert. Daarnaast stond de 
boerderij van Buitenweg (De Kluumpe). En schuin daar tegenover was het huis van Bremmer. 
Rond deze boerderijen hadden de jonge Duitsers zich ingegraven en de stellingen betrokken 
die enkele dagen daarvoor al door Todt waren gegraven. De stelllingen lagen dikwijls 
verscholen in akkerwallen zodat ze goed gecamoufleerd waren. Tijdens de aanvallen van de 
Canadezen werden vanuit die stellingen voortdurend verse troepen naar voren gebracht om 
de geallieerden te bevechten. Een Duitse getuige:  
 
Ik zat in een schuttersput die we in de kanaaldijk gegraven hadden. Ik kon goed zien hoe onze 
jongens vanachter de eerste boerderij, bij de hoek van het kanaal, de aanvallende Tommies 
bevochten. Het waren wat oudere jongens die al gevechten hadden meegemaakt bij Arnhem en 
in het Rechswald. Dus die hadden veel meer ervaring dan de rest. Ik was bijvoorbeeld net 18 
jaar en pas enkele maanden bij de Luftwaffe, bij de Hermann Göringtroepen. Daar was ik best 
trots op. We voelden ons tot de elite van het leger behoren. In die tijd had ik mijn opleiding 
gekregen en toen ik daadwerkelijk ingezet werd, waren we voortdurend aan het terugtrekken 
geweest. Bij Delden en Wierden kwamen we pas voor het eerst echt in gevecht. Min kameraden 
achter die boerderij, het waren er maar een stuk of wat, hielden voortdurend de naderende 
Canadezen tegen. Ze lagen daar met een paar mitrailleurs en pantservuisten. Als ze tegenvuur 
kregen, sprongen ze naar de andere kant van de boerderij en openden vanaf die zijde het vuur. 
Tot ze weer ontdekt werden. Dan verwisselden ze snel van positie en zetten het gevecht weer 
voort. Je kon echt zien dat het oude frontsoldaten waren. Een van hen was Adolf Beutelschiess. 
Ik weet nog dat een van de jongens in zijn been werd geraakt. Het was Engel uit 
Recklinghausen. Hij gilde nog: ‘Mir hat’s erwischt’. Hij werd naar de verbandpost vervoerd. (Dat 
was de boerderij Het Avontuur van Hondebrink die tussen de jachthaven en de Leemslagenbrug 
ligt. Pal achter de kanaaldijk. De boerderij deed tevens dienst als Gefechtsstand, voor de 
troepen achter het kanaal). Toen de druk uiteindelijk te groot werd zijn wij via Nijverdal 
teruggetrokken in de richting van Zwolle. op 13 april ben ik in de omgeving van Mariënheem 
gevangen genomen. We waren met een klein groepje onder leiding van een Feldwebel. We 
werden langzaam ingesloten en we zouden ons verstoppen, zodat we ’s nachts verder konden 
trekken. We zaten in een boerenschuur. Toen er een Canadese jeep het terrein kwam oprijden, 
stapte de onderofficier naar buiten met zijn handen omhoog en gelaste ons hetzelfde te doen. 
Hij had er blijkbaar genoeg van en wilde onze levens sparen. Ik woonde in de omgeving van 
Munster en ik vroeg aan een van de Canadezen  hoe het front in Duitsland verliep. Toen ik mijn 
woonplaats noemde vertelde hij dat daar al lang Engelse troepen waren. Die hadden niet veel 
weerstand ontmoet, dus met mijn familie zou het wel goed zijn. Waarna ik met een gerust hart 
in krijgsgevangenschap ging.  
 
Die nacht hadden de Canadese artilleristen op Het Tusveld hun vuur meer naar het westen 
verlegd, naar het Zuidbroek en de Klumpershoek aan de andere kant van het kanaal. De hele 
morgen lag de omgeving van het Zuidbroek onder zwaar granaatvuur. De buurtbewoners 
zaten bij elkaar in een schuilplaats op de Buitenweg. Op een zeker moment leek de beschieting 
af te nemen. De Canadese infanterie had opdracht gekregen het gebied in te gaan. Toen Elbert 
uit de schuilplaats kwam om snel het vee te verzorgen, begreep hij waarom er een vuurpauze 
was. Hij zag hoe een aantal Canadezen vanaf de Wierdensestraat, via de houtwallen naar de 
boerderij van zijn buurman Voskamp slopen. De Duitsers die zich rond de boerderij hadden 
ingegraven waren zich van geen gevaar bewust. Ze hadden hun stellingen verlaten en 
bevonden zich op de deel om hun wapens schoon te maken. Toen de Canadezen de deel 
openrukten waren ze volkomen verrast. Er werden handgranaten naar binnen gegooid en na 
korte schermutselingen kwamen de Canadezen met vijftien gevangenen naar buiten. Een van 
de Duitsers was zwaargewond en moest achterblijven terwijl de rest werd afgevoerd richting 
De Mosterdpot.  
 
In de verwarring had echter een van de Duitsers kans gezien om via een raam te vluchten. 
Alsof de duivel hem op de hielen zat rende de jongen in de richting van Wierden. Bij Elbert 
dacht men dat ze bevrijd waren. Samen met Voskamp en zijn gezin gingen ze naar de boerderij 
waar zojuist het gevecht had plaatsgevonden. De grond lag bezaaid met wapens en 
uitrustingsstukken. De boeren waren zo opgelucht dat een van hen een Duitse helm opzette, 
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terwijl een van de anderen zich vol hing met uitrusting. Opgelucht en lachend stonden ze bij  
elkaar. Plotseling zag Elbert hoe er vanuit Wierden, dwars door de weilanden, hen een grote 
groep Duitsers in stevige ganzenpas tegemoet kwam. Waarschijnlijk kwamen deze 
reservetroepen vanuit het Haarbos. Ze wilden hun verloren steunpunt terug veroveren. Snel 
wierpen de boerenmensen het oorlogstuig van zich af en maakten dat ze terugkwamen in hun 
schuilplaats. Ze zagen nog net hoe in de verte opnieuw een aantal Canadezen dichterbij 
slopen. Toen ontstond er een vuurgevecht, keer op keer probeerden de Canadezen terrein te 
winnen. Maar de fanatieke Duitsers gaven geen krimp en gingen in de aanval. Teleurgesteld 
zag Elbert hoe de boerderij in vijandelijke handen bleef. Uiteindelijk trokken de Canadezen 
zich al vechtend terug via de sloten en houtwallen richting De Mosterdpot. Intussen was 
luchtsteun aangevraagd waarop de vliegtuigen de Duitse stellingen en posities met raketten 
bestookten. Er werd een vliegtuig door de Duitsers neergeschoten. De piloot slaagde er in het 
toestel op tijd te verlaten en landde even later, bungelend aan zijn parachute, in het gebied 
van de Canadezen. Hij landde aan de Doodsweg te Bornerbroek. Een Canadese 
tankbemanning die in stelling stond bij de boerderij Niehuus van boer Brummelhuis, iets 
verderop, reden met een jeep naar de gelande piloot en deze werd  met veel gejuich onthaald. 
Het vliegtuig kwam een paar honderd meter verderop, op het land van boer Arkink aan de 
Doodsdwarsweg, neer.  
 
Die morgen kregen de infanteristen steun van tanks die de Duitsers bestookten vanaf de 
Almelose kant van het kanaal. Het was intussen 13.00 uur geworden en ondanks verwoede 
pogingen was de D-compagnie van de Canadezen nauwelijks een stap gevorderd. Er waren 
zware verliezen bij de Canadezen, maar liefst negentien doden en gewonden, onder hen twee 
officieren, de luitenants Richard en Dirasser. Rond diezelfde tijd bevond zich het 
carrierpeloton van de Canadezen een stuk noordelijker, bij de Noordbroekweg. Het had 
opdracht om de Duitsers die zich een dag ervoor rond de Bruglaan hadden ingegraven, te 
verdrijven. De bedoeling was om vanaf deze kant Wierden aan te vallen. Bovendien waren de 
Canadezen op de hoogte van het feit dat op de Johanneshoeve van Michel een tiental BS’s 
was.  Door de plotselinge komst van honderdzestig Duitsers zaten de BS’s uit Almelo als ratten 
in de val. De hele groep zat bij Michel op de hooizolder en hield zich daar al die tijd schuil. 
Beneden hen, op de deel, hadden de Duitsers zich ingekwartierd. De Almeloërs durfden zich 
nauwelijks te bewegen. Toen de tanks langzaam optrokken werd de eerste door een 
pantservuist uitgeschakeld. Het voertuig vloog ogenblikkelijk in brand maar de bemanning 
slaagde erin om er levend uit te komen. De Duitsers beschoten de Canadezen met alles wat 
ze ter beschikking hadden. De commandant van de eenheid besloot daarom hulp in te roepen 
van Wasps (flamecarriers). Maar de Duitsers bestreken vanuit hun versterkte posities de weg, 
zodat een aanval opnieuw vastliep. Daarop riepen de Canadezen de hulp in van een stuk 
geschut, dat eerst een aantal bomen omverschoot om een vrij schootsveld te krijgen naar de 
boerderijen in de Bruglaan. De ene boerderij na de andere werd door het kanon in brand 
geschoten, daarbij ondersteund door de flamecarriers.   
 
Jan Hammink:  
Die vrijdag kregen we plotseling Duitsers in ons huis. Er kwam ontzettend heftig vuur van de 
Canadese brencarriers. We hoorden de kogels op het dak en in de schuurdeur slaan. Daarop 
vloog de hooiberg in brand. We renden het huis uit en wilden vluchten, maar dat bleek te 
gevaarlijk. De kogels floten aan alle kanten om ons heen. Snel gingen we weer terug naar huis 
en kropen in de kelder. Het schieten duurde erg lang. Op enig moment hoorden we voetstappen. 
Mijn moeder gilde, maar het bleken gelukkig Canadezen te zijn. Ik zag dat een soldaat op z’n 
gemak zijn geweer in de vork van een boomtak legde en stond te schieten op het huis van Bol. 
De boerderij van Hekman brandde helemaal af. Die van Jan Gast ook. Evenals de grote schuur 
van Hendrik Nijland. Langzaam maar zeker wonnen de Canadezen terrein. Daarbij maakten ze 
nogal wat krijgsgevangenen. Die werden door een aantal Almelose B.S‘ers, die bij de 
Canadezen ingedeeld waren, naar ‘achteren’, naar Almelo, gebracht. Om de boerderij van 
Tijhof, in de Bruglaan, werd door beide partijen hevig gevochten. Het was voor de Duitsers een 
belangrijk steunpunt. Ondanks de steeds zwaardere druk van de bevrijders, wisten de 
Hermann Goeringsoldaten van geen wijken. Uiteindelijk was er nog één Duitser over, een 
officier, die niet van opgeven wist. Al schietend vluchtte hij de boerderij in. Toen deze door 
vlammenwerpers in brand werd geschoten, verborg de man zich achter de kapberg. Maar ook 
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die bleef niet voor de vlammen gespaard. De inmiddels gewonde officier zakte, bedekt met 
afschuwelijke brandwonden, kermend in elkaar. Toen een van de Canadezen zag dat de zwaar 
gewonde niet meer te redden viel, pakte deze zijn pistool en verloste hem uit zijn lijden. De naam 
van deze officier was Werner Jentze uit Dramburg.  
 
Pas tegen zes uur waren de Canadezen de situatie in Aadorp meester. Volgens het 
oorlogsverslag zouden ruim twintig Duitsers gedood zijn. Volgens ooggetuigen waren het er 
minder. Op een gesneuvelde Duitse officier werden papieren gevonden. Daarin stond dat de 
legergroep Heldt, die Wierden in zijn greep hield, opdracht kreeg om verkenningen in de 
richting van Vriezenveen uit te voeren omdat men vreesde door de geallieerden ingesloten te 
worden. Maar hoe dan ook, het doel was bereikt, de Duitsers waren uitgeschakeld ten koste 
van grote offers. Behalve de vele doden en gewonden waren bijna alle boerderijen beschadigd 
of met de grond gelijk gemaakt. Er hing een zwarte walm ten gevolge van de vele branden en 
de chaos werd nog versterkt door het klaaglijk loeien van gewond vee dat overal rond liep. 
Tegen de schemering trok een deel van de carriers zich terug richting Almelo, terwijl de 
achterblijvers hun posities rond de veroverde boerderijen innamen en zich begonnen in te 
graven. De Canadezen bleven op alles voorbereid en legden ondertussen landmijnen en 
trokken langs de verschillende steunpunten een prikkeldraadversperring. Men hoeft geen 
grote strateeg te zijn om te beseffen dat het bezit van Aadorp een regelrechte bedreiging 
vormde voor de Duitsers in Wierden.  
 
Die nacht gingen de artilleriebeschietingen vanaf het Tusveld in de volle omvang door. Vooral 
het Zuidbroek en de Klumpershoek kregen de volle laag. Regelmatig werd er storingsvuur 
afgegeven op het gebied rond de Knibbeldijk en de Oude Wierdenseweg. Er kwamen ook 
granaten terecht aan de andere kant van Wierden, rond het Haarbos en de Nijverdalsestraat. 
Daar waren eveneens Duitse troepen gesignaleerd. In het gebied achter de Buitenhaven 
woonden boeren in zogenaamde Gravenboerderijen. Het waren pachters van de graaf van 
Almelo. Op de hoek van de Stokkelerweg lag her erve Het Avontuur van Hondebrink. Iets 
verder lag erve ’n Biggen van Engelberg en dan nog iets verder stond ’t Gravenhuis. Tegenover 
de draaikom (de jachthaven) was de boerderij van Sasbrink, Laandaornd genoemd. De 
Hondebrinks van Het Avontuur hadden die woensdag 4 april van het ene op het andere 
moment de boerderij op bevel van de Duitsers moeten verlaten. De boerderij werd als 
steunpunt gebruikt tijdens de gevechten. Met een wagen vol beddengoed trok het 
verbouwereerde gezin naar de buren, de familie Engelberg. Het vee liet Hondebrink waar het 
was. De volgende dag werden de dieren toch maar opgehaald en zolang bij de buren op stal 
gezet. Al die tijd lag de omgeving onder een hevig spervuur. Op een moment was de beschieting 
zo erg dat men besloot om ’n Biggen te verlaten en de nacht met elkaar door te brengen in een 
droge sloot voor het huis.  
 
Sien Engelberg:   
Toen ik op een gegeven moment over de rand van de sloot keek zag ik dat een Duitser met ons 
paard dwars door de bijkeuken naar buiten kwam. Hij spande het paard voor een wagen waar 
gewonde Duitse soldaten op lagen. Ze moesten naar Enter, waar een Feldlazaret was. Toen ze 
wegreden, lekte het bloed door de planken bodem. Vader Engelberg weigerde zijn paard alleen 
te laten gaan, want hij wilde het natuurlijk niet missen. Dus liep hij met de Duitsers mee. Maar 
in Enter stuurden de Duitsers hem toch met lege handen terug. Op dinsdag, vier dagen later, 
werd het dier in Wierden teruggevonden. Het tuig sleepte er nog achteraan.  
 
De toestand werd die vrijdag zo ernstig  dat de boerderijen langs de Stokkelerweg en de Oude 
Wierdenseweg ontruimd moesten worden. Van alle kanten trokken de omwonenden naar 
Laand Aornd, de boerderij van Sasbrink aan de Wendelgoorweg. Al het vee werd de weilanden 
ingedreven en kon niet meer gemolken worden. Het was te gevaarlijk. Met zware dreunen 
ontploften de granaten die met grote regelmaat aan kwamen suizen.  
  
Zwier Hondebrink:  
Toen we naar Laand Oarnd vluchtten, zag ik allemaal rode en groene strepen door de lucht 
gaan. Later hoorde ik dat het lichtspoor- en fosformunitie geweest is.  
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Op de boerderij van Sasbrink was het een drukte van belang. Zo’n vijftig gevluchte 
omwonenden zaten op de deel. Die nacht lagen ze in doodsangst bij elkaar. Geslapen werd er 
niet, gebeden des te meer. Buiten volgde de ene explosie na de ander. Daar tussendoor klonk 
het felle ratelen van mitrailleurs en het angstig loeien van het vee in de weilanden. De zenuwen 
van de mensen op de deel werden tot het uiterste op de proef gesteld. Men wachtte op de fatale 
voltreffer die de boerderij en al de buurtbewoners zou vernietigen. Maar wonder boven wonder 
bleef die uit.  
 
Die zaterdag ging de beschieting onverminderd voort. Vanaf de Wierdensestraat probeerden 
de Canadezen weer een bruggenhoofd te vormen in het Zuidbroek. Maar de fanatieke 
Hermann Göringsoldaten hielden hardnekkig stand. Door hun meerderen werden de jongens 
ruimschoots van sterke drank voorzien. Volgens getuigen waren velen van hen dronken, wat 
hen extra gevaarlijk maakte. Terwijl de granaatbeschieting maar door bleef gaan kwam er bij 
de mensen op de boerderij van Sasveld het moment dat langer blijven niet meer 
verantwoordelijk was. In onderling overleg werd besloten aan de Canadezen een staakt het 
vuren te vragen, zodat iedereen de gelegenheid kreeg naar Almelo te vluchten. Twee mannen 
meldden zich vrijwillig voor de gevaarlijke klus. Het waren een schipper die met zijn boot in 
de Buitenhaven lag en Chiel Gouweloos, een Haagse onderduiker. Tijdens een korte 
vuurpauze gingen de twee op pad. Zwaaiend met witte lappen aan bezemstelen bereikten ze 
de Canadezen bij De Mosterdpot. Na telefonisch overleg met de commandant van de artillerie 
werd hun verzoek ingewilligd. De achterblijvers op de deel bij Sasbrink wachtten gespannen 
af. Toen de twee mannen eindelijk terugkwamen konden ze de deel verlaten. Eenmaal buiten 
konden ze hun ogen niet geloven. De hele omgeving was door het artillerievuur volledig 
omgeploegd en lag vol met granaattrechters. Bomen waren aan flarden geschoten. De lucht 
was verduisterd en stonk naar kruit. Overal in de weilanden lag dood vee en liepen tientallen 
gewonde dieren. Onder bescherming van witte vlaggen ging de groep op pad. Over de 
kanaaldijk, tussen de Duitsers door die daar in hun schuttersputten zaten. Pas op de 
Wierdensestraat zagen ze de eerste Canadezen, die eveneens in schuttersputten zaten. Ze 
liepen verder naar De Mosterdpot waar de tanks stonden. Zo snel ze konden liepen ze in de 
richting van de Bellinckhof. Al de tijd cirkelde een vliegtuigje boven hen. Het was een Canadese 
artillerieverkenner die de groep nauwlettend in de gaten hield. Toen ze bij de Bellinckhof 
waren ging het gevecht opnieuw verder. Gierend kwamen de granaten over. Via binnenwegen 
bereikte een deel van hen het erve Pezie van de familie Hemmink. Alhoewel daar al veel 
vluchtelingen waren werden ze met open armen ontvangen en beseften de boeren dat ze echt 
vrij waren.  
 
Ook op de  boerderij van Buitenweg bevond zich een twintigtal buurtbewoners die eveneens 
geen kant op konden. Na een paar uur probeerden ook deze mensen toestemming te krijgen 
om dwars door het frontgebied naar Almelo te lopen. Ze gingen niet via de Kanaaldijk maar 
via de Oude Almelosestraat.   
 
Willem Buitenweg:  
Wat een ravage. We wisten niet wat we zagen. Iets voorbij de draai richting Almelosestraat 
lagen twee dode Canadezen. Met onze groep liep een Duitse deserteur mee. Hij was op het 
heetst van de strijd bij ons naar binnen gevlogen. We gaven hem burgerkleren en pakten zijn 
geweer af. Toen we vlakbij de Canadezen waren, we moesten voorzichtig met de handen 
omhoog naderbij komen, ging ik iets achter hem lopen en wees naar hem zodat ze hem gevangen 
konden nemen. Er heerste een uiterst grimmige stemming. Je kon merken dat de Canadezen in 
zeer zware gevechten verwikkeld waren.  
 
De Canadezen namen de deserteur over, zetten hem op de motorkap van een jeep en brachten 
hem naar Almelo. De buurtbewoners werden naar de kant van de Mosterdpot gestuurd. 
Enkele bejaarde mensen, waaronder de moeder van Elbert, werden op kruiwagens 
vervoerd.  Bij De Mosterdpot lag de weg vol afgerukte takken en grote stapels koperen hulzen 
van het tankgeschut. In de verte stond de boerderij van Gerrit Hinsenveld bij de 
Leemslagenbrug in lichterlaaie.  
 
Zwier Hondebrink:  
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En toen kwamen we in Almelo. We wisten niet wat ons overkwam. Iedereen was aan het 
feestvieren en men had totaal geen oog voor ons stelletje haveloze vluchtelingen.  
 
Langzaam maar zeker werden de Duitsers toch teruggedrongen en rond de middag van 7 april 
hadden de bevrijders een bruggenhoofd bij de fabriek van Ten Bos aan de Almelosestraat te 
Wierden. Ondertussen waren enkele bulldozers erin geslaagd om een dam te maken op de 
plek van de vernielde brug over de Aa. Ondanks het eigen ondersteuningsvuur  werden de 
Canadezen hevig beschoten vanuit het centrum van Wierden. Daarbij vielen aan Canadese 
kant diverse slachtoffers. Maar na een paar grote bakken zand en puin in het gat te hebben 
geschoven konden enkele tanks de Aa passeren en zich tussen de huizen aan de 
Almelosestraat nestelen. Langzaam maar zeker boeken de Canadezen terreinwinst. Aan de 
linkerflank, in het Zuidbroek en de Klumpershoek, had de vijand de situatie nog steeds onder 
controle. Vanuit hun stellingen ondernamen ze voortdurend tegenaanvallen op de tanks bij 
de fabriek. Ook langs de Buitenhaven ging de strijd onverminderd door en gaven de jonge 
Duitsers zich niet gewonnen. Er werd om elke meter gevochten. Bovendien kregen de Duitsers 
steun van mortieren die opgesteld stonden in het Haarbos en in Rectum. Akelig precies 
kwamen de granaten terecht in de Canadese posities. De tanks en pantserwagens bij Ten Bos 
dreigden zelfs te worden ingesloten. Ondertussen hadden de Canadezen weer luchtsteun 
aangevraagd. En precies op tijd voerden een aantal Typhoons aanvallen uit op Duitse 
stellingen. Ze wierpen lichte bommen af en bestookten de Duitsers met hun raketten en 
boordwapens. De chaos was compleet.  
 
In Wierden zaten honderden mensen in de kelders van hun huizen. Vooral de huizen aan de 
Almeloseweg lagen in de vuurlinie Die middag van de zevende april kwamen de tanks en 
verkenningswagen van de Manitoba Dragoons tot de Vossenbos, het werkkamp. Daar was een 
groep van vijfentwintig BS’ers van de verzetsgroep Eversberg, onder leiding van Henk Jansen. 
De mannen hadden al uren gevochten met de Duitsers. Op dat moment waren de Canadezen 
twee kilometer van Wierden. Aan de noordkant van Wierden waren enkele Duitse tanks en 
pantserwagen. De tanks, een grote en twee kleinere, trokken zich terug in de straten van 
Wierden. Hun aanwezigheid echter weerhield de Canadezen om vanuit het noorden naar de 
dorpskern te gaan waar het antitankgeschut stond. De Duitsers hadden zeven gepantserde 
wagen en een tank. Aan de zuidkant hadden de geallieerden de fabriek van Ten Bos bereikt. 
Die morgen gaven de Duitsers in Wierden nog steeds zich niet over. Er weer moest de hulp 
van Typhoons worden ingeroepen. De kanonnen die in het centrum stonden en de hele 
Almelosestraat bereiken konden, moesten tot zwijgen worden gebracht. De bombardementen 
richten veel schade aan. Het gemeentehuis, de hervormde kerk en de pastorie werden 
getroffen. Het grote kanon bleef echter onbeschadigd. Bij het geschut dat in de tuin van de 
pastorie stond opgesteld werden de drie kanonniers gedood. De doden werden door hun 
kameraden in de tuin begraven 
 
 
Henk ter Haar:  
Wij woonden aan de Almelosestraat 21. We werden daar van alle kanten beschoten. Je hoorde 
dat het huis voortdurend getroffen werd. In onze kelder zaten we met veertien personen. 
Allereerst ons eigen gezin, dat uit vijf personen bestond. Verder drie personen van de familie 
Nijhof, twee vluchtelingen uit Amsterdam en vier personen van de  familie Wessels. Op enig 
moment werd het zo gevaarlijk, dat we wel moesten vluchten. Mijn vader was melkventer, dus 
hij had een mooie bakfiets. Die gebruikten we. Oma Nijhof werd op een stoel in de bak gezet. 
We zwaaiden met een grote witte vlag en gingen richting Almelo. We liepen op het fietspad. Iets 
voorbij ons huis lag een dode Canadees. En aan de  overkant van de straat hing een dode 
Duitser in een schuttersput. Bij de villa van Van Wulfften-Palthe was de hoofdweg versperd 
door grote eikenbomen, maar we konden er langs. Waarschijnlijk omdat de Canadezen een 
doorgang hadden gemaakt voor hun tanks.  
 
 
Tineke Wessels:  
Wij schuilden bij de familie Ter Haar. Toen we wegvluchtten, zag ik dode soldaten liggen. 
Misschien wel vier of vijf. Of het Duitsers of Canadezen waren, weet ik niet. Ik was toen nog 
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maar tien jaar, dan let je daar niet zo op. We waren bang en wilden maar één ding: weg uit dat 
oorlogsgebied. We waren ontzettend blij toen we bij De Mosterdpot kwamen en doorgingen naar 
de grootouders van m’n vaderskant die in de Bornebroeksestraat woonden. Ik herinner me nog 
goed dat de tegenstelling zo groot was. Wij kwamen vanuit een regelrechte oorlog in Almelo 
terecht, dat in een totale feestroes verkeerde. Echt heel onwerkelijk en bizar.  
 
 
Aaltje Noltes, Hennie Kiekebeld, Mina Borkent en Arend Koers van de Hexelseweg vertellen 
over hun belevenissen in de laatste week voor de bevrijding. Dankzij hun weten we een stukje 
van de geschiedenis aan het einde van de oorlog toen de Duitsers zijn verjaagd door de 
Canadezen. Coupë was de buurman van Koers, Noltes, Heerding en Kiekebeld. Ze woonden 
bij elkaar aan de Hexelseweg, voorbij de bocht in de weg bij de coop. Coupé werd eind maart 
1945 doodgeschoten bij de zandkuilen. Hij was met vrouw en kinderen gevlucht voor het 
geweld naar Vriezenveen en kwam terug met paard en wagen om een kabinet op te halen. Op 
de terugweg werd hij bij de zandkuilen doodgeschoten. Coupe woonde in het erve Klein Noltes. 
Hij was een NSB’er en werd door het verzet doodgeschoten. 
 

 
 
De Schutterij, Koers/Steunenberg, Hexelseweg. De tekening is gemaakt door Hennie Morsink-
Kiekebeld van het erve Sweerink van de overkant. 
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Linksvoor op de weg was de plaats van de Schutterij, de oude Hexelseweg was op de plaats 
waar nu het fietspad is. De weg die nu de Hexelseweg wordt genoemd is nieuw. 
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Erve Heerdink 
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Hexelseweg, erve Heerdink 

 

De familie Noltes was gevlucht naar een neef in Vriezenveen. Die was bakker en had een grote 
spieker waar de familie kon slapen. Er werd veel geschoten aan de Hexelseweg waar Duitsers 
zich hadden verschanst. De familie was op vrijdag vanuit hun schuilkelder halsoverkop 
gevlucht. Zaterdag ging Aaltje, de oudste dochter, met haar vader en broer terug naar de 
Hexelseweg. De volgende dag was het zondag en ze hadden geen zondagse kleren en schoenen 
bij zich. En met vuile kleren en op klompen naar de kerk, echt niet. Dus ging het drietal met 
één fiets op weg, wisselend lopen en fietsen, naar de Hexelseweg om zondagse kleren en 
schoenen te halen. Thuis waren meer fietsen zodat ze terug konden fietsen met z’n drieen. Bij 
hun huis zagen ze buurman Coupé die op weg ging naar Vriezenveen. Hij was thuis geweest 
om een kabinet op te halen. Hij was met paard en een grote platte wagen. Aaltje droeg de grote 
zak met schoenen. Ze fietsen op de terugweg over een zandpad binnendoor richting 
Vriezenveen. Bij de zandkuilen  langs het zandpad tegenover de villa van Kranenburg, zagen 
de drie het paard van Coupé. Het was voor de wagen in elkaar gezakt en het hoofd bewoog 
nog een beetje. Vader Noltes ging op zoek naar Coupé. Die lag een eindje verderop en leefde 
echter niet meer. Toen begonnen de Duitsers op hun te schieten. De drie lieten zich van de 
fiets vallen in een sloot. Ze kropen, met hun zakken kleding en schoenen, met de fiets in de 
hand, door de sloot. Na een tijd te hebben gekropen zei vader Noltes: ‘Kom, we gaan het weer 
proberen. Er wordt niet meer geschoten’. Aaltje Wessels-Noltes vertelde dit verhaal op een 
zonnige decembermiddag in 2018. Ze vertelt dat haar broer ook nog leeft en in Ermelo woont. 

Hennie Morsink-Kiekebeld vertelt dat Coupé niet te vertrouwen was. Hij liep van de één naar 
de ander. Van de NSB‘ers naar het verzet en naar de buren. Moeder Kiekebeld vluchtte met 
haar drie kinderen naar boer Slot in ’t Veeld, aan de rand van het Wierdenseveld. Daar werden 
veel meer gevluchte buurtgenoten opgevangen. Opa Kiekebeld wilde niet mee en bleef de wacht 
houden op de boerderij. Dat gebeurde eind maart 1945. Hennie weet dat nog goed omdat ze 
op 1 april 3 jaar werd. De overbuurjongen, Henk Koers, die bakker was bij Morsink in Enter, 
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had van roggemeel een taart voor haar gebakken. Moeder had een blauw melkbusje van vijf 
liter en een geruit kussensloop met etenswaren aan het stuur. Waar vader Kiekebeld was weet 
Hennie niet. Moeder Kiekebeld was van Waalderink  (erve de Kips) in de Huurne aan de 
Ypeloweg. Toen ze bij de zandkuilen waren aangekomen moest Hennie de andere kant op 
kijken en de handen voor de ogen houden. Daar lag de dode Coupé bij zijn dode paard voor 
wagen.  Toen de Canadezen de Hexelseweg hadden bevrijd ging moeder Kiekebeld met haar 
kinderen terug naar huis. Alle etenswaren waren geroofd, behalve de taart. Die lag nog op zijn 
plek onder aan de trap. 

 

 

Wierdenseveld  

 

Arend Koers vertelt dat zijn broer Johan in de schuilkelder was ondergedoken van bakker 
Morsink. Johan was bakker bij Morsink en werd in de schuilkelder geraakt in zijn onderbeen 
door een granaatscherf. Hij zat te lezen in de vensterbank toen er een bom viel naast de 
schuilkelder. Hij kon met geen mogelijkheid naar het ziekenhuis in Almelo worden gebracht. 
Na een week trad er necrose op. Dat is het afsterven van het weefsel. Toen Wierden was bevrijd 
kon hij naar Almelo worden gebracht. Helaas moest zijn been net onder de knie worden 
geamputeerd en kreeg hij een houten kunstbeen. Broer Gerrit was ondergedoken bij zus Riek 
in Friesland. Zij leerde in 1940 Rinse Boersma kennen die als soldaat  was gestationeerd in 
Wierden. Toen in 1942 de moeder van Rinse overleed zijn ze getrouwd en naar Rohel verhuisd. 
Henk werkte als broodbezorger voor bakker Morsink te Wierden. Hij was broodbezorger maar 
wilde niet werken in Duitsland voor de Arbeitseinsatz. Als bakker was hij werkzaam in de 
foodindustrie en die mensen hoefden niet naar Duitsland. In 1944 werd hij bakker bij de coop 
in Enter.  Arend vertelt: ‘Ons huis was niet in beslag genomen. Voor zover ik weet geen enkel 
huis in ’t Loo. De naaste buren, zoals Kiekebeld, Borkent, Coupé, Noltes vluchten uit angst 
voor de gevechten. Je wist natuurlijk niet hoe lang het zou duren. En het duurde per slot van 
rekening toch nog bijna veertien dagen. De rest van de familie Koers was gewoon thuis. Jan 
en Arend waren bij opa Kiekebeld aan de overkant van de weg om hem te helpen op de 
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boerderij. Drie dagen zaten de families Koers en Steunenberg in een zelf gebouwde 
schuilkelder van zand en stenen. Vader Jan Koers had die samen met zijn zwager Gait 
Steunenberg gebouwd.  De granaten vlogen door de stal en er lag gruis op de koeien die het 
overleefd hebben. De families  Koers en Steunenberg woonden naast elkaar in een 
boerenhuisje dat ze huurden van Noltes. Het was zo klein dat Jan Koers was ingetrokken bij 
Kiekebeld waar hij sliep in de knechtenkamer op de deel. Na schooltijd hielp hij op de boerderij 
en ging alleen naar de overkant om zijn moeder een injectie te geven. Zij was diabeet en was 
blij dat Jan haar welterusten kwam wensen. De families Koers en Steunenberg liepen tussen 
het schieten door gewoon naar buiten om eten te halen uit huis. ‘Onverantwoord eigenlijk’, 
zegt Arend, ‘wij hebben gewacht tot de Canadezen kwamen’.   

 

 

Johan Koers (links) in het ziekenhuis nadat zijn been is geamputeerd. 

 

Op een middag was er weer eens een bomalarm. Het personeel van bakker Morsink wachtte 
in de kelder tot het sein ‘veilig’ werd gegeven. Bakkersknecht Johan Herman Koers, die Jehan 
werd genoemd, zat in de vensterbank te lezen. Toen er een granaat naar beneden kwam werd 
hij geraakt door een scherf. Johan Koers werd naar het ziekenhuis gebracht waar zijn been 
werd afgezet. Op de foto zie je hem, samen met een medepatient, in een ziekenkamer van het 
ziekenhuis te Almelo. Hij kreeg een houten prothese en een aangepaste donkerblauwe 
Wolseley, een handbestuurde auto, speciaal voor hem ontworpen. Johan Koers was getrouwd 
met Alie Cremer uit Uithuizermeden (Groningen). Zij was het dienstmeisje van dominee 
Jansen. De dominee was getrouwd met Mina Morsink, de zus van bakker Morsink. 
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Bakker Morsink, de bakkerij bij de opening van de winkel op 6 april 1940. Achter het stuur 
van de vrachtwagen zit Gerard Wassink. Voor de deur van de winkel zit op zijn hurken Lucas 
Morsink met zijn nichtje Annemarie. Uit het raam kijkt Geertje Aalvink die met Hendrik 
Morsink was getrouwd. 
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Zondagavond begonnen de Duitsers zich terug te trekken. Het artillerievuur vanaf  Het 
Tusveld stopte. Langs de kanaaloever werd het die zondagmiddag al veel rustiger. Een groepje 
Canadese verkenners waren voorzichtig het ‘Duitse’ gebied ingereden. Elders hield men de 
adem in en wachtte af wat stond te gebeuren. In het geteisterde Wierden werd het die avond 
angstig stil. Vanuit hun schuilplaatsen keken de bewoners naar de terugtocht van de laatste 
Duitsers. Deze trokken haastig weg in de richting van Rijssen en Nijverdal. De volgende 
morgen, maandag 9 april, verschenen in alle vroegte de eerste Canadese verkenners in de 
verlaten straten van het dorp. De bevrijding  van Wierden was een feit.  
 
Na afloop van de gevechten bij het kanaal was de toegang tot het gebied voorlopig nog 
verboden. Het eerst gingen opruimingstroepen aan het werk om de achtergelaten wapens en 
munitie veilig te stellen. Bovendien moesten de lijken geruimd worden. Het dode vee moest 
begraven worden. Dat gebeurde door gevangengenomen NSB’ers. De ravage was gigantisch.  
 
Zwier Hondebrink:  
Drie dagen later mochten wij pas weer terug. Stront door het hele huis, bloed in de keuken, 
munitie in de kachel achtergelaten, resten van geslachte dieren, grammofoonplaten die als 
borden dienst hadden gedaan.  
 
Dieks Slettenhaar, zwager van Hondebrink, uit de Koedijk, had vrijdags de zesde al een poging 
ondernomen om te kijken hoe het met zijn familie op erve Het Avontuur gesteld was. Hij kwam 
niet verder dan de Leemslagenbrug omdat er nog voortdurend geschoten werd. De volgende 
dag ging Slettenhaar opnieuw op pad. Voorzichtig kwam hij bij het kanaal. Tegen de 
kanaaldijk lag een dode man. Het was de onderduiker die vaak op de boerderij van Hinsenveld 
was. Het was de eenendertigjarige Lambertus Marinus (Bert) de Wit uit Den Haag. De man 
was door een kogel in het hoofd getroffen en hij had twee schoten in de borstkas. Bert de Wit 
was opgepakt voor de Arbeitseinsatz en werd met de trein naar Duitsland getransporteerd. Bij 
station De Riet was hij uit de trein gesprongen en sindsdien bleef hij bij de familie Kamp in 
de Ossekoppelerlaan in Almelo. Af en toe hielp hij Hinsenveld op de boerderij.  Omdat zijn 
onderduikadres al op 4 april bevrijd was besloot hij die zaterdag even terug te gaan naar 
Hinsenveld om hem voor zijn goede zorgen te bedanken. Op de kanaaldijk is hij toen door 
Duitse schoten om het leven gekomen. Slettenhaar begreep dat het nog lang niet pluis was 
bij het kanaal en ging onverrichter zake terug. Op maandag waagde hij een nieuwe poging. 
Ditmaal kon hij over de kanaaldijk fietsen, in de richting van de Hoesselderbrug waar het 
pontje van Sytsema hem overzette naar de andere oever. De boerderij Het Avontuur was nog 
helemaal intact. Het erve had gefungeerd als verbandpost en hoofdkwartier. Er waren alleen 
dakpannen uit de nok verschoven zodat de Duitsers een goed uitzicht hadden over het lagere 
terrein aan de overkant. Bovendien kon men vanaf de zolder prima de hoofdweg van 
Bornebroek naar Almelo verkennen. Hoewel de boerderij nauwelijks beschadigd was, dit in 
tegenstelling tot de boerderijen in de omgeving, was het binnen een enorme chaos. Kasten 
waren opengebroken en alle kleding was verdwenen. In de slaapkamers was het een bende 
van jewelste. De lakens waren aan repen gescheurd en als verband gebruikt. Er lagen 
bebloede uniformen tussen wapentuig en uitrustingsstukken. De gootsteen lag vol met 
ingewanden van geslachte kippen. Op de deel stond een mitrailleur, de patroonband er nog 
in.  En in de waterput stond een doorgeladen karabijn met de puthaak op de trekker. Later 
ontdekte de opruimingsdienst nog een ingegraven S-mijn bij de keukendeur.    
 
Bij Elbert, aan de Oude Wierdenseweg, was de warboel zo mogelijk nog groter. De boerderij 
en de schuren waren behoorlijk beschadigd. Alle ramen en dakpannen waren kapot en de 
muren zaten vol kogelgaten. Maar het pand stond nog overeind. Alles lag vol met afgerukte 
boomtakken en de hele omgeving was omgeploegd door geëxplodeerde granaten. In de 
weilanden lag uiteengereten vee. Twaalf koeien en enkele paarden waren omgekomen. Van de 
dieren die  nog leefden moest later nog twee derde deel afgemaakt worden omdat ze vol zaten 
met granaatscherven. Na enkele weken zouden de wonden zo’n ondraaglijke stank 
veroorzaken dat men de dieren uit hun lijden moest verlossen. De boerderij van Buitenweg 
was, net als die van zijn overbuurman Bremmer, met de grond gelijk gemaakt. Op zijn erf 
vond Elbert maar liefst drie dode Duitsers. In een loopgraaf achter de schuur lagen de 
verminkte lijken van twee jonge Luftwaffesoldaten. Beiden zaten met opgetrokken knieën 
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naast elkaar. Waarschijnlijk waren ze door een voltreffer gedood. Een van hen had een 
gebedenboekje en een rozenkrans in zijn bebloede handen. Zonder veel omhaal gooiden de 
gemeentearbeiders de stelling dicht, met de lijken er nog in. Beide gesneuvelden zouden in 
1947 opgegraven worden en opnieuw begraven worden op de Duitse begraafplaats in Venray. 
Voor het kippenhok vond Elbert nog een derde dode. Blijkbaar was de Duitser tijdens het 
foerageren door een Canadese sluipschutter verrast, want naast hem stond een mandje met 
kippeneieren. Toen de boer de dode omdraaide zag hij dat de jonge soldaat recht in het hart 
was geschoten. En meteen zag hij dat het de soldaat was die enkele dagen daarvoor een deken 
van zijn opoe had afgepakt. De gesneuvelde Duitsers werden vaak begraven zonder 
deugdelijke identificatie. Meestal werden de gevonden papieren en het herkenningsplaatje 
opgestuurd naar het Rode Kruis in Den Haag. In andere gevallen had degene die de doden 
moest begraven geen zin om de verminkte lichamen op herkenningsplaatjes na te zoeken. Van 
de Duitsers die na de oorlog in Almelo begraven lagen was bijna de helft onbekend. De meeste 
Duitsers werden vanaf 1947 opgegraven en overgebracht naar Venray. Dikwijls werden dan 
soldaten alsnog geïdentificeerd. Vaak omdat men tussen het skelet alsnog het plaatje vond. 
Zo kon het gebeuren dat de derde dode die bij Elbert was gevonden pas in 1968 met zekerheid 
geïdentificeerd werd.  
 
Behalve het opruimen van achtergebleven oorlogstuig zoals voertuigen en munitie was de 
afdeling gemeentewerken verantwoordelijk voor de reparatie van wegen en bruggen. Alle 
loopgraven, schuttersputten, dekkingsgaten en tankgrachten werden verwijderd. Er waren 
tankgrachten in de Gravenallee, bij de Windslaan, in het Zwartelaantje, bij het Groenendal en 
bij de Wierdenstraat. In de omgeving van het Twente Rijnkanaal moesten 
vierhonderdvijfenzestig dekkingsgaten gedicht worden en acht grote stellingen met 
mitrailleurnesten. Voorts moesten er kilometers aan loopgraven dichtgegooid worden, op de 
meest uiteenlopende plaatsen, in totaal ongeveer dertien kilometer. Verder stonden nog elf 
gemetselde schuilkelders op de nominatie om geruimd te worden. Bij Hammink, in het 
Bokhovenbos, waren nog tien splitterboxen. Met de komst van de V1 installaties in het 
Nijreesbos en de Bolkshoek waren de verwoestingen toegenomen. In totaal zouden maar liefst 
elf van die vliegende bommen op Almelo terechtkomen. Een van de bekendste  voorbeelden 
vormde de V1 die op 19 februari 1945 tientallen minuten boven de stad rondcirkelde voor hij 
uiteindelijk in de Paradijsweg neerstortte. Daarbij kwam nagenoeg de hele familie Vreman om 
het leven. Alleen zoon Johan bleef in leven, samen met een oom die bij het gezin inwoonde. 
Precies een maand later, op 19 maart, viel zo’n bom op het Rietplein. Omdat de detonatie 
enkele minuten uitbleef konden de bewoners vluchten en was er één dode te betreuren. Op 
30 maart werden door de Duitsers alle V1 installaties rond Almelo opgeblazen, tot grote 
opluchting van de bevolking. Er waren in drie maanden dat de V1’s uit de omgeving van 
Almelo werden afgeschoten ruim elf stuks vroegtijdig neergekomen en geëxplodeerd. Alleen 
vijf stuks al aan de Bornsestraat.  
 
Er lagen in 1946 tweeëndertig Canadezen op de Algemene Begraafplaats in Almelo, en nog elf 
Engelse militairen. In Wierden lagen drie Canadese militairen begraven die tijdens de 
gevechten in het gebied tussen Almelo en Wierden gedood waren. Op dezelfde begraafplaats 
in Almelo lagen ruim honderdvijfendertig Duitsers begraven. Van de Duitsers die er lagen was 
een deel afkomstig van gevechten die in Delden hebben plaatsgevonden. Een maand na de 
bevrijding werd nog een dode uit het Twente Rijnkanaal bij de Leemslagenbrug gehaald.  
 
Vanaf de eerste dag van de bevrijding tot in het najaar verkeerden de mensen uit Almelo in 
één grote feestroes. Veel gevoel voor realiteit was er niet meer. Avond na avond was men op 
straat te vinden. Er werd gedanst en gehost dat het een lieve lust was. De buurtverenigingen 
organiseerden feesten en optochten. Dagenlang was men in de weer om erebogen te maken. 
In de dansgelegenheden, zoals het Groenendal, gaven de Canadezen het ene bal na het andere. 
En in de Bellinckhof verbleven de officieren en ook daar werden feesten gegeven. Bron: Almelo 
frontstad, C.B. Cornelissen.  
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Cafe De Boer, Rijssensestraat  
 

 
  
Eetcafe De Boer, Rijssensestraat 
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Landbouwhuis Timmerman, het huis van Johan Koers staat er nog. 
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Spoorwegstaking en overval op de bank  
  
 
De Nederlandse regering had vanuit Londen bevolen dat iedere spoorwegambtenaar moest 
gaan staken. Op 17 september 1944 begon de spoorwegstaking.  
 
De spoorwegstaking in Twente van 1944 was een nationale staking van het Nederlandse 
spoorwegpersoneel, die duurde van september 1944 tot de bevrijding in mei 1945.  De staking 
moest worden betaald. Op 15 november 1944 overvallen elf verzetsleden de Nederlandsche 
Bank in Almelo. De buit bedraagt 46,1 miljoen gulden. Dit is nog steeds de grootste 
bankoverval aller tijden in Nederland.   
 
Twee maanden voor de bankoverval brak in Nederland een spoorwegstaking uit. De 
Nederlandse regering in Londen raadde dit aan om de Duitsers te saboteren. De stakende 
medewerkers hadden geld nodig om deze staking vol te houden. Een knokploeg van het verzet 
overviel het hoofdkantoor van de Nationale Spoorwegen in Utrecht en maakten hierbij één 
miljoen gulden buit. Knokploegen uit Olst, Nijmegen en Rotterdam maakten respectievelijk 
12.000 gulden, 100.000 gulden en 1.200.000 gulden buit bij verschillende overvallen. Dit was 
echter niet voldoende en het geld raakte op. Hierdoor werd een overval op de Nederlandse 
Bank in Almelo voorbereid.  
 
De sympathie met de stakers was erg groot. Met het ontruimen van de woningen van de 
spoorwegmensen werd van alle kanten hulp geboden. In Almelo is een situatie bekend  dat in 
minder dan twee uur de gehele inboedel van een seinhuiswachter door alle buren werd 
weggesleept en toen men nadien weer in huis kon was er niets verloren geraakt. Niet alleen 
de spoorwegmannen, maar ook hun gezinnen doken onder. Overal op het platteland werden 
zij hartelijk ontvangen en ondergebracht. Zo zaten er spoorwegmensen in Geesteren, West-
Geesteren, Losser, de Lutte, Diepenheim, Goor, Delden, kortom overal waar men maar 
enigszins veilig kon onderduiken. Bij de spoorwegstaking in Twente waren ruim achthonderd 
mensen betrokken. De ambtenaren hebben nog kans gezien belangrijke papieren zoals lijsten 
met namen uit de bureaus te halen.  Contactmensen zorgden ervoor dat de betrokkenen hun 
uitkering kregen. Deze uitkeringen werd uitgekeerd door bemiddeling van de Dienst 
Maatschappelijk Hulpbetoon. Het geld was tevoren in een invasiekas bij de Rotterdamse Bank 
gestort.  
 
Op 21 september werd het kantoor van Ter Horst aan de Wierdensestraat door een bom 
getroffen en stond meteen in brand. Naast het kantoor stond het pakhuis waarin Duitse 
legergoederen waren opgeslagen. Dit pakhuis had geen schade. Het kantoor is uitgebrand en 
bij deze brand zijn alle muziekinstrumenten van de muziekvereniging Wilhelmina verloren 
gegaan.  
 
Er kwamen steeds meer onderduikers. Na de spoorwegstaking moesten ook de ondergedoken 
spoorbeambten voorzien worden van distributiebonnen en geld voor levensonderhoud.  De KP 
slaagde erin driehonderdduizend bonkaarten te bemachtigen. Dit was voldoende voor drie 
maanden.   
 
Er was een tip binnen gekomen dat in de bank in Almelo veel geld lag opgeslagen om van 
daaruit naar Duitsland te worden gebracht. De overval werd in het diepste geheim voorbereid. 
Alleen de Nederlandse overheid in Londen was op de hoogte van de kraak en keurde deze 
goed. Sommige bankovervallers kenden elkaar niet en zelfs de echtgenotes van de overvallers 
waren niet van de plannen op de hoogte. Leider van de verzetsploeg die de overval pleegde, 
was Derk Smoes. Hij werkte eerder bij de Almelose bank en moest ervoor zorgen dat alles 
soepel verliep.  
 
Op 15 november 1944 maakte het personeel van de bank in Almelo zich even na half zes klaar 
om naar huis te gaan. Er werd echter aangebeld en vier mannen kwamen de bank 
binnengedrongen. Eenmaal binnen verliep de overval volgens Henk Bosch soepel: ‘We hoefden 
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geen geweld te gebruiken. We stapten gewoon naar binnen, kozen de juiste man uit, zetten 
hem een machinegeweer tegen het hoofd en hij begon te praten.’ De directeur van de bank, 
een NSB’er, verzette zich echter. Eén van de verzetslieden riep naar de rest van het personeel: 
‘Schrik niet als je zo dadelijk een schot hoort, het is jullie directeur maar!’ Hierop maakte de 
directeur de kluis razendsnel open. Vijf kwartier nadat de mannen binnen waren gekomen, 
kwamen zij met dertien kisten geld weer naar buiten. Tijdens het inladen van de kisten in de 
vrachtwagen passeerde er een peloton van de Duitse politie. Eén van de overvallers bewaarde 
zijn koelbloedigheid en liep naar de voorkant van de vrachtauto om met behulp van zijn 
knijpkatlantaarn de Duitsers te wijzen op het obstakel. Al marcherend vervolgden de Duitsers 
hun weg.  
  
Direct nadat de overvallers vertrokken, werd de politie gealarmeerd. De Duitsers verdachten 
Smoes van betrokkenheid bij de overval, maar die was reeds ondergedoken. Twee weken later 
werd Smoes echter alsnog gearresteerd. Een Zwollenaar werd tijdens een straatcontrole met 
valse persoonsbewijzen op zak gearresteerd. Deze persoonsbewijzen leidden naar de 
schuilplaats van Smoes, waar hij en drie andere betrokkenen bij de overval werden opgepakt. 
De Duitsers herkende Smoes en stelden hem een compromis voor: als Smoes de locatie van 
het geld vertelde, zouden de Duitsers geen poging ondernemen om zijn mededaders op te 
sporen. Smoes was bang dat wanneer de Duitsers grootscheeps onderzoek in de regio zouden 
gaan doen, zij meer zouden vinden dan goed was voor het verzet. Hierop vertelde Smoes de 
locatie van het geld. De buitgemaakte 46,1 miljoen gulden werd door de Duitsers opgehaald 
bij een boerderij in de buurt, waar het in de hooiberg verstopt lag. Derk Smoes werd naar 
concentratiekamp Neuengamme overgebracht, waar hij op 14 maart 1945 overleed. De overige 
betrokkenen bij de overval, waaronder Henk Bosch, werden nooit opgepakt.  
Bovenkant formulier  
 
De eerste spoorwegsabotage door KP-Henk Visser uit Wierden op 5/6 mei 1943: De eer van 
de eerste spoorwegsabotage gaat naar Wierden. Daar is een groep jongemannen actief met als 
leider Henk Heerdink. Zijn verzetsnaam is Henk Visser. In het vervolg gaat het daarom over 
KP-Visser of KP-Henk Visser. De groep bestaat uit de broers Henk en Rein Heerdink, Dirk van 
Harten en Koos Michel.   
 
Ook hier waren het allen leden van de gereformeerde jongelingsvereniging, net als bij 
Johannes. Langzaam was de overtuiging gegroeid dat van geestelijk verzet (illegale pers) moest 
worden overgegaan op gewapend verzet. Henk Heerdink had daarin de leiding. Hij was 
getrouwd, woonde bij zijn ouders in en was drieëntwintig jaar.  Zijn broer Rein was distributie-
ambtenaar. Deze had bij de plaatselijke smid grote, sterke sleutels laten maken om de zware 
railbouten los te draaien.  Dirk van Harten was de oudste van de vier. Hij was boerenzoon. Hij 
had als militair de mobilisatie meegemaakt in Soesterberg.  De jongste was Henk Michel. Hij 
was eenentwintig jaar. Hij was de zoon van het hoofd van de gereformeerde school. Hij werkte 
als jongste bediende op een notariskantoor. Zijn verzetsnaam was 'Koos', ook wel 'Kleine 
Koos'.   
 
Langs Wierden liep een belangrijke dubbele spoorlijn richting Duitsland. In de nacht van 5 op 
6 mei draaien ze de bouten los met de speciale sleutels. Het is een hele klus. Met een zware 
koevoet buigen ze beide uiteinden van een spoor naar buiten. In spanning wordt afgewacht. 
Na lange tijd besluiten ze maar naar huis te gaan.   
 
Koos Michel: "Toen wij het bos uit waren en aan de overkant van de Rijssenseweg een paar 
honderd meter hadden gelopen, hoorden wij plotseling het aanzwellend geraas van een trein, 
die naderde vanuit Rijssen. Wij konden de puffende locomotief niet zien maar hoorden wel dat 
deze een hele rij wagons achter zich aansleepte en met behoorlijke snelheid reed. Wij bleven 
staan en luisterden met gespitste oren. Plotseling een snerpend geluid en een oorverdovend 
lawaai dat enkele ogenblikken aanhield en daarna was het opeens helemaal stil. Wij keken 
elkaar lachend aan, sloegen elkaar op de schouder en zeiden: "Het is gelukt!"  
  
Het resultaat was een grote ravage. Dertien wagons waren in elkaar geschoven. Sommige 
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stonden rechtop. Een grote partij groente lag her en der verspreid. De herstelploegen zijn 
dagen bezig geweest om het spoor te repareren. Bron: johannesterhorst.nl.  
 
 
 

 
 
De blauwe engel op weg naar Nijverdal 
 
 
De brief van mijn oma Koers aan haar dochter Riek in Friesland.  
 
Wierden 7 Nov 1944  
 
Beste Allemaal  
 
We hebben vanmorgen jullie brief ontvangen en zullen direkt weerom schrijven. We zijn nog in 
het leven want de dood wenkt hier ieder uur. Het is een angstige tijd en we zijn in een hopeloze 
warboel. We hadden nooit kunnen denken dat we elkander niet meer zouden kunnen bereiken. 
Bijna niet per brief want als er wat gebeurt hier of daar we kunnen elkaar niet levend zien. 
Want we kunnen ten hoogste op de fiets, als ze hem niet vorderen, bij elkaar komen en we 
willen ernstig tot God bidden om afwending van deze rampen. Want we zitten alle dagen en 
nachten onder het bombardeeren en beschieten van de spoorwegen. Deze week zijn er overal 
wat gevallen doch Gode zij gedankt geen menschenlevens te betreuren want de ramp bij de 
fam. Morsink ligt ons nog diep in het geheugen en het is zoover dat bij het spoor en aan de 
Nijverdalse weg tot aan Willem Bos en aan de Hexelseweg tot dicht bij Aalvink alle menschen 
weg zijn getrokken want Zondagmiddag viel nog een bom bij Willem Aanstoot op de weg en 
daar zijn in de buurt alle ruiten stuk. Rika van Zwerink is hier bij Zwerink in het kookhuis gaan 
wonen en zoo zijn ze overal heen getrokken zoo ver mogelijk van de trein af. En verleden week 
is je vader 2 keer naar Zwolle geweest naar onze Henk, een keer met een brief om hem weer 
los te krijgen en een keer schoon goed er heen brengen. Het ging hem er nog wel zoo veel maar 
het ergste is die dwang. En ik zou zelf heel graag willen komen zelfs wel op de fiets maar men 
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kan niet uit elkander gaan. Zoo ernstig is op het oogenblik de tijd hier. Is de evacuee er al? We 
hopen van wel. Het was hier ook niet om te blijven en daar we hoorden dat  het daar nog rustig 
was. Maar we kunnen er allemaal niet komen want we hebben geen goede fietsen meer en we 
konden hem ook niet meer meegeven. Dat moet later, zoo de Heer ons nog spaart voor elkaar, 
maar weer in orde komen. Nu Rinse en Riek en kleine Jan, dat die stakkerd zich nu al branden 
moet. Als er eens weer gebeurt met branden moet u het in koud water houden. Dat is heel best 
ervoor. Maar het is te hoopen dat het niet noodig is. Het duurt rond 14 dagen eer dat een brief 
overkomt. Tenminste van jullie is beide keeren 14 dagen onderweg geweest en ik weet niet of u 
wel telefoon verbinding kunt krijgen. Nu zal ik maar eindegen en hoop dat ge deze letters in 
welstand ontvangen. Wees van ons allen hartelijk gegroet wees Gode bevolen.  
 
Je Vader Moeder en broers.  
 
 
 
 
 

 
 
1951, Hexelseweg, links huis van Gierveld,   Herman Kleinjan met paard en wagen.  
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Scholco, Violenhoeksweg 

 
Bevrijding Wierden 9 april 1945  
 
Voor het pand van meester Gierveld aan het Burgemeester van den Bergplein. V.l.n.r.: Slager 
J. Krommendijk, B.S.-er Ep Rutgers, onbekend, Canadees Leo Hauck, Diny Niezink, Dientje 
Koenderink, Niezink, onbekend en Tiny Michel.  
 
Bij de overval op de bank in Almelo werd gebruik gemaakt van een vrachtwagen van Willem 
Meenks uit Rijssen. Willem Meenks bestuurde de vrachtwagen en het geld werd overgebracht 
naar Daarle. Willem Meenks werd later gearresteerd en overleed in kamp Gross Rozen-
Wobbling in Duitsland.  
 
Op 14 oktober werden razzia’s gehouden. Hierbij werden verschillende jongens opgepakt en 
overgebracht naar Zevenaar. W. Dennenkamp uit Rijssen werd in zijn tuin doodgeschoten 
door militairen van de Hermann Goering Divisie. Op 24 oktober vielen er bommen bij het 
parkgebouw, hier was gelukkig weinig schade. Op 27 oktober was er opnieuw een razzia en 
enkele jongens werden opgepakt en overgebracht naar Zwolle. Op de zondagen 12 november 
en 19 november moesten alle inwoners van Rijssen om 13.00 uur binnen zijn. Op 15 november 
is er een beschieting bij de basisschool. Op 15 november was dus de overval op de bank in 
Almelo en op 16 december begon het Ardennenoffensief.  
 
Op  31 juli 1944 werden vier mannen opgepakt in Rijssen. Eerst werd Herman Willem 
Rouwendaal aangehouden op de Wierdensestraat. Toen werd Willem Stegeman opgepakt, ook 
op de Wierdensestraat. Hij was bezig brood te bezorgen voor bakker Eshuis. Even later werd 
Willem Harbers (Wilm van de Scheper) opgepakt bij café Kamphuis aan de Wierdensestraat. 
En een eind verderop werd Derk van Brussel aangehouden. Ze werden naar het politiebureau 
aan de Grotestraat gebracht. Daar werden ze ondervraagd. Jan van Brussel werd vrijgelaten 
en de andere drie werden naar Zwolle gebracht.  
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Harm Willem Rouwendal is geboren op 16 januari 1920 te Rijssen. Hij is overleden op 30 
maart 1945 te Dieburg in Duitsland. Harm Willem is door de Feldgendarmerie gearresteerd 
op de Wierdenseweg bij een razzia. Hij had verkering in Holten en was in Holten ondergedoken. 
Hij was in Rijssen voor een bezoek aan zijn ouderlijk huis en ging ook even naar de kapper 
(kapper Oostdijk aan de Stationsdwarsweg/Wierdensestraat). Toen hij nog maar net buiten 
was bij de kapper werd hij gearresteerd. Hij werd naar het politiebureau in Rijssen gebracht 
en na te zijn verhoord naar Zwolle overgebracht. Daar werd hij ook weer verhoord en daarna 
overgebracht naar kamp Ommen. Na enkele dagen werd hij naar het concentratiekamp 
Amersfoort overgebracht Vandaar naar het concentratiekamp Langen Diebach in Duitsland. 
hier is hij na veel ontberingen en gewond bij de bevrijding op 30 maart overleden. Uit het 
schrijven van het Rode Kruis blijkt dat Harm Willem Rouwendal op 30 maart 1945 aan 
ernstige verwonding is overleden.  
 
Derk van Brussel had geldige papieren voor zijn vrijlating. Hij had als dwangarbeider in 
Duitsland gewerkt als bakker in de buurt van Hamburg. Hij was daar afgekeurd omdat hij 
bakkerseczeem en mocht niet meer werken. Derk van Brussel is toen naar Nederland 
teruggestuurd. Om deze reden is hij vrijgelaten.  
 
Willem Stegeman is geboren op 8 april 1923 te Notter. Ook Willem Stegeman was op 31 juli 
aan het werk als bakkersknecht. Hij bezorgde brood aan de Wierdensestraat. Hij werd door 
dezelfde groep van de Feldgendemerie gearresteerd. Ook hij werd overgebracht naar het 
politiebureau in Rijssen voor ondervraging. Na dit verhoor werd ook hij overgebracht naar 
Zwolle en evenals Harm Willem Rouwendal via Ommen naar concentratiekamp Amersfoort.  
Willem Harbers is geboren in Rijssen. Willem Harbers werd ook opgepakt en ook verhoort op 
het politiebureau in Rijssen. Hij werd samen met Rouwendal en Stegeman overgebracht naar 
Zwolle en via Ommen ook naar concentratiekamp Amersfoort. Willem Harbers en Willem 
Stegeman worden samen van Amersfoort overgebracht naar een concentratiekamp in de buurt 
van Trier. Van hieruit worden ze weer verder getransporteerd naar een ander 
concentratiekamp, kamp Fintheim in de buurt van Mainz.  
 
Kamp Finthem was een zeer slecht kamp. Lange werkdagen, weinig eten en slechte behuizing. 
In april werden ze bevrijd door de Amerikanen en zijn via België terecht gekomen in 
Maastricht. Daar moesten ze eerst worden verhoord, ontluisd en onderzocht worden op 
ziektes  na enige weken konden ze toen weer naar huis. Bij de bevrijding door de Amerikanen 
is er in de buurt van hun kamp hevig gevochten. Het kamp heeft veel te lijden gehad en daarbij 
zijn veel gevangenen omgekomen.  
 
Op 9 april trekken de Canadezen Wierden binnen. Er was vanaf 5 april om Wierden gevochten. 
Drie pelotons Canadese militairen van het Algonquins Regiment bevrijden op 9 april 1945 
Wierden. De Duitsers hebben zich langs de zijtak van het Twentekanaal vanaf Delden 
ingegraven. Ze proberen de geallieerden zolang mogelijk tegen te houden. Zwaar mortiervuur 
heeft voor veel slachtoffers gezorgd. Kanonnen die op het van de Bergplein stonden hielden de 
gehele Almelosestraat onder schot. Daarbij werden ze ondersteunt door Duitse vliegtuigen, 
die regelmatig alle verkeer vanuit Almelo richting Wierden onder vuur namen. Eindelijk werd, 
door een klein bruggehoofd te vormen, ter hoogte van de huidige wijk de Aa een breuk 
geforceerd in de Duitse linie. Op 9 april trekken de Canadese Militairen Wierden binnen.  
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Bissing  

 

Veemarkt Sint Maarten 
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Uit het geheugen van een Enterse 
 
Anneke Koers, onze columnist, die eens per maand de geschiedenisboeken induikt en zo de 
meest interessante wetenswaardigheden van Enter en omgeving oplepelt, werkt samen met 
Enternaar Dave Letink (één van de heren achter The Wild East -red.) aan een boek over Enter 
en de Enterse mensen en hun bijnamen. De verhalen in het boek worden gelardeerd met 
allerhande foto- en videomateriaal. Volgens Koers is het goed om juist nu informatie te 
vergaren en te bewaren voor het nageslacht. Daarom wordt eenieder die ook maar iets weet 
gevraagd om contact op te nemen met Anneke via annekekoers@hotmail.com. 
 

 

Anneke Koers is weer terug op 'oale groond'. Ze groeide op in Enter, maar raakte in de jaren 

zeventig via Limburg en de polder uiteindelijk verzeild in Amsterdam. Om uiteindelijk in 2010 

weer terug te keren naar haar geboortestreek en zich te richten op literatuur over de 

streekgeschiedenis, waaronder die van Enter en Twente. In de Wiezer graaft ze elke maand in 

het verleden van Enter en omstreken. 

 
Enters volkslied 
Oet volle borst zingt vie vuur Eanter. tekst Neet Zuuver. 
 
 
Het meuiste dorpje wat er is 
Das Eanter, ja dat is gewis 
De Regge streumt er duur het land 
De leu die leauwt er hand in hand 
Niemand snapt hoe as het kan 
In Eanter goat vie ait vedan 
Het dorpje is mien greutste trots 
Ik bin Enternaar ik blief Enternaar 
Altied Enternaar, Enternaar. 
 
 
Komt Enternaren zingt vuur Eanter 
Het meuiste dorp van allemaal 
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Oet volle borst zingt vie vuur Eanter 
Ik bin en blief een Enternaar 
 
Loat Wierden en Riessen nou mar lullen 
Ze wet toch neet wat se weelt 
Zing ik bin Enternaar 
Zing ik bin Enternaar 
Zing ik bin, bin en blief een Enternaar 
 
As ie mie vroagnt zak et oe zeng’n 
Al is ut moeilijk oet te leng’n  
Hoe t veult um Enternaar te wean 
De bek heel groat het hatte klean 
 
Komt Enternaren zingt vuur Enter 
Het meuiste dorp van allemaal 
Oet volle borst zingt vie vuur Eanter 
Ik bin en blief een Enternaar 
Loat Wierden en Riessen nou mar lullen 
Ze wet toch neet wat se weelt 
Zing ik bin Enternaar 
Zing ik bin Enternaar 
Zing ik bin, bin en blief een Enternaar 
 
Kom Enternaren zing vuur Eanter 
Het meuiste dorp van allemaal 
Zing ik bin Enternaar zing ik bin Enternaar 
Zing ik bin en blief een Enternaar 
Zing ik bin Enternaar zing ik bin Enternaar 
Zing ik bin, bin en blief een Enternaar. 
 

 
 
Anne, mijn grootmoeder, trouwde met Arend Jan (Jan) Koers uit Wierden. Hij is een zoon van 
Jan Hendrik Koers en Gerritdina van de Riet uit Huurne. Jan Koers leerde Anne Wassink 
kennen toen hij in Denekamp werkte als straatwerker, later werkte Jan bij de Export. Uit dit 
huwelijk zijn negen kinderen geboren, waarvan er zes bleven leven. Mijn vader, Hendrik Gerrit 
(Henk), was de oudste. Anne is overleden op 58 jarige leeftijd op 28 januari 1949 in het 
ziekenhuis te Almelo. Jan heeft na haar dood nog tien jaar geleefd. Ze woonden aan de 
Hexelweg, tegenover  het erve Sweerink van Kiekebeld, te Wierden. 
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Gezin van Jan Koers en Anne Wassink, Henk, Riek, Gerrit, Johan, Jan en Arend. 
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Arend Jan Koers en Johanna Hermina Wassink 
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1935, Henk Koers, die later mijn vader werd, bakkersknecht bij Morsink, Wierden 
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1978, Hendrik 
Gerrit (Henk) Koers 
(mijn vader) met 
zijn kleinkinderen 
Ilja en Youri 
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Denekamp, Grotestraat, rechts midden kapsalon Wassink   
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Uitspanning De Schaapskooi 
 

Rond de vorige eeuwwisseling liet ondernemer H. Van der Elst van de Wierdense wasserij een 
schaapskooi bouwen. Het was een bijzonder gebouw in Indische bouwstijl. Zo’n stijl was men 
in Wierden niet gewend en het trok heel veel kijkers. Van der Elst zag wel brood in de 
schapenhandel met wol en schapenkaas als bijproduct. In 1920 liet hij de schaapskooi 
verbouwen tot woonhuis. De huurder was Albertus Van Manen en die bouwde er een café bij; 
later kwam er een filmzaal. Dat was het begin van een korte bloeiperiode van de uitspanning 
De Schaapskooi. Op zaterdag- en zondagavond werd er gedanst. Honderden jongeren uit 
Wierden en uit de verre omtrek kwamen in de weekenden naar De Schaapskooi. Er werd 
muziek gemaakt op een piano en een pijporgel. Nog meer bezoekers kwamen naar de speeltuin 
in de vroegere schapenweide. Een speeltuin met een draaimolen, wip, glijbaan en een 
schommel. Voor vijf cent kon je op een pony of een ezel rijden. De oudere jeugd vermaakte 
zich in de doolhof. 
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De gemeenteraad echter was het niet eens met de dansavonden en verbood het dansen op 
zaterdag- en zondagavond. Dat was de doodsteek voor Van Manens uitspanning. In 1927 
vertrok hij uit Wierden. Er werden nadien nog door verschillende horecaondernemers enkele 
avonden ter ontspanning georganiseerd. Maar in 1935 viel het doek en werd de uitspanning 
opgeheven. De grond en opstallen werden verkocht aan de broers Ten Doeschate uit Bentelo. 
In de mobilisatietijd werd er het Fries Bataljon gehuisvest. De soldaten in het voormalig café 
en de officieren in het woonhuis van Oostlander.  De Schaapskooi was omgebouwd tot twee 
woningen. In 1949 kwamen Herman en Tonnie Korenromp er wonen, samen met Anton en 
Marie Telgenkamp. Theo Broens kwam nadat Korenromp verhuisde. Op 14 juni 1967 was het 
gedaan met De Schaapskooi. Als gevolg van kortsluiting ontstond er brand die de huizen in 
de as legde. Nu is er een stoeterij en manege van Nijhof.  
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Zandinksweg naar Ypeloweg 
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links was de uitspanning De Schaapskooi  

 



 
 

219 
 

 

 Erve Stegeboer, buren 
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Erve Beverdam, buren  

 
2017, boerderij naast viaduct aan de Rijssensestraat, intussen afgebroken 
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Erve Aaltink  
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Het Wierdense Veld 
Het Wierdense Veld is een nat en zompig gebied tussen de Sallandse Heuvelrug en de lagere 
stuwwallen van Wierden en Hoge Hexel. 

Vanaf de uitkijktoren achter de schaapskooi valt pas goed op hoe weids het landschap is. En 
dan te bedenken dat we maar over een klein stukje uitkijken van wat eens een hoog - 
veengebied was waarvan ook de Engbertdijksvenen deel uitmaakten. Een immens nat en 
zompig gebied tussen de Sallandse Heuvelrug en de lagere stuwwallen van Wierden en Hoge 
Hexel. 

Het Wierdense Veld is een gebied met levend hoogveen en is bijzonder om de lavendelhei die 
er groeit, de gladde slang en de kraanvogel. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere 
bijzondere planten en dieren. Misschien kom je de schaapskudde wel tegen waarmee 
Landschap Overijssel de heide beheert. 
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Schaapskooi 

Het Wierdense Veld is zo bijzonder dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000.  Het 
Wierdense Veld is een gebied met hoogveen. Hoogveen is een pakket van op elkaar gepakte, 
onverteerde, dode plantenresten voornamelijk veenmos. Het ontstaat doordat water niet kan 
wegzakken de grond in. Het Wierdense Veld is bijzonder om de lavendelhei die er groeit, de 
gladde slang en de kraanvogel.  

Lavendelhei is een dwergstruik, die behoort tot de heidefamilie. De plant wordt 10-50 cm hoog 
en heeft wortelstokken. Lavendelhei bloeit van april tot juni, soms tot de herfst. De vrucht is 
een kleine doosvrucht met veel zaden. De plant komt in levend hoogveen tussen het veenmos 
en langs heide vennen voor. 

De gladde slang is een bedreigde en beschermde diersoort. Dit slanke dier is één van de drie 
soorten slangen die voorkomt in Nederland, naast de adder en de ringslang. De gladde slang 
is een relatief kleine slang die maximaal 60 tot 75 centimeter kan worden. De gladde slang is 
van veel andere slangen te onderscheiden door zijn gladde schubbenhuid en heeft daar ook 
zijn Nederlandse naam aan te danken. Het Wierdense Veld is een van de weinige gebieden 
waar deze slang kan leven. 
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Het is een gedeeltelijk voor turf vergraven veen-heidegebied met droge en 
natte heide, veenputten en berkenstruwelen. Op de heide loopt vaak een schaapskudde van 
ongeveer driehonderd Veluwse heideschapen. Er komen veel zeldzame vogels voor. 
De korhoender is echter sinds eind jaren negentig uit het gebied verdwenen. Dit 
hoogveengebied heeft ernstig last van verdroging en vergrassing. Door ingrijpende 
waterbeheersmaatregelen hoopt men in de toekomst de vorming van nieuw hoogveen mogelijk 
te maken. Ten behoeve van onderzoek is een aantal grondwaterpeilbuizen geplaatst. In een 
deelgebied bij de Prinsendijk is de grondwaterstand plaatselijk verhoogd door het ingraven 
van een foliescherm. Dit resulteert in vernatting en een uitbundige groei van allerlei zeldzame 
veenplanten en mossen. 
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Kerkpaden  

 
De reformatie had voor de rooms-katholieke kerk verstrekkende gevolgen. Pastoors werden 
afgezet en de kerkelijke organisatie, het aartsbisdom Utrecht, werd opgeheven. In tegenstelling 
tot wat vaak wordt verondersteld werd het rooms-katholieke geloof niet verboden. Wel was er 
een verbod op het hebben van een zichtbare kerk, zodat men was aangewezen op 
schuilkapellen en schuilkerken. Nederland werd daarom een rooms-katholiek missiegebied, 
dat vanuit Keulen en Munster werd verzorgd. 

Veel streekbewoners bleven toch trouw aan hun geloof en gingen stiekem  naar de katholieke 
kerk. Veel katholieke kerken werden overgenomen door de protestanten. De katholieken 
stichtten zogenaamde 'schuilkerken'. De kerkdiensten werden gehouden in boerderijen en 
schuren op het platteland. Omdat men vaak flinke afstanden moest overbruggen om bij een 
kerk te komen (vaak twee keer per dag) en omdat bovendien veel rechtstreekse wegen niet 
bestonden, liep men binnendoor over de kerkpaden. Deze gingen over weilanden en akkers, 
langs slootjes, over bruggetjes en door bossen. Hierbij liep men noodgedwongen over de grond 
van de buren. Maar iedereen kreeg recht van overpad. Zo ontstond een groot netwerk van vele 
kerkenpaden. Na de kerkdienst werden boodschappen gehaald bij de kruidenier en was er tijd 
voor een praatje. 
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Kerkenpaden werden, zoals de naam al aangeeft, 's zondags gebruikt om naar de kerk te gaan, 
als er geen gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Veel kerkenpaden zijn 
niet meer gebruikt. Op sommige plaatsen zijn ze nog aanwezig, omdat ze vaak ook nog voor 
andere doeleinden worden gebruikt. In de loop van volgende eeuwen werd het katholicisme 
langzamerhand weer als geloof geaccepteerd en er werden meer en meer katholieke kerken in 
de regio gebouwd. De doorgaande wegen werden steeds beter begaanbaar. Met de 
ruilverkaveling in de jaren zeventig verdwenen de laatste kerkenpaden, samen met vele 
houtwallen en drinkpoelen voor het vee. Daardoor raakt het begrip kerkenpaden langzaam in 
de vergetelheid. 

Het Kerkpad vanaf het Hoge Hexel liep vroeger richting de Violenhoeksweg over de velden van 
het Loo naar de Hexelseweg. Het pad kwam uit op het punt waar destijds de kruidenierszaak 
van Eshuis (nu supercoop) was, aan de Hexelseweg. Rechts op de foto is de fabriek van 
Scholco te zien, met watertoren. In de verte, in het midden is de toren van de hervormde kerk 
te zien en links daarvan (nog gedeeltelijk zichtbaar) de toren van de roomse kerk. De foto is 
genomen vanaf de Hexelseweg. Op de Loogronden verbouwde men vroeger graan. In de 
zomermaanden liep het kerkpad dan ook dwars door de korenvelden. Het was een mooi pad 
voor geliefde paartjes die er in de zomermaanden dan ook veelvuldig gebruik van maakten. 
Was het pad ‘omgeploegd’ dan kwam er zondags weer een grote groep kerkgangers en werd 
het pad weer ‘geëffend’.  
 
 

 
 
De gereformeerde kerk vervangt in 1907 de kerk op de hoek van de Oude Zwolschestraat en 
de Vossebeldstraat. Dit eerste kerkje werd in 1890 gebouwd en is later gebruikt als 
opslagplaats en bakkerij. 
 
 
Dit is de gereformeerde kerk aan de Kerkstraat. De kerk vervangt in 1907 de kerk op de hoek 
van de Oude Zwolscheweg en de Vossebeldstraat. Het eerste kerkje werd gebouwd in 1890 en 
is later gebruikt als opslagplaats en bakkerij. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd 
een trein met olie en munitie beschoten door de geaillieerden. De trein kwam tot stilstand 
tussen de overweg aan de Hexelseweg en de overweg aan de Vriezenveenseweg. De 
stationschef Sutherland en de treinmachinist hebben de wagons afgekoppeld en buiten de 
bebouwde kom gebracht. Wat een ramp zou er zijn gebeurd als de wagons met olie en munitie 
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zou zijn ontploft! Mensen uit Wierden haalden olie uit de brandende oliewagon. Omdat er op 
was geschoten lekte de olie op de grond en begon te branden. De trein was op weg naar 
Duitsland. Bij die aanval is het gereformeerde kerkje aan de Kerkstraat ook getroffen. Toen 
waren er al geen kerkdiensten. Die werden sinds 1937 gehouden in de kerk tegenover het 
station. In de oude kerk was de garage van Wassink gevestigd.  
  
 
 

 
 
De nieuwe gereformeerde kerk te Wierden werd in 1937 in gebruik genomen. 
 
 

Buren van Aaltink 
 
 

Erve de Haar  
 

De naam van de boerderij is “De Haar” en wordt ook wel de Haarboer of de Grote Haarboer 
genoemd. De boerderij die er nu staat is gebouwd nadat de monumentale boerderij op 20 
januari 1940 door een schoorsteenbrand volledig was verwoest. De boerderij was voor de 
brand een driekappige boerderij, met naast elkaar een woonhuis met deel, potstal en schuur. 
Maar ook bij de bevrijding  van Wierden in 1945 werd de boerderij ernstig beschadigt doordat 
de Duitsers het V1 geschut in het naastgelegen Haarbos hadden opgesteld. De geallieerden 
beschoten en bombardeerden dit gedeelte veelvuldig. In de oorlog waren er Duitse soldaten 
ingetrokken op het erve die zich bezighielden met de lanceringen van de V1 (vliegende 
bommen) in het Haarbos. 
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Het erve Ter Haeren zoals het in 1456 wordt genoemd is een belangrijk cultuurhistorische 
erfgoed. Mede omdat het gelegen is op een oude haarrug een zandheuvel waaraan het haar 
naam dankt. Nabij dit erve liep de beek de Götte. Aan deze voormalige geul, aan de westkant 
van het erve De Haar ligt een prehistorisch grafveldgebied. Een urnenveld om precies te zijn. 
Dit grafveld en de beek plus de oude haarrug past precies in de dodencultus van de 
prehistorie. Net als bij de oude Egyptenaren dacht men dat de urn met as van de overledene 
begraven moest worden nabij een rivier zodat de oude schipper uit het dodenrijk de ziel van 
de overledene naar het dodenrijk kon vervoeren. Het grafveld laag aan de noordkant van de 
oude woonkern Reckdam die later Rectum genoemd werd. Het noorden had voor de vroegere 
bewoners (Germanen, Saksen) ook een betekenis. Het betekende dat in het noorden het 
dodenrijk was. Meestal vind je ten noorden van nederzettingen grafheuvels of urnenvelden 
vaak dichtbij water.  

Van oorsprong loopt er van Rectum in de richting Wierden een oud kerkenpad, de Dodenstiege 
of Dodenweg genoemd Daarover liep men vroeger vanuit Noord Rectum naar Wierden.  
Het erve Ter Haar is een oud erve, hoe oud is niet bekend. Omdat het zo dichtbij een 
grafheuvelveld ligt en op een oude haarrug is gelegen moet het wel van zeer oude datum 
zijn.  De oudste schriftelijke vermelding dateert van 1456 als Arend van Bevervoorde de familie 
Woudenberg de tienden als belasting oplegt.  Arend van Bevervoorde is van Huis Bevervoorde, 
een eindje verder in de Kloosterhoek. Bevervoorde wordt nu Barfde genoemd. Aan de Almelose 
Aa ligt het erve Barfde. Daar was een aalstaal in de dode arm van de Aa. Bevervoorde was 
beleend met de tienden van erve De Haar. Met andere woorden: hij had recht op die tienden 
die door Woudenberg opgebracht moesten worden. 

In 1758 is de burgemeester Bastiaan van Almelo eigenaar van erve de Haar. In 1854 wordt 
het bewoond door de familie Kippers. In 1896 huurt Ter Keurs de Haar van Dikkers. De 
bankier Dikkers ging 1908 failliet. Het werd toen publiekelijk verkocht en aangekocht door de 
firma Ter Horst uit Rijssen. Op 2 november 1939 wordt het erve verkocht aan Johan ten Cate 
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van de Bellinckhoff te Almelo. In 2008 is Ten Cate nog steeds eigenaar. 
In 1929 werd een keuterplaatsje afgesplitst voor een broer van Jan Hendrik ter Keurs, 
genaamd Willem. Deze boerderij heeft zich ook ontwikkeld tot een volledige boerenbedoening. 
 

De familie Ter Keurs (Koers/Aaltink) heeft dus ruim honderd jaar actief geboerd op 
de  boerderij. Ter Keurs is inmiddels overleden en zijn vrouw is verhuisd naar een woning in 
het dorp. 

 

Erve het Barfde 

 

De voorzijde van de boerderij vanaf de brug over de Exose Aa. 
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Het artikel stond in de krant van 11 maart 1993. Boerderij ’t Barfde krijgt de twee stekbeande 
terug. 
 
 
Boerderij ’t Barfde aan de Ypeloweg, in de Middeleeuwen werd 't Barfde ook wel Barvoerde of 
Bevervoorde genoemd. Het erve kreeg in maart 1993 enkele oorspronkelijke onderdelen terug. 
Het bestuur van de Oudheidkamer Twente bezorgde bewoner A. Woudenberg enkele korbelen. 
Dat maakte het Woudenberg mogelijk de eeuwenoude boerderij in de oude staat te herstellen. 
 
Korbelen zijn de schoorbalken die dienen om de verbinding tussen een horizontale balk en 
een staande post te verstevigen. Stekbeand heten ze in het Twents waar ze van oudsher 
veelvuldig werden toegepast in het “veerkaante wark” ofwel het gebint werk van de boerderij. 
Waar het in het Nederlands het woord korbeel of karbeel wordt gebruikt voor deze steunbalken 
maakt de Twentse taal onderscheid tussen de balken die richting de deel gaan en balken die 
in het verlengde lopen van de zijmuur. De balk richting de deel heet de stekbeand en de andere 
in het verlengde van de zijmuur de spreibeand. 
 
De beide stekbeande werden vlak na de Tweede Wereldoorlog bij een verbouwing van het 
voorhuis verwijderd. De toenmalige burgemeester Maalderink schatte de historische waarde 
ervan goed in en zorgde ervoor dat de bouwkundige onderdelen niet vernietigd werden. Ze 
kregen een plaats in de collectie van de Oudheidkamer Twente.  
 
In 1992 hoorde toenmalige conservator van het Rijksmuseum Twenthe, Herman Hagens uit 
Almelo, dat Woudenberg de oude boerderij wilde restaureren en deze zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke staat wilde terugbrengen. De oude korbelen zouden een uiterst waardevolle 
rol in het gerestaureerde bouwwerk kunnen spelen. Herman Hagens peilde binnen het 
bestuur van de Oudheidkamer de bereidheid om de onderdelen terug te geven. Omdat de 
beide korbelen letterlijk op de plek terug zouden komen waar ze vandaan kwamen stemde het 
bestuur van de Oudheidkamer daarmee in. En als hommage aan de boer die zijn boerderij op 
verantwoorde wijze restaureert. Want daaraan heeft het de afgelopen decennia ontbroken 
zoals Herman Hagens in zijn in 1992 verschenen boek “Boerderijen in Twente”constateerde. 
 
Op 11 maart 1993 werden ze door Herman Hagens en Oudheidkamer medewerker Heising 
overhandigd aan Woudenberg. De Wierdense korbelen zijn vroeg zeventiende eeuws. Ze zijn 
versierd met renaissance achtige motieven die doen denken aan aan kerk. Ze zijn volgens 
Hagens heel duidelijk niet afkomstig van een boerderij. Ze zijn ongewoon zwaar van uitvoering 
en de voorkant is in een fraaie lijn voorzien van mooie profileringen. Voor het bouwen van 
boerderij ’t Barfde is in het verleden gebruik gemaakt van materiaal van een ander bouwwerk. 
Het kan haast niet anders of ze moeten oorspronkelijk stammen uit het nabijgelegen adellijk 
huis, mogelijk het huis Barfde ofwel Bevervoorde zelf.  
 
Dat Huis is in 1844 afgebroken en kan dus hergebruikt zijn bij de bouw van de boerderij in 
1850. Het interieur van de boerderij aan de Ypeloweg bevat meerdere consoles die qua stijl 
gelijkenis met deze twee korbelen vertonen. Ondanks de decoratieve motieven waren de 
korbelen uiterst functioneel om de stevigheid van het gebintwerk te garanderen. 

 
Aalstal op Barfde  
 

Landgoed Barvoorde aan de Ypeloweg bestaat uit landbouwpercelen waar een afgesneden 
rivierarm van de Exose Aa en enkele overblijfselen van een havezate (een versterkt huis, hof 
of hoeve) gelegen zijn. Het nog aanwezig zijn van deze afgesloten rivierarmen is schaars goed 
geworden in de omgeving. Naast de afgesloten rivierarm is er nog een poel aanwezig en een 
drietal lijnvormige wateren. 
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Het detailkaartje van het Barfde aan de Ypeloweg met de visvijver. De vijver ligt in een 
slagvorm in het landschap dat sterk afgebakend is in de vorm van een driehoek. De aalstal op 
het Barfde (Bevervoorde), in de vorm van de letter M of een W, was eertijds een arm van de 
Exose Aa. 

Bij het water is het perceel omgeven door een houtwal, graslanden, akkers, en een boerderij 
met stallen. De aalstal is een soort van tuin in een rivier of beek om paling (aal) in te vangen. 

 

Het tuinwerk was meestal gemaakt van vervlochten wilgentenen. De meeste aalstallen waren 
elf of twaalf voet breed. Het water liep stroomafwaarts door de aalstal en bracht de paling met 
zich mee. Door in de aalstal slachtafval te hangen kwam de paling in de aalstal. Hij vrat zich 
vol en kon vervolgens niet meer door de betuining om verder te zwemmen. Niet iedereen mocht 



 
 

233 
 

een aalstal houden, dit was verbonden aan adellijke rechten. De term komt het meest voor in 
het oosten van Nederland, in Salland en Twente. In de rivieren de Regge en de Dinkel waren 
veel aalstallen. Huis de Berghorst in Enter had een aalstal in de Entergraven. 

  

Huis De Dackhorst  
 

De Dackhorst was een adellijk huis in de buurschap Rectum . Tot 1811 viel het onder 
het richterambt Kedingen. Het was één van de drie adellijke huizen die in deze kleine 
buurschap stonden. Nu staat er op dezelfde plek een boerderij met deze naam. De laatste 
restanten van het oude huis zijn vóór de Tweede Wereldoorlog afgebrand. 

De Dakhorst heeft gestaan ten zuiden van Wierden aan de westkant van de Exsosche Aa, ten 
noordoosten van Rectum aan de Kipperhoeksweg. Het voormalige kasteelterrein is in gebruik 
als een boerenerf. 

Het adellijk getimmerte wordt voor het eerst genoemd in het markeboek van Rectum  in 1567. 
Het is dan net nieuw gebouwd en afgesplitst van de Hof Bevervoorde die driehonderd meter 
oostelijker was gelegen. Het was eigendom van de Twentse lage landadelfamilie Van Langen. 
Na de afsplitsing heeft de familie Van Langen geprobeerd om havezaterechten op het huis te 
krijgen. Op 17 maart 1614 werd het verzoek door Ridderschap en Steden 
van Overijssel echter definitief afgewezen. 

 

 

Kippershoeksweg  
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Exose Aa 

 

De familie Van Langen tot de Dackhorst bezat een eigen gestoelte in de protestantse 
kerk te Wierden, alsook graven in de kerk. Er zijn menige processen gevoerd over de rechten 
van de familie Van Langen met betrekking tot de Dackhorst. De Van Langens hadden geen 
stemrecht in de marke Rectum  als bezitter van het Huis Dackhorst. Ze bezaten alleen de 
waardelen of uitdriften van de katersteden die ze in eigendom hadden.  

 

 

Oprijlaan naar het kasteel de Dakhorst 
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De plaats waar het kasteel de Dakhorst heeft gestaan. 

 

De Dackhorst werd samen met de onderhorige katersteden in 1704 overgedragen door jonker 
Zeijger Wichman en vrouw Agnes van Langen aan Otto van Langen, drost van de heerlijkheid 
Borculo, hoewel ze er wel zelf bleven wonen. Ze verfraaiden de Dackhorst met een lusthof: 
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vijvers, plantsoenen, boomgaard en lanen. Een restant van deze lanen is o.a. de zogenaamde 
Langendijk, die nu Kippershoekweg wordt genoemd. Nazaten van de familie Van Langen uit 
de heerlijkheid Borculo hebben de Dackhorst nog tot 1781 in bezit gehouden. Daarna werd 
ze verkocht tezamen met de drie onderhorige katersteden te Rectum : Dackhorstboer, de Cooij 
en het Laer. In de negentiende eeuw verwisselde het nog verscheidene malen van eigenaar. 
Naast de naam Dackhorst, werd het ook als Dashorst vermeld. Het is een samenvoeging van 
het Twentse / Duitse dachs wat 'das' betekent en van horst wat een met kreupel- of hakhout 
begroeide hoger gelegen stuk grond aanduidt. In de naaste omgeving komt ook het erve 
Dasselaar voor.  

 

 

Waalderink, melkveehouderij, buren van Aaltink  

 
Eertink, buren van Aaltink 
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Waterwingebied Dakhorst 
 

 

Waterwingebied de Dakhorst, voorzijde van de inmiddels afgebroken boerderij aan de 
Zuidbroeksweg 8 waar destijds de familie G.W. Slettenhaar-Koetsier woonde. Vermoedelijk jaren 
zestig van de vorige eeuw. 
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De Almelose Aa 
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In 2014 opende waterbedrijf Vitens in samenwerking met de provincie Overijssel, de gemeente 
Wierden en het waterschap Vechtstromen een nieuwe waterbuffer Dakhorst, gelegen bij 
Rectum/Ypelo. De waterbuffer voorziet niet alleen in een waterwingebied voor drinkwater. 
Samen met de nieuwe beek ‘De Doorbraak’ zorgt deze waterbuffer voor een betere waterafvoer 
in het gebied. Bij hoog water in De Doorbraak vult de buffer zich automatisch. Inmiddels is 
de Dakhorst ook bekend geworden bij de vogelaars. Een breed spectrum aan vogels heeft het 
gebied inmiddels ontdekt voor de broed en/of doorreis. 

 

Huis en Hof Bevervoorde 
 

De Hof Bevervoorde is een boerderij en voormalig adellijk huis in de buurschap Rectum . Het 
lag in het voormalige richterambt Kedingen. Het is een van de drie adellijke bewoningen die 
in deze kleine buurschap hebben gestaan. In 1845 is het oude huis afgebroken en zijn de 
bouwhuizen blijven staan. De oude boerderij van Ter Keurst is nog niet zo lang geleden 
afgebroken. 

Hoe oud de Hof te Bevervoorde is, is niet bekend. Het heeft toebehoord aan de riddermatige 
familie Van Bevervoorde. Deze oefenden er hun heerschappij uit. De ridders Van Bevervoorde 
komen voor als borgman van de graafschap Bentheim en borgman van Goor en Almelo. 
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Van de slotgracht is niet heel veel overgebleven. 

 

In 1396 wordt de Hof te Bevervoorde verkocht aan Evert van Langen, met alle rechten die hij 
had en nog kreeg van zijn moedersgoed of van Johan van Bevervoorde, zijn oom. Op St. 
Jacobsdag (25 juli) in 1399 kwiteerde de ridder Evert van Bevervoorde Evert van Langen voor 
de betaling van de Hulshorst en van de Heerschap van Bevervoorde. 

Ick Euert van Beurvoerde make kund allen luden med dessen breue, dat my Euert van Langen 
witlike ende wal betalt hevet, al alsodane ghelt, also he my schuldich was van der Hulshorst 
ende van der Herschap van Beuerfoorde, ende schelde (schulde) een ende sine ervende daer 
qwit van ende enkenne dat ich, ende myne [erulde] an der Hulshorst ende an der Heerschap 
van Beuerfoerde nicht mer en hebben noch wachtene en sal wegen, Utghesacht viffthein 
Ghelrossche Guldene de se my dar nach aff schuldich bliuet alle argelist uytgespraecken In 
orkunde deser dinghen so hebb ich myn zegell an dessen breff gegangen, Gegeuen in het jair 
ons Heren Dusenst Driehundert negen un negentich up Sunte Jacobs Dach. 

Op de avond van Sint Johannes de Doper in 1414 hebben Godert van Bartolt van Langen 
wedergegeven haeren horigen eijgenen luiden al alsodane recht als Heer Huge van Berveurde 
Ridder hem gegeven hadde die huisgenoten waeren in der tijt dier Heerschap van Berveurde, 
dat hij versuimt hadden, iden eersten dat sij hem Hoffrecht jaerlix verwaren sullen inder Hoff 
to Berveurde des Sondags te belaecken Pinxteren her hoeren chijns penninck daer te brengen 
aen en gelijck eene olden Brabantschen penninck und voert weert seacke dat dat heerschap 
vede hadde soo sal elk husman harnas hebben naar syne macht daer hun sijn heerschap op 
hadt und op Lantdagen ende Claringen gecompareert als volgt. 

Er wordt gesproken van de heerschap Bevervoorde. Deze heerschap of heerlijkheid heeft zich 
geheel zelfstandig ontwikkeld in een redelijk dunbevolkt gebied. In 1503 wordt de Hof te 
Bevervoorde beleend aan weer een Evert van Langen. De Hof te Bevervoorde heeft dan haar 
hoogtepunt gehad. Het bleef een strategisch goed gelegen plaats. In 1573 werd in 
het markeboek van Rectum  melding gemaakt van een oorlog waardoor veel is vernield en er 
werd beschreven dat een groot aantal Spanjaarden zich hadden verschanst achter de 
Telgenkamp en Hulshorsthaar en daar de boel hadden vernield. Dit was naast de Hof te 
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Bevervoorde. Of ze de Hof te Bevervoorde hebben aangedaan is niet bekend. Het huis werd 
daarna voor een periode niet genoemd. Het kwam in eigendom van heer Van Rhede tot 
Brantlegt uit Tilligte. Deze bezat ook het andere belangrijke goederen in IJpelo, 
genaamd de Koohorst en in Enterbroek Huis Kettelaar. 
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Het voormalig kasteelterrein 

 

In 1686 kocht Jan ten Cate van de heer Rhede tot Brantlegt de Hof te Barvoorde met de 
daarbij gelegen visscherije het vrede-water, genaamd de Hesselinkvoort. Het water 
met aalstallen dat gelegen was bij Rijssen in de buurschap Rectum , was leenhorig aan de 
provincie Overijssel. Na de dood van Ten Cate ging de Hof met het viswater over op zijn 
erfgenamen, die voortaan de rustige en vredige possessie hadden. Op 7 oktober 1714 ging het 
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over van Frans van Steenwijck en zijn vrouw Judith ten Cate, naar Abraham ten Cate. De Hof 
te Bevervoorde werd in 1729 beschreven als een huis dat in desolate toestand verkeerde. 

Op 29 december 1843 werd het door Nicolaas Hendrik ten Cate verkocht. Het werd 
omschreven als: het buitenverblijf de Bavoorde, bestaande uit een herenhuis met stalling, 
koetshuis, tuinen, vijvers, plantsoenen met twee boeren erven gelegen in de buurschap 
Rectum . De koopprijs bedroeg 15.636 gulden wat een aanzienlijk bedrag was voor die tijd. 
Vrij recent na de koop, in 1845, werd het huis afgebroken. In 1851 werd de boel opnieuw 
geveild. De koper, Albertus Gerhardus Kamerling, fabrikant te Almelo en zijn vrouw Henriëtta 
Hoogklimmer, verbouwden het bouwhuis Groot Barvoorde. In het huis werden materialen van 
de oude Hof te Bevervoorde hergebruikt. Het enige wat is overgebleven van de Hof te 
Bevervoorde is het parkachtige landschap met de twee boerderijen Groot Barvoorde (Ter 
Keurst) en Klein Barvoorde (Peters) genaamd. 

Het gebied rondom de Hof te Bevervoorde of Barvoorde (zoals het tegenwoordig bekend is) 
staat bekend vanwege de grote hoeveelheid restanten van ijzerproductie uit de vroege 
middeleeuwen die er worden aangetroffen. Internationaal archeologisch onderzoek heeft 
aangetoond dat het een belangrijke plek was, net als de ijzerproductie in de ijzermolen bij de 
Koohorst aan de Ypeloweg. 

Landgoed Barvoorde aan de Kloosterhoeksweg bestaat uit landbouwpercelen waar een afgesneden 
rivierarm van de Exsosche Aa en enkele overblijfselen van een havezate (een versterkt huis, hof of 
hoeve) gelegen zijn. Het nog aanwezig zijn van deze afgesloten rivierarmen is schaars goed geworden 
in de omgeving. Naast de afgesloten rivierarm is er nog een poel aanwezig en een drietal lijnvormige 
wateren. Waar de wateren zijn gelegen is het perceel omgeven door een houtwal, graslanden, 
akkers, en een boerderij met stallen. Ter hoogte van de boerderij is een zandige paardenwei 
aanwezig, welke onderdeel uitmaakt van de op het terrein gevestigde paardenhouderij. De aalstal 
is een tuin in een rivier of beek om paling (aal) in te vangen. Het tuinwerk was meestal gemaakt 
van vervlochten wilgentenen. De meeste aalstallen waren elf of twaalf voet breed. Het water liep 
stroomafwaarts door de aalstal en bracht de paling met zich mee. Door in de aalstal slachtafval te 
hangen kwam de paling in de aalstal. Hij vrat zich vol en kon vervolgens niet meer door de betuining 
om verder te zwemmen. Niet iedereen mocht een aalstal houden, dit was verbonden aan adellijke 
rechten. De term komt het meest voor in het oosten van Nederland: Overijssel, Salland, Twenthe. 
In de rivier de Regge en de Dinkel in Overijssel bevonden zich veel aalstallen. 

 

Lakestenen  
 

Het gebied van Rectum  was afgebakend met lakestenen, lakepalen of lakestaken. De oude 
grensstenen verdwenen uit het landschap.  In een dertiende-eeuwse goederenlijst (1260-1270) 
wordt voor het eerst een boerderij in Rectum  genoemd. Rodolf van Bevervoorde en zijn zonen 
werden toen beleend met de casa in Bovinc, een leengoed van Nicolaus de 
Sconevelde, borgman van Bentheim. Deze had het in leen van de graven van Bentheim. 
Samen met het gebied in Ypelo en een aantal erven in Enter vormde het een territoriale 
eenheid. De dienstman die het in achterleen hield was de riddermatige familie Van 
Bevervoorde die in Rectum  de Hof te Bevervoorde bezat. Ook in Rijssen treft men de Van 
Bevervoordes aan. De naam Rectum  wordt in de veertiende-eeuwse oorkonden niet gebruikt, 
men spreekt van de heerschap Bevervorde. Tot 1475 worden Rectum  en Ypelo in een adem 
genoemd. In het Schattingsregister van Twenthe van 1475 is Rectum  en Ypelo één marke of 
buurschap. Rectum  hoorde tot 1811 onder het gericht Kedingen en was een van de Rijssense 
kwartieren . In 1811 ging het deel uitmaken van de gemeente Wierden.  
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Grenspaal nummer 5 W (Wierden) 

 

Grenspaal nummer 19 A (Almelo), ook wel de Riemsdijkpaal genoemd. 
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Enterweg  

 

Erve Aaltink  
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Enterweg 

  

Aelerdinck, Alink, Aeltinck, Altink, Aaltink 
 

Roelof Alink is een zoon van Hendrick in ’t Gat (van erve in ’t Gat) en Fenne uit Stockum. Jan 
Marskink (1600) is een zoon van Lambert in de Morsch. Coert Lambers Walderink op het Loo. 
Jan Coerts (Groothuis) Walderinck op het Loo. Er waren toen geen achternamen. De tweede 
naam was vaak de naam van de vader. 

Er is ook een hofhorig erve Altink te Deldenerbroek. Een van de zonen Aaltink uit Wierden 
heeft zich in Deldenerbroek gevestigd. Aaltink was ook eigenaar van het erve Senkeldam in 
Elsenerbroek. En later ook van het erve Alink aan de Klemmerweg te Elsen. Er woont echter 
geen Aaltink meer op de erven Aaltink, die nog steeds de naam dragen van de oorspronkelijke 
bewoners. 

De overgrootvader van Gert Jan Aaltink uit Nijverdal wordt Jan van Noach genoemd. Dat 
kwam omdat zijn familie op de es woonde in de buurt van Markelo. Wanneer de Regge 
overstroomde leek het net of de boerderij op het water stond.   
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Noachstraat   

 
De bijnaam Noach van Aaltink uit Elsenerbroek is in Rijssen een eigen leven gaan leiden. 
Vossebelt uit Rijssen trouwde met de dochter van Aaltink. Ze gingen wonen op het erve Aaltink 
te Elsenerbroek. Vossebelt werd dus ook Noach genoemd. Zijn familie in Rijssen werd op den 
duur ook Noach genoemd. Hendrik Jan Vossebelt, 1897–1981, is  de zoon van Hendrik Jan 
Vossebelt en Maria Johanna Schutte. Hendrik Jan is getrouwd met Johanna Berendina Ten 
Bolscher. Zij is de dochter van Pil’n Aornd. Hij verkocht wit zand voor het strooien op de 
keukenvloer en het schuren van klompen. Hij was ook schoorsteenveger. In 1923 is een straat 
naar hem genoemd, de Noachstraat. In de jaren zeventig werd dit de Noachpassage.   

 1910 

 

1920 
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1960 

 

In Rijssen werd Vossebelt ook Noach genoemd. Vossebelt is de koude kant van Aaltink uit 
Elsenerbroek. Aaltink in Nijverdal wordt ook Noach genoemd. De enige echte, volgens Gert 
Jan Aaltink. Aaltink uit Nijverdal komt oorspronkelijk uit Elsenerbroek. Ze woonden aan de 
Kolhoopsdijk op een boerderij aan de Regge. Toen Brunnenkreef er woonde noemde hij het 
erve de Parel van Twente. Het erve Aaltink werd erve Senckeldam genoemd toen Senkeldam 
er woonde. Aaltink werd Noach genoemd vanwege de overstromingen van de Regge. De 
boerderij lag dan in het water dat tot de Kolhoopsdijk kwam. De overgrootvader van Gert Jan 
Aaltink uit Nijverdal wordt Jan van Noach genoemd.  
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Aaltink Nijverdal  
 

 
1912, kruidenierswinkel van Johan Aaltink aan de Rijssensestraat te Nijverdal 
vlnr: mevrouw Ponsteen-Blikman, W. Ponsteen, mevrouw Aaltink-Ponsteen, mevrouw Van 
de Maat, Jopie en Hannie Aaltink en Marie ten Hove. 
 
 

 Kruidenier Johan Aaltink 
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Dorpswinkel van Johan Aaltink aan de Rijssesnestraat te Nijverdal. Tegenwoordig (2007) is er 
de firma Eertink gevestigd Op de foto staan: Willem Aaltink, mevrouw Aaltink-Ponsteen met 
Cornelis en Grada, Hendrik Hofman, Jansje Aaltink en Marie ten Hove. 

Aankomst van Koningin-Moeder Emma bij het station Nijverdal. Koningin-Moeder Emma 
bezoekt Nijverdal ter gelegenheid van de opening van het Volkssanatorium te Hellendoorn op 
30 mei 1902. Mevrouw Stork bood de koningin bloemen aan. In de landauer burgemeester 
De Joncheere. 
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De Helderbrugge tussen Hellendoorn en Hulsen.  
De beschadigde Helder Brugge tussen Hellendoorn en Hulsen. Op vrijdag 7 augustus 1936 
zakte een zwaarbeladen vrachtwagen uit Bloemendaal, door de houten ophaalbrug over de 
Regge, op de weg Hellendoorn-Hulsen. Eind september 1937 werd een nieuwe betonnen brug 
in gebruik genomen. En in het voorjaar van 2009 is de brug uit 1937 vervangen.  
 
 

 

Begraafplaats aan de Ninaberlaan, Hellendoorn   
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Nijverdal, Zwolle  

Nieuw fenomeen Nijverdalse tattoo-goeroe maakt furore 
14-07-2014 
 

 

 

 

Een tattoo laten zetten onder begeleiding van stevige rockmuziek. De Cult Art Shop in 
Nijverdal houdt regelmatig live-tattooing avonden. Zaterdag 26 juli met de rockbands Lost in 
Sanity en The Marshalls. 
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Toen tattoo-goeroe Gert Jan Aaltink en zijn partner Marely – beiden wandelende visitekaartjes 
voor hun bedrijf - in de zomer van vorig jaar op industrieterrein ’t Lochter van Nijverdal hun 
nieuwe tattooshop openden, wilden ze het over een andere boeg gooien. Ze besloten hun twee 
gezamenlijke passies te combineren: livemuziek en tatoeages. Het resultaat: een in het oog 
springende formule, waarbij de liefhebbers een tatoeage kunnen laten zetten met livemuziek 
op de achtergrond. ,,Iedere laatste zaterdag van de maand hebben we een inloopavond met 
live tattooing en minimaal twee livebands: van rock tot heavy metal”, vertelt Aaltink. 
 
Intussen hebben de eerste sessies plaatsgehad. Zaterdag 26 juli is het de beurt aan Lost in 
Sanity, geformeerd rond zangeres Patricia en leadgitariste Peggy. De rockband timmert met 
eigen composities internationaal aan de weg met tournees in onder meer Zwitserland en Italië. 

Vervolgens is het de beurt aan The Marshalls. Deze band heeft rockklassiekers uit de 
zeventiger jaren op het repertoire van onder meer Led Zeppelin, Status Quo, Queen, AC/DC 
en maakt uitstapjes naar de tachtiger en negentiger jaren met nummers van Van Halen en 
Metallica. 
Volgens Marely bestaat de Cult Art Shop officieel al ruim vijftien jaar, maar is Gert Jan al 
langer bezig. ,,Met zijn enorme passie voor muziek wilde hij eigenlijk altijd al muziek en tattoos 
samenvoegen. Voor zover wij weten zijn we hiermee de enige tattooshop in ons land die 
tatoeages plaatst onder begeleiding van livemuziek.” 

Dankzij het nieuwe bedrijfspand dus, dat is voorzien van een podium van waaraf de band hun 
decibels de shop in slingeren. ,,We hebben hier een bühne van elf bij vier meter, vijf 
werkplekken voor het plaatsen van tattoos en een apart afsluitbare ruimte, waar we piercings 
kunnen aanbrengen. Heel discreet dus.” De live-tattooconcerten maken intussen in rap tempo 
furore in rockend Nederland. ,,Intussen hebben we hier een aantal gerenommeerde 
rocknamen gehad, waaronder het Zweedse Mother Misery. Op 23 augustus hebben we 
overigens weer ons festival Tattoofest. Alweer voor de zevende keer. Met als hoofdact 
Mercenary uit Denemarken en ook Mother Misery is dan weer van de partij.” 

  

 
 

Koffie zonder cafeïne? Nee, dat hebben we hier niet”, zegt eigenaresse Lysa Aaltink uit 
Nijverdal. Wel biologische koffie en daar hoort cafeïne in. Dat is de natuurlijke zuiverheid van 
koffie. De 26-jarige onderneemster weet waar ze het over heeft, want ze verdiept zich al jaren 
in het bereiden van biologische gerechten en drankjes. Voor de Nijverdalse is daarbij één ding 
het belangrijkste: het moet zo lekker mogelijk zijn. Op de menukaart van Lysa’s staan 
smoothies met klinkende namen als Groene Wei, Rooje Rakker of Rode Bieppel. En natuurlijk 
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zijn er broodjes, met oude kaas, zalm, ossenhaas of kip. Afgemaakt met een zelfgemaakte 
avocadospread, paprikaspread of een bietenspread. Die eigenschappen heeft ze niet van een 
vreemde. Haar vader is Gert-Jan Aaltink, eigenaar van de Cult-art Shops in Zwolle en 
Nijverdal. Zijn artistiek talent kon hij de afgelopen laatste maanden goed gebruiken bij het 
inrichten van het interieur van het restaurant.  

 

 

Dagblad van het Oosten, 24 juni 1942  

 

 

Leeuwarder Courant, 20 februari 1968 
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Twents Dagblad Tubantia, 23 oktober 1950 
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Zwolsche courant, 5 april 1935 
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Almelo’s dagblad, 6 mei 1944 
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Het erve Senckeldam, voorheen Aaltink 
 

 

1969, erve Senkeldam aan de Kolhoopsdijk 

 

 

 

Het erve Senkeldam in Elsenerbroek is vermoedelijk gesticht in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw en behoort daarmee tot de oudste in Elsenerbroek. Begin 1800 was ze met 
bijna 6½ hectare grond in het bezit van Holland op erve Aaltink in Deldenerbroek. Het was 
toen al een redelijk omvangrijk bedrijf met een veestapel bestaande uit een merrie, vier koeien, 
twee vaarsen en vier kalveren. In 1832 werd het geërfd door dochter Janna Holland die was 
getrouwd met Berend Jan Senkeldam uit het Kerspel Goor. Deze verkreeg bij de markedeling 
er ruim zes hectare bij zodat, toen de boerderij in 1864 in eigendom overging op zoon Jan 
Senkeldam, het ruim twaalf hectare grond omvatte. In 1871 werd de boerderij verbouwd en 
in 1901 en 1931 vonden er verbouwingen plaats. De grondoppervlakte daalde tot elf hectare, 
o.a. doordat in 1912 ruim twee hectare heidegrond werd verkocht aan De Wilde. Er bevinden 
zich de volgende sluitstenen: boven de niendeure: JMW 1875 GJS 1917 (Janna Margaretha 
Wegereef Gerrit Jan Senkeldam), in voorhuis: JS GJS 20-05-1901 (Jan Senkeldam Gerrit Jan 
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Senkeldam), op de waterput met o.a. letters WMR (WilleMina Rijmerink). Bij gelegenheid van 
het huwelijk in 1960 van de laatste bewoners, Gerrit en Mineke Brunnekreef, werd het 
woonhuis verbouwd. Vervolgens werden er in 1964 ten behoeve van de te stichten camping 
zomerhuisjes gebouwd en een toiletgebouw gesticht. Vijf jaar later werd de wagenloods 
verbouwd tot kantine. De landbouwactiviteiten zijn inmiddels gestaakt, de bewoners zijn 
overleden, hun dochter is vertrokken en de gebouwen verkeren in een vervallen staat. In 2017 
is het totaal vervallen pand gekocht door Maurice Roetgering. 

Nu nog wonen er Alinks in Oldenzaal, Enschede, Hengelo, Borne, Enter en Goor. In Rijssen, 
Wierden en Nijverdal wonen Aaltink en Altink. 

 

 

Gerrit Jan Alink, geboren 6 augustus 1900 te Goor 
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Volkskrant, 10 oktober 1981 (Aaltink, Enschede) 

 

 

Enschedesche courant, 17 april 1918 
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Het Grote Gat te Stokkum 

 
Aaltink had land in het grote gat, het erve werd Adelink genoemd.   

 

 

Uit het verpondingsregister van 1601 van de marke Stokkum 

erve Adelink / Alink / leen Overijssel voor 1394 – 1800 

eigenaar Huis Weldam voor 1394 - 1621 

eigenaar Huis Backenhagen 1674 - 1712 

perceelsgewijs gesplitst vanaf 1755 

huisperceel eigenaar Jan Alink 1832 

tienden leen Overijssel  voor 1379 - 1801  

eigenaar Huis Weldam voor 1379  voor 1801 

 

uitgang 1 spint rogge etc. aan koster te Markelo voor 1500 voor 1823  

1475 Adeling, 2 s(child), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d.  

1499 Adeling, woeste.  

1601 Alinck, 10 mudde landes. 5 - 0 - 0.  

1602 Alinck, 10 mudde landes, 2 dagwerck broicklandes.  

1832 Kadaster gemeente Markelo, sectie E nummer 605. 
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Boerderijnummer 2.1.330  

Erfnaam Alink  

Oudste vermelding 1379  

Huidig adres Stokkumerweg 24  

Historie boerderij  

Het erve Adeling, zoals het vroeger genoemd werd, is heel lang eigendom geweest van de familie 
Sticke op het Weldam en vanaf 1662 door vererving in het bezit van verschillende families. 

't Guet geheiten Adeling ende den tienden groff ende smal van denselven.  

1379-1382. 

 Beleend door Arnd Sticke.  

25-08-1394.  

Idem door Pilgrim Sticke.  

07-10-1408.  

Idem door Aerndt Sticke na de dood van zijn vader. 

 02-08-1433.  

Idem door Gelmer Stycke na de dood van zijn vader Aernt Sticke.  
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30-10-1433.  

Idem door Johan Stick.  

04-09-1579.  

Idem door Johan Ripperda na opdracht door zijn broer Eggerich Ripperda, drost van Sallant.  

15-09-1620.  

Den thienden groff en smal over Adeling beleend door Unico Ripperda opten Weldam tot zijn 
goede recht, zoals Eggerich Ripperda daarmee in 1556 was beleend.  

12-11-1621. 

 Den hoff tot Adelinck met sijnen toebehooren beleend door Anna Hilaria Ripperda na 
opdracht door Unico Ripperda opten Weldam. Hulder haar man Conraedt Ludolph van 
Keppel.  

1475. Schattingsregister. Adeling. 2 s., bet. 3 golden r.g. 1499. Schattingsregister. 1 s., ligt 
woeste.  

1601. Verpondingsregister. 10 mudde landes en 2 dagwerck broicklandes en men had 4 
paarden.  

1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.  
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1638. Archief kasteel Weldam. Inv.nr. 62. Belening door Ripperda in opdracht van 
Ridderschap en Steden. 

 02-06-1662.  

Idem door Anna Cathrina van Keppel, dochter van wijlen Ludolph Conraet van Keppel en van 
Anna Hilaria Ripperda, krachtens testament en magescheid. Hulder Rychardt van Rhyn, 
doctor juris.   
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09-10-1674. 

 Idem door Joan Ludolff Mulert tot Bakenhagen na de dood van zijn tante Anna Catherina 
van Keppel genaemt de Wrede.  

15-05-1688.  

Idem door Johan Ludolph Mulert, zoals zijn grootmoeder Anna Hilaria Ripperda daar in 1621 
mee was beleend.  

29-05-1710. 

Idem door Lucia Anna Mulart toe den Backenhage, ritmeester, Conraad Willem Mulart, 
kapitein, benevens hun onmondige zuster en broer Janna Mechtelt en Joan Ludolf Mulart, 
tesamen na de dood van hun vader Joan Ludolf Mulart, heer van Backenhage. Hulder Henrik 
ter Braak.  

13-10-1712.  

Idem door Margareta Pothoff, weduwe Leusink, na opdracht namens de jufferen Mulart. 
Hulder haar schoonzoon Gousuinus Lucassen, predikant te Olst.  

30-03-1728. 

Idem door Lambertus Luessinck na de dood van zijn moeder Margareta Pothof, weduwe 
Leussinck. 

16-08-1737. 
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 Idem door Jacoba Scheene, weduwe van Lambertus Leussink, namens hun onmondige zoon, 
Hermannus Henrikus Luessink. Hulder Josias Sluijsken, procureur. 

17-11-1749.  

Idem door Jacoba Scheene, weduwe van Lambertus Leussink, na de dood van haar zoon 
Hermannus Henricus Leusink. Hulder Hermannus ten Broeke.  

17-11-1749. 

 Idem door Hendrik Lindeman na opdracht door Jacoba Scheene, weduwe van Lambertus 
Leussink.  

 

 

Löppinksweg, erve Aaltink, rechts tussen het groen. 
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Het erve Aaltink is op de hoek van de Löppinksweg en de Stokkumerweg 
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14-05-1755.  

Idem door Jan Dagger, eerder knecht bij Kistemaker, als koper voor f 2245,- na opdracht door 
Hendrik Lindeman, burger vaandrig te Deventer: Soodanige percelen uit het erve Adelink 
bestaande in het huis alsmede de kamp of hoff daar het huis op staat, ongeveer groot twee 
mudde gesaay; nog de Groote Kamp by het huis met de Tibbe Scharen samen groot ongeveer 
vyf mudde gesaaij; nog hierby het Groote en Kleine Gatstuk in den Esch agter in Scholtinks 
Hofkamp groot ongeveer een en een half gesaaij; alsmede het Veenestuk agter Lippinkskamp 
groot ongeveer een mudde gesaaij; nog een hooyland aan de Schipbeeke, Alinksmate 
genaamd, groot ongeveer tien dagwerk, sonder egter gebonden te willen wesen aan de groote 
van het land, alles met syn lusten en lasten, gelegen in het carspel van Markel, buerschap 
Stokkum. De resterende grond werd verkocht aan o.a. Wansink, Klein Wannink, Hesselink, 
Leetink en Nieland. In augustus 1778 laten Jan Daggert nu Alink en Wilmken Haar Geers 
hun testament op langstlevende opmaken; in october van dat jaar geeft Jan het versterf van 
zijn vrouw aan nalatende het halve erve en goed Alink. 

 

23-05-1755.  

De Nieuwe Kamp en de Raalekamp, gelegen in den Stokkemer Esch langs Weerts-en 
Lippinkskamp, beleend door Jan Adelink na opdracht door Hendrik Lindeman, burger-
vaandrig te Deventer.  

28-05-1760.  

Idem door Berent Willemsen Heute woonachtig op het erf Nylant te Stokkum, na opdracht 
door zijn stief-schoonvader Jan Nylant (= Mullenkolk), eveneens op Nylant woonachtig, die op 
23 mei 1755 met deze 2 kampen was beleend.  

06-05-1785.  

Beleend door Willem Berents, onmondig, na de dood van zijn vader Berent Willemsen Hute. 
Hulder zijn voogd Jacob Alink.  

06-05-1785. 

Idem door Jan Grevink als koper na opdracht door Willem Berents.  

14-05-1755.  

Soodanige percelen uit het erve en goed Adelink in het carspel van Markel, buerschap 
Stokkum, bestaande in verscheiden akkers saayland, namentlyk de Lange en Korte 
Heegestukken, alsmede de Imebree en de Lange en Korte Dikke Hurne; voorts het Loostukjen; 
nog het Groote en Kleine Nijenhuisstuk alsook het Lange Stuk, tesamen groot ongeveer seven 
mudde gesaay en kennelyk gelegen in den Stokkemer Esch, onbepaalt de groote en quantiteit 
van de akkers. Bovenstaande percelen beleend door Jan Wansink na opdracht door Hendrik 
Lindeman, burger-vaandrig te Deventer.  

12-12-1757.  

Idem door Jan Wansink na de dood van zijn vader Jan Wansink. 

12-12-1757.  

Idem door Herman Wevers als koper na opdracht door Jan Wansink. 

08-05-1786.  

Idem door Jan Wevers na de dood van zijn vader Harmen Wevers.  
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22-05-1755.  

Twee akkers uit het erve en goed Adelink, genaamt de Lange en Korte Heegestukken. Beleend 
door Hendrik Klein Wannink na opdracht door Jan Wansink.  

13-09-1773. 

Idem door Henrik Kleyn Wannink, zoals zijn vader Henrik Kleyn Wannink daar in 1755 mee 
was beleend.  

04-06-1788.  

Idem door de onmondige kinderen van wijlen Hendrik Klein Wannink. Hulder hun voogd 
Gerrit Albrink.  

12-11-1756.  

Eenige stukken lands uit het erve en goed Adelink, het Lange Stukjen en de Nienhuisstukjes 
genaemt. Beleend door Teunis Hesselink als koper na opdracht door Jan Wansink. 25-08-
1762. Idem door Jan Hesselink als koper na opdracht door Teunis Hesselink. 

28-12-1781. 

Idem door Arent Hesselink, onmondig, na de dood van zijn vader Jan Hesselink (= Clossert). 
Hulder zijn voogd Jan Klosters. 

 23-04-1784.  

Idem door Jan Arents Hesselink, onmondig, na de dood van zijn vader Arent Hesselink. Hulder 
zijn voogd Jan Kloster.  

12-12-1756.  

Twee stukken lands uit het erve en goed Adelink, gelegen in den carspel van Markel, 
buerschap Stokkum, de Imebree en het Lootstukjen genaamt. Beleend door Gerrit Lietink als 
koper na opdracht door Jan Wansink.  

14-05-1755. 
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Perceel hooyland aan de Bolksbeeke, genaamt Alinksland of Alinksslag. Beleend door Herman 
Wissink uit Harke als koper na opdracht door Hendrik Lindeman, burger-vaandrig te 
Deventer. In 1682 is eigenaar Heer Mulert van den Backenhaghe en in 1752 Hendrik 
Lindeman te Deventer. In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie, 6 koeien en 4 kalveren.  

1811-1815 

 huisnr 598.  

In 1850 werd bij een publieke veiling het erve en de grond verkocht: het huis werd gekocht 
door Jan Hendrik Hungerink van de Hunger die de boerderij sloopte en in 1860 dit stuk grond 
verkocht aan de familie Vruwink-ten Thije; de overige grond ging o.a. naar Leferink, Greven, 
Leunkboer, Karsenberg en Overbeek. De familie Vruwink was pachter van Klein Wannink, ze 
kochten dus de vroegere huisplaats van Alink en bouwden er vervolgens, ca 100 m zuidelijker, 
een nieuwe boerderij. Bij de koop werd uitdrukkelijk beschreven dat ze de markerechten 
konden overnemen van het oude erve Alink. Na de markedeling en wat aankopen kwam de 
omvang op ca 12 ha. Bovendien werd in 1897 buurman de Heuver opgekocht wat gesloopt 
werd. In 1966 werd de boerderij door de eigenaar, de familie Klein Nagelvoort, verkocht aan 
Hagreis uit Ambt Delden die het twee jaar later doorverkocht aan de familie Hasselo die van 
erve Schreurs (2.1.360) aan de Petersweg kwam. 

 

 

 

 Bewoning Teunis Aelinck, begraven op 17-10-1709 te Markelo. Gehuwd met Gerritjen 
Aelinck. Uit dit huwelijk: 

1. Henrick Aelinck, geboren te Stokkum, gedoopt 1670 te Markelo.  

2. Jenneken Aelinck, gedoopt op 27-06-1675 te Markelo.  



 
 

286 
 

3. Alken Aelinck, geboren te Stokkum, gedoopt op 19-12-1680 te Markelo, huwt augustus 
1712 te Geesteren met Jan Sweers.  

4. Gerritjen Aelinck, geboren te Stokkum, gedoopt op 25-12-1688 te Markelo, overleden om 
en nabij   1726 te Stokkum, huwt 15-12-1720 Teunis Venemans.  

5. Hermen Aelinck, huwt 11-6-1693 wed. Fenneken Reekers/Diepenheim.  

6. Jacob Aelinck, huwt mrt 1711 te Diepenheim met Jenneken Hermsen 
Swierinck/Diepenheim.  

7. Hendrickjen Aelinck, huwt 29-7-1703 Hendrick Fockers/Stokkum. 

8. Gerrit Aelinck, begraven op 24-12-1712 te Markelo.  

9. Engele Aalinks, huwt 29-8-1711 te Lochem met Jan Coopes/Nettelhorst. Jenneken Aelinck, 
geboren te Stokkum, gedoopt op 27-06-1675 te Markelo. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige 
leeftijd op 02-07-1702 te Markelo met Roelef Horsting, zoon  van Luiken Horsting uit 
Haxbergen. Uit dit huwelijk: 1. Roeloff Horsting, geboren te Stokkum, gedoopt 08-1702 te 
Markelo, overleden jong. 2. Jenneken Horsting, geboren te Stokkum, gedoopt 1704 te 
Markelo.  

 

De familie Horsting-Alink vertrekt ca 1706 naar Koelman (3.3.150) in Herike. Gerrit Aelinck, 
overleden te Stokkum, begraven op 24-12-1712 te Markelo. Gehuwd voor de kerk op 27-03-
1698 te Markelo met Jenne Holters, dg. van Hendrick Holters/Rectum. Uit dit huwelijk: 

1. Jan Alink, gedoopt op 16-01-1699 te Markelo. 
2. Hendrick Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 19-07-1705 te Markelo.  
3. Jenneken Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 25-04-1707 te Markelo.  
4. Hermen Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 11-08-1709 te Markelo, huwt 1740 te 

Diepenheim met Henrina Jansen Huiskes/Diepenheim. (te Diepenheim worden 
gedoopt 13-5-1742 Gerrit Jan, 19-7-1744 Berent en 30-7-1747 Jenneken).  

Jenne Holters hertrouwt voor de kerk (2) op 14-05-1713 te Markelo met Gerrit Peters, 21 jaar 
oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 26-07-1691 te Markelo, overleden na 1753 te Stokkum, 
zoon van Arend Peters/Stokkum.  

 



 
 

287 
 

 

 

Jan Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 16-01-1699 te Markelo, overleden om en nabij  
1750 te Stokkum. Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 01-03-1728 te Markelo met 
Fenneken Mullers, overleden om en nabij  1732 te Stokkum, weduwe van Roelof 
Hogelaar/Diepenheim. Gehuwd voor de kerk (2) om en nabij  1733 met Jenne NN. Uit dit 
tweede huwelijk:  

1. Geertruit Alink, geboren om en nabij   1734 te Stokkum, overleden om en nabij   1773 te 
Stokkum, huwt om en nabij   1759 met Berend Heuten.  

2. Egbertjen Alink, geboren om en nabij   1736 te Stokkum, huwt 25-6-1758 wed. Roelof 
Mollenkolk/Elsen. 

3. Egbert Alink, geboren om en nabij   1738 te Stokkum. 

4. Jenneken Alink, geboren om en nabij   1740 te Stokkum.  

5. Jacob Alink, geboren op 20-04-1742 te Stokkum, overleden 02-04-1826 te Diepenheim, 
huwt 3-2-1776 Hendrica Kiffen/Diepenheim.  

6. Aeltjen Alink, geboren om en nabij   1745 te Stokkum.  

7. Hendrica Alink, geboren om en nabij   1749 te Stokkum, huwt 18-6-1774 met Jan 
Greven/Beusbergen. Jenne NN hertrouwt voor de kerk (2) op 17-09-1751 te Markelo met Jan 
Mullenkolk, 32 jaar oud, geboren te Elsen, gedoopt op 03-09-1719 te Rijssen, zoon van Henric 
Mullenkolk/Elsen.  

Uit dit tweede huwelijk:  

8. Jannaken Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 12-07-1752 te Markelo. Jan en Jenne 
Meulenkolk vertrekken ca 1755 naar nieuw te stichten boerderij Nieland (2.1.430). Jan 
Daggert, kotter, zn. van Jan Daggert/Markelo. Gehuwd voor de kerk (1) op 22-03-1755 te 
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Markelo met Willemken Haargeerts, 25 jaar oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 26-12-1729 
te Markelo, overleden 1778 te Stokkum, dochter van Jan Haargeerts/Stokkum.  

Gehuwd voor de kerk (2) op 30-01-1779 te Markelo met zijn buurmeisje Jacomina Heuver, 22 
jaar oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 27-06-1756 te Markelo, overleden op 17-03-1829 
te Stokkum op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan Heuver. Uit het eerste huwelijk:  

1. Jan Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 07-12-1755 te Markelo, jong overleden. Uit het 
tweede huwelijk:  

2. Willemina Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 05-03-1780 te Markelo, overleden jong.  

3. Janna Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 01-07-1781 te Markelo, overleden op 07-02-
1849 te Markelerbroek op 67-jarige leeftijd, huwt 20-6-1816 te Goor met Harmen ten Dam.  

4. Jan Alink of Daggert, landbouwer, geboren te Stokkum, gedoopt op 31-08-1783 te Markelo, 
overleden op 13-05-1841 te Stokkum op 57-jarige leeftijd. 

 5. Willemina Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 17-03-1786 te Markelo, overleden op 
24-06-1857 te Diepenveen op 71-jarige leeftijd, huwt 4-8-1821 te Bathmen met Jan Reilink.  

6. Hendrika Alink, geboren te Stokkum, gedoopt op 24-05-1789 te Markelo, overleden op 25-
01-1862 te Diepenheim op 72-jarige leeftijd, huwt 05-06-1840 te Diepenheim met weduwe 
Arend Jan Heetland.  

7. Jenneken Alink, geboren op 30-08-1791 te Stokkum, overleden op 24-04-1830 te 
Diepenheim op 38-jarige leeftijd, huwt 01-11-1823 te Neede met landbouwer Marten Rot. 

 8. Gerrit Jan Alink, landbouwer, geboren op 22-06-1797 te Stokkum, overleden op 01-11-
1849 te Stokkum op 52-jarige leeftijd, ongehuwd. 
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Jan en Gerrit Jan, beiden ongehuwd, zetten het boerenbedrijf voort. Na hun dood werd de 
boerderij in 1850 afgebroken 

In 1860 bouwt Willem Vruwink, met zijn gezin afkomstig van Klein Wannink (2.2.030), een 
kleine 100 mt zuidelijker een nieuwe boerderij Alink. Willem Vruwink, geboren op 23-06-1820 
te Stokkum, overleden op 29-10-1870 te Stokkum op 50-jarige leeftijd. Gehuwd op 30-jarige 
leeftijd op 22-07-1850 te Markelo met Berendina ten Thije, 26 jaar oud, geboren op 26-09-
1823 te Stokkum, overleden op 10-04-1903 te Stokkum op 79-jarige leeftijd.  

Uit dit huwelijk: 

1. Hermanus Vruwink, geboren op 11-04-1852 te Stokkum. 

2. Hendrika Berendina Vruwink, geboren op 01-01-1855 te Stokkum, overleden op 11-10-
1903 te Stokkum op 48-jarige leeftijd, huwt 21-11-1885 met Gerrit Jan Lammertink.  

3. Berend Jan Vruwink, landbouwer, geboren op 02-02-1857 te Stokkum, overleden op 09-
05-1910 te Stokkum op 53-jarige leeftijd, ongehuwd.  

4. Gerrit Hendrik Vruwink, geboren op 10-11-1859 te Stokkum, overleden op 28-11-1937 te 
Markelo op 78-jarige leeftijd.  

5. Hendrik Jan Vruwink, geboren op 15-11-1862 te Stokkum, overleden op 16-07-1933 te 
Stokkum op 70-jarige leeftijd, huwt 21-3-1908 met Geertrui Berkedam (wed. van Johann 
Heinrich Stomps).  

6. Gerrit Jan Vruwink, landbouwer, geboren op 12-10-1866 te Stokkum, overleden op 18-12-
1936 te Markelo op 70-jarige leeftijd, huwt 13-4-1901 met Gerritdina Klein Nagelvoort. 
Hermanus Vruwink, geboren op 11-04-1852 te Stokkum, overleden op 27-12-1937 te 
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Stokkum op 85-jarige leeftijd. Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30-07-1887 te Markelo met 
Johanna Hargeerds, 22 jaar oud, geboren op 22-03-1865 te Markelo, overleden op 10-11-
1907 te Stokkum op 42-jarige leeftijd.  

Uit dit huwelijk: 1. Willemina Vruwink, geboren op 14-07-1888 te Stokkum, overleden op 14-
02-1973 te Stokkum op 84-jarige leeftijd. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1911 te 
Markelo met Gerrit Jan Klein Nagelvoort, landbouwer, geboren 1887 te Herike, overleden op 
22-03-1920 te Markelo.  

Uit dit huwelijk:  

1. Hermanus Klein Nagelvoort, geboren 1911 te Stokkum.  

2. Frederik Jan Klein Nagelvoort, geboren 1913 te Stokkum, overleden op 19-02-1999, huwt 
15-04-1940 met Johanna Willema Stoelhorst.  

Hermanus Klein Nagelvoort, geboren 1911 te Stokkum, overleden op 30-10-1969 te Stokkum.  

Gehuwd op 31-03-1934 te Markelo met Frederika Gerritdina Boswinkel, geboren 1913 te 
Elsenerbroek. Uit dit huwelijk:  

1. Gerrit Jan Klein Nagelvoort, geboren 1934 te Stokkum, huwt 09-09-1953 met Gerritje 
Nijkamp.  

2. Hendrik Jan Klein Nagelvoort, geboren 1936 te Stokkum, overleden op 11-09-1936 te 
Stokkum.  

3. Hendrik Jan Klein Nagelvoort, geboren 1943 te Stokkum. 

De familie Klein Nagelvoort-Boswinkel verhuisde in 1966 naar nieuw gebouwde woning aan 
Stokkumerweg 26. Vervolgens woonde de familie Hagreis uit Wiene ruim een jaar op het erve 
totdat in 1968 de familie Jan Willem Hasselo kwam van erve Schreurs aan de Petersweg.Bron: 
De Hofmarken 

Kleinzoon Gerrit Jan Klein Nagelvoort (1934) vertelt dat zijn na de dood van de broers van zijn 
overgrootvader de boerderij is afgebroken. Er is een nieuwe boerderij gebouwd. De nieuwe 
boerderij staat nog steeds op de huidige plaats. Er hebben echter wel renoveringen plaats 
gevonden. Gerrit Jan woont met zijn vrouw Gerritje Nijkamp schuin aan de overkant van de 
boerderij aan de Stokkumerweg. Hij vertelt dat er grond is verkocht waarop huizen zijn 
gebouwd en dat de grond eerder doorliep tot aan de rijksweg (Stationsweg). Gerrit Jan is 
evenals zijn vader en grootvader op het erve Aaltink geboren, aan de Stokkumerweg 24.  
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G.J. Alink en G.D. Westenaar op Algemene begraafplaats Weitakkersweg, Enter 

 

 

 

 

 

 

Goor  

G.D. Westenaar 31-01-1906 16-04-1969 63 Alink 
  

G.J. Alink 06-08-1905 27-12-1969 64 Westenaar   
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Enschede 

 

 

Enschede  
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Familie Altink, Rijssen  

 

 

Nijverdal  
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Enschede  

 

 

 

 

Boerderijnummer 5.4.320  

Erfnaam erve Alink-Verdriet  

Oudste vermelding eind achttiende eeuw 

Huidig adres Klemmerweg 9  
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In 1798 werd het halve plaatsje Verdriet door Hendrik Brunnekreef bij executie gekocht van 
Pothoff voor de prijs van 174 gulden. Dit boerderijtje bleef lang in het bezit van de familie 
Brunnekreef uit Goor. Zij waren voermannen en logementhouders van beroep en hadden vele 
bezittingen in de gemeente Markelo. Het eigendom van dit boerderijtje ging altijd van vader op 
zoon totdat in 1905 Willemina Brunnekreef, die getrouwd was met de Goorse boomkweker 
Evert Nieuwenhuis, het met 1½ ha grond bij een openbare verkoop verkocht aan de bewoner 
Arend Jan Alink. De familie Alink breidde de omvang van de boerderij uit door in de periode 
1922-1937 in totaal  vier hectare aan te kopen van de familie Hegeman. 

 

In 1961 was Willem Alink nog steeds de eigenaar van het boerderijtje met toen 5½ ha grond. 
De familie Alink heeft ongeveer 2005 de boerderij verkocht aan de aannemer Johan Rouweler 
uit Goor. Het pand is vervolgens door de koper gesloopt en in 2007 vervangen door een fraai 
landhuis op ongeveer honderd meter oostelijk van het oude erve Alink. Dit werd vervolgens 
verkocht aan de familie Haafkes uit Goor. Zij hebben maar korte tijd gehad om te genieten 
van hun prachtige onderkomen. Twee dagen na het betrekken van de woning in december 
2007 overleed Harold Haafkes. In 2013 is het pand aangekocht door Patrick Gierkink en 
Tineke Spijkers. Een paar jaar later is overigens het pand al weer van eigenaar verwisseld. 
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Bron: Docplayer.nl  
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Begraafplaats (rk) aan de Enterstraat te Rijssen 
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Begraafplaats Enterweg Rijssen 
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De eendenkooi 
 

Eendenkooien werden vroeger gebruikt om eenden te vangen voor consumptie. Met tamme 
eenden en een kooikershondje werden de wilde eenden naar de kooi gelokt en daar gevangen 
in de vangnet. Om zoveel mogelijk eenden te kunnen vangen, moest het rondom de kooi stil 
zijn. Dit is wettelijk vastgelegd met het zogenaamde afpalingsrecht. Om de eendenkooi werd 
een cirkel getrokken. Binnen deze cirkel mocht, behalve de eigenaar, niemand handelingen 
verrichten die de eenden zou verstoren of verjagen. De eendenkooiker paalde de stiltezone af 
met 'kooipalen' of borden. 

Een eendenkooi (gloep) is van oorsprong een plek waar in het wild levende eenden werden 
gevangen voor consumptie. Een eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle 
sloten op uitkomen, de zogenaamde vangpijpen. Eenden die uit een kouder wordend gebied 
getrokken zijn om in een warmer gebied te overwinteren, zoeken vaak een plek waar ze kunnen 
uitrusten van de reis. Om deze overvliegende eenden te lokken houdt de beheerder op de 
kooiplas een aantal gekortwiekte 'staleenden' die hij dagelijks voert, ze zijn gewend aan de 
kooiker met zijn kooikerhond. 

De vanginrichting voor waterwild dateert zeker uit de middeleeuwen. Waarschijnlijk is hij 
ontstaan uit een systeem met fuiken die net boven water stonden opgesteld. Een vroege 
vermelding is uit Engeland waar in 1280 toestemming wordt gevraagd voor het oprichten van 
een eendenkooi. In Denemarken, Noord-Duitsland, Engeland en de Nederlanden zijn door de 
eeuwen heen eendenkooien opgericht. In het huidige Nederland is de locatie van zo'n 
drieduizend van deze 'vangstallen' bekend, de meeste waren in gebruik in de zeventiende 
eeuw. 
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Einde van de vangpijp 

 

Als het jachtseizoen geopend is laat de kooiker zijn hond, het kooikerhondje, langs de pijp 
lopen. Het doel is om de op de plas rustende vreemde eenden te lokken. De pijp is aan 
weerszijden voorzien van rietschermen zodat de eenden de kooiker niet kunnen zien. Het 
hondje laat hij voor en achter langs de schermen lopen. De eenden, nieuwsgierig geworden 
door het gedrag van het kooikerhondje met zijn opvallende grote witte staart, die steeds weer 
verdwijnt en een eindje verder weer tevoorschijn komt, zwemmen achter het hondje aan de 
steeds nauwer wordende pijp in. Dan komt de kooiker achter de schermen vandaan en jaagt 
de eenden op. De eenden vliegen dan verder de pijp in het licht tegemoet. Het kooibos rond 
de kooiplas wordt namelijk aan het eind van elke pijp opengehouden. De eenden vliegen 
uiteindelijk tegen de zogenaamde spiegel, een schuin gespannen net aan het einde van de 
pijp. Ze vallen dan naar beneden en kruipen naar de enige schijnbare uitweg aan het einde 
van de pijp, het vanghokje. De kooiker laat het vanghokje dichtvallen zodat de eenden 
gevangen zitten en niet meer terug kunnen. Soms worden ook lokeenden gebruikt. 
Tegenwoordig worden de eendenkooien gebruikt voor excursies en het ringen van vogels. 
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De rietschermen 

 

Laatste woorden    
 

Je bent Enterse omdat je er vandaan komt. Het heeft niets te maken met streektaal want daar 
hebben we er al genoeg van. Het kan evenmin een kwestie van godsdienst zijn. Het komt ook 
niet door het bloed. Het komt niet door het ras. Het heeft alles te maken met de Regge, de 
zandkopjes, de beken, de voorde, de stuwen. Andere mensen leren hun kinderen op school 
geschiedenis om ze vaderlandsliefde bij te brengen. Ik neem mijn kinderen mee naar de Regge, 
de voorde, de stuw en de zandweggetjes. Het besef groeide dat de familieverhalen al snel 
geschiedenis zouden zijn. Voor die tijd dient het vast gelegd te zijn. En je moet snel zijn, want 
de mensen bij wie je moet zijn hebben niet het eeuwige leven. Voordat je het weet kan niemand 
meer iets vertellen over deze geschiedenis. Er zijn anekdotes van verschillende personen en 
fotomateriaal. Zo gaan de personen ook leven voor de mensen die hen niet hebben gekend en 
nooit zullen leren kennen. Mijn familie is danig uitgebreid. Koersen trouwden met  mannen 
of vrouwen van Wassink, Morsink, Wolters, Dasselaar, Vunderink, Beverdam, Van Buuren, 
Van der Riet, Borkent, Steunenberg, Geerling, Waaldering, Bloemendaal, Maassen van den 
Brink, Koenderink, Ligtenberg, Eshuis, Ter Keurst, om er een paar te noemen. Er zijn vanaf 
1800 dertig bakkers in de familie. Mijn vader was er één van. Het doel van dit boek is de 
geschiedenis van Aaltink, Alink, Koers en de foto’s voor het nageslacht bewaren. Wat zou mijn 
vader al die verhalen en foto’s mooi hebben gevonden! 

 

Enter, 12 augustus  2019 

 


