Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

3.2.130
Erve Poelink-Pool
1449
1907, was gelegen tussen Eertink en Schuts Kattelaar aan de
Herikerweg

Historie boerderij
Tussen de boerderijen Eertink (3.2.110) en Schuts Kattelaar (3.2.120) stond vroeger de boerderij Pool ook
aangeduid als Poelink. In het jaar 1449 werd deze boerderij voor het eerst genoemd:
16-09-1449. Roedolph van Bevervoirde ambtman en rentmeester van Twenthe, oorkondt dat hij Johan Poling
heeft laten verwinnen het erf then Poyl, gelegen in het kerspel Markelo in de buurschap Hederike; dat hij dit erf
voor zijn leven mag gebruiken mits hij de bisschop van Utrecht schot en huldedienst zal doen en hij de jaarlijkse
pacht betaalt.
1475. Poel. Schattingsregister. 2 s., bet. 3 golden r.g.
1493. Inkomsten van het rentambt Twente.
Dyt nabescreven sint pachten, renten, vervallen ende upkomynge an gelde, saede ende anders van het rentampts
van Twente, ut bevele myns gnadiges heren Davids van Buorgondien, bisscop van Utrecht, by my Jacob van
Ittersom upgebort ende entfangen, angande up Sunte Mertensdagh in den winter anno 1493 ende weder
eyndende up Sunte Mertensdach in den winter anno 1494.
Entfangen van 't hoves Goor up Onses Heren Hemmelvordesdagh:
het Polyng wordt hierin enkele keren genoemd wegens het betalen van tynsen, beden, bedeswyn, pacht- ende
garfroggen.
1602. Verpondingsregister. Poele, darup Esken ten Poele geseiet 2 mudde landes, ein daghwerck hoilandts,
gebruicker Johan ten Fruchte to Goer.
In 1682 en 1751 wordt vermeld dat het hofhorige erf behoorde tot de bezittingen van de landrentmeester van
Twente.
In 1746 kopen Jan ten Poel en Hermken Lunck voor f 110,- van Hof-Waender tot Goor wonende een stuk
bouwlant groot 1 mudde gesaey gelegen in den Harriker Esch met de eene sijde aen het gemene velt en met de
andere sijde aen Jan Stoevelaer sijn lant.
In 1747 kopen Harmen ten Poel en Geertjen Weerdes voor f 135,- van Gerrit Mensinck uyt Stockum en zijn 2e
vrouw Derkjen Mensinck 3 schoft daegs hooylant in 't Stockemer Broek gelegen langs het Slagh van Vruinck.
In 1798 koopt Gerrit Poel van de regering en Capittel der stad Deventer de Poel tiende voor f 222,-.
In 1811 was het een vrij grote boerderij met 2 merries, 6 koeien, 3 vaarzen en 7 kalveren.
Omstreeks 1829 werd de horigheid afgekocht en in 1832 was bewoner Gerrit Poel de eigenaar van de boerderij,
toen het erf in 1836 overging naar Jan Weerds hoorde er 22 hectare grond bij. In 1875 was de uit Diepenheim
afkomstige Jan Willem Eeftink de eigenaar; hij bezat in totaal maar liefst 57 hectare, waarvan een groot deel in
Diepenheim lag. In 1905 ging het eigendom met diezelfde oppervlakte over naar zijn schoonzoon Gerrit Jan van
den Enk in Diepenheim (Haghuis). Vanaf 1882 werd Pool tijdelijk bewoond door twee families. De familie
Wissink-Goorman en de familie Klein Nagelvoort waren opvolgend de huurders. De familie Wissink vertrok
omstreeks 1891 en de Klein Nagelvoorts woonden er tot 1906. In 1907 werd de boerderij voor afbraak verkocht.
De familie Jannink uit Goor werd eigenaar van het merendeel van de bij het erve behorende grond. In 1908
volgde nog de verkoop van de sloopmaterialen van de boerderij.
Bewoners:
►
Henrick Morren ofte Poelman, geboren ca 1597 woonde hier. Hij vertrok in 1667 naar Olijdam (“Poel
te Goor”) in Kerspel Goor en overleed daar in hetzelfde jaar.
►
De daarna bekende bewoner van Pool was Lambert ten Poele (†1721) die in 1659 was getrouwd met
Swenne Bolssers (*ca1639) afkomstig uit Hengevelde en zich omstreeks 1666 hier vestigde komend van
Olijdam in Kerspel Goor. Het paar kreeg 7 kinderen waarvan de oudsten op Olijdam werden geboren: Gese
(*1662) die in 1689 trouwde met Jan Vorsschezang (3.3.110), Henrick (*1664) die ca 1709 trouwde met

Fenneken Modders uit Kerspel Goor, Arent (*1667), Harmen (*1671), Gerrit (*1675), Merrije (*1679) en oudste
zoon Harmen (1660-1705) die in 1686 trouwde met Jenneken Coendering uit Beusbergen (2.4.090).
►
Harmen en Jenneken Poeling kregen 5 kinderen: Jan (*1686) die jong overleed, Arend (*1691), Swenne
(*1696) die in 1718 trouwde met Gerrit Imming en op Immink (3.3.030) ging wonen, een kind geboren in 1702
en Jan (*1688) die de opvolger werd en in 1717 trouwde met Hermken Loing (*1690) van de boerderij Leunk uit
Stokkum (2.1.280). Nadat Harmen Poelinck in 1705 overleed trouwde de weduwe in 1706 met Jacob Welmers,
zoon van Arend Welmers van de Welmer (3.2.270).
►
Jan Poelinck en Hermken Loing kregen 3 kinderen: Hermen (*1718) die ca 1743 trouwde met Geertjen
Weerds (*1718) uit Stokkum (2.1.270), Gerritjen (*1723) en Jan (*1728) die ca 1760 trouwde met de zus van
zijn schoonzuster, Aaltjen Weerds (*ca1732). De broers Hermen en Jan woonden aanvankelijk beiden met hun
gezin op Pool. Omstreeks 1781 vertrokken Jan en Aaltjen naar de boerderij Kubben (3.2.126).
►
Hermen Poelman en Geertjen kregen 4 kinderen: Berentjen (1746-1823) die ongehuwd bleef, Gerrit
(ca1748-1838) die ook ongehuwd bleef, Harmen (*1749) die in 1778 trouwde met Hendrica Wannink, de
weduwe van zijn oom op de Weerd in Stokkum. Later in 1796 trouwde hij met Aaltjen Peterman uit Stokkum
(2.1.310). Jongste broer Willem (*1759) overleed waarschijnlijk jong.
Jan Poelink en Aaltjen Weerds kregen op Pool 2 kinderen: Willem (1761-1831) die ongehuwd bleef en Harmina
(1767-1829). Omstreeks 1781 vestigden Jan en Aaltjen en hun zoon Willem zich op de boerderij Kubben.
Dochter Harmina trouwde in 1812 met Jan Beernink of Wissink en werd daardoor boerin op Wissink (3.2.080).
►
Doordat de overgebleven kinderen uit het huwelijk
van Hermen Poelink en Geertjen Weerds, Berentjen en Gerrit
ongehuwd bleven werd een zoon van hun broer Harmen op de
Weerd in huis genomen. Deze Jan Weerds (1798-1848) werd
de opvolger en hij trouwde in 1827 met de op Morsink
(3.1.330) geboren Johanna Smit (1802-1880). Zij kregen de
kinderen: Harmina (1828-1839) die maar 11 jaar werd, Gerrit
Hendrik (1831-1841) die slechts 10 jaar werd en in 1841 een
tweeling, waarvan alleen dochter Harmina (1841-1895) in
leven bleef en zij trouwde in 1871 met Jan Willem Eeftink
(1840-1903) van het Haghuis uit Diepenheim.
Na het overlijden van Jan Weerds in 1848 trouwde de weduwe
Weerds-Smit in 1849 met Jan Hendrik Hagreis (*1820)
afkomstig uit Ambt-Delden.
►
Jan Willem Eeftink en Harmina Weerds kregen 3
kinderen: Jan Hendrik (1872-1882), Johanna Hendrika (18741876) de maar 2 jaar oud werd en (weer) Johanna Hendrika
(1879-1938).
Na het overlijden van zijn vrouw in 1880 vertrok Jan Hendrik
Hagreis met stiefdochter Harmina en haar gezin naar
Diepenheim. Aldaar zou Harmina’s dochter Johanna Hendrika
later, in 1900, trouwen met Gerrit Jan van den Enk. Zij
woonden op het Haghuis.
►
Na het vertrek van de familie Eeftink en stiefvader
Hagreis kwamen omstreeks 1882 twee families op Pool
wonen, het waren de families Wissink en Klein Nagelvoort.
Gerrit Wissink (1855-1930) was afkomstig van de boerderij
Oostendijk (Markelo buitengebied 1.6.190) in het
Markelosebroek en getrouwd met Grietjen Roelvink (18591885) van Achter’n Es (Stokkum 2.2.290). Uit dit huwelijk
werd 1 zoon geboren: Hendrik Jan (*1885), die in 1910
trouwde met Willemina Hendrika Woestenenk en zo boer werd
op Koenderink in Beusbergen. Twee dagen na de geboorte van
Hendrik Jan overleed Grietjen. In hetzelfde jaar trouwde Gerrit
met Harmina Goorman uit het Markelosebroek (Markelo
buitengebied 1.6.260). Uit dit tweede huwelijk werden op Pool

nog weer 3 zonen geboren. Gerrit Jan (*1886) die trouwde met Jenneke Welmer op Lenfert in Elsen, Albert
(1888-1918) die in 1911 trouwde met Jenneken Heumann van de Baas in Stokkum en Hendrik (1890-1921) die
trouwde met Jenneken Zandjans van de Welmer in Stokkum. De familie Wissink-Goorman vertrok omstreeks
1891 en ze woonden nadien nog op Klein Aalbrink in Elsen en Leunk in Stokkum.
►
De familie Klein Nagelvoort kwam met 3 generaties in 1882 op Pool wonen. Gerrit Jan Klein
Nagelvoort (1810-1885) was geboren te Laren en getrouwd met Gerridina Langenkamp (1815-1888). Zij
kwamen op dat moment van Wierden, samen met het gezin van hun zoon Frederik (1844-1916) die in 1871 was
getrouwd met Janna Koeslag (1849-1917). Frederik en Janna kregen 7 kinderen. De oudste twee werden in
Laren geboren, de volgende twee in Wierden en de jongste drie in Herike. Hun kinderen waren: Derk Jan (18711951), de jachtopziener die trouwde met Johanna Lammertink van de Hunger, Gerritdina (1873-1942) die
trouwde met Gerrit Jan Vruwink en later woonde op Alink in het Markelosebroek (Markelo buitengebied
1.5.177), Jan Hendrik (1878-1957), Grada Frederika (*1880) die trouwde met Hendrik Jan Hargeerds in
Stokkum, Gerrit Jan (*1883) die nog geen jaar oud werd, Frederik Jan (*1884) die trouwde met Geertjen
Hargeerds en Gerrit Jan (1887-1920) die trouwde met Willemina Vruwink en zo boer werd op de boerderij Alink
in Stokkum (2.1.330). Omstreeks 1903 vertrok de familie naar de boerderij De Philipsborg (Flipborg 3.1.090)
aan de Twikkelerweg.
►
Hierna omstreeks 1906 kwam de familie Gerrit Wissink, na een verblijf op Klein Aalbrink in Elsen
(nabij huidig ‘n Imker), boeren op Pool. Gerrit Wissink (1855-1930) was oorspronkelijk afkomstig van de
boerderij Oostendijk (Markelo buitengebied 1.6.190) in het Markelosebroek. Hij was in 1884 getrouwd met
Grietjen Roelvink (1859-1885) van Achter’n Es (Stokkum 2.2.290) en in 1885, na het overlijden van Grietje,
met Harmina Goorman uit het Markelosebroek (Markelo buitengebied 1.6.260). Gerrit woonde van 1884 tot
1891 op het nabij Oostendijk gelegen erve Dikkeboer-Kooijman (Markelo buitengebied 1.6.180). Uit dit
huwelijk met Grietje werd op Dikkeboer een zoon geboren: Hendrik Jan (1885-1965), die in 1910 trouwde met
Willemina Hendrika Woestenenk en zo boer werd op Koenderink in Beusbergen (2.4.090).
Uit het huwelijk van Gerrit Wissink met Harmina Goorman waren op Kooijman in het Markelosebroek nog
geboren: Gerrit Jan (*1886) die trouwde met Jenneke Welmer op Lenfert in Elsen en Albert (*1888) die in 1911
trouwde met Jenneken Heumann van de Baas in Stokkum en in 1918 aan de Spaanse griep is gestorven (zie o.a.
ook panden 3.3.070 en 3.3.100). Naderhand kwam nog Hendrik (1890-1921) die trouwde met Jenneken
Zandjans van de Welmer in Stokkum.
De familie Wissink-Goorman vertrok omstreeks 1907 van Pool naar Leunkboer in Stokkum (2.1.280), waarna de
boerderij Pool werd afgebroken.

