
Boerderijnummer   5.3.260 

Erfnaam    erve de Bakker 

Oudste vermelding   1823 

Huidig adres    Rijssenseweg 64 

 

Historie boerderij 

 

Toen vanaf 1820 de familie van Raesfelt (zie onder 5.3.055) haar onroerend goed in Elsen van de hand deed 

kocht de uit Hellendoorn afkomstige Jan Arend Bakker de huisplaats Groot Letink (5.2.430), de boerderij Klein 

Letink (5.2.440) en ca. 2½ ha. grond van de voormalige boerderij Haykers. Op een deel van deze grond, 

Haykertsgaarden genoemd, stichtte hij in 1823 een nieuwe boerderij. Hierna was hij dus eigenaar van 2 

boerderijen en 1 huisplaats en hij had nog 18½ ha. aan grond. Door een flinke toedeling bij de markedeling 

(voornamelijk bestaande uit heidegrond) kwam hij op totaal 31½ ha. Naast boer was hij ook kastelein en 

steenbakker. Groot- en Klein Letink 

met de omliggende gronden werden 

omstreeks 1840 verkocht. Klein 

Letink werd eigendom van 

Crommendam op de Klompenmaker 

die er vlak naast op de markegrond 

een huisje had gesticht, terwijl Groot 

Letink deels eigendom werd van de 

familie Kempers die er een tijdlang 

woonde (waarschijnlijk in een 

bouwval van de oude boerderij). 

De familie Bakker bleef actief met 

het aankopen van voornamelijk 

heide- en veengronden. Zij stichtten 

zelfs een huisje in het Elsenerbroek 

dat na korte tijd al weer werd 

afgebroken. Rond 1900 was de 

bedrijfsomvang gestegen tot 

ongeveer 40 ha grond. In 1911 werd voor één der zoons een nieuwe boerderij ernaast gesticht (5.3.265) die bij 

een boedelverdeling in 1921 met 11½ ha grond op naam kwam van die zoon. 

Bakker zelf hield dus 28 ha over en dat bleef zo tot de ruilverkaveling tegen het eind van de jaren ‘60. Omstreeks 

1980, ongeveer met de ingang van het “tankmelken”, werd de boerderij afgebouwd. Naderhand werd ook grond 

verkocht, zodat er na ca. 2002 nog rond 6 ha resteerde. 

 

De Bakker was vroeger tevens een herberg en een pleisterplaats voor koetsen. Ook voor de postkoets, waarvan 

de route vanaf Deventer over Holten en via Elsen naar Goor voerde. Tegen de boerderij aangebouwd en vlak 

naast de weg stond een grote schuur met aan weerszijden 2 grote deuren. Als die deuren openstonden kon men er 

vanaf de weg met paard en wagen doorheen rijden. Men kon er zodoende gemakkelijk goederen overladen of 

opslaan. Ook kwamen veel veekooplieden aan die van de markt terugkwamen. 

Bakker had een eigen tichelwerk, dat 

verderop links van de huidige 

Rijssenseweg voor het bos lag. Het 

bestond uit een veldoven met direkt 

aangrenzende leemkuilen. Deze 

voormalige leemgroeven, die later 

nog door de fa. Smeijers en 

Voortman uit Rijssen in gebruik zijn 

geweest, zijn nog duidelijk in het 

landschap te herkennen. De 

leemgravers, die bijna allen uit 

Rijssen kwamen, waren tevens een 

goede klant in de herberg. Hierdoor is 

er zelfs rond 1900 nog iemand 

wegens onvoorzichtigheid door 

instorting van de leemwanden om het 

leven gekomen. 

 



In 1965 is de dicht bij de weg gelegen oude schuur (voorheen café) afgebroken,  in 1996 gevolgd door de 

boerderij. Deze laatste werd vervangen door een nieuwe woning. 

Eerder al was een woonhuis aangebouwd aan de oude boerderij; deze staat 

nu nog rechts van de nieuwe woning. De oude boerderij was in 1865 

herbouwd, getuige een sluitsteen GHB AB 1865 (Gerrit Hendrik Bakker 

Aleida Broeze). 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoners van de Bakker waren steenbakker en kastelein 

Jan Arend Bakker (1773-1836) met zijn vrouw, “tapperse” Gerritdina 

Meyers (1792-1842). Zij waren getrouwd omstreeks 1811. Jan Arend 

kwam van Hellendoorn en was zoon van Hendrik Bakker. Gerritdina was 

geboren in Holten als dochter van Derk Meyer en Roelofken Jansen 

Brands. Deze Roelofken was na het overlijden van Derk hertrouwd met 

Gerrit Mensink die een smederij had in Holten. Gerrit en Roelofken 

verhuisden vervolgens naar de smederij van Gerrit’s vader in Elsen 

(5.3.210). Nadat Gerrit in 1818 was overleden verdeelde Roelofken in 

1824 de boedel van Gerrit en kreeg de familie Bakker de smederij in 

Holten en nog een voor die tijd 

aanzienlijk bedrag van 500 gulden. 

Roelofken ging toen wel inwonen 

op de Bakker. 

De eerste zoon van Jan Arend en 

Gerritdina, Gerrit Hendrik (1812-

1889), nog geboren in 

Hellendoorn, zou de opvolger 

worden. Hun tweede zoon Jan 

Reint (1830-1912), geboren in 

Elsen werd arbeider/landbouwer. 

Hij trouwde in 1852 te Wierden 

met Diena Broeze en hertrouwde in 

1865 in Vriezenveen met Hermina 

Gesina Teusink. 

 

► Akkerbouwer Gerrit 

Hendrik Bakker (1812-1889) 

trouwde in 1842 met Aleida Broeze (1818-1886) geboren in Ypelo als dochter van Gerhardus Broeze en 

Willemiena Jansen. 

Gerrit Hendrik en Aleida kregen 9 kinderen; twee kinderen werden levenloos geboren en één kind overleed op 

jonge leeftijd. Er groeiden op: Jan Arend (1843-1905) die op het bedrijf zou blijven, Jenneken (1844-1903) die 

in 1866 trouwde met Albert Jan Morsink uit het Enterbroek, Gerhardus (1847-1867) die grenadier werd en in ’s 

Gravenhage is gestorven, Gerritdina (1849-1913) die in 1872 trouwde met buurman Gerrit Hendrik Wessels op 

Assink (5.3.250), Willem (1852-1934) die 

ongehuwd bleef en Rozina (1854-1939) die in 

1881 in Wierden trouwde met de koopman 

Gerhardus ter Stal. 

 

► Landbouwer Jan Arend Bakker (1843-

1905) trouwde in 1872 met Jenneken Kolhoop 

(1848-1919) geboren in Wierden als dochter 

van Jan Kolhoop en Alberdina Gijmink. 

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren 

waarvan één kind zeer jong overleed. 

Volwassen werden: Gerritdina Aleida Bakker 

(1875-1941) die ongehuwd bleef, Gerrit 

Hendrik Bakker (1878-1957) die opvolger 

werd, Jan Albert Bakker (1882-1965) die in 

1910 trouwde met Geertruida Grada Oonk op 

den Dijk uit Wierden en zich vestigde op 

De nieuwe bebouwing op De Bakker 



Nieuw-Bakker (5.3.265), Aleida Bakker (1885-1951) die in 1915 te Wierden huwde met landbouwer Gradus 

Burgers uit Enter en Gerhardus Bakker (1887-1972) die ongehuwd bleef boeren op de Bakker. 

 

► Zoon Gerrit Hendrik Bakker 

(1878-1957) trouwde in 1910 met 

Hendrika Schreurs (1888-1962), 

geboren op “Hulsbeke” in Markelo 

(Dorpsgeschiedenis 1.1.005). Zij 

kregen 6 kinderen waarvan er twee 

op jonge tot zeer jonge leeftijd 

overleden. Er groeiden op: Janna 

Arendina (1913-1990) die in 1946 

trouwde met Mannus Velten uit het 

Enterbroek, Hendrik Jan (1916-1999) 

die in 1942 huwde met Hendrika 

Wolves eveneens in het Enterbroek, 

Jan Willem (1917-1990) die de 

opvolger werd en Gerrit Jan (Jan; 

1922-2002) die gemeentearbeider 

werd en in 1946 trouwde met 

Gerritdina Johanna (Dina) Lonink en 

aan de Holterweg ging wonen. 

 

► Jan Willem Bakker (1917-

1990) huwde in 1946 met Hendrika 

Johanna Dekkers (1920-2005) uit 

Wierden. Zij kregen 2 dochters die allebei op de Bakker zouden blijven wonen: Hendrika Gerda (Ria, *1949) die 

zou trouwen en Hendrika Johanna (Annie, 1954-2016) die ongehuwd bleef. 

 

► Ria Bakker (*1949) trouwde in 1971 met Marinus Klaas Timmerman  (*1947) uit Wierden. Zij kregen 

op de Bakker 2 kinderen: Dianne (*1976) die trouwde met Gerrit Jan Averesch en in Rijssen ging wonen en 

Ingrid (*1978) die trouwde met Gerco Seppenwoolde en eveneens naar Rijssen verhuisde. 

 

    

Familie Bakker: staand Gerrit Hendrik (*1878), Willem (*1852) en Jan 

Albert (*1882). Zittend Hendrika Bakker-Schreurs (*1888), op schoot 

Hendrik Jan (*1916), Jenneken Bakker-Kolhoop (*1848), Gerritdina 

Aleida (*1875) en daarvoor Janna Arendina (*1913) 


