
Boerderijnummer   5.2.260 

Erfnaam    erve Leunk 

Oudste vermelding   1394 

Huidig adres    Kemperweg 15 

 
Historie boerderij 

 
De boerderij Leunk, vroeger als Loeding of Loding aangeduid, werd voor het eerst genoemd in 1394 en vanaf 

toen eeuwenlang beleend door de op het Weldam wonende families Sticke, van Twickelo (in 1621 Johan van 

Twickelo) en Ripperda. 

 

Vroeger ook Loeding geheten, gelegen tot Elsen in den kerspell van Rysen. 

25-8-1394. 

Beleend door Pilgrim Sticke. 

7-10-1408. 

Idem door Aerndt Sticke na de dood van zijn vader Pilgrim Sticke. 

2-8-1433. 

Idem door Gelmer Stycke na de dood van zijn vader Aernt Sticke. 

30-10-1433. 

Idem door Bernt Stick. 

15-4-1442. 

Idem door Geert Sticke Berntssoen na de dood van zijn vader. 

16-2-1475. 

Idem door Johan Stecke na de dood van zijn neef Geryt Stecke. 

Archief Twickel/Weldam. 

12-5-1537. 

Na het overlijden van Johan VI van Twickelo in 1536 wordt bij de boedelscheiding  o.a. het erve Loynck in 

Elsen toegewezen aan zijn zuster Jutte of Judith die in 1531 was gehuwd met Unico Ripperda. 

12-11-1621. 

Idem door Anna Hilaria Ripperda na opdracht door Unico Ripperda opten Weldam. Hulder haar man Conraedt 

Ludolph van Keppel. 

1688. 

Idem door Johan Ludolph Mulert van Backenhage, Heer van Elsen, zoals zijn grootmoeder Anna Hilaria 

Ripperda genaamt Keppel daarmee in 1621 was beleend. 

29-5-1710. 

Idem door Lucia Anna Mulart, Derk Mulart toe den Backenhage, ritmeester, Conraad Willem Mulart, kapitein, 

benevens hun onmondige zuster en broer Janna Mechtelt en Johan Ludolf Mulart, tesamen na de dood van hun 

vader Joan Ludolf Mulart, heer van Backenhage. Hulder Henrik ter Braak. 

20-1-1717. 

Idem door Johanna van Haersolte, weduwe Van Haersolte toe Bredenhorst, als koopster na opdracht door Lucia 

Anna en Johanna Meghtelt Mulert. Hulder haar oudste zoon Willem van Haersolte toe Elsen, drost van 

Isselmuyden. 

 
't Is in het jaar 1473 dat de toenmalige drost van Twente, Godert van Rede, waarschijnlijk lucht heeft gekregen van de toen 

in Elsen rondwarende "heksenwaan", omtrent "Santgange" een boerenvrouw Fenne Loedings genaamd, gevangen heeft laten 

nemen en wegvoeren naar zijn burcht Zaetselo (Saasfeld), omdat hij gehoord had dat ze een toverheks was. Hij liet daarop 

haar man en de noabers zijdelings weten, dat hij reeds enkele boeren had gelast elk een voer hout aan te brengen om de 

voornoemde Fenne te verbranden als ze niet losgekocht werd. Om zijn vrouw terug te krijgen moest boer Loeding toen aan 

de drost 25 gouden guldens en 25 mudden haver betalen. Zeer waarschijlijk zal de "noaberschop" hem hierbij hebben 

geholpen want de arme boer zal het alleen niet zo gauw bij elkaar hebben kunnen krijgen. 

 

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

 

Tijdens de 80-jarige oorlog werd evenals andere boerderijen in de omgeving ook de boerderij Leunk slachtoffer 

van de rondtrekkende troepen: “1601/1602 Loynck, tobehoerende Ripperda, is woeste, niet bewohnt ende ligt tot 

vogelweide”. 

 

1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 

 

In de 17
e
 eeuw kwam de boerderij door vererving in bezit van de familie Mulert van Backenhage, die zich ook 

Heer van Elsen noemde. 



Begin 1700 werd de boerderij aangekocht door de familie van Haersolte, die ook Heer van Elsen was. De 

opvolgende Heren van Elsen, het geslacht van Raesfelt, werd in de tweede helft van de 18
e
 eeuw eigenaar. 

 

De Raesfelts verkochten hun 

boerderijenbezit, waaronder Leunk 

omstreeks 1820. Het grootste deel 

van de boerderij werd aangekocht 

door de timmerman Hermannus 

Wassink op Klein Aaftink, 

waarmee hij ook de halve waar van 

het erve Leunk op naam kreeg. 

 

8-11-1455. 

Roloff van Bevervorde, ambtman 

van Twente, verkoopt aan het 

convent van Albergen de halve 

tienden over o.a. het erve Loeding 

in het gericht Rijssen. 

1604. De tienden uit het erve 

Leunk behoorden eeuwenlang, 

evenals die van vele erven in 

Elsen, toe aan het Convent van 

Albergen. Per boerderij bedroegen die tienden jaarlijks 9 mudde rogge en 9 mudde boekweit. Ze werden van alle 

boerderijen in Elsen verzameld en dan met paard en wagen naar Deventer gebracht waar ze op de markt ten 

gunste van het Convent werden verkocht. 

1683: 

Loinck geeft thiende smal en groff uyt volgende parcelen: 

Den Hoeck bij Tymekers huis. 

Den Kels Barch bij Hegemans lant. 

Den Braem Barch bij Boesincks lant. 

Den Schommen Kolck bij Nijsincks lant. 

't Groote Stucke tussen Boesincks lant. 

't Kaele landt bij Aelbinck lant. 

Den Apenbarch bij Oyncks lant. 

In 1805 koopt D.J.W.J. van Raesfelt van de Domeinen de tienden gaande uit het erve Loink voor f 1050,-. 

 

In 1811 was het een zogenaamde 2-paards boerderij met 2 paarden, 5 koeien, 2 vaarzen en 2 kalveren. 

Vanaf 1820 tot 1858 was de familie Wassink/Krommendam eigenaar van zowel Klein Aaftink als Leunk. Sinds 

1852 werd het Leunk bewoond door Hendrik Willem Jansen en familie. Zij werden in 1858 voor 2050 gulden de 

eigenaar van de boerderij waar op dat moment ongeveer 5 ha grond bij hoorde. In 1880 werd schoonzoon Berend 

Jan Nijhof, die zelf 4 ha aangekochte grond inbracht, de eigenaar. Die omvang van ruim 9 ha bleef het houden 

tot 1988 toen het kinderloze echtpaar Klumpers-Landuwer de boerderij verliet. Naar de hoofdbewoner werd de 

boerderij achtereenvolgens met LeunkBerend en LeunkOarndJan aangeduid. 

De achternicht van Arend Jan Klumpers, Hendrika Stokreef en haar echtgenoot Hendrik Beltman werden toen de 

eigenaren van het huis, terwijl de grond aan haar broer Jan Stokreef werden toebedeeld. Het echtpaar Beltman-

Stokreef verbouwde het geheel in 1989 tot woonboerderij. 

 

Bewoners: 

 

► Volgens zeer oude gegevens zou hier omstreeks 1395 een Rolove Loding hebben gewoond. Van hem 

werden 3 kinderen genoemd: de zoon Lambert (*ca. 1380) en de dochters Fenne (*ca. 1382) en Alijd (*ca. 

1384). 

 

► Omstreeks 1625 woonde hier een Jan Luink waarvan 4 kinderen bekend zijn. Zoon Tonis trouwde in 

1661 in Rijssen met Gertien Gerijsen. Maria trouwde in 1662 met Jan Meyers (5.2.200) en Henrik trouwde in 

1670 met Jenken Hegeman (5.2.220). De zoon Jan werd de opvolger. 

 

► Jan Luink trouwde in 1652 met Berentien Wolters, dochter van Gerrit Wolters (5.2.470). Uit  het 

huwelijk werden 4 kinderen geboren: Jenneken werd geboren in 1653, Gerijt in 1661 en een kind waarvan de 

voornaam niet bekend is in 1663. Jan werd geboren in 1657 en hij werd de opvolger. 

Boerderij LeunkJan van omstreeks 1967 



► Jan Luink (*1657) trouwde omstreeks 1676 met een Berentien (†ca. 1690) en ca. 1691 met Marija Jans. 

Zowel uit het eerste als uit het tweede huwelijk van Jan werden 5 kinderen geboren. De kinderen uit het eerste 

huwelijk waren: Henrick (*1677), Jan (*1680) die jong overleed, Jan (*1682), Jenneken (*1685) die in 1717 

trouwde met de weduwnaar Jan Janssen uit Noordijk en Henrick (*1687) die in 1711 trouwde met Gerritjen 

Oinghs op Oings in Herike (Hericke 3.2.220). Uit het tweede huwelijk werden geboren: Jan (*1692) die jong 

overleed, Berend (*1697), Maria (*1701) die in 1724 trouwde met Gerritjen’s broer Jan Oinghs in Herike, 

Henrik (*1703) en Jan die wederom de opvolger werd. 

   ►     Jan Loink (1698-ca. 1747) trouwde in 

1726 met Wijsse Klein Letink (*1707) van Klein Letink. Het paar kreeg 7 kinderen. Oudste dochter Maria 

(*1727) trouwde in 1752 met Lammert ter Morsche in Enter. Hendrick werd geboren in 1733. Hendrine (*1736) 

trouwde in 1760 met Hendrick Meyers in Delden. Jenneken (*1739) trouwde in 1763 met de weduwnaar Jan 

Hendrik Getkate in Enter. Engele werd geboren in 1742 en Janna (*1746) trouwde in 1774 met Gerrit Evers in 

Enter. Opnieuw werd de zoon Jan de opvolger en zo de vijfde Jan op rij. 
In 1762 is er een boedelscheiding tussen de wed. Wijsse Klein Letink en haar 3 minderjarige kinderen met naamen Jenne, 

Engele en Janna. Ook worden genoemd haar beide gehuwde dochters Maria, gehuwd aan Lambert ter Mors, en Hendrine, 

gehuwd aan Hendrik Meyers. Wijsse doet de gehele bouwerij over aan haar (dan nog) ongetrouwde zoon Jan Leuink; alle 

mobile goederen, koren, soo op het land als in huys, gedorst en ongedorst, stro, mestinge en inninge des huyses, peerden, 

beesten, verkens, etc.; dit alles vanwege sijn gedanen arbeidt en verdient loon sedert de dood sijnes vaders. Evenals 

verlopene pagten te betalen aan den Heere Baron van Raesfelt tot Elsen en agterstandige Heeren lasten. 

Hij dient zijn moeder te blijven onderhouden in eten en drinken evenals te zorgen voor 3 pond vlas jaarlijks. Zijn nog 3 

jongere zusters dient hij bij hun huwelijk mede te geven 2 bedden en behoorlijke swarte klederen van chergie de dam met een 

swarte sijden schorteldoek. Engele krijgt bovendien nog een kiste van 5½ voet. 

 

► Jan Leuink (*1730) trouwde in 1762 met Anna Plasmans (*1734), dochter van Jan Plasman op de 

Plashinne (5.2.410) en in 1771 met Dina Aaftink (*1746) van de naburige boerderij Klein Aaftink (5.2.240). 

Alleen uit het tweede huwelijk werden 6 kinderen geboren. Het waren Jan Arent (*1771), Jenneken (*1773) die 

in 1793 trouwde met Hendrik Kwintenberg nabij de Zuurberg in Holten, Willemine (*1775), Lucas (*1778) en 

de tweeling Maria (*1783) en Leide (*1783). Waarschijnlijk vertrok de famile Leunk-Aaftink hierna van deze 

boerderij, want er kwamen nieuwe bewoners die ook weer de naam Leunk kregen. 

 

► Volgende bewoner omstreeks 1786/1790 was Gerrit Berends of Leunk (*ca. 1751-1826). Hij was in 

1786 getrouwd met de weduwe Thonia Hekkers, afkomstig van Hekkert in Epse. Thonia had de in Epse geboren 

dochter Gerritjen (1775-1833) die in 1795 trouwde met Arent Bosman (1769-1842), naderhand Arent Leunk 

genoemd, geboren te Gorssel als zoon van Reind Bosman en Janna Rensink. Het paar kreeg 5 kinderen die 

allemaal de naam Bosman kregen. Zoon Jan werd in 1796 geboren. Willem (1797-1850) trouwde met Harmina 

Egbers in Holten. Jenneken (1798-1869) trouwde ook in Holten met Willem Overmeen. Gerrit Jan werd geboren 

in 1802. Jongste dochter Tonia (1805-1869) trouwde met Gerrit Hendrik Brinks eveneens in Holten. Ook deze 

familie vertrok na een aantal jaren van Leunk; rond 1820 verhuisde zij naar de Holter Beuseberg. 

 

► Bij de volkstelling van 1821 woonde hier de familie Averdijk. Hermannus Averdijk (ca. 1790-1861) 

was geboren in Delden als zoon van Anthony Averdijk. Hij was in zijn eerste huwelijk getrouwd met Johanna 

Wassink (ca.1788-1819) van Klein Aaftink (5.2.240). Uit het huwelijk waren 2 kinderen geboren: zoon Gerrit 

Jan (*1816) en dochter Geertrui (*1818). Na het overlijden van Johanna was Hermannus in 1820 getrouwd met 

Aleida ter Maat (1793-1847). Het paar kreeg op Leunk 5 kinderen: Janna (1821-1828), Jenneken (1823-1889), 

Jan Hendrik (1826-1847), Johannes (1828-1852) en Arendina (1831-1881). Omstreeks 1831 vertrok de familie 



naar de boerderij Nieuw Meulenkolk/Megelink (5.2.360), waar nog 2 kinderen werden geboren. Vandaar vertrok 

de familie omstreeks 1841 naar de nieuwgestichte boerderij Averdijk/LeunkGetJan (5.2.270). 

 

► In 1831 kwam Frederikus Krommendam (ook: Fredericus Crommendam) met zijn gezin op Leunk 

wonen. Ze waren afkomstig van de boerderij Klein Aaftink (5.2.240). Fredrikus (*ca. 1801-1884), die geboren 

was in Enter, trouwde in 1826 met de weduwe van Hermannus Wassink op Klein Aaftink, de in Delden geboren 

Gezina Hiddink (ca. 1796-1867). Ze brachten hun dochter Maria (*1827) mee naar Leunk evenals 2 kinderen uit 

het eerste huwelijk van Gezina: Johanna (1821-1874) en Arend Jan Wassink (1823-1866). Op hun nieuwe 

boerderij werden nog weer 5 kinderen geboren, echter 2 van hen kwamen levenloos ter wereld. De anderen 

waren allen dochters: Gezina (1832-1850), Johanna (1835-1886) en Hermina (*1837) die eerst trouwde met 

Johannes Tijhuis in Rectum en daarna trouwde met Jan Hendrik Pierik uit Ambt Delden. Toen de kinderen uit 

het eerste huwelijk van Gezina Hiddink, Johanna en Arend Jan Wassink volwassen waren vertrokken deze weer 

naar hun geboortehuis Klein Aaftink. Frederikus vertrok met zijn familie in 1852 naar Rijssen. 

 

► Hierna meldde zich de volgende familie op Leunk. Hendrik Willem Jansen 

(1806-1877), geboren op de boerderij Nieuwenhuis in Loo, gemeente Bathmen, 

werd in 1858 eigenaar van de boerderij. Hij was in 1848 getrouwd met Willemina 

Reilink (1822-1874) die geboren was in Diepenveen. Hun dochter Hendrika 

(*1849) was al in Holten geboren en op Leunk werd in 1855 de zoon Jan Willem 

geboren. Hij overleed echter al op 22 jarige leeftijd. Hendrika werd dus de 

opvolgster. 

 

► Hendrika Jansen (1849-1933) trouwde in 1877 met Berend Jan Nijhof 

(1842-1924) die was geboren in Laren en woonde bij zijn moeder en stiefvader op 

Straatman (5.2.130). Het paar kreeg 3 kinderen: Janna (1879-1905) die ongehuwd 

overleed, Hendrik Jan (*1881) die slechts 2 jaar oud werd en Willemina die de 

opvolgster werd. 

 

► Willemina Nijhof (1877-1966) trouwde in 1900 met Arend Jan Klumpers 

(1870-1930), die geboren was op de boerderij Huusken op de Borkeld (5.1.020). 

Uit het huwelijk werden 8 kinderen geboren. Oudste dochter Hendrika (1900-1990) 

trouwde met Jan Harm Kolkman op de boerderij Kolkman (Marckelo 1.6.024) in 

het Markelose broek. Johanna Hendrika (1902-1940) trouwde met Gerrit Jan 

Heuten van de Poes in Stokkum; nadat ze eerst nog 2 jaar op de boerderij de 

Preuter/SchotJan (5.2.010) woonden gingen ze boeren op Deel’n aan de Hogedijk. 

Berend Jan (*1904) werd slechts 3 jaar oud. Hendrik (*1906) trouwde in Rijssen en 

vestigde zich daar. Berendina (1908-1988) trouwde met de broer van haar zwager, 

Hendrik Jan Heuten; ze woonden eerst in het Westervlier en later in Diepenheim. 

Janna (1911-1996) trouwde met Jan Roelof Mensing in Zuna. De jongste dochter 

Wilhelmina (1919-2006) trouwde met Jan Hendrik Krijgsman van Brookman in het 

Kluunvenne. De zoon Arend Jan bleef op Leunk wonen. 

 

► Arend Jan Klumpers (*1912) trouwde op latere leeftijd met Gerritdina 

Hendrika (Dina) Landuwer (1912-2001) uit Holten. Het paar kreeg geen kinderen 

en de boerderij werd geleidelijk afgebouwd. In 1988 toen hun gezondheidstoestand 

achteruitging verhuisden ze, apart van elkaar, naar een verzorgingshuis. Arend Jan 

vertrok naar Delden, terwijl Dina in Rijssen werd opgenomen. 

 

► In 1989 komt dan Hendrika Stokreef (*1952), afkomstig van de boerderij Kolkman (Marckelo 1.6.024) 

en kleindochter van de op Leunk geboren Hendrika Klumpers, met haar man Hendrik Jan Beltman (*1948), 

geboren op de boerderij Beltman in Herike (Hericke 3.2.060), op de verbouwde boerderij wonen. Het gezin 

woonde een aantal jaren in Goor. Zij hebben 2 zonen: Herbert (*1981) die zich in Amsterdam vestigde en 

jongste zoon Johan (*1984) die naar Goor verhuisde. 

Arend Jan Klumpers 

(*1912) in z'n jonge jaren 


