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Historie boerderij
De boerderij Swooftink/Zwoferink behoorde vroeger, in elk geval tot zo’n 200 jaar geleden tot de grotere
boerderijen van Elsen. Qua omvang waren toen alleen Oonk, Rotman en Wolters groter. De boerderij is
bovendien van zeer oude datum. De schriftelijke bewijzen gaan echter niet verder terug dan tot 1409 toen er
sprake was van een Lambert Zwafering in Elsen.
Ook was tot 1967, toen het een en ander gemoderniseerd werd, aan de bouw (een endskamer met bedsteden,
zware balken en een schilderachtig oonderschoer) duidelijk te zien dat het een eeuwenoude boerderij was.

Achtergevel boerderij met stroberg, ongeveer 1965

Op St. Bonifaciusdach (5 juni) 1453 oorkondt
Wigbolt van Warmelo, de Richter van Kedingen,
dat Egbert Zwaverdink en Lutgert zijn vrouw
alsmede hunne kinderen Lambert, Johan, Aleid en
Geeze hun erve Zwaverdink als een "door en door
vrij edel eigen goed" hebben overgedragen aan Fije
van Warmelo, de weduwe van Dirk van
Esschebrugge.
De redenen van deze verkoop roept vragen op:
speelden kloosterlingen hierin een rol of konden ze
vanwege zich herhalende misoogsten de, door de
bisschop, opgelegde schattingen niet meer
opbrengen?
Naar alle waarschijnlijkheid is de zoon van Egbert
en Lutgert, genaamd Johan, midden der 15e eeuw

ingetrouwd op Odink. Hij huwde Griete (Oding?).
Zeven jaar later, op St. Dionisius (9 oktober) 1460 verkocht Arend van Warmelo, de broer van Fije, het erve met
alle toebehoren, waaronder het schaapschot bij de molen, aan het klooster te Albergen. Albergen vroeg aan pacht
8 mud rogge en 8 mud boekweit per jaar.
Bovendien beloven Johan Odijnck en Grijete diens echtgenote op 12 december 1467, ten overstaan van Aernt
van Bevervoerden, ambtman der heerlijkheid Diepenheim, het erve en goed Zwaferdynck te vrijen van de drie
lichte guldens koegeld, die de bewoners op elke St. Michielsdag aan het huis te Diepenheim zijn verschuldigd,
met bevoegdheid bij wanbetaling die drie lichte guldens telkens te winnen uit hun erf en goed te Odynck. Er
blijkt dus een duidelijk relatie te zijn tussen Johan Oding en diens vrouw Griete enerzijds en de bewoners van het
goed Swaferdink anderzijds.
Op 13 december 1467 verkopen Johan en Griete en hun kinderen, ten overstaan van Jacob van Tye, richter te
Kedinghen, aan prior en convent te Albergen een rente van drie lichte guldens uit hun erf Oding en beloven zij
het erf van Swaferding van koegeld te bevrijden.
28-7-1451. (Ghegeven int jaer onses Heren dusent vierhondert ende eyn ende vijfftich des Gudesdaches nae
sunte Jacopesdaghe). RAO 239. Archief fam. van Ittersum. Regest nr. 9.
Herman van Pesye verklaart dat hij aan Bertold van Langhen en diens vrouw Mechteld de tienden over het goed
Swaferding, gelegen in het kerspel Rijssen in de buurschap Elsen, verkocht heeft en nu levert.
9-8-1469.
Herman van Pesye verkoopt aan het convent van Albergen wederom tienden over Swaferding in Elsen.
1475. Schattingsregister.
Een gewart erve. 2 s., em dach geven to Mey, want syn korn verdorven is, borge Dirick ter Kohorst.
Op 9-10-1497 verkochten prior en convent van Albergen aan Peter Gherdes Wytappel en diens erfgenamen een
rente van 5 gulden uit o.a. het erf Swaferding te Rijssen voor 100 gulden, welke zij hadden besteed voor de
betimmering van het convent met recht van weerkoop.
Kort hierna, op 23-10-1497, verkochten prior en convent van Albergen aan Mr. Ghert Bruens, kanunnik te
Deventer en aan diens executeurs een jaarlijkse erfrente van 24 mud winterrogge Deventer maat uit o.a. het erf
Swaefferding te Elsen, voor een welbetaalde som, die zij ten behoeve van het klooster hadden belegd. Deze rente
werd op 1-6-1501 bevestigd.

8-3-1532.
Hendrik Oelen heeft aan het convent van Albergen het recht verleend om een rente van 10 gulden uit de erven
Swaefferdynck en Wylgherynck te Elsen in het kerspel Rijssen af te kopen voor 200 gulden.
1601/1602. Verpondingsregister. 9 mudde landes, gifft den 4 gast.
1604. Tonniss Zwofferinck zijn pacht (aan Albergen) bedroeg 8 mud rogge en 8 mud boekweit.
1642. Vuurstedenregister met bewoner Hans Swoferinck.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
In 1752 is nog steeds de eigenaar het Rentambt Sibculo en Albergen. Volgens een afrekening van de rentmeester
F.A. van Ittersum betaalt het erve jaarlijks aan pacht 96 gulden en 10 stuivers plus nog een uitgang van 6 gulden
aan het Capittel van Deventer.
In de loop van de 18e eeuw kwamen bezittingen van het klooster te Albergen in eigendom van de provinciale
overheid. De provincie trachtte toen via publieke verkopen deze bezittingen aan boerderijen van de hand te doen.
Het Swooftink/Zwoferink werd in 1797 voor 4500 gulden verworven door Jan Brouwer te Amsterdam. In 1806
verkocht hij het met 400 gulden verlies aan Berend van Sichem in Deventer, die het niet lang daarna
doorverkocht aan de fabrikant ter Horst in Rijssen. Door verervingen kwam de boerderij Zwoverink met ruim 20
ha grond via de familie Dikkers terecht bij de dominee’s-familie Hattink uit Tubbergen.
In 1770 vind er een overdracht plaats van Jan Weerdes nu Zwoferink en vrouw Hendrine Zwoferink van een
hoek hooiland, de Schipmate genaamt, in 't Elsener Broek gelegen, voor f 300,- aan Hendrik Beumers. De
mondelijke verkoop had reeds in 1752 (!) plaatsgevonden.
1783. 3.1.4. Processtukken statenarchief. Inv.nr. 4308.
Stukken van het gevoerde proces tussen Hendrik Vorsschezang op Swofert en Gerrit Vorsschezang op Huyskes,
gebroeders, wonende in de buurschap Elsen, en Jan Heilersig pachter van de accijns op de brandewijn en de
gebrande wateren in Rijssen en de Rijssense kwartieren.
In 1789 lenen Hendrik en Maria Zwoferink f 130,- van Arend Hilderink en Gerrit Huyskes met als onderpand
hun eigendommelijke halve Bruins Maate in 't Elsener Broek gelegen, waarvan de wederhelft toehoort aan de
genoemde Gerrit Huyskes.
In 1811 bestond de veestapel uit een hengst, een ruin, een ram, 31 gesneden rammen, 20 ooien, 4 lammeren, 3
koeien, 1 vaars en 4 kalveren.
17-07-1828. Verpachting, gehouden voor Jan Hendrik Warnaars, notaris te Stad Almelo, waarbij Mr. Jan Antony ter
Horst te Rijssen het erve en goed Zwooferink te Elsen voor 6 jaar verpacht aan Hendrik Jan Meuleman en zijn vrouw
Hendrina Meijer ook genaamd Hegeman, bouwlieden te Elsen gem. Markelo, tegen een jaarlijkschen pacht van het
roggegewas op 2.17 ha land van het erf enz. fl. 7.80 in geld, 2 spandiensten en een vetten gans. Grosse 1828 Juli 17,
Rijssen.

Bij de verdeling van de gemeenschappelijke markegronden in 1853 kwam Zwoferink er nogal bekaaid af.
Werden in die tijd verschillende boerderijen verdubbeld qua omvang, Zwoferink kreeg slechts 6 ha mee. Dit
kwam waarschijnlijk omdat de familie Dikkers in Elsen meerdere boerderijen bezat en de haar toebedeelde
markegronden eigenhandig herverdeelde over die boerderijen, waarbij de boerderij Zwoferink, dat langdurig
tijdelijke pachters had, niet het volle pond kreeg.
De volgende gelegenheid waarbij de omvang van Zwoferink werd verminderd was in 1876 toen de familie
Hattink haar bezit in de verkoop deed. De boerderij werd met 11 ha grond aangekocht door Hermannus Eeftink,
terwijl de overige 15 ha, versnipperd raakte over diverse kopers. De 11 ha bij Zwoferink werd nog uitgebreid
met 6 ha die de vrouw van Eeftink meekreeg van haar ouders op Willink.
In 1900 werd 9 ha grond verkocht; 6 aan Jannink in Goor en 3 aan ‘t Reef. Ook werd toen de huurwaarde van het
huis verlaagd. Tot op heden heeft Zwoferink de hoeveelheid land van bijna 8 ha behouden.
Bewoners:
►

Hoogstwaarschijnlijk woonde in 1409 op “Swaferdink” ene Lambert Zwafering. Mogelijk was Egbert

Swaferding zijn zoon. Deze Egbert trouwde met ene Lutgert en kreeg omstreeks 1420 een zoon Johan die
trouwde met Griete Oink op Oink, nu Oonk (5.3.030).
Verder werden nog geboren: Lambert, Aleid en Gheze.
►
De vanuit de kerkelijke registers oudst bekende bewoners op deze boerderij waren Gerijt Swoferink die
op de boerderij bleef, Jenken Swoferinck die in 1645 trouwde met Tonis Tuink uit Enter en Johan Swoferinck
die in 1662 trouwde met Egbertien Dercks op Laers (5.3.039). Als vader van Johan wordt Hans Swoferinck
genoemd.
►
Gerijt Swoferink trouwde in 1648 met Hermken Effink van Effinck/Seinen (5.3.050). Dit echtpaar
kreeg 8 kinderen: Jenken (*1649) die jong overleed, Anna (*1651), Geschen (*1654), Jenken (*1658), Jan
(*1659), Maria (*1662), Hermtien (*1665) en Henrik (*1670). Jan werd de opvolger.
►
Jan Swoferink (*1659) trouwde omstreeks 1682 met
z’n buurmeisje Jenneken Oinck (*1664) de dochter van Winolt
Oinck en Maria Wilgerink (5.3.030). Dus Zwoverink, Willink
en Oonk waren als noabers ook door de familieband met elkaar
verbonden.
Jan en Jenneken kregen 8 kinderen:
Hermen (*1683), Wijsse (*1685), Gerrit (*1690) die jong
overleed, Marija (*1692) die de opvolgster werd, Gerrit
(*1695), Egbert (*1698) die in 1738 trouwde met de
Stokkumse Janna Höver, Wilmina/Willemijne (*1704) die in
1733 trouwde met Lucas Sentman op Zendink (Smale 5.2.290)
en zich later op Klein Zendink (5.2.295) vestigde en Hermken
(1708-ca. 1776) die in 1740 trouwde met Derk Haykers
(5.3.270) die een boerderijtje begon in het Elsenerbroek
(5.4.205).
►
Marija Swoferink (*1692) trouwde in 1721 met
Willem Zendink (*1691) afkomstig van Zendink (Smale).
Willem en Marija kregen 5 kinderen die allen de familienaam
Swoferink kregen: Jenneken (*1722) die jong overleed, Janna
(*1724) die in 1750 trouwde met de Rijssenaar Hendrikus van
’t Eshuys; haar eerste zoon Jan werd nog op Zwoverink
geboren, Hendrijne (*1726) die de opvolgster werd, Jenne(ken)
(1731-ca. 1759) die in 1753 trouwde met Jan Aaftink op Klein
Aaftink (5.2.240) en nog een Jenneken (*1734) die in 1758
trouwde met de Rijssenaar Lucas van Brussel.

“In 1782 werden Gerrit Vorsgezang en Teunis
Tibbert aangesteld als voogden over de 2jarige Janna Swoferink, nadat haar ouders zeer
subiet zijn overleden. Zij krijgt voor vaderlijk
en moederlijk goed vaders en moeders kisten
met hetgeene daarin is. Er wordt een inventaris
opgemaakt van het erve Swofers, gehorende
onder het Rentambt Sipculo en Albergen:
inboedel des huises, een paard, een koe, een
kalf, een koperen ketel en beddinge, 7 schapen,
een wagen en een ploeg; totaal getaxeerd op f.
140,=. Verder het zaadgewas op de landerijen
bestaande uit 7 mudde gedaay met rogge op de
Groten Kamp agter het schapeschot, 3 mudde
gesaay met rogge op de Brake; met boekweit
gesaayd 9 mudde land en hofland groot 6
schepel gesaay. De schulden bestaan uit
agterstandige pagt en Heeren lasten totaal f.
420,=. Verdere schulden aan reliqua, aan Giel
Arend Jansen de smit, burgemeester Gerrit
Stokkers, de schoenmaker, de weduwe
Bruggink te Goor, doodschulden, aan Arend
Wassink vanwege 4 doodvaten, aan Hendrik
en Jan ten Cate te Goor wegens winkelwaren.
De broeder van de overleden vader behoudt de
7 ymen en 18 schapen”.

►
Hendrijne Swoferink (*1726) trouwde in 1749 met Jan Weerts of Smitt (*1713) afkomstig van Weerds
(5.3.125). Jan en Hendrijne kregen 8 kinderen:
Willem (*1750) die als oudste zoon aanvankelijk de opvolger werd, Jan (*1752), Gesijne (*1755) die jong
overleed, Jan Hendrick (*1759), Marie (*1761) die na het overlijden van haar oudste broer de opvolgster werd,
Geesijne (*1764) die in 1789 trouwde met de weduwnaar Peter Venneman in Holten,Willemina (1767-1826) die
in 1807 trouwde met de weduwnaar Garrit ter Morsche in Enter en Jenneken (1770-1837) die in 1806 trouwde
met de weduwnaar Anthony Ooms op Klein Wissink later Meyers (Markelo 1.3.410).
►
Willem Swoferink (1750-ca. 1781) trouwde in 1777 met Hendrikje Volkering of Tibbert (1752-ca.
1781). Zij was geboren op Ziggers in de Achterhoek als dochter van Gerrit Kistemaker maar woonde vanaf
ongeveer 1775 op Volkerink/Tibbert (Markelo 1.3.380).
Willem en Hendrikje kregen in 1780 dochter Janna Zwofert (†1856 te Meppel), doch kort daarna kwamen ze
beiden te overlijden. Hun dochter trouwde in 1821 in Zwartsluis met Peter Blei en hertrouwde in 1836 met de
schipper Jan Capitein in Meppel.
►
Definitieve opvolger op Zwoverink werd toen Marie Swoferink (1761-ca. 1794) die in 1783 trouwde
met Hendrik Vorschezang (1750-1813) van Vosgezang uit Herike (Schut, Hericke 3.3.110). Uit dit huwelijk
werden 4 kinderen Zwoferink geboren:
Jan Hendrik (*1783) die boerwerker werd en in 1812 in Enter overleed, Marten (*1786) die in 1821 in Rijssen
trouwde met Janna Kamp en in 1857 in Veenhuizen is overleden, Hendrine (1789-1861) die ongehuwd bleef

hoewel ze in 1827 een zoon kreeg die overigens slechts 51 dagen oud werd en Willem (*1792).
Na het overlijden van Marie hertrouwde Hendrik Vorschezang in 1796 met de spinster Hendrina Dragonder
(1762-1852) uit Enter. Zij vertrokken, samen met Hendrine de dochter uit het eerste huwelijk, naar de Borkeld
en stichtten daar een nieuw boerderijtje Swoferink (5.1.040).
►
Vanaf dan is het een komen en gaan van pachters die slechts voor kortere periodes het Zwoferink
bewerken. Mogelijk heeft dit iets te maken met het feit dat ook het eigendom in die periode regelmatig wisselde.
In 1797 verkocht de provincie de boerderij Zwoferink aan de Amsterdammer Jan Brouwer die het in 1806
doorverkocht aan Berend van Sichem in Deventer. Terwijl het nog weer later in handen kwam van ter Horst in
Rijssen.
Eerste kortstondige pachter was Gerrit Jan
Daalwijk. Gerrit Jan (1761-1806) was afkomstig van
Daalkman (Herike 3.3.170) en trouwde in 1793 met de
19-jarige Hendrine Aalbrink van Klein Aalbrink
(5.2.520). Zij overleed in 1794 in het kraambed bij de
geboorte van haar dochter Gerridina, waarna Gerrit Jan
hetzelfde jaar hertrouwde met Arendina Boesink (17711801). Dat echtpaar kreeg op Zwoferink 3 kinderen:
Hendrik (*1795), Hendrine (1796-1819) en Gerrit
Hendrik (*1798).
Gerrits Jan’s broer Gerrit Daalwijk woonde toen met
familie op Klein Aalbrink, echter deze familie vertrok in
1798 naar Haykers (5.3.270). Daarop verhuisde Gerrit Jan met zijn echtgenote van Zwoferink naar Klein
Aalbrink, waar dochter Harmine Daalwijk (1800-1823) nog werd geboren.
Na het overlijden van Arendina Boesink hertrouwde Gerrit Jan in 1802 met Aaltje Hoevink uit Stokkum. Met
haar kreeg hij nog 2 kinderen.
Gedurende de jaren 1802-1808 boerde op Swoferink de
familie van Jan Boomkamp (1767-1842), afkomstig uit het
Verwolde. Zij brachten 2 kinderen mee: Albert Jan (*1797) en
Lammerdina (*1798). In Elsen werden nog 2 kinderen geboren:
Jan Harmen (*1803) en Hendrik Jan (*1805). Vanaf hun vertrek in
1808 woonden de familie achtereenvolgens op de boerderij
Morsink (Herike 3.1.330) en in een hutje in het Herikervlier.

Hendrik Jan van Rechteren (1893-1966),
Johanna Hermina van Rechteren-Eeftink
(1898-1990) en kleinzoon Johan van
Rechteren (*1960)

Een volgende pachter voor een korte periode was de
familie van de op Huisken (Klompjan 5.2.300) geboren Jan
Huiskes/Huisken (1775-1845) en Jenneken Nijhuis (1786-1829).
Zij kwamen hier omstreeks 1819 van de boerderij Hendertink/De
Koopman (5.3.130) samen met de kinderen Jenneken (*1811),
Gerrit Hendrik (*1813) en Berend Jan (*1816). Op Zwoferink
kregen zij in 1819 nog zoon Jan, in 1823 zoon Jan Hendrik en in
1828 zoon Hendrikus die slechts 5 maand oud werd.
Mogelijk dat de familie een tijdlang samen woonde met de hierna
genoemde familie Valk. Na hun vertrek hier omstreeks 1828,
woonde de familie Huiskes op Klein Letink en kwamen
uiteindelijk in 1841 weer terug op de Koopman.

Vanaf ongeveer 1822 woonde op Zwoferink de in
Hellendoorn geboren Evert Jan Valk (1760-1839) met z’n
tweede vrouw Gerridina Gerrits Harbers, die eerder gehuwd
was geweest met Jan Meulman. Zij brachten hun in 1817 in
Eerde (Ommen) geboren dochter Berendina Valk mee.
In 1828 kregen ze inwoning van hun (stief)zoon, de in
Heino geboren Hendrik Jan Meulman, die in 1834 met
vrouw en kinderen vertrok om z’n nieuwe boerderij
Meulman (5.3.110) te stichten. Omstreeks 1835 vertrok
Evert Jan ook naar Meulman; hij overleed daar in 1839.
Moeder Gerritdina Gerrits Harbers woonde de laatste jaren
van haar leven bij haar dochter Berendina die was getrouwd

11-08-1904 (na bericht brand muldershuis)
De volgende dag (vrijdag) ontstond, ook alweer
door een onbekende oorzaak, brand op een stuk
stoppelland in de “Bovenberg”, toebehoorende
aan Eeftink op “Zwofert” in Elsen die aan ’t
roggemaaien was geweest en naar huis was
gegaan..
Deze brand heeft zich uitgestrekt over ½
mudlands stoppelland en ½ schepellands
ongemaalde rogge, terwijl ook nog een twaalftal
roggegasten verbrand zijn. Met het gooien van
zand enz., heeft men de voortgang van dezen
brand gestuit, die anders enorme schade had
kunnen aanrichten.

met Gerrit Hendrik Huiskes op de Koopman (5.3.130).
Ca. 1836 vertrok het echtpaar Jan Eeftink en Jenneken Wolters met hun kinderen van hun aloude
boerderij Meyers (5.2.200) en vestigde zich op Zwoferink. Het echtpaar overleed echter op relatief jonge leeftijd;
Jenneken stierf in 1839 op 47-jarige leeftijd en Jan was 56 toen hij in 1845 overleed. Zij hadden 8 kinderen:
Hendrik (1819-1860), Geesken (1820-1880), Jan Hendrik (1822-1892), Gerridina (1827-1888), Harmannus
(*1829), Arendina Hendrika (1831-1885), Jan (1833-1862) en Gerrit Jan (1835-1899) die de naam Evertink
droeg. De kinderen moeten in 1845, voorzover ze nog geen eigen bestaan hadden, elders ondergebracht zijn
(dertig jaar later zou de zoon Hermannus Eeftink deze boerderij kopen en er komen wonen).
Hierdoor kwam er ruimte voor weer een nieuwe pachter die voor ongeveer 30 jaar op Zwoferink bleef:
Derk Goorman (1809-1877) uit Zuidloo, Bathmen. Hij was in 1836 in Gorssel getrouwd met Hendrika
Haverkamp (1813-1858) uit Diepenveen; zij woonden achtereenvolgens in Lochem, Laren en Gorssel. Ze
kwamen met 6 kinderen naar Elsen: Jan Hendrik (*1837),
Anneken (*1839), Hendrikus (*1841), Leentje (*1843) die
21-12-1905
in 1871 zou trouwen met Hendrik Jan Renneboom op ‘n
Door G.J.E. op “Zwofert” te Elsen is aangifte
gedaan, dat hij Zondagavond j.l. ongeveer 5
Bol (Marckelo 1.6.150), Gerritje (*1845) en Johanna
uur op den eenzamen zandweg van Rijssen naar
(*1847). Op Zwoferink werden nog 4 kinderen geboren:
Elsen door 2 personen is overvallen en
Harmannus (*1851), Jenneken (1853-1854) die jong
geslagen, waardoor hij vooral aan het hoofd
overleed, nog een Jenneken (*1856) en een levenloos kind
zoodanig verwond is dat de hulp van onzen
(*1858). Bij dit laatste kind overleed Hendrika in het
dokter moest worden ingeroepen.
kraambed. Het jaar daarop hertrouwde Derk met Harmina
Naar wij vernemen is de politie de daders - die
Johanna Gruetink (1812-1865) uit Laren. In 1875 vertrok
buiten deze gemeente wonen - op het spoor.
Derk met de kinderen naar Ambt Delden.
►
Vanaf toen kwam er weer stabiliteit in de bewoning op het Zwoferink. Waarschijnlijk mede omdat in
1876 de nieuwe bewoner de boerderij kocht van mevrouw Hattink-Dikkers te Tubbergen, een nazaat van de
familie ter Horst in Rijssen.
Deze nieuwe eigenaar/bewoner was Hermannus Eeftink (1829-1886), zoon van de in enkele alinea’s hiervoor
genoemde Jan Eeftink. Hermannus was in 1851 in Wierden getrouwd met Jenneken Gerritsen (1826-1894) van
Willink (5.3.020). Zij woonden van 1852 tot 1859 in Enter en vanaf 1859 tot 1875 bij de (schoon)ouders op
Willink. In 1866 kocht Hermannus de boerderij Morsink in Herike (Hericke 3.1.330) die hij verhuurde en in
1876 weer verkocht toen hij overging tot aankoop van het veel grotere Zwoferink gelegen nabij z’n
schoonouders. Hermannus had het de laatste jaren op Willink niet gemakkelijk; hij woonde zelfs een tijd in Goor
en werkte daar als fabrieksarbeider.
Hermannus en en Jenneken kregen 2 zoons: Gerrit Jan Eeftink, die de opvolger werd en Jan (1859-1860) die
overigens slechts 15 dagen oud werd.
►
Gerrit Jan Eeftink (1851-1925) trouwde in
1876, het jaar dat z’n vader de boerderij Zwoferink
kocht, met Harmina Assink (1855-1880) afkomstig van
Assink in het Elsenerbroek (5.4.090). Na het jong
overlijden van z’n vrouw hertrouwde hij in 1883 met
Hendrika Nijland (1855-1886) afkomstig van de Forte
(5.3.310) die ook niet oud werd. Uit elk huwelijk werden
2 kinderen geboren: Hermannus (*1876) die de opvolger
werd, Jenneken (1877-1878) die nog geen jaar oud werd,
Jenneken (1883-1959) die ongehuwd bleef en Hendrika
(*1884) die in 1906 trouwde met de fabrieksarbeider
Hendrik Jan Endeman in Goor.

Vooraan Henk Hofstede en Johan van Rechteren (*1960).
Achter Gerrit Herman van Rechteren (*1921) en Berendina
Wilhelmina van Rechteren-van den Berg (*1928)

►
Hermannus Eeftink (1876-1949) trouwde in
1895 met Arendina Roetgerink (1872-1938) uit Ambt
Delden. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen:
Hendrik Jan (*1896) die in 1920 trouwde met Grietje
van Rechteren en fabrieksarbeider in Goor werd,
Johanna Hermina (*1898) die de opvolgster werd,
Hermina Gerritdina (*1902) die in 1925 trouwde met de
fabrieksarbeider Gerhardus Johannes Braamhaar in Goor
en Gerrit Herman (1913-1984), smid van beroep, die

trouwde met Johanna Ligtenberg (1905-1983) in Rijssen.
►
Johanna Hermina Eeftink (Hanna, 1898-1990) trouwde in 1920 met Hendrik Jan van Rechteren (Jan,
1893-1966), van beroep fabrieksarbeider èn boer. Zij kregen 1 zoon: Gerrit Herman van Rechteren (*1921).
Hendrik Jan van Rechteren was fabrieksarbeider in Goor toen hij introuwde op Swooftink. Hij was geboren in
het Stokkumervlier in het spoorwachtershuisje dat zuid-westelijke van de tegenwoordige kaasboerderij Effink
stond, maar na het graven van het Twentekanaal is afgebroken. Zijn vader kwam oorspronkelijk uit Goor. Zijn
broer Hendrik was fabrieksarbeider in Almelo en in de Tweede Wereldoorlog al vroeg betrokken bij het
ondergronds verzet. Hij werd, evenals z’n zoon gearresteerd en beiden kwamen om in Duitsland.
►
Gerrit Herman van Rechteren (Gerrit, 1921-2005) trouwde met Berendina Willemina van den Berg
(Dine, 1928-2011) uit Zuna. Samen kregen ze 4 kinderen:
Johanna Hendrika (Jo, *1947) die in 1972 trouwde met Henk Hofstede in Rijssen, Hendrik Gerrit (Henk *1952)
die in 1974 trouwde met Johanna Hendrika (Anke) Gierveld uit Notter en in Markelo-dorp ging wonen, Johan
Willem (Johan, *1960) die in 1986 trouwde met Ineke in ’t Veld uit Holten en eveneens in Markelo ging wonen
en Jan Hendrik (Jan, *1965) die de opvolger werd.
►
Jan Hendrik (Jan, *1965) trouwde in 1997 met Anita Eeftink (*1972) uit Nijverdal. Zij kregen in 1999
zoon Kevin.
De familienaam Zwoferink, met de roots hier in Elsen, komt nog ca 225 keer voor o.m. vaak in Rijssen.

