Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.020
erve Wilgerink-Willink
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Rijssenseweg 34

Historie boerderij
Het erve Wilgerink, tegenwoordig bekend als Willink, is van zeer oude datum.
Op 4-6-1297 komt de naam Wilgerinc reeds voor in het archief van het Huis Almelo en het heeft betrekking op
een testament: Egbertus, Heer van Almelo, vermaakt hierbij o.a. aan zijn tweede echtgenote het vierde gedeelte
van de grove en smalle tienden van Wilgerinc.
8-11-1455.
Roloff van Bevervorde, ambtman van Twente, verkoopt aan het convent van Albergen de halve tienden over o.a.
het erve Wilghering in het gericht Rijssen.
1475. Schattingsregister.
Wiltghering is een gewart erve. 2 s., oir zaet verdorven, myn Her hem dach geven bet to Mey, dan tho betalen.
Het eigendom van deze boerderij zelf berustte vanaf 1476
ongeveer 300 jaar lang bij het klooster van Albergen.
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. 6½ mudde landes.
Rond 1600 bedroeg de jaarlijks af te dragen pacht door
Tonnies Wylgerinck 7 mud rogge en 7 mud boekweit. In een
register van rentmeester van Ittersum, beheerder van
kloosterbezittingen, staat vermeld dat het Wilgerink vanaf
petri 1732 jaarlijks aan pacht betaald f 95,-.

Archief huis Albergen.
1476 de zaterdag voor Petri ad Cathedram.
(17-2).
Bertolt van Langhen, rigter van Kedingerland,
doet kond dat de gebroeders Dirk en Simon
van Thije, ten overstaan van hem en
keurnoten, hebben overgedragen als edel
eigen, geheel onbekommerd, hun erf en goed
Wilgering in de buurschap Elzen, als vrij edel
eigen goed met de waar daartoe behorende met
huis, hof holt, water, weide, turf, twijg, hooi,
alle oud en nieuw toebehoor, aller slagter nut
en al het daartoe behorend bouwland,
behoudens den tiendheer zijne grove en smalle
tienden en den vier biddende Ordens
gezamenlijk een mud rogge per jaar.

1659. G.A. Rijssen Inv.nr. 23.
Dries en Marie Wilgerink pachten van de stad Rijssen 2 stucken bouwlant in de Elsener Esch gelegen tussen
Albert Mensinck en Arent Assincks land en de andere stucke aen Aeftinck en Alberincks landt bij de Groninger
Kerckwegh. Dit in combinatie met een geldlening van 225 car gld aan de magistraat van Rijssen.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
Nadat de provincie het bezit van het
klooster had overgenomen werd het in
1797 door de toenmalige bewoners
Hendrik Wilgerink en Janna Wissink
aangekocht voor f. 5025,=. Opvallend is
dat de drie naast elkaar gelegen
boerderijen Zwoverink, Willink en Oonk
alle drie gedurende lange tijd eigendom
waren van het klooster Albergen. Ook de
verderop gelegen boerderij Assink was
eigendom van het klooster.
Begin 1800 had de veestapel een flinke
omvang, te weten: 2 merries, 2 veulens, 20
gesneden rammen, 6 koeien, 2 vaarzen en
3 kalveren, terwijl toen geboerd werd op ruim 20 ha eigen grond. Bij de verdeling van de gemeenschappelijke
markegronden werd die omvang meer dan verdubbeld, en wel tot 48½ ha. De toebedeelde grond bestond echter
voor het grootste deel uit heide- en veengronden.
De boerderij bleef niet lang die grootte houden; in 1866 werd voor één der zoons een boerderijtje gesticht in het
Elsenerbroek met daarbij bijna 5 ha grond (5.4.260), in 1881 kreeg dochter Jenneken Gerritsen die met haar man

ging boeren op Zwoferink (5.3.010) ruim 6 ha grond mee en in 1908 werd er ruim 14 ha grond afgezonderd en
toegevoegd aan de nieuwe boerderij Nieuw Willink (5.3.015) die 10 jaar eerder al was gesticht. Doordat er in de
loop der jaren ook nog gronden werden verkocht, zoals 2½ ha in 1906 aan Jannink en bijna 3 ha in 1964 aan
Staatsbosbeheer, was de bedrijfsomvang in 1967 gereduceerd tot 14½ ha.
In 1917 is de boerderij Willink als gevolg van blikseminslag afgebrand. Deze behuizing, die een vooruit
gebouwde bovenkamer had en tot aan het begin van de 20e eeuw nog een los huis was, stond iets meer oostelijk
dan het huidige pand. De boerderij is daarna, deels met gebruikmaking van nog gespaarde gebinten, ongeveer
haaks op het vroegere grondplan herbouwd.
Een Bentheimer waterput in de weide, die eens de voorzijde van de oude boerderij markeerde, was hiervan een
lange tijd nog een stille getuige. Deze is in 1999 met de familie Haarman mee verhuisd naar Diepenheim.

Op het erve bevond zich een zandstenen paardekrib met de initialen H.W. (Hendrik Wilgerink) en het jaartal
1812. Deze is verkocht door de fam. Haarman toen ze vertrokken naar Diepenheim aan Wessels aan de
Apenbergerweg 1.
In de Tweede Wereldoorlog viel er een bom op de schuur met het gevolg dat deze volledig afbrandde.
In 1993 werd naast de boerderij door zoon Jan een nieuw woonhuis gesticht (5.3.021).
Enkele jaren later, in 1999, is het landbouwbedrijf hier gestaakt. De familie Haarman vertrok toen naar
“Donkelman/Kremers” in Diepenheim. Nieuwe eigenaar/bewoner werd de familie Nijhof, die de boerderij de
naam “Elsenerhof” gaf en hier (Friese) paarden ging fokken. Het grondgebied omvat anno 2014 nog ca. 6 ha.
Bewoners:
►
Oudst bekende bewoner op Wilgerink of Willink is omstreeks 1600 Tonies Wilgerinck. Zijn zoon Dries
Willegerink (ca. 1610- na 1659) trouwde met een Marie. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
Engele (ca. 1636-1664) die in 1654 trouwde met Wilm Brunningreef in Kerspel Goor (zij stierf “terstont na
verlossinge van haar doghter de nacht tusschen 6 en 7 januari”), Tonis (ca.*1638) die de opvolger werd, Maria
(*ca. 1640) die in 1663 trouwde met haar buurjongen Winold Oink (5.3.030), Jenken (*1644) en Gesken die drie
keer trouwde: in 1668 met de weduwnaar Jan te Langen in Ypelo, in 1675 in Wierden met Albert Jansen
Meyerink en in 1691 eveneens te Wierden met Jan Rutger Eshuis.
►
Tonis Willegerink (*ca.1638) trouwde in 1663 met z’n buurmeisje Elske Oink (*ca 1642). Tonis en
Elske kregen 4 kinderen:
Dries (*1664) die jong overleed, Dirckien die de opvolgster werd, Andries (*1670) en Wijsse (*1681).
►
Dirckien Wilgerink (*1665) trouwde met Jan wiens achternaam niet bekend is. Ze kregen 2 kinderen die
met de familienaam Wilgerink werden beschreven:
Maria (*1698) die in 1719 trouwde met Hendrik Wolters op Wolters (5.2.470) en Jenneken die de opvolgster
werd.
►
Jenneken Wilgerink (*1702) trouwde in 1719 op 17-jarige leeftijd met Garrit van den Bargh (†ca.
1766) van “Bergman” (5.3.390) die o.a. “gesworene in de marke” was. Dit echtpaar kreeg 11 kinderen die allen
de achternaam Wilgerink kregen:
Jan (*1721), Johannes/Jannes (*1723), Marije (1725-1813) die in 1761 trouwde met Gerrit Kyfhorst in het
Elsenerbroek (5.4.075), Jenneken (*1728) die in 1761 trouwde met Garrit Plesgers in Enter, Hendrikjen (*1730),
Jenneken (1733-1817) die in 1779 trouwde met de weduwnaar Jan Hilderink op Hutteman (5.2.480), Marie

(*1734) die in 1766 trouwde met Hendrik
Bloemers op Klein Bloemers (5.3.140) en in
1784 met de uit Rijssen afkomstige Garrit
Kippers, Derkjen (*1736) die in 1765
trouwde met Hendrik ten Sende op Klein
Zendman (5.2.295) en in 1783 met Jan
Bisschop uit Haarle, Garrit (1739-1822) die
schaapherder werd en ongehuwd bleef, Jan
(*1742) en (Jan-)Hendrik (*1745) die de
opvolger werd.
►
(Jan-)Hendrik Wilgerink (17451829) die ook “gesworene” was van de
marke Elsen, trouwde in 1773 met Janna
Wissink (1744-1809) afkomstig van Wissink
(5.3.120).
Dit echtpaar bleef kinderloos. Ze namen eerst
enkele jaren neef Jan ten Sende (1773-1827),
Familie Wessels: staand Jenneken (*1894), Jan (*1896) en Gerrit
Jan (*1891), zittend Hendrik Jan (*1841), Berendina Maria (*1858) een zoon van zuster Derkjen, bij zich in. Jan
trouwde in 1797 met Hendrine Eefting (1775en Gradus (*1887)
1848) van Eeftink (5.2.500). Zij kregen in
1798 dochter Derkjen en in 1801 zoon Gerrit Hendrik. Omstreeks 1801 vertrok Jan met z’n gezin naar de
boerderij Timmerjan (Hericke 3.2.230). Vervolgens kwam nicht Jenneken ten Sende (ook een kind van zuster
Derkjen) inwonen.
►
Jenneken ten Sende (1780-1810) trouwde in 1800 met de Rijssenaar Jan Wolters (1776-1843). Uit dit
huwelijk werden 4 kinderen geboren waarvan er 3 bekend zijn.
Dochter Janna Wolters (*1801) die de de opvolgster werd, dochter Hendrike (*1802) die in 1824 trouwde met
Berend Jan Zendman van Zendman (5.2.290) en met hem in 1825 zoon Jan kreeg, maar Hendrike overleed jong
in 1827 in Rijssen waar ook een tweede zoontje, 1 jaar oud, stierf. Hierna ging Berend Jan Zendman met zoon
Jan inwonen bij z’n broer op Seinen/Effink (5.3.050).
Jan en Jenneken Wolters’ derde bekende kind, zoon Derk (1810-1836), overleed in Elsen als militair (fuselier).
►
Janna Wolters (1801-1865) trouwde in 1821 met Gerrit Jan Gerritsen (1796-1859) afkomstig van
Nienhuis op de Holter Borkeld. Samen kregen ze 8 kinderen:
De oudste, Jan Hendrik Gerritsen, werd de opvolger. Jan Willem (1824-1853) overleed als 29-jarige. Dochter
Jenneken (1826-1894) trouwde in 1851 met haar buurjongen Hermannus Eeftink van Zwoverink (5.3.010),
welke laatste was geboren op Meyers (5.2.200); ze woonden
27-05-1906
eerst in Enter, van 1852 tot 1859, waarna ze na het
Bij de landbouwer Wessels op “Wilgerink”, in
overlijden van vader Gerrit Jan Gerritsen terugkeerden op
de buurtschap Elsen, is in de nacht van
Willink. Behalve hun in 1851 op Willink geboren zoon
Zaterdag op Zondag een groote roodkoperen
Gerrit Jan werd in 1859 hier nog zoon Jan geboren. Deze
voederketel ontvreemd. Het door de politie
overleed evenwel in 1860, 15 dagen oud. In 1875 verhuisde
ingesteld onderzoek heeft nog niets aan het licht
de familie Hermannus Eeftink naar Zwoverink, dat in 1876
gebracht.
hun eigendom werd.
Janna en Gerrit Jan Gerritsen’s zoon Hendrik (1827-1829) en dochter Hendrika (1829-1831) werden beide
slechts 1 jaar oud. Het zesde kind, weer een Hendrik (1831-1887) trouwde in 1859 met Egberdina Wes uit
Kerspel Goor en stichtte enkele jaren later het boerderijtje ’n Pol in het Elsenerbroek (5.4.260). Derk, de zevende
telg (1836-1879) bleef ongehuwd op Willink wonen. Jongste dochter Willemina (1838-1903) trouwde in 1883
met de veearts Willem Tijink in Goor.
►
Jan Hendrik Gerritsen (1821-1890) trouwde in 1856 met Dina Frederika Sprokkereef (1833-1862) van
Wolters (5.2.470). Het jonge paar ging op Wolters boeren maar verhuisde 10 jaar later naar Willink. Uit dit
huwelijk werden 2 dochters geboren. Johanna die de opvolgster werd en Fenneken (1861-1863).
►
Johanna Gerritsen (1856-1882) trouwde in 1879 met Hendrik Jan Wessels (1841-1928) afkomstig van
Assink (5.3.250). Na het jonge overlijden van Johanna hertrouwde Hendrik Jan in 1886 met Berendina Maria
Klein Rotman (1858-1936) afkomstig van de PietGeije (5.2.022). Na dit huwelijk startte Wessels met de bouw
van een nieuwe boerderij Nieuw Willink, naast het oude Willink. Toen deze boerderij gereed was bleef ze
onbewoond, want Wessels en z’n tweede vrouw gingen apart wonen van schoonvader Gerritsen op het oude

Willink. Uit beide huwelijken van Hendrik Jan Wessels werden 8 kinderen (3 resp. 5) geboren:
Oudste zoon Jan Hendrik Wessels (1879-1950) trouwde in 1908 met de ook van de PietGeije afkomstige
Johanna Gerritdina Klein Legtenberg en ging wonen in de leegstaande nieuwe boerderij (5.3.015), Jenneken
(1881-1887) die slechts 6 jaar oud werd, Diena Fredrika
(1882-1882) die nog geen jaar oud werd, Gradus (18871979) die ongehuwd op Willink bleef wonen, Johanna
Gerritdina (1889-1890) die zeer jong overleed, Gerrit Jan
Wessels (1891-1970) die in 1920 trouwde met Gerritdina
Frederika Meengs en daardoor boer werd op Dijkink in
Beusbergen (2.4.120), Jenneken (1894-1984) die als
ongehuwde op Willink bleef wonen en Jan, de jongste zoon
uit het tweede huwelijk, die opvolger werd.
►
Jan Wessels (1896-1978) trouwde in 1937 met de
zuster van z’n schoonzuster Hendrika Meengs (1909-1994)
afkomstig van Dijkink in Beusbergen. Dit echtpaar kreeg 1
dochter: Berendina Hendrika.
►
Berendina Hendrika Wessels (Dineke, *1939)
trouwde in 1962 met Jan Haarman (*1940) uit Neede. Zij
kregen 2 kinderen:
Jan Gerrit Haarman (Jan, *1963) de opvolger en Alberdina
Hendrika Haarman (Erna, *1968) die trouwde met Bert
Leunk en in Markelo ging wonen.

Gerrit Jan Wessels (*1891) die trouwde met Dina
Meengs (*1899) op Dijkink in Beusbergen

►
Jan Gerrit Haarman (Jan, *1963) trouwde in 1993
met Christina Arfman uit Markelo-dorp. Zij gingen wonen
in een nieuwe woning die naast het Willink werd gesticht
(5.3.021).

In 1999 vertrok Jan Haarman met vrouw en kinderen en z’n nog op
Willink wonende ouders naar de wegens emigratie vrijgekomen
boerderij Donkelman (Kremers) Needseweg 1 te Diepenheim om
daar hun melkveebedrijf verder uit te bouwen.

22-08-1918
Bij den landbouwer H.J. Wessels Jr. te
buurtschap Elsen is een hoenderkuiken
met 3 pootjes uitgebroed. Het diertje is
even vlug als de broertjes en zusjes.

►
Sinds die tijd woont op het Willink de familie Nijhof. Ben Nijhof (*1955), geboren in De Krim, is
getrouwd met de uit Oostenrijk afkomstige Adelheid Kersič (*1955).

