
Boerderijnummer   3.3.090 

Erfnaam    Helle(-man) 

Oudste vermelding   1752 

Huidig adres    Worsinkweg 3 

 

Historie boerderij 

 

De boerderij Hellen, voorheen ook Helleman of HelleJans genoemd, is omstreeks 1752 gesticht mogelijk door 

Gerrit Hellekes die later nabij Hellen ook op Vrielink (3.3.010) heeft gewoond. Deze eerste bewoner verklaart 

daarmee tevens de huisnaam. 

In 1775 lenen Helle Jan (Vrielink) en Helle Aeltjen (ter Worsse) f 300,- van Juffr. Marria Catrina Pagenstecher 

met als onderpand hun plaatsjen de Helle. 

In 1780 toen hun dochter Jenneken trouwde met de weduwnaar Gerrit Heinhuis uit Rectum werd een 

erfscheiding opgemaakt; Jenneken’s broers Derck en Hendrik bleven inwonen op Helleman: 
Op huiden dato den 2 Juni 1780 in Harke is hier een wettelijck accoord ende scheiding en verdelinge gemackt tusschen Helle 

Jan en desselfs huisvrouwe Alle te Worse en desselfs 3 kinderen met namen Derck, Hendrik en Jenken, drie onmundige zijn 

tot mombers net name Berent te Worse en Hermen Vrilink. Zo is het goet gevonden en geordemierd als dat Helle Jan en 

desselfs huisvrouwe geven en maken an haere dogter Jenken alle haer goederen liggende ende roerende, schuld en onschuld, 

mits moet die dogter Jenken an haere beide broeders uitkieren en betalen an een ider vijfentwintig gul. uit den boedel van het 

platsie Helle Jans en ofte het mogete gebuiren dat die beide kinderen siek of suchtig mogten worden dat zij dan eenen vrieen 

ingang sullen houden zo lange zij ongetroud bliven in voorm. platsien en die moeder van des voorm. kinderen sal op voorm. 

platsien onderhouden worden den tijd haeres levens in kost en kleer en linen en wullen; dese voorm. kinderen Derck en 

Hendrik zo als voorschr. ok in kost onderhouden worden zo als het huis vermag. Zo is dit gedaen en wettelijck ondertekent. 

 

In 1782 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Jenneken Vrielink. Weduwnaar 

Gerrit Heinhuis zal hertrouwen met Hendrine Slagmans. Het nagelaten kind is Geertruid uit het 1e huwelijk van 

Gerrit met Getruid Baan. 

 

In 1811 bestond de veestapel op Helleman uit 2 

koeien en 1 vaars. 

Berend Hofmeijer was in 1832 de eigenaar. De 

boerderij omvatte toen ca 1,8 hectare grond. 

Omstreeks 1861 kwam uit de marke nog 2 

hectare grond vrij. De toenmalige eigenaar van 

Hellen, Bernardus Zendman, werd de eigenaar 

van het in totaal ca 3,5 hectare grote 

grondgebied. Gerrit Hofmeijer verkreeg daarbij 

het door hem bewoonde huis Hellejansgoor’n 

met ca 0,25 hectare grond.  

Omstreeks 1891 werd Gerrit Jan Zendman van 

Vrielink (3.3.060) de eigenaar. Het verhaal gaat 

dat Gerrit Jan voor het voortbewegen van zijn 

landbouwwerktuigen een ezel gebruikte. 

In 1926 was Jan Hendrik Brinkers de bezitter 

van erve en goed Hellen. De boerderij werd in 1952-1955 

verbouwd en vergroot. In 1962 werd de kapschuur 

bijgebouwd.  

Jan Hendrik Brinker’s zoon Gerrit Hendrik werd omstreeks 

1979 de bezitter. Bij de laatste ruilverkaveling omstreeks 

1984 omvatte de boerderij ca 8 hectare aan grond. 

Tot omstreeks 1990 is er nog geboerd op Hellen. 

In 2011 is de boerderij verkocht aan de fam. Bert en Christine Gerritsen afkomstig van de Plasdijk. 

 

Bewoners: 

 

► De eerstbekende bewoner van de omsteeks 1752 gestichte boerderij was Gerrit Hellekes die in 1761 

huwde met de wed. Mechteld Boerkamp op Klein Vrielink (3.3.060). 

Vervolgens kwam Jan Vrijlink, geboren in 1729 als zoon van Henric Vrijlink en Maritjen Vrilink van (Groot) 

Vrielink (3.3.010). In 1755 trouwde hij met Aeltjen ter Worsse (*1724), dochter van Berent ter Worsse 

(3.3.130). Het paar kreeg 5 kinderen: Berent (*1756) die jong overleed, Derk (*1758),  Jenneken (1760-1782), 

Hendrik (*1762) en Megteld (*1764) die eveneens jong overleed.  

Luchtfoto van de boerderij Helle in 1985 

09-06-1915.  

Bij de landbouwer G.J. Zendman, op “de 

Helle” in de buurtschap Herike, is Maandag l.l. 

een bonte postduif komen aanvliegen,  met om 

het rechterpootje een nikkelen en om het linker 

een gummiringetje, beide gemerkt. 



Jenneken bleef op de boerderij wonen. 

Hendrik, die schippersknecht werd, trouwde in 1793 in Nederhorst den Berg met Trijntje Gerrits Timmer. In 

dezelfde plaats overleed hij in 1805. Een nazaat van deze Hendrik, Chris Vrielink woont (in 2008) in 

Bovenkarspel. 

 

Naast het gezin van Jan Vrijlink woonde Jan’s zuster Jenneken Vrijlink in deze boerderij. Zij was geboren ca 

1735 op (Groot) Vrielink en huwde omstreeks 1759 met Tonis Grootenboer of Helleman uit Holten, 

waarschijnlijk toen knecht op Meengs. Omstreeks 1766 vertrok het gezin Helleman naar Diependal in Elsen. Na 

het overlijden van Jenneken in 1783, hertrouwde Tonis in 1785 met Jenneken Hogelaar, geboren in Diepenheim 

en weduwe van Jan Arents Kubben en ging toen op (Klein) Kubben (3.3.340) wonen. 

Tonis en Jenneken Vrijlink kregen 3 kinderen: Maria Meengs, geboren in 1760, Mechtelt Helleman, geboren in 

1762 en Hendrik Helleman, geboren in 1765. Op Diependal werd in 1769 nog Derk geboren. Later op Kubben 

droegen Maria en Hendrik de achternaam Grootenboer. 

 

► Jenneken Vrielink, dochter van Jan Vrijlink, trouwde in 1780 met Gerrit Heinhuis zoon van Jan 

Heinhuis te Rijssen en weduwe van Gertruid Baan te Rectum. Uit dit eerste huwelijk was in 1770 dochter 

Geertruij Heinhuis geboren; zij kwam mee naar Helleman. Jenneken en Gerrit kregen in 1782 dochter Jenneken  

die jong overleed. Ook moeder Jenneken overleed in 1782.  

Na het overlijden van zijn vrouw Jenneken trouwde Gerrit in 1782 met Hendrine Slagmans, geboren ca 1762 als 

dochter van Jan Slagmans van Slagman (3.3.180). Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren. De oudste Garrit 

Jan Heinhuis geboren in 1783 trouwde in 1811 met Dina / Hendrina Kamp uit Rijssen. Dine Heinhuis (*1786) 

werd naaister; zij overleed in 1820. Dochter Jenneken Nijhuis werd geboren in 1787. 

 

► Geertruij Heinhuis, dochter uit het eerste huwelijk van Gerrit Heinhuis, werd opvolgster op Hellen. In 

1795 op 25-jarige leeftijd trouwde zij met Berend Hofmeijer, wever, geboren ca 1763 in Ambt Delden op 

“Klooster” als zoon van Hendrik Hofmeijer. Geertruij en Berend kregen 3 kinderen: Gerrit Hendrik (1800-1873), 

Gerrit Jan (geboren in 1807 en overleden op “Sloot” in Stokkum in 1878) en Gerrit (1813-1875) die omstreeks 

1845 het naastgelegen Hellejansgoor’n / HellenGait (3.3.080) stichtte. 

Gerrit Hendrik werd wever en bleef op Helleman. Gerrit Jan, linnenwever van beroep, trouwde in 1832 met 

Gerritdina Sloot (1811-1836) op Sloot (Stokkum 2.2.020); in 1836 hertrouwde hij met Hendrina Snellink (1810-

1891), geboortig van het Verwolde. Gerrit was eveneens linnenwever. Hij trouwde in 1841 met Geertrui 

Schottink van Schottink in Stokkum (Stokkum 2.2.210). Vader Berend Hofmeijer overleed in 1828. 

 

► Gerrit Hendrik Hofmeijer trouwde in 1828 met Dina Heinhuis geboren in 1793 in Rectum, dochter van 

Egbert Heinhuis. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren: Berendina (1829-1884) en Gerritdina (*1831) die 

in 1842 op tienjarige leeftijd overleed. 

 

► Berendina Hofmeijer huwde in 1849 met Bernardus 

Zendman. Bernardus (1824-1910) was geboren in Elsen als zoon 

van Jan Zendman van boerderij Seinen. Hij was linnenwever. 

Bernardus en Berendina kregen 5 kinderen: Gerrit Jan (1850-

1925) die opvolger werd op Helleman, Derk Hendrik (1853-

1924), Jan Hendrik (1857-1928), Gerritdina (1861-1914) en 

Maria (1865-1893).  

Derk Hendrik Zendman werd linnenwever; hij trouwde in 1897 

met Jenneken Hoevink; zij werden de opvolgers op Vrielink 

(3.3.060). Jan Hendrik huwde in 1888 met de in Diepenheim 

geboren Janna Alink op Kampert (3.3.200). Gerritdina trouwde 

in 1890 met kleermaker Gerrit Jan Kuypers aan de Holterweg in 

dorp Markelo. 

Koetsier Hendrik Jan Sligman werd in 1890 de man van Maria 

Zendman. Zij woonden op de Vedder aan het Kerkplein 

(Dorpsgeschiedenis 1.0.270). Maria overleed 3 jaar na haar 

trouwen. 

 

► Gerrit Jan Zendman trouwde in 1886 op 35-jarige 

leeftijd met Harmina Johanna Oonk (1863-1943) van Ebbert in 

het Groenland (Markelo buitengebied 1.5.110). Uit dit huwelijk 

werden 5 kinderen geboren. 

Harmina Johanna Zendman-Oonk (*1863) 



De oudste dochter Berendina werd geboren in 1889; zij huwde in 1908 met Albert Jan de Wilde (1883-1960), 

geboren op Scholtone (3.2.200). Op Hellen kreeg het paar in 1909 zoon Gerrit Jan de Wilde; het stel ging daarna 

aan de Plasdijk (op de Wilde) wonen. Albert Jan was vele jaren in dienst van de gemeente Markelo, o.a. als 

voorwerker en marktmeester. 

Egberdina Geertruida, geboren in 1891, trouwde in 1916 met Jan Dijkink van Sink in de Achterhoek (Markelo 

buitengebied 1.3.230) en ging wonen in Kerspel Goor nabij de huidige Gondalaan (thans Goor). Maria 

Berendina werd geboren in 1898; zij werd opvolgster op Hellen. 

Johanna, geboren in 1901 en overleden in 1937, huwde in 1923 met Berend Jan Gerhard Huiskes op Lodeweges, 

de Lorre (Café Jachtlust, 3.1.200). Jan Hendrik Zendman werd geboren in 1907 en overleed in hetzelfde jaar. 

 

► Maria Berendina Zendman (1898-1984) trouwde in 1920 met Jan Hendrik Brinkers (1896-1978) 

afkomstig van Brinkman op de Haa (3.1.040). 

Het paar kreeg 6 kinderen: Harmina Berendina (Mina, *1921),  Gerrit Hendrik (*1922) die opvolger werd, 

Gerritdina Johanna (Dina, *1924), Johanna Willemina (Willemine, 1926-1927), Jan Willem (1929-1985) en Jan 

Hendrik (*1932). 

Mina (*1921) trouwde in 1946 met Hendrik Jan Hargeerds van de Wagenmaker in het dorp. Dina (*1924) 

huwde in 1945 met Christiaan Kuipers uit Goor. 

Jan Willem (1929-1985) bleef ongehuwd op de Helle wonen. Jan Hendrik (*1932) trouwde in 1961 met Hermina 

Johanna Willemina (Mina) Daggert van EgbertDaggert in Stokkumerbroek en ging aan de Tolweg in het dorp 

wonen. 

 

► Opvolger Gerrit Hendrik Brinkers trouwde in 1955 met Johanna Hendrika (Hanna) Heuten. Hanna was 

geboren in 1926 op Lammers (3.2.070) als 

dochter van Gerrit Hendrik Heuten en 

Gezina Hendrika Schut. 

Gerrit Hendrik en Hanna kregen geen 

kinderen. Hanna overleed in 1992; Gerrit 

Hendrik in 2009. Gerrit Hendrik praatte 

graag over zijn omgeving en buurtschap. 

 

Nieuwe bewoners werden in 2011 de fam. 

Bert en Christine Gerritsma-van Ommen 

afkomstig van de Plasdijk. 

 

 

Hanna Heuten (*1926) en Gerrit Hendrik Brinkers (*1922) 


