Aaltink
er was eens...
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Anneke Koers

1

Voorwoord
De geschiedenis van koningen, graven en hertogen zijn in veel geschiedenisboeken
opgeschreven. Op school moesten we leren over keizers en moedige ridders. Maar nooit is er
aandacht geweest aan het leven van de gewone man. We leren van hun geschiedenis door
middel van bodemvondsten. Ik ben mij bewust dat de geschiedenis van het geslacht Aaltink
nog hiaten heeft die misschien opgevuld zullen worden.
Ik die de duisternis omhels, schenkt vreugde aan de aarde. Niets kan de ogen van de
herinnering zo goed openen als een verhaal. Mijn herinneringen verheffen mij en voeren mij
mee terwijl ik lees. In het land van de herinneringen is het altijd licht. Er is een ongevonden
deur en toen ik hem vond en openmaakte, zag ik veel verdriet. O verdwenen en door de wind
beklaagde geest, kom weer terug!
Het gevoel dat ik iets ongelooflijk belangrijks doe, iets voor de toekomst. De wereld zal
veranderen. Ik breng u de geschiedenis van het verdwenen geslacht Aaltink. Aaltink werd ook
Koers genoemd. En Koers werd Aaltink genoemd. Ik luister naar het zachte zoemen van de
aarde die om zijn cardanische as draait, en draait en draait. Steeds verder de eenentwintigste
eeuw in. Ik ben jong, mijn bloed is warm, en ik twijfel er geen moment aan dat ik alles kan
veranderen. Ik ben akkoord gegaan met de sterflijkheid. Het meeste wat het kortstondig leven
de moeite waard maakt is me niet ontgaan. Ik heb de overleden mensen in mijn herinnering
begraven. Ik ben geen rijk mens maar wel een goed mens. En alleen politici hebben profijt bij
oorlog. Hoe weet ik welk beroep Aaltink had en met wie hij getrouwd was? Het antwoord vind
je in de geschiedenis van de familie. Het gaat om de verhalen, namen en data zijn het skelet.
Niet van elke familie is evenveel vastgelegd. Maar ook in deze geschiedenis zijn mooie verhalen.
En minder mooie verhalen.
Zoals het verhaal van Christiana Hennij, de vrouw van Herman Hendrik Koers die omkwam
tijdens de Slag om Arnhem. De Slag om Arnhem was een luchtlanding en veldslag die tijdens
de Tweede
Wereldoorlog
die
van 17 tot
25 september 1944 in
en
rond
de
stad Arnhem plaatsvond, als onderdeel van Operatie Market Garden. Het was de grootste
operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was voor de
geallieerden en Nederland grotendeels een mislukking doordat de brug in Arnhem over de Rijn
niet kon worden ingenomen. Mede hierdoor werd het noorden en westen van Nederland niet
bevrijd en kreeg te maken met de hongerwinter.
Herman Hendrik Koers, de banketbakker uit Wierden, is de zoon van Jan Hendrik Koers en
Janna Veneman. Hij trouwde op 20 juli 1893 te Rheden met Christiana Hennij. Christiana is
omgekomen om 12.00 uur te Renkum tijdens de Slag om Arnhem. Ze was 77 jaar en was al
sinds 16 november 1909 weduwe. Hendrik Herman is op 16 november 1909 op vijfenvijftig
jarige leeftijd overleden. De vader van mijn opa, Jan Hendrik Koers, heeft alleen zijn drie
kinderen opgevoed. Hij is nooit weer getrouwd na het overlijden van zijn vrouw. Gerritdina
Van de Riet overleed een jaar na de geboorte van hun jongste kind Hendrik Jan. Ze woonden
in een boerderij aan de Huurnerweg in Huurne. Gerritdina is een dochter van Hendrik Jan
Van de Riet en Elisabeth Maassen van den Brink.
Op het Loo in Wierden zijn restanten van vroeg neolithische nederzettingen gevonden,
grondsporen van langwerpige huizen. Ook hebben er grafheuvels gelegen in het Wierdense
Loo en Hoge Hexel. Deze zijn aan het eind van de twintigste eeuw door onkunde vernietigd.
Ook zijn er vroegmiddeleeuwse woningen aangetroffen in het Loo.
Het erve Aaltink was een groot erve, ooit een havezathe. 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
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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 2017 is Heutink
de bewoner.
Het erve Aaltink ligt aan de Götte, een waterleiding, de Huurenengoot genoemd. Aan de
zuidoost kant van het erve 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.
Het lijkt een verzameling van namen en verhalen. Maar ze hebben één ding gemeen, en dat is
de naam van Aalder en zijn Huis: Aelerding ofwel Aaltink. Altink, Alink, Aalders en Van
Aalderen zijn ook een afgeleide van de naam. De Aaltinks in Nijverdal, Stokkum en Holten zijn
via Elsenerbroek vanuit Wierden en Deldenerbroek in hun huidige woonplaats
terechtgekomen. In dit boek staan de gegevens van de erven en landgoederen waar eens mijn
voorouders woonden of nog in eigendom zijn van familieleden. Het gaat vooral over de familie
Aaltink in de Huurne waar alles eens begonnen is.
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Inleiding
Ik ga terug naar het verleden, naar de tijden van mijn voorouders Aaltink. Er waren geen
familienamen, de mensen kregen een voornaam en de tweede naam was de voornaam van de
vader. Aalder Willemszoon, Hendrik Aalderszoon, Court, Janszoon. De dominees die de
doopboeken bijhielden schreven vaak de namen zoals ze die hoorden. Een identiteitsbewijs
was nog niet uitgevonden. Aaltink, Altink, Alink, Jalink, van Aaltink naar Koers. Hendrickjen
is de dochter van Coert, ze was getrouwd met Willem Lamberts. Tussen 1696 en 1701 werd
hun vijfde kind Coert geboren. In 1818 was Egbert Koers eigenaar van het erve Zenderink. Hij
was de zoon van Berend Koers en Jenneken Zenderink. Egbert was getrouwd met Hendrika
Wolters. Vrouwen van Aaltink (Koers) trouwden met mannen uit de buurt, zoals Beverdam,
Dasselaar, Geerlink, Waalderink, Morsink, Zenderink, Van Buuren, Assink, Klein Nagelvoort.
Koers is een afgeleide van de voornaam Coertsen of Koertsen. Koers betekent uitkijker. Het
werkwoord is koeren. Uitkijken bij een kasteel of een tol. NGK is de Nederduits Gereformeerde
Kerk, de voorloper van de Hervormde Kerk. NH is de Nederlands Hervormde Kerk. De
familienaam Aaltink is een Twentse familienaam. De naam is een afgeleide van Aalder van het
Huis Altink. De naam werd dus op verschillende manieren geschreven, Aelerdinck, Aaltink en
ook Aeltinck, Alting. Koers is een voornaam die een achternaam werd. Koers Aaltink dus.
Onze voorouders vonden het niet zo belangrijk hoe de naam werd geschreven. Velen dachten
dat het tijdelijk was toen ze na 1800 verplicht werden een achternaam te kiezen.
Ik ben op zoek gegaan naar geboorte- en overlijdensgegevens van mijn familie Aaltink. In 1475
wordt er aan de Welbergsweg 3 in Deldenerbroek geschreven over een erve Altink. In het
Verpondingsregister van 1601 staat een erve Aaltink vermeldt in Deldenerbroek. Ik heb naar
graven gezocht op diverse begraafplaatsen. Waarschijnlijk zijn de graven geruimd want ik
kan niets vinden met de naam Aaltink, Alting, Aeltinck of Alink. Aangezien in het
gemeentearchief van de afdeling bevolking sinds 1800 de gegevens betreffende geboorte,
huwelijk en overlijden zijn vermeld heb ik hulp gevraagd aan de protestantse kerk te Delden
en hun gevraagd of ik in hun archief mocht kijken. Maar is er bij de kerk helemaal geen archief
bewaard. Daarvoor moest ik naar het Twents Streekarchief te Delden. Daar kreeg ik alle hulp
bij het zoeken naar de gewenste documenten van het erve Aaltink in Deldenerbroek. Voor het
Huis Aaltink te Wederden moest ik naar het Historisch Archief te Zwolle. Bij de lenen vond ik
de informatie over Huis Aaltink. Voor de vrouwen Aaltink was een hulder aangesteld. Een
hulder is hij die namens een leenman de leeneed aflegt en het heergewaad van een leengoed
betaalt. Vrouwen kunnen dus geen leenvrouw zijn.
Onderzoek naar mijn voorouders is écht een spannende bezigheid. Het neemt me mee op een
ontdekkingstocht. Vragen zoals waar kwam mijn voorgeslacht vandaan en wat deden ze voor
de kost? Wat is er van hun levensloop terug te vinden? Bij stukjes en beetjes 'ontmoet' ik
bloedverwanten. Tal van interessante en verrassende feiten kwamen boven water komen, die
nog nooit eerder zijn ontdekt. Zoals het erve Aaltink in Elsen, het erve Aaltink aan de
Stokkumerweg, het erve Aaltink aan de Kolhoopsdijk en het erve Aaltink in Deldenerbroek. Ik
maakte kennis met nog levende bloedverwanten in Nijverdal. Mijn onderzoek richtte zich op
de mannelijke lijn. De speurtocht werd moeilijker naarmate ik verder terugreisde in de tijd.
Met name in de zeventiende en achttiende eeuw kwam ik steeds meer obstakels tegen. Niet
alleen de summiere bevolkingsadministratie – vooral in de vorm van kerkelijke doop-, trouw, begraaf- en lidmatenboeken – en het soms moeilijk leesbare schrift speelden daarbij een rol,
maar ook het gebruik van namen. Pas met de invoering van de burgerlijke stand werd immers
verplicht dat elke familie een vaste achternaam moest voeren, die van vader op zoon vererfde.
Vóór 1811 waren er geen officiële regels voor het gebruik van namen. Met name op het
platteland maakten veel mensen gebruik van een patroniem of vadersnaam: een aanduiding
die was afgeleid van de voornaam van de vader. Koers was Aaltinkszoon. Ook het traditionele
gebruik van boerderijnamen is een verwarrend verschijnsel. Een boer en zijn gezinsleden
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werden doorgaans aangeduid met de naam van het erve waarop zij woonden. Als een familie
naar een andere boerderij verhuisde, kregen zij een nieuwe boerderijnaam toebedeeld en ging
de naam van het verlaten erve vanzelf over op de volgende bewoners. De mensen die woonden
op het erve Aelerdinck werden Aaltink genoemd. De voornaamste genealogische bron in de
periode vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 waren de doop-, trouw- en
begraafboeken (DTB), die de plaatselijke predikant, pastoor of koster bijhield.
De meeste familieleden waren lid van de hervormde kerk, die in deze tijd de Nederduits
gereformeerde kerk werd genoemd. Dit kerkgenootschap had tot aan het begin van de Bataafs
Franse tijd (1795) een bevoorrechte positie. Andere religieuze gezindten, zoals de
roomskatholieken en de doopsgezinden, werd het moeilijk gemaakt om in vrijheid hun
godsdienst uit te oefenen. Toch bleven veel bewoners van het gewest de rooms-katholieke kerk
trouw, vooral in Twente. Doopsgezinden woonden vooral in Noordwest-Overijssel en in de
Twentse steden.
De DTB-registers werden per kerkelijke gemeente of parochie (statie) bijgehouden. De wijze
waarop de gegevens werden vastgelegd, varieert van plaats tot plaats. Ik heb gemerkt dat de
informatie lang niet zo uitgebreid als in de akten van de burgerlijke stand.
De oudste registers in Overijssel dateren uit de zestiende eeuw. In veel plaatsen beginnen ze
in de zeventiende of soms zelfs pas in de achttiende eeuw. Bovendien zijn er nogal eens hiaten,
die soms over meerdere jaren lopen.
Kinderen werden doorgaans kort na de geboorte gedoopt. Protestantse dopen vonden
doorgaans in de eerste kerkdienst na de bevalling plaats.
Rooms-katholieke kinderen werden zo snel mogelijk gedoopt. Alleen doopsgezinden lieten zich
pas op volwassen leeftijd dopen. Aangezien in Overijssel tot in het begin van de achttiende
eeuw kinderen van alle gezindten binnen veertien dagen na de geboorte in een gereformeerde
kerk moesten worden gedoopt, moet je tot ongeveer 1730 ook bij rooms-katholieke,
doopsgezinde of lutherse voorouders de gereformeerde doopboeken controleren. Doopregisters
van rooms-katholieken en andere gezindten komen sowieso pas aan het eind van de
zeventiende en in de achttiende eeuw, toen minder hard tegen andere geloven werd
opgetreden, regelmatiger voor. Gegevens in het doopboek In het algemeen worden de
doopinschrijvingen in de loop der tijd steeds uitgebreider. Aanvankelijk worden vaak alleen
de namen van de vader en het kind en de doopdatum genoemd. Later komt de naam van de
moeder erbij en pas in het laatst van de achttiende eeuw ook de geboortedatum. In
plattelandskerken wordt meestal ook de naam van het dorp of de buurschap waar de ouders
woonden vermeld. Soms zijn eveneens de namen van doopgetuigen of doopheffers genoteerd.
Deze namen kunnen een belangrijke rol spelen bij het reconstrueren van familierelaties,
omdat het vaak grootouders of ooms en tantes van de dopelingen betreft.
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Het provinciaal bestuur van Overijssel stelde in 1603 vast dat een rechtsgeldig huwelijk alleen
kon worden afgekondigd (geproclameerd) en voltrokken (gecopuleerd) in de gereformeerde
kerk in de woonplaats van de bruid en/of de bruidegom. Dat betekent dat je in de zeventiende
en achttiende eeuw in het trouwregister van de plaatselijke hervormde kerk bruidsparen van
alle gezindten aantreft. Alleen doopsgezinden hadden soms de mogelijkheid om voor het
plaatselijke gerecht te trouwen. In deze situatie kwam pas na de gelijkstelling van alle
geloofsgenootschappen tijdens de Bataafse omwenteling verandering: met ingang van 15 juni
1795 werd het huwelijk tot een burgerlijk contract verklaard. Kerkelijke huwelijken bleven
toegestaan, maar pas nadat de plaatselijke overheid het huwelijk voor de wet had
ingeschreven. In de jaren 1795-1811 zijn veel huwelijken dan ook zowel in burgerlijke
(gerichtelijke) als in kerkelijke trouwboeken terug te vinden. Ondertrouw In de meeste gevallen
gaat het niet om trouw-, maar om ondertrouwboeken. Een huwelijk werd namelijk doorgaans
ingeschreven bij de eerste afkondiging. Deze afkondigingen gebeurden meestal op drie
achtereenvolgende zondagen voorafgaand aan het trouwen. Als er bij de inschrijving één
datum wordt vermeld, is dat dus vrijwel altijd de datum van de eerste afkondiging. Pas later
in de achttiende eeuw noteerde men vaak zowel de ondertrouw- als de trouwdatum . Als bruid
en bruidegom tot verschillende kerkelijke gemeenten behoorden, vonden de afkondigingen
plaats in beide kerken. In het trouwboek van de kerk waar het huwelijk niet werd voltrokken,
staat dan meestal vermeld in welke plaats dat wel is gebeurd. Het was de gewoonte om te
trouwen in de woonplaats van de bruid. Doorgaans worden er plaatsen van herkomst
genoemd, wat natuurlijk niet wil zeggen dat iemand ook in die plaats geboren is. Gegevens
over de ouders van het bruidspaar ontbreken veelal. Veel gebruikte afkortingen zijn j.m.
(jongeman), j.g. (jonggezel) of j.d. (jongedochter). Dit zegt niets over de leeftijd van de
betrokkene, maar betekent alleen dat men niet eerder gehuwd was geweest. Vaak wordt ook
de naam van een overleden man of vrouw vermeld.
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In de zeventiende en achttiende eeuw werd vrijwel iedereen in Overijssel begraven in en rond
de plaatselijke hervormde kerk. Alleen joden hadden eigen begraafplaatsen.
Begraafregisters zijn niet allemaal bewaard gebleven, waardoor het vaak onmogelijk is om een
precieze overlijdensdatum te vinden. Het hoofddoel was dan ook niet zozeer om overlijdens
vast te leggen, als wel om de aan de kerk verschuldigde begrafeniskosten te registreren. De
boeken werden meestal bijgehouden door de koster, die tevens schoolmeester, voorzanger en
doodgraver was. Ze bevatten vaak:
• de begraafdatum,
• de naam van de overledene,
• soms de naam van de partner en ouders,
• een enkele keer de kosten voor de begrafenis, het luiden van de klokken en de huur van
een doodskleed.
De data in de begraafregisters zijn dus meestal geen overlijdensdata. In de periode 18061811 hield de overheid ten behoeve van een landelijke belasting op nalatenschappen
registers bij van 'aangegeven lijken'. In de DTB-inventaris in het kenniscentrum vind je deze
registers onder de rubriek `Gericht'. De informatie is vrij uitgebreid:
• overlijdensdatum,
• naam van de echtgenoot bij een vrouw of de vader bij een kind,
• leeftijd,
• woonplaats
• soms het aantal kinderen.
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In 1795 werd de eerste landelijke volkstelling in Nederland gehouden, met als doel te bepalen
hoeveel vertegenwoordigers elke provincie naar de Nationale Vergadering in Den Haag mocht
afvaardigen. In Overijssel vond de telling eind oktober 1795 plaats. In de registers vind je per
stad, schoutof richterambt:
• de naam van het gezinshoofd
• zijn beroep,
• de naam van de persoon die de opgave heeft gedaan (soms de echtgenote)
• het totaal aantal inwonende personen, van wie geen namen genoemd worden.
De volkstelling van 1795 staat in kopie ter inzage in het kenniscentrum van het Historisch
Centrum Overijssel en is per gemeente in een klapper ondergebracht op:
• achternaam
• voornaam
• beroep
Van veel grotere waarde is een provinciale volkstelling uit augustus 1748, die aanmerkelijk
meer informatie biedt dan die van 1795. In deze registers vind je per stad of schoutambt
vrijwel overal de namen van het gezinshoofd (meestal de man), de vrouw en de kinderen in
het gezin, meestal onderverdeeld in kinderen boven en beneden de tien jaar. Ook de namen
van inwonende dienstboden, knechten en kostgangers worden vermeld. Bron: Historisch
Centrum Overijssel.

Volkstelling 1795
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Bron: Historisch Centrum Overijssel
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Het erve en goed Altink aan de huidige Weversweg lag tussen twee kastelen, Huis Dakhorst
en Huis Bevervoorde. Het is het verste gelegen erve in de marke Wierden. Het erve Aaltink in
Deldenerbroek was een hofhorig erve van kasteel Twickel. Naast het erve Aaltink in Huurne
was een begraafplaats, een grafheuvel. Men heeft waarschijnlijk niet hebben geweten of
vermoed dat het af te graven deel van de Hurenergoot een oude dodenakker betrof. Zo ze
zeiden kregen ze wel eens een smerige pot voor de schop. Dit ontlokte dan vaak de
oneerbiedige opmerking 'wie zoll toch den ooln breurselpot (beslagpot) in de groond hemne
stopt'. Slechts enkele potten en urnen hebben het overleefd. Achteraf hebben deskundigen
kunnen vaststellen dat deze dodenakker in gebruik moet zijn geweest al voor en rond het
begin van onze jaartelling. Er was een erve Aaltink in Huurne, Deldenerbroek, Holten, Elsen
en Elsenerbroek.

Herman Zenderink, begraafplaats Appelhofstraat Wierden
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Omstreeks 1500, bron: oudheidkamer Twente

Toen ik op zoek ging naar de geschiedenis van mijn voorouders stuitte ik op mannen en
vrouwen uit bekende families waarmee huwelijken werden gesloten. Tussen 1750 en 1950
werden er veel kinderen geboren. Een gezin met tien kinderen kwam vaak voor, wel negen
keer tussen 1835 en 1941. En één keer elf en één keer twaalf kinderen. In de periode 1835
tot 1978 werden er achtentwintig kinderen levenloos geboren. De naam Anneke komt (behalve
mijn naam) vier keer voor, Anneken Jansen, Anneke Slooten, Anneke Hendriks en Anneke
Koers. Jan Koers uit 1819 kreeg uit twee huwelijken elf kinderen. Hendrik Jan uit 1819 kreeg
uit twee huwelijken tien kinderen. Nicolaas uit 1867 kreeg uit twee huwelijken tien kinderen.
Hendrik Jan uit 1865 kreeg uit twee huwelijken tien kinderen. Hendrikus uit 1832 kreeg tien
kinderen waarvan twee kinderen levenloos werden geboren.
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Mijn vader fietste elke dag na het eten naar het Wierdenseveld om de drukte van het gezin
met zes kinderen in een veel te klein huis te ontlopen. Zijn vader werkte in het slachthuis. Hij
was de afstammeling van een rijke boer die Aaltink werd genoemd. Zijn vader had geld
uitgeleend en nooit teruggekregen en zo het faillissement over zichzelf en zijn nakomelingen
afgeroepen. De kinderen werkten daarom in de fabriek en woonden gehuurd in veel te kleine
huizen. Een leven in armoede. Er was geen water in het huis waar mijn vader werd geboren.
Dat werd gehaald aan de overkant van de Hexelseweg bij boer Kiekebeld (Swerink). Mijn vader
werd aan het werk gezet toen hij twaalf jaar was in plaats van naar de middelbare school te
gaan. Met de loodzware mand met brood voorop de fiets bezorgde hij voor bakker Morsink
brood bij de klanten. Zijn broer werkte tijdens zijn lagere schoolperiode tot hij in militaire
dienst ging aan de overkant op de boerderij voor kost en inwoning. In het Wierdenseveld was
het rustig en kon hij nadenken over de toekomst. Dat daar een oorlog in voor kwam kon hij
zich toen niet voorstellen. Ook niet dat er een mooie vrouw uit Almelo op hem wachtte. Hij
zette zijn fiets tegen een boom en ging op een boomstronk zitten. De heide komt in een beperkt
aantal landen voor. Behalve in Nederland en België ook in de kuststrook van WestEuropa, Groot-Brittannië en Ierland. Dat had hij op school geleerd. Heel erg lang bleef hij niet
zitten. Onrustig en een beetje bang gemaakt door de verhalen over wolven, witte wieve en hèmennekes die ronddwaalden over het uitgestrekte veld. Hij zag de Wodanseiken en dacht aan
zijn voorouders die in de grafheuvels begraven lagen, niet ver van de plaats waar hij was gaan
zitten. Hij hield niet van de veenpoelen en ontweek ze. De poelen waren gevaarlijk. Je kon er
in wegzakken en er voorgoed in verdwijnen. Het veld veranderde met de uren die voorbijvlogen.
Groener, ruiger, levendiger, magischer als het ware.
De heidevelden ontstonden aan het eind van de middeleeuwen. De toegenomen bevolking
zorgde voor kappen van bossen en overbeweiding door schapen en runderen veranderden hele
landstreken rond dorpen en steden in (aanvankelijk boomrijke en grazige) heidevelden.
Die woeste gronden tussen de nederzettingen deden dienst als gemeenschapsgoed waar de
bewoners hun schapen overdag lieten grazen, heidemaaisel kwamen halen voor veevoeder
en heideplaggen kwamen steken als strooisel voor in de potstallen waar de schapen en koeien
's nachts verbleven. De stalmest uit de potstal werd ieder jaar naar de akkers gebracht als
bemesting. Door die gebruiken werden de voedingsstoffen van de heide verplaatst naar de
akkers. De heidegronden waren al schraal en werden door dit landbouwgebruik nog schraler.
De nog aanwezige bomen werden gebruikt voor brandhout en verdwenen. En de exploitatie
van de heide zorgde er voor dat er zich niet opnieuw een bos kon ontwikkelen .

13

Grafheuvel

De grafvelden en grafheuvels waren evenals de hunebedden voor onze voorouders heilige
plaatsen. De heuvels hadden een hoger doel dan uitsluitend een plaats voor het bijzetten van
de doden te zijn. Het waren plaatsen waar het bovennatuurlijke werd ervaren en de band met
het voorgeslacht werd gevoeld. De aanwezigheid van geliefde doden speelde dan ook een grote
rol in het leven van de mensen. Men raadpleegde hen, vereerde hen, en bij de graven werden
de grote beslissingen genomen. In tijden van nood was men één, levenden en doden. In later
tijden riep men hen aan, paste men afschraapsels van beenderen toe als middel tegen alle
kwalen of was het graf van een vereerde en later heilig verklaarde dode in staat om duizenden
pelgrims te trekken. Veel mensen hebben behoefte aan omgang met en zegening door machten
uit de hogere wereld en vinden bevrediging in de vergoddelijking van bepaalde doden. Deze
neiging is even oud als de mensheid zelve en het christendom heeft er geen einde aan gemaakt,
integendeel!

Witte wieven, witte wieven,
Hadde ik geld, zo zou ik zwiegen.
Hadde ik laand, zo zou ik gaan
En niet hier te vragen staan.
Maar mien geld hê'k àl verloren
En 'k bin zonder laand geboren.
Haal mij uut de grote bulte,
Acht rieksdaalders, zeuven guldens
En een stenen pot vol gold,
Want ik bin zo arm en old.
Wou ie mij dat alles geven
'k Bin van joe mien hele leven.

Anne de Vries
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In Borne ging een boer met zijn knecht een weddenschap aan, dat de knecht midden in de
nacht naar de dichtbij gelegen belten (heuvels) zou gaan om de witte wieven te plagen. De
onverschrokken jongeling kreeg het paard van zijn baas ter beschikking. In de maneschijn
reed hij kordaat op de toverheuvels af en stak met een puntig ijzer diep in een der belten. Op
eens was hij omringd door witte figuren, die hem zeker vermoord zouden hebben als zijn paard
minder snel was geweest. Daardoor kon hij nog net vóór de hem achtervolgende groep de deur
van zijn woning binnenstormen en vergrendelen. Een van de beledigde wieven wierp hem een
handbijltje na, dat gelukkig niet de knecht, maar de deurpost trof. Jarenlang was aan die
deurpost zichtbaar hoe de bijl de spaanders er af deed vliegen. Bron: ]. ter Gouw.
De boer van de Keuper uit Buurse was naar de markt geweest en had daar zijn varkens
verkocht. In een herberg werd een stevig glas gedronken. De Keuper, verhit door de drank,
dacht bij zichzelf onder het naar huis gaan, ik zal eens laten zien wat voor een duivelse kerel
ik ben. Maar wat ziet hij, wat loopt daar op zijn erf af? Het is een wit wiefke. Wacht, nu zal hij
laten zien hoe moedig hij is. Haastig loopt hij naar huis en dan, met de klink in de hand draait
hij zich om en roept nog achter adem over het veld: 'Ik fluite wat op die witte wiefkes!' Nu
gauw het huis in, de deur stijf dicht. En lachen en lachen, maar wat is dat? Het witte wiefke
gooit zich bij het washok op de grond voor het gootgat. Daar blaast het en op de borden, de
lepels en het koperwerk is wel drie vinger dik stof gevlogen. De vrouw van de Keuper had net
alles schoongemaakt. Zelf zag ze helemaal zwart van het stof. En wat ging ze te keer. Ze gooide
een dweil naar haar man, dan de bezem. Wat het ergste was waren de kwade woorden die hij
naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Als de Keuper gekund had, was hij snel de deur uitgelopen.
Maar dat ging niet, daar stond immers het witte wiefke. Bron: Cato Elderink. 'Twènter laand.'
De knecht van het erve Noever in de buurtschap Loo had het spit geworpen in de
wittewîevenkoele. De juffers wierpen hem het spit na, maar het bleef gelukkig in de middelaar
(stiepelpaal) steken. Bron: ]. R. W. Sinninghe.
Al leefden de wieven met elkaar in prettige harmonie, tegen de mensen gedroegen zij zich vaak
als kijfgrage twistzoeksters. Over een boer die het met twee wieven aan de stok kreeg, is het
volgende rijmpje bewaard gebleven:

Er kwamen twie witte wîve,
Die wolle met Walter kîve;
Walter greep de haarke,
]oog ze driemaal om de kaarke.
Bron: Halbertsma.

De wieven klopten 's avonds op de deuren en ramen van de huizen en vroegen de boeren om
een balkenhazen (kat). Wie dat durfde weigeren ging diens varkens er aan. De vrouwen
drongen 's nachts met gloeiende breinaalden gewapend het varkenskot binnen en doodden
alle krulstaarten. Het hok afsluiten en de kieren dichtstoppen hielp niets want de wieven
gingen zelfs door een 'rêemsgatien'. Dat was de opening waardoor het riempje ging waarmee
de deurklink werd opgelicht. Kregen de wieven hun balkenhazen, dan maakten ze een vuur
tegen de wand van het schaapshok, braadden het dier en aten het op. Bron: ]. R. W.
Sinninghe.
In Vriezenveen hielpen ze de boeren elkaar om het koren en hooi tijdig binnen te halen. Een
overlevering vertelt dat een der bewoners van het dorp daaraan zijn naam te danken heeft.
Een boer was door ziekte achter met zijn werk en zag geen kans om zijn land tijdig omgeploegd

15

te krijgen. Zijn noabers hadden het zelf te druk en dus riep hij op de gebruikelijke wijze de
hulp in van de witte wieven. Aangezien hij echter vreesde dat zoveel arbeid met een schotel
pannekoeken schamel beloond zou zijn, zette hij naast de pannekoeken een grote 'telder
beschutenmelk' neer. De wieven kwamen, proefden er van en oordeelden dat het 'fine kost'
was en de boer een 'fine man' was. Zo kreeg hij de naam Fijneman (Fineman). Bronnen: Cato
Elderink en ]. R. W . Sinninghe.

Fredrik Jan Boode, geboren 30 september 1885, overleden 20 april 1948 en Rika Aaltink,
geboren 1889, overleden 1953. Begraafplaats Oranjestraat, Rijssen.

Vroeger was niet alles beter. Er waren wereldoorlogen in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Ik wilde weten hoe het verzet werkte. Maar met onderzoek was ik er nog niet. Ik moest me
kunnen inleven in het verhaal en oog hebben voor details. Ik heb me ingeleefd in mijn
grootmoeder Anne die op de fiets van Wierden naar Rohel ging om haar dochter bij te staan
bij de geboorte van de eerste zoon. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw had je geen
tandpasta met fluoride. Tandenborstels werden door meerdere gezinsleden gedeeld. En de
tandarts maar boren. Zodra er een vlekje op een kies te zien was boorde hij gaten. Voor de
zekerheid noemde hij dat. Alle kiezen die kapot zijn geboord moeten worden opgeknapt. Bij
de ouderen vallen de vullingen eruit en de tandresten breken af. Wat dat aangaat was het
vroeger echt niet beter. Vraag het een willekeurige vrouw. Die heeft het beter gekregen met
allerhande hulpmiddelen in de huishouding. Een heleboel andere mensen ook. Gehandicapte
mensen, homoseksuele mannen en vrouwen, arbeiders.
Samen zijn we sterk, we zijn verbonden, want samen kunnen we overwinnen, maar afzonderlijk
gaan we ten onder.
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Dit is een tekst van de verhalenverteller Aesop uit het oude Griekenland. Ook in het Nieuwe
Testament wordt geregeld deze tekst gebruikt. In de moderne tijd gebruikte de Founding
Father John Dickinson de tekst in zijn pre-revolutionaire lied ‘The liberty song’. De tekst werd
voor het eerst gepubliceerd in de Boston Gazette in juli 1768.
Het dorp Wierden was omstreeks 1400 een pleisterplaats aan de wegen van Deventer en Zwolle
naar Duitsland. Een grote waterplas van "een uur gaans" scheidde Wierden van Almelo. De
verbinding had tot om en nabij 1405 plaats per schuit. In 1405 werd een dijk aangelegd. Op
de dijk werd een nieuwe kerk gebouwd welke zich toen buiten de dorpskern bevond. Deze
Sint-Janskerk te Wierden was gewijd aan twee heiligen, Sint Johannes en Sint Johannes de
Doper. De kerk van voor 1405, die noordelijker stond op de plek achter het tegenwoordige
wevershuisje, werd afgebroken. Daar stond ook de Oude Wheme of Oude Pastorie. De
naastgelegen oude Pastoorskamp, of ook Domineeskamp, werd later gebruikt als
begraafplaats. Dit is de huidige begraafplaats aan de Appelhofstraat. De oude weg naar de
oude bisschopsstad Ommen en naar de Hanzestad Zwolle liep langs de oude kerk, langs de
Oude Wheme naar het Wedervoort. Aan de brink van Wierden in het oude centrum bevond
zich 'Het Jak'. Hierin werd het rundvee samengedreven als het van de gezamenlijke es kwam.

Begraafplaats Oranjestraat, Rijssen.
Wierden hoorde tot 1811 onder het gericht Kedingen en was een van de zogenaamde Rijssense
kwartieren. In 1811 werd Wierden de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Als we de
kaarten van 1811-1934 in en om de Huurne bestuderen dan komen we een aantal grote oude
boerenerven tegen zoals het Altingh, Hofhuis, Vrijlink, Gooslink, Westerik en Veldhuis. Verder
komen we op oude kaarten grote erven als Beernink, Roelvink, Gierveld en Sandink tegen.
Ten noorden van de kern Wierden bevond zich het Loo. Ook hier bevonden zich grote
boerenerven zoals het Heerdink, Noltes, Zwerink, Senderink, Meijerink. Het dorp Wierden was
niet meer dan een paar boerderijen rondom de nieuw gebouwde kerk aan de dijk. De
belangrijkste erven waren de Hof te Wierden, Eshuis en erve Sebertink. Op de plattegrond van
veel boerderijen rond deze periode staat een onderschoer aan het nienend en een bovenkamer
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aan het voorhuis. Deze kenmerken hebben de boerderijen waarschijnlijk in de achttiende
eeuw ook al gekend. Na 1700 werden veel bovenkamers aan boerderijen gebouwd. Op deze
manier hadden de oude boer en boerin een eigen plek terwijl de jonge boer in de boerderij ging
wonen.
In de twintigste eeuw zijn veel bovenkamers (ook wel endskamers genoemd) echter al
verdwenen. De onderschoer bleef wel langer gehandhaafd. In de twintigste eeuw werden de
niendeuren veelal naar voren geplaatst in de gevel, dit om zo meer ruimte te creëren in de
boerderij. De kenmerkende hoefijzervorm verdween hierdoor langzamerhand.

Erve Veldhuis, onderschoer
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Kaart van Kuiper
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Terug naar de jaren 1918-1919, de jaren van de Spaanse griep die zo verwoestend om zich
heen greep dat het schokeffect nog altijd in ons collectieve geheugen is opgeslagen. Het aantal
dodelijke slachtoffers is nooit precies bekend geworden, maar loopt in de tientallen miljoenen.
Dat dit heeft kunnen gebeuren is niet verwonderlijk. De Eerste Wereldoorlog was nog in volle
gang toen de eerste ziektegevallen zich voordeden. Waarschijnlijk is de ziekte in Amerika op
een grote militaire basis begonnen en daarna door soldaten meegenomen naar Europa. Feit
is dat alleen van het Amerikaanse leger er net zoveel soldaten zijn overleden aan de Spaanse
griep als er gesneuveld zijn in de hele Eerste Wereldoorlog. Maar ook de anderen werden
natuurlijk besmet, Franse soldaten en burgers, Duitsers, Russen. Door het einde van de
oorlog in november 1918 en de terugkeer van soldaten naar hun vaderland werden toen nog
steeds meer mensen door het virus besmet. De ziekte heeft tot voorjaar 1919 wereldwijd zijn
slachtoffers gemaakt. De ziekte is dus zeker niet in Spanje begonnen, maar omdat Spanje niet
deelnam aan de oorlog en geen censuur had konden de kranten vrijelijk berichten over de
grote epidemie die gaande was, en door deze publiciteit ontstond de naam Spaanse griep.
In Nederland deden de eerste ziektegevallen zich voor in de zomer van 1918. Aanvankelijk had
de griep een vrij mild verloop, maar in de maanden oktober en november van dat jaar kwam
er een tweede golf die veel ernstiger verliep, vooral jonge mensen van twintig tot veertig jaar
trof en veel dodelijke slachtoffers maakte, met name in de noordelijke en oostelijke provincies.
Armoede en slechte huisvesting hebben daarbij zeker een rol gespeeld. Hele gezinnen werden
soms het slachtoffer.
De ziekteverwekker was toen nog totaal onbekend, inentingen tegen de griep bestonden nog
niet, penicilline om bacteriële infecties te bestrijden liet nog zo’n twintig jaar op zich wachten
(het was de Tweede Wereldoorlog die de aanzet heeft gegeven voor de massale productie),
antivirusmiddelen zoals Tamiflu waren nog veel verder weg. Er zijn nog veel gegevens over
deze verschrikkelijke epidemie bekend, zelfs preparaten van overleden patiënten zijn nog
beschikbaar. Daaruit weten we nu dat de Spaanse griep ook veroorzaakt werd door een A
H1N1 virus, dat veel patiënten zijn overleden aan bacteriële longontstekingen en dat bij
mensen die de griep overleefd hebben nog vele jaren later de afweerstoffen in het bloed
aantoonbaar waren. Bron: Nederlandse Genealogische Vereniging.

erve Sandink
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Hakselbak

Tuugkist

Het Verpondingsregister van 1601
Toen Twenthe in 1597, met uitzondering van Oldenzaal, vrij was van de Spaanse overheersing,
was ‘de Tuyn de Zeven provinciën’gesloten. De jonge republiek kon beginnen met de opbouw.
Daarvoor was veel geld nodig, vooral voor de voortzetting van de oorlog tegen Spanje. Daarom
voerde de staat in 1597 een belasting in op de in gebruik zijnde landbouwgronden. De
belasting werd Verponding genoemd. Het belastingcohier werd Verpondingsregister genoemd.
De belasting ontleende de naam aan de munteenheid waarin de te betalen belasting werd
uitgedrukt, het Herenpond. Per gewest werd het bedrag dat moest worden opgebracht geschat.
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Per marke werd het bedrag weer vastgesteld aan de hand van het ervenbestand en de daarbij
behorende landbouwgronden. De drosten van de kwartieren delegeerden de heffing. Ernst van
Ittersum van Neijenhys, drost van Twenthe, gaf de opdracht aan de richterambten van
Twenthe. Zij moesten uiteindelijk het Register opstellen en de hoogte van het bedrag per erve
vaststellen. Daarna kwam het markebestuur in beeld, daarna de zetters van de marke die de
oppervlakte bouwland moesten taxeren. De Verpondingsregisters van de jaren 1601 en 1602
zijn bewaard en bevinden zich in het Rijksarchief te Zwolle.
De `verponding` was dus een vorm van grondbelasting, die tussen de zeventiende en de
negentiende in Nederland werd geheven. Op 1 oktober 1832 werd de verponding opgevolgd
door de invoering van de grondbelasting die op het kadaster was gebaseerd. De gegevens die
nodig waren om de hoeveelheid te betalen verponding voor een bepaalde eigenaar van
onroerend goed uit te rekenen, werden opgetekend in zogenaamde verpondingskohieren. De
kohieren waren gebaseerd op maatboeken.
Het maatboek is de voorloper van het Kadaster. In Twenthe werd in het maatboek
van akkerpercelen opgetekend wie de eigenaar was, wie de akkers gebruikte en hoe groot ze
waren. Na verloop van tijd, als veel percelen inmiddels waren opgesplitst of nieuwe akkers
waren ontgonnen, werd het maatboek vernieuwd. Hierbij werden de percelen opnieuw
benoemd, genummerd en gemeten. Het maatboek werd gebruikt om te berekenen
hoeveel bede betaald moest worden. De bede werd alleen geheven over akkerpercelen.
Na de vrede van Munster werden in Twenthe naast de bede, de verpondingen ingevoerd. Deze
belasting werd niet alleen geheven over akkers, maar ook over weilanden en heidepercelen. In
maatboeken van na 1648 werden dus alle percelen vermeld.
De bede is ontstaan in de dertiende eeuw en was oorspronkelijk bedoeld om bijzondere
uitgaven van de vorst te financieren. In tijden van nood richtte de vorst zich tot de Staten met
het verzoek (bede) een geldsom bijeen te brengen. De Staten konden hun toestemming moeilijk
weigeren. Aanvankelijk werden deze verzoeken slechts bij uitzondering gedaan, maar
langzamerhand werden ze steeds talrijker en ontwikkelde de bede zich tot een
gewone belasting. De Staten legden de bede op aan de steden en dorpen. Deze sloegen de
belasting om over de inwoners in de vorm van een belasting op onroerende goederen. Voor
zover het grond betrof werd de bede aanvankelijk alleen over akkergrond omgeslagen. In latere
eeuwen werd de bede omgeslagen over alle percelen, inclusief weiden en heidegrond.
Een kohier is een administratief stuk, dat diende ter optekening van de gegevens die aan de
basis van een bepaalde belasting lagen. Zo kennen we uit Nederland bijvoorbeeld
de verpondingskohieren, waarin tussen de zeventiende en negentiende gegevens over
grondbezit in werden opgetekend ten behoeve van de betaling van grondbelasting.
Al snel bleek dat het te verwachten totaalbedrag van de Verponding veel minder was dan het
bedrag dat door de Gewestelijke Staten werd gevraagd. De drosten werden ter verantwoording
geroepen. Zij kregen de opdracht voor het volgende belastingjaar 1602 te laten controleren of
de taxatie correct was uitgevoerd. Te lage taxaties dienden te worden gecorrigeerd. Voor 1602
werd ook Verponding voor hooiland vastgesteld. Er waren nu twee registers, van 1601 en van
1602. In het register van 1602 zijn de bedragen nog niet vermeldt. Het is een voorlopige lijst
waarin de correcties op het bouwland die in 1601 waren bijgeschreven nog niet zijn vermeld.
Voor woeste markegronden hoefde men geen Verponding te betalen. Dit belastingstelsel werd
gehandhaafd tot en met 1805. Over het taxeren van alle onroerende goederen deed men jaren.
In de jaren na deze eerste schatting heeft er geen nieuwe taxatie plaatsgevonden. Gegevens
kunnen dus gedateerd zijn, want het verpondingsbedrag veranderde in een vast bedrag. De
vroegste kohieren geven het meest correcte beeld van de werkelijkheid van dat moment. Soms
is het echter mogelijk uit de latere kohieren aanvullende gegevens te halen. Niet alle kohieren
zijn overal in hun geheel voltooid.
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Als het onroerende goed niet werd verpacht of verhuurd, maar gebruikt werd door de eigenaar
zelf, werd de waarde ervan bepaald aan de hand van andere goederen die wel verpacht of
verhuurd werden. Iedereen was verplicht juiste inlichtingen te geven en je moest eventuele
huurcontracten laten zien. Als men hieraan niet voldeed, kreeg men een boete. De belasting
moest betaald worden over 1/6 deel (ofwel "een zesde penning") van de belastbare
pachtwaarde van landerijen en erven, en 1/9 deel van de belastbare huurwaarde van huizen
en molens. De penningen moesten door de collecteurs aan de ontvanger van het Kwartier
worden afgedragen. Het ambt of de stad hief daarbovenop extra opcenten. Ook het Kwartier
kon het bedrag nog eens verhogen. Het opleggen van de aanslag, het manen, moest gebeuren
in november. Vóór eind februari moest het bedrag zijn betaald. In de maancedulen, die de
belastingplichtigen kregen uitgereikt, stond alleen het verschuldigde bedrag vermeld.
De belasting kon op vele verschillende manieren berekend worden en daarnaast waren er
allerlei mogelijke aftrekposten, bijvoorbeeld voor onderhoud. Dit maakt het verpondingskohier
tot een ingewikkelde bron. In de archieven vinden we de bronnen met betrekking tot de
verpondingen onder verschillende namen terug: verpondingskohieren, verpondingslijsten en
namenlijsten ten behoeve van de inning van de gemene middelen. Uit de kohieren met
getaxeerde pacht- en huurwaarden werden zogenaamde maancedulen samengesteld, waarin
bij iedere post het verschuldigde bedrag vermeld werd. Deze maancedulen zijn eenvoudige
lijsten van verschuldigde bedragen en de namen van de mensen die deze moesten betalen.
Vaak werden niet de eigenaar of pachter genoemd, maar de direct betrokkene, zoals een
kerkmeester die voor kerkelijke goederen betaalden.
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Aalderinkshoek Almelo (Olmenloo)
Het boerenlandschap van de Aalderinkshoek moest plaats maken voor de bouw van de
Kerkelanden. De naam Aalderinkshoek komt van het erve Aalderink. Het erve is in 1951, kort
nadat het is ontruimd door de bewoners, afgebrand. De Aa bepaalde de ligging van de erven.
De erven Boshove (Bulshoeve), Veerenhuis, ’t Hammink en ’t Maathuis zijn ook afgebroken.
Het patroon van de westeres werd gewijzigd met de aanleg van het kanaal Almelo-Zwolle. Het
deel Almelo-Regge kwam gereed in 1855. Voordien grensden de cultuurgronden van de erven
in de Aalderinkshoek en die van de Visschedijk aan elkaar. De wijziging die het kanaal AlmeloNordhorn in 1883 in de es bracht was nog ingrijpender. Een belangrijk stuk van dit
boerenland kwam toen ter beschikking van industrie en woningbouw. Er werden aanleg- en
laadplaatsen ten behoeve van de scheepvaart gerealiseerd. Ook werd grond gereserveerd voor
pakhuizen en opslagplaatsen. Deze driehoek in de Westeres kreeg de naam Westerdok. Het
aan de Schulenborg grenzende Voorbroek is ontgonnen in de Eerste Wereldoorlog. Het doel
was tewerkstelling van de op wachtgeld gestelde textielarbeiders. De boerderij die hierop in
1914 werd gebouwd werd ‘De Oorlog’ genoemd. Janmaat ging er wonen die voordien in de
zuidelijke vleugel van het erve Langkamp woonde. Het erve Langkamp is in 1914 afgebrand.
Aan de kant van het erve De Schulenborg, halverwege het laantje naar de Wierdense Slagen,
was een grafheuvel. Toen Janmaat de heuvel egaliseerde vond hij twee stenen bijlen. Die zijn
nu te zien in het Rijksmuseum Twente. Janmaat vond ook een strijdhamer die dateert uit het
jaar 2000 v.Chr..

Erve Aalderink
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Erve Aalderink

Verpondingsregister, 1601
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Niet ver van de grafheuvel, ongeveer driehonderd meter westelijk van het zwembad het
Wendelgoor, vond boer Sasbrink in 1955 een stenen strijdhamer. Hij was aan het eggen op
een laag stuk bouwland dat deel uitmaakte van een oud beekstroomdal. De vroegste sporen
van menselijke activiteit of bewoning in de directe omgeving van Almelo zijn gevonden op de
Schulenborg in de Aalderinkshoek. Het betreft hier vuurstenen werktuigen, waarvan enkele
uit de tijd 7000-5000 v. Chr. De laatste bewoners waren de familie Grijsen, met name
Reinhard Grijsen, Riek Maassen van de Brink en hun kinderen Brechtje, Henriët, Johan,
Harrie en Riny.
Het erve Schulenborg dat met de bevrijding werd verwoest was een herbouw van het jaar
1887. Op de zandstenen put stond het jaartal 1743. Hammink woonde tot 1947 op de
Schulenborg en is verhuisd naar een nieuw gebouwde boerderij ‘Nieuw Schulenborg’ in de
Weitemanslanden. Het erve Schulenborg ontleende zijn naam aan de nabij gelegen
middeleeuwse schans en kasteel De Schulenborg. De stichtingsdatum van het erve zal
verband houden met de in gebruik name van de cultuurgrond van het schansterrein. Deze
schans werd later ook wel Schuilenbergeres genoemd. Het land behoorde tot het erve de
Schulenborg. Het land tussen het erve Schulenborg en ’t Maathuis was oerlandschap. De loop
van de oude beek (Wendelgoorsebeek) is nog goed te volgen. Bij graafwerk voor de fundering
van de Schulenborg kwamen scherven van middeleeuws aardewerk tevoorschijn. Er waren
ook eendenkooi (gloepe) tussen de erven Schulenborg, Oorlog en Maathuis. De lage
broekgronden werden het Goor genoemd, later gesplitst in Goor en Voelemaod. Het was toen
de Schuilenbergsweg nog niet bestond een waar dorado voor watervogels. Daarom waren er
eendenkooien en zodra men in het voorjaar en najaar een koppel wilde eenden had gezien
werden de lokeenden losgelaten. Die zaten in een schuur bij de kooi. Wanneer deze het broek
waren opgezwommen mocht niemand meer buiten komen. Wanneer de lokvogels met de wilde
vogels de kooi in waren gezwommen mocht er weer water geput worden. Aan het begin van de
twintigste eeuw was het nog een lonend bedrijf. Dat blijkt uit een advertentie in de krant van
8 januari 1907. Daarin wordt vermeld dat een kooiker in één week vijftienhonderd wilde
eenden had gevangen. De eendenkooi bij Hammink is echter in het midden van de negentiende
eeuw verdwenen. Dat heeft zeker verband gehad met de aanleg van de Schuilenbergsweg. Die
verdeelde de broekgronden waar de kooi op lag in tweeen. Ook de roerdomp verdween. De
vogel werd ‘iepron’ genoemd en joeg de vissen met zijn eigenaardig geluid voor zich uit. Aan
het eind van de sloot kon hij ze zo uit het water pikken. Het oude erve Hammink lag dichter
bij de Schuilenbergsweg dan het in 1892 herbouwde erve. Het lag aan de rand van de lage
broekgronden waar de eendenkooi heeft gestaan. Vanaf het begin van de twintigste eeuw
woonde Veerenhuis op het erve Hammink. De lange vierkant gesmede puntige speer die men
op het gebint terugvond, getuigd van de vele slapeloze nachten die de boer heeft doorgebracht
als troepen hongerige wolven het op zijn vee hadden voorzien. De wolven groeven zich een weg
naar het vee onder de fundamentloze lemen muren van de stallen. De boer moest dan
gewapend met zijn speer naar buiten en de rest van de nacht rondjes lopen nadat hij een kop
of poot onder de muur had zien komen. De boerderijen waren van hout en met stro gedekt,
dus uiterst brandbaar. Wanneer het onweerde stond men klaar met een kruiwagen vol
beddegoed. Ook met open vuur was voorzichtigheid geboden. Meer dan eens brandde een
boerderij af doordat de kat die te dicht bij het vuur zat in slaap was gevallen. Ze vluchtte met
haar geschroeide pels naar de hilde of hooizolder. Daarom dekte men ’s nachts het open vuur
af met een metalen korf in de vorm van een stolp. Heel vroeger waren ze ook van aardewerk.
Kinderen werden vastgebonden aan de poot van de zware balpootkast. In het
vuurstedenregister van 1752 is vermeld dat de setters (ambtenaren van de marke het
rigterambt van Almelo in hoeken hadden verdeeld. Zo was de controle op haardvuren en ovens
makkelijk te overzien. De vierde hoek was de Aalderinkshoek vanaf Schuilenborg, het Eiland
en de Visschedijk tot aan het erve Tijhof (Tijhofslaan) met achttien vuursteden en een oven.
Elke van de zes hoeken had een openbare oven.
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Een boerderij in de Aalderinkshoek

30

Aan het eind van de Schuilenbergsweg, bij de kolk, lag links in het weggetje dat naar de
schans liep, het Bergbruggetje. Er was een kolk in de beek waar een vlechtwerkdam was
geplaatst met daarop aansluitende visvangkorven. Omdat het stromende water allerlei
struikgewas meevoerde kwam er niet genoeg water door het vlechtwerk. Het water stortte zich
over de stuwdam en vormde een diepe kolk. De Spiekte zal oorsponkelijk een moerassige
laagte zijn geweest waardoor een knuppelweg en een brug van takkenbossen was gelegd. De
Haarakker was een natuurlijke zandwal die eens de winterbedding van de beek markeerde.
Ze was de woonplaats van de Steentijdmens. Ook in de fundamenten van de schans vind men
sporen van de aanwezigheid van de Steentijdmens. De schans is gebouwd in het midden van
de elfde eeuw op hooggelegen land en diende als vluchtheuvel tegen het water. De ligging aan
de oude Almelose Aa was een strategisch punt want de Aa was de verbinding met het westen
van het land. De functie van strategische voorpost is later overgenomen door de Bellinckhof.
Volgens de brandsporen bij de schans heeft vuur een belangrijke rol gespeeld. De ondergang
kwam tegen het eind van de Tachtigjarige Oorlog. Van het haventje in de Nieuwe Graven werd
tot midden van de tweede helft van de negentiende eeuw nog veel gebruik gemaakt. De haven
lag onder het schut, tegenover het Beusekomshuis. Enterse klompenmakers bleven in de
haven vaak een tijd pauzeren. Ze vervoerden hout in de vorm van vlotten over Loolee, Almelose
Aa en Regge. Enterse ganzenkremers kwamen langs de beek met koppels ganzen die ze op het
station te Almelo moesten afleveren. Ook de turfschippers hadden hun aanlegplaats in het
haventje bij de Schutteman. Ze leverden hier hun turf af voor de omwonende boeren. Volgens
een lijst van 23 september 1785 moesten boeren jaarlijks twee voer turf op huis Almelo
bezorgen toen er nog geen kolen waren was de turf uit het Gravenveen voor een derde voor de
graaf. Ook erve Schulenborg leverde turf aan huis Almelo. De boeren die bezwaar maakten
tegen de slavendiensten moesten wachten op de omwenteling van 1795 toen de horigheid
werd afgeschaft.
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De restanten van de Schulenborg zijn aan de huidige Schuilenburglaan Ten westen van de
Aalderinkshoek liggen de aarden restanten van een middeleeuwse burcht, de Schulenborg,
die gedateerd moet worden tussen omstreeks 1100 en 1227. Het gehele ovaalvormige
burchtcomplex meet 220 x 100 meter en steekt tegenwoordig nog 1 - 3 meter boven de vlakke
omgeving uit. De burcht lag in een moerassig gebied, langs de loop van vermoedelijk de reeds
lang verdwenen oude Almelose Aa. De bouw en het eigendom van de Schulenborg wordt
toegeschreven aan de bisschop van Utrecht. Hij heeft als landsheer van het Oversticht de
burcht voor de verdediging van de grenzen van zijn grondgebied laten aanleggen. Begin
twaalfde eeuw was de Schulenborg 'oorlogstoneel', en wel eind 1122 en begin 1123 naar

32

aanleiding van ernstige rellen in Utrecht rond de persoon van de bisschop. Een eeuw later
had de Schulenborg als grensvesting afgedaan. In 1227 werd hij afgebroken. Zestien jaar later
moet de laatste Schulenborger kastelein zijn overleden : Hermannus, ridder Van Rhoden, een
Drentse edelman. De bisschop beleende toen ridder Henricus, heer van Almelo, met de
borglenen van de Schulenborg: vele tienden in de kerspelen Delden en Ootmarsum en enkele
elders in Twente: ‘iure castrensi feodo in schulenburch’. Het gebied waarin de Schulenborg is
gelegen, was blijkbaar al zeer vroeg een vestigingsplaats van honkvaste bewoners, die zich
naast de jacht ook bezig hielden met landbouw en veeteelt. In 1921 werd door een landbouwer
direct noordelijk van de Schulenborg een grafheuvel geëgaliseerd waarbij twee stenen bijlen
en een strijdhamer werden gevonden. De historische beredeneringen en de
bronverantwoording t.a.v. de Schulenborg zijn uitvoeriger weergegeven door H. Hagens in 't
Inschrien 17 (afl. 2 en 3), 1985.

Restanten van de oude schans
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Erve Veerenhuis

Eanter Gaitjan (Ten Brinke) werkte in zijn goede jaren als dagloner op de erven Witvoet en
Zoetenhuis. Hij woonde aan de Windmolenbroeksweg, net voor de Wezebeek. Eanter Gaitjan
had een zeer bijzonder reukorgaan. Zo kon hij volgens zijn zeggen aan het graanstro ruiken
van welke akker het afkomstig was. Toen hij eens bij Zoeteman de rogge op de hielde moest
helpen opstapelen, zei hij: disse keump van ’t Hoondernus’. Hij had maar een keer aan de
schoof geroken. En Gaitjan had altijd gelijk. Het Hoondernus dankte haar naam aan het feit
dat men hier bij het roggemaaien een keer een nest met kippeneieren had gevonden. Ook kon
Eanter Gaitjan honden bederven. Als hij een hond eens flink in de ogen had gekeken was het
dier als waakhond waardeloos geworden. Geen wonder dat wanneer Gaitjan op bezoek kwam
de hond buiten zijn bereik werd gehouden. Eanter Gaitjan is allang uit de tijd en zijn huisje
heeft het veld moeten ruimen voor de gigantische stadsuitbreiding.
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Slotgracht
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De slotgracht langs de bomen

Erve de Schulenborg
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Schuilenbergsweg, erve Schulenborg

Schuilenbergsweg, 2016
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Erve Schulenborg, 2016

Schuilenbergsweg, 2016
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In 1950 werd het deel van het Noordbroek tussen de spoorlijnen Almelo-Zwolle en AlmeloMariënberg door de gemeente Almelo aangekocht voor haven en industrieterrein. Op het
gedeelte begrensd door Hollandergraven en Vriezen Aa stonden twee boerderijen. Het erve
Peters, genoemd naar zijn eerste bewoner, werd gebouwd in 1867. Toen ik jong was (jaren
vijftig) woonden er oma en opa Bannink en hun zoon Lammert met zijn vrouw Alie en hun
kinderen Anneke en Hans. Oma Bannink was de moeder van Reinhard Grijsen en opa was
zijn stiefvader. Grijsen was naar Canada vertrokken en heeft nooit iets van zich laten horen.
In 1870 werd het erve Adolph Frederik gebouwd. Het erve is genoemd naar Adolph Frederik
Van Rechteren Limpurg die leefde van 1865 tot 1935. Het erve was oorspronkelijk een
melkveebedrijf met als pachter Gerrit Versteeg. Na diens vertrel naar Tubbergen werd het een
ossenfokbedrijf met als pachter Roelf Stegeman. De ossen graasden in het Voorbroek langs
de Noordbroeksweg en stonden in de winter op stal. Als de vader van Adolph Frederik in 1902
sterft moeten er veel successierechten worden betaald. De ossenmesterij was niet rendabel en
werd opgeheven.
Almelo had – op Haarlem na – het grootste bleekveld van ons land. In de zomer werden de
Almelose watermolens stilgelegd. Reden was om er voor te zorgen dat geen water verloren ging
voor het roten van het vlas en het bleken van het linnen. Grote bleekvelden vond men in het
Sluitersveld en aan de Krommendijk, daar woonden ook de blekers. Het bleken gebeurde op
grote weidevelden en wel door de inwerking van zon, lucht en water. Het hele proces duurde
twee à drie maanden. Bij dit bleken werd gebruik gemaakt van schuiten. Het Twente van het
jaar 1800 kende ongeveer negenhonderd linnenwevers, voornamelijk in Almelo en omstreken.
Elke wever produceerde ongeveer duizend el per jaar. De wevers werkten voor een linnenreder
of fabriqueur die het linnen in ontvangst nam, betaalde en de wever van nieuwe garens
voorzag. Roten is het blootstellen van vlas-, hennep- of jutestengels aan water, opdat de vezels
vrijkomen, die gebruikt worden in de textielindustrie.
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Op deze plaats stonden ooit twee erven, het erve Peters en het erve Adolph Frederik.

De eik stond ooit op het erve Peters
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De oude Noordbroeksweg

De Noordbroeksweg wordt nu Cesar Franckstraat genoemd.
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De eerste schop werd op 1 mei 1965 in de grond gestoken voor het bouwrijp maken van de
terreinen in de Aalderinkshoek. Sindsdien zijn graafmachines en werkers met de schop
onafgebroken bezig geweest de bodem te ontsluiten. Daar waar het trace van de aan te leggen
wegen wordt gekruisd door de dichtgeslibde bedding van de Wendelgoorsebeek die zeker
duizenden jaren door het landschap kronkelde, liggen gigantische bergen modder langs de
weg. Hier en daar steekt een blauwzwarte boomstronk uit de nog drabbige hopen. Gevonden
zijn een kernsteen waar meerdere spanen waren afgeslagen, een vuurstenen schraper, een
grijskleurige steen waar een bijl uit moest worden gemaakt. Er waren al afgekloven delen.
Plus enkele stukjes aardewerk uit de elfde en twaalfde eeuw. Boer Hammink vond bij het
graven van paalgaten in de maod tussen ’t Hammink en Boshoeve een vuursteenspaan van
zeven centimeter lang en twee centimeter breed. Een twee meter lang deel van een eikenstam
zal een deel hebben uitgemaakt van een vonder. Die vonder zal over de zomerbedding hebben
gelegen op de plek waar de stam is gevonden.
Wanneer het Maathuis aan de beurt is om te verdwijnen zal voor de huidige bewoner een
boerderij worden gebouwd op de grond van het erve de Schulenborg. De alleenstaande boer
Bakhuis (76 jaar) moet vertrekken omdat het bebouwingsplan gaat tot voorbij ’t Maathuis.
Het transformatorenstation vormt de westelijke grens. De familie van Baks Jaan heeft bijna
vijfenzeventig jaar op het erve Maathuis gewoond. In 1880 zijn ze aan de Schuilenbergsweg
komen wonen omdat hun boerderij op het Eiland bouwvallig was geworden. Toen in november
1891 het Maathuis beschikbaar kwam omdat Hammink vertrok naar het erve Knoef op de
Wateregge, werd Bakhuis het Maathuis toegewezen. Het Maathuis heeft zijn naam ontleend
aan de maden. Dat zijn bevloeide broekgronden waaraan het erve aan grensde. De ligging ten
opzichte van het Hammink doet vermoeden dat het als ouderenwoning werd gebouwd op de
grond die eens tot het erve behoorde. Langs de Schuilenbergsweg was nog een flink stuk van
de vroegere vloedwallen te zien. Getuigen van de voortdurende strijd tegen het water. Bron
van de verhalen over de erven is Gerrit Jan Eshuis. Hij heeft een rondje gemaakt langs de nog
levende boeren van de erven rondom Almelo en heeft hun verhalen verwerkt in het boek: Van
boerenland tot stadsrand.

Bron: Gerald van Berkel
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De erven Schulenborg, Maathuis, Hammink, Veerenhuis.
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De Mosterdpot
Halverwege Wierden Almelo zag men vroeger het bekende cafe "De Mosterdpot" aan de
Wierdensestraat. Jarenlang werd hier een "tapnering" gedreven. Het was een geliefde
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pleisterplaats voor rondtrekkende marskramers en ander volk. "De Mosterdpot" met schuur
en landerijen werd in 1977 door de gemeenteraad van Wierden aangekocht ten behoeve van
de aanleg van de aan- en afvoerwegen van het kruispunt in de Wierdensestraat, dat de naam
"De Mosterdpot" verder de toekomst in zal dragen. Het is dan opnieuw de naam van de streek
en minder de naam van het thans verdwenen cafe met danszaal.. De laatste bewoonster van
"De Mosterdpot" was mevrouw Versteegh. Velen denken met weemoed terug aan dit fraaie en
vriendelijk ogende gebouw, dat toch ook iets mysterieus had.
De Mosterpot was vanuit de Aalderinkshoek richting zwembad Het Wendelgoor. Het was het
voormalig café met danszaal. De Mosterdpot aan de Wierdensestraat nummer 163. In de jaren
vijftig was De Mosterdpot al geen café meer. Het was een kleine boerderij met koeien in het
weiland.
In 1913 vroeg J.N. Versteeg een vergunning aan voor het mogen schenken van sterk
alcoholische dranken, zoals jenever). Bij zijn aanvraag vermeldde hij dat er al sinds vele
jaren in zijn boerderij zwak alcoholische dranken (bier) geschonken mochten worden. De
gevraagde vergunning werd echter geweigerd omdat de boerderij niet aan de eisen
voldeed. Op 21 november 1914 kreeg Versteeg wel toestemming om bij zijn boerderij een
schuur voor het stallen van vee te bouwen.
Kort daarna besloot Versteeg de zaken groots aan te pakken. Op 21 januari 1915 verzocht hij
de gemeente Almelo toestemming voor het bouwen van een café met woning. De linkerkant
van het pand was bestemd voor bewoning en het middengedeelte en de rechterzijde waren
bestemd als café. Boven de hoofdingang werd een witte steen met zwarte letters geplaatst met
de woorden DE MOSTERDPOT.
Op 8 april 1915 werd café De Mosterdpot in gebruik genomen. Tussen de Wierdensestraat en
het café werd door Versteeg een zogenaamd ventweg van waalklinkers aangelegd. Vanaf het
begin werd het café goed bezocht door zowel inwoners uit Almelo en Wierden. Het succes was
zo
groot
dat
het café
in
1924
werd
uitgebreid
met
een
danszaal.
Het is ons onbekend wanneer De Mosterdpot als café ophield te bestaan. Toen de
Wierdensestraat werd gereconstrueerd werd De Mosterdpot eind 1978 afgebroken. Veel
voorwerpen uit het interieur verhuisden naar het Stadsmuseum te Almelo.
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Bron: de Hoop Almelo
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Een poldermolen is een windmolen die wordt gebruikt om water omhoog te pompen.

Poldermolen
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Almelo is ontstaan uit een agrarische nederzetting. Een ‘loo’ is een cultuurakker of
bouwkamp. Die kampen waren omheind met een akkerheg. De es bestond ui een aantal
verspreid liggen bouwkampen. Die waren vanwege hun uitgestrektheid verdeeld in Ooster- en
Westeres. De agrarische nederzetting is gevestigd op de grens van de landbouwgebieden.
Tussen de es en de lagere broekgronden zijn ook hier de oudste boerenerven een goed
hulpmiddel voor de grensbepaling van de Almelose essen. De erven Het Rot (Grote Rot en
Kleine Rot) lagen aan de Haghoeksweg. De naam ‘Veldkotte’aan de huidige Haghoeksweg geeft
een deel van de noordelijke grens aan van de verdeelde markegronden. Dat komt overeen met
de zuidelijke grens van de woonwijk de Haghoek. Bij het Frerikshuis zijn meer dan honderd
jaar oude eiken. Die zijn gepoot als windvang voor de boomgaard. Iedere meier werd door zijn
goedsheer verplicht op het erf eiken te poten. De strook hoge groengroen was vroeger
bouwland en ligt achter de boomgroep. De naam was ’t Rot. Didt duidt op een latere
ontginning. Dit Rot grenst aan een strook lage broekgrond. Die werd de Rotmaot genoemd. Er
zijn meer percelen die bij dit erve hoorden. Ze hebben namen zoals ’t Blik, ’t Loo en ’t
Vaornstuk. Het Vaornstuk maakt nu deel uit van de Kolthofsingel. Bij de afgraving van dit
bouwland kwam er onder het maaiveld een met houtskool doorspikkelde laag tevoorschijn.
In het midden van deze oude bouwakker bevond zich op een diepte van vijfenzestig centimeter
een laag oranjekleurig zand. Wellicht is in de prehistoriehet land bemest met as. De
bouwakker was omsloten met een wal en dubbele sloten.

Tussen de bomen is het Schuilenburgerpad, ooit de Schuilenbergsweg naar de Noordhoek.
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Het Schuilenburgerpad

Vijfenvijftig jaar geleden stond op deze plaats het erve Oorlog waar Janmaat woonde.
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Het land van de Schulenborg is er nog, alhoewel… een stukje.

Achter het tuincentrum, de bochten in de weg zijn nieuw.
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De Huurne
De naam ‘Huurne’ betekent hoek, in de betekenis van woonhoek. Ook horn en huijer hebben
dezelfde betekenis. De boerderijen in en rond de Huurne kenmerken zich door wolfseinden en
daken die deels van stro waren voorzien en deels met pannen gedekt waren. Stro was voordelig
en altijd voorhanden. Pannendaken waren al wat luxer maar werden gaandeweg meer en meer
toegepast. Ook de indeling van de erven is op de foto’s mooi te zien. De schuren waren net als
de niendeuren naar de weg gekeerd.

Erve Veldhuis
De rode pannendaken van oud Hollandse holle pannen hadden een lage daklijn, met
daaronder de opgeklampte staldeurtjes in het bedrijfsgedeelte en kleine ramen in het
woongedeelte. De gemetselde schoorstenen staan boven de scheidingsmuur tussen het
voorhuis en de deel. De voorgevels hebben een indeling zoals we deze bij veel boerderijen in
Twente en Salland zien. Twee hoge vensters bij de voorkamer, daarnaast de voordeur met
bovenlicht. In de lage gedeelten van de voorgevel zien we aan beide zijden veelal een wat kleiner
raam, die van een slaapkamer. Waar de ramen in de achttiende en negentiende eeuw nog een
kleine roedeverdeling hadden, zien we dat deze gaandeweg de twintigste eeuw door T-vensters
werden vervangen. Glas was inmiddels in grotere maten te krijgen en de boerin zag het
praktische voordeel hier ook al snel van in. Opgeklampte houten luiken bleven lang in
schwung, omdat deze goede weerstand boden aan warmte en kou. Waar de boerderijen in de
Huurne van oorsprong ook uit vakwerk gevels bestonden, zien we in de negentiende eeuw dat
de gevels veelal door steens of halfsteens metselwerk zijn vervangen. Het metselwerk werd
vaak dun in kruisverband gemetseld met een kalkzandmortel. Het voegwerk bestond ook vaak
uit een mortel van zand, kalk en tras. Veelal was het voegwerk sober, platvol met een
daggestreep.
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De bijgebouwen rondom boerderijen waren vaak vee schuren of schuren voor opslag van de
oogst. Vaak waren ze voor het grootste deel met stro gedekt en bestonden de gevels uit zwarte
gepotdekselde planken. Typisch voor deze streek zijn de doorrijschuren waaronder men vanaf
de wagen bijvoorbeeld hooi makkelijk kon optassen op de zolder. Ook kwamen op de
boerenerven kookhuizen /bakhuizen voor die aan de voorzijde van de boerderij hun plek
hadden. Dit was immers het terrein van de boerin. Aan de voorzijde van de boerderij stond de
waterput en was de moestuin gesitueerd.
De Daggestreep voeg is een eenvoudige uitvoering van de ‘Snijvoeg’. Bij de Daggestreep voeg
worden de kanten niet gesneden, maar wordt er één snede gemaakt in het midden van de
lintvoeg.
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Bron: Betsie Pinkert
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Het erve en Huis Aaltink Wierden
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In de jaren 1379 tot 1382 wordt er geschreven over het Huys to Alting in de kerspel Wederden
in het gericht Rijssen. Het was een versterkt Huys en geen boerderij. Dat werd het later toen
het verdween uit de lenen. De rechten werden geruild met het erve Sweerink aan de
Hexelseweg. Op 22 oktober 1650 werd Huys Aaltink op verzoek van Catharina van Splinter
uit het leenverband ontslagen in ruil tegen Swerink. In 1775 trouwde Dina Aaltink met Jan
Hendrik Geerling. Er kwam een weefgetouw en het erve werd de Wever genoemd. De Geerlings
begonnen later een zandvaarderij. Nooit is er meer een Aaltink op het Huys Altink komen
wonen. Na Geerling woonde Heutink op het oude erve.
In 1384 was Bertolt Aalting eigenaar. Na de dood van Roelf Aalting wordt zijn schoonzoon
Egbert Menninck de hulder. Hij is de man van zijn dochter Yde. Na hem wordt hun zoon
Johan de hulder. Op 21 februari 1406 was Jacob van Rijssen de hulder. Op 26 november
1610 was Henrick Aaltink nog in beeld. Hij geeft opdracht voor het hulderschap van Elisabeth
van Hairsolte. De hulder wordt Henrick van Keppell ten Dinxhave. Het leen kon alleen via de
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mannelijke lijn vererven. Voor de vrouwen werd een hulder aangesteld. Andere mogelijkheden
dan echtgenote of religieuze, zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van een ambt, bestaan voor
adellijke vrouwen niet. Al zouden zij in staat zijn een ambt of beroep uit te oefenen, dan
ontbreekt hun nog de mogelijkheid daartoe.

De kern van het leenstelsel is dat de leenman altijd de bezitter is van het leengoed. De leenman
ontving de jaarlijkse pacht van de bijbehorende erven en hoefde er niets van af te dragen aan
de leenheer. De aard van het leenstelse was gericht op militaire macht. Het leenstelse in de
vroege Middeleeuwen was gebaseerd op militaire noodzaak. Om zich tegen de roofridders te
beschermen verenigde de lage adel zich onder bescherming van een adelijk persoon. De
leenmannen verplichten zich tot onderlinge militaire- en politieke steun aan de leenheer. De
leenmannen droegen daarbij hun bezittingen als onderpand op aan de leenheer. Dit werd
opdracht genoemd. Ze werden daarmee onmiddellijk weer beleend want dat was de
voorwaarde. Op die manier werden de vrij eigen goederen tot leengoed gemaakt. De
leenmannen moesten één keer in hun leven, bij de belening, een heergewaard betalen. Dat
was een kledingstuk dat in het leger (heer) kon worden gebruikt, zoals een harnas eventueel
een paard. Ook moest een eed van trouw aan de leenheer worden gezworen, de leeneed.
Als een leenman met een machtige roofridder in conflict kwam, hielpen de leenheer en de
andere leenmannen hem. Als de leenheer een conflict kreeg met een andere machtige
leenheer, riepen beiden hun leenmannen op. Die moesten het conflict met wapens uitvechten.
Het recht van de sterkste speelde een belangrijke rol. Niet komen opdagen was er niet bij. Dan
raakte de leenman zijn leengoederen kwijt en werd er iemand anders mee beleend. Het was
dus niet zo dat de leenheer in geval van een ontrouwe leenman diens goederen eigen gebruik
in beslag nam. Er moest een nieuwe leenman mee beleend worden. Het leenstelsel was een
efficient militair machtsmiddel.
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Een mens lijdt het meest
Waar komt het versje 'Een mens lijdt dikwijls het meest door/van het lijden dat hij vreest'
vandaan? Het is helaas niet bekend wie de dichter is van deze wijze uitspraak. De columnist
Nico Scheepmaker (1930-1990) is ooit naar de auteur op zoek gegaan. Zijn zoektocht staat in
het boek Het bolletje van IBM (1987). Er zijn trouwens vele variaties op deze regels. Veel
mensen kennen het gedichtje als volgt:
Een mens lijdt dikwijls 't meest
Door 't lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.
Soms aangevuld met:
Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd weer
En geeft Hij kracht naar kruis.

In de loop der jaren hebben vele mensen zich afgevraagd wie deze regels heeft gedicht. De
meest genoemde namen zijn: D.R. Camphuysen, P.A. de Genestet, Jac. Revius, Nicolaas
Beets, Guido Gezelle, Isaac da Costa, Christiaan Huygens en E. Laurillard. In het Letterkundig
woordenboek van Noord en Zuid (1952) van K. ter Laan wordt het zonder meer toegeschreven
aan Revius (1586-1658). Scheepmaker vond de overeenkomst met een Engels versje van
(mogelijk) Thomas Chatterton (1752-1770) frappant:
Too often we suffer most sorely
and thereby feel most poorly
from dreaded aches and pains.
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Havezathe Den Alerdinck

Bron: wwwOkkenbroek.nl

Den Alerdinck is een havezathe in Laag Zuthem, een dorp bij Heino in de gemeente Raalte.
De naam werd rond 1500 voor het eerst genoemd en is waarschijnlijk afkomstig van twee
boerenerven: Groot Alerdinck en Klein Alerdinck
De naam Alerdinck werd voor het eerst in een schattingregister uit 1427 genoemd. Honderd
jaar later was de eerste vernoeming als boerderij; zowel Groot als Klein Alerdinck waren
eigendom van ene Jacob Rouse uit Deventer. In 1648 volgde erkenning tot havezate, in 1654
werd het huis riddermatig verklaard. In 1797 werd Den Alerdinck door de erfgenamen van
Derk F. van Voorst tot Bergentheim verkocht aan Bernardus J. van Sonsbeeck, een
markerichter van de marken Lenthe en Dalmsholte die actief was als politicus.
Van Sonsbeeck kocht vervolgens allerlei stukken grond aan, waardoor het landgoed rond
1865 tweehonderd hectare groot was.[ Ook liet hij tuinarchitect J.D. Zocher een Engelse
tuin aanleggen. Na de dood van Bernardus erfde zoon Herman van Sonsbeeck de havezate in
1858. Hij was oud-minister van Buitenlandse Zaken en R.K. Erediensten in het KabinetThorbecke I. Na zijn overlijden in 1865 werd het landgoed drie jaar als een onverdeelde boedel
beheerd.
In de zomer van 1868 werd tweehonderd hectare, verdeeld over vierenvijftig percelen,
publiekelijk geveild. De voormalige havezate, met omliggend park, enkele bospercelen en
landerijen, werd daarbij door Coenraad Willem baron van Dedem aangekocht. De rest van het
landgoed (ongeveer 160 hectare), dat vanaf toen Landgoed Den Alerdinck II genoemd werd,
werd geërfd door Pauline F.E.M. van Sonsbeeck, kleindochter van Herman van Sonsbeeck.
Haar jongste zoon, Godfried baron van Voorst tot Voorst, erfde het landgoed in 1939. Zijn
weduwe, Louise J.T.M. barones van Voorst tot Voorst–Smits van Oyen, liet landgoed Den
Alerdinck II verdelen onder hun twee zonen. Een deel hiervan is in 1987 ondergebracht in een
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landgoed-BV, het andere deel ging verder onder de naam Het Bouwhuis, naar een oude
boerderij op het landgoed.
De havezate bleef ruim een eeuw eigendom van de familie Van Dedem.
Den Alerdinck kan bogen op een lange voorgeschiedenis. Al vóór 1427 komt de naam voor in
de landsheerlijke schattingsregisters. De naam Alerdinck is terug te voeren tot de familienaam
Alerding. De middeleeuwse voornaam Allard/Aelerd kreeg de uitgang "ing", wat betekende
"huis van de familie". De eerste bewoners waren waarschijnlijk half- of onvrijen, die het goed
in leen hadden van de Hof te Colmschate bij Deventer, dat in eigendom was van de bisschop
van Utrecht. In 1520 waren er twee erven Alerdinck. Ergens tussen 1520 en 1600 moet in de
directe omgeving van deze twee erven een huis gebouwd zijn, de latere havezate den Alerdinck.
Dit huis was in 1601 in het bezit van Goert van Armelo uit Deventer. Met dit huis begint de
oudste geschiedenis van het landgoed. Het landgoed kwam via de families van Uterwijck tot
Heemse, van Raesfelt en van Echten in 1770 in het bezit van de familie Van Voorst tot
Bergentheim. De erven van Derk Frederik baron van Voorst tot Bergentheim verkochten in
1797 het landgoed aan Bernardus Josephus van Sonsbeeck.

Sinds de twaalfde eeuw liet de adel op het platteland verdedigbare kastelen en havezaten
bouwen. Ze beschermden hun huizen in de loop der eeuwen met zware muren, grachten en
een ophaalbrug. De kastelen Rechteren bij Dalfsen en het Nijenhuis bij Heino zijn daar goede
voorbeelden van en op wat kleinere school ook Den Alerdinck. In de nabijheid werden grote of
kleine parken aangelegd, waarvan de vorm door de heersende mode werd bepaald. Omstreeks
1700 begonnen landgoedeigenaren met de aanleg van parkachtige bossen. Tegelijkertijd
richtten ze percelen in voor de productie van eikenhakhout, een product waarmee veel geld te
verdienen was. De eerste planmatige bebossing in Salland was de aanleg van het Sterrebos
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bij het landgoed Zandwijk. In de negentiende eeuw nam de kennis van de bosbouw toe en
waren bossen meer dan voorheen noodzakelijk voor de financiering van het landgoed.
De belastingvoordelen van havezaten verdwenen, veel grond wisselde van eigenaren en de in
geldnood verkerende adel verkochten hun bezittingen aan welgestelde burgers. Aanvankelijk
was de buitenplaats voor gefortuneerde stedelingen vooral een plek om zich terug te trekken
voor rust en vertier. De ruimte en de zuivere lucht van het platteland stonden in schril
contrast met de drukte, het vuil en de stank van de stad. De bij een buitenplaats behorende
landerijen konden daarnaast bij een goede exploitatie veel geld in het laatje brengen door de
inkomsten uit pacht, landbouw, veeteelt en bosbouw. Samen vormden het grote huis, het
park, de tuinen, de bossen en de landerijen een landgoed, dat volledig in harmonie was met
de omgeving. Toch was voor de eigenaren het maken van winst geen doel op zich. Het ging
hen vooral om continuïteit: met de opbrengsten konden ze zowel de buitenplaats als het
landgoed in stand houden.

Het
landgoed
in
het
bezit
van
de
familie
van
Sonsbeeck
(1797-1875).
Al direct na de aankoop in 1797 zien we dat Bernardus Josephus van Sonsbeeck veel energie
steekt in het rendabel maken van het landgoed. Geheel in overeenstemming met de
romantische Engelse landschapstijl werd het park en de tuinen rondom het huis nieuw
aangelegd. De exploitatie van het landgoed was in de jaren 1798-1825 niet winstgevend. Het
gemiddelde verlies in deze periode bedroeg bijna 2500 gulden per jaar. Dit kwam deels omdat
van Sonsbeeck in die tijd nog weinig erven en landerijen bezat die geld konden opleveren. De
oplossing was uitbreiding van het landgoed voor de aanleg van bossen en landbouwgronden.
waardoor het meer rendabel zou kunnen worden. Tussen 1808-1819 kocht van Sonsbeeck
voor ruim zestigduizend gulden aan erven en landerijen, waaronder Erve Kolk of Solen (1808),
het erve de Kolkhof (1811) en erve de Ganzepan (1819). Het landgoed bestond nu uit een
nagenoeg aaneengesloten lappendeken van percelen bos, eikenhakhout, weiland, hooiland,
bouwland en woeste gronden.
Na deze aankopen was landgoed Den Alerdinck ongeveer vier keer zo groot geworden. Maar
daarmee was van Sonsbeeck nog niet uit de kosten. Er was veel tijd en geld nodig om de
gronden in cultuur te brengen. Langzaamaan komt het landgoed uit de rode cijfers. De periode
tussen 1825 en 1856 kan worden beschouwd als de hoogtijdagen van het landgoed. Jaar na
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jaar verbeterde van Sonsbeeck zijn bezit. Hij kocht nieuwe landerijen, bracht ze in cultuur en
zorgde voor een constante aanvoer van stadsmest. Er waren vier belangrijke bronnen van
inkomsten: pachtgelden, bosbouw, gras- en veehouderij (de vetweiderij) en de melkerij.
Akkerbouw ontbreekt in dit rijtje. Rogge en haver verbouwde van Sonsbeeck grotendeels voor
eigen gebruik. In 1850 werd het landgoed getaxeerd. Het was met alle landerijen ruim
tweehonderdvijfenzestig bunder (hectare) groot. De totale waarde bedroeg 163.397 gulden.
Herman van Sonsbeeck erfde in 1858 het landgoed. Hij beheerde het op dezelfde wijze als zijn
vader voorheen tot zijn overlijden in 1865. De veiling van het landgoed vond plaats in 1868.
Het landgoed viel in twee delen uiteen. De rentenierende Zwollenaar ir. C.W. baron van Dedem
werd de nieuwe eigenaar van het "kapitale heerenhuis", de havezate met het landschapspark.
De niet verkochte erven, weilanden, hooilanden en percelen eikenhakhout bleven in het bezit
van de familie van Sonsbeeck. Dit verreweg het grootste gedeelte in oppervlakte werd het
Landgoed Den Alerdinck II, dat in beheer kwam van de advocaat en rechter Bernard van
Sonsbeeck. Veel van de tot dan toe gebruikelijke activiteiten op het landgoed kwamen stil te
liggen. De vetweiderij werd beëindigd, van de bosbouw bleef niet veel meer over en aan de
productie van eikenhakhout kwam grotendeels een eind. Bernard van Sonsbeeck overleed in
1875. Zijn dochter Pauline trouwde in datzelfde jaar met Joan Marie baron van Voorst tot
Voorst, die het beheer van het landgoed op zich nam.
Het landgoed in het bezit van de familie van Voorst tot Voorst sinds 1875.
De vierenzestig jaren dat Joan Marie het landgoed beheerde zijn te kenmerken als een tijd van
stilstand en niet van verandering. De omvang van het landgoed veranderde ook niet. De
belangrijkste inkomstenbronnen waren de pacht van boerderijen en landbouwgronden, de
verkoop van gras, de opbrengsten uit de inscharing van vee en de kleinschalige verkoop van
hout. Joan Marie werd als beheerder in 1939 opgevolgd door zijn jongste zoon Godfried. Bij
de verdeling van de erfenis wilde de oudste zoon Alexander Eppo liever aandelen en obligaties
dan grond. Voor de inkomsten uit het landgoed was Godfried nog steeds afhankelijk van de
pacht, de verkoop van gras, de inscharing van vee en de verkoop van hakhout. Dat was lang
niet genoeg. Het landgoed kostte veel meer geld dan het opbracht. Duidelijk is wel dat Godfried
meer betrokken was bij het wel en wee van het landgoed dan zijn vader. Regelmatig bezocht
hij het landgoed en hij hield voortdurend contact met de jachtopziener en de werkbaas. Ook
spande hij zich in om de bossen weer in goede staat te brengen. Maar de tijd was er inmiddels
rijp voor om het beheer op een modernere leest te schoeien.
Dat was voorbehouden aan zijn drie kinderen Beatrix, Roderic en Seger, die - na het overlijden
van Godfried in 1967 - het landgoedbeheer overdroegen aan rentmeester L.C. Roekx uit
Barendrecht. De eerste belangrijke stap die de nieuwe eigenaren zetten was de openstelling
van het landgoed voor het publiek. In 1970 werd Den Alerdinck II aangemerkt als een
landgoed in het kader van de Natuurschoonwet 1928. Hierdoor kwamen nieuwe fiscale
faciliteiten van de overheid beschikbaar. Gedurende de jaren 1968-1979 stegen de inkomsten
en de uitgaven sterk door een combinatie van inflatie en herwaardering van prijzen. De
traditionele inkomstenbronnen brachten meer op. In de jaren dat Roekx het beheer voerde
werden negen jaren met winst en twee jaren met verlies afgesloten.
Pas in 1979 werd de boedel van Godfried verdeeld onder zijn drie kinderen. Deze
boedelscheiding betekende de tweede deling in de geschiedenis van Den Alerdinck. Roderic
verwierf het grootste gedeelte van het landgoed, namelijk honderdzes hectare grond en vijf
pachtboerderijen. De pachtboerderijen waren: Ganzepan Hoeve, Kiek in de Hagen, Kolkhof
Hoeve, Colckhof 10 (later genaamd Godfried's Hoeve) en de Eileuver Hoeve. De kinderen van
de in 1974 overleden Beatrix erfden de gronden van hun grootmoeder Smits van Oyen nabij
Drimmelen. De jongste zoon Seger kreeg de resterende vierenvijftig hectare weidegrond en
twee pachtboerderijen, te weten het Bouwhuis en de Pinkenhagen. Dit grondbezit kreeg de
verzamelnaam "het Bouwhuis". In het beheer veranderde er niets. Rentmeester Roekx zette
zijn werkzaamheden voort. Roderic betrok vanaf het begin zijn beide zonen Godfried en Seger
bij het beheer van het landgoed. Hij leerde ze het vak van landgoedbeheerder vanuit de
praktijk. In de jaren na 1979 ging het landgoed stevig op de schop. De vijf boerderijen werden
grondig gerenoveerd en de lanen en de bossen gesaneerd door kappen, snoeien en nieuwe
aanplantingen. Ook op het gebied van de landbouw ging men voortvarend te werk. De pacht
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van de landbouwgronden werd beëindigd en men ging zelf landbouw bedrijven door op grote
schaal mais te verbouwen. Daarnaast werd gestart met de verkoop van kerstbomen.
In 1987 stond Roderic baron van Voorst tot Voorst, wat Den Alerdinck II betreft, het water tot
aan de lippen. Na de gunstige jaren zestig en zeventig waren de resultaten geleidelijk in de
rode cijfers beland. De inkomsten waren min of meer gelijk gebleven, maar de uitgaven
stonden niet meer in verhouding tot de pachtprijzen. Hij besloot om het landgoed in een
Besloten Vennootschap onder te brengen, zodat het landgoed niet verder versnipperd kon
worden en eventuele negatieve resultaten het familievermogen niet konden aantasten. Op 23
maart 1987 werd de "BV. Landgoed Den Alerdinck II" opgericht.
Na het overlijden van hun vader in 1988 namen de broers Godfried (1957) en Seger (1961) het
beheer van het landgoed in handen. Er werden externe plaatsvervangende directeuren
benoemd om een verkokerde kijk op het beheer te voorkomen. Continuïteit was het nieuwe
sleutelwoord geworden. Het woord heeft een tweeledige betekenis: continuïteit in de zorg voor
de natuur en cultuurhistorische waarde én continuïteit in het zorgen voor een sluitende
begroting, zodat het onderhoud van het landgoed financieel gezien mogelijk blijft. Eén van de
grootste uitdagingen was de relatie met de overheid, die in de jaren 1981-2010 met een groot
landinrichtingsproject (Salland West) aan de slag wilde met de herinrichting van het landelijke
gebied tussen Zwolle, Wijhe en Heino. Doel was een landschap te maken met een goed op
elkaar afgestemd evenwicht tussen natuur, landbouw, waterbeheer, verkeer, toerisme en
recreatie.
Er
ontstond
een
jarenlange
bestuurlijke
en
juridische
strijd.
Net als hun vader en grootvader bleven de broers zoeken naar mogelijkheden om het
rendement te vergroten. Tot 1997 deden ze dat door de introductie van nieuwe producten als
maïs en kerstbomen, door grond pachtvrij te maken voor landbouw in eigen beheer en door
sanering en aanplant van productiebossen. Maar de resultaten bleven uiteindelijk
teleurstellend, het landgoed leed jaarlijks verlies.
De plannen en ideeën uit het Masterplan (1998) en het rapport Visie Landgoed Den Alerdinck
II (1998) zouden de jaren daarna de richtsnoer zijn voor de verdere ontwikkelingen van het
landgoed. Het is in veel opzichten te zien als een cultuuromslag: van intensieve landbouw
naar extensieve landbouw, van een voor natuur en milieu tamelijk neutraal beleid naar een
beleid dat deze waarden nadrukkelijk in het vaandel draagt. In zekere zin is het een terugkeer
naar de tijden vóór 1868, maar dan wel op moderne leest geschoeid. De waardering van de
overheid voor landgoederen groeide. In het rapport "Handelingskader Rood voor Groen" van
Gedeputeerde Staten van Overijssel is dat als volgt geformuleerd: "In Overijssel komen zeer
veel landgoederen voor. Ze behoren tot de kroonjuwelen van de provincie." In het Streekplan
2000+ erkende de provincie dat landgoederen een multifunctioneel karakter hebben: ze
combineren functies als landbouw, bosbouw, cultuurhistorie, natuurbeheer, bewoning en
recreatie. Het pilotproject "Rood voor Groen" startte in 2005. De overheid gaf toestemming om
een beperkt aantal woningen (rood) te bouwen in ruil voor een behoorlijk areaal nieuwe natuur
(groen). De provincie kon op haar beurt de Ecologische Hoofdstructuur realiseren.
De aanpassingen voor de Ecologische Hoofdstructuur zijn in 2014 uitgevoerd. Na de
ruilverkavelingen van Salland-West was dit de tweede grote herindeling van het landgoed. In
totaal werd zesentwintig hectare nieuwe natuur gerealiseerd en werd 2.800 m2 oude stallen
en schuren afgebroken. Het gehele landgoed is tegenwoordig 120 hectare groot, waarvan
vierenveertig hectare in gebruik is als landbouwgrond en 76 hectare als bos en natuur. De
bossen bestaan uit eikenhakhout (30 hectare), eikenbossen (10 hectare) en naaldhout (5
hectare). Er is 6 hectare nieuw bos aangeplant langs de N35. Daarnaast is er twintig hectare
nieuwe natuur aangelegd, in het noordelijk en zuidelijk deel van het landgoed. Het gaat hier
om twee waterbergingen, een grote waterplas en een fauna- en kruidenrijk grasland. Uit
oogpunt van duurzaamheid blijft de landbouw belangrijk. De exploitatie in eigen beheer is
echter gestopt. Alle landbouwgronden zijn weer verpacht. Erfpacht vormt een vervangende
bron van inkomsten. Uit financieel oogpunt is de continuïteit van het landgoed nu beter
beschermd. Bron:www.archieven.nl.
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Huurnerweg, rechts was het erve Koers

91

92

De linde (Tilia) herken je aan haar ruwe schors en stevige takken, maar vooral aan de
hartvormige bladeren! Het woord linde betekent bindsel, omdat van de bast touw en schoeisel
werd gemaakt. Het woord betekent in het Duits ook zacht. Door die eigenschap kan je er goed
(heiligen) beeldjes uit snijden. Het hout werd daarom wel ‘Lignum Sacrum’ genoemd, oftewel
heilig hout. De boom kan erg oud worden.
De lindeboom werd vanwege haar beschermende functie vaak direct voor het huis, of op het
midden van het erf geplant. Wanneer dit gebeurde aan de zuidzijde van het huis had dit
tegelijkertijd een praktische reden. Het bladerdek van de linde gaf zo schaduw tegen een al
te felle zon. Vaak werden ze dan gesnoeid in de vorm van een leilinde. In steden waar de
ruimte krap bemeten is, is een volwassen boom vaak niet haalbaar. Daar wordt de linde- of
levensboom gestileerd weergegeven in het bovenlicht boven de voordeur.
Onder de linde werd recht werd gesproken. Na de Franse Revolutie organiseerden patriotten
onder het bladerdak volksfeesten. Na de verjaging van de Fransen waren er Oranjefeesten.
De lindeboom werd bij de Kelten en de Germanen gezien als heilige boom. De godin Freya zou
er zich in vestigen. De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken.
Ook later werd de lindeboom als ‘goede boom’ beschouwd. Huwelijken werden gesloten onder
de linde. De duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt. Een lindetak zou tevens
helpen als middel tegen tandpijn bij kinderen. Tevens werd het, in amuletvorm, gebruikt als
bescherming tegen heksen en geesten.
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de weilanden
de bomen
een bloeiende tak
daartussen
een rood pannendak
Uit : Ik, Barbaar
Anneke Koers
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Documenten van het erve Aaltink te
Deldenerbroek vanaf 1297
Bron: Twents Streekarchief Delden
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Ontvangen van de bede roggeschoven en dertig stuivers
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Het erve Aaltink was een leenkamer van Huis Almelo. Een leenkamer is oorspronkelijk een
plaats waar hulde en manschap werden gedaan. Alle leenakten werden hier opgemaakt,
ingeschreven en bewaard. De leenkamers, ook wel leenhoven genoemd, verzorgden binnen het
leenstelsel de registratie van de lenen. Deze begint aan het einde van de dertiende eeuw. In
die periode is de daadwerkelijke steun door krijgsdienst (heerdienst) aan de heer al op de
achtergrond geraakt. Het leenrecht regelde de rechten en plichten tussen de leenheer en de
leenman, de persoon die een gebied in beheer kreeg. Stierf de leenman dan had diens zoon,
als opvolger, het recht op dat leen, boven een buitenstaander. Dit kon duren tot het moment
dat er geen opvolger meer was. Meestal ging het leen dan naar een ander, waarbij deze meestal
een pandsom moet aflossen aan de leenheer. In een groot aantal gevallen werden deze
afspraken vastgelegd in een meervoudig verslag, opgemaakt door een griffier of een baljuw.
Het gebeurde echter ook dat de heer de grond weer in zijn eigen beheer nam. Na het begin van
de Tachtigjarige Oorlog was de destijds alternatieve regering al met een eigen reeks
leenregisters begonnen. De laatste daarvan werd na 1581 gewoon voortgezet. Aan een nieuwe
verordening voor de Leenkamer kwam men door de oorlog niet toe. Dat moest wachten tot
1610, toen de leenmannen hun voorlopige akten - zogenaamde akten van diligentie - eindelijk
moesten inruilen voor definitieve leenakten. De registratie geeft een getrouwe afspiegeling van
de voorlopige staat, waarin de Leenkamer aan het eind van de zestiende eeuw had verkeerd.
De registers over 1584 tot 1600 werden in een trek geschreven. Een register van 1585 tot
1603 werd daarna eveneens door een schrijver samengesteld. Enkele akten schreef hij in, die
ook in de hiervoor genoemde registers voorkomen. Waarschijnlijk maakte hij gebruik van
geliasseerde akten. Vanaf 1604 werd de arbeid aan de registers op een meer geregelde manier
voortgezet. De registers kenden onder de alternatieve regering geen onderverdeling naar
landstreken. Die kwam in 1612, toen zij naar hoofdstukken - zogenaamde capita - werden
ingedeeld. Zo waren de leenregisters eerder vanaf 1440 onderverdeeld geweest. Zij zouden het
blijven tot de afschaffing van het leenstelsel in 1795 en de jaren daarop.
Het erve Hermannushoes te Enter was een leenkamer van Huis de Grimberg tot de rechten
zijn geruild met het erve Groot Leetink te Elsenerbroek.
5 Leenregister, 1716 - 1762.
6 Akte van aanstelling tot stadhouder van de lenen van de havezate Grimberg door Willem
Reiner van Voorst voor Goswijn Lucas Vosding, 1739.
7 Stukken betreffende het proces tussen Johan Westenberg en Willem van Arnhem t.e.z. en
de erfgenamen van de weduwe Van Bernsauw over achterstallige salarissen en verschotten,
waarbij het goed Katenhorst in de buurschap Hulsen in het schoutambt Hellendoorn tot
onderpand was gesteld, 1739 - 1744.
8 Akte, waarbij Willem Reiner van voorst verklaart, dat hij het erve en goed Ter Horst in de
buurschap Ypelo, richterambt Kedingen, tot leen van de havezate Grimberg heeft
aangenomen en het goed als zodanig in de provinciale leenregisters van Overijssel mag
worden ingeschreven als behorende tot de Grimberg. Gelijktijdig uittreksel, 1748.
9 Stukken betreffende de belening door de leenkamer van de provincie Overijssel van Reiner
Willem van Voorst met diverse percelen, voornamelijk gelegen in Haersterbroek, schoutambt
Zwolle. Met bijlagen, 1748.
10 Akte van volmacht door de burgemeesters van Oldenzaal, als overprovisoren van het
armengasthuis te Oldenzaal, op Herman Bos, om voor de leenkamer van de Grimberg enige
stukken land van het erve de Horst in de buurschap Beuningen, richterambt Oldenzaal, af
te kopen uit de leenhorigheid, 1749.
11 Akte van belening voor Geertruid van Haersolte, weduwe van Wolter Jan van Haersolte,
met de tiende over het erve en goed Hiddink in de buurschap Markelo, richterambt
Kedingen. Concept, 1752.

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

1800, Berendina Aaltink en Hendrikus Holland
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Stamboom Koers vanaf 1670
Willem LAMBERTS, geboren voor 1670, overleden na 1724.
Getrouwd met Hendrickjen COERTSEN, geboren voor 1670.
Uit dit huwelijk:
1.
Lambert WILLEMS, gedoopt (NGK) op 20 mei 1688 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden voor 1690 te Wierden.
2.
Lambert WILLEMS, gedoopt (NGK) op 14 december1690 te Wierden (bron: Doopboek).
Ondertrouw op 14 maart 1716 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen: op 25-jarige leeftijd
op 26 april 1716 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met Lubbigien HENDRICKS, gedoopt
te Wierden, dochter van Hendrick DERKS.
3.
Hermen WILLEMS
4.
Hermken WILLEMS, gedoopt (NGK) op 22 december 1695 te Wierden (bron: Doopboek).
5.
Coert WILLEMS (Willemsen)
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6.
Jenneken WILLEMS, gedoopt (NGK) op 16 oktober 1701 te Wierden (bron: Doopboek).
Ondertrouw op 04 april 1722 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen: op 20-jarige leeftijd
op 17 mei 1722 te Wierden (NGK), bron: Trouwboek) met Egbert Hendriks TER STAL, 24
jaar oud, gedoopt (NGK) op 03 november 1697 te Wierden (bron: Doopboek), zoon
van Hendrick Jans TER STAL en Jenneken HENRICKS.
7.
Jan WILLEMS, gedoopt (NGK) op 13 juli 1704 te Wierden (bron: Doopboek).

Hermen WILLEMS, gedoopt (NGK) op 5 november1693 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden voor 1762 te Wierden,
Hij wordt genoemd in de volkstelling van 1748.
Zoon van Willem LAMBERTS en Hendrickjen COERTSEN.
Ondertrouw (1) op 01 april 1719 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen:
op 25-jarige
leeftijd op 30 april 1719 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met Jenneken JANS,
overleden voor 1753 te Wierden, dochter van Jan EGBERTS.
Ondertrouw (2) op 12 augustus 1753 te Vriezenveen (bron: Trouwboek), Trouwen:
jarige leeftijd op 02 september 1753 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek)
met Berendina KOSTERS, 34 jaar oud, gedoopt (NGK) op 16 oktober
1718 te Wierden(bron: Doopboek),
Beredina is hertrouwd met Jan Eshuijs.
Dochter van Roelof KOSTERS en Elisabeth ESHUIS.

op 59-

Uit het tweede huwelijk:
1.
Jenneken, gedoopt (NGK) op 23 mei 1754 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
te Wierden (bron: Doopboek).
2.
Jenneken, gedoopt (NGK) op 10 augustus 1755 te Wierden (bron: Doopboek).
3.
Willemina, gedoopt (NGK) op 28 mei 1758 te Wierden (bron: Doopboek).

Bron: Historisch Centrum Overijssel

124

125

Wierden, doopregister 1779, op augustus is gedoopt Johannes Hermannus Altink. Pater is
Joannes Altink, mater Gesina Meinders. De ouders zijn Meinners en Christine Altink.
Coert WILLEMS (Willemsen), gedoopt (NGK) op 20 november
1698 te Wierden (bron: Doopboek), overleden voor 1752, zoon
van Willem LAMBERTS en Hendrickjen COERTSEN.
Ondertrouw op 18 februari1724 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen:
op 25-jarige
leeftijd op 19 maart 1724 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met Hermina STOKKERS,
gedoopt voor 1705.
In de periode 1700-1710 is van meerdere personen de doop in Wierden onvindbaar.
Overleden voor 1748 te Wierden.
Ze wordt niet vermeld in de volkstelling van 1748.
Dochter van Garrit STOKKERS en Geesjen COERTSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Garrit KOERTSEN, gedoopt (NGK) op 08 oktober 1724 te Wierden (bron: Doopboek).
Ondertrouw op 03 maart 1759 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen: op 34-jarige
leeftijd op 25 maart 1759 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek)
met Swenneken Jans TROMP, 46 jaar oud, gedoopt (NGK) op 04 september
1712 te Wierden (bron: Doopboek), dochter
van Jan Waanders TROMP en Geesien SIMONS.
2.
Jan KOERTSEN, gedoopt (NGK) op 29 maart 1726 te Wierden (bron: Doopboek).
3.
Geesken KOERTSEN, gedoopt (NGK) op 13 juni 1728 te Wierden (bron: Doopboek).
Ondertrouw op 06 april 1754 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen: op 25-jarige leeftijd
op 12 mei 1754 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met Garrit WESSELS, 32 jaar oud,
gedoopt (NGK) op 08 februari 1722 te Wierden (bron: Doopboek), zoon
van Jan WESSELS en Maria KOCK.
4.
Harmen KOERTSEN OF KOERS
5.
Cunnera KOERTSEN
6.
Hendrik KOERTSEN, gedoopt (NGK) op 02 december 1736 te Wierden (bron: Doopboek).
7.
Willemina KOERTSEN, gedoopt (NGK) op 14 december 1738 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden voor 1741 te Wierden.
8.
Willemina KOERTSEN, gedoopt (NGK) op 18 juni 1741 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 12 december 1795 te Wierden op 54-jarige leeftijd.
Ondertrouw op 08 mei 1762 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen: op 20-jarige leeftijd
op 06 juni 1762 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met Berent KROMMENDIJK, 23 jaar
oud, wever, gedoopt (NGK) op 07 september 1738 te Wierden (bron: Doopboek), overleden na
1771 te Wierden, zoon van Garrit Jans KROMMENDIJCK en Hendrica MEIJERS.

Harmen KOERTSEN OF KOERS, timmerman, gedoopt (NGK) op 13 augustus
1730 te Wierden (bron: Doopboek), overleden voor 1804 te Wierden, zoon
van Coert WILLEMS (Willemsen) en Hermina STOKKERS.
Ondertrouw op 08 oktober 1757 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen:
op 27-jarige
leeftijd op 06 november 1757 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met
Hendriana KOSTERS, geboren voor 1738 te Wierden (bron: Volkstelling 1748), overleden
op 10 februari 1811 te Wierden (bron: Register van aangegeven lijken), begraven. op 14
februari 1811 te Wierden (bron: Overlijdensboek), dochter
van Roelof KOSTERS en Elisabeth ESHUIS.
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Uit dit huwelijk:
1.
Kunne KOERSSEN, gedoopt (NGK) op 02 juli 1758 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 15 november 1822 om 10:00 uur te Vriezenveen op 64-jarige leeftijd (bron: BS
Vriezenveen, aktenr.: 52).
Ondertrouw op 09 maart 1788 te Vriezenveen (bron: Trouwboek), Trouwen:
op 29-jarige
leeftijd op 23 maart 1788 te Vriezenveen (NGK) (bron: Trouwboek) met Garrit ALBERTS,
25 jaar oud, gedoopt (NGK) op 24 juli 1762 te Vriezenveen (bron: Doopboek), overleden ong.
1801 te Vriezenveen (bron: Huwelijksbijlagen zoon Hermannus Alberts), zoon
van Albert GERRITS en Hendrikje Jans TIJHOF.
2.
Roelfken KOERS, gedoopt (NGK) op 06 januari 1760 te Wierden (bron: Doopboek).
3.
Hendrik Jan KOERS (Jan).
4.
Harmina KOERS, gedoopt (NGK) op 08 september 1765 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden voor 1767 te Wierden.
5.
Harmina KOERS, 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).
Ondertrouw (1) op 24 juni 1787 te Vriezenveen (bron: Trouwboek), Trouwen:
op 19jarige leeftijd op 15 juli 1787 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met
Jan Alberts LANDMAN, 32 jaar oud, gedoopt (NGK) op 09
februari1755 te Wierden (bron: Doopboek), overleden voor 1790 te Wierden, overleden
tussen 12 oktober 1788 en januari 1790, 1e huwelijk met Dina Hanselaar. Zoon
van Albert Jans JANNINCK OF LANDMAN, landbouwer, en Cunnera KOERTSEN.
Ondertrouw (2) op 01 mei 1790 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen:
op 22-jarige
leeftijd op 30 mei 1790 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met Egbert GEERVELD, 21 jaar
oud, wever, gedoopt (NGK) op 12 februari1769 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 30 april 1811 te Wierden op 42-jarige leeftijd (bron: Register van aangegeven lijken), zoon
van Hendrikus GEERVELD en Berendina KOSTERS.
6.
Elizabeth KOERSEN, gedoopt (NGK) op 26 augustus 1770 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 24 januari 1832 om 07:00 uur te Stad Almelo op 61-jarige leeftijd (bron: BS
Stad Almelo, aktenr.: 4).
Ondertrouw op 02 augustus 1794 te Almelo (bron: Trouwboek), Trouwen:
op 23-jarige
leeftijd op 24 augustus 1794 te Almelo (NGK) (bron: Trouwboek) met Frederik SWAM, 22
jaar oud, metselaar, gedoopt (NGK) op 29juli 1772 te Almelo(bron: Doopboek), overleden
op 15 april 1837 om 04:00 uur te Stad Almelo op 64-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo,
aktenr.: 32), zoon van Gerrit SWAM en Gesina UENK.
7.
Berent KOERSEN
8.
Lambertina KOERS, gedoopt (NGK) op 08 december 1776 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 11 november 1848 om 21:00 uur te Wierden op 71-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 121).
Ondertrouw op 16 augustus 1803 te Markelo (bron: Trouwboek Gericht Kedingen),
Trouwen:
op 26-jarige leeftijd op 02 oktober 1803 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek
Gericht Kedingen) Harmen NIJHOFF, 25 jaar oud, gedoopt (NGK) op 05 oktober
1777 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 13 oktober 1830 om 12:00 uur
te Wierden op 53-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 101), zoon
van Albert NIJHOFF en Maria HOFMAN.
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Hendrik Jan KOERS (Jan), koopman, timmerman, gedoopt (NGK) op 20
februari1763 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 01 november 1824 om 06:00 uur
te Wierden op 61-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 72), zoon
van Harmen KOERTSEN OF KOERS en Hendriana KOSTERS.
Ondertrouw op 15 november 1788 te Wierden (bron: Trouwboek), Trouwen:
op 25-jarige
leeftijd op 19 december 1788 te Wierden (NGK) (bron: Trouwboek) met Janna VAN BUUREN,
22 jaar oud, huishoudster, gedoopt (NGK) op 24 augustus
1766 te Wierden(bron: Doopboek), overleden op 15 maart 1840 om 10:00 uur te Wierden op
73-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 30), dochter van Berend VAN
BUUREN en Zwaantjen LODEWEGES (Lodeweegs).
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Uit dit huwelijk:
1.
Harmen Hendrik.
2.
Berend.
3.
Jan Hendrik.
4.
Harmannes.
5.
Swenneken, geboren op 17 december 1797 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt (NGK)
op 24 december 1797 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 02 april
1837 om 17:00 uur te Wierden op 39-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 38).
Trouwen:
op 28-jarige leeftijd op 02 september1826 te Wierden (getuigen : G.J. v.d. Riet,
J. Kippers, H. Eshuis en K. Kippers) (bron: BS Wierden, aktenr.: 20), Trouwen:
op 03
september 1826 te Wierden (NH) (bron: Berend STAMAN, 24 jaar oud, geboren op 09
februari1802 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt (NGK) op 14
februari1802 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 17 september 1846 om 20:00 uur
te Wierden op 44-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 149), zoon
van Jannes STAMAN en Teune BRAND.
6.
Hendrik Jan, landbouwer, geboren op 15 augustus 1800 te Wierden (bron: Doopboek),
gedoopt (NGK) op 17 augustus 1800 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 07 april
1825 om 05:00 uur te Wierden op 24-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 23).
7.
Berendiena, geboren op 28 april 1804 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt (NGK) op 29
april 1804 te Wierden (bron: Doopboek), overleden voor 1806 te Wierden.
8.
Berendiena, huishoudster, geboren op 21 maart 1806 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt
(NGK) op 23 maart 1806 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 24 september
1825 om 05:00 uur te Wierden op 19-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 59).

Links onder de Hurenergoot
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1950, Erve Aaltink aan de Hurenergoot

Harmen Hendrik KOERS, timmerman, boerwerker, koopman, landbouwer, grutmolenaar,
gedoopt (NGK) op 26 december 1789 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 27
november 1868 om 13:00 uur te Wierden op 78-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 147), zoon van Hendrik Jan KOERS (Jan) en Janna VAN BUUREN, huishoudster.
Trouwen:
(1) op 24-jarige leeftijd op 14 december 1814 te Wierden (getuigen : L. Oldeman,
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J.H. van Buuren, A. Nijhof en J. Veneman) (bron: BS Wierden, aktenr.: 13)
met Janna ESHUIS, 24 jaar oud, huiswerkster, gedoopt (NGK) op 12 december
1790te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 26 oktober 1852 om 08:00 uur
te Wierden op 61-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 121), dochter
van Jannes ESHUIS en Henderina DE MEIJER.
Trouwen:
(2) op 63-jarige leeftijd op 19 mei 1853 te Wierden (getuigen : H. Nollen, B. van
Buuren, A.H. Nijhof en J. Hilbrink) (bron: BS Wierden, aktenr.: 18) Cornelia BUITENWEG,
55 jaar oud, geboren op 14 november 1797 te Alphen aan de Rijn (bron: Doopboek), gedoopt
(NGK) op 15 november 1797 te Alphen (getuigen : Anna de Jong) (bron: Doopboek),
overleden op 27 mei 1866 om 06:00 uur te Wierden op 68-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 87), dochter van Eldert BURGER en Marrigje VAN 'T WOUT.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan.
2.
Johanna, geboren op 20 februari 1818 om 03:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 10), gedoopt (NH) op 15 maart 1818 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 27
mei 1861 om 04:00 uur te Wierden op 43-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 51).
Trouwen:
op 26-jarige leeftijd op 31 augustus 1844 te Wierden (getuigen : G.H. Meijer, H.
Nollen, J.H. Koers en H.H. Smit) (bron: BS Wierden, aktenr.: 20), Trouwen:
op 01
september 1844 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hendrik MEIJER, 30 jaar
oud, metselaar, geboren op 02 februari1814 om 01:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 10), gedoopt (NH) op 06 februari1814 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 22
december 1884 om 06:00 uur te Wierden op 70-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 111), zoon van Gerrit MEIJER en Geeze NOLLEN.
3.
Jan Hendrik.
4.
Hendrikus.
5.
Berend .
6.
Hendrik, geboren op 17 mei 1827 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 51), gedoopt (NH) op 10 juni 1827 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 05
december 1827 om 22:00 uur te Wierden, 202 dagen oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 81).
7.
Hendrik.

Jan KOERS, timmerman, geboren op 20 mei 1816 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 26), gedoopt (NH) op 23 mei 1816 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 12 januari 1861 om 17:00 uur te Wierden op 44-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 7), zoon van Harmen Hendrik KOERS en Janna ESHUIS, huiswerkster.
Trouwen:
(1) op 24-jarige leeftijd op 15 januari 1841 te Wierden (getuigen : H. Nollen,
F.H.A. Grave van Bijlandt, H Kleinhoonte en A.H. Nijhoff) (bron: BS Wierden, aktenr.: 3),
Trouwen:
op 17 januari 1841 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hendrika VAN
BUUREN, 19 jaar oud, geboren op 19 juni 1821 om 09:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 55), gedoopt (NH) op 01 juli 1821 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 02 februari1844 om 05:00 uur te Wierden op 22-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 22), dochter van Barend VAN BUUREN en Janna WAALDERINK.
Trouwen:
(2) op 29-jarige leeftijd op 19 januari 1846 te Wierden (getuigen : H. Nollen, A.J.
ter Horst, D. v.d. Riet en A.H. Nijhoff) (bron: BS Wierden, aktenr.: 1), Trouwen:
op 25
januari 1846 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Geertjen KOERS, 21 jaar oud.
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Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna, geboren op 09 april 1841 om 20:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 50), gedoopt (NH) op 02 mei 1841 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 12
november 1913 om 17:00 uur te Rijssen op 72-jarige leeftijd (bron: BS Rijssen, aktenr.: 83).
Trouwen:
(1) op 27-jarige leeftijd op 20 juli 1868 te Wierden (getuigen : B. van Buuren,
H.H. Koers, A.H. Nijhoff en D.J. ter Haar) (bron: BS Wierden, aktenr.: 21), Trouwen:
op 20
juli 1868 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Lucas OLDEMAN, 23 jaar
oud, schoenmaker, geboren op 05 oktober 1844 om 14:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 116), gedoopt (NH) op 05 november 1844 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 06 april 1870 om 08:00 uur te Wierden op 25-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 55), zoon van Albertus OLDEMAN en Ida WOLTERS.
Trouwen:
(2) op 32-jarige leeftijd op 05 september 1873 te Wierden (getuigen : B. van
Buuren, A. Oldeman, J.H. van Buuren en H.H. Koers) (bron: BS Wierden, aktenr.: 34),
Trouwen: in de kerk op 05 september 1873 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Jan
Hendrik MOLENKAMP, 25 jaar oud, bakker, geboren op 13 juni 1848 om 16:00 uur
te Rijssen (bron: BS Rijssen, aktenr.: 29), overleden op 02 maart 1905 om 02:00 uur
te Deventer op 56-jarige leeftijd (bron: BS Rijssen, aktenr.: 18), zoon
van Hannes MOLENKAMP en Geertrui HENGEVELD.
2.
Barend, geboren op 10 december 1842 om 13:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 155), gedoopt (NH) op 05 februari1843 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 03 januari 1845 om 21:00 uur te Wierden op 2-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 1).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Hendrika, geboren op 01 september 1846 om 19:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 103), gedoopt (NH) op 27 september 1846 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 29 december 1932 om 10:30 uur te Alkemade op 86-jarige leeftijd (bron: BS
Leeuwarden, aktenr.: 9).
Trouwen:
op 25-jarige leeftijd op 06 juni 1872 te Wierden (getuigen : B. van Buuren, H.H.
Koers, J.G. van Buuren en B. Fikkert) (bron: BS Wierden, aktenr.: 25), Trouwen: in de
kerk op 06 juni 1872 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Johannes
Gerhardus GEERLINKS, 32 jaar oud, koopman, landbouwer, geboren op 19 juli
1839 om 03:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 81), gedoopt (NH) op 11
augustus 1839 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 02 juli 1903 om 15:00 uur
te Wierden op 63-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 70), zoon
van Berend GEERLINKS en Wilhelmina KRABBE.
4.
Harmen Hendrik.
5.
Jenneken, geboren op 18 oktober 1850 om 15:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 129), overleden op 07 november 1850 om 05:00 uur te Wierden, 20 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 115).
6.
Berend, geboren op 15 maart 1852 om 22:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 40), gedoopt (NH) op 04 april 1852 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 16
december 1919 om 12:30 uur te Wierden op 67-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 128).
7.
Jenneken, geboren op 06 november 1855 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 160), gedoopt (NH) op 09 december 1855 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 08 oktober 1929 om 17:00 uur te Velp op 73-jarige leeftijd (bron: BS Rheden,
aktenr.: 251).
Trouwen:
op 34-jarige leeftijd op 14 augustus 1890 te Wierden (getuigen : J. Dolleman,
J.G. Geerling, G.H. Oonk en F.H. Koster) (bron: BS Wierden, aktenr.: 39) Derk DOLLEMAN,
36 jaar oud, smit, geboren op 14 november 1853 om 23:00uur te Dieren (bron: BS Rheden,

133

aktenr.: 210), overleden op 01 maart 1926 om 10:00 uur te Dieren op 72-jarige leeftijd
(bron: BS Rheden, aktenr.: 56), zoon van Hendrik DOLLEMAN en Harmina Alberdina
BRINKHOFF.
8.
Janna, geboren op 02 oktober 1858 om 09:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 128), gedoopt (NH) op 31 oktober 1858 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 29 december 1873 om 15:00 uur te Wierden op 15-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 138).
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Harmen Hendrik KOERS, timmerman, geboren op 24 juli -1848 om 09:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 85), gedoopt (NH) op 13 augustus
1848 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 07 maart 1899 om 09:30 uur te Zeist op
50-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 34), zoon van Jan KOERS en Geertjen KOERS.
Trouwen:
op 29-jarige leeftijd op 29 mei 1878 te Wierden (getuigen : A.H. Nijhoff, J. de
Vries, A.H. Nijhoff en L.H. Nijhoff) (bron: BS Wierden, aktenr.: 16), Trouwen: in de kerk
op 02 juni 1878 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hermanna Florentina VAN
KEPPEL, 25 jaar oud, geboren op 12 november 1852 om 18:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 156), overleden op 24 april 1938 om 10:00 uur te Hengelo op 85-jarige
leeftijd (bron: BS Hengelo, aktenr.: 115), dochter van Jonkheer Steeven VAN
KEPPEL en Anna Catharina VLIERMAN.
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Uit dit huwelijk:
1.
Geertjen Anna, spoelster, geboren op 14 augustus 1879 om 06:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 123), gedoopt (NH) op 21 september
1879 te Wierden (bron: Doopboek).
Trouwen:
op 24-jarige leeftijd op 20 februari1904 te Hengelo (getuigen : J. Nijhuis, J.
Meijers, A.F. Huitink en J. Schuitten) (bron: BS Hengelo, aktenr.: 14) met Barend NIJHUIS,
23 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 18 oktober 1880om 15:00 uur
te Hengelo (bron: BS Hengelo, aktenr.: 186), overleden op 04 december 1956 te Hengelo op
76-jarige leeftijd (bron: BS Hengelo, aktenr.: 445), zoon
van Gerardus NIJHUIS en Jenneken WILMINK.
2.
Steventina Johanna Catharina, geboren op 30 januari 1882 om 04:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 18), gedoopt (NH) op 03 april
1882 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 03 maart 1957 te Hengelo op 75-jarige
leeftijd (bron: BS Hengelo, aktenr.: 81).
Trouwen:
op 22-jarige leeftijd op 24 september 1904 te Hengelo (getuigen : G. Rotgers,
G.J. Veneberg, E. Jansen en B. Nijhuis) (bron: BS Hengelo, aktenr.: 102) met Jan
Gerhard HAMBURG, 24 jaar oud, tekenaar, geboren op 07 augustus1880om 15:30 uur
te Hengelo (bron: BS Hengelo, aktenr.: 151), zoon van Johannes HAMBURG en Johanna
Gezina ROTGERS.
3.
Johanna Geertruida, spoelster, geboren op 27 maart 1885 om 15:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 50), gedoopt (NH) op 06 september
1885 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 05 maart 1950 om 11:00 uur
te Voorburg op 64-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B512).
Trouwen:
op 24-jarige leeftijd op 15 januari 1910 te Hengelo (getuigen : W.J. Roelofsen,
G.J. Molenveld, J. Schutten en A.F. Huitink) (bron: BS Hengelo, aktenr.: 5) met Hendrik
Jan LEUSINK, 24 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 27 januari 1885 om 15:00 uur
te Hengelo (bron: BS Hengelo, aktenr.: 30), overleden op 13 december 1945 te Voorburg op
60-jarige leeftijd (bron: BS Voorburg, aktenr.: 726), zoon van Arend
Jan LEUSINK en Gerritjen HEUVERSHORST.
4.
Hermanna Florentina, geboren op 15 augustus 1888 om 11:30 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 112), overleden op 12 februari1889 om 22:00 uur te Wierden, 181 dagen
oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 19).

Jan Hendrik KOERS, brievengaarder, olieslager, geboren op 03 maart 1820 om 05:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 27), gedoopt (NH) op 26 maart
1820 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 25 december 1890 om 08:00 uur
te Wierden op 70-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 124), zoon van Harmen
Hendrik KOERS en Janna ESHUIS, huiswerkster.
Trouwen:
(1) op 33-jarige leeftijd op 07 november 1853 te Wierden (getuigen : H. Nollen,
A.H. Nijhoff, J. Hilbrink en H.G. Wanens) (bron: BS Wierden, aktenr.: 46), Trouwen: in de
kerk op 13 november 1853 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Janna VENEMAN, 26
jaar oud, geboren op 06 april 1827 om 11:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 37), gedoopt (NH) op 29 april 1827 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 16
juni 1863 om 17:00 uur te Wierden op 36-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 64),
dochter van Jannes VENEMAN en Aalken KIPPERS.
Trouwen:
(2) op 46-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 Hendrika KOERS, 22 jaar oud.
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Uit het eerste huwelijk:
1.
Herman Hendrik.
2.
Aleida Johanna, geboren op 24 september 1856 om 10:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 136), gedoopt (NH) op 26 oktober 1856 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 07 juni 1939 om 16:00 uur te Rijssen op 82-jarige leeftijd (bron: BS Rijssen,
aktenr.: 40).
Trouwen:
op 32-jarige leeftijd op 01 mei 1889 te Rijssen (getuigen : G. ter Weel, G.
Ligtenberg, G.J. Voortman en J.H. Meulenkamp) (bron: BS Rijssen, aktenr.: 10) Paul
Alexander David TER WEEL, 55 jaar oud, winkelier, geboren op 26 augustus
1833 om 08:00 uur te Rijssen (bron: BS Rijssen, aktenr.: 55), overleden op 30 mei
1909 om 00:30 uur te Rijssen op 75-jarige leeftijd (bron: BS Rijssen, aktenr.: 30), zoon
van Gerrit TER WEEL en Dina TER KEURST.
3.
Johan Hendrik.
4.
Johannes Martinus.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Johannes Hendrikes, geboren op 13 juli 1866 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 91), gedoopt (NH) op 19 augustus 1866 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 08 augustus 1868 om 06:00 uur te Wierden op 2-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 91).
6.
Hendrik Jannes, geboren op 14 april 1868 om 13:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 54), gedoopt (NH) op 10 mei 1868 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 07
januari 1871 om 19:00 uur te Wierden op 2-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 7).
7.
Johannes Hendrikus, geboren op 08 april 1870 om 16:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 57), gedoopt (NH) op 15 mei 1870 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 05 april 1871 om 12:00 uur te Wierden, 362 dagen oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 66).
8.
Rudolf Hendrik, geboren op 08 april 1870 om 16:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 58), gedoopt (NH) op 15 mei1870 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 11
september 1871 om 15:00 uur te Wierden op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 127).
9.
Janna Hendrika, geboren op 03 oktober 1872 om 08:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 128), gedoopt (NH) op 17 november 1872 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 21 november 1949 om 03:00 uur te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd (bron: BS
Leeuwarden, aktenr.: 520).
Trouwen:
op 30-jarige leeftijd op 03 september 1903 te Wierden (getuigen : H. Koers, J.H.
Koers, J.M. Koers en H. Wolters) (bron: BS Wierden, aktenr.: 24) Petrus GORTER, 24 jaar
oud, sigarenfabrikant, koopman, geboren op 09 oktober 1878 om 10:30 uur
te Sneek (bron: BS Sneek, aktenr.: 294), overleden op 24 september 1928 om 04:00 uur
te Sneek op 49-jarige leeftijd (bron: BS Sneek, aktenr.: 147), zoon
van Durk GORTER en Anna Helena HOLKEMA.
10.
Hendrik Jan.
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Herman Hendrik KOERS, banketbakker, geboren op 02 augustus 1854 om 10:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 95), gedoopt (NH) op 27 augustus
1854 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 16 november 1909 om 06:00 uur
te Rheden op 55-jarige leeftijd (bron: BS Rheden, aktenr.: 237), zoon van Jan
Hendrik KOERS en Janna VENEMAN.
Trouwen:
op 38-jarige leeftijd op 20 juli 1893 te Rheden (getuigen : H. Peppelman, H.J.
Hennij, D.J. Kloppers en W. Dorland) (bron: BS Rheden, aktenr.: 60) met Arendina
Christina HENNIJ, 26 jaar oud, geboren op 11 maart 1867 om 21:00 uur te Worth
Rheden (bron: BS Rheden, aktenr.: 68), overleden op 17 september 1944 om 12:00 uur
te Renkum op 77-jarige leeftijd (bron: BS Rheden, aktenr.: 658), omgekomen tijdens de Slag
om Arnhem, dochter van Gerrit Jan HENNIJ en Jenneken JALINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Janna, geboren op 12 augustus 1893 om 08:00 uur te Worth Rheden (bron: BS Rheden,
aktenr.: 285), overleden op 29 januari 1964 te Apeldoorn op 70-jarige leeftijd
(bron: Begraafplaats Heidehof).
Trouwen: op 30-jarige leeftijd op 21 februari 1924 te Rheden (getuigen : P.W. Janssen en
G.J. Koers) (bron: BS Rheden, aktenr.: 10) Dirk MOLENDIJK, 38 jaar oud, wachtmeester
marechaussee, geboren op 03 januari 1886 om 02:00 uur te Nieuw-Beijerland (bron: BS
Nieuw-Beijerland, aktenr.: 1), overleden op 28 december 1960 om 11:30 uur
te Apeldoorn op 74-jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 1047), zoon
van Teunis MOLENDIJK en Sara Katharina SCHIPPER.
2.
Jenneke, dienstbode, geboren op 02 december 1894 om 23:30 uur te Rheden (bron: BS
Rheden, aktenr.: 419).
3.
Jan Hendrik, geboren op 31 december 1895 om 00:30 uur te Rheden (bron: BS Rheden,
aktenr.: 465), overleden op 03 januari 1903 om 14:30 uur te Rheden op 7-jarige leeftijd
(bron: BS Rheden, aktenr.: 3).
4.
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Gerrit Jan, geboren op 13 maart 1897 om 08:00 uur te Rheden (bron: BS Rheden,
aktenr.: 123), overleden op 04 september 1897 om 05:30 uur te Rheden, 175 dagen oud
(bron: BS Rheden, aktenr.: 212).
5.
Herman Hendrik, geboren op 13 maart 1897 om 09:00 uur te Rheden (bron: BS Rheden,
aktenr.: 124), overleden op 11 april 1897 om 08:00 uur te Rheden, 29 dagen oud (bron: BS
Rheden, aktenr.: 82).
6.
Gerrit Jan, geboren op 09 mei 1898 om 14:00 uur te Rheden (bron: BS Rheden,
aktenr.: 185), overleden op 11 augustus 1901 om 05:00 uur te Rheden op 3-jarige leeftijd
(bron: BS Rheden, aktenr.: 210).
7.
Gerrit Jan, tuinman, geboren op 17 april 1902 om 21:00 uur te Rheden (bron: BS Rheden,
aktenr.: 148), overleden op 18 december 1989 te Velp op 87-jarige leeftijd
(bron: Advertentie).
Trouwen: : op 30-jarige leeftijd op 12 mei 1932 te Rheden (getuigen : P.W. Janssen en J.
van der Teems) (bron: BS Rheden, aktenr.: 58) Gerritje VAN DER TEEMS, 27 jaar oud,
geboren op 01 april 1905 om 13:00 uur te Velp (bron: BS Rheden, aktenr.: 129), overleden
op 03 augustus 1997 te Velp op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter
van Hendrik VAN DER TEEMS en Everdina MUIS.
8.
Jan Hendrik
9.
Herman Hendrik
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Jan Hendrik KOERS, metaalbewerker, geboren op 08 juni 1904 om 21:00 uur
te Rheden (bron: BS Rheden, aktenr.: 225), overleden op 31 juli 1990 te Velp op 86-jarige
leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Herman Hendrik KOERS en Arendina
Christina HENNIJ.
Trouwen: : op 28-jarige leeftijd op 05 oktober 1932 te Arnhem (getuigen : E. Janssen en
T.A. van Betuw) (bron: BS Arnhem, aktenr.: 475) Johanna JANSSEN, 23 jaar oud, geboren
op 12 augustus 1909 om 09:03 uur te Sterkrade (Duitsland) (bron: BS Sterkrade,
aktenr.: 899), de moeder was bij de geboorte van Johanna ongehuwd, Johanna is erkend
door haar vader op 13 juli -1911, overleden op 01 september 2005 te Rheden op 96-jarige
leeftijd (bron: Advertentie), dochter van Johannes JANSSEN en Huberdine KÜPPEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Herman Hendrik (Henk).
2.
Johannes Everardus (Joop).
3.
Arendina Christina, geboren 05-1945 te Rheden, overleden op 14 april 1946 om 09:30 uur
te Velp (bron: BS Rheden, aktenr.: 163).
4.
Huberdine Johanna (Dinie).
Trouwen: : met Jan VERF.
5.
Jan Hendrik (Jan)
Herman Hendrik (Henk) KOERS, geboren te Rheden (bron: BR Rheden), zoon van Jan
Hendrik KOERS en Johanna JANSSEN.
Getrouwd te Rheden Willemina (Mini) LIET, geboren te Rheden, dochter van Harmen
Willem LIET en Geertruida Johanna BANDEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik (Erik), geboren te Rheden.
2.
Geertruida Johanna (Jeanette), geboren te Rheden.
trouw te Rheden met Robert Victor DE WOLF, zoon van Jacobus DE WOLF en Antoinette
Maria VAN STEENACKER.

Johannes Everardus (Joop) KOERS, geboren te Rheden, zoon van Jan
Hendrik KOERS en Johanna JANSSEN.
Trouwen: : met Gemma Catharina Petronella (Gemma) HOFSTEDE, geboren te Arnhem,
dochter van Arnoldus HOFSTEDE en Arnolda Maria DEGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Hendrikus Arnoldus (Jeroen).
2.
Arnolda Johanna (Suzanne), geboren te Velp.
Trouwen: : te Rheden Christiaan (Chris) KERSTEN, zoon
van Arend KERSTEN en Hendrika Berdina RUTTEN.
3.
Johannes Everardus (Vincent), geboren te Velp.
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Johannes Hendrikus Arnoldus (Jeroen) KOERS, geboren te Arnhem, zoon van Johannes
Everardus (Joop) KOERS en Gemma Catharina Petronella (Gemma) HOFSTEDE.
Trouwen:
te Breda Karen (Karen) SMALING, geboren te Rotterdam, dochter
van Cornelis SMALING en Hermanna VEURINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Thijs, geboren te Breda.
2.
Evi, geboren te Breda.

Jan Hendrik (Jan) KOERS, zoon van Jan Hendrik KOERS en Johanna JANSSEN.
Trouwen: met Elisabeth Johanna (Betty) VAN DER PERK.
Uit dit huwelijk:
1.
Ivo Marinus (Ivo).
2.
Laura Mathilde (Mathilde).
Trouwen: met Richard Bernardus (Richard) JANSSEN.

Herman Hendrik KOERS, tuinman, geboren op 05 juni 1907 om 02:00 uur
te Rheden (bron: BS Rheden, aktenr.: 218), overleden op 22 december 1994 te Rheden op
87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Herman Hendrik KOERS en Arendina
Christina HENNIJ.
Relatie met Johanna Hendrika GERRITSEN, geboren op 03 april 1908 om 12:00 uur
te Velp (bron: BS Rheden, aktenr.: 135), overleden op 04 september 1995 op 87-jarige
leeftijd (bron: Begraafplaats Heiderust Rheden), dochter van Jan Hendrik
GERRITSEN en Elisabeth Johanna BOSVELD.
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Uit deze relatie:
1.
Herman Hendrik.

Herman Hendrik KOERS, zoon van Herman Hendrik KOERS en Johanna
Hendrika GERRITSEN.
Trouwen:
met Maria Agnita KERSTEN, dochter van Johannes Evert
Gradus KERSTEN en Agnita VAN PUTTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Martijn Herman (Martijn).
2.
Martine Angenita (Martine).
Trouwen:
met Gijs Adrianus Johannes WILLEMSE.

Johan Hendrik KOERS, onderwijzer te Amsterdam, geboren op 12 december
1858 om 14:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 164), gedoopt (NH) op 09
januari 1859 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 02 februari 1940 om 19:00 uur
te Amsterdam op 81-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1-476), zoon van Jan
Hendrik KOERS en Janna VENEMAN.
Ondertrouw op 08 december 1904 te Amsterdam (bron: Advertentie), Trouwen: op 46-jarige
leeftijd op 22 december 1904 te Amsterdam (getuigen : H.J. Koers, P. Gorter, H.J. de Lange
en H.C. Oudshoorn) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 42/43-4160) met Jeanne
Clodine OUDSHOORN, 25 jaar oud, geboren op 25 april 1879 om 21:00 uur
te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 4/38-3823), overleden op 02 mei
1946 om 19:35 uur te Deventer op 67-jarige leeftijd (bron: BS Deventer, aktenr.: 250),
dochter van Cornelis OUDSHOORN en Jeanne Clodine Maria SOEDEROUW.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Maria, bankbeambte, geboren op 03 november 1905 om 21:00 uur
te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 22/49-12586), overleden op 25 juni
1997 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats De Nieuwe
Ooster/Archiefkaart).
Trouwen: op 32-jarige leeftijd op 17 maart 1938 te Amsterdam (getuigen : mw. A.M. van
Renswoude en H.J. Koers) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 115) Willem Arie VAN
RENSWOUDE, 28 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 13 oktober 1909 om 04:30 uur
te Zwolle (bron: BS Zwolle, aktenr.: 770), overleden op 11 november 1943 te velde tijdens
oorlog op 34-jarige leeftijd (bron: Heldenfriedhof Mulhausen), was Rottenfuhrer bij de SS, is
overleden door een ongeluk, zoon van Arie VAN RENSWOUDE en Willemina Pieternella
Leonarda CIERAAD.
2.
Janna Hendrika, geboren op 21 november 1906 om 01:30 uur te Amsterdam (bron: BS
Amsterdam, aktenr.: 24/6-13262), overleden op 16 februari1988 te Wageningen op 81-jarige
leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen: op 25-jarige leeftijd op 01 september 1932 te Zeist (getuigen : A. Nonnekens en
C.M. Koers) (bron: BS Zeist, aktenr.: 125) met Johannes Adrianus Jacobus NONNEKENS,
25 jaar oud, leraar, geboren op 05 oktober 1906 om 01:00 uur te Amsterdam (bron: BS
Amsterdam, aktenr.: 11544), overleden op 25 augustus 1968 te Wageningen op 61-jarige
leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Abraham Coenraad NONNEKENS en Johanna
Francina Hendrika VAN LINDEN.
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Johannes Martinus KOERS, klerk, geboren op 25 oktober 1861 om 08:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 134), gedoopt (NH) op 03
november1861 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 27 februari1919 om 04:00 uur
te Almelo op 57-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 57), zoon van Jan
Hendrik KOERS en Janna VENEMAN.
Trouwen:
op 43-jarige leeftijd op 23 december 1904 te Stad Almelo (getuigen : W.
Lammers, J.v.d. Toren, A. Meier en P.A.D. ter Weel) (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 67) met
Elisa Johanna Margaretha VAN DEN TOREN, 28 jaar oud, concierge, geboren op 07 juni
1876 om 13:00 uur te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 135), overleden op 11
mei 1932 om 05:30 uur te Almelo op 55-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 104),
dochter van Jan VAN DEN TOREN en Antonia WARMINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik.
2.
Anton Jan.
3.
Johannes Martinus, keurmeester, leider psychopaten, verpleger, geboren op 18 juni
1908 om 13:00 uur te Stad Almelo (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 122).
Trouwen:
(1) te Hellendoorn (getuigen : H. de Vries en E. van den Toren) (bron: BS
Hellendoorn, aktenr.: 74), sch. te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn) Grietje DE VRIES,
geboren te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 265), dochter van Jan DE
VRIES en Johanna Maria HUISMAN.
Trouwen:
(2) te 's-Gravenhage (bron: Archiefkaart Amsterdam) Alida VAN DER
WIEL, verpleegster, geboren op 15 juni 1898 om 06:00 uur te Rotterdam (bron: BS
Rotterdam, aktenr.: 5063), dochter van Stienis VAN DER WIEL en Sara Martina KLIP.
4.
Janna Jantina, geboren op 09 juli 1911 om 08:00 uur te Stad Almelo (bron: BS Stad
Almelo, aktenr.: 109), overleden op 23 maart 1988 te Almelo op 76-jarige leeftijd
(bron: Advertentie).
Trouwen:
op 23-jarige leeftijd op 04 oktober 1934 te Almelo (getuigen : E. van den Toren
en A.J. Leppink) (bron: BS Almelo, aktenr.: 196) met Herman NIKKELS, 27 jaar
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oud, dierenarts, geboren op 28 juli 1907 om 02:00 uur te Haaksbergen (bron: BS
Haaksbergen, aktenr.: 104), erkend bij het huwelijk d.d. 5 december 1908. Overleden op 04
april 1963 te Tubbergen op 55-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zoon
van Hendrikus Reinerus NIKKELS en Hendrika Willemina OOSTERHOLT.

Jan Hendrik KOERS, leraar, geboren op 20 oktober 1905 om 23:30 uur te Stad
Almelo (bron: BS Almelo, aktenr.: 210), overleden op 31 mei 1980 te Halsteren op 74-jarige
leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Johannes Martinus KOERS en Elisa Johanna
Margaretha VAN DEN TOREN, concierge.
Trouwen: op 24-jarige leeftijd op 21 juni 1930 te Middelburg (getuigen : J. van Goozen en
A.J. Koers) (bron: BS Middelburg, aktenr.: 55) Willemina BOSMAN, 19 jaar oud, geboren
op 03 augustus 1910 om 04:30 uur te Middelburg (bron: BS Middelburg, aktenr.: 232),
overleden op 14 augustus 2002 te Bilthoven op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter
van Willem BOSMAN en Pieternella Wilhelmina DAMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Niels Johan Willem
2.
Willem Jan (Willem)
3.
Lily (Lily), geboren te Middelburg (bron: Archiefkaart Amsterdam).
Trouwen:
(1) Rudolf Samuel LE POOLE, geboren te Delft, zoon van Jan Bart LE
POOLE en Maria Alida CROISET VAN UCHELEN.
Relatie (2) met N.N., KINGERY, overleden voor 2002.

Niels Johan Willem KOERS, geboren op 28 oktober 1933 te Middelburg (bron: Archiefkaart
Amsterdam), overleden op 07 januari 2001 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan
Hendrik KOERS en Willemina BOSMAN.
Partner is Luduina Wilhelmina Gerarda Maria VAN DEN HEUVEL.
Partner is Frederika Johanna CORVER, geboren te Weltevreden (Ned. Indië) (bron: BR 'sGravenhage), dochter van Johannes Carl CORVER en Petronella Maria
Elisabeth DETIGER.
Uit de eerste relatie:
1.
Evelyn Willemina Sophia (Evelyn), geboren te Amsterdam.
2.
Arnoud Charles Jan, geboren te Amsterdam.
Uit de tweede relatie:
3.
Robbert Willem Peter.
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Willem Jan (Willem) KOERS, geboren te Middelburg (bron: Archiefkaart Amsterdam), zoon
van Jan Hendrik KOERS en Willemina BOSMAN.
Trouwen:
met Helena Wilhelmina (Heleen) VAN DER LINDEN, geboren te Utrecht, dochter
van F.G. VAN DER LINDEN en Maria Geertruida ZUIDAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Willem Frederik (Jan Willem)
2.
Lily Marike Willemine (Marieke), geboren te Utrecht (bron: Advertentie).
Relatie met H.H. TAN.

Jan Willem Frederik (Jan Willem) KOERS, geboren te Utrecht, zoon van Willem
Jan (Willem) KOERS en Helena Wilhelmina (Heleen) VAN DER LINDEN.
Trouwen:
met Lisa VAN DORP, geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
1.
Lara, geboren te Amsterdam.
2.
Tessel, geboren te Amsterdam.
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Anton Jan KOERS, leraar, geboren op 07 januari 1907 om 19:00 uur te Stad
Almelo (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 6), overleden op 11 januari 1969 te Almelo op 62jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Johannes Martinus KOERS en Elisa Johanna
Margaretha VAN DEN TOREN, concierge.
Trouwen:
(1) te Almelo (getuigen : J.H. Koers en H.J. Schintz) (bron: BS Almelo,
aktenr.: 195), sch. te Almelo (bron: BS Almelo) Albertina Gottfrieda Johanna VAN LOO,
geboren op 30 juni 1908 om 06:00 uur te Apeldoorn (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 557),
dochter van Johan VAN LOO en Johanna Wilhelmina BILSTEIN.
Relatie (2) met M.C. KLOKMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marian, geboren te Almelo (bron: Advertentie).
Trouwen: met Frans VAN GILS.

Hendrik Jan KOERS, huisschilder, drogist, geboren op 19 februari1876 om 21:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 31), gedoopt (NH) op 02 april
1876 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 08 maart 1941 om 20:00 uur te 'sGravenhage op 65-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 810), zoon van Jan
Hendrik KOERS en Hendrika KOERS. Trouwen:
op 26-jarige leeftijd op 07 mei
1902 te 's-Gravenhage (getuigen : J.H. Koers, J.M. Koers, W.G. Timmer en W.K. Poulus)
(bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 594) met Paulina Levina TELLIER, 26 jaar
oud, dienstbode, geboren op 07 mei 1876 om 13:00 uur te Biervliet (bron: BS Biervliet,
aktenr.: 40), dochter van Abraham TELLIER en Maria Adriana VAN DEE.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Maria Adriana, geboren op 13 oktober 1902 om 11:00 uur te 'sGravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 4663), overleden voor 1984.
Trouwen:
op 23-jarige leeftijd op 29 september 1926 te 's-Gravenhage (getuigen : C.H.
Beekes en J.H. Koers) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1133) Willem BEEKES, 25 jaar
oud, kantoorbediende, geboren op 16 september 1901 om 05:00 uur te 'sGravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 4429), zoon
van Arnoldus BEEKES en Johanna Maria VAN BOMMEL.
2.
Maria Paulina Levina, geboren op 29 maart 1910 te 's-Gravenhage (bron: BR 'sGravenhage), overleden op 27 januari 1992 te Baarn op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen:
op 26-jarige leeftijd op 01 juli 1936 te 's-Gravenhage (bron: BR 'sGravenhage) Geert OOSTERGETEL, 27 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 17
september 1908 om 11:00 uur te Assen (bron: BS Assen, aktenr.: 254), overleden op 28
december 1999 te Baarn op 91-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zoon
van Jantinus OOSTERGETEL en Roelofje NIJMEIJER.
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Hendrikus KOERS, winkelier, grutmolenaar, veehouder, akkerbouwer, geboren op 14 maart
1822 om 09:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 27), gedoopt (NH) op 08 april
1822 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 20 oktober 1887 om 17:30 uur
te Wierden op 65-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 117), zoon van Harmen
Hendrik KOERS en Janna ESHUIS, huiswerkster.
Trouwen:
op 23-jarige leeftijd op 30 april 1845 te Wierden (getuigen : H. Nollen, A.J. ter
Horst, A.H. Nijhoff en D. v.d. Riet) (bron: BS Wierden, aktenr.: 10), Trouwen: in de kerk
op 04 mei 1845 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Johanna VAN BUUREN, 20 jaar
oud, winkelierster, geboren op 10 september 1824 om 21:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 95), gedoopt (NH) op 03 oktober 1824 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 24 december 1897 om 14:00 uur te Wierden op 73-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 126), dochter van Barend VAN BUUREN en Janna WAALDERINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Janna, geboren op 21 juni 1845 om 21:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 83),
gedoopt (NH) op 13 juli 1845 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 04 december
1886 om 00:15 uur te Schoterland op 41-jarige leeftijd (bron: BS Schoterland,
aktenr.: 236).
Trouwen:
op 27-jarige leeftijd op 31 augustus 1872 te Wierden (getuigen : B. van Buuren,
B.J. Brilman, J.W. Putman Cramer en G.J. Velthuis) (bron: BS Wierden, aktenr.: 50),
Trouwen: in de kerk op 01 september 1872 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met
Johannes Albertus VREDENBURG, 26 jaar oud, koetsier, postiljon, geboren op 10
december 1845 om 03:00 uur te Zwolle (bron: BS Zwolle, aktenr.: 566), overleden op 20
april 1910 om 17:00 uur te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd (bron: BS Leeuwarden,
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aktenr.: 231), tweede huwelijk met Froukje de Vries d.d. 20-9-1890 te Leeuwarden. Zoon
van Hubert VREDENBURG en Anna Geertrui DIEPENHEIM.
2.
Berendiena, geboren op 19 januari 1848 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 7), gedoopt (NH) op 13 februari1848 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 08
april 1914 om 20:30 uur te Wijk bij Duurstede op 66-jarige leeftijd (bron: BS Wijk bij
Duurstede, aktenr.: 21).
Ondertrouw op 26 september 1877 te Wierden (bron: BS Wierden), Trouwen:
op 29-jarige
leeftijd op 29 september 1877 te Wierden (getuigen : J. van Buuren, A.H. Nijhoff, J. de Vries
en L.H. Nijhoff) (bron: BS Wierden, aktenr.: 31), Trouwen: in de kerk op 30 september
1877 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Gerrit VAN INGEN, 25 jaar oud, bakker,
geboren op 31 maart 1852 om 16:00 uur te Wijk bij Duurstede (bron: BS Wijk bij
Duurstede, aktenr.: 21), overleden op 26 oktober 1913 om 01:00 uur te Wijk bij
Duurstede op 61-jarige leeftijd (bron: BS Wijk bij Duurstede, aktenr.: 53), zoon
van Nicolaas VAN INGEN en Gerritje DE BRUIN.
3.
Hermina, geboren op 31 maart 1850 om 18:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 40), gedoopt (NH) op 21 april 1850 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 13
april 1933 om 08:30 uur te Hilversum op 83-jarige leeftijd (bron: BS Hilversum,
aktenr.: 202).
Ondertrouw op 30 april 1879 te Wierden (bron: BS Wierden), Trouwen:
op 29-jarige
leeftijd op 08 mei 1879 te Wierden (getuigen : A.H. Nijhoff, J. de Vries, L.H. Nijhoff en G.S.
Putman Cramer) (bron: BS Wierden, aktenr.: 20), Trouwen: in de kerk op 11 mei
1879 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Jan Korver KRAMER, 34 jaar
oud, rijksambtenaar, geboren op 01 september 1844 om 07:30 uur te Stad
Ommen (bron: BS Stad Ommen, aktenr.: 48), overleden op 27 december 1922 om 06:00 uur
te Hilversum op 78-jarige leeftijd (bron: BS Hilversum, aktenr.: 397), zoon van Jan
Veldhuis KRAMER en Paulina KORVER.
4.
Hermen Hendrik.
5.
Janna Hendrika, geboren op 10 augustus 1855 om 16:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 112), gedoopt (NH) op 09 september 1855 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 14 juli 1856 om 23:00 uur te Wierden, 339 dagen oud (bron: BS Wierden,
aktenr.: 89).
6.
Jan Hendrik
7.
Hendrikus Johannes, bakker, geboren op 08-07-1861 om 07:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 90), gedoopt (NH) op 04 augustus 1861 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 13 september 1890 om 03:00 uur te Wierden op 29-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 88).
8.
Berend
9.
Gerhardus, geboren op 14 mei 1868 om 04:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 65), overleden op 20 mei 1868 om 17:00 uur te Wierden, 6 dagen oud (bron: BS
Wierden, aktenr.: 60).
10.
Hendrik Jan, geboren op 14 mei 1868 om 04:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 67), overleden op 30 mei 1868 om 14:00 uur te Wierden, 16 dagen oud (bron: BS
Wierden, aktenr.: 66).
11.
Johannes, geboren op 14 mei 1868 om 04:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 66), overleden op 16 juni 1868 om 17:00 uur te Wierden, 33 dagen oud (bron: BS
Wierden, aktenr.: 67).
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Hendrikus Koers en Johanna van Buuren
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Hermen Hendrik KOERS, landbouwer, winkelier, geboren op 27 september
1852 om 06:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 126), gedoopt (NH) op 17
oktober 1852 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 05 augustus 1898 om 07:30 uur
te Stad Almelo op 45-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 107), zoon
van Hendrikus KOERS en Johanna VAN BUUREN, winkelierster.
Trouwen:
op 32-jarige leeftijd op 05 juni 1885 te Wierden (getuigen : J. de Vries, B. van
Buuren, A. Oldeman en W.H. ter Haar) (bron: BS Wierden, aktenr.: 25), Trouwen: in de
kerk op 14 juni 1885 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Aaltjen LOHUIS, 32 jaar oud,
geboren op 28 maart 1853 om 05:00 uur te Notter (bron: BS Wierden, aktenr.: 55),
overleden op 27 juni 1915 om 02:00 uur te Wierden op 62-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 72), dochter van Hendrik Jan LOHUIS en Frederika MENSINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus Johannes.
2.
Frederikdina Johanna, geboren op 01 april 1889 om 09:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 52), gedoopt (NH) op 12 mei 1889 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 07 juni 1982 te Enter op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen:
op 27-jarige leeftijd op 02 juni 1916 te Wierden (getuigen : H. ten Brinke, H. ter
Weele, H. Eshuis en J. Nijland) (bron: BS Wierden, aktenr.: 18) met Jan
Hendrik SCHUITEMAKER, 29 jaar oud, bakker, winkelier, geboren op 13 juni
1886 om 18:00 uur te Enter (bron: BS Wierden, aktenr.: 108), overleden op 08 juni
1950 om 13:30 uur te Enter op 63-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 76), zoon
van Gerrit Jan SCHUITEMAKER en Jenneken VELTEN.
3.
Johanna Hendrika, geboren op 15 augustus 1891 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 133), gedoopt (NH) op 15 november1891 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 07 februari1980 te Vriezenveen op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen:
op 27-jarige leeftijd op 26 september 1918 te Wierden (getuigen : H. Zandhuis,
G. Getkate, H. Eshuis en J. Nijland) (bron: BS Wierden, aktenr.: 48) Jan BANIS, 28 jaar
oud, landbouwer, taxateur, geboren op 06 april 1890 om 11:00 uur te Ambt
Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 64), overleden op 14 juni 1982 te Vriezenveen op
92-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Hendrik Jan BANIS en Aaltjen BOOM.
4.
Hendrik Jan.
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Hendrikus Johannes KOERS, landbouwer, geboren op 17 november1885 om 21:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 167), gedoopt (NH) op 10 januari
1886 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 17 maart 1924 om 16:00uur te Wierden op
38-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 19), zoon van Hermen
Hendrik KOERS en Aaltjen LOHUIS.
Trouwen:
op 34-jarige leeftijd op 22 april 1920 te Wierden (getuigen: J. Nijland, H. Izaks,
J.H. van Buuren en J. Noltes) (bron: BS Wierden, aktenr.: 18), Trouwen: in de kerk op 22
april 1920 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Gerritdina Johanna BREMMER, 24 jaar
oud, geboren op 12 september 1895 om 13:30 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 136), gedoopt (NH) op 10 november 1895 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 08 april 1974 te Wierden op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat),
dochter van Jan Willem BREMMER en Willemina Arendina VAN DER KOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermen Hendrik Jan Willem (Henk).
2.
Jan Willem.
3.
Hendrikus Johannes (Johan).

Hermen Hendrik Jan Willem (Henk) KOERS, geboren op 07 april
1921 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 73), gedoopt (NH) op 04 september
1921 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 25 oktober 2002 te Almelo op 81-jarige
leeftijd (bron: Advertentie Tubantia), zoon van Hendrikus Johannes KOERS en Gerritdina
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Johanna BREMMER.
Trouwen:
op 35-jarige leeftijd op 14 juni 1956 te Wierden met Jenneken ELBERT, 38
jaar oud, geboren op 10 april 1918 te Almelo, overleden op 04 maart 2007 te Almelo op 88jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter van Jan Hendrik ELBERT en Jenneken SLOTS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Hendrikus (Joop)
2.
Jan Hendrik (Jan)

Johannes Hendrikus (Joop) KOERS, geboren te Wierden, zoon van Hermen Hendrik Jan
Willem (Henk) KOERS en Jenneken ELBERT.
Trouwen:
met Elisabeth Martha (Liesbeth) ARENDS, dochter
van Hendrik ARENDS en Maria Anna Antoinette WIGGERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Tim Martijn (Tim), geboren te Enter.
2.
Lisanne Valerie (Lisanne), geboren te Enter.
3.
Robbin Sander (Robbin), geboren te Enter.

2016, put erve Aaltink
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2016, erve Aaltink, put: 1775 J.H.G. (J.H. Geerling) en D.A. (Dina Aaltink),

Jan Hendrik (Jan) KOERS, geboren te Wierden, gedoopt te Wierden (bron: Doopboek), zoon
van Hermen Hendrik Jan Willem (Henk) KOERS en Jenneken ELBERT.
Trouwen:
te Wierden Roelofdina Janna (Roelie) BERKEL, geboren te Wierden, gedoopt
te Wierden (bron: Doopboek), dochter van Jan
Hendrik BERKEL en Willemina HONDEBRINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Marco (Marco), geboren te Wierden.
2.
Kevin (Kevin), geboren te Wierden.

Jan Willem KOERS, geboren op 25 november 1922 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 206), gedoopt (NH) op 04 februari1923 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 27 oktober 1998 te Vriezenveen op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie Tubantia), zoon
van Hendrikus Johannes KOERS en Gerritdina Johanna BREMMER.
Trouwen:
te Vriezenveen (bron: Advertentie, aktenr.: 111) met Jezina SCHIPPER,
geboren te Vriezenveen (bron: BR Vriezenveen, aktenr.: 113), dochter
van Jan SCHIPPER en Gerharda MEIJER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (Jan)
Gerritdina Johanna (Ineke), geboren te Almelo.
Trouwen:
te Almelo, trouw in de kerk te Almelo met Vincent
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Willem (Vincent) SCHINKEL, geboren te Zwolle, zoon
van Willem SCHINKEL en Catharina KLEIJNKRAMER.
Jan (Jan) KOERS, makelaar, geboren te Almelo, zoon van Jan
Willem KOERS en Jezina SCHIPPER.
Trouwen: te Almelo, Trouwen: in de kerk te Almelo met Wilhelmina
Gerridina (Gerdy) IMMINK, geboren te Wierden, dochter
van Bernard IMMINK en Johanna Hendrika ASSINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna-Josephina (Anne-Sophie), geboren te Almelo.
2.
Floris Jan Willem (Floris-Jan), geboren te Almelo.

Hendrikus Johannes (Johan) KOERS, geboren op 28 september 1924 te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 183), gedoopt (NH) op 09 november 1924 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 25 augustus 2006 te Vriezenveen op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie
Tubantia), zoon van Hendrikus Johannes KOERS en Gerritdina Johanna BREMMER.
Trouwen:
op 28-jarige leeftijd op 06 augustus 1953 te Vriezenveen (bron: BS Vriezenveen,
aktenr.: 70) met Hendrika Hermina (Riek) VEENDAL, 29 jaar oud, geboren op 17
september 1923 te Vriezenveen (bron: BR Vriezenveen, aktenr.: 166), overleden op 06
november 2001 te Wierden op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie Tubantia), begraven op 10
november 2001 te Wierden (bron: Advertentie Tubantia), dochter
van Gerrit VEENDAL en Johanna Jesina SMELT.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus Johannes (Henk), geboren op 13 september 1954 te Wierden (bron: Doopboek),
gedoopt (NH) op 07 november 1954 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 30 oktober
1964 te Wierden op 10-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat Wierden).
2.
Gerrit Johannes (Gert).

Gerrit Johannes (Gert) KOERS, geboren te Wierden, gedoopt te Wierden (bron: Doopboek),
zoon van Hendrikus Johannes (Johan) KOERS en Hendrika Hermina (Riek) VEENDAL.
Trouwen:
te Wierden Egbertdina KLEINJAN, geboren te Wierden, gedoopt
te Wierden (bron: Doopboek), dochter van Johan KLEINJAN en Hermina
Hendrika ROTMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisette Stefanie, geboren te Almelo, gedoopt te Wierden (bron: Doopboek).
2.
Nowelle Desiree, geboren te Wierden, gedoopt te Wierden (bron: Doopboek).
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1936, school met de bijbel, 25 jarig bestaan

Hendrik Jan KOERS, landbouwer, geboren op 31 juli 1896 om 06:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 130), gedoopt (NH) op 06 september
1896 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 26 februari1979 te Wierden op 82-jarige
leeftijd (bron: Begraafplaats Vriezenveenseweg), zoon van Hermen
Hendrik KOERS en Aaltjen LOHUIS.
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 29 april 1920 te Wierden (getuigen : H. Boom, J. Meijer,
B.J. ten Brake en J.H. Koers) (bron: BS Wierden, aktenr.: 21), Trouwen: in de kerk op 29
april 1920 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Rika BERKEL, 25 jaar oud, geboren
op 15 april 1895 om 07:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 63), gedoopt (NH)
op 13 mei 1895 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 06 december 1986 te Wierden op
91-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Vriezenveenseweg), begraven op 11 december
1986 te Wierden (bron: Kerkblad), dochter van Jan Hendrik BERKEL en Rika WOLTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geboren op 12 januari 1921 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 8), gedoopt (NH)
op 03 april 1921 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 27 september 1977 te Almelo op
56-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen: op 24-jarige leeftijd op 12 december 1945 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 77) Johan Albertus KAMPHUIS, geboren 04-1920 te Almelo, overleden op 11 maart
1966 te Almelo (bron: Advertentie/Begraafplaats 't Groenedael Almelo), zoon van Albert
Lambertus KAMPHUIS en Johanna GRIMBERG.
2.
Rika, geboren op 23 november 1923 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 255), gedoopt
(NH) op 02 maart 1924 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 19 juni
2011 te Wierden op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen: op 24-jarige leeftijd op 04 maart 1948 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 8) met Gerrit Hendrik STOKMAN, 29 jaar oud, geboren op 25 september
1918 om 06:00 uur te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 234), overleden op 08
januari 1997 te Wierden op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon
van Hendrik STOKMAN en Gerritjen TIJHUIS.
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Jan Hendrik KOERS, hoofd lagere school te Deil van 1884-1918, geboren op 09 juli
1857 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 100), gedoopt (NH) op 02
augustus 1857 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 16 juli 1936 om 19:30 uur
te Middelburg op 79-jarige leeftijd (bron: BS Middelburg, aktenr.: 150), begraven op de Oude
Begraafplaats te Maurik, zoon van Hendrikus KOERS en Johanna VAN
BUUREN, winkelierster.
Ondertrouw op 18 januari 1881 te Maurik (bron: Advertentie), Trouwen: op 26-jarige
leeftijd op 30 april 1884 te Maurik (getuigen : G. van Ingen, F. van Binsbergen, C.C. Sitter
en S.G. van de Pol) (bron: BS Maurik, aktenr.: 3) met Mettha Hendrika Janna VAN
BINSBERGEN, 23 jaar oud, geboren op 31 oktober 1860 om 10:00 uur te Maurik (bron: BS
Maurik, aktenr.: 91), overleden op 22 augustus 1949 om 11:00 uur te Apeldoorn op 88jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 619), begraven op 25 augustus 1949 te Maurik,
dochter van Cornelis VAN BINSBERGEN en Diederika Willemina VAN DE POL.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Diederika Willemina, onderwijzeres, geboren op 14 februari1885 om 05:30 uur
te Deil (bron: BS Deil, aktenr.: 9), overleden op 03 juli 1969 te 's-Gravenhage op 84-jarige
leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen: op 26-jarige leeftijd op 24 juni 1911 te Soengei Krapoh (Sumatra, Ned.
Indië) Hendrik Wilhelm NAEZER, 35 jaar oud, geboren op 28 oktober 1875 om 23:00 uur
te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 8/11), overleden op 18 januari
1945 om 21:30 uur te Apeldoorn op 69-jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 120),
zoon van Hendrik Wilhelm NAEZER en Gezina BEEKMAN.
2.
Cornelie Henriette, apotheker, geboren op 04 juni 1889 om 03:00 uur te Deil (bron: BS
Deil, aktenr.: 33), overleden op 22 augustus 1980 te Wolvega op 91-jarige leeftijd
(bron: Advertentie).
Ondertrouw op 14 juli 1931 te Middelburg, Trouwen: op 42-jarige leeftijd op 28 juli
1931 te Middelburg (getuigen : H.W. Naezer, J.H. Koers, D. Dekker en P. Dekker) (bron: BS
Middelburg, aktenr.: 69) met Johannes DEKKER, 52 jaar oud, apotheker, geboren op 06
juni 1879 om 04:00 uur te Alkmaar (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 236), erkend bij het
huwelijk d.d. 14 oktober 1883, overleden op 17 april 1953 om 15:30 uur te Oostkapelle op
73-jarige leeftijd (bron: BS Oostkapelle, aktenr.: 11), 1e huwelijk met Maria Dorothea Jacoba
de Graaf. Zoon van Durk DEKKER en Immetje SCHUIT. dochter van Jan Hendrik
KOERS en Johanna VAN BUUREN.
Jan Hendrik

3.
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Jan Hendrik KOERS, leraar, geboren op 24 oktober 1898 om 04:00 uur te Deil (bron: BS
Deil, aktenr.: 55), overleden op 05 juni 1984 te Apeldoorn op 85-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), zoon van Jan Hendrik KOERS en Mettha Hendrika Janna VAN
BINSBERGEN.
Trouwen: in de op 25-jarige leeftijd op 22 december 1923 te Apeldoorn (getuigen : H.J.
Juursema en J.C. Romijn) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 412) met Susanna
Jacoba ROMIJN, 21 jaar oud, geboren op 25 oktober 1902 om 14:00 uur
te Apeldoorn (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 814), overleden op 05 november
1980 te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter van Johannes
Marius ROMIJN en Henriette Geertruida CROOCKEWIT.

Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik.
2.
Henriette Geertruida, geboren te Apeldoorn (bron: BR Apeldoorn).
Trouwen: te Apeldoorn (bron: Advertentie) Carel Quirijn VAN DAALEN, zoon van Cornelis
Koert VAN DAALEN en Maria Anna ROESSINGH.

Jan Hendrik KOERS, geboren te Apeldoorn (bron: BR Apeldoorn), zoon van Dochter Jan
Hendrik KOERS en Susanna Jacoba ROMIJN.
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Trouwen: te Zeist (bron: Advertentie) Erica DEWALD, geboren te 's-Gravenhage (bron: BR
's-Gravenhage), dochter van Friedrich Ludwig Peter DEWALD en Johanna RADERSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan.
2.
Frida.
Berend KOERS, hoofdonderwijzer, geboren op 09 april 1864 om 15:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 51), gedoopt (NH) op 08 mei
1864 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 14 maart 1933 om 19:30 uur
te Apeldoorn op 68-jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 189), zoon
van Hendrikus KOERS en Johanna VAN BUUREN, winkelierster.
Trouwen: op 24-jarige leeftijd op 07 juni 1888 te Apeldoorn (getuigen : J. van Delden 3x
en R. van Gerrevink) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 67) met Jacomina Johanna VAN
DELDEN, 24 jaar oud, geboren op 20 mei 1864 om 11:00 uur te Apeldoorn (bron: BS
Apeldoorn, aktenr.: 194), overleden op 05 april 1945 om 18:00 uur te Apeldoorn op 80jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 518), dochter van Marten VAN
DELDEN en Jacoba Willemina BROUWER.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Hendrika, onderwijzeres, geboren op 27 juni 1888 om 07:00 uur
te Apeldoorn (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 310), overleden op 28 november
1961 te Apeldoorn op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Heidehof Apeldoorn).
Trouwen: op 33-jarige leeftijd op 19 juli 1921 te Apeldoorn (getuigen : H.J. Bos en H.
Muis) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 239) Pieter BOR, 40 jaar oud, onderwijzer, geboren
op 06 december 1880 om 14:00 uur te Opheusden (bron: BS Kesteren, aktenr.: 99),
overleden op 09 december 1950 om 18:15 uur te Apeldoorn op 70-jarige leeftijd (bron: BS
Apeldoorn, aktenr.: 931), 1e huwelijk met Jacoba Johanna Dirkje Gijsbertha Daniels. Zoon
van Ahasuerus BOR en Maria ROTH.
2.
Marten Jacobus Willem, tekenaar, geboren op 10 juni 1890 om 19:30 uur
te Apeldoorn (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 301).
Trouwen: in de te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage) Johanna Petronella
Antonetta LUNENBURG, geboren op 19 oktober 1905 om 13:00 uur
te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 10100), dochter van Wilhelmus
LUNENBURG en Sophia Johanna KLEES.
3.
Johan Hendrik, handelscorrespondent, geboren op 03 maart 1894 om 03:30 uur
te Apeldoorn (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 134).
4.
Jacoba Willemina, onderwijzeres, geboren op 05 januari 1897 om 22:00 uur
te Apeldoorn (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 18).
Trouwen: op 26-jarige leeftijd op 30 januari 1923 te Apeldoorn (getuigen : J.H. Koers en
J.F.M. Bonarius) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 17) Franciscus Johannes Jozef
Marie BONARIUS, 29 jaar oud, inspecteur van politie, geboren op 02 maart
1893 om 12:53 uur te Bloemendaal (bron: BS Bloemendaal, aktenr.: 20), overleden op 23
februari1974 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Johannes
Cornelis BONARIUS en Geertruida Sophia FAASE.
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Berend KOERS, timmerman, koopman, geboren op 17 januari 1825 om 02:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 7), gedoopt (NH) op 13
februari1825 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 25 september 1875 om 12:00 uur
te Ambt Almelo op 50-jarige leeftijd (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 157), zoon
van Harmen Hendrik KOERS en Janna ESHUIS, huiswerkster.
Trouwen: op 31-jarige leeftijd op 31 december 1856 te Wierden (getuigen : H. Mensink,
H.J. Plaggemars, J. Eertink en B. Pasman) (bron: BS Wierden,
aktenr.: 43) Gerritdina MEIJER, 31 jaar oud, geboren op 04 augustus 1825 om 04:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 82), gedoopt (NH) op 28 augustus
1825 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 07 september 1891 om 22:00 uur
te Wierden op 66-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 105), dochter van Gerrit
Hendrik MEIJER en Knere SCHAPINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida, geboren op 17 mei 1857 om 02:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 70), gedoopt (NH) op 21 juni 1857 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 30
april 1860 om 19:00 uur te Wierden op 2-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 91).
2.
Herman Hendrik.
3.
Daatje, geboren op 24 maart 1861 om 01:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 37), gedoopt (NH) op 21 april 1861 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 02
oktober 1863 om 11:00 uur te Wierden op 2-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 106).
4.
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Jan, geboren op 25 mei 1863 om 14:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 88),
gedoopt (NH) op 09 augustus 1863 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 22 december
1864 om 09:00 uur te Wierden op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 147).
5.
Johan Gerard, bakkersknecht, bakker, geboren op 14 oktober 1866 om 12:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 133), gedoopt (NH) op 25 november
1866 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 18 juni 1949 om 12:00 uur
te Enschede op 82-jarige leeftijd (bron: BS Enschede, aktenr.: 550).
Trouwen: op 31-jarige leeftijd op 18 februari1898 te Uelsen (Duitsland)
met Aleida BECKHUIS, 25 jaar oud, geboren op 09 juni 1872 te Uelsen (Duitsland),
overleden op 25 december 1964 te Enschede op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats
Usselo), dochter van Jan Albert BECKHUIS en Geertruida VAN DER MEISTEDE.
6.
L.L., geboren op 26 maart 1870 om 19:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 50),
overleden op 26 maart 1870 om 19:00 uur te Wierden, 0 dagen oud (bron: BS Wierden,
aktenr.: 50).
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Herman Hendrik KOERS, timmerman, geboren op 10 april 1859 om 13:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 68), gedoopt (NH) op 08 mei
1859 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 18 juli 1929 om 08:30 uur
te Apeldoorn op 70-jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 472), zoon
van Berend KOERS en Gerritdina MEIJER.
Trouwen: op 33-jarige leeftijd op 21 mei 1892 te Wierden (getuigen : J.G. Koers, A. Eshuis,
L. Stevens en G.J. Rietman) (bron: BS Wierden, aktenr.: 16), Trouwen: in de kerk op 23
mei 1892 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hermanna KOENDERINK, 28 jaar oud,
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geboren op 30 april 1864 om 11:00 uur te Rijssen (bron: BS Rijssen, aktenr.: 54), overleden
op 07 juni 1942 om 14:30 uur te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn,
aktenr.: 460), dochter van Hendrik KOENDERINK en Anna Catharina POSTMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Hendrik, geboren op 09 december 1892 om 22:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 178), overleden op 11 december 1892 om 17:00 uur te Wierden, 2 dagen
oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 160).
2.
Anna Gerritdina, geboren op 31 oktober 1893 om 15:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 187), gedoopt (NH) op 04 maart 1894 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 20
maart 1989 te Zwolle op 95-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen: op 43-jarige leeftijd op 03 maart 1937 te Apeldoorn (bron: BR
Apeldoorn) Henri ZOETBROOD, 46 jaar oud, schilder, geboren op 10 december
1890 om 16:00 uur te Apeldoorn (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 603), overleden op 19 juni
1966 te Apeldoorn op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Maria van de
Gronden. Zoon van Hendrik ZOETBROOD en Aaltje ZWEEKHORST.
3.
Gerritdina, geboren op 22 augustus 1895 om 02:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 125), gedoopt (NH) op 17 mei 1896 te Wierden (bron: Doopboek), overleden voor
1985.
Trouwen: op 27-jarige leeftijd op 09 november 1922 te Apeldoorn (getuigen : F. Karman en
H.H. Koers) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 401) Christiaan KARMAN, 28 jaar oud, schilder,
geboren op 05 augustus 1894 om 03:00 uur te Apeldoorn(bron: BS Apeldoorn,
aktenr.: 432), overleden op 22 juli 1985 te Apeldoorn op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie),
zoon van Gerrit KARMAN en Christina WITTEVEEN.
4.
Hendrika, geboren op 07 juni 1897 om 01:30 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 97), gedoopt (NH) op 31 oktober 1897 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 27 juli 1979 te Apeldoorn op 82-jarige leeftijd.
Trouwen: op 27-jarige leeftijd op 18 september 1924 te Apeldoorn (getuigen : H.H. Koers
en H. Muis) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 299) Antonie VAN DE VLEKKERT, 24 jaar
oud, loodgieter, geboren op 28 oktober 1899 om 01:00 uur te Apeldoorn (bron: BS
Apeldoorn, aktenr.: 746), overleden op 30 oktober 1985 te Apeldoorn op 86-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), zoon van Martinus VAN DE VLEKKERT en Maria Elizabeth
Goverdina KOOL.
5.
Herman Hendrik.
6.
Hermanna, geboren op 24 juli 1902 om 04:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 128), overleden op 19 februari1903 om 19:00 uur te Wierden, 210 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 24).
7.
Hermanna, geboren op 05 februari1904 om 17:30 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 17), gedoopt (NH) op 03 juli 1904 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 29
november 1974 te Apeldoorn op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Heidehof).
Trouwen: op 28-jarige leeftijd op 19 oktober 1932 te Apeldoorn (getuigen : H.H. Koers en
G. Scherpenzeel) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 348) Jan SCHERPENZEEL, 28 jaar
oud, brandstoffenhandelaar, geboren op 23 mei 1904 om 23:00 uur te Apeldoorn (bron: BS
Apeldoorn, aktenr.: 433), overleden op 12 april 1945 om 15:00 uur te Apeldoorn op 40jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 841), zoon van Willem
Roelof SCHERPENZEEL en Hendrika KAMPHUIS.
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Herman Hendrik KOERS, banketbakker, geboren op 15 mei 1899 om 04:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 78), gedoopt (NH) op 06 augustus
1899 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 06 oktober 1968 te Apeldoornop 69-jarige
leeftijd (bron: Begraafplaats Heidehof Apeldoorn), zoon van Herman
Hendrik KOERS en Hermanna KOENDERINK.
Trouwen: op 28-jarige leeftijd op 20 oktober 1927 te Apeldoorn (getuigen : C. Karman en
E. Westerbroek) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 352) Lutje WESTERBROEK, 23 jaar oud,
geboren op 25 december 1903 om 09:00 uur te Apeldoorn (bron: BS Apeldoorn,
aktenr.: 980), overleden op 11 juni 1997 te Apeldoorn op 93-jarige leeftijd
(bron: Advertentie/Begraafplaats Heidehof), dochter
van Bartus WESTERBROEK en Gerritje STEUNENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermanna (Erna), geboren op 23 januari 1928 te Apeldoorn (bron: BR Apeldoorn), overleden
op 29 april 2011 te Vaassen op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Relatie met Willem TERWEL, geboren op 30 januari 1929, overleden op 13 september
1999 op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Wanek te Vaassen), zoon
van Bernard TERWEL en Wilhelmina Johanna GERRITSEN.
2.
Bartus Herman Hendrik (Bert).

Bartus Herman Hendrik (Bert) KOERS, geboren op 20 januari 1930 te Apeldoorn (bron: BR
Hengelo), overleden op 04 februari1998 te Hoenderloo op 68-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), zoon van Herman Hendrik KOERS en Lutje WESTERBROEK.
Partner is Geertje VAN DE KAMP, dochter van Johannes VAN DE
KAMP en Hendrikje AALTEN.
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Uit deze relatie:
1.
Helena Petronella (Helen).
Trouwen: met Lammert MEUKEN.
2.
Herman Hendrik (Henry).
3.
Karin Ingeborg (Karin).

Hendrik KOERS, grutmolenaar, landbouwer, geboren op 02 januari 1829 om 01:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 1), gedoopt (NH) op 01 februari
1829 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 08 januari 1914 om 03:30 uur
te Wierden op 85-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 4), zoon van Harmen
Hendrik KOERS en Janna ESHUIS, huiswerkster.
Trouwen: (1) op 31-jarige leeftijd op 21 december 1860 te Rijssen (getuigen : H. Gerritsen,
G.H. Meyer, H. ter Harmsel en T.C. Pieltjes) (bron: BS Rijssen, aktenr.: 27) Maria SMIT, 25
jaar oud, geboren op 18 december 1835 om 10:30 uur te Rijssen(bron: BS Rijssen,
aktenr.: 72), overleden op 01 oktober 1861 om 04:00 uur te Wierden op 25-jarige leeftijd
(bron: BS Wierden, aktenr.: 108), dochter van Gerhardus SMIT en Geesken GERRITSEN.
Trouwen: (2) op 34-jarige leeftijd op 17 augustus 1863 te Wierden (getuigen : H. Nollen, J.
Panhuis, J. de Vries en A.H. Nijhoff) (bron: BS Wierden, aktenr.: 22), Trouwen: in de kerk
op 23 augustus 1863 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Janna VAN BUUREN, 22 jaar
oud, geboren op 01 oktober 1840 om 21:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 120), gedoopt (NH) op 25 oktober 1840 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 26 juli 1875 om 20:00 uur te Wierden op 34-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 111), dochter van Barend VAN BUUREN en Janna WAALDERINK.
Trouwen: (3) op 48-jarige leeftijd op 19 maart 1877 te Goor (getuigen : J. ten Zijthoff, L.
Cellarius, A. Slot en W.E. Hagen) (bron: BS Goor, aktenr.: 3) Johanna Aleida HAGEN, 35
jaar oud, geboren op 28 juni 1841 om 16:00 uur te Goor(bron: BS Goor, aktenr.: 40),
overleden op 10 april 1923 om 03:00 uur te Wierden op 81-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 47), dochter van Harmen HAGEN en Hendrietta HULSKEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
L.L., geboren op 01 oktober 1861 om 03:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 107), overleden op 01 oktober 1861 om 03:00 uur te Wierden, 0 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 107).
Uit het tweede huwelijk:
2.
L.L., geboren op 21 oktober 1863 om 12:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 115), overleden op 21 oktober 1863 om 12:00 uur te Wierden, 0 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 115).
3.
Maria Janna, geboren op 21 oktober 1863 om 11:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 171), gedoopt (NH) op 22 november 1863 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 19 mei 1873 om 03:00 uur te Wierden op 9-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 57).
4.
Hermina, geboren op 10 april 1865 om 08:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 56), gedoopt (NH) op 07 mei 1865 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 01
december 1943 om 12:30 uur te Wierden op 78-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 106).
5.
Janna, geboren op 19 december 1867 om 19:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 201), gedoopt (NH) op 02 februari1868 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
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op 26 september 1948 om 05:00 uur te Zuthpen op 80-jarige leeftijd (bron: BS Zuthpen,
aktenr.: 232).
6.
Herman Hendrik, geboren op 18 januari 1870 om 14:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 13), gedoopt (NH) op 20 februari 1870 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 06 augustus 1870 om 06:00 uur te Wierden, 200 dagen oud (bron: BS
Wierden, aktenr.: 102).
7.
Herman Hendrik, landbouwer, geboren op 06 augustus 1871 om 05:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 93), gedoopt (NH) op 17 september
1871 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 14 januari 1942 om 17:00 uur
te Wierden op 70-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 3).
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Berend KOERS, landbouwer, geboren op 29 juni 1791 te Wierden (bron: Doopboek),
gedoopt (NGK) op 03 juli 1791 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 28 maart
1862 om 06:00 uur te Wierden op 70-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 46), zoon
van Hendrik Jan KOERS (Jan) en Janna VAN BUUREN, huishoudster.
Ondertrouw op 18 mei 1818 te Wierden (bron: BS Wierden), trouw op 26-jarige leeftijd op 13
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juni 1818 te Wierden (getuigen: H. Meijer, J. Meijer, G.J. v.d. Riet en J. Verheijen) (bron: BS
Wierden, aktenr.: 6), trouw in de kerk op 14 juni 1818 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek)
met Jenneken ZENDERINK, 35 jaar oud, gedoopt (NGK) op 06 april
1783 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 28 december 1875 om 13:00 uur
te Wierden op 92-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 174), dochter
van Egbert ZENDERINK en Geertjen BARKEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Egbert
Gerrit Jan

2.
3.

Janna, geboren op 19 september 1822 om 10:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 75), gedoopt (NH) op 27 oktober 1822 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 24
augustus 1899 om 10:00 uur te Wierden op 76-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 95). Trouw op 33-jarige leeftijd op 17 april 1856 te Wierden (getuigen: H. Nollen,
A.H. Nijhoff, R. Kippers en F. de Blaauw) (bron: BS Wierden, aktenr.: 6), trouw in de kerk
op 26 april 1856 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Johannes Gerhardus VAN
BUUREN, 26 jaar oud, boerwerker, geboren op 27 april 1829 om 11:00 uur.
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 53), gedoopt (NH) op 17 mei
1829 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 19 juni 1911 om 20:00 uur te Wierden op
82-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 63), zoon van Albert VAN
BUUREN en Geertruid GEERLINKS.
4.
Geertjen
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De schaddenschöppe

15 februari 2018, het rijksmonument de schaddenschöppe met ernstig verval en instorting
bedreigt.
Als er een monument met afbraak of ernstig verval te maken krijgt staan de mensen vaak
klaar met reacties zoals ‘wat is het toch jammer’ en ‘laten we er iets aan proberen te doen’.
Op bijgaande foto zien we de schaddenschöppe van het erve Hartgers. De boerderij was aan
de overkant van de weg en is vervangen door een nieuwe woning. Deze schuur behoorde tot
het erve Hartgers. De schuur werd vroeger, behalve voor het stallen van jongvee, ook gebruikt
voor het bergen van de schadden (plaggen). Daarvan werd er iedere dag een kruiwagen vol
gebruikt voor het open vuur in de boerderij. Deze schuur werd, toen Zenderink zijn bezittingen
verkocht, apart van de boerderij en samen met een stuk land, verkocht aan handelaar in
vastgoed. Later kwam de schuur in handen van een inwoner van Wierden. De schuur heeft
een unieke vlechtwerkwand aan de straatzijde en is, wellicht mede daarom, onder
Rijksmonumentenzorg geplaatst. Vroeger werd het vlechtwerk verzorgd door "Dekkers
Graads" die ook als 81-jarige nog de nok van het dak van de boerderij had gerepareerd. Deze
heeft in 1976 nog wat reparaties verricht.
Er is de afgelopen jaren wat af geprocedeerd over deze schuur. Eigenaar en gemeente konden
het niet eens worden over de bestemming. De eigenaar blijft ernstig in gebreke bij het
onderhoud van dit Rijksmonument. De Erfgoedwet van 2016 zegt het volgende: Eigenaren van
rijksmonumenten worden tot onderhoud verplicht dat voor instandhouding noodzakelijk is.
Passieve en actieve verwaarlozing dat de instandhouding van het monument bedreigt, is
verboden.
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Jurisprudentie over handhaving onderhoudsplicht (last onder dwangsom):
Uit diverse rechterlijke uitspraken kunnen de volgende richtlijnen worden afgeleid:
Wanneer kan een last onder dwangsom worden opgelegd:
- als zonder maatregelen het monument in gevaar is (“beëindigen van het in gevaar
brengen”);
- ook bij schade door slijtage of verwering van materialen;
- ook al treden er ernstige financiële gevolgen voor de eigenaar op, de belangen van het
monument gaan voor;
- er mag geen zicht zijn op de verlening van een (nieuwe) sloopvergunning;
- het ontbreken van een alternatieve bestemming voor het monument is geen beletsel.
Eisen die aan de last onder dwangsom worden gesteld:
- alleen passende maatregelen om schade aan het monument te voorkomen.
- de gemeente moet concreet aangeven wat de passende maatregelen zijn om de schade te
beperken;
- maatregelen mogen niet leiden tot het (nagenoeg) afbreken en opnieuw opbouwen van
het monument.
De gemeente heeft, buiten de monumentenwetgeving om, wel mogelijkheden handelend op te
treden tegen het verval van panden. Een gemeente kan altijd handhavend optreden bij strijd
met het Bouwbesluit, strijd met de erfgoedverordening en via de Woningwet, of ernstige strijd
met criteria uit de welstandsnota. Maar gebeurt er ook iets tegen het verval van de
schaddenschöppe?

Egbert KOERS, akkerbouwer, geboren op 19 november 1818 om 15:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 52), gedoopt (NH) op 03 januari
1819 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 30 december 1899 om 03:00 uur
te Wierden op 81-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 133), zoon
van Berend KOERS en Jenneken ZENDERINK.
Trouwen: op 35-jarige leeftijd op 07 juli 1854 te Wierden (getuigen : H.J. Plaggemars, A.
Berlage, H.G. Danens en A.H. Nijhoff) (bron: BS Wierden, aktenr.: 30), Trouwen:
op 24
september 1854 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hendrika WOLTERS, 19 jaar oud,
geboren op 01 januari 1835 om 09:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 2),
gedoopt (NH) op 18 januari 1835 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 18 mei
1889 om 11:00 uur te Wierden op 54-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 57), dochter
van Jannes WOLTERS en Maria GEERVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneken, geboren op 07 juli 1855 om 14:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 94), gedoopt (NH) op 29-07-1855 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 18
juni 1924 om 22:00 uur te Wierden op 68-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 46).
Trouwen: op 22-jarige leeftijd op 04 april 1878 te Wierden (getuigen : J.G. Geerling, G.
Kampman, G.S. Putman Cramer en J. Kromhof) (bron: BS Wierden,
aktenr.: 7) Gerhard KLEIN NAGELVOORT, 21 jaar oud, landbouwer, geboren op 20 oktober
1856 om 16:00 uur te Laren (bron: BS Laren, aktenr.: 84), overleden op 01
februari1931 om 10:00 uur te Wierden op 74-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 12),
zoon van Garrit Jan KLEIN NAGELVOORT en Garritdina LANGENKAMP.
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2.
Janna
3.
Berendina, geboren op 11 juli 1860 om 09:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 95), gedoopt (NH) op 05 augustus 1860 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 21 januari 1931 om 02:00 uur te Wierden op 70-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 6).
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 13 december 1883 te Wierden (getuigen : J. de Vries, H.
Schummelketel, W.H. ter Haar en G.J. Mensink) (bron: BS Wierden, aktenr.: 37) met
Jan KLEIN BRINKE, 25 jaar oud, landbouwer, spoorwegarbeider, geboren op 10 september
1858 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 122), overleden op 08 maart
1905 om 07:00 uur te Wierden op 46-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 19), zoon
van Steven KLEIN BRINKE en Knera ESHUIS.
4.
Maria, geboren op 01 juli 1863 om 09:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 104),
gedoopt (NH) op 09 augustus 1863 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 28 januari
1920 om 17:00 uur te Den Ham op 56-jarige leeftijd (bron: BS Den Ham, aktenr.: 11).
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 23 december 1886 te Wierden (getuigen : F.J.
Kleinbrinke, H. Siemerink, J. Jannink en H. Schummelketel) (bron: BS Wierden,
aktenr.: 42) Hendrik GREVINK, 24 jaar oud, molenaar, geboren op 31 augustus
1862 om 11:00 uur te Markelo (Elsen) (bron: BS Markelo, aktenr.: 80), overleden op 23
oktober 1948 om 12:00 uur te Den Ham op 86-jarige leeftijd (bron: BS Den Ham,
aktenr.: 61), zoon van Jan Willem GREVINK en Geesken LEBBINK.
5.
Geertjen, geboren op 03 oktober 1865 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 151), overleden op 07 oktober 1865 om 07:00 uur te Wierden, 4 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 101).
6.
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Gerritdina Johanna, geboren op 01 oktober 1868 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 126), gedoopt (NH) op 01 november 1868 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 25 mei 1871 om 08:00 uur te Wierden op 2-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 93).
7.
Gerritdina Johanna, dienstbode, geboren op 12 december 1871 om 05:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 149), gedoopt (NH) op 05 januari
1872 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 11 april 1947 om 13:00 uur te Wierden op
75-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 45).
Trouwen: op 25-jarige leeftijd op 04 november 1897 te Wierden (getuigen : J.H. Eshuis,
F.J. Kleinbrinke, G. Eshuis en E. Koers) (bron: BS Wierden, aktenr.: 45) Hendrikus LUCAS,
27 jaar oud, fabrieksarbeider, landbouwer, geboren op 11 juli 1870 om 23:00 uur te Den
Ham (bron: BS Den Ham, aktenr.: 69), overleden op 26 november 1951 om 04:00 uur
te Wierden op 81-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 124), zoon
van Jan LUCAS en Arendina VOORT.

Gerritdina Johanna Koers en Hendrikus Lucas
8.
Egbert

Janna KOERS, dienstbode, geboren op 13 maart 1858 om 16:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 34), gedoopt (NH) op 11 april 1858 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 16 oktober 1901 om 22:30 uur te Wierden op 43-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 93), dochter van Egbert KOERS en Hendrika WOLTERS.
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 14 november 1881 te Wierden (getuigen: G. Langekamp,
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H. Koers, B. Beverdam en S. Reuvekamp) (bron: BS Wierden, aktenr.: 50), trouw in de kerk
op 20 november 1881 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hermannus KOERS, 27 jaar
oud.
Uit dit huwelijk:
1.
Regina, geboren op 22 juni 1882 om 12:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 94), gedoopt (NH) op 30 juli 1882 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 05
maart 1963 te Wierden op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat Wierden).
Trouwen: op 28-jarige leeftijd op 10 maart 1911 te Wierden (getuigen : J. Eshuis, B.
Eshuis, J. Veneman en G. van Oosterwijk) (bron: BS Wierden,
aktenr.: 8) Herman BLOEMENDAL, 30 jaar oud, ploegarbeider, wegwerker, geboren op 21
september 1880 om 03:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 129), overleden
op 02 november 1955 om 02:30 uur te Wierden op 75-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 76), zoon van Hermannus BLOEMENDAL en Hermina KIPPERS.
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2.
Hendrikus, geboren op 08 januari 1885 om 01:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 7), gedoopt (NH) op 15 februari1885 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 18
juli 1886 om 03:00 uur te Wierden op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 75).
3.
Hendrika Johanna, geboren op 12 augustus 1887 om 18:30 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 107), gedoopt (NH) op 02 oktober 1887 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 11 december 1957 om 09:00 uur te Wierden op 70-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 52).

4.
Hendrik Jan, landbouwer, geboren op 25 november 1889 om 19:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 176), gedoopt (NH) op 09
februari1890 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 30 maart 1964 te Wierden op 74jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat), begraven op 03 april
1964 te Wierden (bron: Kerkblad), ongehuwd.
5.
Egberdina, geboren op 07 september 1892 om 16:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 133), gedoopt (NH) op 06 november 1892 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 01 oktober 1898 om 11:30 uur te Wierden op 6-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 103).
6.
Johanna Cornelia.
7.
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Egberdina, geboren op 21 januari 1899 om 14:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 10), gedoopt (NH) op 09 april 1899 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 28
maart 1900 om 08:00 uur te Wierden op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 38).

Jannes Wolters en Johanna Cornelia Koers voor de oude woning aan de Hexelseweg 42.
Johanna Cornelia KOERS, geboren op 04 december 1895 om 11:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 174), gedoopt (NH) op 01 maart
1896 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 09 december 1983 te Almelo op 88-jarige
leeftijd (bron: Rouwkaart), dochter van Hermannus KOERS en Janna KOERS.
Trouwen: op 30-jarige leeftijd op 20 mei 1926 te Wierden (getuigen : W. Bloemendal, H.
Scholten, H. Dekkers en J.W. Veneman) (bron: BS Wierden, aktenr.: 22) Jannes WOLTERS,
35 jaar oud, landbouwer, geboren op 17 januari 1891 om 15:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 13), gedoopt (NH) op 10 maart 1891 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 01 november 1973 te Wierden op 82-jarige leeftijd (bron: BS Wierden), zoon
van Fredrik WOLTERS en Hermina VUNDERINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermannus (Herman)
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2016, erve Aaltink

Hermannus (Herman) WOLTERS, metselaar, geboren op 22 juli 1935 te Wierden, gedoopt
(NH) op 06 oktober 1935 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 30 maart
2009 om 04:00 uur te Wierden op 73-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 200029),
zoon van Jannes WOLTERS, landbouwer, en Johanna Cornelia KOERS.
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 19 maart 1959 te Vriezenveen (bron: Trouwkaart),
Trouwen: in de kerk op 19 maart 1959 te Vriezenveen (NH)
(bron: Trouwkaart) Annigjen (Annie) BERKHOF, 24 jaar oud, geboren op 02 september
1934 te Vriezenveen(bron: BR Vriezenveen), overleden op 25 januari 2005 te Wierden op 70jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), dochter van Hendrik BERKHOF en Egbertha WEIJERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik (Henk)

Hendrik (Henk) WOLTERS, rijksambtenaar, geboren te Wierden, gedoopt
te Wierden (bron: Doopboek), zoon van Hermannus (Herman) WOLTERS
en Annigjen (Annie) BERKHOF.
Ondertrouw te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), Trouwen: in de
te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), Trouwen:
te Ouderkerk aan den
IJssel (bron: Trouwkaart) met Woudina Dirkje (Woudina) DE MIK, geboren te Ouderkerk
aan den IJssel, gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel, gedoopt door ds. R.T.
Huizinga. Dochter van Nicolaas DE MIK en Dirkje Johanna DE GROOT.
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Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Dirkje Anne (Jonna), geboren te Almelo, gedoopt te Wierden, gedoopt door ds.
G.A. Schreuders.

Huiskamer erve Aaltink
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1950, erve Aaltink

Egbert KOERS, landbouwer, geboren op 30 maart 1876 om 07:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 51), gedoopt (NH) op 23 april
1876 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 16 maart 1957 om 22:00 uur te Almelo op
80-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 128), begraven op 22 maart 1957 te Wierden,
zoon van Egbert KOERS en Hendrika WOLTERS.
Trouwen: op 20-jarige leeftijd op 19 november 1896 te Wierden (getuigen : J.G. van Buren,
H. op de Haar, J. Olthuis en J. Wolters) (bron: BS Wierden, aktenr.: 53) met
Hermina VUNDERINK, 29 jaar oud, geboren op 01 juli 1867 om 09:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 104), overleden op 06 oktober 1936 om 03:00 uur
te Wierden op 69-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 77), dochter
van Jannes VUNDERINK en Garritdiena LIEFTINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Fredrik
2.
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Hendrika Egberdina, geboren op 05 januari 1901 om 19:30 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 6), gedoopt (NH) op 03 maart 1901 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 19 december 1987 te Wierden op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats
Appelhofstraat).
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 03 juli 1924 te Wierden (getuigen : H. op den Haar, H.
Aalvink, H. Dekkers en B. Eshuis) (bron: BS Wierden, aktenr.: 32), Trouwen: op 03 juli
1924 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Jannes Hendrikus OLTHUIS, 21 jaar oud,
geboren op 24 oktober 1902 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 179),
overleden op 23 september 1972 te Wierden op 69-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats
Appelhofstraat), zoon van Jan OLTHUIS en Janna Willemina HENDRIKS.
3.
Garritdina, geboren op 18 juni 1904 om 04:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 98), gedoopt (NH) op 07 augustus 1904 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 23 mei 1998 te Daarle op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie Tubantia).
Trouwen: op 27-jarige leeftijd op 02 juni 1932 te Wierden (getuigen : E.J. Vossebeld, E.J.
Bosch, H. Dekkers en G. Olthof) (bron: BS Wierden, aktenr.: 31) Gerrit Jan KLEINJAN, 29
jaar oud, landbouwer, geboren op 01 juli 1902om 04:00 uur te Hellendoorn (bron: BS
Hellendoorn, aktenr.: 132), overleden op 18 december 1954 om 19:11 uur
te Hellendoorn op 52-jarige leeftijd (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 145), zoon
van Gerrit KLEINJAN en Rieka NIJMAN.
4.
Jan

Enterstraat
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Schaapskooi, uitspanning, hoek Enterstraat Rijssensestraat

2019, de dennen zijn er nog, de Schaapskooi is afgebroken.
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Fredrik KOERS, geboren op 20 augustus 1897 om 13:30 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 136), gedoopt (NH) op 31 oktober 1897 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 16 december 1981 te Wierden op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats
Vriezenveenseweg), zoon van Egbert KOERS en Hermina VUNDERINK.
Trouwen: op 30-jarige leeftijd op 29 september 1927 te Wierden (getuigen : H. Dekkers,
G.J. Bosch, F.J. Olde Samson en H. Perik) (bron: BS Wierden, aktenr.: 61) Gerritdina
Janna NOTTEBERG, 25 jaar oud, geboren op 04 januari 1902 om 01:00uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 3), overleden op 05 december 1977 te Wierden op
75-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Vriezenveenseweg), begraven op 09 december
1977 te Wierden (bron: Kerkblad Herv. Gemeente), dochter
van Gerrit NOTTEBERG en Aaltje TEN BERGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Egbert
2.
Gerrit.
3.
Herman, geboren op 05 juli 1935 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 157), overleden
op 14 augustus 1971 te Wierden op 36-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats
Appelhofstraat).
Trouwen: op 31-jarige leeftijd op 07 april 1967 te Wierden (bron: Kerkblad), Trouwen: in
de kerk op 07 april 1967 te Wierden (NH) (bron: Kerkblad) Gerritdina
Johanna BLOEMENDAAL, 28 jaar oud, geboren op 26 maart 1939 te Wierden(bron: BS
Wierden, aktenr.: 64), overleden op 16 oktober 2006 te Wierden op 67-jarige leeftijd
(bron: Rouwkaart), 2e huwelijk met T. Ebrecht. Dochter
van Hendrik BLOEMENDAAL en Gerritdina Geertruida HEGEMAN.
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Egbert KOERS, geboren te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 271), zoon
van Fredrik KOERS en Gerritdina Janna NOTTEBERG.
Trouwen: te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 93) met Johanna Hendrika BEUNK, 20
jaar oud, geboren op 01 mei 1930 te Wierden (bron: BR Wierden), overleden op 29 oktober
2011 te Wierden op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter
van Hendrikus BEUNK en Gerritdina TER STAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Fredrik Egbert (Frits).
Gerritdina Engelina (Gerda).
2.
Trouwen: met Hendrik Berend (Henk) SCHIPPERS, geboren te Rijssen, zoon van Derk
Jan SCHIPPERS en Janna STEGEMAN.

Fredrik Egbert (Frits) KOERS, zoon van Egbert KOERS en Johanna Hendrika BEUNK.
Trouwen: met Gerritdina (Diny) HOFSTEDE, geboren te Rijssen, dochter van Hendrik
Willem HOFSTEDE en Janna Egberdina PETERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Hendrika (Karin).
2.
Egbert (Erik).
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Gerrit KOERS, textielarbeider, geboren op 08 juli 1930 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 158), gedoopt (NH) op 17 augustus 1930 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 20 november 2014 te Rijssen op 84-jarige leeftijd, zoon van Fredrik KOERS
en Gerritdina Janna NOTTEBERG.
Trouwen: te Wierden Janna Hendrika TEN SELDAM, geboren te Wierden (bron: BR
Wierden, aktenr.: 85), dochter van Frederik Jan TEN SELDAM en Aleida HAARKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Aleidus.
2.
L.L., geboren op 31 juli 1957 om 12:00 uur te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn,
aktenr.: 69), overleden op 31 juli 1957 om 12:00 uur te Hellendoorn, 0 dagen oud (bron: BS
Hellendoorn, aktenr.: 69).
3.
Gerritdina Janna (Gerrie), geboren te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 164).
Trouwen: te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 24) Gerrit NIJKAMP.
4.
Fredrika Jantina (Fennie), geboren te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 246).
Trouwen: te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 3) Johannes Carolus ROELOFS.

2016, erve Aaltink
Jan KOERS, landbouwer, geboren op 15 augustus 1908 om 23:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 145), gedoopt (NH) op 01 november
1908 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 31 december 1994 te Almelo op 86-jarige
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leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Vriezenveenseweg), zoon van Egbert KOERS
en Hermina VUNDERINK.
Trouwen: op 29-jarige leeftijd op 07 juli 1938 te Wierden (getuigen : B.A.A. Riesmeijer, B.J.
van Buuren, H. Dekkers en G. Olthof) (bron: BS Wierden, aktenr.: 41) Johanna
Margaretha GROOTERS, 23 jaar oud, geboren op 07 september 1914te Ambt
Ommen (bron: BR Wierden), overleden op 16 oktober 1991 te Wierden op 77-jarige leeftijd
(bron: Advertentie/Begraafplaats Vriezenveenseweg), dochter van Albert
Jan GROOTERS en Johanna Margaretha VAN DER SLUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina Albertha, geboren te Almelo.
Trouwen: te Wierden, Trouwen: in de kerk
te Wierden (bron: Kerkblad) Albertus JANSEN EUPE, geboren te Wierden, zoon
van Hendrik Johannes JANSEN EUPE en Ebelina Christina VAN DER VEEN.
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Buren aan de Huurnerweg, familie Draaier

Gerrit Jan KOERS, landbouwer, geboren op 27 januari 1820 om 12:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 11), gedoopt (NH) op 12 maart
1820 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 15 november 1864 om 21:00 uur
te Wierdenop 44-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 120), zoon
van Berend KOERS en Jenneken ZENDERINK.
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 27 mei 1843 te Wierden (getuigen : G.J. v.d. Riet, H.
Nollen, B. van Buuren en K.W. Boorsma Gislof) (bron: BS Wierden, aktenr.: 8), Trouwen:
in de kerk op 28 mei 1843 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Janna WAALDERINK, 22
jaar oud, geboren op 04 augustus 1820 om 04:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 66), gedoopt (NH) op 27 augustus 1820 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 07 maart 1882 om 20:00 uur te Wierden op 61-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 30), dochter van Berend WAALDERINK en Zwane Maria BROUWER.
Uit dit huwelijk:
1.
Berend.
2.
Jan, geboren op 17 september 1846 om 07:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 109), gedoopt (NH) op 18 oktober 1846 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 07 mei 1853 om 08:00 uur te Wierden op 6-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 83).
3.
Herman, geboren op 14 november 1849 om 01:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 168), gedoopt (NH) op 09 december 1849 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 17 december 1851 om 21:00 uur te Wierden op 2-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 107).
4.

185

Herman
5.
L.L., geboren op 25 november 1854 om 12:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 123), overleden op 25 november 1854 om 12:00 uur te Wierden, 0 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 123).
6.
L.L., geboren op 15 december 1855 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 132), overleden op 15 december 1855 om 23:00 uur te Wierden, 0 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 132).

.
Jenneken, geboren op 10 januari 1857 om 07:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 8), gedoopt (NH) op 22 februari1857 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 09
april1891 om 15:00 uur te Wierden op 34-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 47).
Trouwen: op 22-jarige leeftijd op 13 november 1879 te Wierden (getuigen : A.H. Nijhoff, J.
de Vries, L.H. Nijhoff en G.S. Putman Cramer) (bron: BS Wierden, aktenr.: 45), Trouwen:
in de kerk op 23 november 1879 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Jan
Willem OLTHOF, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 09 januari 1852 om 21:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 9), gedoopt (NH) op 08
februari1852 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 29 april 1904 om 21:00 uur
te Wierden op 52-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 45), zoon
van Anthonij OLTHOF en Hendrika AALVINK.
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Kerkpad van Hoge Hexel naar het dorp; op de achtergrond de Violenhoek.

Berend KOERS, landbouwer, geboren op 09 augustus 1843 om 05:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 94), gedoopt (NH) op 03 september
1843 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 15 december 1921 om 17:00 uur
te Wierden op 78-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 107), zoon van Gerrit
Jan KOERS en Janna WAALDERINK.
Trouwen: (1) op 28-jarige leeftijd op 14 december 1871 te Wierden (getuigen : J. Panhuis,
A.H. Nijhoff, E. Koers en J.W. Putman Kramer) (bron: BS Wierden, aktenr.: 39), Trouwen:
in de kerk op 07 januari 1872 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met
Gerritdina DASSELAAR, 22 jaar oud, geboren op 05 oktober 1849 om 05:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 150), gedoopt (NH) op 04 november
1849 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 20 oktober 1880 om 20:00 uur
te Wierdenop 31-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 133), dochter
van Hendrik DASSELAAR en Willemina TER STAL.
Trouwen: (2) op 39-jarige leeftijd op 09 december 1882 te Wierden (getuigen : A. Meijer,
H.H. Koers, J. de Vries en H. Eshuis) (bron: BS Wierden, aktenr.: 40), Trouwen: in de kerk
op 17 december 1882 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Janna VAN KEPPEL, 21 jaar
oud, geboren op 06 1861 om 01:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 48), gedoopt
(NH) op 12 mei 1861 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 22 september
1940 om 09:30 uur te Wierden op 79-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 100),
dochter van Johan Rabo VAN KEPPEL en Geertjen LEVERINK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Janna, geboren op 26 maart 1872 om 03:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 48), gedoopt (NH) op 05 mei 1872 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 16
april 1909 om 02:30 uur te Wierden op 37-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 46).
2.
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Willemina Gerharda, geboren op 01 oktober 1874 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 131), gedoopt (NH) op 08 november 1874 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 20 oktober 1951 om 00:00 uur te Wierden op 77-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 112).
3.
Gerrit Jan, geboren op 04 juni 1877 om 07:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 89), gedoopt (NH) op 01 juli 1877 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 26 juli
1877 om 07:00 uur te Wierden, 52 dagen oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 75).
4.
Gerritdina Maria, dienstbode, geboren op 21 juni 1879 om 07:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 91), gedoopt (NH) op 17 augustus
1879 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 11 april 1965 te Wierden op 85-jarige
leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat).
Trouwen: op 25-jarige leeftijd op 20 oktober 1904 te Wierden (getuigen : H. Berkel, H.
Boom, M. Apeldoorn en F.J. Kleinbrinke) (bron: BS Wierden,
aktenr.: 43) Hendrik MENSINK, 26 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 19 maart
1878 om 20:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 47), gedoopt (NH) op 05 mei
1878 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 06 januari 1946 om 08:30 uur
te Wierden op 67-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 1), zoon van Gerrit
Jan MENSINK en Hendrika DASSELAAR.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Geertruida, dienstbode te Ambt Almelo, fabrieksarbeidster, geboren op 15 november
1883 om 08:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 171), gedoopt (NH) op 16
december 1883 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 23 januari 1959 om 21:30 uur
te Den Ham op 75-jarige leeftijd (bron: BS Den Ham, aktenr.: 6).
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 18 april 1907 te Wierden (getuigen : H. Berkel, H. Boom,
H. Hoften en J. Olthuis) (bron: BS Wierden, aktenr.: 9), Trouwen: in de kerk op 21 april
1907 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Derk Jan WOLTERS, 31 jaar
oud, spoorwegarbeider, landbouwer, geboren op 16 maart 1876 om 01:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 42), gedoopt (NH) op 23 april
1876 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 03 december 1949 om 06:45 uur
te Wierden op 73-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 115), zoon van Gerrit
Jan WOLTERS en Geertruida MORSINK.
6.
Jan.
7.
Geertjen, geboren op 27 december 1888 om 10:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 194), gedoopt (NH) op 03 februari1889 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 06 april 1898 om 04:00 uur te Wierden op 9-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 43).
8.
Berendina, geboren op 30 september 1890 om 13:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 132), gedoopt (NH) op 09 november 1890 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 20 augustus 1932 om 08:00 uur te Almelo op 41-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 60).
Trouwen: op 24-jarige leeftijd op 02 september 1915 te Wierden (getuigen : H. Kippers, H.
Jurjens, J.H. Berkel en H. Boom) (bron: BS Wierden, aktenr.: 29) Roelof BEVERDAM, 24
jaar oud, landbouwer, geboren op 20 mei 1891 om 17:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 94), gedoopt (NH) op 12 juli 1891 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 02 april 1978 te Wierden op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat), zoon
van Egbert BEVERDAM en Hermina WOLTERS.
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9.
Jan Hendrik
10.
Herman, spoorwegarbeider, landbouwer, melkrijder, geboren op 11 juni
1896 om 07:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 98), gedoopt (NH) op 02
augustus 1896 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 27 september 1973 te Almelo op
77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat Wierden), begraven op 02 oktober
1973 te Wierden (bron: Kerkblad).
Trouwen: op 25-jarige leeftijd op 23 februari1922 te Wierden (getuigen : J. Winkel sr., J.
Winkel jr., J.H. Berkel en J. Berkel) (bron: BS Wierden, aktenr.: 7), Trouwen: in de kerk
op 23 februari1922 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hendrika WICHERS, 27 jaar
oud, geboren op 30 juli 1894 om 16:00 uur te Vriezenveen (bron: BS Vriezenveen,
aktenr.: 91), overleden op 25 oktober 1974 te Almelo op 80-jarige leeftijd
(bron: Begraafplaats Appelhofstraat Wierden), dochter
van Albertus WICHERS en Johanna BROEKHUIS.
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11.
Johan Gerrit, landbouwer, geboren op 06 mei 1899 om 08:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 72), gedoopt (NH) op 11 juni 1899 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 11 oktober 1954 om 20:00 uur te Wierden op 55-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 87).

2016, erve Aaltink
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Jan KOERS, landbouwer, geboren op 14 april 1886 om 04:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 80), gedoopt (NH) op 27 juni 1886 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 09 november 1926 om 16:30 uur te Wierden op 40-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 89), zoon van Berend KOERS en Janna VAN KEPPEL.
Trouwen: op 29-jarige leeftijd op 26 augustus 1915 te Wierden (getuigen : G. Bremmer,
J.H. Meijer, F. Berkel en J.H. Berkel) (bron: BS Wierden, aktenr.: 28) met
Hendrika ZENDERINK, 23 jaar oud, geboren op 29 augustus 1891 om 05:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 142), gedoopt (NH) op 27 september
1891 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 30 mei 1956 om 10:00 uur te Wierden op
64-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 36), dochter van Jan
ZENDERINK en Johanna BARTELS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren op 07 april 1917 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 55), overleden
op 30 mei 1917 om 15:00 uur te Wierden, 53 dagen oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 67).
2.
Janna Johanna, geboren op 13 september 1918 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 171), gedoopt (NH) op 03 november 1918 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 07 februari 2002 te Nijverdal op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen: op 22-jarige leeftijd op 20 december 1940 te Wierden (getuigen : G. Koppelman
en G.D. Braakman) (bron: BS Wierden, aktenr.: 77) Hendrik HOFMEIJER, 26 jaar
oud, chauffeur, geboren op 10 juli 1914 te Markelo, overleden op 01 juni 1972 te Daarle op
57-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Hendrik HOFMEIJER en Antonia GOOSEN.
3.
Jan, geboren op 27 maart 1921 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 68), gedoopt (NH)
op 05 juni 1921 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 05 februari1923 om 15:00 uur
te Wierden op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 19).
4.
Jan.
5.
Bertha, geboren op 04 april 1924 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 61), gedoopt (NH)
op 06 april 1924 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 29 juni 2004 te Wierden op 80jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen: op 30-jarige leeftijd op 29 oktober 1954 te Wierden Gerrit Hendrik WOLTERS,
31 jaar oud, geboren op 20 juni 1923 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 131),
overleden op 08 november 2000 te Almelo op 77-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), begraven
op 13 november 2000 te Wierden (bron: Rouwkaart), zoon van Gerrit
Jan WOLTERS en Hendrina DASSELAAR.
6.
Johan, geboren op 10 september 1925 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 176), gedoopt
(NH) op 11 april 1926 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 24 november
1927 om 12:45 uur te Wierden op 2-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 110).
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Heel veel graven zijn geruimd; begraafplaats Oranjestraat, Rijssen.
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Jan KOERS, landbouwer, geboren op 10 maart 1923 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 53), gedoopt (NH) op 03 juni 1923 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 10
april 1980 te Wierden op 57-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Vriezenveenseweg), zoon
van Jan KOERS en Hendrika ZENDERINK.
Trouwen: op 31-jarige leeftijd op 10 juni 1954 te Vriezenveen (bron: Advertentie,
aktenr.: 49) Hendrika Johanna DEKKER, 28 jaar oud, geboren op 21 oktober
1925 te Vriezenveen (bron: BR Vriezenveen, aktenr.: 177), overleden op 20 juni
2004 te Wierden op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie Tubantia).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan.
2.
L.L., geboren op 07 december 1956 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 73), overleden op 07 december 1956 om 05:00 uur te Wierden, 0 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 73).
3.
Mina Hendrika (Mineke), geboren te Wierden (bron: Kerkblad), gedoopt
te Wierden (bron: Kerkblad).
4.
L.L., geboren op 06 november 1960 om 10:00 uur te Almelo (bron: BS Almelo,
aktenr.: 522), overleden op 06 november 1960 om 10:00 uur te Almelo, 0 dagen oud
(bron: BS Almelo, aktenr.: 522).

1960, erve Rehoboth, Rijssensestraat, Engbers
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Jan KOERS, geboren te Wierden, zoon van Jan KOERS en Hendrika Johanna DEKKER.
Trouwen: te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 244) met Frederika
Albertha KROESE, dochter van Hendrik Jan KROESE en Janna Egberdina KAMPHUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Sander, geboren te Almelo (bron: Kerkblad Wierden).
2.
Hendrik Jan Stefan, geboren te Almelo (bron: Kerkblad Wierden).
3.
Rick Gerdinand Frank, geboren te Almelo (bron: Kerkblad Wierden).
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Jan Hendrik KOERS, landbouwer, geboren op 13 november 1893 om 22:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 195), gedoopt (NH) op 06 januari
1894 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 03 juni 1989 te Wierden op 95-jarige
leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat), begraven op 08 juni
1989 te Wierden (bron: Kerkblad), zoon van Berend KOERS en Janna VAN KEPPEL.
Trouwen: op 31-jarige leeftijd op 18 juni 1925 te Wierden (getuigen : W. Boom, J.H.
Berkel, H.J. Bloemendal en A. Olthof) (bron: BS Wierden, aktenr.: 33), Trouwen: in de
kerk op 18 juni 1925 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Jenneken OLTHOF, 29 jaar
oud, geboren op 16 augustus 1895 om 21:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 123), gedoopt (NH) op 13 oktober 1895 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 09 maart 1968 te Wierden op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat),
dochter van Jan Willem OLTHOF, landbouwer, en Alberdina BLOEMENDAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Bertha Janna, geboren te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 147), gedoopt
te Wierden (bron: Doopboek).
Trouwen: te Wierden en Trouwen: in de kerk te Wierden met Jan LOHUIS, 30 jaar oud,
geboren op 09 april 1926 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt (NH) op 09 mei
1926 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 21 maart 2006 te Almelo op 79-jarige
leeftijd (bron: Advertentie Tubantia), zoon van Mannes LOHUIS en Janna ROMATE.
2.
Alberdina, geboren op 28 oktober 1930 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 253),
gedoopt (NH) op 17 december 1930 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 18 december
2015 op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen: op 29-jarige leeftijd op 02 juni 1960 te Wierden (bron: Kerkblad), Trouwen: in
de kerk op 02 juni 1960 te Wierden (NH) (bron: Kerkblad) Adolf Hendrik TER KEURS, 33
jaar oud, geboren op 27 maart 1927 te Rectum (bron: BR Wierden), gedoopt (NH) op 17 juli
1927 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 06 maart 2000 te Wierden op 72-jarige
leeftijd (bron: Advertentie Tubantia), begraven op 10 maart
2000 te Wierden (bron: Advertentie Tubantia), zoon van Johannes TER
KEURS en Gerritdina Harmina EGBERTSEN.
3.
Janna, geboren te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 64), gedoopt
te Wierden (bron: Doopboek).
Trouwen: te Wierden, Trouwen: in de kerk te Wierden Gerrit Jan EGBERTS, 29 jaar
oud, geboren op 27 juni 1935 te Wierden (bron: BR Wierden, aktenr.: 155), overleden op 06
mei 1990 te Wierden op 54-jarige leeftijd (bron: Kerkblad), begraven op 09 mei
1990 te Wierden (bron: Kerkblad), zoon
van Herman EGBERTS en Geertruid KRABBENBOS.
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Erve Aaltink, een boerderij onder een met riet en pannen gedekt dak, dat aan de voorkant een
wolfsdak en aan de achterkant een schilddak heeft.

Een wolfdak, ook wel wolfsdak of zadeldak met wolfseinden, lijkt op een schilddak, alleen zijn
de schilden kleiner. Hierdoor heeft gevel eronder een afgeknotte punt. Vaak is de helling van
de wolfseinden groter dan die van de aangrenzende dakvlakken. Het voordeel van deze
dakvorm is, net als bij het schilddak, de grote windbestendigheid. Er is minder ruimteverlies
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dan bij een volledig schild. Overigens heeft de naam niets met ‘wolven’ te maken, vermoedelijk
is het een verbastering van welven, glooien.

Schilddak, een aangepast zadeldak.

Wolfsdak, een zadeldak met twee afgeschuinde

vlakken aan de korte kant.

De boerenerven in de Huurne hebben een veelheid van kleine en grote gebouwen, met
opgaande beplanting van diverse bomen en struiken. De erven in de later ontgonnen
landschappen zijn meer ‘rechtlijnig’ van opzet. Deze hebben veelal minder bijgebouwen en zij
hebben een meer open karakter. In de Huurne komt een menging van oost Twentse en
Sallandse kenmerken voor. Daken hebben hier een combinatie van pannen en riet en in de
dakvorm zit vaak een wolfseind.
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Herman KOERS, landbouwer, geboren op 01 september 1852 om 12:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 116), gedoopt (NH) op 03 oktober
1852 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 04 juni 1924 om 13:30 uur te Wierdenop
71-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 44), zoon van Gerrit Jan KOERS
en Janna WAALDERINK.
Trouwen: op 20-jarige leeftijd op 10 oktober 1872 te Wierden (getuigen : A.H. Nijhoff, J.
Panhuis, J. de Vries en H. Bodeker) (bron: BS Wierden, aktenr.: 54), Trouwen: in de kerk
op 20 oktober 1872 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hendrika BEVERDAM, 27 jaar
oud, geboren op 28 januari 1845 om 17:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 12),
gedoopt (NH) op 23 februari1845 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 19 augustus
1904 om 03:00 uur te Wierden op 59-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 83), dochter
van Gerrit BEVERDAM en Gezina TER HORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritdiena, geboren op 06 januari 1873 om 18:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 4), gedoopt (NH) op 02 februari1873 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 18
maart 1930 om 07:30 uur te Zuna op 57-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 20).
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 05 maart 1896 te Wierden (getuigen : L. Mensink, A.J.
Heerdink, H. Hoften en G. Langekamp) (bron: BS Wierden, aktenr.: 6) Berend
Jan SMEIJERS, 21 jaar oud, landbouwer, geboren op 20 maart 1874 om 01:00 uur
te Zuna (bron: BS Wierden, aktenr.: 45), overleden op 20 juli 1938 om 09:30 uur
te Wierden op 64-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 52), zoon
van Marten SMEIJERS en Johanna BUSSINK.
2.
Gezina Johanna
3.
Berend Jan, geboren op 03 september 1878 om 06:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 131), gedoopt (NH) op 13 oktober 1878 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 11 november 1918 om 22:30 uur te Wierden op 40-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 109).
4.
Gerrit
5.
Herman Hendrik, geboren op 03 oktober 1885 om 18:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 147), overleden op 27 oktober 1885 om 21:00 uur te Wierden, 24 dagen
oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 121).
6.
Hendrika, geboren op 09 januari 1890 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 3), gedoopt (NH) op 16 maart 1890 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 07
november 1918 om 17:00 uur te Wierden op 28-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 104).

Gezina Johanna KOERS, geboren op 23 november 1875 om 05:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 176), gedoopt (NH) op 19 december
1875 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 10 februari1933 om 22:30 uur
te Wierden op 57-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 23), dochter
van Herman KOERS en Hendrika BEVERDAM.
Relatie: Vader VAN DE KINDEREN IS ONBEKEND.
Uit deze relatie:
1.
Hermina Peternella KOERS, geboren op 31 oktober 1902 om 02:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 186), gedoopt (NH) op 08 november
1903 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 23 augustus 1963 te Wierden op 60-jarige
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leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat).
Trouwen: (1) op 22-jarige leeftijd op 27 augustus 1925 te Wierden (getuigen : A.J.
Heerdink, G. Noltus, G. Koers en A. Coupee) (bron: BS Wierden, aktenr.: 42), Trouwen: in
de kerk op 27 augustus 1925 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Egbert Jan COUPEE,
21 jaar oud, landbouwer, geboren op 24 november 1903 om 03:00 uur te Ambt
Ommen (bron: BS Ambt Ommen, aktenr.: 134), overleden op 07 april 1945 om 12:00 uur
te Wierden op 41-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 53), zoon
van Hendrikus COUPEE en Willemina AITINK.
Trouwen: (2) op 45-jarige leeftijd op 31 oktober 1947 te Wierden (bron: BS
Wierden) Johannes Bernardus BRAAK, 41 jaar oud, geboren op 28 december
1905 om 23:30 uur te Stad Almelo (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 261), overleden op 19
mei 1983 om 16:00 uur te Hellendoorn op 77-jarige leeftijd (bron: BS Hellendoorn,
aktenr.: 72), zoon van Hendrikus BRAAK en Johanna VAN DIJK.

2.
Gezina KOERS, confectienaaister, geboren op 04 augustus 1914 te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 156), gedoopt (NH) op 07 maart 1915 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 07 november 1996 te Wierden op 82-jarige leeftijd
(bron: Advertentie/Begraafplaats Appelhofstraat).
Trouwen: op 21-jarige leeftijd op 08 november 1935 te Wierden (getuigen : E. Koers, J.
Wolters, A.J. Heerdink en G. Noltes) (bron: BS Wierden, aktenr.: 65), Trouwen: in de kerk
op 08 november 1935 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Lammert Jan GROOTERS,
29 jaar oud, landbouwer, geboren op 22 februari1906 om 34 uur te Raalte (bron: BS
Raalte, aktenr.: 23:30), overleden op 02 maart 1967 te Wierden op 61-jarige leeftijd
(bron: Begraafplaats Appelhofstraat), zoon van Albert Jan GROOTERS en Johanna
Margaretha VAN DER SLUIS.
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Gerrit KOERS, landbouwer, geboren op 10 oktober 1881 om 11:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 141), gedoopt (NH) op 04 december
1881 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 02 januari 1956 om 11:30 uur
te Wierdenop 74-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 1), zoon
van Herman KOERS en Hendrika BEVERDAM.
Trouwen: op 26-jarige leeftijd op 02 juli 1908 te Wierden (getuigen : H.J. van Leussen H.
op den Haar, A.J. Heerdink en G. Woolderink) (bron: BS Wierden, aktenr.: 30) Gerritdiena
Hendrika NIJKAMP, 28 jaar oud, geboren op 20 mei 1880 om 17:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 81), gedoopt (NH) op 21 juli
1880 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 11 mei 1955 om 21:00 uur te Wierden op
74-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 44), dochter
van Hendrik NIJKAMP en Janna MEULENBELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik
Herman

2.
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Jan, geboren op 06 november 1913 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 193), gedoopt 3.
(NH) op 04 januari 1914 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 06
februari1915 om 03:00 uur te Wierden op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 17).
4.
Jan Hendrik, geboren op 28 juni 1918 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 110),
gedoopt (NH) op 08 september 1918 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 15 april
1919 om 15:00 uur te Wierden, 291 dagen oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 63).

2016, erve Aaltink
Hendrik KOERS, wolspinner, geboren op 19 november 1908 om 21:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 200), gedoopt (NH) op 10 januari
1909 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 14 februari1985 te Wierden op 76-jarige
leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat), zoon van Gerrit KOERS en Gerritdiena
Hendrika NIJKAMP. Trouwen: op 32-jarige leeftijd op 09 oktober
1941 te Wierden (bron: BS Wierden) Johanna OOMS, 31 jaar oud, geboren op 19 september
1910, overleden op 23 februari1990 te Wierden op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats
Appelhofstraat Wierden), begraven op 28 februari1990 te Wierden (bron: Kerkblad Herv.
Gemeente Wierden).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritdina Hendrika, geboren op 17 februari 1943 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 45), gedoopt (NH) op 11 april 1943 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 28
september 1999 te Wierden op 56-jarige leeftijd (bron: Kerkblad).
Relatie met Gerrit SCHELFHORST, geboren op 21 juli 1944 te Almelo (bron: Kerkblad
Wierden), overleden op 19 juni 1976 te Wierden op 31-jarige leeftijd
(bron: Kerkblad/Begraafplaats Vriezenveenseweg), zoon van Jan
Hendrik SCHELFHORST en Jantje SPIJKER.
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2.
Albert Jan

Albert Jan KOERS, geboren te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 12), zoon
van Hendrik KOERS en Johanna OOMS.
Trouwen: met Hendrika PIJFFERS, geboren te Rijssen.
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Uit dit huwelijk:
1.
L.L., geboren op 18 mei 1976 (bron: Begraafplaats Vriezenveenseweg Wierden), overleden
op 18 mei 1976, 0 dagen oud (bron: Begraafplaats Vriezenveenseweg Wierden).

2.
Johanna Mariska, geboren te Almelo (bron: Kerkblad Wierden), gedoopt
te Wierden (bron: Kerkblad Wierden).
3.
L.L., geboren op 08 december 1978 (bron: Begraafplaats Vriezenveenseweg Wierden),
overleden op 08 december 1978, 0 dagen oud (bron: Begraafplaats Vriezenveenseweg
Wierden).
4.
Hendrik Roland, geboren te Utrecht (bron: Kerkblad Wierden).

Herman KOERS, landbouwer, geboren op 18 augustus 1910 om 19:30 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 127), gedoopt (NH) op 02 oktober
1910 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 24 februari1957 om 06:00 uur
te Wierdenop 46-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 9), zoon
van Gerrit KOERS en Gerritdiena Hendrika NIJKAMP.
Trouwen: op 32-jarige leeftijd op 22 oktober 1942 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 122) Geertruid KOSTERS, 36 jaar oud, geboren op 05 juni 1906 om 23:30 uur
te Nieuwleusen (bron: BS Nieuwleusen, aktenr.: 48), overleden op 14 juni
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1951 om 17:30 uur te Wierden op 45-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 70), dochter
van Johannes KOSTERS en Berendina BERKEL.
Uit dit huwelijk:
1.
L.L., geboren op 24 maart 1943 om 10:30 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 32), geslacht onbekend, overleden op 24 maart 1943 om 10:30 uur te Wierden, 0
dagen oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 32).
2.
L.L. geboren op 05 juli 1946 om 12:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 87), geslacht onbekend, overleden op 05 juli 1946 om 12:00 uur te Wierden, 0
dagen oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 87).
3.
Gerrit Jan.

2016, erve Aaltink
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Geertruid Kosters, echtgenoot van Herman Koers
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Gerrit Jan KOERS, geboren te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 216), gedoopt
te Wierden (bron: Doopboek), zoon van Herman KOERS en Geertruid KOSTERS.
Trouwen: te Wierden, Trouwen: in de kerk te Wierden (bron: Kerkblad) Johanna
Jesina KROEZE, geboren te Wierden.
Uit dit huwelijk:
1.
Gertrude (Trudy), geboren te Almelo (bron: Kerkblad Wierden), gedoopt
te Wierden (bron: Kerkblad).
2.
Joann Joyce, geboren te Almelo (bron: Kerkblad Wierden), gedoopt
te Wierden (bron: Kerkblad).
Geertjen KOERS, winkelierster, geboren op 11 december 1824 om 01:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 134), gedoopt (NH) op 09 januari
1825 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 07 oktober 1905 om 06:00 uur
te Wierdenop 80-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 103), dochter
van Berend KOERS (en Jenneken ZENDERINK.
Trouwen: op 21-jarige leeftijd op 19 januari 1846 te Wierden (getuigen : H. Nollen, A.J. ter
Horst, D. v.d. Riet en A.H. Nijhoff) (bron: BS Wierden, aktenr.: 1), Trouwen: in de kerk
op 25 januari 1846 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Jan KOERS, 29 jaar oud.
Uit dit huwelijk: zes kinderen.

Jan Hendrik KOERS, landbouwer, boerwerker, timmerman, geboren op 17 april
1794 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt (NGK) op 18 april
1794 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 26 september 1850 om 21:00 uur
te Wierdenop 56-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 104), zoon van Hendrik
Jan KOERS (Jan) en Janna VAN BUUREN, huishoudster.
Trouwen: op 24-jarige leeftijd op 12 november 1818 te Wierden (getuigen : H. Meijer, H.
Eshuis, J. Meijer en J. v.d. Riet) (bron: BS Wierden, aktenr.: 17), Trouwen: in de kerk
op 22 november 1818 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hermina GEERLING(S), 24
jaar oud, huiswerkster, geboren op 31 januari 1794 te Wierden (bron: Doopboek), gedoopt
(NGK) op 02 februari1794 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 12 januari
1859 om 15:00 uur te Wierden op 64-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 5), dochter
van Jan GEERLINGS en Maria ESHUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan
2.
Maria, geboren op 09 juni 1821 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 56),
gedoopt (NH) op 01 juli 1821 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 19 september
1893 om 22:00 uur te Wierden op 72-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 102).
Trouwen: (1) op 27-jarige leeftijd op 25 november 1848 te Ambt Almelo (getuigen : J. Leus,
B.J. Daman, H. Steenhagen en E. Leus) (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 26), Trouwen: in
de kerk op 21 oktober 1851 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Gerrit
Jan SCHOELENBORG, 23 jaar oud, boerwerker, dagloner, geboren op 18 oktober
1825 om 18:00 uur te Ambt Almelo (bron: BS Ambt Almelo, aktenr.: 63), overleden op 10
februari1852 om 06:00 uur te Wierden op 26-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 14),
zoon van Hendrik SCHOELENBORG en Fenne BOOM.
Trouwen: (2) op 31-jarige leeftijd op 10 mei 1853 te Wierden (getuigen : H.Nollen, H.G.
Danens, A. Meijer en D. v.d. Riet) (bron: BS Wierden, aktenr.: 16), Trouwen: in de kerk
op 08 mei 1853 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hendrik TE MORSCHE, 28 jaar
oud, boerwerker, winkelier, landbouwer, geboren op 18 mei 1824 om 15:00 uur
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te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 55), gedoopt (CG) te Enter, overleden op 26
februari1889 om 11:00 uur te Wierden op 64-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 25),
zoon van Mannes TE MORSCHE en Geesken MENNEGAT.
3.
Jannes.
4.
Janna, geboren op 23 maart 1825 om 06:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 32), gedoopt (NH) op 24 april 1825 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 14
juni 1903 om 10:00 uur te Stad Almelo op 78-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo,
aktenr.: 75).
Trouwen: op 35-jarige leeftijd op 09 november 1860 te Stad Almelo (getuigen : J.H.
Nijkamp, M. Poolman, J.W. Drees en G.W. Lukas) (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 28) Gerrit
Jan VOERKNECHT, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 13 mei 1837 om 01:00 uur
te Stad Almelo (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 34), overleden op 05 maart
1899 om 23:00 uur te Stad Almelo op 61-jarige leeftijd (bron: BS Stad Almelo, aktenr.: 18),
zoon van Gerrit Jan VOERKNECHT en Hendriana VAN DE RIET.
5.
Berendina, geboren op 22 juli 1827 om 19:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 69), gedoopt (NH) op 12 augustus 1827 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 04 mei 1895 om 23:00 uur te Wierden op 67-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 51).
Trouwen: op 21-jarige leeftijd op 19 april 1849 te Wierden (getuigen : H. Nollen, W.
Verkerk, W. Wichers Jager en J. Veneman) (bron: BS Wierden, aktenr.: 16), Trouwen: in
de kerk op 29 april 1849 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Gerrit SCHUTMAAT, 25
jaar oud, akkerbouwer, geboren op 06 maart 1824 om 11:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 23) (gezindte: CG), overleden op 25 maart 1899 om 12:00 uur
te Wierden op 75-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 35), zoon
van Harmen SCHUTMAAT en Geertruid POORTEMAN.
6.
Hendrik, landbouwer, geboren op 12 december 1829 om 21:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 142), gedoopt (NH) op 03 januari 1830 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 26 april 1856 om 04:00 uur te Wierden op 26-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 49).
7.
Hendrikjan
8.
Hendrikus
9.
Jan Hendrik, boerwerker, geboren op 04 december 1835 om 17:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 131), gedoopt (NH) op 27 december
1835 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 11 oktober 1861 om 07:00 uur
te Wierden op 25-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 115).
10.
Harmannus, wever, geboren op 15 mei 1839 om 01:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 60), gedoopt (NH) op 09 juni 1839 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 07
januari 1882 om 17:00 uur te Wierden op 42-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 5).
11.
Berend, geboren op 10 september 1841 om 11:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 110), gedoopt (NH) op 10 oktober 1841 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 23 maart 1843 om 18:00 uur te Wierden op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 27).
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Jan KOERS, landbouwer, geboren op 14 mei 1819 om 12:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 47), gedoopt (NH) op 20 juni 1819 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 04 februari1886 om 09:00 uur te Wierden op 66-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 11), zoon van Jan
Hendrik KOERS en Hermina GEERLING(S), huiswerkster.
Trouwen: (1) op 30-jarige leeftijd op 16 juni 1849 te Vriezenveen (getuigen : J. Koers, E.
Jonkman, B.A. Roelofsen en J. Teunis) (bron: BS Vriezenveen,
aktenr.: 12) Johanna BRAMER, 22 jaar oud, geboren op 24 januari 1827 om 16:00 uur
te Vriezenveen (bron: BS Vriezenveen, aktenr.: 14), overleden op 10 oktober
1861 om 14:00 uur te Wierden op 34-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 114),
dochter van Frederik BRAMER en Jesina Johanna JONKMAN.
Trouwen: (2) op 43-jarige leeftijd op 18 december 1862 te Wierden (getuigen : H. Nollen,
A.H. Nijhoff, J. de Vries en G.J. Heutink) (bron: BS Wierden,
aktenr.: 46) Gerritdina HOLSHORST, 26 jaar oud, geboren op 22
februari1836 om 04:00 uur te Rijssen (bron: BS Rijssen, aktenr.: 14), overleden op 30 april
1882 om 05:00 uur te Wierden op 46-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 44), dochter
van Willem HOLSHORST en Hendrika ILSINK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Janna Hermina, geboren op 01 januari 1852 om 16:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 1), overleden op 12 december 1934 om 03:15 uur te Daarle op 82-jarige leeftijd
(bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 120).
Trouwen: op 33-jarige leeftijd op 12 november 1885 te Hellendoorn (getuigen : H. Harbers,
H. Podt, H.W. Tromp en F. de Heer) (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 44) Gerrit
Hendrik PASTINK, 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 02 juni 1851 om 09:00 uur
te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 49), overleden op 20 november
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1915 om 18:00 uur te Daarle op 64-jarige leeftijd (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 125),
zoon van Hendrik PASTINK en Hendrikje LAMMERS.
2.
Fredrik Jan, geboren op 13 maart 1856 om 08:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 48), overleden op 30 juli 1856 om 17:00 uur te Wierden, 139 dagen oud (bron: BS
Wierden, aktenr.: 98).
3.
Johannes Frederik, boerenknecht, geboren op 13 oktober 1857 om 15:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 148), overleden op 10 februari1888 om 11:00 uur
te Daarle op 30-jarige leeftijd (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 15).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Jan Hendrik, geboren op 28 oktober 1863 om 22:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 177) (gezindte: CG), overleden op 29 mei 1881 om 16:00 uur te Wierden op 17jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 69).
5.
Hendrik Jan.
6.
L.L., geboren op 02 september 1869 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 119), overleden op 02 september 1869 om 23:00 uur te Wierden, 0 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 119).
7.
L.L., geboren op 10 maart 1871 om 06:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 46),
overleden op 10 maart 1871 om 06:00 uur te Wierden, 0 dagen oud (bron: BS Wierden,
aktenr.: 46).
8.
L.L., geboren op 18 december 1871 om 06:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 159), overleden op 18 december 1871 om 06:00 uur te Wierden, 0 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 159).
9.
L.L., geboren op 18 december 1871 om 06:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 160), overleden op 18 december 1871 om 06:00 uur te Wierden, 0 dagen oud
(bron: BS Wierden, aktenr.: 160).
10.
Hermina Hendrika, geboren op 23 november 1873 om 15:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 164), overleden op 03 juni 1939 om 18:00 uur te Stad Hardenberg op
65-jarige leeftijd (bron: BS Stad Hardenberg, aktenr.: 10).
Trouwen: op 29-jarige leeftijd op 01 oktober 1903 te Stad Hardenberg (getuigen : G.
Freijling, J. Schutte, F. Heetderks van Munster en G. Bosch) (bron: BS Stad Hardenberg,
aktenr.: 14) Philippus Hendrikus GORIS, 27 jaar oud, schoenmaker, geboren op 19
oktober 1875 om 19:00 uur te Stad Hardenberg (bron: BS Stad Hardenberg, aktenr.: 41),
overleden op 23 oktober 1936 om 11:00 uur te Stad Hardenberg op 61-jarige leeftijd
(bron: BS Stad Hardenberg, aktenr.: 28), zoon
van Frederik GORIS en Henderika LUGTENAAR.
11.
Johanna, geboren op 19 februari1882 om 14:30 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 37), overleden op 15 september 1955 om 21:30 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige
leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B1860).
Trouwen: op 25-jarige leeftijd op 20 maart 1907 te 's-Gravenhage (getuigen : H.J. Koers,
P.H. Goris, A.N. Lut en J.J. Mulder) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 413) Hermannus VAN
EIJK, 27 jaar oud, vleeshouwer, geboren op 16 maart 1880 om 06:00 uur te 'sGravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1032), overleden na 1960, zoon van Herman
Johannes Theodorus VAN EIJK en Johanna Elisabeth VAN PEURSEN.
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Hendrik Jan KOERS, vertegenwoordiger, bakker, fabrikant, koopman, geboren op 29
november 1865 om 08:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 175), overleden op 05
december 1942 om 12:30 uur te Amersfoort op 77-jarige leeftijd (bron: BS Amersfoort,
aktenr.: 620), zoon van Jan KOERS en Gerritdina HOLSHORST.
Trouwen: (1) op 24-jarige leeftijd op 29 april 1890 te Kampen (getuigen : H.J.N. Verhoef,
E.J. Verhoef, H. Vos en R. Biesterbos) (bron: BS Kampen, aktenr.: 45) Margje VERHOEF, 24
jaar oud, geboren op 07 januari 1866 om 13:30 uur te Kampen (bron: BS Kampen,
aktenr.: 14), overleden op 21 mei 1927 om 14:30 uur te Nijmegen op 61-jarige leeftijd
(bron: BS Nijmegen, aktenr.: 350), dochter van Evert VERHOEF en Miena BIESTERBOS.
Trouwen: (2) op 63-jarige leeftijd op 12 september 1929 te Amersfoort (getuigen : W.
Bannink en P. Lindeboom) (bron: BS Amersfoort, aktenr.: 200) Johanna
Petronella ALBLAS, 53 jaar oud, geboren op 31 december 1875 om 10:00 uur
te Schiedam(bron: BS Schiedam, aktenr.: 935), overleden op 17 mei 1952 om 05:35 uur
te Harderwijk op 76-jarige leeftijd (bron: BS Harderwijk, aktenr.: 59), dochter
van Jilles ALBLAS en Johanna HUIJS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerritdina, geboren op 16 april 1891 om 20:30 uur te Kampen (bron: BS Kampen,
aktenr.: 231), overleden op 20 juni 1975 te Harderwijk op 84-jarige leeftijd
(bron: Advertentie).
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 09 april 1915 te Zutphen (getuigen : D.W.G. Bannink en
P. Lindeboom) (bron: BS Zutphen, aktenr.: 28) Willem BANNINK, 26 jaar oud, onderwijzer,
hoofd van de Lagere School, geboren op 05 februari1889 om 21:30 uur
te Zutphen (bron: BS Zutphen, aktenr.: 52), overleden op 04 april 1962 te Harderwijk op 73jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon
van Willem BANNINK en Johanna SCHARRENBERG.
2.
Miena, geboren op 21 december 1892 om 01:00 uur te Olst (bron: BS Olst, aktenr.: 145),
overleden op 31 mei 1899 om 11:00 uur te Zutphen op 6-jarige leeftijd (bron: BS Zutphen,
aktenr.: 177).
3.
Janna, geboren op 24 maart 1894 om 13:30 uur te Zutphen (bron: BS Zutphen,
aktenr.: 139).
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 19 oktober 1917 te Zutphen (getuigen : L. Lindeboom en
W. Bannink) (bron: BS Zutphen, aktenr.: 117) Pieter LINDEBOOM, 25 jaar oud, fabrikant,
handelsreiziger, geboren op 13 oktober 1892 om 19:00 uur te Zutphen (bron: BS Zutphen,
aktenr.: 496), overleden op 14 augustus 1967 te Hoogeveen op 74-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), zoon van Jochem Noest LINDEBOOM en Maria Helena GIPS.
4.
Evertje, onderwijzeres, geboren op 22 augustus 1895 om 01:30 uur te Zutphen (bron: BS
Zutphen, aktenr.: 379), overleden op 29 oktober 1987 te Hoogeveen op 92-jarige leeftijd
(bron: Advertentie).
Trouwen: op 27-jarige leeftijd op 25 april 1923 te 's-Gravenhage (getuigen : G. Nautko van
Buuren en W. Bannink) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A418) Harm SMID, 28 jaar
oud, landbouwer, geboren op 18 juni 1894 om 03:00 uur te Nieuwbuinen (bron: BS
Borger, aktenr.: 123), overleden op 11 juli 1981 op 87-jarige leeftijd, zoon
van Engbert SMID en Jantje MELLEMA.
5.
Hermina Hendrika, verpleegster, geboren op 07 april 1897 om 04:00 uur
te Zutphen (bron: BS Zutphen, aktenr.: 152), overleden op 23 januari 1956 om 03:00 uur
te Harderwijk op 58-jarige leeftijd (bron: BS Harderwijk, aktenr.: 10).
Trouwen: op 29-jarige leeftijd op 08 december 1926 te Nijmegen (getuigen : A.H.S.
Stemerding en W. Bannink) (bron: BS Nijmegen, aktenr.: 497) Hendrik Bastiaan
Pieter STEMERDING, 31 jaar oud, kruidenier, winkelier, drukker, geboren op 10 oktober
1895 om 16:30 uur te Pernis (bron: BS Pernis, aktenr.: 87), overleden op 01 maart
1966 te Harderwijk op 70-jarige leeftijd, zoon van Steven STEMERDING en Antje
Cornelia KRUIDENIER.
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6.
Hendrik Jan, geboren op 13 april 1898 om 06:00 uur te Zutphen (bron: BS Zutphen,
aktenr.: 197), overleden op 29 augustus 1898 om 21:00 uur te Kampen, 138 dagen oud
(bron: BS Zutphen, aktenr.: 253).
7.
L.L., geboren op 16 juli 1899 om 08:30 uur te Zutphen (bron: BS Zutphen, aktenr.: 222),
overleden op 16 juli 1899 om 08:30 uur te Zutphen, 0 dagen oud (bron: BS Zutphen,
aktenr.: 222).
8.
Miena, verpleegster, geboren op 30 januari 1901 om 01:00 uur te Olst (bron: BS Zutphen,
aktenr.: 50).
Trouwen: op 28-jarige leeftijd op 07 juni 1929 te 's-Gravenhage (getuigen : A. en P.
Dirkzwager, H.B.P. Stemerding en J. Kamphuis) (bron: BS 's-Gravenhage,
aktenr.: A725) Arie DIRKZWAGER, 27 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 28 maart
1902 om 22:00 uur te Rijswijk (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 26), zoon
van Arie DIRKZWAGER en Immetje TIMMERMAN.
9.
Sibilla, typiste, geboren op 28 augustus 1903 om 07:00 uur te Zutphen (bron: BS Zutphen,
aktenr.: 319).
10.
Hendrik Jan.

2016, erve Aaltink

Hendrik Jan KOERS, handelsreiziger, geboren op 28 augustus 1903 om 06:30 uur
te Zutphen (bron: BS Zutphen, aktenr.: 318), zoon van Hendrik
Jan KOERS en Margje VERHOEF.
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Trouwen: op 26-jarige leeftijd op 18 december 1929 te 's-Gravenhage (getuigen : J.M. van
Dongen en J.H. Bekker) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1828) Johanna HOOGENDAM,
25 jaar oud, geboren op 07 december 1904 om 20:00 uur te 's-Gravenhage (bron: BS 'sGravenhage, aktenr.: 6219), dochter van Marinus HOOGENDAM en Willempke DE GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jan.
2.
Marinus, geboren op 31 augustus 1931 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage),
overleden op 16 november 1996 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd.

Hendrik Jan KOERS, geboren te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), zoon
van Hendrik Jan KOERS en Johanna HOOGENDAM.
Trouwen: te Groningen Nieske Fenna UCHTMAN, geboren te Groningen, dochter
van Jan Adam UCHTMAN en Grietje WOLTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Henricus Jan (Peter).
2.
Eduard Alexander Jan (Eddy).
3.
Michaël Theodore Jan (Michiel).
Relatie met Myra N.N.
4.
Alexander Martinus Jan, geboren op 18 juni 1962 te Soest, overleden op 22 februari1963,
249 dagen oud (bron: Begraafplaats Soesterberg).
5.
Frederik Onno Jan (Erik), geboren op 27 september
1970 te Amsterdam (bron: Geboortekaartje), overleden op 08 april 1996 te Doorn op 25jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Soesterberg).

Petrus Henricus Jan (Peter) KOERS, zoon van Hendrik Jan KOERS en Nieske
Fenna UCHTMAN.
Relatie met Nelly N.N.
Uit deze relatie:
1.
Vera.
2.
Martina.
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Begraafplaats Appelhofstraat, Wierden

Eduard Alexander Jan (Eddy) KOERS, zoon van Hendrik Jan KOERS en Nieske
Fenna UCHTMAN.
Relatie met Yon N.N.
Uit deze relatie:
1.
Skip.
2.
Lois.

Jannes KOERS, akkerbouwer, geboren op 19 mei 1823 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 60), gedoopt (NH) op 08 juni 1823 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 07 januari 1902 om 16:00 uur te Wierden op 78-jarige leeftijd (bron: BS
Wierden, aktenr.: 4), zoon van Jan
Hendrik KOERS en Hermina GEERLING(S), huiswerkster.
Trouwen: (1) op 29-jarige leeftijd op 29 januari 1853 te Hellendoorn (getuigen : E.
Willemsen, J. Wessels, H. Tijsselink en J. Timmerman) (bron: BS Hellendoorn,
aktenr.: 2) Arendina TIJSSELINK, 33 jaar oud, geboren op 28 mei 1819 om 01:00 uur
te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 41), overleden op 27 augustus
1859 om 02:00 uur te Nijverdal op 40-jarige leeftijd (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 78),
dochter van Jannes TIJSSELINK en Janna STEGEMAN.
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Trouwen: (2) op 38-jarige leeftijd op 26 juni 1861 te Wierden (getuigen : N.Nollen, J. de
Vries, J.H. van Buuren en J.H. Bos) (bron: BS Wierden, aktenr.: 45) Harmina KLEIN
HEXEL, 38 jaar oud, geboren op 29 december 1822 om 10:00 uur te Hellendoorn (bron: BS
Hellendoorn, aktenr.: 83), overleden op 02 januari 1885 om 16:00 uur te Wierden op 62jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 2), dochter van Jan KLEIN
HEXEL en Janna FRERIKSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gezina Johanna, geboren op 16 september 1853 om 16:00 uur te Hellendoorn (bron: BS
Hellendoorn, aktenr.: 77), overleden op 18 juli 1880 om 17:00 uur te Wierden op 26-jarige
leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 98).
Trouwen: op 20-jarige leeftijd op 27 december 1873 te Wierden (getuigen : H. Veldpage, H.
Koers, J.W. Putman Cramer en J. Krop) (bron: BS Wierden, aktenr.: 49) met Lucas VAN NES,
39 jaar oud, broodbakker, geboren op 17 januari 1834om 10:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 15), overleden op 09 maart 1886 om 20:00 uur te Wierden op 52-jarige
leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 22), zoon van Berend VAN NES en Hendrika DE WILDE.
2.
Hermina, geboren op 28 april 1855 om 09:00 uur te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn,
aktenr.: 44), overleden op 04 december 1910 om 04:00 uur te Wierden op 55-jarige leeftijd
(bron: BS Wierden, aktenr.: 108).
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 12 juni 1878 te Wierden (getuigen : H. Koers, G.S.
Putman Cramer, J.W. Brock en P. Westenberg) (bron: BS Wierden, aktenr.: 17) Gradus TER
AVEST, 19 jaar oud, landbouwer, geboren op 03 april 1859 om 17:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 66) (gezindte: CG), overleden op 08 april
1931 om 16:00 uur te Wierden op 72-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 38), zoon
van Garhardus TER AVEST en Hendrika TER KEURST.
3.
Jan Hendrik.
4.
Hendrika, geboren op 26 april 1859 om 15:00 uur te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn,
aktenr.: 55), overleden op 15 april 1860 om 10:00 uur te Noetsele, 355 dagen oud (bron: BS
Hellendoorn, aktenr.: 36).

2016, erve Aaltink
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Jan Hendrik KOERS, landbouwer, geboren op 14 december 1856 om 06:00 uur
te Hellendoorn (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 145), overleden op 21 mei
1939 om 22:00 uur te Wierden op 82-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 52), zoon
van Jannes KOERS en Arendina TIJSSELINK.
Trouwen: op 22-jarige leeftijd op 24 november 1879 te Wierden (getuigen : A.H. Nijhoff, H.
Koers, G. Langekamp en A.C. van der Dussen) (bron: BS Wierden,
aktenr.: 51) Gerritdina VAN DE RIET, 21 jaar oud, geboren op 20 maart 1858 om 16:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 37), overleden op 03 oktober 1890 om 15:00 uur
te Wierden op 32-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 98), dochter van Hendrik
Jan VAN DE RIET en Elisabeth MAASSEN VAN DEN BRINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Janna, boerwerkster, geboren op 10 augustus 1880 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 114), overleden op 06 november 1958 om 13:00 uur te Wierden op 78jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 57).
Trouwen: op 20-jarige leeftijd op 13 december 1900 te Wierden (getuigen : H.J. van
Buuren, H. Eshuis, G.H. v.d. Riet en J. Kippers) (bron: BS Wierden, aktenr.: 58) Gerrit
Jan STEUNENBERG, 35 jaar oud, boerenknecht, landbouwer, geboren op 30 juli
1865 om 08:00 uur te Holten (bron: BS Holten, aktenr.: 80), overleden op 25 april
1962 te Wierden op 96-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat), zoon van Jan
Albert STEUNENBERG en Wilmken SCHUPPERT.
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Jan Hendrik, geboren op 09 februari1883 om 21:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, 2.
aktenr.: 23), overleden op 27 april 1883 om 09:00 uur te Wierden, 77 dagen oud (bron: BS
Wierden, aktenr.: 65).
3.
Hendrika Elisabeth, geboren op 09 april 1884 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 49), overleden op 07 januari 1940 om 16:30 uur te Zwolle op 55-jarige
leeftijd (bron: BS Zwolle, aktenr.: 17).
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 04 mei 1907 te Wierden (getuigen : J. Huiskes, D.
Eshuis, H. Oudelaar en L. van Dijk) (bron: BS Wierden, aktenr.: 14) Barend MENGERINK,
22 jaar oud, politieagent, geboren op 30 juni 1884 om 01:30 uur te Goor (bron: BS Goor,
aktenr.: 50), overleden op 22 juli 1957 om 11:45 uur te Bussum op 73-jarige leeftijd
(bron: BS Bussum, aktenr.: 182), 2e huwelijk met Evertje van Amstel. Zoon van Eduard
Harmen Christiaan MENGERINK en Johanna Hendrika BOSWINKEL.
4.
Arend Jan.
5.
Hendrik Jan, landbouwer, geboren op 01 februari 1889 om 19:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 17), overleden op 22 april 1962 te Wierden op 73-jarige leeftijd
(bron: Begraafplaats Appelhofstraat), ongehuwd.

220

1947, Arend Jan Koers en Anne Wassink
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Arend Jan KOERS, grondwerker, darmbewerker, geboren op 27 augustus
1886 om 16:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 137), overleden op 12 maart
1954 om 23:00 uur te Almelo op 67-jarige leeftijd (bron: BS Almelo, aktenr.: 125), zoon
van Jan Hendrik KOERS en Gerritdina VAN DE RIET.
Trouwen: op 29-jarige leeftijd op 11 november 1915 te Denekamp (getuigen : J.H.
Sandvoort, J.L. Grobbe, J.H. Schultz en L. Tukker) (bron: BS Denekamp,
aktenr.: 28) Johanna Hermina WASSINK, 24 jaar oud, geboren op 27 januari
1891 om 03:00 uur te Denekamp (bron: BS Denekamp, aktenr.: 11), overleden op 28
januari 1949 om 12:00 uur te Almelo op 58-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 13),
dochter van Vader ONBEKEND en Fenna WASSINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Gerrit.
2.
Frederika, geboren op 20 maart 1919 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 51), overleden
op 27 juni 1998 te Buitenpost op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen: 1943 Rinse BOERSMA, geboren op 13 juli 1919 te Harkema-Opeinde (bron: BR
Achtkarspelen), overleden op 21 mei 1998 te Buitenpost op 78-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), zoon van Jan BOERSMA en Tjitske VAN DER MARK.

Jan Boersma, de oudste zoon van Rinse Boersma en Frederika Koers.
3.
Gerrit Hendrik, geboren op 23 november 1921 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 208),
overleden op 15 juni 1923 om 17:30 uur te Wierden op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 54).
4.
Gerrit Hendrik.
5.
Johan Herman.
6.
Jan Hendrik.
7.
Arend Jan, geboren op 30 januari 1932 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 23),
overleden op 03 februari1932 om 13:30 uur te Wierden, 4 dagen oud (bron: BS Wierden,
aktenr.: 10).
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L.L. geboren op
03
juni 1933 om 17:30 uur te Wierden (bron: BS Wierden,8.
aktenr.: 56), geslacht onbekend, overleden op 03 juni 1933 om 17:30 uur te Wierden, 0
dagen oud (bron: BS Wierden, aktenr.: 56).

Volgens Jan Kerkdijk, die met de vader werkte bij de Boerenbond, was er een meisje
geboren.
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Arend Jan.

9.

24 augustus 1949 Twentsch dagblad Tubantia

5 juli 1951 Twentsch dagblad Tubantia

224

Hendrik Maassen van den Brink (mijn opa) werkte in de ververij van Palthe.
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Hendrik Gerrit KOERS, brood- en banketbakker, geboren op 11 september
1916 te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 164), overleden op 09 januari 1981 te Enter op
64-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Arend Jan KOERS en Johanna
Hermina WASSINK.
Trouwen: op 30-jarige leeftijd op 18 april 1947 te Almelo Willemien MAASSEN VAN DEN
BRINK, 31 jaar oud, geboren op 07 juli 1915 te Almelo, overleden op 21 december
1967 te Almelo op 52-jarige leeftijd, dochter van Hendrik MAASSEN VAN DEN
BRINK en Hendrika Elisabeth BRILMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Hermina, geboren op 19 augustus 1949 te Enter (bron: BS Wierden, aktenr.: 233).
Trouwen: in de gereformeerde kerk te Enter met Harmen Jan WIEGANT, geboren op 25
december 1948 te Arnhem, overleden in 2013 te Gouda. Getrouwd en gescheiden.
Uit dit huwelijk:
Ilja Koers,
geboren 18 december 1973 te Venray, getrouwd met Isabel Brokmann.
Youri Koers, geboren 5 februari 1975 te Venray, getrouwd met Anja de Jager, 2 dochters:
Jade en Malin Koers.
Grisjo Koers, geboren 20 maart
1978 te NOP,
getrouwd met Monique Sprong, 3 zoons:
Milo, Joa en Roan Koers.
2.
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1976, Hans Wiegant met Ilja en Youri

Hendrika Elisabeth, geboren op 29 juni 1951 te Enter. Getrouwd en gescheiden,
Trouwen: in de gereformeerde kerk te Geldrop met Rene Godefridus Marie BOURS, 21
jaar oud, geboren op 25 februari 1952 te Melik, overleden op 25 oktober
2001 te Apeldoorn op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
Jeroen, geboren 6 juni 1977, getrouwd met Maartje Nagel, 2 zoons: Samuël en Valentijn.
Paul, geboren in 1979.
Martin, geboren in 1984.
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Paul Bours, de tweede zoon van Liesbeth Koers en René Bours
.
Arend Jan, geboren op 5 mei 1956 te Enter, getrouwd met Conny Sintemaartensdijk en
gescheiden. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, Peter, Anton en Emily
4.
Hendrik Willem, geboren op 5 juli 1957 te Enter.
Arend Jan KOERS, geboren te Enter, zoon van Hendrik
Gerrit KOERS en Willemien MAASSEN VAN DEN BRINK.
Partner is Cornelia Petronella SINTEMAARTENSDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Peter Willem, geboren te Aalsmeer.
2.
Anton Hendrik, geboren te Aalsmeer
3.
Emily Maria, geboren te Aalsmeer.

Hendrik Willem KOERS, geboren te Enter, zoon van Hendrik
Gerrit KOERS en Willemien MAASSEN VAN DEN BRINK.
Trouwen: met Peternella HAVERLAND, geboren te Almelo.
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Uit dit huwelijk:
1.
Loes, geboren te Almelo.
2.
Tom, geboren te Almelo.

Gerrit Hendrik KOERS, geboren op 17 april 1924 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 70), overleden op 11 september 1999 op 75-jarige leeftijd, zoon van Arend
Jan KOERS en Johanna Hermina WASSINK.
Trouwen: Willemina (Mine) LIGTENBERG, geboren te Rijssen (bron: BR Rijssen), dochter
van Mannus LIGTENBERG en Gerritdina RUTTERKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Arend Jan (Jan).
2.
Mannus (Mans).
3.
Gerrit Dinant (Dinant).
4.
Johan Herman (Harry).

2018, Mans Koers
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Mannus (Mans) KOERS, zoon van Gerrit
Hendrik KOERS en Willemina (Mine) LIGTENBERG.
Trouwen: Fenneken VENEKLAAS, dochter van Willem VENEKLAAS en Gerritje KLEIN
LEGTENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Hendrik .
2.
Willem.
3.
Mannus.

Gerrit Hendrik KOERS, zoon van Mannus (Mans) KOERS en Fenneken VENEKLAAS.
Trouwen: Angelique VAN WANROOIJ, dochter van Christiaan Herman Maria VAN
WANROOIJ en Lemkje KOSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Fennie Linda Amy.
2.
Edwin.

Johan Herman (Harry) KOERS, zoon van Gerrit Hendrik KOERS
en Willemina (Mine) LIGTENBERG.
Trouwen: met Egberdina Janna VAN DEN NOORT, dochter van Gerhard VAN DEN
NOORT en Egberdina EHRENHARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Egberdina.
Trouwen: met Abraham MORSINK.
2.
Gerrit Hendrik.
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Dinant Koers, de tweede zoon van Gerrit Koers en Mine Ligtenberg
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Johan Herman Koers

Johan Herman KOERS, geboren op 18 augustus 1926 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 169), overleden op 09 februari1989 te Wierden op 62-jarige leeftijd
(bron: Begraafplaats Vriezenveenseweg), zoon van Arend Jan KOERS en Johanna
Hermina WASSINK.
Trouwen: op 23-jarige leeftijd op 13 juli 1950 te Wierden (bron: BS
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Wierden) Aaltje KREMER, 25 jaar oud, geboren op 16 april 1925, overleden op 12 mei
1992 te Wierden op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Vriezenveenseweg).
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Grietje (Anke).
2.

September 2013, Anke Koers

Arend Jan (Arjan)

Johanna Hermina (Joke), geboren op 10 januari 1957 te Wierden, overleden
3.
op 07 september 2005 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd (bron: Advertentie Tubantia).
Trouwen: in de Hendrik Johan (Dik) BAKKER, zoon van Marinus BAKKER en Hendrika
Johanna ROZENDOM.
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4.
Henriët (Jet)
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2015, Linsey Preuter
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2017, Wendy Preuter en Mohamed Magdy
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juni 2017, Arjan Koers

Arend Jan (Arjan) KOERS, zoon van Johan Herman KOERS en Aaltje KREMER.
Trouwen: te Wierden Kathy AMEDICK.
Uit dit huwelijk:
1.
Micheal Joseph.
2.
Justin Johan.
3.
Danielle Erin.

Jessica Dahlberg, Justin Koers, Danielle Koers, Arend Koers,Kathy Koers, Mike
Koers en Amy Koers.
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2017, Kathy Koers, Kyle Paganello, Danielle Koers en Arend Koers
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21 december 1928 Twentsch dagblad Tubantia

Jan Hendrik KOERS, geboren op 18 december 1928 te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 287), overleden op 01 september 1992 te Almelo op 63-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), zoon van Arend Jan KOERS en Johanna Hermina WASSINK.
Trouwen: te Wierden (bron: Advertentie) Mina Gezina BORKENT, geboren
te Wierden (bron: BR Wierden), dochter van Gerrit Willem BORKENT en Elisabeth VAN DE
RIET.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Willem (Gerrit), getrouwd met Riny Grijsen.
2.
Arend Jan (Arjan), getrouwd met Dinanda Winter.
3.
Annelies, eerste huwelijk met Cor Douw, tweede huwelijk op 7 mei 1997 met Erik
Smalbrugge.
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Annelies Koers en haar vader Jan.
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Gerrit Willem Borkent en Elisabeth Van de Riet met hun kinderen Dika, Mina en Willem.
Mina trouwde met haar buurjongen Jan Koers.
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Gerrit Willem BORKENT, fabrieksarbeider, geboren op 14 oktober 1904 te Wierden,
overleden op 03 februari 1982 op 77-jarige leeftijd
Zoon van Willem BORKENT en Hendrika FOKKERT
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06 juni 1929 te Wierden met Elisabeth VAN DE RIET, 27 jaar
oud, geboren op 22 september 1901 te Notter, overleden op 22 februari 1958 op 56-jarige
leeftijd.
Dochter van Jan Hendrik VAN DE RIET en Mina LANGKAMP.
Uit dit
1.
2.
3.
4.
5.

huwelijk:
Dika, geboren op 26-05-1930
Mina, geboren op 19-05-1932
levenloos, geboren op 14-10-1934 te Wierden
Willem, geboren op 13-10-1937 te Wierden, overleden op 31-10-1937 te Almelo, 18 dagen oud
Willem, geboren op 13-06-1942
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-07-1964 met Jo JANSEN EUPE
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Uit het fotoalbum van Hennie Kiekebeld.
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Gerrit Willem (Gerrit) KOERS, geboren te Wierden, zoon van Jan
Hendrik KOERS en Mina Gezina BORKENT.
Trouwen: te Wierden (bron: Advertentie), Trouwen: in de kerk
te Wierden (bron: Advertentie) Riene Ruth (Riny) GRIJSEN, dochter
van Reinhardt GRIJSEN en Hendrika Elisabeth MAASSEN VAN DEN BRINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Reinhardt Jan (Reinier).
2.
Michiel Rutger (Michiel).
3.
Marlies Elisabeth (Marlies).
4.
Laurien Rieneruth (Laurien).

Michiel Koers
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Arend Jan (Arjan) KOERS, geboren te Wierden, zoon van Jan Hendrik KOERS en Mina
Gezina BORKENT.
Trouwen: te Wierden met Dinanda Aleida WINTER, geboren te Vriezenveen, dochter
van Fredrik Johannes WINTER en Cornelia Hermanna MEIJER.

Uit dit huwelijk:
1.
Robin, geboren op 09 juni 1994 (bron: Begraafplaats Wierden), overleden op 09 juni 1994,
0 dagen oud (bron: Begraafplaats Wierden).
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2.
Sharon Cornelia (Sharon).
3.
Myrthe Mirna (Myrthe).
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2017, Myrthe Koers
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Arend Jan KOERS, kinderarts, geboren te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 124), zoon
van Arend Jan KOERS en Johanna Hermina WASSINK.
Trouwen: te Weesp (bron: Advertentie) Cornelia (Corry) KLIJNSMA, dochter
van Jannes KLIJNSMA en Klaasje ONDERWEEGS.
Uit dit huwelijk:
1.
Clarissa Else (Clarissa), geboren te Amsterdam.
Trouwen: met Jan Jozef Alfons Marie CRIJNS, zoon van Jozef Hubert
Jan CRIJNS en Barbara Gerda Maria CLAESSENS.

2.
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Johanna Hermina (Annemiek), geboren te Amsterdam.
Trouwen: kerk Erik Jan (Erik-Jan) VAN DER HULST, zoon van Jan VAN DER
HULST en Catharina Adriana VAN DER KLEIN.
3.
Christian Alexander (Christian), geboren te Amsterdam.
Partner: Loeske Dorothee IJZERMAN.

Chris Koers

Hendrik Jan KOERS, landbouwer, geboren op 29 september 1832 om 07:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 71), gedoopt (NH) op 21 oktober
1832 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 07 februari1911 om 02:00 uur
te Wierdenop 78-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 17), zoon van Jan
Hendrik KOERS en Hermina GEERLING(S), huiswerkster.
Trouwen: op 28-jarige leeftijd op 26 september 1861 te Wierden (getuigen : H. Nollen, J. de
Vries, J.H. van Buuren en J.H. Bos) (bron: BS Wierden, aktenr.: 46), Trouwen: in de kerk
op 29 september 1861 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met met Willemina MORSINK,
18 jaar oud, geboren op 08 augustus 1843 om 06:00 uur te Ambt Delden
(Hengevelde) (bron: BS Ambt Delden, aktenr.: 39), overleden op 09 april 1921 om 07:00 uur
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te Wierden op 77-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 35), dochter
van Jan MORSINK en Catharina ALINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Catharina, geboren op 25 mei 1863 om 17:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 87), gedoopt (NH) op 14 juni 1863 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 22
september 1889 om 18:00 uur te Wierden op 26-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 100).
2.
Jan Hendrik, geboren op 17 oktober 1866 om 07:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 137), gedoopt (NH) op 11 november 1866 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 06 september 1875 om 07:00 uur te Wierden op 8-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 128).
3.
Harmina, geboren op 15 juli 1869 om 05:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 71), gedoopt (NH) op 15 augustus 1869 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 12 juni 1883 om 09:00 uur te Wierden op 13-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 91).
4.
Gerritdina, boerwerkster, geboren op 13 december 1872 om 06:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 167), gedoopt (NH) op 05 januari
1873 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 14 december 1952 om 13:00 uur
te Wierden op 80-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 97).
Trouwen: kerk op 26-jarige leeftijd op 14 december 1898 te Wierden (getuigen : G.
Langekamp, J. Huiskes, B. Nieuwenhuis en J. Kippers) (bron: BS Wierden, aktenr.: 42),
Trouwen: in de kerk op 18 december 1898 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met
Roelof BARTELS, 20 jaar oud, boerwerker, landbouwer, geboren op 15 augustus
1878 om 03:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 117), gedoopt (NH) op 15
september 1878 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 07 maart 1961 te Wierden op
82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Appelhofstraat), zoon van Jan
Willem BARTELS en Janna WOLTERS.
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L.L., geboren op 09 april 1877 om 17:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 36),5.
overleden op 09 april 1877 om 17:00 uur te Wierden, 0 dagen oud (bron: BS Wierden,
aktenr.: 36).
6.
Johanna Hendrika, geboren op 20 februari 1879 om 23:00 uur te Wierden (bron: BS
Wierden, aktenr.: 27), gedoopt (NH) op 06 april 1879 te Wierden (bron: Doopboek),
overleden op 15 april 1959 om 16:00 uur te Wierden op 80-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 26).
Trouwen: op 31-jarige leeftijd op 14 april 1910 te Wierden (getuigen : G. Nijhuis, B. Koers,
J. Huiskes en H. Kippers) (bron: BS Wierden, aktenr.: 9), Trouwen: in de kerk op 17 april
1910 te Wierden (NH) (bron: Trouwboek) met Hermannus BERKEL, 37 jaar
oud, landbouwer, geboren op 16 juni 1872 om 08:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 86), gedoopt (NH) op 07 juli 1872 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 30
mei 1946 om 08:00 uur te Wierden op 73-jarige leeftijd (bron: BS Wierden, aktenr.: 71),
zoon van Frederik Jan BERKEL en Harmina OLDE SAMSON.

7.
L.L., geboren op 09 februari 1883 om 16:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 20), overleden op 09 februari1883 om 16:00 uur te Wierden, 0 dagen oud (bron: BS
Wierden, aktenr.: 20).
8.
Harmina, geboren op 06 juni 1886 om 22:00 uur te Wierden (bron: BS Wierden,
aktenr.: 105), gedoopt (NH) op 12 september 1886 te Wierden (bron: Doopboek), overleden
op 08 februari1892 om 22:00 uur te Wierden op 5-jarige leeftijd (bron: BS Wierden,
aktenr.: 41).
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Hendrikus KOERS, predikant, geboren op 29 september 1832 om 07:00 uur
te Wierden (bron: BS Wierden, aktenr.: 71), gedoopt (NH) op 21 oktober
1832 te Wierden (bron: Doopboek), overleden op 20 maart 1900 om 01:00 uur te Ulrum op
67-jarige leeftijd (bron: BS Ulrum, aktenr.: 22). Hendrikus is overleden aan maagkanker. Hij
begint in 1858 op 22-jarige leeftijd met de voorbereidende studie predikant onderleiding van
Ds. Bavinck aan de Theologische School te Kampen.
Predikant geweest te:
- Aalden (bij Zweeloo) - 3 jaar
- Ambt Vollenhoven - 1 jaar
- Oldekerk - 3 jaar
- Ulrum - 30 jaar.
Een necrologie is te vinden in het Handboek ten dienste van de Geref. Kerken in Nederland
(1901). Een citaat: In het verkeer met anderen was hij openhartig en kon hij moeilijk zijne mening
verbergen. Dit gevoegd bij zijn ernstige, soms zelfs al te donkere levensbeschouwing bezorgde
hem niet zelden onaangename ogenblikken.
Zoon van Jan Hendrik KOERS en Hermina GEERLING(S), huiswerkster.
Trouwen:
op 30-jarige leeftijd op 02 oktober 1862 te Katwijk (getuigen : L. Parlevliet. A.
Guijt, J.H. Schoemakers en H. Beuker) (bron: BS Katwijk,
aktenr.: 28) Teunisje HAASNOOT, 25 jaar oud, geboren op 24 november
1836 om 05:00 uur te Katwijk aan Zee (bron: BS Katwijk, aktenr.: 189), overleden op 22
december 1893 om 18:00 uur te Ulrum op 57-jarige leeftijd (bron: BS Ulrum, aktenr.: 62),
dochter van Nicolaas HAASNOOT en Dirkje VAN DUIJVENBODE.
Uit dit huwelijk:
1.
L.L. geboren op 07 juni 1863 om 01:00 uur te Aalden (bron: BS Zweeloo, aktenr.: 10),
overleden op 07 juni 1863 om 01:00 uur te Aalden, 0 dagen oud (bron: BS Zweeloo,
aktenr.: 10).
2.
Nicolaas, geboren op 10 mei 1864 om 17:00 uur te Aalden (bron: BS Zweeloo, aktenr.: 10),
overleden op 23 december 1866 om 21:00 uur te Oldekerk op 2-jarige leeftijd (bron: BS
Oldekerk, aktenr.: 34).
3.
Johanna Hermina, geboren op 01 december 1865 om 11:00 uur te Ambt
Vollenhove (bron: BS Ambt Vollenhove, aktenr.: 64), overleden op 23 april
1866 om 11:30 uur te Barsbeek, 143 dagen oud (bron: BS Ambt Vollenhove, aktenr.: 34).
4.
Dochter Nicolaas.
5.
Hermina, geboren op 30 april 1869 om 07:00 uur te Ulrum (bron: BS Ulrum, aktenr.: 27),
overleden voor 1963.
Trouwen: in de op 32-jarige leeftijd op 31 oktober 1901 te Haarlem (getuigen : J.H. Koers,
D. Koers, J.C. van Goudoever en J. van Loon) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 429) Fredrik
Hendrik RICHTERS, 28 jaar oud, kruidenier, geboren op 25 december 1872 om 18:00 uur
te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1168), overleden op 01 november
1963 te Haarlem op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon
van Andreas RICHTERS en Janna HOS.
6.
Dirkje, geboren op 20 juni 1870 om 01:00 uur te Ulrum (bron: BS Ulrum, aktenr.: 53),
overleden op 03 juli 1870 om 09:00 uur te Ulrum, 13 dagen oud (bron: BS Ulrum,
aktenr.: 31).
7.
Jan Hendrik.
8.
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Dirkje, geboren op 17 september 1872 om 14:00 uur te Ulrum (bron: BS Ulrum,
aktenr.: 55), overleden op 26 september 1872 om 04:00 uur te Ulrum, 9 dagen oud
(bron: BS Ulrum, aktenr.: 51).
9.
Dirk.
10.
L.L., geboren op 01 december 1876 om 22:00 uur te Ulrum (bron: BS Ulrum, aktenr.: 98),
overleden op 01 december 1876 om 22:00 uur te Ulrum, 0 dagen oud (bron: BS Ulrum,
aktenr.: 98).

1570, kaart van Abraham Ortelius, de ligging van de dorpen klopt niet.

Nicolaas KOERS, predikant, geboren op 23 maart 1867 om 10:00 uur
te Oldekerk (bron: BS Oldekerk, aktenr.: 12), overleden op 04 mei 1933 om 04:30 uur
te Noordwijk op 66-jarige leeftijd (bron: BS Noordwijk, aktenr.: 46), overleden aan een
maagbloeding, studeerde op 22-jarige leeftijd af in Kampen als predikant.
Was vervolgens predikant in:
- Zuidbroek
- vanaf 1892 gemeente Wanserd (Fr.)
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- vanaf 1899 naar Den Helder
- vanaf mei 1908 Noordwijk
Zendingsdeputaat voor Zuid-Holland.
Penningmeester bestuur Prov. Geref. weeshuis te Middelharnis.
Voorzitter van Bethsaida, vereniging van Zeekerken.
Een In memoriam is te vinden in het Jaarboek ten dienste van de Ger. Kerken in Nederland
(1934). Een citaat: Alhoewel zijn zenuwstelsel hem wel eens bemoeilijkte en inzonderheid
droeve voorvallen in de gemeente hem soms ten zeerste aangrepen was hij met onverdroten
ijver steeds bezig om de veelvuldige taak, die hem op de schouders was gelegd, te vervullen.
In 1929 40-jaar predikant. Zoon van Hendrikus KOERS en Teunisje HAASNOOT.
Trouwen: (1) op 25-jarige leeftijd op 09 juni 1892 te Onstwedde (getuigen : G. Huiges, E.J.
Hardenberg, J.F. Meijer en E. Smith) (bron: BS Onstwedde, aktenr.: 44) Grietje HUIGES, 21
jaar oud, geboren op 07 november 1870 om 10:00 uur te Onstwedde (bron: BS Onstwedde,
aktenr.: 172), overleden op 13 oktober 1902 om 15:00 uur te Den Helder op 31-jarige
leeftijd (bron: BS Den Helder, aktenr.: 303), dochter
van Nanne HUIGES en Grietje BESSELING.
Trouwen: (2) op 37-jarige leeftijd op 02 november 1904 te Den Helder (getuigen : J.B.
Lasschuit, M.J. Vos, J.H. Koers en D. Koers) (bron: BS Den Helder, aktenr.: 154) Agatha
Neletta SCHAGER, 24 jaar oud, geboren op 28 mei 1880 om 09:00uur te Den
Helder (bron: BS Den Helder, aktenr.: 328), overleden op 26 juli 1951 om 20:30 uur
te Capelle aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Noordwijk, aktenr.: 137), dochter
van Jacob SCHAGER en Jacoba PRONK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Henderikus.
2.
Dochter Nanne, advocaat te Medan, geboren op 15 maart 1895 om 09:30 uur
te Wanswerd (bron: BS Ferwerderadeel, aktenr.: 50), overleden op 05 januari 1962 te 'sGravenhage op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen:
op 35-jarige leeftijd op 22 augustus 1930 te Penang
(Maleisië) (bron: Advertentie) Wilhelmina Petronella Hilde Cornelia (Nini) BACHMANN, 34
jaar oud, geboren op 08 juni 1896 om 11:30 uur te Nijmegen (bron: BS Nijmegen,
aktenr.: 541), overleden op 15 maart 1957 om 19:45 uur te 's-Gravenhage op 60-jarige
leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A576), 1e huwelijk met Jacobus Theodorus Jansen,
2e huwelijk met Lisnet Lammers. Dochter van August
Wilhelm BACHMANN en Hiltje KUIPERS.
3.
Teuna, geboren op 28 januari 1897 om 02:30 uur te Wanswerd (bron: BS Ferwerderadeel,
aktenr.: 17), overleden op 18 april 1982 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd
(bron: Advertentie).
Trouwen:
op 24-jarige leeftijd op 30 augustus 1921 te Noordwijk (getuigen : J. Roorda en
H. Koers) (bron: BS Noordwijk, aktenr.: 40) Mr.Dochter Jan ROORDA, 26 jaar
oud, raadsheer van het Gerechtshof te Leeuwarden, geboren op 23 september
1894 om 05:00 uur te Zuid-Beijerland (bron: BS Zuid-Beijerland, aktenr.: 59), overleden
op 04 november 1960 om 21:30 uur te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd (bron: BS
Leeuwarden, aktenr.: 419 II), zoon van Anne ROORDA en Catharina VAN BINSBERGEN.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Jacoba Grietje, geboren op 06 december 1906 om 20:00 uur te Den Helder (bron: BS Den
Helder, aktenr.: 763), overleden op 23 maart 1988 te Alphen aan den Rijn op 81-jarige
leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen:
op 29-jarige leeftijd op 17 juni 1936 te Noordwijk Adrianus VUIJK, 26 jaar
oud, scheepsbouwer, geboren op 25 januari 1910 te Capelle aan den IJssel, overleden op 29
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oktober 1990 te Alphen aan den Rijn op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zoon
van Leendert VUIJK en Johannette Anje VAN DEN BOOM.

Hermina Neletta, kantoorbediende, geboren op 25 februari1909 om 23:30 uur 5.
te Noordwijk (bron: BS Noordwijk, aktenr.: 33), overleden op 24 januari 1972 te Kampen op
62-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen:
05-1947 te Noordwijk Cornelis Pieter VAN LEERSUM, arts, geboren op 10
september 1901 om 20:30 uur te Baarn (bron: BS Baarn, aktenr.: 156), overleden op 09
september 1970 te Kampen op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Teunis VAN
LEERSUM en Johanna Petronella ODE.
6.
Jakob Dikus.
7.
Grietje Agatha, kantoorbediende, geboren op 13 november 1911 te Noordwijk (bron: BR
Noordwijk), overleden op 02 november 1969 te Noordwijk aan Zee op 57-jarige leeftijd
(bron: Advertentie).
Trouwen:
april 1949 te Noordwijk Abraham ROELANDSE, geboren op 08 november
1913 om 16:30 uur te Leiden (bron: BS Leiden, aktenr.: 1631), overleden op 08 februari
2009 te Alkmaar op 95-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met W. Berends. Zoon
van Johannes Cornelis ROELANDSE en Adriana Albertina OWEL.
8.
Cornelia Jacoba, geboren op 06 januari 1914 te Noordwijk (bron: BR Noordwijk), overleden
op 11 oktober 1978 te Groningen op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen:
op 21-jarige leeftijd op 21 november 1935 te Noordwijk Willem REESKAMP, 25
jaar oud, predikant, leraar, geboren op 26 mei 1910 om 23:30 uur te Utrecht (bron: BS
Utrecht, aktenr.: 1452), overleden op 25 juni 1984 te Groningen op 74-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), 2e huwelijk met C.A. Houkes. Zoon van Teunis
Geurardus REESKAMP en Maria DE HAAN.
9.
Agatha Neletta, onderwijzeres, geboren op 06 augustus 1916 te Noordwijk (bron: BR
Noordwijk), overleden op 21 juni 2011 te Narrawallee (Australië) op 94-jarige leeftijd
(bron: Advertentie).
Trouwen:
op 24-jarige leeftijd op 01 juli 1941 te Solo (Ned.
Indië) (bron: Advertentie) Cornelis Anthonie DE JONG, 24 jaar oud, geboren op 29 juli
1916 te Asperen, overleden op 01 april 1981 te Narrawalee (Australië) op 64-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), zoon van Cornelis Antonie DE JONG en Jannigje DEN ANDEL.
10.
Janna Hendrika, geboren op 09 juli 1919 te Noordwijk (bron: BR Noordwijk), overleden
op 20 augustus 1921 om 06:00 uur te Noordwijk op 2-jarige leeftijd (bron: BS Noordwijk,
aktenr.: 63).
11.
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Nicolaas Diderik (Nico).
12.
Jantina Hendrike, geboren te Noordwijk (bron: BR Noordwijk).
Trouwen:
te Noordwijk (bron: Advertentie) Cornelis DE JONG.

Henderikus KOERS, geboren op 29 maart 1893 om 06:00 uur te Wanswerd (bron: BS
Ferwerderadeel, aktenr.: 65), overleden op 11 februari1973 te Naaldwijk op 79-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), zoon van Dochter Nicolaas KOERS en Grietje HUIGES.
Trouwen:
(1) op 23-jarige leeftijd op 07 december 1916 te Naaldwijk (bron: BS Naaldwijk,
aktenr.: 35) met Anna Vincentina VALSTAR, 22 jaar oud, geboren op 14 maart
1894 te Naaldwijk (bron: BS Naaldwijk, aktenr.: 23), overleden op 13 juli
1922 te Naaldwijk op 28-jarige leeftijd (bron: BS Naaldwijk, aktenr.: 69), dochter van Simon
Pieter VALSTAR en Paulina VAN DER BURG.
Trouwen:
(2) op 30-jarige leeftijd op 11 september 1923 te Noordwijk (getuigen : A.
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Kuijvenhoven en H. Hoek) (bron: BS Noordwijk, aktenr.: 41) Trijntje VAN DER NIET, 33 jaar
oud, geboren op 19 september 1889 om 13:30 uur te Noordwijk (bron: BS Noordwijk,
aktenr.: 132), overleden op 06 maart 1981 te Delft op 91-jarige leeftijd
(bron: Advertentie), eerste huwelijk met Dirk van den Haak. Dochter van Cornelis VAN DER
NIET en Jannetje WASSENAAR.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Nicolaas, tuinder, geboren op 02 oktober 1917 te Naaldwijk, overleden op 20
februari1945 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam,
aktenr.: 2324), gefusilleerd op de Coolsingel in Rotterdam.
2.
Paulina, geboren op 17 december 1918 te Naaldwijk, overleden op 11 mei
1996 te Maasdijk op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Trouwen:
op 23-jarige leeftijd op 29 januari 1942 te Naaldwijk Johannes Adriaan VAN
DER GIESSEN, 28 jaar oud, geboren op 19 juni 1913 te Maasdijk, overleden op 18 mei
1989 te Maasdijk op 75-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zoon van Leendert VAN DER
GIESSEN en Elisabeth Petronella BATENBURG.
3.
Simon Pieter.
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Rotterdam in bezettingstijd

Simon Pieter KOERS, geboren op 26 januari 1920 te Naaldwijk, overleden op 02 oktober
1982 te Naaldwijk op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon
van Henderikus KOERS en Anna Vincentina VALSTAR.
Trouwen:
op 26-jarige leeftijd op 24 april 1946 te 's-Gravenhage Anneke HENDRIKS, 27
jaar oud, geboren op 21 september 1918 te Klundert (bron: BR 's-Gravenhage), overleden
op 10 maart 1998 te Naaldwijk op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter
van Jan HENDRIKS en Cornelia JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
L.L., geboren op 25 maart 1947 te Naaldwijk (bron: BS Naaldwijk, aktenr.: 43), overleden
op 25 maart 1947 te Naaldwijk, 0 dagen oud (bron: BS Naaldwijk, aktenr.: 43).
2.
Henderikus (Henk), geboren te Naaldwijk.
Trouwen:
(1) Catharina Paulina Maria VAN DER ZON, geboren te Zoetermeer, dochter
van Theodorus Christianus Hubertus VAN DER ZON en Johanna Wilhelmina
Maria NEDERPELT.
Partner is Catharina Sietske (Rina) FEENSTRA.
3.
Cornelia (Corrie), geboren te Naaldwijk.
Trouwen:
Douwe Johannes Theodorus (Johan) HAARING, geboren te Rotterdam, zoon
van Theodorus Jacobus HAARING en Johanna BOSKMA.
4.
Trijntje (Tine)
Nicolaas (Nico)

5
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6.
Anna Vincentina (Anneke), geboren te Naaldwijk.
Trouwen:
met Leendert (Leen) VAN DER HOUWEN, geboren te Hoek van Holland, zoon
van Leendert VAN DER HOUWEN en Dieuwertje Mallee BOS.
7.
Petronella Hendrika (Petra), geboren te Delft.
8.
Jan, geboren op 11 januari 1961 te Delft, overleden op 05 februari1961 om 17:30 uur
te Delft, 25 dagen oud (bron: BS Delft, aktenr.: 101).
9.
Simon Pieter (Pieter).

Trijntje (Tine) KOERS, geboren op 02 augustus 1950 te Naaldwijk, overleden op 04
augustus 2000 te Naaldwijk op 50-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter van Simon
Pieter KOERS en Anneke HENDRIKS.
Sch. te 's-Gravenhage (bron: Advertentie) Alfredo CARTECIANO.
Uit deze relatie:
1.
David (Dave) KOERS.

Nicolaas (Nico) KOERS, geboren te Naaldwijk, zoon van Simon
Pieter KOERS en Anneke HENDRIKS.
Relatie met C. (Cilia) VAN DEN BOS.
Uit deze relatie:
1.
Sander.
2.
Michael.

Michael KOERS, zoon van Nicolaas (Nico) KOERS en C. (Cilia) VAN DEN BOS.
Relatie met Maaike OLSTHOORN.
Uit deze relatie:
1.
Dani.

Simon Pieter (Pieter) KOERS, geboren te Delft, zoon van Simon Pieter KOERS
en Anneke HENDRIKS.
Trouwen:
te 's-Gravenzande (bron: Advertentie), Trouwen: in de kerk te 'sGravenzande (bron: Advertentie) Jeanette HOOGENRAAD, dochter
van Nicolaas HOOGENRAAD en Jannetje VAN DEN BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Melissa, geboren te Naaldwijk (bron: Advertentie).
2.
Kevin.
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Jakob Dikus KOERS, predikant, geboren op 07-03-1910 te Noordwijk (bron: BR Noordwijk),
overleden op 13-08-1990 te Alphen aan den Rijn op 80-jarige leeftijd, studie theologie
gevolgd aan de Vrije Universiteit, daarna hulppredikant te Enschede. Tot 1945 predikant te
Eibergen vervolgens 3 jaar vlootpredikant. In 1948 geestelijk verzorgende van de Stichting
Bloemendaal te Loosduinen.
Vanaf november 1956 directeur St. Ger. Maatschappelijk Werk in Zuid-Holland. Zoon van
Nicolaas KOERS en Agatha Neletta SCHAGER.
Trouwen: op 29-jarige leeftijd op 19-07-1939 te Hillegersberg Maria Daniëlla (Riet) VAN
KEMPEN, 26 jaar oud, verpleegster, geboren op 15-10-1912 om 21:30 uur te Montfoort
(bron: BS Montfoort, aktenr.: 47), overleden op 23-10-1998 te Amsterdam op 86-jarige
leeftijd (bron: Advertentie), dochter van Frederik Hendrik VAN KEMPEN en Cornelia Sara
Klazina BREMMER.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas Hendrik (Niels), geboren te Eibergen (bron: Advertentie).
2.
Cornelia Maria (Corrie), geboren te Eibergen.
Trouwen:
met Cornelis (Kees) BOUTKAN, geboren te Harderwijk, zoon
van Petrus BOUTKAN en Jannetje BENNE.
3.
Frederik Hendrik (Frits).
4.
Agatha Irene (Agatha).
Trouwen: in de te Amsterdam (bron: Advertentie) Derk Hendrik (Henk) LAMMERS, zoon
van Derk Hendrik LAMMERS en Johanna Hendrika ASSINK.
5.
Nanne.
6.
Daniella Maria (Ella), geboren op 18 november 1951, overleden op 24 juni
1986 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Relatie met F.H.A.J. (Frank) STEFFENS.
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7.
Theodora Marijke (Thea), geboren op 20 januari 1955, overleden op 15 augustus
2004 te Haarlem op 49-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Relatie met Robert Johannes (Rob) DE WOLF, zoon van Paulus DE WOLF en Nellie
Hermine HULZEBOS.

Frederik Hendrik (Frits) KOERS, advocaat, geboren op 12 maart 1943 te Eibergen,
overleden op 10 januari 2009 te Blankenham op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon
van Jakob Dikus KOERS en Maria Daniëlla (Riet) VAN KEMPEN, verpleegster.
Trouwen:
(1) ong. 1970 te Amsterdam, sch. voor 1986 Marie Louise Françoise
Marthe VOORHOEVE, geboren op 23 juli 1945 te Amsterdam (bron: Archiefkaart),
overleden op 18 juni 1988 te Amsterdam op 42-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter
van Johannes Marinus VOORHOEVE en Henriette Sophia Lesia HEIJ.
Trouwen:
(2) Sietske LAND, geboren te Amsterdam (bron: Archiefkaart Amsterdam),
dochter van Addick Adrianus LAND en Louise Maria Antonia BOISSEVAIN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Henriette Sophia Lesia (Sophie), geboren te Amsterdam.
Trouwen:
met Symon John MIEDEMA, zoon van Bernard
Jonathan MIEDEMA en Sally Taffine ROBINSON.
2.
Jakob Dikus (Jakob).
3.
Frits, overleden voor 1988.
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Jakob Dikus (Jakob) KOERS, geboren te Amsterdam, zoon van Frederik
Hendrik (Frits) KOERS en Marie Louise Françoise Marthe VOORHOEVE.
Relatie met Irene (Irene) VAN DAM.
Uit deze relatie:
1.
Galina Johanna Melody (Galina).
2.
Joshua Ananda Hunab.
3.
Lila Freya Marthe.

Nanne KOERS, geboren op 10 januari 1949 te Noordwijk aan Zee, overleden op 18
februari2001 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Jakob
Dikus KOERS en Maria Daniëlla (Riet) VAN KEMPEN, verpleegster.
Trouwen:
te Amsterdam met Hermina Gerritje KOSIAN, directeur verpleeghuis, geboren
te Amsterdam, dochter van David Jesaja KOSIAN en Johanna KASPERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Daniel David Dikus, geboren te Amsterdam.
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Nicolaas Diderik (Nico) KOERS, geboren op 01 juli 1921 te Noordwijk (bron: BR Noordwijk),
overleden op 04 oktober 1991 te IJmuiden op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), overleden
na een ongeval, zoon van Dochter Nicolaas KOERS en Agatha Neletta SCHAGER.
Trouwen:
te Texel (bron: Advertentie) met Cornelia STARK, geboren te Texel, dochter
van Frans STARK en Maartje LOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Maartje (Map), geboren te Den Burg.
2.
Agatha Neletta (Agaath), geboren te Den Burg (bron: Advertentie).
Trouwen:
met Gijsbert Jan (Gijs) DE WIT.
3.
Henderina Jantine (Hendrien), geboren te Den Burg.
Partner is Johannes Daniel JACOB.
4.
Nicolaas (Nico).
5.
Frans.
6.
Henderikus (Henk).
7.
Cornelia (Cock), geboren te IJmuiden.
Trouwen:
met Leonardus Gerardus Maria (Leo) UIJTENDAAL, geboren te Velsen, zoon
van G.A. UIJTENDAAL en J.C.J. SMOLENAARS.

Nicolaas (Nico) KOERS, geboren te Velsen (bron: Advertentie), zoon van Nicolaas
Diderik (Nico) KOERS en Cornelia STARK.
Trouwen:
met Gerardine (Gea) GRAVEMAKER, geboren te Velsen, dochter
van H.C. GRAVEMAKER en Petronella DIJKHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Daniël (Daan).
2.
Marianne (Rianne).

Frans KOERS, geboren te Velsen (bron: Advertentie), zoon van Nicolaas
Diderik (Nico) KOERS en Cornelia STARK.
Trouwen:
met Maria Johanna (Marjon) BRUINS.
Uit dit huwelijk:
1.
Tom.
2.
Onno.

267

Henderikus (Henk) KOERS, geboren te IJmuiden (bron: Advertentie), zoon van Nicolaas
Diderik (Nico) KOERS en Cornelia STARK.
Partner is Anna Maria Cornelia (Annemieke) SCHAAP.
Uit deze relatie:
1.
Mick.
2.
Lara Melody.

Jan Hendrik KOERS, predikant, geboren op 28 augustus 1871 om 16:00 uur
te Ulrum (bron: BS Ulrum, aktenr.: 66), overleden op 01 februari1947 om 20:00 uur
te Zeist op 75-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 51), zoon
van Hendrikus KOERS en Teunisje HAASNOOT.
Trouwen:
op 24-jarige leeftijd op 18 november 1895 te Ulrum (getuigen : J. Westerdijk, T.
Posthuma, J. Kuipers en P. Beukema) (bron: BS Ulrum, aktenr.: 30) Aafke BEUKEMA, 29
jaar oud, geboren op 09 oktober 1866 om 01:00 uur te Niekerk(bron: BS Ulrum,
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aktenr.: 83), overleden op 11 december 1939 om 17:00 uur te Zeist op 73-jarige leeftijd
(bron: BS Zeist, aktenr.: 406), dochter van Klaas BEUKEMA en Anje MENNES.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonia, geboren op 09 april 1897 om 22:00 uur te Kockengen (bron: BS Kockengen,
aktenr.: 7), overleden op 19 maart 1975 te Zeist op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Klaas Hendrikus.

Klaas Hendrikus KOERS, advocaat en procureur, geboren op 09 oktober
1898 om 02:00 uur te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 20), overleden op 11 april
1964 te Arnhem op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik KOERS en Aafke BEUKEMA.
Trouwen:
(1) op 31-jarige leeftijd op 25 april 1930 te Arnhem (getuigen : G.J.A. Berens en
K. Beukema) (bron: BS Arnhem, aktenr.: 168), sch. te Arnhem (bron: BS Arnhem)
met Johanna Francisca Aleida BERENS, geboren op 07 mei 1906om 23:30 uur
te Arnhem (bron: BS Arnhem, aktenr.: 620), dochter van Petrus Alexander Gijsbertus
Nicolaas BERENS en Antonia VUURMAN.
Relatie (2) met Cornelia Hillegonda BEUDT, geboren op 06 januari 1912 om 00:30 uur
te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 52), overleden op 08 mei 1990 te Oosterbeek op 78jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter van François Albert Joseph
Louis BEUDT en Petronella Johanna GLINDERMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Alexander Jan Hendrik.
2.
Jan Hendrik Nicolaas.

Alexander Jan Hendrik KOERS, geboren te Barneveld (bron: BR Ede), zoon van Mr. Klaas
Hendrikus KOERS en Johanna Francisca Aleida BERENS.
Trouwen:
met Johanna Berdina BUSSER.
Uit dit huwelijk:
1.
Rudolph Albertus Alexander.
2.
Fred Alexander.
3.
Alexandra Johanna.
Trouwen:
met Robert TUIJTEN, zoon van Johan Willem
Hendrik TUIJTEN en Hiltje POMPE.

Rudolph Albertus Alexander KOERS, zoon van Alexander Jan
Hendrik KOERS en Johanna Berdina BUSSER.
Partner is Berlinda LENTINK.
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Uit deze relatie:
1.
Britt Alexandra.
2.
Scott Alexander.

Fred Alexander KOERS, zoon van Alexander Jan Hendrik KOERS en Johanna
Berdina BUSSER.
Trouwen:
met Jacoba Johanna POT, dochter van Jacob POT en Johanna VELTINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Rosanne Johanna.
2.
Esther Alexandra.
3.
Elmar Jelle.

Jan Hendrik Nicolaas KOERS, geboren te Ede, zoon van Mr. Klaas
Hendrikus KOERS en Johanna Francisca Aleida BERENS.
Relatie (1) met Veronica Cornelia Maria GROTENHUIS, geboren te Barneveld, dochter
van Antonius Carolus GROTENHUIS en Cornelia Maria KINS.
Relatie (2) met Roberte LIE-THEN-FIE, geboren op 16 maart 1941, overleden op 21
september 1990 op 49-jarige leeftijd.
Uit de tweede relatie:
1.
Olivier Tsjoeng Foe.

Nicolaas KOERS
Trouwen:
met Renate Maria Wilhelmina WAHLEN, dochter van Johannes Cornelis
Mattheus WAHLEN en Maria Wilhelmina Alida OUDSHOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Yannick Ryan.
2.
Luna Mirthe.
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Dirk KOERS, manufacturier, handelsreiziger in koffie en thee, winkelier, geboren op 08
oktober 1873 om 02:00 uur te Ulrum (bron: BS Ulrum, aktenr.: 78), overleden op 19
december 1948 om 02:00 uur te Haarlem op 75-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem,
aktenr.: 1369), zoon van Hendrikus KOERS en Teunisje HAASNOOT.
Trouwen:
op 24-jarige leeftijd op 05 mei 1898 te Haarlemmerliede (getuigen : N.
Haasnoot, M. v.d. Geest, L. van Andel en R. de Langen) (bron: BS Haarlemmerliede,
aktenr.: 11) Elisabeth Pieternella VAN ANDEL, 21 jaar oud, geboren op 14
februari1877 om 15:00 uur te Haarlemmermeer (bron: BS Haarlemermeer, aktenr.: 15),
overleden op 16 april 1943 om 19:00 uur te Haarlem op 66-jarige leeftijd (bron: BS
Haarlem, aktenr.: 652), dochter van Govert VAN ANDELen Jannigje TERLOUW.
Uit dit huwelijk:
1.
Teunisje, geboren op 12 december 1899 om 00:30 uur te Haarlem (bron: BS Haarlem,
aktenr.: 1803), overleden op 27 mei 1990 te Haarlem op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen:
op 21-jarige leeftijd op 19 mei 1921 te Haarlem (getuigen : E. Knibbe en F.H.
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Richters) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 270) Pieter Gerrit KNIBBE, 25 jaar oud, kruidenier,
geboren op 22 september 1895 om 21:30 uur te Haarlemmermeer (bron: BS
Haarlemmermeer, aktenr.: 490), overleden op 04 februari1975 te Heemstede op 79-jarige
leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Arien KNIBBE en Neeltje OUSSOREN.
2.
Govert.
3.
Henderikus.
4.
Jannigje Elisabeth, geboren op 29 juli 1907 te Haarlem (bron: BR Haarlem), overleden
op 18 augustus 1998 te Haarlem op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Trouwen:
op 27-jarige leeftijd op 16 augustus 1934 te Haarlem (bron: BR Haarlem) Gerrit
Jan EIJLDERS, 31 jaar oud, zilversmid, geboren op 02 april 1903 om 20:30 uur te Den
Helder (bron: BS Den Helder, aktenr.: 225), overleden op 28 juni 1972 te Haarlem op 69jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Jasper EIJLDERS en Wilhelmina
Johanna OSTENBRUG.
5.
Nicolaas Jan Hendrik.
6.
Machiel.
7.
Frederik Hendrik (Frits).
8.
Dirk.
9.
Jan Hendrik, timmerman, geboren op 09 februari1917 te Haarlem (bron: BR Haarlem),
overleden op 06 oktober 1993 te Pasadena (Los Angeles, California) op 76-jarige leeftijd.
Relatie met A. SCHILDWACHT.

Govert KOERS, boekhouder, geboren op 22 november 1901 om 14:30 uur
te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1685), overleden op 30 april 1991 te Haarlem op 89jarige leeftijd (bron: Advertentie), zoon van Dirk KOERS en Elisabeth Pieternella VAN
ANDEL.
Trouwen:
op 30-jarige leeftijd op 21 april 1932 te Haarlem (getuigen : P.G. Knibbe en F.W.
Barthel) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 229) Berendina Geertruida VAN WIJK, 28 jaar oud,
geboren op 23 november 1903 te Haarlem, overleden op 02 januari 1987 te Haarlem op 83jarige leeftijd (bron: Advertentie), dochter van Jan Hendrik VAN WIJK en Trijntje VAN 'T
ZELFDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik (Jan).
2.
André Henri (Andre).
Trouwen:
met Hendrica Elisabeth Maria (Ria) VAN DER LAAN.

Jan Hendrik (Jan) KOERS, geboren te Haarlem, zoon van Govert KOERS en Berendina
Geertruida VAN WIJK.
Trouwen: in de Elisabeth (Lies) POST, geboren te Haarlem, dochter
van J. POST en E. ELLEMERS.
Uit dit huwelijk:
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1.
Monique Lisette.
2.
Marcel André (Marcel).
3.
Robert Jan.
4.
Yvonne Marlies .
5.
Bart Jeroen.

Marcel André (Marcel) KOERS, zoon van Jan
Hendrik (Jan) KOERS en Elisabeth (Lies) POST.
Trouwen:
met Anita Rudolphine DE JONGE, dochter van Gerrit Gerardus DE
JONGE en Eelkje Hendrikje HAGEMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Liz.
2.
Max.

Yvonne Marlies KOERS, dochter van Jan
Hendrik (Jan) KOERS en Elisabeth (Lies) POST.
Relatie: Vader ONBEKEND.
Uit deze relatie:
1.
Christian Thomas KOERS.
2.
Daisy Carmela KOERS.

Henderikus KOERS, timmerman, geboren op 12 februari1905 te Schoten (bron: BR
Haarlem), overleden op 14 maart 1990 te Haarlem op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie),
zoon van Dirk KOERS en Elisabeth Pieternella VAN ANDEL.
Trouwen:
op 27-jarige leeftijd op 21 april 1932 te Haarlem (getuigen : G.J. Eijlders en R.A.
van de Wetering) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 227) Grietje VAN DE WATERING, 27 jaar oud,
geboren op 28 april 1904 om 14:00 uur te Haarlemmerliede en Spaarnwoude (bron: BS
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, aktenr.: 37), dochter van Hermanus Jacobus VAN DE
WATERING en Grietje LUKAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Elly Greta (Elly), geboren te Haarlem.
Trouwen:
met Cornelis SIMONIS.
2.
Dirk.
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Dirk KOERS, geboren te Haarlem, zoon van Henderikus KOERS en Grietje VAN DE
WATERING.
Relatie met Agnes O' REGAN.
Uit deze relatie:
1.
Yvette.
2.
Stephen.
3.
James.

Tweede Wereldoorlog
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Het monument aan de Almelosestraat in Wierden is opgericht ter nagedachtenis aan de tien
mannen die hier op 29 maart 1945 bij wijze van represaille door de bezetter zijn gefusilleerd.

De namen van de tien slachtoffers zijn:
Hattias Boers, Berend Dijkman, Wietse Douwsma, Hendrik Jordens, Herman Kampman, Free
Roskam, Jan Seckel, Johannes Verdriet, Lulof de Wilde en Pieter Wolfert.
In de nacht van 28 op 29 maart 1945 werd een aantal mannen geboeid de gevangenis van
Almelo binnengebracht. Vier van hen kwamen uit cellen van een kazerne in Apeldoorn en elf
uit een gevangenis in Zwolle. Nog vijf gevangenen, die al in Almelo waren, werden aan de groep
toegevoegd. De meesten van hen waren verzetsmensen. Om halfzeven in de ochtend werd de
groep in twee vrachtauto's geladen. Bij de fabriek van Ten Bos aan de Almelosestraat te
Wierden stopten de wagens. Tien mannen moesten uitstappen en op een rij op het fietspad
gaan staan. Het was de groep uit Apeldoorn, de vijf die al in Almelo aanwezig waren en één
gevangene uit Zwolle. De mannen werden onder het oog van toevallige voorbijgangers en de
tien overgebleven mannen uit Zwolle gefusilleerd.
Vervolgens vertrokken de vrachtauto's in de richting van Rijssen. Bij de 'Grimberg' aan de
Rijssensestraat werd opnieuw gestopt. De overige tien gevangenen stapten uit en werden na
een kort commando door de SD'ers doodgeschoten.
De namen van deze tien slachtoffers zijn:
Jacob Albers, Hendrik Bannink, Adriaan Hendriks, Albertus Huiberts, William Jakma,
Eduard Keilholtz, Johan Langkamp, Hendrik Maaskant, Jacob Roël en Sico Sietzema.
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Op bevel van de bezetter moesten de lichamen van de slachtoffers op beide plaatsen tot twaalf
uur 's middags blijven liggen. Wat er na de fusillade gebeurde, is door Klaas van der Weerd
(oud-politieman en leider van het verzet) als volgt omschreven:
Op donderdag vóór Pasen, 29 maart 1945, fiets ik 's morgens omstreeks halfacht van mijn
tijdelijke adres bij de familie Buitenweg in het Zuidbroek naar het bureau. Bij de fabriek van
Ten Bos aan de Almelosestraat zie ik een oploop van mensen. Als ik dichterbij kom, hoor ik al
van enige omstanders wat er daarvoor is gebeurd: tien mannen zijn door een Duits vuurpeloton
doodgeschoten. Ik zie de lichamen van de tien op het fietspad liggen; sommigen zijn in een zgn.
'eenmansgat' gevallen, dat zijn smalle gaten, gegraven in de berm langs de weg, van waaruit
een soldaat kan schieten als de vijand dichterbij komt. Tegen twaalf uur 's middags komt de
gemeente-opzichter Rutgers; samen overleggen we hoe de lichamen het best naar de EHBO-post
in de oude openbare school kunnen worden gebracht. Rutgers gaat nu naar het gemeentehuis
om te regelen dat er met spoed twintig houten kisten worden gemaakt. Aan Schipper, die de
leiding heeft, zeg ik dat alles wat gevonden is, schoenen, ringen, kleding, enz., in aparte,
genummerde zakken moet worden gedaan; de kist met het lichaam van wie dat dan is, krijgt
hetzelfde nummer. Dat moet gebeuren om later te kunnen vaststellen om welke personen het
hier gaat, want van de meesten weten we niet wie het is. De nabestaanden van vier of vijf die
we wél kunnen identificeren, krijgen onmiddellijk bericht.
Tot diep in de nacht wordt er op de post gewerkt. Op een gegeven moment komt de Wierdense
NSB-commandant vertellen dat de SD bijzonder kwaad is dat de twintig nog niet in een
massagraf begraven zijn, wat ze wel bevolen hebben. Vóór de volgende morgen zes uur, vóór
zonsopgang, moet dat gebeuren. In alle vroegte vindt de begrafenis op het kerkhof plaats; bij
elk graf wordt een paaltje met een nummer erop geplaatst.
Na de bevrijding wordt het speurwerk naar de identiteit van de overige slachtoffers voortgezet.
Op één na kan van allen worden vastgesteld wie het zijn. Pas veel later komt een moeder met
twee woons op mijn bureau; ze zijn op zoek naar hun vermiste zoon en broer. Hij is op 22 maart
1945 in Apeldoorn gearresteerd en met onbekende bestemming weggevoerd. Van een
helderziende horen ze dat hij terecht is gekomen in een plaats met een 'A' als beginletter; in de
omgeving van die plaats zou hij begraven zijn. Na veel zoeken komt de familie in Almelo terecht
en daarna op het politiebureau in Wierden. Uit de overgebleven bezittingen en een stuk stof dat
na de opgraving van het lichaam van een vest wordt geknipt, blijkt om wie het gaat. Het is
inderdaad de gezochte Lulof de Wilde uit Apeldoorn.
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Het geallieerde erehof herinnert de inwoners van Wierden aan 21 omgekomen vliegers van het
Britse Gemenebest die tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Wierdens grondgebied door de
bezetter zijn neergeschoten.
De namen en sterfdata van de eenentwintig militairen zijn:
Francis Frederick Allen (3-2-1943), Philip William Carr (10-8-1942), Stanley Glover (10-81942), Julius Goldflust (24-5-1943), Ronald Edward Goodyear (24-5-1943), Timothy Ambrose
Harrington (23-9-1944), John Arthur Jacobs (14-5-1943), Archibald Donald Jones (23-91944), John McCullough (3-2-1943), Terence Austin Murphy (3-2-1943), Donald Charles
Oliver (24-5-1943), Alan Bert Orme (24-5-1943), John Redman (24-5-1943), Guy Edgar
Schubert (24-5-1943), George Steer (14-5-1943), Clement Stringer (14-5-1943), John
Desmond David Swinnard (10-8-1942), Paul Rodney Trevayne (3-2-1943), William George
Webb (10-9-1942), Frederick Wilcock (23-9-1944) en Peter John Wood (24-5-1943).
Vanaf 1941 voerde de Britse Royal Air Force regelmatig luchtaanvallen uit op doelen in
Duitsland. Aanvankelijk oefenden eskaders van viermotorige bommenwerpers in de nacht
hun taak uit, maar toen de Verenigde Staten bij de oorlog betrokken raakten, ging men ook
overdag vliegen. Vanaf 1942 werd het aantal vluchten opgevoerd. Boven Nederland waren
steeds meer zware bommenwerpers te bespeuren, zoals Wellingtons, Halifaxes en Lancasters
van de R.A.F. en wat later de zgn. Amerikaanse Vliegende Forten (Boeing B-17) met
daaromheen lichte jachtvliegtuigen die de eskaders moesten beschermen. De vluchten waren
gevaarlijk, want de bezetter probeerde op allerlei manieren de toestellen neer te halen. Snelle
Messerschmitts van de vliegbasis Twente probeerden de geallieerde vliegtuigen in de lucht uit
te schakelen en op de grond vuurde luchtafweergeschut aan de lopende band omhoog.
Almelo en Wierden lagen in een belangrijke vliegroute. Regelmatig vonden in het Twentse
luchtruim gevechten plaats. Zo stortte in de nacht van 9 op 10 augustus 1942 om 4.18 uur
de Engelse Wellington BJ608, Code JN, van het 150ste Squadron neer in de buurt van Piksen.
Het toestel was rond middernacht opgestegen vanaf het Engelse vliegveld Snaith in Yorkshire
om fabrieken in Osnabrück te bombarderen. Op de terugweg werd de bommenwerper
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gelokaliseerd door een vijandige radar (Kammhuber Line), waarna een Duitse nachtjager van
de NJG1 (Nachtjagdgeschwader) de opdracht kreeg aan te vallen. De Wellington is
waarschijnlijk neergeschoten door Oberlt. Herbert Lutje van de III/NJG1. De gehavende
bommenwerper wist nog op halve kracht door te vliegen, maar boven Hengelo werd het toestel
opnieuw onder vuur genomen. De Wellington stortte neer en vier van de vijf bemanningsleden
sneuvelden. Officer P.W. Carr, sergeant-piloot S. Glover en flight sergeant W.G. Webb werden
dood in het toestel aangetroffen. Sergeant-boordschutter J.D.D. Swinnard, die nog had
geprobeerd met zijn parachute het toestel te verlaten, lag dood op enige afstand van de wrak.
Het vijfde bemanningslid, flight officer S.D. Read, werd door de bezetter gearresteerd. Hij
kwam als krijgsgevangene terecht in Stalag Luft III Sagan & Belaria.
Op 3 februari 1943 kreeg de Duitse III/NJG1 nachtjager van Hauptmann Wolfgang Thimmig
even voor 20.00 uur een viermotorige Short Stirling in het vizier. De bommenwerper maakte
deel uit van het 75ste (Nieuw-Zeelandse) Squadron en was die avond om 18.23 uur opgestegen
vanaf de basis Newmarket in Cambridgeshire, richting Hamburg. Na enige salvo’s stortte het
geallieerde toestel brandend neer langs de Goorseweg in Enter. Vier van de acht
bemanningsleden kwamen om het leven, te weten: sergeant-boordschutter T.A. Murphy,
sergeant-marconist P.R. Trevayne, sergeant-boordwerktuigkundige F.F. Allen en pilot-officer
J. McCullough. Van de overlevenden wisten drie onder te duiken en werd één door de bezetter
krijgsgevangen genomen.
Op 14 mei 1943 stortte om 2.53 uur in de buurtschap Rectum de Handley Page Halifax 11
bommenwerper HR790, Code MH, van het 51ste Squadron neer. Dit toestel, dat om 23.54 uur
was opgestegen van vliegbasis Snaith in Yorkshire, maakte deel uit van 350 bommenwerpers
die de stad Bochum in het kader van de 'Battle of the Ruhr' moesten aanvallen. Even na het
afwerpen van de bommen werd het vliegtuig getroffen door een regen van granaten die door
een plotseling opduikende Duitse nachtjager werden afgevuurd. De piloot, G.W.H. Byres,
probeerde het brandende toestel onder controle te houden, maar toen dat na enige tijd niet
meer lukte, kreeg de bemanning het bevel de Halifax te verlaten. Drie van de zeven militairen
wisten zich niet tijdig in veiligheid te brengen en kwamen om. Dit waren sergeantboordwerktuigkundige G. Steer, flight-sergeant J.A.C. Jacobs en sergeant-boordschutter C.
Stringer.
Tien dagen later (24 mei 1943) kwam opnieuw een Halifax neer, ditmaal in de buurtschap
Zuna. De Handley Page Halifax II bommenwerper JD122, Code EY-A van het 78ste Squadron
was afkomstig van de Engelse basis Linton on Ouse in Yorkshire. Op de terugweg van een
bombardement op Dortmund werd het toestel omstreeks 01.30 uur door de nachtjager van
Hauptmann Wolfgang Thimmig neergeschoten. De gehele bemanning kwam hierbij om het
leven, te weten: sergeant-navigator D.C. Oliver, sergeant-marconist/boordschutter P.J. Wood,
sergeant-piloot G.E. Schubert, sergeant-boordschutter J. Redman, pilot-officer A.B. Orme,
sergeant-boordwerktuigkundige R.E. Goodyear en sergeant-boordschutter J. Goldflust.
Het laatste geallieerde vliegtuig dat bij Wierden is verongelukt was de Avro Lancaster I
bommenwerper LL914, Code WS-U, van het 9de Squadron, die door drie Duitse nachtjagers
in brand geschoten was. Het toestel was op 23 september 1944 om 19.02 uur vanaf de basis
Bardney opgestegen om het vliegveld van Münster/Handorf te bombarderen. Het was een van
de twee toestellen die een 'Tallboy' bom van 1.200 pond aan boord hadden. Omstreeks 23.30
uur verongelukte de Lancaster op een zandweg in Zuna. Doordat de bom nog aan boord was,
volgde er een hevige explosie, die grote schade veroorzaakte aan de boerderijen in de omgeving.
De drie omgekomen bemanningsleden (sergeant-boordschutter A.D. Jones, flight-sergeant
T.A. Harrington en sergeant-boordschutter F. Wilcock) werden de volgende morgen begraven
op het kerkhof van Wierden. Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei.
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Marinus en Jan Hendrik Heerdink

Jolanda Krukkert (44) uit Wierden heeft een fascinatie voor de oorlog. Niet de oorlog zelf maar
dat er destijds mensen waren die in een internetloos tijdperk al doorhadden dat er iets mis
was en vonden dat ze daartegen iets moesten doen. Wat ze vaak met de dood moesten
bekopen. Vandaar het digitale eerbetoon aan haar twee oud-ooms, die als twintigers in de
oorlog stierven als verzetshelden.
Het is het vijfenzeventig jaar geleden dat haar oom Marinus Heerdink het leven liet, gesneuveld
in het verzet tegen de nazi’s. Ze plaatste daarom een portret op haar Facebookpagina. "Een
bijzondere man, een broertje van mijn oma. Genomen op een moment wat het begin van de
bloei van zijn leven zou moeten zijn."
Marinus – of Hans Visser, zoals hij in het verzet werd genoemd – stierf echter op 21-jarige
leeftijd, in Kamp Amersfoort. "Samen met twee broers had hij zich aangesloten bij het verzet
en was hij onder meer betrokken het laten ontsporen in 1943 van de trein tussen Wierden en
Rijssen. In november 1943 werd hij in de trein opgepakt en naar Amersfoort overgebracht."
Jolanda heeft zich verdiept in het oorlogsverleden van haar familie. Al was dat niet altijd even
eenvoudig. Voor veel families lag de oorlog vaak emotioneel te beladen om over te praten. Zo
ook voor de familie van Jolanda. "De vrouw van oudoom Henk Heerdink, de broer van
Marinus, heeft ooit een boek hierover geschreven. Om deze omgekomen mensen te eren, maar
ook omdat de familie er zelf slecht over kon spreken. Terwijl zij vond dat dit verleden voor het
nageslacht bewaard moest blijven."
Het betreffende gezin bestond uit twee zussen en vier broers, van wie er drie in het verzet
zaten. In twee gevallen met tragische gevolgen. "Die ene oudoom kwam dus om in Kamp
Amersfoort, zijn broer Jan-Hendrik door 'vriendelijk vuur'. Toen een andere verzetsman zijn
vuurwapen schoonmaakte ging er wat mis en werd Henk Visser – zoals zijn bijnaam in het
verzat was - dodelijk getroffen. De derde broer is toen gestopt in het verzet, zo is mij ooit
verteld, omdat hij vond dat hij het zijn ouders niet kon aandoen als er nog een kind van ze
zou sneuvelen."
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De twee broers Henk en Marinus liggen begraven op de begraafplaats aan de Appelhofstraat.
"Naast elkaar, in een graf betaald door de Knokploeg Twente. Samen met Henkie, vernoemd
naar mijn oud-oom. Henkie is kort na zijn geboorte al overleden. Hoe het precies zit weet ik
niet, maar er kwam toen een Duitse arts bij. Die had ontdekt dat de familie in het verzet was
en dat is Henkie uiteindelijk fataal geworden." Bron: RTV Oost.
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De eerste spoorwegsabotage door KP-Henk Visser (Henk Heerdink) van 5 op 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 van het vehvaal
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 drieentwintig 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 en 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 de beide uiteinden van een rail naar buiten.
In spanning wordt afgewacht. Na lange tijd besluiten ze 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 naderende trein vanuit
Rijssen. Wij konden de puffende locomotief nietzien maar hoorden wel dat deze een hele rij
wagons achter zich aansleepte en met een 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 opeen 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
stonden rechtop. Een grote partij groente lag her en der verspreid. De herstelploegen zijn
dagen bezig geweest om het spoor te repareren.
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De groep uit Wierden opereerde noordelijk van Enschede. Henk (Heerdink) Visser, de leider
van KP-Visser is latere in de oorlog met zijn groep onder leiding van Johannes gaan werken
vanuit het hoofdkwartier te Zenderen. Koos was betrokken bij de bevrijding van de
vierenvijftig gevangenen uit het Huis van Bewaring. Henk is op Lidwina omgekomen door een
ongeluk. Koos Michel is bij de overval door de SD op villa Lidwina ontkomen. Hij heeft de
oorlog overleefd.
Die zondag, de derde september 1944, is men nog steeds bezig met het schoonmaken van
wapens, munitie en springstof. Dan komt het bericht binnen van de Gewestelijke Sabotage
Commandant voor Gelderland en Overijssel om over te gaan tot een algemene
spoorwegsabotage. Het plan is om de spoorlijn Delden – Goor op te blazen. Op deze manier is
de verbinding tussen het westen van Nederland en Duitsland verbroken. Na het krijgen van
de opdracht denken de mannen na over het transport. Een van hen zegt dat het mogelijk is
om een brandweerauto uit Laren (Gld) te pakken te krijgen. Met deze auto rijden de daarvoor
aangewezen mensen naar Bornerbroek, waar onderdak voor de auto is geregeld.
Diezelfde dinsdagmorgen, de vijfde september, rijdt de groep naar de plaats waar de sabotage
plaats zal vinden. Het blijft echter bij een poging want er zijn zoveel beschietingen door Engelse
vliegtuigen op vluchtende Duitsers, dat de kogels hen om de oren vliegen. Diezelfde middag
wordt er weer een poging ondernomen. Het is nu rustiger in de lucht. Van de KP Visser gaan
mee: Henk en Jan Morsink, van de KP-Enschede: Geert, Johannes en Piet, van de KPZenderen: Cor, Daan, Dirk, Koos Michel en de vader van Cor.

Ter plaatse gekomen (achter de Koepel) plaatsen de mannen bij een bruggetje springladingen
en brengen de springlading tot ontploffing. Het bruggetje wordt hierdoor vernield. Wanneer
een trein passeert zal deze zeker ontsporen. Het duurt niet land of een trein komt aan bij de
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opgeblazen brug. Alles verloopt naar wens. Een geweldig kabaal van buigend, krakend en
schurend metaal. De locomotief en twee wagons belanden in de sloot naast het spoor.
In de eerste negen dagen van september 1944 maken de Twentse Knokploegen op minstens
drieentwintig plaatsen het verkeer naar Duitsland onmogelijk. Bijna alle KP’ers zijn in die
periode verspreid over vier boerderijen rondom Lidwina verzameld. Hier slapen ze vaak
vanwege plaatsgebrek in ploegen. Van hieruit trekken ze er op uit voor sabotageacties. Vier
mannen, waaronder Johannes en Cor, die de opdrachten verstrekken en alle besprekingen
leiden, zijn op het hoofdkwartier. Het is een volkomen zelfstandig hoofdkwartier. De
gewestelijke leider is in het begin van de acties even op Lidwina maar vertrekt al spoedig. Hij
stelde vast dat de zaken naar wens verlopen.
De in zijn algemeenheid verstrekte opdracht tot grootscheepse spoorwegsabotage wordt door
Johannes en Cor naar eigen inzicht geinterpreteerd en door de sabotagegroepen uitgevoerd.
De sabotageacties blijven niet tot het onklaar maken van spoorlijnen beperkt. Wegen worden
versperd, de vaart op kanalen onmogelijk gemaakt of bemoeilijkt door het vernielen van
sluisdeuren. De oude KP-kernen vervallen in deze hectische weken. Alles loopt door elkaar,
de KP-Enschede, Zenderen en de door Henk Visser (Heerdink) gevormde KP-Achterhoek. De
KP-Almelo blijft nog enigszins bij elkaar maar haalt wel steeds haar opdrachten halen op
Lidwina. Samenvattend kunnen we zeggen dat er in die eerste septemberweken van 1944
sprake is van één Twentse KP, onder leiding van Johannes Ter Horst en Cor Hilbrink,
opererend vanuit het hoofdkwartier Lidwina te Zenderen.
Op donderdag 24 augustus 1944 geeft Witte Piet aan Joop Abbink door dat er in Twente
wapen zullen worden gedropt. Die waren bestemd voor de RVV (Raad voor Verzet), onder
leiding van kapitein Lancker en een deel voor KP-Twente. De volgende dag gaat Joop Abbink
naar huize Lidwina en vertelt over de dropping. Enige dagen later nodigt Joop Abbink
Johannes Ter Horst, Daan Hillenaar en Cor Hilbrink uit voor een vergadering in verband met
de op handen zijnde wapendropping in Twente. Daar horen ze dat de dropping gepland is op
maandag 28 augustus. Op die bewuste avond luisteren de mannen van Johannes Ter Horst
gespannen naar Radio België. Wanneer zij de code horen die aangeeft dat de dropping zal
plaatsvinden, gaat de groep met de auto in de richting van de plaats waar de wapens
afgeworpen zullen worden. Deze plaats is bij Tilligte aan de Dinkel. Wanneer zij daar naar toe
onderweg zijn weten zij niet dat de ‘vangploeg’ van Henk Bos uit Wierden al op de plaats van
bestemming is. De vangploeg werkt voor het Netwerk Blok samen met zeven ‘vangers’. In de
omgeving van het terrein rijdt inmiddels de autos van de KP-Twente. Plotseling wordt er
‘halt’geroepen. De KP-auto stopt niet en rijdt gewoon door. De Landwachters die de auto willen
laten stoppen, pakken hun jachtgeweren en schieten op de auto. Dit schieten is te horen bij
de ‘vangploeg’. Deze mannen raken in paniek en denken dat de Duitsers er aan komen. Ze
vluchten en verstoppen zich in de omgeving. Even later horen zij het vliegtuig aankomen. De
piloten in het toestel zoeken de omgeving af naar grondsignalen. Die moeten het afwerpterrein
markeren. Er is een code afgesproken die aangeeft dat alles oke is. Door het schieten zijn de
signalen door de vangploeg snel gedoofd. Na een paar keer te hebben rondgecirkeld vliegt het
toestel terug naar Engeland. Joop Abbink vertelde aan Coen Hilbrink, de auteur van ‘De
Illegalen’:
We hebben nog controle gehad van de Landwacht in de buurt van het afwerpterrein. We zijn er
doorheen gereden. Terwijl we eigenlijk op zoek waren naar het veld in het donker, vloog er al
een vliegtuig vrij laag rond. Dat moet het vliegtuig geweest zijn. In ieder geval waren we niet op
de plaats. We hebben rondgelopen en gezocht, er kwam geen vliegtuig meer. De zaak was
verkeken. We zijn teruggegaan over dezelfde weg, dus door de controle van de Landwacht. Nu
waren we bang dat er misschien versterking was gekomen. Er werden voorzorgsmaatregelen
genomen. Ramen naar beneden, pistolen schietklaar gemaakt, erdoor jakkeren, de mitrailleur
na één schot. We komen op hetzelfde punt. We zagen in het licht van de lampen dat er veel meer
Duitsers waren verspreid in de sloot langs de weg. Hoofden en geweerlopen op je gericht. Wij
schieten en zij schieten natuurlijk. De mitrailleur weigerde na dat ene schot. We zijn heel goed
teruggekomen zonder een schrammetje. Bron: Johannes ter Horst
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Aadorpsweg
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Koers woonde op erve De Grutter, Aadorpsweg 12

Aan de Aadorpsweg op erve De Grutter woonde Hendrik Jan Koers en zijn vrouw Dika met
hun dochters Alie en Riek. Op 10 mei 1940 werden de mensen aan de Aadorpsweg opgeschrikt
door zware explosies. Het Nederlandse leger trok zich terug naar het westen van het land. Ze
hebben de bruggen over het Twente Rijnkanaal en tientallen met munitie omhangen bomen
langs de Almelosestraat laten springen. Dat was ter hoogte van de fabriek van Ten Bos en
enkele bij cafe Peeze. De reden was om de Duitsers de weg te versperren. De duikerbrug over
de Wierdense Aa was ook opgeblazen. Het was zonnig weer en hoog in de blauwe lucht vlogen
Duitse vliegtuigen richting het westen. Er was opnieuw een explosie en een enorme zandzuil
ging de lucht in ter hoogte van erve De Grutter. Er was een groot gat in de bomenrij bij Ten
Bos. De mensen in de buurt moesten helpen om de wegversperringen aan de Almelosestraat
op te ruimen. De Leemslagenbrug lag, doormidden gebroken, op zijn kant in het Twente
Rijnkanaal. De bomen van de Almeloseweg werden in de Aa gedumpt.
De bom op het huis van Boom aan de Dikkensweg was een vergissing. Wim, drieenhalf jaar,
kwam om het leven. Ook de bom die garage Wassink in de Kerkstraat verwoestte was een
vergissing. Wassink liet hierbij het leven. De geaillieerde vliegers gooiden de bommen op de
spoorlijn, tenminste, dat was de bedoeling. Het was angstig afwachten of de afgeschoten
vliegende bommen (V1) wel op koers bleven en niet voortijdig naar beneden kwamen. Op de
heide rondom het Haarbos lagen patronen. De Duitsers oefenden daar vaak met losse
flodders. Op 29 maart 1945 zijn bij de fabriek van Ten Bos tien gevangen genomen mannen
doodgeschoten.
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Aadorpsweg 12

Langs de Aadorpsweg, bij de familie Koers en langs de Wierdense kant van de Stouwe (Aa),
was het een drukte van belang. Mannen werden opgepakt en gedwongen tewerkgesteld om
voor Todt, van Ypelo tot Vriezenveen, een verdedigingslinie te bouwen. Die bestond uit
bunkers, mitrailleursnesten en loopgraven. Direct achter erve De Grutter, waar Koers woonde,
werden mitrailleusnesten gebouwd. Er was een Duitse soldaat, Paul. Hij was bewaker bij de
in aanbouw zijnde bunker en moest niets van de oorlog hebben. Voor de voedselvoorziening
van Duitsland was het aardappeltransport van Aadorp naar de haven van het Twente
Rijnkanaal. Tijdens het rooien werden de aardappelen aangevoerd via het Overijssels Kanaal.
Ze werden vanaf Aadorp over de weg met de gevorderde paarden, wagens en voermannen naar
de schepen in de haven gebracht. Dagelijks kwamen de volgeladen wagen in colonne over de
Aadorpsweg met op de eerste en de laatste wagen een soldaat die het convooi bewaakte.
Kinderen klommen stiekum op de wagens en rolden zoveel mogelijk aardappels er van af. De
voermannen deden alsof ze niets zagen. Op een keer, toen de colonne de spoorlijn WierdenAlmelo overging, werden ze onder vuur genomen en werd er een bom gegooid. De bom viel in
de hoek spoorlijn Aaorpsweg, voor het huis van Botschuyver. Henk Berkel (van ’n Akker) en
zijn bewaker van de eerste wagen, hadden daar dekking gezocht tegen de oprit naar de
spoorwegovergang. Henk had geluk, de bewaker niet. Hij werd getroffen door een bomscherf
en was op slag dood. Engel Botschuyver van de groentewinkel heeft hem later met een Rode
Kruis driewieler afgevoerd.
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Hollandergraven
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Vanaf de Aadorpsweg was er vrij uitzicht op de begraafplaats aan de Appelhofstraat en de
fabriek van Höfkes aan de Dikkensweg. Toen op 6 september 1944 de olietrein op de spoorlijn
tussen de Aadorpsweg en Höfkes in brand werd geschoten kon Koers dat vanuit zijn kamer
heel goed volgen. Er dreven dikke rookwolken boven Wierden. Nog jaren later kon hij op
plaatsen tussen de Aadorpsweg en de spoorbrug nog rood gekleurd grind zien van het
verbrande ballastbed. De oude spoorlijn is verlegd vanwege de doortrekking van het Twente
Rijnkanaal naar Almelo. Op eerste kerstdag 1944 werd de trein bij de fabriek van Höfkes
beschoten. In de trein zaten dwangarbeiders uit Zuid Holland en Zeeland. De vliegtuigen die
vanuit de richting Aadorpsweg de trein onder vuur namen werden op hun beurt weer onder
vuur genomen door het FLAK- geschut. De Flugzeug Abwehr Kanone stond bij de spoorlijn
opgesteld. Koers kon de scherven van de luchtdoelgranaten op het dak van zijn huis horen
rammelen. Er waren vier doden en vele gewonden te betreuren.
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In de tweede helft van 1944, na Dolle Dinsdag (5 september), werd het steeds angstiger voor
vrouw Koers. Omdat zij zo dicht bij het spoor woonden en ‘Bosschop’n Jantje’ ’s nachts veel
over en langs het spoor vloog en regelmatig een bom afwierp, durfde ze niet meer thuis te
slapen. Daarom sliep de familie Koers bij buurman Egberts. Na het avondeten ging Dick
Egberts met een lege fles voor een liter melk naar Koers. Hij haalde opoe en ome en de tantes
Alie en Riek op. Hij hielp met het voeren van de koeien om daarna met de volle fles melk naar
huis te lopen. Ze moesten voor spertijd, die om acht uur inging, binnen zijn. Op een avond
reden vier mannen op fietsen met rammelende banden richting Aadorp. Er was een aanslag
gepleegd op Herman Van der Kolk en Wessels, een onderduiker. Herman had het er, met
uitzondering van een schampschot langs de hals, goed van afgebracht. Wessels heeft het niet
overleefd. Beide mannen hadden in opdracht van de NSB-burgemeester een lijst
samengesteld. Daarop stonden de namen van mannen die in Duitsland te werk zouden
worden gesteld. Omdat zij de lijst met namen altijd bij zich hadden en de mensen op de lijst
niet aan het transport konden ontkomen, is door het verzet besloten beide mannen te
liquideren. Bij Van der Kolk voor de deur werd door het verzet een NSB’er doodgeschoten. De
volgende dag kwamen de Duitsers bij Egberts waar Dick in de tuin was. Ze waren bezig met
een buurtonderzoek om erachter te komen wie verantwoordelijk was voor het liquideren van
de NSB’er. ‘Heb jij gezien wat er gebeurt is’, werd aan Dick gevraagd. Die had het gezien en
aan tafel was erover gesproken. Hij had van zijn vader ook geleerd dat hij niet mocht liegen.
Dilemma! ‘Ja, ik weet het, die landwachters doen de hele dag niks’, antwoordde Dick.

Links is het huis waar in de oorlog Van der Kolk woonde, rechts woont Kerkdijk
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Hollander Graven, nu Wierdense Aa

Twee geallieerde piloten waren met hun vliegtuig bij Hardenberg neergeschoten. Om weer
heelhuids op hun basis terug te komen zijn ze langs de spoorlijn Almelo-Mariënberg gelopen
richting het zuiden. Ze kwamen terecht op de splitsing met de spoorlijn Almelo-Wierden.
Vandaar richting Wierden en de eerste weg die ze tegenkwamen was de Aadorpsweg. Omdat
ze de drukke Almelosestraat naderden besloten ze ergens aan te kloppen. En dat was bij
Egberts. De twee mannen die Engels spraken en blauwe overals droegen werden direct
herkend als Engelse vliegers. De verzetsman Van Tol heeft de vliegers opgehaald en hen verder
gebracht. Op het onderbrengen van geallieerde piloten stond de doodstraf. Van Tol vertelde
later dat de piloten veilig op hun basis waren teruggekeerd. Na de bevrijding kwamen
militairen met Van Tol gevechtsrantsoenen brengen met van alles en nog wat, zoals sigaretten,
chocolade en kauwgum. Egberts kreeg later, als blijk van waardering, twee getuigschriften
voor zijn hulp aan de piloten.
Met de bevrijding in zicht begon Egberts samen met Koers na te denken over een goede
schuilplaats. Na enig beraad viel de keus op de ruimte onder de opkamer in de boerderij van
Koers. Daar was aan de noordkant, via een raam, ook een ontsnappingsmogelijkheid. De
kelder was alleen vanuit de woonkamer bereikbaar. Via het trapje van de opkamer en een trap
naar beneden. De laatste dagen voor de bevrijding waren er Canadese voertuigen die reden
tot aan de fabriek van Ten Bos. Ze kwamen onder vuur te liggen en trokken zich terug. Op
dat moment is besloten om richting de veilige schuilkelder bij Koers te gaan. Ondertussen
begon het door het naderende oorlogsgeweld steeds onrustiger te worden. In de toren van de
hervormde kerk was een gat geschoten. Waarschijnlijk zat er een Duitse verkenner in. Omdat
het tegen de avond liep maakten vrouw Koers, Alie, Riek en moeder Egberts het avondeten
gereed. Besloten werd dat dit om veiligheidsredenen in de schuilkelder opgegeten zou worden.
Voorzichtigheid met borden was geboden want die waren schaars. Na het eten zou Dick de
borden naar de keuken brengen. Hij vergat dat het trapje vastgezet moest worden en viel met
borden en al op de stenen vloer. De laatste vier borden stuk. Het gezelschap was intussen
uitgebreid. De buren van de overkant, Hillie en Jetze Wignand, kwamen hun gezelschap
houden. Toen er in de buurt granaten insloegen werd het vee en het paard de wei ingedreven.
Als er brand zou ontstaan was daar geen gelegenheid meer voor.
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De inslagen van de granaten kwamen steeds dichterbij. Toen er één door het rieten dak van
de boerderij was gevlogen en er een paar direct naast de boerderij vielen, vonden de ouderen
het te gevaarlijk om in de schuilkelder te blijven. Dus werd er besloten de kelder door het
smalle kelderraam te verlaten. Ze gingen schuilen in de mitrailleurnesten. Op het moment dat
Hillie en Jetze uit de kelder kwamen viel een granaat tussen haar en het kippenhok naast de
boerderij. Hillie werd geraakt door een scherf in boven- en onderbeen. Jetze kreeg er een paar
in de borst. Ze hadden dringend medische zorg nodig. Maar ja!! Vanuit de schuilplaats was
een rode gloed te zien in het Zuidbroek. Daar was het frontgebied en er waren branden. Later
bleek dat er verschillende boerderijen in brand waren geschoten. Terwijl de granaten om hen
heen vielen en de lucht vol zat met kruitdamp, heeft het groepje mensen in het
mitrailleursnest het aanbreken van de dag afgewacht. Jetze en Hillie zijn, ondanks dat het
niet veilig was, naar het Algemeen Ziekenhuis te Almelo gebracht. Alie werd naar Kamphuis
van hotel Modern in de Spoorstraat (nu Egbert Gorterstraat) gebracht. Dat waren de
aanstaande schoonouders van Alie, zij was verloofd met Johan Kamphuis.
Het paard werd uit de wei gehaald en voor de platte wagen gespannen. Enkele koeien hebben
het niet overleefd. Het allernoodzakelijkste werd op de wagen geladen en ook matrassen en
dekens voor de gewonden. Ze droegen een wiite lap aan een stok en Koers zat op de bok. De
rest liep achter de wagen. Ze zijn via de Aadorpsweg, Bruglaan en het Zwertelaantje op
weggegaan naar Almelo. In het brugdek van de Stouwe zaten gaten maar daar konden ze
zonder veel problemen overheen. Bij Michel aangekomen werd hen afgeraden om verder te
gaan. Maar omdat er gewonden op de wagen lagen besloot de groep toch verder te gaan. Vanaf
de boerderij van Michel tot het Zwartelaantje lagen, aan de noordkant van de Bruglaan,
mannen met blauwe overals in de sloot. De vuurwapens in de aanslag. Zij waren van de
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Aan de zuidkant van de Bruglaan lagen nog enkele
fanatieke Duitsers van de Hermann Goering divisie die zich niet wilden overgeven. Het was
een spannende tocht en gelukkig kwamen ze zonder ongelukken aan op het vluchtadres.
Almelo was al op 4 april bevrijd en er werd feest gevierd. Terwijl Wierden na hevige gevechten
in het Zuidbroek en omgeving vijf dagen later, op 9 april 1945, werd bevrijd.

Het Zwartelaantje
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Na de oorlog werd het Twente Rijnkanaal doorgetrokken naar Almelo. De zijtak van het
Twentekanaal begint tussen Goor en Delden.

1936, werkzaamheden Twentekanaal bij Hengelo
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Na de bevrijding van Wierden konden Egberts en Koers terug naar hun huis. De boerderijen
stonden er nog. Zowel de Duitsers als de Canadezen hadden echter veel vernield. Aan de
Aadorpsweg en het Zuidbroek waren overal de sporen van de oorlog aanwezig. Afgebrande
boerderijen, kapot geschoten huizen, granaattrechters in weilanden en tuinen, achtergelaten
munitie, handgranaten, lege hulzen van tankgranaten. Het duurde geruime tijd voordat alles
weer een beetje normaal was. De jongens uit de buurt gingen dagelijks naar de jachthaven in
het Twente Rijnkanaal. In de grote loodsen aan de haven en in tenten erachter waren
Canadezen. En je kreeg er chocolade of kauwgum. Je kon eieren ruilen voor sigaretten of voor
eimeel om flensjes van te bakken. Soms kregen ze bij de veldkeuken een stuk van een groot
vierkant wittebrood mee. Maar al snel kwam aan de vrije tijd een eind en moest de jeugd naar
school. Het leven ging verder en er werd aan de wederopbouw gewerkt van steun van de
Amerikaanse Marchalhulp. Bron: Dick Egberts.
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Op 13 maart 1944 werden Fons Gerard en Piet van Dijk, twee verzetsmensen die betrokken
waren bij een organisatie voor pilotenhulp, door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Zij werden
gevangen gezet in het huis van bewaring te Almelo. Het verzet was bang dat de SD de twee
onder druk zou zetten en hen aan de praat zou krijgen. Henk Höften besloot een
bevrijdingsactie te plannen onder leiding van Ter Horst. De nummers van de cellen van Fons
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Gerard en Piet van Dijk werd verstrekt door Klaas Hoeve, hij was de hulp vanuit de gevangenis.
Op 22 maart vond de overval plaats die werd uitgevoerd door drie leden van de KP Enschede,
twee leden van de KP Almelo en twee leden van de RvV (raad van verzet) Utrecht. Die avond
belde Ter Horst aan bij de gevangenis. Nadat de portier de deur van het slot had gedaan stapte
hij met de twee RvV’s naar binnen. Achter hen kwamen nog twee KP’ers. Vervolgens werd de
portier opgesloten, samen met het hoofd van bewaring en een bewaarder. Ze wisten de sleutels
te bemachtigen. Ook in het cellencomplex werden de bewaarders opgesloten. Daarna werden
de gevangenen bevrijd en naar een onderduikadres in Vriezenveen gebracht.

Johannes Ter Horst, de eerste foto staat op zijn vervalste persoonsbewijs. Hij was ook
betrokken bij de spoorwegsabotage. Johannes had de leiding over KP Enechede en later de KP
Twente in Huize Lidwina te Zenderen.

Op 29 september 1944 werd bij Mondriaan aan de Baniersweg Henk Höften gearresteerd.
Henk heeft onvoorstelbaar veel mensen geholpen aan vrijstellingen voor de in Duitsland en
bonkaarten.
Hij werd gearresteerd door leden van de SD, met name Johan Veefkind, Ger Campman, Croin
de Planque en Nieuwenhuis. Het eerste verhoor vond plaats in het café van Ten Oever. Hij
werd daar op vreselijke wijze mishandeld. De Duitsers die hier verantwoordelijk voor waren
zijn Frits Neubachner uit Warglauken, Holbeck uit Kiel, Seiffert uit Duisburg en Goerke uit
Herne. Ze kregen opdracht van de kommandantsführer Oskar Konrad Gerbig. De tweede
kommandoführer was Paul Hardegem. Deze groep SD’ers vestigden zich begin september aan
de Bornestraat te Almelo.
Na het eerste verhoor werd hij overgeleverd aan de SD Bornsestraat waar hij opnieuw werd
verhoord. Men wilde weten waar de bonkaarten, de valse stempels en het pistool vandaan
kwamen. Hij heeft nooit zijn mond opengedaan.
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In de avond van 30 september 1944 gaf Hardegen opdracht aan Neubacher, Holbeck en Patzke
om Henk Höften zonder proces dood te schieten. Henk werd meegenomen naar het Marktplein
te Almelo. Hij werd daar door de drie SD’ers vermoord.

Henk Höften is geboren op 2 juni 1913 te Wierden. Hij was van beroep adjunct-commies op
het arbeidsbureau te Hengelo. Hij maakte deel uit van het verzet tegen de Duitsers en heeft
ervoor gezorgd dat honderden mannen niet te werk werden gesteld in Duitsland.

297

Op 13 oktober 1944 werden Hans Vos, J.G. Heijdenrijk en E. Reinders gearresteerd. Zij waren
in het bezit van wapens die ze gebruikten voor het bevrijden van gevangenen. Zij werden
overgebracht naar de Bornsestraat. Daar werden zij gemarteld en verhoord. Hans Vos werd
op 15 oktober 1944 in een motor met zijspan geduwd en werd weggereden richting Wierden
door de SD’’ers Otto Goerke en Seiffert. Ze gingen de weg in bij de Mosterdpot, de
Schuilenbergsweg. Hans liep enkele meters voorop en werd door Otto Goerke in de rug
geschoten. Hans overleed ter plekke. Weer iemand die zonder proces werd doodgeschoten.
Hetzelfde gebeurde met Heijdenrijk en Reinders. Reinders werd dezelfde dag op hetzelfde
weggetje bij de Mosterdpot neergeschoten door Neubachner en Holbeck. Heijdenrijk werd
richting Vriezenveen gebracht. Net voorbij het woonwagenkamp werd hij neergeschoten door
Goerke en Seiffert.
Op 29 september 1944 werd Timmerman gearresteerd door de landwachters Slettenhaar en
Nijenboer, tegelijk met Douwe Mik. Douwe is later ontsnapt. Op 30 september werd
Timmerman meegenomen door Frits Neubachner en Büchner. Hij werd neergeschoten in het
Bokhovenbos te Almelo. F. Ten Brinke werd op 6 oktober 1944 door de landwachters
Slettenhaar en Nijenboer gearresteerd. Weer dezelfde handelingen, verhoren, mishandelingen
en tenslotte afvoeren om te worden doodgeschoten. Deze moord werd uitgevoerd door
Neuenbachner en Holbeck net voorbij het woonwagenkamp aan de Vriezenveenseweg.
Op 7 december 1944 was er een inval bij Rompelman uit Almelo. Vader en zoon Rompelman,
Jantje Adams en Chiel Dethmer werd gearresteerd. Chiel werd afgevoerd naar kamp
Raijerhorst waar hij op 3 maart 1945 is overleden. Bij de huiszoeking werden documenten
gevonden. Daarin kwam de naam Hendrik De Vries uit Enter voor. Hardegen en Neubachner
reden naar Enter en arresteerden in zijn huis Hendrik De Vries. Hij werd ernstig mishandeld.
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Even later werd hij naar buiten gesleept en vlak voor zijn woning doodgeschoten. Er werd een
radio, een schrijfmachine en verzetsdocumenten gevonden. De zendapparatuur is niet
gevonden. De Vries had een Duitse deserteur verborgen.

Hendrikus De Vries
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Pastoor Heimerikx spreekt woorden van troost tegen de familie De Vries bij de onthulling van
het monument . Hij was pastoor van Enter van 1927 tot zijn overlijden in 1952.

Ter herinnering aan Hendrikus De Vries.
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Op 16 november 1944 werden bij een inval mensen uit Goor opgepakt. Ze werden verdacht
van het verbergen van Duitse deserteurs en wapenbezit. Het waren Evert Bos (28 jaar),
Hendrikus Ten Heggeler (23 jaar) en Harrie Woertman (21 jaar). Ook zij werden naar de
Bornsestraat gebracht en vreselijk gemarteld. Neubachner en Holbeck kregen weer opdracht
om de drie uit de weg te ruimen. Eerst werd Ten Heggeler meegenomen naar de haven van
het Twente Rijnkanaal. Een uur later volgde Woertman en werd op dezelfde plaats vermoord
als Ten Heggeler. Evert Bos werd later op de avond aan de Bornsestraat door Neubachner en
Holbeck zonder proces neergeschoten. Dit was een van de laatste acties in rayon Almelo.
Hardegen bleef en Campman werd ingedeeld bij het Kommando Hauptman Backer,
Ordnungspolizei. Dit kommando was verantwoordelijk voor de arrestatie van Kerkdijk en
Meijers uit Vriezenveen. Zij werden doodgeschoten bij Apeldoorn. Tijdens razzia’s in Daarle
werd Albert Eizing doodgeschoten door Goetz. Ook werd Kamphuis neergeschoten door de
Nederlandse SD’er Campman. Gelukkig overleefde hij deze aanslag op zijn leven.
Op 5 september 1944 gonsde het van de geruchten. Er werd beweerd dat de geallieerden met
hun machtige legers doorstootten naar Amsterdam en Amersfoort. Op 6 september zou Zwolle
bevrijd worden en misschien de volgende dag Wierden? Later bleek het om valse geruchten te
gaan. Maar er kwamen auto’s met vluchtende NSB’ers door het dorp die in oostelijke richting
reden. Op 6 september passeerde er een trein met gevluchte NSB’ers. Diezelfde dag kwam
Anton Mussert en zijn gevolg aan op de Bellinckhof te Almelo. Hij was gevlucht en bang om
aangehouden te worden. In heel Nederland werden door de geallieerden geschoten en bommen
gegooid op treinen en troepenverplaatsingen. Acht Thunderbolts stegen op van de basis aan
de Rue de la Grande Leche te Bevekom in België.
Het vliegtuig is speciaal uitgerust voor het vernietigen van pantservoertuigen en andere
gronddoelen. De Thunderbolt II is zo stevig gemaakt dat hij wel "vliegende tank" wordt
genoemd. Het casco is gemaakt in honingraatstructuur die bestand is tegen treffers van
pantserdoorborende en hoogexplosieve munitie tot drieentwintig millimeter. Alle voor de
vlucht noodzakelijke systemen zijn drievoudig uitgevoerd (een dubbel hydraulisch en een
enkel mechanisch systeem). Hierdoor kan de vlieger zelfs zonder hydrauliek of met een half
afgeschoten vleugel nog veilig landen. Het toestel heeft zelfdichtende brandstoftanks en is zo
geconstrueerd dat het met één motor, één staart, één hoogteroer en een half afgescheurde
vleugel nog bestuurbaar te vliegen is. Ook de plaatsing van de motoren is zodanig dat ze, recht
van voren gezien, afgedekt worden door de vleugels wat de kans verkleint dat ze door vuur
van de grond geraakt worden.
De Thunderbolts hadden opdracht ten oosten van de IJssel de wegen en spoorlijnen te
beschieten. Hun doel was de auto’s en de treinen van de weermacht te verpletteren.
Op de spoorlijn van Nijverdal naar Wierden stond op 6 september een trein met gevluchte
landverraders. Deze trein stond stil in verband met luchtalarm. Veertien veewagens zaten vol
met vluchtelingen. Toen de trein stil stond renden ze weg van de spoorlijn. Later zag men ze
in groepjes in Wierden lopen zoekend naar vervoer richting Duitsland. Om dertien uur stond
op de spoorlijn in Wierden een gigantische trein. Het was een trein met zevenentwintig tanks
gevuld met olie en benzine. Tegen die tijd was het lawaai te horen van naderende vliegtuigen.
De mensen vluchten naar de schuilkelders. Enkele auto’s van de Wehrmacht vluchtten in een
zijweg van de Nijverdalseweg en verscholen zich onder de bomen op de hoek van de
Schietbaanweg. Door drie Thunderbolts werden ze beschoten en ze gingen in vlammen op. De
andere vijf jachtvliegtuigen kregen de grote olietrein in de gaten. Deze werd twee keer in de
lengte beschoten. Na ongeveer tien minuten zag men de eerste rookwolken die steeds groter
werden. Na een half uur was het een grote vlammenzee. Van de zevenentwintig tanks stonden
er negentien in brand. Het Duitse spoorwegpersoneel dichtte zes olietanks met houten pinnen
zodat het vuur doofde. Het was zo erg dat de mensen in Almelo hun lampen moesten aandoen.
De brand was zelfs te zien in Enschede en net over de grens. De mensen die aan de spoorlijn
woonden vluchten naar veiliger oorden. Ook de stationschef vluchtte omdat de trein stilstond
vanaf de overweg aan de Hexelseweg tot een paar honderd meter achter de fabriek van Höfkes.
Blussen was niet mogelijk. Drie dagen heeft deze grote brand gewoed.
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Achter textielfabriek Höfkes, Dikkensweg, De foto is gemaakt door Jan Kolkman

Achter erve Kolkman (fotograaf). De foto is gemaakt door Jan Kolkman
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Jan Flim, doodgeschoten op zondag 8 april 1945. Hij was drieentwintig jaar.

Wilhelmina Flim, zus van Jan, zij is tegelijk met Jan doodgeschoten. Zij was zeventien jaar.
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Gerrit Krommendijk, gedood door een granaatscherf in de schuilkelder van zijn ouderlijk huis
aan de Nijverdalsestraat 111, op 6 april 1945, drie dagen voor zijn verjaardag. Hij zou twintig
jaar zijn geworden.

Hendrika Egberts – De Leeuw is op 6 april 1945 gedood door een granaatscherf in de woning
van haar schoonouders aan de Vriezenveenseweg. Zij is veertig jaar geworden.
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Het begon in de nacht van woensdag op donderdag. In de gevangenis van Zwolle liep de Sd’er
Zwiers rond en wees mannen aan die meemoesten in de gesloten SD-wagen om te vermoord
te worden in Wierden. Uit Zwolle waren dit Johan Langkamp, Jacob Roël, Jacob Albers,
Hendrik Bannink, William Jakma, Adriaan Hendriks, Albertus Huiberts, Eduard Keilholtz,
Hendrik Maaskant, Free Roskam en Sico Sietzema. Enkelen hadden nog even tijd om afscheid
te nemen van hun celgenoten. Ze wisten wat er zou gebeuren. Allen werden, geboeid met een
koord, in de wagen geduwd. Zo ging het ook met de groep Apeldoorn. Zij zaten gevangen in de
cellen van de Willem 111 kazerne. Hun namen zijn Hendrik Jordens, Hattias Boers, Berend
Dijkman en Lulof De Wilde. Ze werden door de SD’er Gerbick aangewezen om zich klaar te
maken voor vertrek. Ze werden ook in de wagen geduwd die werd bestuurd door de Belgische
SD’er Rielaerts. Ook zij wisten dat dit hun einde zou worden. Beide groepen, Zwolle en
Apeldoorn, kwamen ongeveer tegelijkertijd aan bij de gevangenis aan de Marktstraat te
Almelo. Daar werden ze als vee naar binnen gedreven. Ze moesten wachten tot er twintig man
zou zijn. Er moesten er nog vijf komen. De slachtoffers uit Almelo waren aangewezen door de
SD’er Veefkind. In deze groep zaten dominee Pieter Wolfert, Herman Kampman, Johannes
Verdriet, Jan Seckel en Wietse Douwsma. Dominee Wolfert had nog de stalen boeien om die
hij had omgekregen bij zijn arrestatie. De rest was vastgebonden met touwen. Het was zes
uur in de ochtend. Een kwartier later kwam de moordbrigade. Zij behoorden tot de SD Arnhem
maar waren bij de luchtlanding bij Arnhem (Market Garden) in september 1944 gevlucht naar
Enschede. Klokslag half zeven werde de mannen als beesten in twee wagen gedreven. Ze
vertrokken richting Wierden. Even voor zeven uur kwamen ze aan bij de fabriek van Ten Bos
aan de Almelosestraat. Daar moesten de mannen van de groep Apeldoorn en Almelo,
aangevuld met Free Roskam uit Zwolle, uitstappen. Ze waren met z’n tienen. Ze werden naast
elkaar opgesteld met het gezicht naar het zuiden. De andere tien waren verplicht vanuit de
wagen toe te kijken. Dit was ook het geval met de mensen die op dat moment passeerden. Ook
zij moesten stilstaan en kijken. Door de commandant werd een korte verklaring voorgelezen.
Niemand kan zich echter herinneren wat hij heeft gezegd. Precies om zeven uur van de 29 e
maart werd er geschoten. De mannen kregen nog een schot in de nek voor de zekerheid. Men
stapte weer in en reed richting Rijssen. Bij het Grimbergkwartier werd het sein gegeven om te
stoppen. De tien overgebleven mannen uit Zwolle moesten uitstappen. Om kwart voor acht
werden hun vermoord. De inspecteur van politie, Bannink, was de enige die werd doorzeelfd
met kogels. Bij de moorden waren de volgende SD’ers aanwezig: Hardegen en vier personen
van het commando Backer en Otto Kuckuk, Otto Sandrock, Johan Goetz, Gerald Campman,
Stoppler en Schildhuizen.
In het noodziekenhuis te Wierden kwam om acht uur een vrouw binnenrennen, totaal
overstuur. Zij was op weg geweest naar de kerk omdat het Witte Donderdag was. Zij had ook
opdracht gekregen om toe te kijken. Om tien uur kwam de opdracht van de gemeente om
paard en wagen gereed te houden om de vermoorde mannen op te halen. Maar deze bleven
tot twaalf uur langs de kant van de weg liggen als voorbeeld voor anderen. Om twaalf uur
stond de SD’er Otto Sandrock toe om de doden mee te nemen. Een uur later kwamen ze aan
bij het noodhospitaal waar inmiddels een lokaal was vrijgemaakt. De doden werden naast
elkaar gelegd. In overleg met de gemeente werd besloten de mannen op een waardige manier
te begraven. Dat zou de volgende dag om twaalf uur gebeuren. Het probleem was om in die
korte tijd twintig kisten te maken. Maar de plaatselijke aannemers beloofden dat de kisten de
volgende morgen in het noodhospitaal zouden zijn. De mannen konden niet worden
geidentificeerd omdat ze geen persoonsbewijs bij zich hadden. Opoe Morsink herkende
dominee Wolfert en al snel werden Bannink, Kampman en Seckel herkend. Om tweeentwintig
uur stormde de SD binnen onder leiding van Hardegem en Campman. Ze schreeuwden en
vloekten: ‘Waarom zijn die zwijnen nog niet begraven’. Ze dreigden dat de mensen in het
ziekenhuis ernaast kwamen te liggen als ze niet voor zeven uur onder de grond lagen. Nu
moest er snel gehandeld worden. De aannemers moesten bericht krijgen dat de kisten nog
diezelfde nacht geleverd moesten worden. In de vroege ochtend van Goede Vrijdag van 30
maart 1945 werden de slachtoffers in hun kisten gelegd. Elke kist kreeg een nummer dat
overeenkwam met het nummer dat ze al eerder hadden gekregen. Gemeentewerkers hebben
ervoor gezorgd dat het massagraf op de begraafplaats aan de Appelhofstraat klaar was. Om
zeven uur vertrok men met de kisten naar het kerkhof. Daar werden zij ter aarde besteld in
het grote graf.
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Monument aan de Almelosestraat; de foto is gemaakt door Hermann Hinsenveld.
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Op 9 april 1945 werd Wierden bevrijd. Enkele dagen erna kwamen de eesrte familieleden voor
informatie over hun zoon, man of broer. Dan werden hun de zakken met kleren getoond en
maar al te vaak kwam er de bevestiging: ‘Ja, hij is het’. Een zak echter bleef liggen. Pas jaren
na de bevrijding werd bekend van wie de zak was. Hij was van Lulof De Wilde uit Apeldoorn.
Zeventien slachtoffers zijn herbegraven in de plaats waar zij vandaan kwamen. De andere
drie, Wietse Douwsma, Lulof De Wilde en Jan Seckel liggen nog in Wierden op de
begraafplaats. Bron: F. Noltus.

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen
Herhaal ze duizend malen
Al die malen zal ik wenen.
Leo Vroman

Jan Altink
Jan Altink is geboren op 21 oktober 1885 en overleden op 6 december 1971 te Groningen. Hij
was een van de veelzijdigste schilder uit het Hollandse expressionisme.
Altink stamde uit een veehoudersgezin en kreeg zo zijn voorkeur voor het plattelandsleven
mee. Niettemin werkte hij ook in Keulen en Hamburg, aan de Italiaanse Rivièra en in
Zwitserland. Toen hij vijftien jaar werd, liet hij zich inschrijven aan de Academie Minerva in
Groningen. Hij bleef er opleiding volgen tot 1907. Tot zijn vroegste opleiders hoorden F.H.
Bach en Dirk De Vries Lam. Door Bach werd Altink aangemoedigd buiten te schilderen op het
Groningse platteland. Een aantal vroege tekeningen van Altink uit de jaren 1922-1923 laat
echter zien dat hij ook in Vincent Van Gogh een inspiratiebron vond. In 1915 begon hij met
Berend Barlinckhoff aan de Visserstraat nummer 14 in Groningen het reclamebureau
Barlinckhoff en Altink Decorateurs en Teekenaars. Hij maakte onder meer reclamewerk voor
de warenhuizen van Vroom en Dreesmann in Zwolle en Meppel, die door de mede Ploeglid
Hendrik Werkman werden gedrukt.
In mei 1918 was hij een van de oprichters van de bekende Groningse kunstenaarsgroep De
Ploeg. De naam is bedacht door Jan Altink. Hij wilde de Groninger kunst gaan "ontginnen" en
dacht daarbij aan het omwoelen van aarde. Hierbij is een ploeg nodig, vandaar de naam. De
statuten waren van dit streven geen afspiegeling. Er werd een zeer pragmatisch doel
omschreven: Groninger artiesten nader tot elkaar brengen en het kunstleven op alle wijzen te
bevorderen’. De Ploeg kende geen artistiek manifest. In 1921 werd hij er de secretaris van en
meermaals trad hij op als jurylid bij de exposities van de kring.
Beïnvloed door de vijf jaar jongere Jan Wiegers gaf Altink, in 1924, het Groningse
Oerprovincialisme op en nam hij het heftiger kleurenpalet van het expressionisme over, toch
emotioneel ingetogen verbonden blijvend aan het Groningse landschap. Vanaf 1934 werd hij
zelf leraar aan de Groningse Academie. Hij ontwierp ook exlibris en een boekband voor
uitgever Bosch en Keunig in 1937 (Vonken van het verleden). In 1955 kreeg hij, vanwege van
zijn indrukwekkende kunstprestatie, de Culturele prijs van de provincie Groningen. Enkele
van zijn leerlingen waren Derk Meedema, Everhardus Joseph Scheffers, Klaas Jacob Woltil,
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Eddy Wieringa, Remko Watjer, Arya Plaisier, Marten Klompien, Wietse Hoving, Siep Van den
Berg en Ruurd Elzer..
Kenmerkend voor Jan Altink is zijn grote voorliefde voor het buiten werken. Het maakt hem
meer dan enig ander Ploeglid de landschapsschilder van de kunstkring bij uitstek. De soms
spontaan ontstane, scherp waargenomen en raak weergegeven was- en olieverfportretten
tonen aan dat hij ook dat motief ten volle beheerste en daarin zichzelf soms overtrof. Hij was
een trefzekere tekenaar, die niet meer vastlegde dan nodig was. Als graficus liet hij een
belangrijk oeuvre na, waarin de etsen en de litho's een prominente plaats innemen.
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Wordt vervolgd: Aaltink, er was eens… deel 2
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