Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.315
Erve Bannink
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Historie boerderij
Jan Willem Bouwhuis Hzn, eigenaar en bewoner van de boerderij Slots (3.1.340) (en later bewoner van
Luttikhedde in Kerspel-Goor), stichtte hier nabij z’n eigen boerderij in 1880 op een stuk grond met bos en
hakhout een nieuw boerderijtje.
In 1902 werd dit aangekocht door de familie Jannink in Goor. De erven Jannink verkochten de boerderij met
ruim 7 hectare grond in 1960 voor ruim 25.000 gulden aan de toenmalige pachter de familie Bannink, die samen
met hun reeds in bezit zijnde grond een boerderij met 9 hectare grond verkreeg.
In 1950 en 1972 werd de boerderij verbouwd, terwijl er in 1991 het achterhuis een woonbestemming kreeg.
Bewoners:
►
Eerste pachter was de uit Gorssel afkomstige familie Hendrik Leunk die na 8 jaar, in december 1888,
weer vertrok en wel naar Goor.
►
Vervolgens vestigde zich hier in 1889 de in Lochem geboren Derk Bannink (1841-1907). Derk was in
1865 in Lochem getrouwd met de Markelose Janna Kloppers (1837-1913) geboren op de boerderij Schuppert in
het Markelosebroek (Markelo 1.6.110). Op Schuppert werd ook hun eerste kind geboren. Na hun trouwen
verhuisden ze naar Groot Dochteren waar Derk als dagloner de kost verdiende. Al snel vertrok Derk met z’n
gezin vanuit Groot Dochteren naar Laren om in Verwolde op de
boerderij Jeumer, huidig adres Warfveendijk 8 (hemelsbreed dicht bij
Schuppert), te gaan wonen waar de overige 5 kinderen werden
geboren. Op 1 januari 1889 kwam dus dit gezin vanuit Laren naar de
Stoevelaarshoek.
Hun oudste dochter Berendina Bannink (1866-1896) trouwde in 1889
met Harmen Heuten (*1857) geboortig van de boerderij Dikkeboer in
het Markelosebroek (Markelo 1.6.180). Harmen was eerst knecht bij
Bello-Hoevink in Stokkum en Wansink in Beusbergen om in 1885
naar Laren te vertrekken, waar hij Berendina zal zijn tegengekomen.
Zij trouwden dus in bij Derk en Janna en werden later de opvolgers op
Bannink. Ook al omdat de overige kinderen Bannink zich buiten
Markelo vestigden: Janna (*1868) trouwde in 1892 met Gerrit Nijman
in Lochem, Jan Hendrik (*1870) werd koetsier bij Rigtersbleek in
Enschede en trouwde in 1899 met de Needse Jenneken Roerink,
Hendrik Jan (*1873) exploiteerde een groothandel in specerijen en
trouwde in 1899 met Geesken Blomer, Johanna Gerharda (*1879)
trouwde in 1905 in Enschede met de textielfabrikant Jan Dalenoort en
zoon Derk Jan (*1876) ging werken in de textiel in Lonneker.
Na het overlijden van een dochter in 1894 en van nog een dochter en
z’n vrouw Berendina in 1896 vertrok Heuten in 1897 met z’n zoontje
Derk Bannink (*1841) en Janna Kloppers
naar Laren.
(*1837), omstreeks 1898

►
Zoon Derk Jan Bannink (1876-1954) keerde in
1898 terug uit Lonneker en werd de definitieve opvolger.
Hij trouwde in 1904 met Jenneken Hoekman (1880-1967)
van boerderij Hoekman- Snat (3.2.250). Zij kregen 4
kinderen: Arend Jan (1906-1993) die trouwde met
Geertruida Hidders in Diepenheim, Berendina Johanna
(1907-1990) die in 1931 trouwde met Gerrit Hendrik
Roelvink, lang op de Kattenberg woonde en later aan de
Stationsstraat, Jan Hendrik (1909-1909) en de oudste zoon
Derk Jan die de opvolger werd.
►
Derk Jan Bannink (1904-1993) trouwde in 1931
met de Diepenheimse Hendrika Boezewinkel (1907-1991).

Jenneken Hoekman (*1880) en
Derk Jan Bannink (*1876)

Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Jenneken Gerda Hendrika (*1942) die in 1961 trouwde met Marinus Arnoldus ter
Bals in Neede, welk huwelijk in 1984 werd ontbonden en zoon Derk Jan Johan (*1935) die de opvolger werd.
►
Jan trouwde in 1957 met Janna Hendrika Lammertink (*1939) van de Hunger in Stokkum (Stokkum
2.1.130). Zij kregen 4 kinderen: Hendrika Gerritje (Ria) (*1957) die in 1980 trouwde met Gerrit Ludwig
Exterkate, Dirkje Johanna (*1962) die eerst trouwde met Willy Snijders en vervolgens in 1996 met Laurentius
Bernardus Wiggers; zij gingen wonen in Losser, Marianne (*1963) die in 1990 trouwde met Alex Fleurbaaij in
Goor en zoon Arend Diederik (Arie) (*1959) die de opvolger werd op Bannink.
►
Hij trouwde in 1991 met Antonia Hyachintia Maria (Antoinette) Overbeek. Ook zij kregen 4 kinderen:
Nick (*1992), *Irish (*1994), Danny (*1995) en Tim (*1997).
Harry Bannink
Hiervoor is al vermeld dat enkele van de kinderen van Derk Bannink en Janna Kloppers op jonge leeftijd hun
heil zochten in de opkomende textielindustrie in Enschede.
Het waren Jan Hendrik (*1870), Hendrik Jan (*1873) en Johanna Gerharda (*1879), die er allen in slaagden
om in deze nieuwe wereld een meer dan gemiddeld bestaan op te bouwen.
Hendrik Jan, die een groothandel in specerijen opbouwde, en z’n vrouw kregen één zoon, Gerhard Bannink, die
een Duitse vrouw trouwde. Dit echtpaar kreeg twee zoons: Herbert en Harry.
Het was deze Harry Bannink die later een succesvol muziekcomponist en landelijk bekende TV-persoonlijkheid
zou worden.
Harry Bannink (1929-1999) was een zeer bekende componist, arrangeur en pianist. Hij begon zijn muzikale
carriere in een dansorkestje in Enschede, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. In die tijd had hij nog
geregeld contact met de bewoners van erve Bannink; hij logeerde er en schroomde ook niet om in de
hongerwinter te vragen om eieren en boter.
Ook later kwam hij nog geregeld op bezoek bij het ouderlijk huis van z’n grootvader.
Harry kreeg pas met het theater te maken in 1960 als repetitor bij “My Fair Lady” van Wim Sonneveld. Het
eerste liedje van Annie M.G. Schmidt dat hij toonzette – hij beschouwde zichzelf ondanks de meer dan 3000
geschreven liedjes niet als componist – was het door Conny Stuart gezongen “Hoezepoes”. Vele andere liedjes
volgen, waaronder alle liedjes uit “Ja zuster, Nee zuster” die ook 40 jaar later nog steeds regelmatig te horen
zijn. Een musical van zijn hand is onder andere “Heerlijk duurt het langst” uit 1965. In het kleuterprogramma
“De Film van Ome Willem” zat hij als “hoofd-geitebreier” van het orkestje jarenlang achter de piano. Tot vlak
voor zijn dood in 1999 heeft hij nog vele liedjes van het jeugdprogramma “Het Klokhuis” van melodieën
voorzien. Om de toonzetter en theaterman Harry Bannink te eren is er in zijn geboorteplaats Enschede een
theater naar hem vernoemd en op het nieuw te ontwikkelen Oosterdokseiland in Amsterdam zal er tussen de
Simon Carmiggelt- en W.F. Hermans-straat in, de Harry Banninkstraat komen te liggen.

