Boerderijnummer
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Oudste vermelding
Afgebroken

5.2.430
erve Groot Letink
1379
ca 1833

Historie boerderij
Op een plaats tussen het huidige Klompenmaker (5.2.450) en het omstreeks 1973 afgebroken de Krukke
(5.2.370) lag voorheen Groot Letink, de oudste boerderij aan de Letink Es.
De verhoging in het landschap waarbij deze boerderij stond werd de Letinkshaar genoemd, in het markeboek van
Elsen in 1609 aangeduid met “Lietinckhaer”.
De aloude eigengeërfde boerderij Groot Letink werd voor het eerst genoemd in de Bisschoppelijke registers van
1379; de boerderij werd toen beleend door Willem van de Laer. Deze had toen o.a. ook Effinck en Scherpenzeel
in Goor in leen:
Graten Leting in den kerspel van Rysne in der buerscap to Elsen to Stichts lene.
1379-1382.
Beleend door Willam van den Lare die Jonghe.
1394-1417.
Idem door Willem van den Laer.
1475. Schattingsregister. 2 s., bet. my 3 golden r.g.
1601-1602. Verpondingsregister. Iss woeste, toebehorende Langen, 10 mudde landes, niet bewohnt ende ligt tot
vogelweide.
In markeboek 1640 staat vermeld dat (Groot?) Leetink is gekocht door Johan Coonders de Richter van
Kedingen.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
In 1682 is eigenaar van de boerderij de familie van Raesfelt van het Huis Elsen.
De tienden van Groten Letingk mit hoeren toebehoeren gelegen onder den gerigte to Ryssen und burschappe
Elsen beleend door:
3-12-1411.
Egbert van Almeloe na opdracht door zijn moeder Bate van Almeloe.
3-10-1413.
Frederic van der Eze na opdracht door Egbert van Almeloe. "Ende dairup dede uns die vurgenoemde Frederic
loffnisse, die wy van hem namen, dat hy die gude tot Egberts beste brengen sall ende sinen oirber dairynne
pruven".
12-3-1417. Archief klooster Albergen . RAO. Overijsselse oorkonden 1400-1450, nr. 2364, regest nr 78.
Egbert, jonker te Almelo, zijn vrouw Elizabeth van Voerst en hun zonen Johan en Wolter, verklaren dat zij ten
overstaan van Herman Keppel, ridder en ambtman van Twente, aan de priester Rolof Begher, de tienden grof en
smal over het Groete Leetyngh, gelegen in het kerspel en gericht van Rijssen en de buurschap Elsen, hebben
verkocht en voor hem ambtman, hebben geleverd.
19-1-1435.
Henrick van Wetter heeft de tienden over Groot Leting in het kerspel Rijssen betaald.
5-2-1438.
Rodolphus Begher, priester, verkoopt aan Goderd Scherping in Albergen o.a. de grove en smalle tienden over
Leting in Elsen, gericht Rijssen.
1488.
Deryck van Vorst.
18-8-1505.
Johan van Voerst, gelijk het zijn (voor)vader Derick van Voerst heren Roderixzone bij boedelscheiding was
toebedeeld.
1-6-1545.
Peter van Voirst.
23-5-1561.
Herman van Voirst zoals zijn vader Peter van Voirst beleend was.
2-1-1596.

Herman van Voerst zu Berse en zijn vrouw juffer Anna Schaeps vertegenwoordigd door Anthonies de Reiger,
krijgen toestemming het leen te bezwaren met een jaarlijkse rente van 60 goudguldens ten gunste van Johan
Jelissen en zijn vrouw Anna Wolters.
12-10-1619.
De erfgenamen van wijlen Herman van Voorst krijgen uitstel van belening.
3-10-1622.
Anthonis van Dornick, als voogd en hulder van zijn vrouw juffer Anna van Voorst, zoals Herman van Voorst in
1561 beleend was.
12-7-1629.
De gezusters Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse, onder hulderschap van Hidde van Voorst,
na de dood van hun vorige hulder en echtgenoot van Anna, Anthonis van Dornick.
28-7-1629.
De juffers Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse wordt toegestaan over het leengoed te
beschikken.
1-5-1648.
Peter van Voorst toe Beerse, juffer Adriana van Voorst toe Beerse en Maria van Voorst toe Beerse, abdis van Ter
Hunnepe, allen vertegenwoordigd door jonker Henrick Schaep ten Damme.
3-8-1648.
Peter, Adriana en Maria van Voorst, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern, rentmeester van Ter Hunnepe,
krijgen goedkeuring van hun testament.
25-5-1649.
Juffer Maria van Voorst, abdis van Ter Hunnepe, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern die tevens haar
hulder is, na de dood van haar broer en zuster Peter en Adriana van Voorst toe Beerse.
30-1-1650.
Maria van Voorst, abdis van het Stift Ter Hunnepe, schenkt de tienden aan de drie kinderen van wijlen jonker
van Voorst tot Grimbergen met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, onder voorbehoud van het
levenslang vruchtgebruik voor haarzelf.
1-2-1650.
Ernst van Ittersum toe den Oosterhoff, kolonel, als voogd over de kinderen van wijlen jonker Hermen van Voorst
toe Grimberge met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, na opdracht door Maria van Voorst.
9-9-1680.
Juffer Odilia Anna van Voorst, onder hulderschap van Gerhard van Pomerede, met haar voogd Peter Janse
Backer, zoals het leen haar bij boedelscheiding van 17-2-1659 toebedeeld was.
15-6-1690.
Juffer Odilia van Voorst en Peter van Voorst tot de Grimberg en zijn vrouw Euphemia Alegunda van
Broeckhuysen bekennen de weduwe van burgemeester Henrick Raterinck te Goor en haar schoonzoon pastoor
Rotger Kuyper, beiden f 500,- schuldig te zijn tot zekerheid waarvan zij hypotheek verlenen op de tienden uit
Ribberink en Rotman.
13-5-1692.
Juffer Odilia Anna van Voorst van Grimberg, onder hulderschap van Andreas Nilant, met de ledige hand, na de
dood van procureur de Promerede.
2-8-1699.
Ozeas Meilinck, predikant te Goor, als voogd over de vier dochters van het huis Grimberg, onder hulderschap en
vertegenwoordigd door Casimir Wilhelm Hunevelt, predikant te Almelo; tevens vestigt hij hypotheek op de
tienden tot zekerheid van een geldlening van f 1000,- verstrekt door Stephen van Rhemen toe Rhemenshuysen.
22-5-1710.
Agnes Odilia Johanna, Adelgonda Helena, Elisabeth Mechtelt en Henrietta Anna van Voorst, dochters van de
Grimberg, onder hulderschap van hun broer Wilhelm Reiner van Voorst; tevens krijgen zij toestemming op de
tienden uit Hindertinck en Lentgerinck hypotheek te verlenen aan Jan ten Send, tot zekerheid van een geldlening
van f 1000,-.
18-9-1716.
Freulin Agnes Odilia Johanna van Voorst geeft haar aandeel in de Elsener tienden, dat zij heeft geerfd van haar
moeder, in pand aan Aleyda Bruins, vrouw van dr. Brucherus, tot zekerheid van een geldlening van f 500,-.
11-12-1738.
Frueles Adelgonda Helena en Elisabeth Mechtelt van Voorst, dochters van de Grimberg, onder hulderschap van
hun broer Wilhelm Reiner van Voorst toe de Grimberg, met de ledige hand.
21-7-1761.
Elisabeth Mechtelt baronesse van Voorst, dochter van de Grimberg, onder hulderschap van Joan van Hattum,
advocaat te Zwolle, na de dood van haar zuster Adelgonda Helena van Voorst, na afdracht wegens het
leenverzuim.

5-12-1771.
E.M. baronesse van Voorst, dochter van de Grimberg, onder hulderschap van Frederik Bolk, na de dood van haar
hulder de advocaat Johan van Hattum, met de ledige hand.
Den thenden groff ende smal over Grote Letynck in den kerspel van Risen ende in der burscap to Elsen tot
Stichtz rechte beleend door:
4-10-1506.
Roloff van Langen, voor een ledig leen.
1683.
Groote Letinck geeft thiende groff en smal daer onder behoret den Letincks Esch liggende in sijn eighen
bevruchtinge uytgesondert de Haer ende 't Nieuwe Stucke, een mudde gesaey sijnde thientvrij.
20-7-1688.
De rentmeester van het rentambt Sibculo en Albergen Ter Bruggen, ten behoeve van de provincie Overijssel,
waarbij het grote leenverzuim vereffend wordt en het leen, dat al vanouds een leen van het huis Almelo was, van
beide zijden als leengoed erkend wordt.
26-10-1699.
Henrick Adolph Bentinck, rentmeester van Sibculo en Albergen, na de dood van de vorige rentmeester de heer
Ter Bruggen.
31-12-1741.
Jan Hendrik Stuerman, rentmeester van Sibculo en Albergen, met de volle en de ledige hand.
12-11-1759.
F.A. baron van Ittersum tot den Oosterhof, provinciaal rentmeester van Sibculo en Albergen, vertegenwoordigd
door de procureur J.W. Harwig, na de dood van Jan Hendrik Stuirman.
25-11-1772.
F.A. baron van Ittersum tot de Oosterhof, als rentmeester van Sibculo en Albergen, met de ledige hand.
In 1804 geeft D.J.W.T. van Raesfelt aan te hebben gekocht van lands Domeinen de tienden gaande uit de erven
Groot en Klein Letink voor f 2150,-.
1749 Aangegraven landen.
Eygenaerse van het goet Lietink is bij gemelte plaetse opgemaekt nieuwe gront an den es dat na oogmerk wert
angesien an reets bruikbare bougront 3 sch 2 sp, met nog daerenboven an onbeqame woesengront 2 sch. dat te
saem wert getaxeert 150 gld.
Uit processtukken van het Rechterlijk Archief Richterambt Kedingen van 1799-1800 blijkt dat Jan Wolters of
Meyer (van de boerderij Meyers) is veroordeeld tot een boete wegens het moedwillig verwonden van Evert Jan
Letink.
De veestapel bestond in 1811 uit 23 gesneden rammen, 20 ooien, een stier, 4 koeien en 3 kalveren.
Deze boerderij werd officieel afgebroken in 1828, echter volgens de bevolkingsregisters is het daarna nog wel
een aantal jaren bewoond geweest.
Bewoners:
►
De eerste bewoner die bij deze boerderij genoemd werd was een Andrees Letynck die getrouwd was
met Bathe NN. Ze hadden een zoon Lubbert die omstreeks 1480 zou zijn geboren en die ca. 1510 trouwde met
Lyse then Raede/Rotman op Rotman (5.3.330). Lubbert overleed omstreeks 1539.
►
Een mogelijk volgende bewoner was Egbert Letingh. Hij was in 1559 gezworene in de marke. Hierna
kwam een Willem Letinck die van 1562 tot 1573 gezworene was.
In 1612 en 1623 wordt als bewoner een Lambert Lietinck genoemd.
►
Hendrick Letinck is de volgende, die als bewoner van Groot Letink is genoemd. Van hem zijn 4
kinderen bekend: een zoon die in 1645 geboren werd en 3 dochters: Geschen (*1649) en de tweeling Elsken en
Jenken (*1653). Misschien had Hendrick een broer of oudere zoon die Tonis Letink heette, maar een
familieband is niet zeker. Een dochter van deze Tonis, genaamd Gertien werd de opvolgster.
►
In 1657 trouwde deze Gertien Letink met Gerijt Everdink, zoon van Arend Everdink op Eeftink
(5.2.500). Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren: Arent (*1658) die in 1689 trouwde met Marie
Kerkemeyer, Jan (*1661), Elske (*1663) die trouwde met Gerrit Kolhoop op Groot Kolhoop (Elsenerbroek
5.4.140) en Gerijtien (*1667) die de opvolgster werd. Kort na de geboorte van Gerijtien overleed moeder
Gertien. Weduwnaar Gerijt hertrouwde toen in 1668 met Altien Hegeman (*1644) van Hegeman (5.2.220). Met

haar kreeg Gerijt 4 zonen: Gerijt (*1669), Jan (*1671), Henrik (*1673) en Arent (*1676). Na het overlijden van
Gerijt Everdink (ook genoemd Gerdt Lietinck) trouwde Altien Hegeman in 1681 met de weduwnaar Hendrick
Lentelink uit Bentelo. Uit dit tweede huwelijk van Altien werden nog weer 3 kinderen geboren: Geertien (*1682)
Enneken (*1685) die in 1709 trouwde met Willem Wanink op de Deldener Esch en Jenneken (*1688). Na het
overlijden van Altien Hegeman trouwde Hendrick Lentelink omstreeks 1697 met Gerijtien Letink, dochter uit
het eerste huwelijk van Gerijt Everdink.
►
Gerijtien Letink (*1667) en Hendrick Lentelink kregen 3 dochters: Aeltien (*1698) die jong overleed,
Aeltien (*1700) die in 1722 trouwde met Willem Berents van de boerderij Kevelham in Kerspel-Goor en
Geertien (*1702). Na het overlijden van Hendrick Lentelink hertrouwde Gerijtien in 1703 met Frerik ter Mollen
afkomstig van de Deldener Es. Uit dit tweede huwelijk van Gerijtien werden nog weer 4 dochters geboren.
Johanna (*1707) die in 1735 trouwde met Hermen Rickerink te Deldenerbroek, Geertien (*1709) die in 1730
trouwde met Jan Effink op Effink/Seinen (5.3.050), Aaltjen (*1711) die in 1746 trouwde met de in Elsen
verblijvende Jan Langkamp en in 1755 hertrouwde met de in Rijssen geboren Anthony Meeuwenbergh en de
oudste, Hendrina die de opvolgster werd.
►
Hendrina Letink (*1704) trouwde in 1736 met Garrit Wessels, zoon van Evert Wessels uit Zuna. Het
paar kreeg 7 kinderen: Aeltjen (1737-1808) die in 1765 trouwde met Jan Plasman op de Plashinne (5.2.410),
Everdijne (*1739) die jong overleed, Frerick Jan (*1740), Gerrit (1745-1812) die in 1779 trouwde met Jenneken
Bloemers op (Groot) Bloemers (5.3.150), Fenneken (1748-1819) die in 1783 trouwde met de weduwnaar Jan
Mensink op Mensink en in 1791 hertrouwde met Jan Wittens, Geesken (*1751) en Evert Jan (*1743) die de
opvolger werd.
►
Evert Jan Letink (1743-1821) trouwde in 1775 met Janna Mensink (*1741), dochter van de
schoolmeester (5.3.070). Het stel kreeg 3 kinderen: Gerridine (1776-1847) die in 1809 trouwde met de
weduwnaar Garrit Hegeman op de boerderij Lenfert (5.2.180), Gerrit Jan (1778-1854) die in 1822 trouwde met
Trijntje (Catharina) Doesschot en later nabij het Groninger veld woonde (zie pand 5.2.090); hij overleed als
weduwnaar op de Kruuder en Maria die in 1780 werd geboren.
Na het overlijden van Janna Mensink omstreeks 1789, hertrouwde Evert Jan in 1791 met Gerridina ten
Bloemendal (1766-1827), dochter van Jannes ten Bloemendal uit Delden. Uit dit tweede huwelijk van Evert Jan
werden 2 dochters geboren; Janna (1792-1849) die in 1819 trouwde met Jan Mensink op Mensink en Jenne
(*1796) die de opvolgster werd.
In 1791 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Janna Mensink; weduwnaar Evert Letink zal
hertrouwen met Gerridina ten Bloemendal. De 3 nagelaten kinderen zijn Gerritdijne, Gerrit Jan en Maria.
Gerritdine krijgt voor moederlijke goed haar moeders zwarte kleet met een paar bedden met veeren, kussens, pullen, lacken
en sloopen; Maria ook een paar bedden met toebehoren. Gerrit Jan krijgt een bruidegomskleet en een kiste van 4 voet.

►
Jenne Letink (1796-1856) trouwde in 1814 met Gerrit Jan Groot Aaftink (1785-1849), zoon van Jan
Assink op Groot Aaftink (5.2.230). Uit het huwelijk werden 6 kinderen geboren: Everdina (1814-1868) die in
1846 trouwde met Jan Brasse en in 1848 hertrouwde met Jan Brunnekreeft op RooArend (Elsenerbroek 5.4.250),
Jan (1818-1822) die slechts 3 jaar werd, Janna (1823-1870) die in 1849 trouwde met haar (halve) neef Evert Jan
Hegeman op de boerderij Lenfert (5.2.180), Maria (1827-1884) die in 1853 trouwde met Hendrikus Dannenberg
van Rietman (5.2.480) en naar het Enterbroek vertrok, Willemina (1831-1891) die in 1851 trouwde met
Hendrikus Bosman in Goor en Gerrit (*1821) die de latere opvolger op Nieuw Groot Leetink zou worden.
Jenne Letink en Gerrit Jan Groot Aaftink waren met hun kinderen de laatste bewoners op Groot Letink voordat
het in 1828 officieel werd afgebroken. Zij vertrokken in 1828 naar Nieuw Groot Leetink (5.2.441, het latere
Baargman).
►
Daarna woonde er voor korte tijd de uit het Verwolde komende familie Albert Jan Scholten (*1789) en
z’n vrouw Lammerdina Wonnink (*1781) met 5 kinderen en de knecht. De 3 kinderen uit dit huwelijk heetten:
Dine (Arendina), Mannes en Anneken. Uit het eerste huwelijk van Lammerdina waren meegekomen: Gerrit Jan
Klumpers die later zou trouwen met Berendina Slagman uit Laren (Gld) en op Slot (Hericke 3.1.340) zou gaan
wonen en Gerritjen Klumpers.
De familie Scholten verhuisde na enkele jaren naar Laren.

