Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.200
Erve Koekoek-Rupert
begin 18e eeuw
Enterweg 6

Historie boerderij
Deze boerderijnaam wordt al voor 1675 genoemd. Echter dan wordt er mogelijk de boerderij die nu bekend is als
Loch-Jan mee bedoeld. In 1725 staan er 2 boerderijtjes Koekoek vlak bij elkaar en waarschijnlijk is toen dit
nieuwere Koekoek uiteindelijk met de
naam Koekoek gaan strijken, terwijl
het oudere Koekoek vanaf toen LochJan heette omdat er een Jan introk met
z’n vrouw Geesken van de Leugt.
In de 18e eeuw was de boerderij lang
eigendom van de familie van Daalen.
Dochter Jenneken van Daalen vererfde
het in 1794 aan haar man Hendrik
Weddelink, burgemeester van
Enschede, die in 1813 nog steeds
eigenaar was.
In 1830 was dit een boerderijtje
(huurwaarde 9 gulden) met 4½ ha
grond, eigendom van de bewoner
Hendrikus Trutman. De veestapel
bestond rond die tijd uit 5 koeien, een
vaars en 4 kalveren. Een in verhouding flinke toedeling bij de markedeling in 1853 bracht de bedrijfsomvang op
11¾ ha. Van die toedeling werd direct 1½ ha heidegrond verkocht aan Derk ter Horst in Rijssen.
Arend Jan en z’n vrijgezelle zoon Albert Jan Senkeldam kochten in 1862 3½ ha van Egbert Coster in Almelo,
waardoor toen de oppervlakte uitkwam op ruim 13½ ha. In 1864 werd de boerderij nieuw gebouwd en dat
gebeurde nog eens in 1913.
Tot 1914 is de Koekoek tevens een herberg geweest met de naam Het Zwarte Paard. Daarna is de boerderij geheel
herbouwd.
Tot de vaste klanten van het Zwarte Paard behoorde indertijd ook Jan Hendrik Elbert, koetsier en paardeknecht bij
graaf Bentinck op 't Weldam. Deze nam als hij de paarden moest afrijden altijd de route: kasteel Weldam-Zwarte
Paard, alwaar hij dan even pauzeerde om daarna langs dezelfde weg terug te rijden. Jenneken Slots, de dochter van
de waard, moest toen ze pas 16 jaar was en als vader en moeder druk waren op het boerenbedrijf, ook wel eens een
borreltje schenken voor de gasten. Jenneken vond de (toen 32 jaar oude) Hendrik Jan, die altijd zo deftig met de
paarden kwam voorrijden maar een knappe vent en Hendrik Jan genoot op zijn "halfweg-aanleg", vanwege de
beminnelijke glimlach waarmee de jonge kelnerin hem zijn borreltje serveerde. Deze periodiek terugkerende
"dubbele" hartversterkingen hebben Hendrik Jan uiteindelijk de moed gegeven om in 1900 de 16 jaar jongere
Jenneken ten huwelijk te vragen. Al hebben zij dan niet hun gouden bruiloft kunnen vieren, hun huwelijk is ondanks
aanmerkelijk leeftijdsverschil zeer gelukkig geweest.

In 1878 werd er voor zoon Hermannus Senkeldam een boerderijtje gesticht aan de Klemmerweg (de Meene
5.4.265) waar 1 ha aan werd toegevoegd. Bij de veiling van de boerderij Assink (5.4.090) in 1894 werd 2 ha
grond aangekocht waardoor de omvang van ‘nKoekoek 14½ ha werd.
In 1928 veranderde de situatie bij ‘nKoekoek ingrijpend. De uit Ambt Delden afkomstige schoonzoon Brinckate
kocht toen de boerderij met daarbij 4½ ha grond. De overige grond, ruim 10 ha, bleef eigendom van de vader en
ongehuwde ooms Slots die enkele jaren later een nieuwe boerderij stichtten (5.4.178). Brinckate kocht er
vervolgens nog ruim 2½ ha bij zodat hij dus ging boeren op 7 ha eigen grond.
In hun beginjaren hebben de Brinckates aanliggende gronden in Ambt Delden in cultuur gebracht waardoor de
boerderij-omvang sterk uitbreidde. Antoon Brinckate boerde samen met zijn vader Jan en ongehuwde oom
Herman.
De tweede zoon van Antoon, Gerrit Brinckate werd aanvankelijk de opvolger, doch vertrok later naar Markelo.
In 1973 kwam oudste zoon Johan met zijn gezin terug vanuit Hengelo en nam de boerderij over. Hij verkocht in
1982 de boerderij met één ha grond aan de veekoopman Homan. Zij verbouwden een oude schuur tot
varkensschuur, waarna ze in 1984, met hun trouwen, op Rupert kwamen wonen. Voor die tijd was Johan

Brinckate met zijn gezin vertrokken naar de op korte afstand gelegen nieuw gestichtte boerderij op z’n eigen
grond aan de Twikkelerweg in Ambt Delden.
De familie Homan vertrok in 1999 naar Enter en deed toen ‘nKoekoek over aan de huidige bewoners de familie
J. Brinkhuis.
Bewoners:
►
De eerste bewoner staat in 1725 te boek als Jan Kukuk. Hij was ca 1709 getrouwd met Harmken
Fredriksen/Klamvoegel/Schreurs. Het echtpaar kreeg 7 kinderen waarvan de meesten jong zijn overleden.
►
Jan werd opgevolgd door Wolter, die ook wel genoemd werd Hutten Wolter of Wolter Truitmans,
afkomstig uit Zuna. Deze Wolter trouwde in 1739 met Trine Assinck en hertrouwde omstreeks 1747 met
Fenneken Krommendam (*ca.1727). Uit deze huwelijken werden 8 kinderen geboren:
Uit het eerste huwelijk: Jenne Koekoek (1742-1825) die trouwde met Arend Leverenkamp en Trintjen Koekoek
of Trutmans (*1747) die in 1781 trouwde met Garrit Klein.
Uit het tweede huwelijk: Jenneken Truitman (*1750), Gerrit Jan Trutman/Koekoek (1755-ca.1793) die in 1783
trouwde met Willemina Hofhuis uit Delden en van het markebestuur het boerderijtje Vruwink (5.4.260) kocht,
Harmen Trutman (*1759) die de opvolger werd, Lammert Koekoek of Truntman (1761-1834) die in 1789
trouwde met Jenneken Plasman, Jenneken Koekoek (*1764) en Willem Koekoek (1769-1821) die trouwde met
Aleida Hofhuis in Ambt Delden, hij liet zich later Roesink noemen.
►
Opvolger Harmen Truitmans (1759-1816) trouwde in 1781 met Willemina Senkeldam (1758-1813) van
erve Senkeldam uit Kerspel Goor. Uit dit huwelijk werden geboren:
Berend Jan Trutmans (1782-1850) die in 1816 te Delden trouwde met Willemina Reef op ReefLammert in
Kerspel Goor, maar na 3 jaar al weer terugkwam na het overlijden van zijn vrouw, Wolter Trutmans (*1784),
Hendrikus Trutmans (*1786) die de opvolger werd, Frederikus Trutman (*ca.1788), marsventer van beroep, die
in 1815 trouwde met de weduwe Jenneken Hoenderman in Hellendoorn, Anna-Diena Trutmans (1790-1868) die
in 1821 trouwde met de weduwnaar Gerrit Wes op Boswinkel-Gaits in Kerspel Goor en Jenneken Trutmans
(1796-1846) die in 1818 trouwde met Henrikus Bronninkreef, bijgenaamd Holland.

Jan Brinckate, Gerrit op paard, Hanna Brinckate-Slots, Dine Brinckate,
Hanna Brinckate-Morsink en Jo Brinckate

opvolgster werd en Jenneken Trutmans (*1820) die in
haar geboortejaar overleed.
►
Opvolgster Harmina Trutmans (1816-1862)
trouwde in 1838 met Arend Jan Senkeldam,
landbouwer en tapper van beroep (1810-1887) en
afkomstig van Senkeldam in Herike (Hericke 3.2.090).
Dit echtpaar kreeg maar liefst 12 kinderen:

►
Opvolger Hendrikus
Trutmans (1786-1859) trouwde in
1815 met Jenneken Lammertink
(1783-1820) afkomstig van Klein
Lammertink (Dorp 1.1.100). Na het
overlijden van Jenneken hertrouwde
Hendrikus in 1825 met Aaltjen
Leuvelink (1771-1854) geboortig
van Klein Luevink (Marckelo
1.3.210) en weduwe van Jan Philip
Morsink. Aaltjen bracht, komende
van Hengevelde, haar beide
kinderen mee:
Gerritdina Morssink (*1807) die in
1830 trouwde met Willem Wes op
Dambrink in Kerspel Goor en
Hermannus Morssink (1810-1872)
die in 1837 trouwde met Harmina
Gijmink uit Kerspel Goor en in
Enterbroek op Kattelaar terecht
kwam, Harmina Trutmans (*1816),
uit het 1e huwelijk, die de

Twents Zondagblad 28-11-1912.
B.J. Slots te Elsener-Broek ("de Koekoek")
landweerplichtige, die zaterdag a.s. aan de inspectie te
Goor moet deelnemen had maandag zijn
schoongemaakte kleeren te drogen gehangen op de heg
bij zijn huis. Toen hij dit 's avonds om 9 uur in huis
wilde halen miste hij diverse kledingstukken alles
gemerkt nr 5350. De politie is in kennis gesteld.

Jenneken Senkeldam (1839-1846) die 6 jaar oud werd, Hendrika Johanna Senkeldam (*1840) die de opvolgster
werd, Jan Hendrik Senkeldam (1841-1862) die als soldaat overleed in Arnhem, Albert Jan Senkeldam (18421905) die als vrijgezelle landbouwer en kastelein op ‘nKoekoek bleef wonen, Hermannus Senkeldam (18441846), Gerrit Jan Senkeldam (1845-1846), Jenneken Senkeldam (1847-1873) die in 1872 trouwde met Berend
Hidders op de Meier (Stockum 2.1.060), Hermannus Senkeldam (1849-1891) die in 1868 trouwde met Johanna
Jansen en de stichter werd van de Meene (5.4.265), Gerritdina Johanna Senkeldam (1850-1879) die in 1874
trouwde met haar zwager Berend Hidders op de Meier (Stockum), Johanna Senkeldam (1852-1901) die
ongehuwd bleef en huishoudster werd in Enschede, een levenloos kind in 1855 en Gerrit Jan Senkeldam (18561860).
Vader Arend Jan woonde de laatste jaren van z’n leven met dochter Johanna en de kleinkinderen Hidders bij de
buren (Mensink 5.4.190).
►
Opvolgster Hendrika Johanna Senkeldam (1840-1911) trouwde in 1864 met Jan Hendrik Slots (18281884) uit Holten. Dit echtpaar kreeg 8 kinderen:
Harmina Slots (1864-1921) trouwde in 1885 met Gerrit Jan Averink (1846-1889) uit Ambt Delden; zij
vertrokken naar Rijssen. Hier werd hun zoon Jan Hein in 1886 geboren, toen zijn vader in 1889 overleed kwam
Jan Hein met zijn moeder terug op ‘nKoekoek. Deze Jan Hein bezat later een groot hotel in Arnhem en daarna
een limonadefabriek in Vorden. Jan Hendrik Slots (1866-1930), paardenhandelaar en landbouwer, bleef vrijgezel
evenals zijn jongste broer Berend Jan Slots (1878-1927).
Zij beiden bouwden de nieuwe boerderij Koekoek
6-9-1946
(5.4.178) tegenover de meesterwoning. Berend Jan heeft de
Markelosche 100.000 ste passagier K.L.M.
voltooiing ervan niet mogen meemaken en Jan Hendrik
Zooals men eenige jaren geleden nog sprak over ’n
stierf in 1930, 2 jaar na de verhuizing. Johanna Arendina
autoritje, zoo spreekt men thans over een
Slots (Hanna, 1868-1949) trouwde in 1895 met de
vliegtochtje. Het vliegen is na den oorlog wel zeer
postbode Jan Winkel in Diepenheim, maar kwam als
populair geworden en de KLM had grote moeite om
weduwe in 1928 weer terug naar haar ouderlijk huis; zij
alle liefhebbers tevreden te stellen. Vooral de laatste
vertrok hetzelfde jaar met haar broer Gerrit Jan (1874weken is het enorm druk geweest bij de KLM, in het
1958), vrijgezel en timmerman van beroep die in
bijzonder op de binnenlandsche trajecten. Hoe druk
Diepenheim bij haar had ingewoond, naar de nieuw
het wel geweest is illustreert wel de gebeurtenis van
gestichtte boerderij (5.4.178), Arend Jan Slots (1871-1950),
gistermiddag op het vliegveld, toen om half vier de
Jenneken Slots (1876-1952) trouwde in 1900 met de 38100 000ste passagier, die door de binnenlandsche
jarige voerman Jan Hendrik Elbert (1861-1937) uit Ambt
dienst der KLM vervoerd werd. Het was mej. G.J.
Delden; zij vertrokken naar Almelo en namen in 1955
Brinckate uit Elsenerbroek, gemeente Markelo. Zij
broer Gerrit Jan, die verzorging nodig had, bij hun in en
was van het vliegveld Twente naar Schiphol
Gerritdina Johanna Slots (1883-1884).
gevlogen. Natuurlijk wachtte haar een aardige
verrassing. Zij ontving n.l. een fraaien plateelen
herdenkingstegel met bijbehorende oorkonde als
blijvende herinnering aan het feit dat zij de laatste
der eerste honderduizend was.

►
Arend Jan Slots (1871-1950) trouwde in 1903 met
Jenneken Buursink (1878-1906) uit Ambt Delden en ging
wonen in een boerderijtje op het Zeldam. In 1908 werd dit
boerderijtje vervangen door een nieuwe genaamd
Buitenlust. Samen kregen ze dochter Johanna Hendrika
(1904-1981). Na het jong overlijden van haar moeder is ze bij haar tante in Diepenheim opgegroeid. De boerderij
Buitenlust werd verkocht aan ten Doeschate in Goor en Arend Jan keerde terug naar z’n ouderlijk huis.
Het was deze Arend Jan Slots die in 1931 bij het graven van een sleuf voor een waterleiding een bronzen
speerpunt vond. Het matglanzende, donkergroene platina op de speerpunt bewees dat deze eeuwenlang in de
vochtige grond had gelegen. De speerpunt, bijna 12 centimeter lang, dateert van voor de ijstijd.
►
Johanna Hendrika Slots (Hanna, 1904-1981), teruggekeerd uit Diepenheim, trouwde in 1927 met
Antony Brinckate (1906-1978) uit Ambt Delden. Dit echtpaar kwam in 1928 met de ouders Johan Brinckate
(*1879) en Hanna Morsink (1875-1940) en een oom van Anthony, Herman (1877-1964), op ‘nKoekoek wonen.
Herman ventte met melk in Stad Delden en reed daar elke dag met paard en wagen met daarop de koperen
melkbussen naartoe.
De vader (Arend Jan Slots) en ongehuwde ooms van Johanna Hendrika vertrokken toen naar de nieuw gebouwde
woning (5.4.178).
In 1946 kreeg de familie Brinckate inwoning van Jan Hendrik Eelderink (1922-1949) met vrouw en dochter,
afkomstig van HuttenJanWillem (5.4.018). Na het overlijden van Eelderink in 1949 vertrokken zijn vrouw
(Hanna Hofhuis) en dochter naar het Diepenheimsebroek.
Antony Brinckate en Johanna Hendrika Slots kregen 4 kinderen:
Johanna H. Brinckate (Jo, *1927) trouwde in 1953 met Willem Wolberink van Snellink uit Stokkum (Stockum
2.2.190) en ging in Diepenheim wonen, Gerdina Johanna Brinckate (Dine, *1929) trouwde in 1949 met Jan

Willem Dollekamp van de Slager in het dorp, Johan Herman Brinckate (Johan, 1931-2008) trouwde in 1963 met
Aaltje Greven (1931-2012) van de Plecht (Marckelo 1.3.364); zij gingen naar Hengelo waar ze een slagerij
exploiteerden, Gerrit Herman Brinckate (Gerrit, *1940) trouwde in 1960 met Berendina H. Leunk (Dineke,
*1942) van de Hondeboer (Marckelo 1.2.260) en zette aanvankelijk het bedrijf voort. In 1973 vertrokken ze naar
de Tolweg in Markelo, nadat ze daarvoor 4 maanden hadden
gewoond in het meestershuis. Broer Johan kwam toen met z’n gezin
terug uit Hengelo en werd de definitieve opvolger.
►
Johan en Aaltje hadden in Hengelo 2 kinderen gekregen:
Andre Willem (*1968) en Willem Jan (Willie, *1970).
In 1982 vertrok Johan Brinckate met zijn gezin naar de op korte
afstand gelegen, op z’n eigen grond gestichtte, nieuwe boerderij aan
de Twikkelerweg in Ambt Delden.
►
Nieuwe eigenaren en bewoners van ‘nKoekoek met één ha
grond werden de veekoopman Hendrikus Bernardus Homan (Henk,
*1955) en Francisca Henrica Maria Oude Kotte (*1960).
Ze kregen 2 kinderen, Martijn (*1985) en Raymond (*1989) en
verkochten de boerderij in 1999.
►
Huidige bewoners zijn sinds 1999 de uit Tiendeveen
afkomstige Joannes Thomas Maria Brinkhuis (Jan, *1951), geboren
in Heino, en z’n in Enschede geboren vrouw Wilma Bos (*1957).
Zij kregen 2 kinderen: Thomas Hendrik (*1988) die in 2009 vertrok
naar Enschede en Matthijs Willem (*1995).

Antoon en Hanna Brinckate

