
Boerderijnummer   5.4.270 

Erfnaam    erve Stork-Schiphorst 

Oudste vermelding   ca 1790 

Huidig adres    Klemmerweg 4 

 

Historie boerderij 

 

Dit boerderijtje lijkt gesticht te zijn rond 

1790. Op de oudste kadastrale kaarten van 

1832 wordt ze als Schiphorst aangeduid, 

terwijl ze in die tijd ook wel werd 

beschreven met de naam Storkebelt. Dat dit 

erve toendertijd, evenals de Kiefte, midden 

in een complex merendeels nog woeste 

onverdeelde markegrond lag, blijkt wel uit 

een markebesluit van 28-5-1834. Hierbij 

werd namelijk bepaald dat voortaan alleen 

nog "dekplaggen" mochten worden 

afgestoken in de "Kieftsmors" en op de 

"Schiphorst". Blijkens oude kaarten heeft 

het boerderijtje dan nog een aangebouwde 

endskamer. Het was toen zeker nog een "lös 

hoes". Het is omstreeks 1880 afgebrand doordat kinderen met vuur hadden gespeeld en daarna op een iets andere 

plaats weer herbouwd. Ook in 1908 is het gesloopt en nogmaals op een iets andere plaats herbouwd. Het huis 

met ongeveer 5 ha grond is altijd eigendom geweest en gebleven van de familie Rotman in Elsen. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoners op de Schipvoord of Schiphorst waren Derk Philipsborg (1751-1810) afkomstig van de 

Philipsborg in Herike (Hericke 3.1.090) en z’n vrouw de spinster Engele Teemker (1756-1823).  

Derk, wiens veestapel bestond uit 1 koe, en Engele kregen 3 kinderen: 

Jan Philipsborg (ca.1788-1816), Marten Schipvoord (*1791) die jong overleed en Maria Schipvoord (1795-

1875) die in 1815 trouwde met Hendrikus Leeftink uit Herike en Klein Slaghorst stichtte (5.4.300). 

 

► Omstreeks 1807 kwam hier wonen Hendrik Janssen 

(1759-1817) geboortig van de Holter Borkeld, maar toen 

afkomstig van Nijland en in 1790 getrouwd met Janna 

Stegeman (1763-1838) afkomstig van Stegeman (5.2.208). 

Van dit echtpaar zijn 3 kinderen bekend: 

Jenneken Janssen (1791-1838) die in 1813 trouwde met Berend 

Jan Olthof op Mensink (5.4.190) en daar in 1818 hertrouwde 

met Lucas Mensink, Hendrik Janssen of Nijland (*1793) die de 

opvolger werd en Berendina Janssen of Schipvoort (1803-1865) 

die in 1823 trouwde met Jannes Smit op Tuut’n-Boswinkel in 

Kerspel Goor en in 1839 hertrouwde met Arend Jan van den 

Belt. 

 

► Hendrik Janssen of Nijland (1793-1859) landbouwer 

en slachter van beroep trouwde in 1815 met de Rijssense Janna 

ten Berge (1793-1879). Hendrik en Janna kregen 7 kinderen: 

Gerritdina Nijland (1815-1815), Janna Nijland (1818-1822) die 

slechts 4 jaar oud werd, Jan Janssen (*1822) die de opvolger 

werd, Jan Hendrik Janssen (1825-1854) die in 1847 trouwde 

met Harmina Reimerink op de Scholle (Hericke 3.2.055), Janna 

Janssen (1828-1889) die in 1866 in Wierden trouwde met de 

toen 46-jarige Hermannus Holleman, Arendina Janssen (1831-

1895) die in 1856 trouwde met de Goorse klompenmaker en 

weduwnaar Arend Roelofsen en Hermina Janssen (1835-1923) 

die in 1859 trouwde met de klompenmaker Gerrit Jan Assink en 

op de Bosmoat (5.4.370) ging wonen. Jan Janssen en Jansje Janssen-Alink 



► Jan Janssen (1822-1889) trouwde in 

1848 met Jenneken Assink (1823-1870) van 

Assink (5.4.090). Samen kregen ze 7 kinderen 

terwijl er ook nog 2 levenloos werden geboren: 

Johanna Janssen (*1849) die in 1868 trouwde 

met Hermannus Senkeldam en aanvankelijk de 

opvolger werd, Gerrit Hendrik Janssen (*1852) 

die de definitieve opvolger werd, Hendrik Jan 

Janssen (1855-1931) klompenmaker van 

beroep die in 1877 vertrok naar Enter en in 

1882 naar Hengelo waar hij fabrieksarbeider 

werd en in 1887 trouwde met Hendrina Aleida 

Endeman, Jan Willem Jansen (1857-1932) die 

in 1892 trouwde met Gerritdina Hoevink en 

boer werd op de Kiefhorst (5.4.070) en 

daardoor de “schoonzoon” van z’n vader (zie 

hieronder), Hendrika Janssen (1861-1894) die 

in 1886 trouwde met Jan Hendrik Slots (1855-

1906) afkomstig van Katheurne (Elsen 5.3.090) en aan de Enterstraat in Ambt Delden ging wonen, Harmina 

Janssen (1863-1870) en Jan (1868-1871). 

Vader Jan Janssen hertrouwde na het overlijden van z’n vrouw in 1877 met de weduwe Janna Schorfhaar op de 

Kiefhorst en trok daar bij in. 

 

► Eerste opvolger op de Schiphorst werd 

dochter Johanna (1849-1931) met haar man 

Hermannus Senkeldam (1849-1891). Zij kregen 4 

kinderen maar vertrokken na de geboorte van de 

jongste in 1878 naar een nieuwe woning Klemmerweg 

2 (5.4.265). 

 

► Vervolgens werd zoon Gerrit Hendrik Jansen 

(1852-1892) de definitieve opvolger. Hij trouwde in 

1878 met Aaltje Mensink (1856-1930) uit Enterbroek. 

Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: 

Jan Hendrik (1879-1949) die in 1897 naar Lonneker 

vertrok en daar trouwde met Anna Lutje Schipholt, 

Hendrikus (1880-1925) die in 1911 trouwde met 

Willemina Aleida (Mina) Moshage en naar Goor 

vertrok en in 1915 naar de Enterstraat in Ambt Delden 

verhuisde, Jenneken (1884-1885) die slechts 1 jaar 

werd, Jenneken (1888-1930) die in 1905 naar 

Lonneker vertrok en daar trouwde met Gerrit Jan Wennink en Jan (1891-1964) die in 1917 naar Goor en later 

naar de Enterstraat in Ambt Delden verhuisde, maar in 1934 met z’n gezin terug kwam op ’n Stork en toen de 

opvolger werd. 

Moeder Aaltje hertrouwde in 1895 met Gerrit Jan Tijink 

(1864-1933) van de Flipborg (5.4.280). Zij kregen 1 

dochter Hendrina Hendrika Tijink (*1896). 

 

► Hendrina Hendrika Tijink (1896-1986) trouwde 

in 1919 met Hendrik Jan Wissink (*1889), wiens ouders 

o.a. woonden op Trekop (Marckelo 1.2.300), Klostert 

aan de Twikkelerweg (Hericke 3.1.100) en Slot aan de 

Stoevelaarsweg (Hericke 3.1.340). Er werden 2 

kinderen geboren waarvan er 1 jong overleed. In 1933 

vertrok het echtpaar Wissink met hun zoontje Gerrit Jan 

(1922-2001) naar hun nieuw gestichtte boerderij in het 

Enterbroek die ook de naam ’n Stork kreeg. 

 

11-4-1950 

Vrijdagavond werd de thuiskomst van de militair J.H. 

Jansen (Elsenerbroek) die ruim drie jaar in Indonesië 

z’n plichten vervulde, met luister gevierd. Bloemen en 

cadeaux werden geschonken en velen kwamen hun 

felicitaties aanbieden, o.a. het Dagelijks Bestuur der 

gemeente, en andere autoriteiten, terwijl de 

muziekvereniging “De Fanfare” de traditionele 

serenade bracht. Natuurlijk lieten de buren en vrienden 

zich niet onbetuigd. 

 

Jansje Janssen-Alink, kleinzoon Jan, zoon Engbert en Jan 

Janssen 



► Vervolgens kwam in 1934 Jan Janssen met z’n gezin vanuit Ambt Delden (Enterstraat) weer terug op 

z’n ouderlijk huis. Jan was in 1917 getrouwd met Jansje Alink (1896-1986) van Alink/Verdriet (5.4.320).  

Samen kregen ze 8 kinderen, waarvan er 5 in Goor werden geboren en 3 in Ambt Delden: 

Hendrika Gerritdina (Riek,1917-1991) die in 1939 trouwde met Jan Hendrik Brinkers (1916-1993) op 

Mulderskamp (5.4.290), Jan Albert (Albert,1918-2004) die in 1952 trouwde met Johanna Hermina (Annie) 

Roesink (*1928) uit Stad Delden en naar Goor vertrok, Gerrit Jan (Gerrit,1922-1984) die in 1946 in Borculo 

trouwde met Gerritje Kappert (*1922) uit Lochem; zij hebben op diverse plaatsen gewoond tot ze in 1964 op de 

Borkeld gingen wonen waar Gerrit als reservaatbewaker bij Staatsbosbeheer werkte, Johan Hendrikus (*1925) 

die automonteur van beroep was trouwde in 1954 met Gerharda Mina (Gerda) Endeman (*1933) uit Goor en 

ging daar ook wonen, Hendrikus (Henk,*1927) 

die de opvolger werd, Jan (1930-1996) die vele 

jaren werkte bij de IJzerwarenwinkel van Koning 

in Goor, hij trouwde in 1956 met Hendrika 

Johanna (Jo) Verkuil (*1929) uit Hengelo, 

Willem (Wim,*1931) die in 1959 trouwde met 

Hermina Hellinga en ging wonen aan de Potdijk 

en Engbert (1933-1987) die gehandicapt was en 

op latere leeftijd in het Wiedenbroek in 

Haaksbergen werd opgenomen. 

 

► Opvolger Hendrikus (Henk) Janssen 

(1927-1984) trouwde in 1954 met Rika Willy van 

den Berg (1931-2004) uit Ambt Delden. In 1956 

werd hun enige zoon Jan Willem (Jan) te Goor 

geboren. Jan is ongehuwd en bleef wonen op het 

ouderlijk huis. 

achter Henk, Gerrit, Riek, Albert, Johan en voor Wim, vader Jan Janssen, Engbert, moeder Jansje Janssen-

Alink en Jan 


