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5.2.440
erve Klein Letink
ca 1635
ca 1842

Historie boerderij
De vermoedelijk in de eerste helft van de 17e eeuw gestichte boerderij Klein Letink lag op een plaats dichtbij
(ten noordwesten van) de huidige woning de Klompenmaker (5.2.450).
De boerderijnaam Klein Letink is enige tijd dubbel in gebruik geweest en heeft daardoor bij het achterhalen van
de geschiedenis nogal wat verwarring veroorzaakt. Het oorspronkelijke Klein Letink, dat al voor 1475 bekend
was, betrof de boerderij die later bekend werd onder de naam Wolters (5.2.470). Omtrent de tijd dat de naam
Wolters opgang maakte bleef de naam Klein Letink bestaan, echter werd er toen de hier beschreven boerderij
mee bedoeld. Was het eerstgenoemde Klein Letink een eigengeërfde boerderij, het nieuwe Klein Letink werd
een caterstede.
1748. Drostambt Twente inv.nr . 315. Haimerink en consorten x Klein Leetink. Jan Haimerink en enige andere
erfgenamen van Hendrik Klein Leetink en zijn echtgenote Maria vorderen sequestratie van de nalatenschap van
Hendrik Klein Leetink, zoon van Hendrik en Maria voornoemd, die thans berust onder zijn weduwe Janna ten
Geusendam. Incompleet. Het vonnis is bewaard.
1750. RAO. 62.2 Processtukken rechterlijk archief richterambt Kedingen. Inv.nr. 8.
Procurator Bernard Pothof ca de bouwlieden op Klein Letink in Elsen.
Betreft extract protocollair dd 4-2-1750 met bijlagen inzake vordering tot voldoening ener rekening van salaris
en verschot.
1749 Aangegraven landen.
Van Kleyn Lietink eygenaerse bij het lant derselver plaatsyen is angemaekt bomtien, 2 spint bouland en nog
omtrent 3 spint woeste gront tans nog onbequam lant is 1 sch 1 sp, dat bij een getaxeert wert op 21 gld.
Nog boulant an den goorden omtrent 1 sch 2 sp geseey dat ter waerde gesteld op 33 gld.
Het Slag een slegte hoek weydegront is bij ooverweeginge op 't oog te sien groot omtrent 3 dagwerk
grasmeeyens dat geestimeert op 48 gld.
De grond waarop deze boerderij werd gesticht werd waarschijnlijk afgesplitst van Groot Letink, omdat beide
boerderijen altijd dezelfde eigenaar (Van Raesfelt) hadden. In 1807 bedroeg de pacht die Van Raesfelt vroeg 2
mud rogge en 2 mud boekweit, voor 33½ schepel akkerland en 3½ dagwerk groen- en hooiland.
In 1811 bestaat de veestapel uit een merrie, 4 koeyen, een vaars en 4 kalveren.
Toen de familie Van Raesfelt, de toenmalige eigenaren van de havezate Elsen, in 1828 hun laatste bezittingen,
waaronder Groot- en Klein Letink, veilden, werd de steenbakker J.A. Bakker (5.3.260) de eigenaar van de beide
erven Letink en een groot gedeelte van de omliggende gronden. Dit werd omstreeks 1841/1848 door hem
verkocht aan vele kopers.
Na afbraak werden dicht bij het voormalige erf de nieuwe boerderijen Klein Leetinkskamp/Klompenmaker
(5.2.450) en Haarman (5.2.435) gesticht.
Bewoners:
►
Vermoedelijk al in de eerste helft van de 17e eeuw tot na 1675 woonde hier een Berent
Letinck/Lietinck. Dit is o.a. af te leiden uit de toekenningen volgens de “Vergoeding schade Munsterse oorlog”
van 1674 en de registers van 1675. Berent had een zoon Henrik.
►
Henrik Letink trouwde in 1673 met Elsien Letink of Wolters (*1653), waarschijnlijk afkomstig van
Wolters (5.2.470). Na het overlijden van Henrik hertrouwde Elsien in 1691 met Gerrit Arentsen uit Hengevelde.
Uit beide huwelijken werden 8 kinderen Letink geboren:
Trintien (*1674), Marijken (*1676), Maria (*1681) de opvolgster, Jan (*1683), Arendt (*1685), Berend (*1689)
die in 1722 trouwde met de weduwe Christina Ambrosig en in 1723 het burgerschap van de stad Deventer
verkreeg, Hendrijne (*1693) die ca. 1717 trouwde met Gerrit op ’t Keysersweert onder Rijssen en Jan Klein
Letink (*1696).
►
Opvolger Maria (*1681) trouwde circa 1702 met Hendrick Jansen. Dit echtpaar kreeg 5 kinderen:
oudste zoon Henrick (*1703) werd natuurlijk de opvolger, Wijsse (*1707) trouwde in 1726 met Jan Jansen

Luynck (5.2.260), Henrina (*1710) trouwde met Harmen Bruggeman, Jenneken (*1713) trouwde in 1743 met
Garrit Spenckelink in Rijssen en Hendrick werd geboren in 1719.
►
Henrick Letink (1703-ca. 1748) trouwde in 1743 met Janna Geusendam (*1718) uit Kerspel Goor. Zij
hertrouwde in 1748 met Jan Roesink van Roos (5.2.160). Uit elk huwelijk werden 3 kinderen geboren:
Jenneken werd geboren in 1744, Hendrikus (*1746) overleed jong, Hendrijne (*1748) trouwde in 1770 met
Hendrik Gerritszen Spenkelink in Rijssen, Jan Hendrick (*1750) werd de opvolger, Hendrijne (1755-1820)
trouwde in 1784 met haar halfneef Gerrit Jansen Roessink op Roos en de jongste dochter (weer) Jenneken werd
geboren in 1759.
Dat er ook in die tijd erfenisproblemen voorkwamen blijkt uit processtukken van het Drostambt Twente: in 1750
eisten Hendrick en Maria Letink in beslagname van de erfenis van hun zoon Henrick, die door z’n hertrouwde
weduwe Janna Geusendam in beheer was genomen. Het werd een langdurige rechtszaak waarvoor Janna als
betaling vele vrachten turf naar de advocaat in Rijssen moest laten brengen.
►
Jan Hendrick Letink (1750-ca. 1782) trouwde in 1776 met Jenneken Reeff (1746-1817) van Reef
(5.3.060), die in 1783 hertrouwde met Arend Eeftink (*1757) van Eeftink (5.2.500).
In 1776 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt tussen Jan Hendrik Letink en zijn aanstaande echtgenoot Jenneken Reef.
De gehele inboedel en huisgerak gaat over op Jan Hendrik Letink incl de geheele bouwerie. Hij zal zijn moeder bij sig op de
plaatse onderhouden en verplegen en voor haar jaarlijks een spint lijn zayen. Evenals een mudde boekweit op het Tjoonk
Stukke zaaien. Aan zijn zuster Hendrina zal Jan Hendrik uitkeren f 350,-, een bedde met sijn toebehoren, een bruitskleet en
een kiste. Jenneken brengt in een bedrag van f 150,-, een koe, bedden met toebehoor, een kiste en kistenvullinge en een
bruitskleet.
In 1783 is er een maagscheiding na het overlijden van Jan Hendrik Letink; de weduwe Jenneken Reef zal hertrouwen met
Arend Eeftink. De 2 nagelaten kinderen zijn Berent Henderik en Janna. Zij krijgen ieder voor vaderlijke goed f 200,-, een koe
en een bruid(egom)skleed. Janna bovendien nog een twilbuiren bedde, 50 ellen smaldoek en 25 ellen vendeldoek.
Bij de inventaris vinden we: 2 parden, 2 koebesten, 3 versen, een dagwerk hoylant, 2 mudde bouwlant, kisten en bedden en
huisgerak met den inboedel.
Een schuld van f 350,- aan de suster van de overleden man dat haer bij kinderscheydinge is gemakt en an die Lantheer f 50,-.

Uit beide bovengenoemde huwelijken werden 2 kinderen geboren:
Janna Klein Letink (1777-1832) trouwde in 1809 met Berend Hendrik Bloemers op Groot Bloemers (5.3.150) en
werd boerin op de Plashinne (5.2.410), Berend Hendrik Klein Letink (*1779) werd de opvolger, Jenneken Klein
Letink (1784-1815) trouwde in 1808 met Jan Hendrik Eeftink op Eeftink (5.2.500) en opnieuw een Janna Klein
Letink werd geboren in 1789.
►
Opvolger Berend Hendrik Klein Letink (1779-1870) trouwde ca. 1811 met Jenneken Hegeman (17891852) van Hegeman (5.2.220). Toen in 1828 de boerderij Klein Letink, tegelijk met Groot Letink, werd verkocht
vertrokken de Klein Letink’s met hun 3 zoons, Jan Hendrik (1811-1899), Jan (1815-1892) en Jan Willem (18211899) naar de door hen aangekochte boerderij Wissink aan de “Schooldijk” (5.3.120) waar nog de jongste zoon
Arent Jan (1831-1901) werd geboren.
►
Hoewel de boerderij in 1828 voor afbraak was verkocht, werd ze door de koper J.A. Bakker nog een
tijdlang met een paar ha grond verpacht en wel aan Jan Huiskes, ook genoemd Jan Huisken (1775-1845). Hij
woonde hier met echtgenote Jenneken Nijhuis (1786-1829) die niet lang na aankomst op Klein Letink is
overleden en de kinderen Jenneken (1811-1889) die in 1838 trouwde met Derk Ooms op Oems (5.3.300) en in
1841 hertrouwde met Hendrik Jan Wolthuis en toen op Klein Ooms (5.3.280) ging wonen, Gerrit Hendrik (18131865) die naderhand boer op de Koopman (5.3.130) werd en in 1841 trouwde met Berendina Valk, Berend Jan
(1816-1897) die ongehuwd bleef en o.a. knecht werd bij Oonk, Jan (1819-1902) die in 1852 trouwde met Janna
Nijland van Groot Nijsink (5.2.190) en op Teemker (5.2.250) ging boeren en in 1867 hertrouwde met Johanna
Maria Kempers en Jan Hendrik (1823-1868) die jachtopziener en rijksveldwachter werd, in 1854 trouwde met
Angenietje van den Bos in Vollenhove en in 1858 hertrouwde met haar zuster Gerridina Johanna van den Bos in
Zwollerkerspel.
De familie Jan Huisken woonde voor hun vertrek naar Klein Letink op de Koopman (5.3.130) en op Zwoferink
(5.3.010).
Omstreeks 1841 keerde Gerrit Hendrik met zijn vader Jan, broer Berend Jan, broer Jan en mogelijk nog één of
meer familieleden terug naar de Koopman.

