
Boerderijnummer   5.3.120 

Erfnaam    erve Wissink 

Oudste vermelding   1475 

Huidig adres    Scholendijk 5 en 5a 

 
Historie boerderij 

 

1475. Schattingsregister. 2 s., bet. 3 golden r.g. 

1601/1602. Verpondingsregister. 7½ mudde landes, gifft den garve. 

1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 

 

Het erve Wissink behoorde met Willink, Oonk en Effink/Seinen tot de oudste volgewaarde erven in deze 

omgeving. Deze 4 waren ook de enige in de Ganzenhoek met een eigen schaapskudde en bijbehorende 

schaapskooi. Dat Wissink ook tot de grotere boerderijen behoorde blijkt uit het schattingsregister van 1475 en 

het verpondingsregister van 1601 waarin we lezen dat er toen “7½ mudde landes” bij hoorde. De grootste 

boerderijen omvatten in die tijd 10 mudde. (1 mudde is ongeveer ½ ha.). 

Vanaf 1630, toen de toenmalige eigenaar Frans van Asscheberch to Geest de boerderij Wissink als een leengoed 

aan de provincie Overijssel gaf, is het beleend geweest door dezelfde families die ook eigenaar waren van de 

havezate Elsen, te weten Johan van Laer en de opeenvolgende beleners van Van Haersolte (het belenen 

evalueerde in de loop der jaren tot een soort eigendom): 

Het goed Wissinck gelegen in Elssen. 

4-11-1630. Beleend door Frans van Asscheberch to Geest. 

Op dezelfde datum werd dit goed op verzoek van Frans van Asschebergh to Geest en zijn vrouw Sophia van 

Carthusen en krachtens besluiten van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 17 mei 1626 en 4 november 1630 

tot een Overijssels leen aangenomen in ruil tegen enkele andere erven. 

4-11-1630. Beleend door Johan van Laer, drost van Haexbergen, na opdracht door Frans van Asscheberch to 

Geest. 

9-6-1686. Idem door Antoni van Haersolte tot Elssen, zoals Johan van Laer daar in 1630 mee was beleend. 

13-3-1732. Idem door Antoni Swier van Haersolte tot Elsen. 

16-4-1734. Idem door Conradina Willemina van Dedem, weduwe van Haarsolte, vrouwe van Elsen, namens haar 

onmondige zoon Conraad Willem van Haarsolte na de dood van Antonie Zwier van Haarsolte tot Elsen. Hulder 

doctor Samuel Johannes Gelderman, stadssecretaris van Zwoll. 

20-5-1753. Idem door Coenraad Willem van Haersolte tot Staveren, Elsen, Bredenhorst en Zwalevenburg, met 

ledigerhand. 

17-3-1755. Idem door Arent van Raesfelt, drost van Haxbergen, na opdracht door Coenraet Willem van 

Haarsolte tot Staverden, Zwaluwenburgh en Bredenhorst. 

 

Voor 1749 heeft Waander Wissink aangegraven en is daarvan eygenaer van een kampken in het Broek liggende 

en heeft daerbij angemaekt nieuwe gront omtrent 1½ spint wert geestimeert op f 6,-. 

In 1765 geeft de vrouw van Waander Wissink aan (= Aaltjen Mensink) het versterf van haar oom Hendrik 

Mensink, zijnde overleeden voor ca 6 weken, en dat daardoor op haar is komen te vervallen 4 dagwerk hooyland 

en 10 spint bouwland. 

Omstreeks het midden van de 18
e
 eeuw was het nog een boerderij waar men 2 knechten, 2 meiden en een 

schaapsherder in dienst had. 

Toen de toenmalige eigenaren van de havezate 

in 1828 hun laatste bezittingen veilden, werd 

de boerderij Wissink gekocht door Berend 

Hendrik Klein Leetink, afkomstig van Klein 

Letink (5.2.440). De laatste boer Wissink op 

Wissink was in 1820 ongehuwd overleden.  

 

Vanaf 1820 en voor de komst van Klein 

Leetink woonden er tijdelijk de familie Gerrit 

Effink (plm.1820-1825), wiens boerderij 

Effink/Seinen was afgebrand en die in 1825 

vertrok naar z’n nieuwe onderkomen, de 

boerderij Smale. Vervolgens woonde er nog 

tijdelijk de familie Evert Valk. 

Klein Leetink kocht dus een groot 

boerderijgebouw met een gedeelte van de Boerderij Wissink in 1952 



grond die er oorspronkelijk bij hoorde. Hij begon met 5½ ha grond. In de jaren 1853/1854 werd dat fors 

uitgebreid. Eerst kocht hij aan de overkant van de weg ruim een ha bij de algehele verkoop van Seinen en 

vervolgens kreeg hij 21 ha bij de verdeling der markegronden. 

In 1911 werd dit verminderd met 4½ ha doordat voor één der zoons aan de overkant van de weg een nieuwe 

boerderij werd gesticht (5.3.122). 

Hierdoor werd de bedrijfsomvang ruim 21 ha en dat was het nog toen in 1966 er een woning werd bij gebouwd. 

In 1811 bestond de forse veestapel uit 2 paarden, 2 veulens, 9 koeien, 2 vaarzen, 9 kalveren, 66 gesneden 

rammen en 20 ooien. De schaapskooi stond aan de overkant van de weg ongeveer 30 meter richting 

Rijssenseweg.  

De boerderij was nog lang, tot ongeveer 1900, 

een zogenaamd “löss hoes” met aangebouwde 

endskamer. De achtergevel is in 1924 vergroot; 

sluitsteen  HJKL  EdJM 1924, de boerderij 

werd toen bewoond door Hendrik Jan Klein 

Leetink en Everdina Johanna Mensink blijkens 

een ingemetselde steen. 

Was het aanvankelijk een gemengd bedrijf met 

een in 1976 gebouwde ligboxenstal, sinds 2004 

is het een varkensfokvermeerderingsbedrijf. In 

de boerderij zijn 2 wooneenheden gerealiseerd; 

de ene tot 2014 bewoond door het gezin Klein 

Leetink-Ligtenberg, de andere door het gezin 

Klein Leetink-Rohaan. 

 

Bewoners: 

 

► De eerste bewoner van Wissink die we in de registers tegenkomen is Berent Egbersen die in 1646 

trouwde met de dochter des huizes Henrikien Wissink. Van hen zijn 2 kinderen bekend: Grietien (*1651) die in 

1669 trouwde met buurman Jan Jansen op het Reef (5.3.060) en Egbert die de opvolger werd. 

 
► Egbert Wissink (1648-na 1718) trouwde in 1670 met Engele ter Braak. Uit dit huwelijk werden 6 

kinderen geboren: 

Grietien (*1670) die omstreeks 1707 trouwde met een Jan en de opvolgster werd, Derk (*1672), Harmken 

(*1673) die jong overleed, Gese (*1675) die in 1703 mogelijk trouwde met Wilm Jansen Smit en op het 

naastgelegen Weerds (5.3.125) ging wonen, Hermken (*1680) en Derckjen die in 1703 trouwde met Jan Jansen 

Roosdom (Marckelo 1.6.400). 

 

► Grietien (*1670) en Jan, waarvan de achternaam niet bekend is, kregen 2 kinderen: 

Berent (*1709) en Wander (*1711) die de opvolger werd. 

 

► Wander Wissink (*1711) trouwde in 1741 met Jenneken Wannink (1722-1746) van Groot Wannink in 

Beusbergen (2.4.070). Wander hertrouwde in 1748 met Aeltjen Mensink (*1720) dochter van Harmen Mensink 

op Mensink. Uit beide huwelijken werden in totaal 10 kinderen geboren: 

Garrit (*1742) die overleed na 1812, Janna (1744-1809) die in 1773 trouwde met (Jan-)Hendrik Wilgerink op 

Willink (5.3.020), Jan (*1747) die jong overleed, weer een Jan (*1749) die omstreeks 1795 naar de boerderij 

Wolters ging omdat zijn zuster Berendina daar jong weduwe was geworden, Harmijne (*1751) die naar Enter 

vertrok waar ze tweemaal een weduwnaar trouwde: in 1773 met Gerrit Gerritsen Hagedoorn en in 1776 met 

Henrik Hagedoorn, Jenneken (1753-1830) die in 1778 trouwde met de weduwnaar Hendrik Oink op Rotman 

(5.3.330), Janna (1756-ca. 1786) die in 1780 trouwde met Jan Jansen O(d)ink op Odink (Oonk, 5.3.030), Bernt 

(1758-1820) die als ongehuwde boer op Wissink bleef wonen, Hendrijne (1760-1811) die ook ongehuwd bleef 

en Berendina (*1764) die in 1792 trouwde met Gerrit Hendrik Wolters op Wolters (5.2.470). 

Toen Bernt Wissink in 1820 overleed was het gedaan met de Wissinks op Wissink. 

 

► De eigenaar generaal Raesfelt, die o.a. ook eigenaar was van Effink/Seinen, Klein Leetink, Haykers en 

Wissink, bedacht toen de volgende verhuizingen: 

Gerrit Effink op Effink/Seinen (5.3.050) wiens pachtboerderij in 1820 afbrandde kon tijdelijk gaan wonen op 

Wissink. Met de nog waardevolle onderdelen van de boerderij Haykers kon Effink/Seinen worden herbouwd. 

Jan Zendman van Sentman (Smale) kocht toen Effink/Seinen. Vervolgens kon Gerrit Effink verhuizen van 

Wissink naar Smale. 

Boerderij Wissink omstreeks 2008 



Gerrit Effink woonde daadwerkelijk, van 1820 tot 1825, met zijn familie op Wissink en verhuisde toen naar 

Sentman (5.2.290). Omstreeks 1828 werd de boerderij verkocht aan Klein Leetink die toen van z’n gepachte 

boerderij Klein Leetink (5.2.440) vertrok. 

 

► Nieuwe bewoner/eigenaar werd in 1828 dus Berend Hendrik Klein Leetink (1779-1870) afkomstig van 

de pachtboerderij Klein Leetink en sinds 1811 getrouwd met Jenneken Hegeman (1789-1852). Op Klein Leetink 

hadden ze 3 kinderen gekregen; op Wissink werd nog de jongste zoon geboren. 

Zoon Jan Hendrik (1811-1899) trouwde in 1843 met Hendrika Effink (1817-1865) van Smale (5.2.290). Ze 

kregen 1 zoon die slechts 1 jaar oud werd. Het echtpaar bleef kinderloos op Wissink wonen. Jan (1815-1892) 

trouwde in 1861 met Janna Daalwijk van Groot Wilbers (Herike 3.2.070). Ze gingen vanaf 1862 boeren in 

Diepenheim op Muizebelt. In 1885 verhuisden ze weer naar Markelo en verhuurden Muizebelt aan Jan Hendrik 

Eertink (Herike 3.2.110). Janna overleed in 1889 op haar ouderlijk huis Groot Wilbers en Jan overleed in 1892 

bij z’n broer op Plaslammert. Jan Willem (1821-1899) trouwde in 1854 met de weduwe Janna Geertjen 

Hegeman-Sprokkereef op Plaslammert (5.2.420). Arent Jan de jongste zoon werd de definitieve opvolger. 

 

► Arent Jan Klein Leetink (1831-1901) trouwde in 1865 met z’n buurmeisje Jenneken Schreurs (1839-

1900) van de Schreur (5.3.080). Ze kregen 5 kinderen: 

Johanna Hendrika (1865-1881) die op 15-jarige leeftijd overleed, Hendrik Jan (*1867) die de opvolger werd, 

Berend Jan (1870-1951) die in 1900 trouwde met Johanna Hendrika Schreurs van de Wagenmaker 

(Dorpsgeschiedenis 1.1.005) en na een verblijf op ‘n Kaamp (5.3.034) aan de overkant van de weg een nieuwe 

boerderij begon (KaampBerendJan, 5.3.122), Arendina (1874-1956) die in 1896 in Wierden trouwde met 

Hendrikus Mensink, Johanna (1877-1953) 

die in 1899 ook in Wierden trouwde met 

de broer van haar zwager Gerrit Hendrik 

Mensink. 

 

► Opvolger Hendrik Jan Klein 

Leetink (1867-1943) trouwde in 1901 met 

Everdina Johanna Mensink (1876-1949) 

van Groot Aalbrink (5.2.510). Dit echtpaar 

kreeg 4 kinderen: 

Jenneke (1902-1989) die in 1928 trouwde 

met haar neef Mannes Mensink in Zuna, 

Gerrit Jan die de opvolger werd, Janna 

(*1908) die slechts 3 maand oud werd en 

Arend Jan (1908-1925) die op 17-jarige 

leeftijd overleed. 

 
► Gerrit Jan Klein Leetink (1904-

1971) trouwde in 1932 in Wierden met 

Hendrika Johanna Wessels (Hendrika, 

1912-1976) die was geboren op ‘n Kaamp 

(5.3.034). Ze kregen 2 kinderen: 

Hendrik Jan (*1933) die de opvolger werd 

en Hendrik (*1937) die trouwde met Dinie 

Brinks uit Rijssen en op het nieuwe 

“WissinkHendrik” (5.3.028) ging wonen. 

 

► Hendrik Jan Klein Leetink 

(*1933) trouwde in 1959 met Gerhardina 

(Dina) Lichtenberg (1931-2014) uit 

Rijssen. Uit dit huwelijk werden 3 

kinderen geboren: 

Gerrit Jan (*1960) die de opvolger werd, 

Johan Heinrich (*1961) die in Notter ging 

wonen en in 2009 trouwde met de 

Rijssense Maria Janna (Marianne) ter 

Harmsel en Hendrika Gerritdina Johanna 

(Hendrika, *1963) die in 1987 trouwde 

met Dinant Rohaan in Enter. 

Gerrit Jan Klein Leetink (*1904), Hendrik Klein Leetink (*1937), 

Hendrik Jan Klein Leetink (*1933) en Hendrika Klein Leetink-

Wessels (*1912) 

De familie Klein Leetink bij gelegenheid van het 50-jarig huwelijk in 

2009 van Hendrik Jan Klein Leetink en Dina Klein Leetink-

Lichtenberg (met roos) 



► Gerrit Jan Klein Leetink (*1960) trouwde in 1984 in Rijssen met Hendrika Gerdina (Erna) Rohaan 

(*1964) uit Enter. Samen kregen ze 4 kinderen: 

Hendrik Jan (Herjan, *1985) die samen met Sabine Jurrien in Markelo-dorp woont, Janna Hendrika (Jorieke, 

*1987) die in Lunteren woont, Willem Erwin (Erwin, *1990) en Gerhardina Maria (Darien, *1994). 


