Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.330
Erve Morsink
1379
Stoevelaarsweg 11

Historie boerderij
Dit was één van de oudste en grootste boerderijen uit
het uitgebreide bezit van de heren van Stoevelaar. In
1379 waren de tienden van het Morsink al beleend
door Jan Thije, de toenmalige bewoner van de
Stoevelaar. Ook de opvolgende bewoners van het
Stoevelaar waren eigenaren van het Morsink.
1475. Schattingsregister. Merssing 2 s bet. 3 golden
r.g.
1602. Verpondingsregister.
Marsinck. 10½ mudde landes, darvan Jacob van
Coverden geseiet 3½ mudde landes, de reste ligt
woeste, twe daghwerck hoilandts, unduchtigh.
Eigenaar in 1682 is de Heer van Stoevelaar en in 1751 rentmeester Van der Wijck tot Zwolle.
RA Gelderland. 0378 Leenacteboeken der Heerlijkheid Borculo.
Het erve en de goet Morsink gelegen in de boerschap Herike, kerspel Marckel des gerigtes van Kedingen is ten
Zutphenschen rechten leenroerig.
In 1775 koopt de Heer van der Wijck tot Stoevelaar van de Heer Joan Derk van der Wijck het lheenhorige erve
Morsink.
Toenmalig Stoevelaar-bewoner B.H. van der Wijck vererfde deze boerderij met 8 hectare grond aan z’n dochter
Henriette van der Wijck, die het in 1849 overdeed aan haar zuster Berendina Johanna van der Wijck, getrouwd
met de Markelose huisarts Emond Josua Egberts.
In 1864 werd het, gelijktijdig met Slot en Warmelo, geveild. Eigenaar werd Hermannus Eeftink in Goor die het
10 jaar later, in 1876, verkocht aan Willem Roekevis die er ook zelf ging boeren. Roekevis liet in 1889 de
boerderij slopen en er werd op ongeveer dezelfde plek een nieuwe kleinere boerderij gesticht. Weer 10 jaar later,
in 1899, verkocht Roekevis zijn boerderij met 8 hectare grond aan de onderwijzer G.J. Engelbergh.
Deze deed het in 1915 met 11 hectare grond over aan de Goorse caféhouder Brunnekreef. Die het op zijn beurt in
1955 vererfde aan z’n dochter Johanna Hendrika Brunnekreef, die toen al weduwe was van Jan Hendrik van den
Enk in Diepenheim (Haghoes). Zij verkocht in 1964 bijna 8 hectare grond, zodat er toen nog een boerderij met 4
hectare grond resteerde.
In 1986 werd het met 1½ hectare grond aangekocht door de huidige eigenaren de arts Franciscus Johannes Maria
Kessels en z’n vrouw Nina Maaskant.
Bewoners:
►
Eerstbekende bewoners op Morsink zijn Teunis ter Morsch, overleden in 1714, en z’n vrouw Geertjen.
Teunis en Geertjen kregen 7 kinderen Jacob (*1677) die ongehuwd bleef, Fenneken (*1678) die in 1713 trouwde
met Albert Janssen Wolters op Luuks in de Dijkerhoek, Jenneken (*1682) die in 1716 trouwde met Hendrick
Fockers, Berend (1683-1687), Hendrick (*1688), Hendrina die in 1712 trouwde met Gerrit Berends ten Dam en
de oudste Melijs (*1676) die de opvolger werd.
►
Melijs trouwde in 1701 met Hille Ottenschot (†1730) uit Delden. Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Derck
(*1703), Hendrina (*1706) die in 1732 trouwde met Gerrit Holland in het Enterbroek en Jan Philip (*1711) die
de opvolger werd op Morsink.
►
Jan Philip, de eerste die de familienaam Morsink ging dragen, trouwde in 1732 met Eva Holland uit het
Enterbroek. Zij kregen 6 kinderen: Helena (*1733), (Jan-)Harmen (*ca1735) vertrok naar Hengevelde en kreeg
ongelukkigerwijs als buurman de beruchte HuttenKloas, die hem omstreeks 1770 dan ook in koelen bloede
vermoordde!, Maria (*ca1737) trouwde ca1761 met Berend Leuvelink (Markelo 1.3.210), Henderina (*ca1737)

trouwde in 1759 met Berent te Senkeldam, Janna (*ca1741) trouwde in 1767 met Willem Harmsen Gerrits in
Holten en Gerrit (*ca1744) werd de opvolger.
►
Gerrit Morsink (ca1744-ca1775) trouwde in 1766 met Hendrina Bekkers (*1746) (pand 3.3.120). Na
Gerrit’s overlijden hertrouwde Hendrina in 1775 met Jan Jaassink uit Haaksbergen.
In december 1775 werd er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Gerrit Morsink. De weduwe Hendrina
Bekkers zal hertrouwen met Jan Jaassink. De nagelaten kinderen krijgen ieder voor vaderlijke goed f 25,- en de meisjes een
paar twilbueren gestopte bedden, 2 paar lakens, 2 paar kussenslopen, 10 ellen breeddoek, 10 ellen smaldoek, een bruidskleed
en een spinnewiel. De zonen nog ieder een koe en een nieuwe kiste.

Uit het eerste huwelijk werden 4 kinderen geboren en uit het tweede huwelijk één:
Jan Philip (1767-1821) die in 1800 trouwde met z’n nicht Aaltje Leuvelink en naar Hengevelde vertrok. Na z’n
overlijden in 1821 hertrouwde Aaltje en ging boeren op de Koekoek in het Elsenerbroek, Jenneken (*1768), Jan
Harmen (ca1770-1846) die in 1799 trouwde met Geertruid Vrugteveen uit Holten en ook naar Hengevelde
vertrok, Harmina (*1774) de opvolgster en uit het tweede huwelijk Garrit Jaassink (*1779) ook wel genoemd
Morsink en hij vertrok naar erve Klein Tankink in Wiene.
►
Harmina Morsink werd de opvolgster en trouwde in 1800 met de Duitser Johan Hendrik Smit. Na het
overlijden van Johan hertrouwde Harmina in 1808 met Jan Wes en vertrok naar Goor. Uit het eerste huwelijk
van Harmina was op het Morsink nog dochter Johanna Smit (1802-1880) geboren. Zij trouwde later, in 1827,
met Jan Weerds uit Stokkum en in 1849 met Jan Hendrik Hagreis op ’n Pool (3.2.130).
►
Met het vertrek van Harmina naar Goor in 1808 was de laatste Morsink van deze boerderij vertrokken.
Tijdelijk woonden er vervolgens voor korte periodes woningzoekende families in de schuur omdat de boerderij
zelf was gesloopt. Hiertoe behoorde ook enkele jaren het gezin van Jan Boomkamp en vanaf 1815 het gezin Jan
Knopers / Anna Höften, die tot dan hadden geboerd op de Höfte (3.1.215) en de Kleine Hofte (3.1.210). Nadat
hun 8 kinderen waren uitgevlogen, Anna in 1823 overleed en Jan in 1827, werd de boerderij opnieuw
opgebouwd en kwam er weer ruimte voor nieuwe pachters.
►
Deze nieuwe pachter werd in 1828 de familie Beltman. Teunis Beltman (1802-1888) was geboren in
Almen en in 1828 in Gorssel getrouwd met in het Verwolde geboren Aaltjen Brekveld (*1799). Teunis en
Aaltjen kregen 6 kinderen: Hendrika (*1833), Johanna (*1835-1920) trouwde in 1856 met Hendrik Ikkink in
Stokkum, Gerridina (1837-1840), Gerridina (1840-1880) trouwde in 1869 met Hendrik Jan Altena, Jan Willem
(*1846) trouwde in 1872 met Geertruid Morsink in Ambt-Delden en in 1874 met Fenneken Wolters en oudste
zoon Gerrit Jan (*1829) werd de opvolger.
►
Gerrit Jan Beltman (*1829) trouwde in 1853 met Hendrika van den Barg (1832-1864) uit Wierden Uit
dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: Aaltjen (*1854) geboren in Wierden, Jan Hendrik (*1855), Antonia
(*1857) en Gerritdina (1859-1895) die in 1881 in Haaksbergen trouwde met Hendrik Jan Altena
Na het overlijden van moeder Hendrika in 1864 vertrok de gehele familie Beltman op 2 februari 1866 naar
Ambt-Delden, waar vader Gerrit Jan in 1867 hertrouwde met Janna Wijers.
02-10-1935.
Oude vondst.
De landbouwer J.W. Hilhorst te Herike vond in een oude
kist, die sinds enige eeuwen van oude op kind is
overgegaan, in een z.g. geheim laatje enige oude munten
waarvan op één duidelijk leesbaar is “Cämpen 1660”,
terwijl aan de andere zijde vermoedelijk een afbeelding
van de Kamperpoort. Noch de kist, noch de munten zijn te
koop.

Twents Zondagsblad september 1912:
Laster: De ondergeteekende verklaart hiermede de laster
waarmede hij D.T. Boswinkel heeft beschuldigd als
leugen of onwaarheid te beschouwen. Hiermede hoopt hij
D.T. Boswinkel in zijn eer en goeden naam te hebben
hersteld. R.J. Hilhorst te Herike.
Herroeping: Op aandringen van den heer Boswinkel te
Goor werd buiten mijn medeweten en zonder den inhoud
te kennen een door Boswinkel opgestelde advertentie
door een mijner huisgenooten met mijn naam
onderteekend, alhoewel ik staande wensch te houden
hetgeen ik vroeger en ook nu nog van D. Boswinkel heb
beweerd. R.J. Hilhorst te Herike.
(De advertentie had te maken met de geboorte van het
onechte kind van Reintje Johanna Hilhorst. De moeder
was niet geheel toerekeningsvatbaar en heeft het kind
direct na de geboorte in de kabinetslade gelegd waar het
is overleden).

►
En weer staat volgens de registers het Morsink
enkele jaren onbewoond. In 1876 verschijnt echter de
familie Roekevis die de boerderij aankoopt en er gaat
wonen. Willem Roekevis (1821-1904) was
geboren in Laren en in 1847 in Lochem getrouwd met
Fenneken Schippers (1813-1887). Ze hadden 2
kinderen: Willemken (1847-1918) die in 1870 trouwde
met haar buurjongen Willem Kranenberg op Hekhuis
(3.1.270) en Hendrik Garrit (1852-1898) die ongehuwd overleed. Vanaf 1887, toen Fenneken overleed, boerden
vader en zoon alleen op het Morsink. Toen ook z’n zoon overleed, verkocht de toen 78-jarige Willem de

boerderij aan de onderwijzer Engelbergh en ging de laatste jaren van z’n leven inwonen bij z’n dochter op
Hekhuis, waar hij 5 jaar later overleed.
►
Nieuwe pachter werd toen Jan Hilhorst (1852-1932) die daarvoor gepacht had geboerd op de boerderij
aan de overkant van de Stoevelaarsweg, recht tegenover de toegangsweg naar het Morsink (3.1.310). Het gezin
van Jan bestond op dat moment naast hemzelf uit z’n zoon Jan Willem Hilhorst (1886-1969) die ongehuwd
bleef, dochter Reintje Johanna (*1887) en een in Lochem geboren nicht Willemina Klumpers (*1878). Reintje
Johanna vertrok in 1901 naar Ambt-Delden en nicht Willemina vertrok in 1904 naar Lochem.
Reintje kwam weer naar huis terug om in 1912 zoon Jan te baren, die echter nooit z’n vader zou kennen en na
enkele maanden overleed.
►
Na het overlijden van Jan Willem Hilhorst in 1969 werd het pand achtereenvolgens bewoond door de
huurders: Barthus de Graven van 1969 tot 1971, Joop Veuger van 1971 tot 1974, Arie Mook gedurende 3 weken,
Pieter van Kleef van 1976 tot 1977, wederom Arie Mook van 1977 tot 1978, vanaf 1979 woonden er Philip
Henriques de Granada en z’n vrouw jkvr. Caecilia van Kretschmar van Veen; zij vertrokken in 1982 naar het
door hen aangekochte Hekhuis (3.1.270), Dinand Oost en Maria de Boer van 1982 tot 1985.
►
In 1986 werd de boerderij met 1½ hectare grond aangekocht door de uit Hengelo afkomstige huidige
bewoners Franciscus Johannes Maria Kessels (*1952) en z’n vrouw Nina Maaskant (*1956). Zij lieten de
boerderij verbouwen tot een woonboerderij. Ze kregen 3 zoons.

