
Boerderijnummer   5.4.180 

Erfnaam    erve Letink-KoarJan-Broeze 

Oudste vermelding   ca 1720 

Huidig adres    Enterweg 10 

Historie boerderij 

 
Deze boerderij zal begin 1700 zijn gesticht. Uit notities in het markeboek blijkt dat er in 1749 betaald moest 

worden voor markegrond die men in cultuur had gebracht: “heeft Derk Letink selfs eygenaar aangegraven bij 

sijn huis an 't lant een weynig gront omtrent 1 spint geseey getaxeert ter waerdie van f 4,-. Derk Lietink sijn 

wooning en omslag teegens een halve 

kavenstee”. 

Begin 1800 was Jan Leetink eigenaar van 

deze boerderij (huurwaarde 15 gulden) met 

bijna 6½ ha grond. Men had rond die tijd 

een aanzienlijke veestapel bestaande uit een 

merrie, een hengste veulen, 6 koeien en 5 

kalveren. 

Vanuit de marke kreeg men in 1853 ruim 

5½ ha toegewezen, zodat er toen een flinke 

boerderij met bijna 13 ha grond ontstond. In 

de jaren aan het begin van de 20
e
 eeuw 

werden enkele percelen grond verkocht 

waardoor de bedrijfsomvang in 1925 was 

gedaald tot ongeveer 11½ ha. 

In 1929 is er naast het oude huis een nieuwe 

boerderij gesticht die in 1945, vlak voor de 

bevrijding als gevolg van 

oorlogshandelingen, afbrandde. In de herfst van 1945 werd er een noodwoning gebouwd die in 1951 werd 

vervangen door een onder architectuur van Jan Jans gebouwde nieuwe boerderij. 

Egbert Jan Broeze, de bekende kunstschilder en z’n broer Jan Hendrik Broeze werden in 1935 door vererving elk 

voor de helft eigenaar van deze boerderij. 

Het oude huis, waarin Jan Broeze zijn atelier had, wordt nu verbouwd tot een gastenverblijf met een atelier. 

 

Bewoners: 

 

► De stichter en eerste bewoner op Letink was Jan Hegeman die in 1704 trouwde met Jenneken Heckhuis 

(*1684). Jenneken was de zuster van Derck Heckhuis die de nabij gelegen boerderij Luuks/Mensink stichtte 

(5.4.190). Zij gingen eerst inwonen op Hekhuis (Hericke 3.1.270) waar op dat moment Jan Leeting de stiefvader 

en boer was. Dit verklaart waarschijnlijk waarom deze boerderij aanvankelijk Leetink werd genoemd.  

Jan en Jenneken kregen 3 kinderen die allen in Herike werden geboren: 

Jenneken Hegeman (*1704) die de opvolgster werd, Gerrit Hegeman/Hekhuis (*1708) die in 1737 trouwde met 

Geesken Nijland in Rectum. Zijn kinderen werden ingeschreven met de naam Hekhuis welke familienaam nu 

nog bestaat en Hendrick Hegeman (*1712). 

► Opvolgster Jenneken Hegeman (*1704) 

trouwde in 1730 met Derk Mensink (*1701). 

Derk en Jenneken kregen 5 kinderen: 

Harmen Letink (*1731) die jong overleed, Jan 

Harmen Letink (*1734), Harmen Letink (1737-1816) 

die woonde op de Flipborg (5.4.280); hij trouwde in 

1763 met Gerhardine Philipsborg en hertrouwde in 

1773 met Maria Hoestink, Jenneken Letink (*1739) 

die in 1761 trouwde met Bernt ten Zende op 

Zendman (5.2.290) en Jan Letink die de opvolger 

werd. 

 

► Jan Letink (ca.1742-ca.1772) trouwde in 

1766 met Aaltje Notteberg (*1744) die in 1773 

hertrouwde met Jan Vinkers (ca.1744-voor1795) uit 

Herike. 



Uit het eerste huwelijk werden geboren: 

Jan Letink/Koarjan die de opvolger werd en Gerrit Letink (1772-1848) die ongehuwd bleef. 

Uit het tweede huwelijk werd geboren Jenneken Vinkers (1774-1845) die in 1797 trouwde met Jan Philipsborg 

(5.4.280). 

 

► Jan Letink/Koarjan (1770-1841) trouwde in 

1799 met Engele Philipsburg (1768-1812) van de 

Flipborg en hertrouwde in 1816 met Fenneken Olthof  

(ca.1787-1861) uit Enter. 

Er werden uit deze beide huwelijken 10 kinderen 

geboren waarvan er 2 levenloos ter wereld kwamen: 

Uit het eerste huwelijk: Janna Letink (1801-1872) die in 

1825 trouwde met Gerrit Jan Neutenberg (5.4.220), 

Jenneken Letink (1803-1846) die in 1827 trouwde met 

de wever Otto Jan Eeftink in Goor en Albert Jan Leetink 

die de eerste opvolger werd. 

Uit het tweede huwelijk: Egbert Leetink die de tweede 

opvolger werd, Maria Leetink (1819-1888) die in 1840 

trouwde met Hendrikus Mensink in Enter, Gerritdine 

Leetink (1820-1890) die in 1841 trouwde met Jan 

Hendrik Sprokkereef op Krommendam (5.4.230), 

Aaltjen Leetink (1826-1827) die nog geen jaar oud werd 

en Albert Leetink (1828-1887) die ongehuwd bleef. 

 

► Albert Jan Leetink (1812-1858) trouwde in 1846 met Janna Vinkers (1821-1858), afkomstig van 

Vinkers aan de Enterbroekweg (5.3.340). Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: 

Egbert Jan Leetink (*1848) die de opvolger werd, Hendrika Leetink (1851-1918) die in 1872 trouwde met de 

weduwnaar Jan Hendrik Boswinkel op de Bredde (5.4.100), Jenneken Leetink (1854-1926) die in 1880 trouwde 

met Berend Jan Ooms op Eums aan de Enterbroekweg (5.3.300) en Gerrit Hendrik Leetink (1858-1858) die nog 

geen jaar oud werd. 

De ouders Albert Jan en Janna overleden beide in 1858 enkele maanden na elkaar. Tijdelijk opvolger werd toen 

de broer van Albert Jan: Egbert Leetink. 

 

► Egbert Leetink (1817-1888) trouwde in 1864 met Janna 

Huiskes (1836-1867) die al na 3 jaar huwelijk in het kraambed 

overleed. Dit echtpaar kreeg 1 dochter: Jenneken Leetink (1864-

1942) die in 1885 trouwde met Berend Jan Velten in Enter. 

 

► Definitieve opvolger werd de oudste zoon van Albert 

Jan: Egbert Jan Leetink (1848-1933) die in 1876 trouwde met 

Janna Velten (*1847-1907) uit Enter.  

Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren: Albert Jan Leetink 

(1877-1877) die nog geen jaar oud werd en Janna Leetink die de 

opvolgster werd. 

 

► Janna Leetink (1877-1902) trouwde in 1896 met Jan 

Broeze (1870-1950) uit Ypelo.  

Dit echtpaar kreeg 3 kinderen: 

Egbert Jan Broeze (1896-1983) die kunstschilder werd en 

ongehuwd bleef, Jan Hendrik Broeze (*1898) die de opvolger 

werd en een levenloos kind bij welks geboorte moeder Janna in 

het kraambed overleed. Vader Jan Broeze hertrouwde in 1904 

met Johanna ten Brinke (1881-1946) uit het Enterbroek. Jan en 

Johanna overleden beide in Notter. 

In 1912 is het paard van Koor Jan op hol gelagen in Diepenheim 

terugkomend van de markt te Lochem. 

 

► Jan Hendrik Broeze (1898-1985) trouwde in 1922 met Jenneken Wolthuis (1899-1975) afkomstig van 

Oonk in Elsen (5.3.030). Jan Hendrik en Jenneken kregen 2 kinderen: 

Tegen het eind van de oorlog waren bij de Koekoek 

en in de school Duitse militairen gelegerd. Langs de 

Enterweg, en dus ook voor het erf van Koorjan lagen 

verschillende bedradingen van de 

verbindingsapparatuur. In de nacht van 4- op 5 april 

1945 is een van die kabels gebroken; volgens de 

Duitsers veroorzaakt door “Partisanen”.  

Op 5 april ’s morgens tegen tienen, kwam er een 

officier met 5 manschappen, met paard en wagen, 

het erf bij Koorjan oprijden. Onmiddelijk werd 

zonder pardon de boerderij in brand gestoken.  

De familie Broeze en hun geëvacueerde gasten uit 

Limburg kregen onderdak bij de boerderij Klaasses. 

Meteen na de oorlog verrees er bij Koorjan een 

noodboerderij die in 1951 werd vervangen door de 

onder architectuur van Jans gebouwde nieuwe 

boerderij. 

Jenneke en Hendrik Broeze 



Johan Broeze die de opvolger werd en Jansje Hendrika Geertruida Broeze (1925-2012) die in 1952 trouwde met 

Jan Willem Bruggeman (1925-2003). 

 

► Johan Broeze (1922-2012) trouwde in 

1949 met Hendrika Johanna Wegereef (1929-

2005) uit Diepenheim.  

Ze kregen 2 dochters: 

Janneke Berendina Broeze (*1949) die in 1972 

trouwde met de onderwijzer Frederik Arend 

(Arie) de Vries (1948-1983) en zich uiteindelijk 

vestigde in Eibergen en Wilma Hendrika Broeze 

(*1955) die in 1975 trouwde met Anton Hendrik 

(Henny) Rensink (*1954). 

 

► In 1999 werd het pand verkocht aan de 

familie Van Eindhoven die na een half jaar al 

weer vertrok naar Hollandsche Rading. 

 

► Vanuit Vriezenveen kwam toen de 

familie Romeijn-Maas naar het Elsenerbroek. De 

in Amsterdam geboren milieukundige Eddy 

Romeijn (*1958) woont hier met z’n in Breda geboren partner Agnes Cornelia Maria Maas (*1954). Zij is 

manager in de gezondheidszorg en bracht de kinderen uit een eerder huwelijk mee: Anne Holleman (*1981) 

vertrok naar Bennekom, Marleen Holleman (*1982) vertrok naar Almelo en Eefje (*1986) vertrok naar Gent. 

Riek en Johan Broeze met de dochters Janneke (links) en 

Wilma 


