
Boerderijnummer   3.3.035 
Erfnaam    Esberendje 
Oudste vermelding   1890 
Huidig adres    Herikeresweg 7 
 
Historie boerderij 
 

Erve Esbeerndje werd omstreeks 1890 gesticht 
door de oorspronkelijk van Koelert (3.3.150) 
komende Hermannus Elkink. Hij kocht daarvoor 
een perceel grond van Berend Jan Hoevink van 
boerderij Vinkert (3.2.160). Met nog enkele 
aankopen had Hermannus toen nabij het erf ca 2,2 
hectare in bezit. Verder lag in de Achterhoek en 
de Slagen nog ongeveer 3 hectare. 
Na een tussentijdse eigendomsaanpassing na het 
overlijden van Hermannus in 1908 was Berend, de 
zoon van Hermannus, omstreeks 1916 de eigenaar 
van het erve inclusief 2,3 hectare grond. Berend 
(EsBeerndje) vertrok in 1971 van de boerderij (hij 
overleed in 1972). Het huis stond toen enkele 
jaren leeg. Het was een boerderijtje uit leem 
opgetrokken en Esberend stond bekend als 
kluizenaar te leven; zijn huisje is ook vele malen 
gefotografeerd. De erfgenamen, de familie Heuten 

op de Whee, verkochten het erf omstreeks 1973 aan de familie Ten Hallers uit Goor. Die lieten het huis afbreken 
o.a. m.b.v. afbranding en er werd een nieuw huis gebouwd. De familie Ten Hallers ging dit huis bewonen; zij 
vertrokken echter in 1981 al weer naar Goor. 
In 1982 werd het huis verkocht aan de familie Maters, eveneens uit Goor. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner van Esbeerndje omstreeks 1890 was Hermannus Elkink, rietdekker, geboren in 1841 op 
Koelert (3.3.150) en overleden in Wierden in 1908. Hij trouwde in 1881 op 39-jarige leeftijd met Gerritdina 
Immink (1857-1933) op Huiskes (3.3.020). Het paar woonde van 1881 tot ca 1889 nog op (Nieuw-) Huusken 

(3.2.210). Hermannus en Gerritdina kregen 2 
kinderen: Hendrika Willemina Elkink, geboren in 
1883 op (Nieuw-) Huusken die in 1908 trouwde 
met Jan Heuten (1883-1933), de zoon van 
Hendrik Jan Heuten in Holten en Berend Jan 
Gerrit Hendrik Elkink (Berend, later genoemd 
“EsBeerndje”) geboren in 1891 op het 
nieuwgebouwde erve, van beroep arbeider, die in 
1929 trouwde met Maria Oldenampsen (1890-
1939) uit Diepenheim, dochter van Gerrit Jan 
Oldenampsen en Teune Goorman.  
 
► Berend Jan Gerrit Hendrik bleef wonen 
op het naar hem genoemde “Esbeerndje”; hij en 
Maria kregen geen kinderen. Na het overlijden 
van Maria in 1939 bleef Berend tientallen jaren 
alleen wonen totdat hij in 1971 introk bij de 
familie van zijn zuster op De Whee. Berend 

kwam in 1972 bij een tragisch ongeval om het leven. 
 
Berend’s zuster Hendrika Willemina Elkink en haar echtgenoot Jan Heuten bleven na hun trouwen in 1908 nog 
tot omstreeks 1915 op Esbeerndje wonen. Zij kregen daar 2 kinderen: Hendrikus Jan Hermannus (Mans) Heuten, 
geboren in 1909, die in 1936 trouwde met Aaltje Schorfhaar (*1915) van de Fokker in Markelo 
(Dorpsgeschiedenis 1.1.030) en Gerdina Johanna Heuten, geboren op Esbeerndje in 1913, die in 1937 trouwde 
met Johan Gerhard Olijdam (*1908, Oude Diepenheimseweg), in Diepenheim ging wonen en in 2006 overleed.  

“Esbeerndje” in 1968 

Erve Esbeerndje omstreeks 1935 



Omstreeks 1915 vertrok Jan Heuten met zijn gezin van Esbeerndje om zich vervolgens op erve Heuten op de 
Whee (3.1.342) te vestigen. Hier kregen Jan en Hendrika Willemina nog 2 kinderen, Jan Hendrik (*1916) en 
Berendina (Dientje, 1920-2006), terwijl daar zoon Mans de opvolger werd. 
 

► Ongeveer in 1974 werden Jan Ten Hallers uit 
Goor en echtgenote de bewoners van Esbeerndje, dat 
omstreeks die tijd compleet nieuw herbouwd was. Zij 
woonden hier kort, ze gingen in 1981 terug naar Goor en 
gingen daar in de Kevelhammerhoek wonen. 
 
► In 1982 is Albert Maters en zijn gezin op 
Esbeerndje komen wonen. Albert werd in 1945 geboren 
in Goor als zoon van Geert Maters. Hij trouwde in 1969 
met Antje (Ank) Eising (*1945) dochter van Albert 
Eising uit Borne. In Goor kreeg het paar 2 dochters.  De 
oudste Dana werd geboren in 1970; zij trouwde in 1999 
met Jørgen Marcelis en woont in Holten. Dochter Anoek 
werd geboren in 1973. Zij trouwde in 2005 met Wilco 
Kleinhaar en woont in Joppe. 

“Esbeerndje” in 2006  


