
Boerderijnummer   5.2.481 

Erfnaam    erve Boesink 

Oudste vermelding   1427 

Afgebroken    1840 (stond op de plek van de hal van Constructiebedrijf ten Brinke) 

 

Historie boerderij 

 

RAO. 214. Archief huis Almelo. Regest nr 248. 

3-8-1427. 

Everhardus de Esschedarp, pastoor van de kerk te Goer, verklaart zijn testament te maken, waarbij hij aan het 

pas opgerichte altaar in de kerk te Goer, ter ere van God, de maagd Maria en de H. Katherine, tot onderhoud van 

de vicarie op dat altaar, waarvan Fredericus de Rechteren collator is, onder nader genoemde voorwaarden, o.a. 

het volgende vermaakt: 

een jaarlijkse rente van 5 mudden rogge uit het goed Bosinc in de parochie Rijssen in de buurschap Elsen. 

 

8-11-1455. 

Roloff van Bevervorde, ambtman van Twente, verkoopt aan het convent van Albergen de halve tienden over o.a. 

het erve Boesing in het gericht Rijssen. 

 

1-6-1468. 

Mechteld, wed. van Pelgrim ten Tye, verkoopt aan het convent van Albergen 4 stukken land uit haar erf Bosyng 

te Elsen. 

 

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

 

1495. Schattingsregister. 2 s., denstman B. van Tye. 

 

1601-1602. Verpondingsregister. 7½ mudde landes, gifft den 4 gast. 

 

1604. 

De tienden (Albergen) brachten op 9 mud rogge en 9 mud boekweit van ieder der volgende erven: Boesinges, 

Loynck, Tevenbrinck, Everdinck, Toynck, Bloemelinck, Evynck en Megelinck. Dit zaad werd na Deventer 

gereden. 

Alle rogge en boekweit uit 1604 werden op 2 April verkocht aan een Fries, te weten schipper Joucke van 

Harlingen. In twee reizen werd alles opgehaald en geleverd. 

 

1675 Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 

 

1683. 

Boesinck geeft thiende smal ende groff uyt volgende landerien: 

De Braecke bij Tymekers lant. 

Den kamp bij Lonnemans lant. 

't Toeve Stuck bij Aefftincks lant. 

De Kels Barch bij Lonnemans lant. 

't Vonder Stucke bij Loincks lant. 

De Braem belt bij Lonnemans lant. 

't Hege Stuck aen Lonnemans huys. 

't Groote Stucke wordt voor de halfte gethiend, sijnde de andere halfte thiendtbaer aen Jr. van Coeverden. 

 

Voor 1749 heeft Rensen te Oldensaal als eygenaar van het goet of plaets Boesink aangegraven een hoek 

weydegront groot 1 schepel gesaey of soo ongeveer geestimeert op  f 25,-. 

 

Hett erve ende goett Boessinck in Elsen gelegen. 

1-2-1636. 

Beleend door Lubbert van Rensen, richter te Oldensael en zijn vrouw Geertruit Donckels na opdracht door de 

curator van de boedel van wijlen Joan van Laer, drost van Haexbergen. 

 

23-11-1637. 

Idem door Adolff van Rensen na de dood van zijn vader Lubbert van Renssen. 

 



24-1-1668. 

Idem door Adolph van Renssen, richter te Oldensel, met lediger hand. 

 

8-7-1679. 

Idem door Daniel van Rensen na de dood van zijn zuster Alida van Rensen, weduwe Bloemendal. 

 

5-10-1720. 

Idem door Adolf Lubbert van Rensen na de dood van zijn grootvader Adolf van Rensen en na herstel van het 

verzuim dat zijn vader Adolf Lubbert van Rensen had gepleegd. 

 

20-3-1776. 

Idem door Lubbert Frederik van Rensen na de dood van zijn vader A.L. van Rensen. 

 

1-10-1782. 

Idem door Johannes Hulsken, advocaat, ten behoeve van de kerkeraad van Oldenzaal als testamentaire 

erfgenaam van wijlen Lubbert Fridericus van Rensen, na herstel van het verzuim. 

 

7-3-1783. 

Idem door Woltera Geertruid barones van Wijnbergen, weduwe van Andries baron Schimmelpennink van der 

Pije, heer van Beyde de Pollen, etc., na  de dood van Lubbert Frederik van Rensen. Hulder dr. N. Fabius. 

 

13-11-1789. 

Idem door Arend Daniel van Coeverden tot Wegdam, zoals de kerkeraad van Oldenzaal daarmee was beleend na 

herstel van de verzuimen. 

 

13-11-1789. 

Idem door Hermannus Boesink als koper na opdracht door Arend Daniel van Coeverden tot Wegdam. 

 

    Situatie in 1832 

 

In 1789 geeft Harmen Boesink aan voor f 2600,- het erve Boesink te hebben gekocht van Mevrouw de Douariere 

van Coverden tot Wegdam; hij leent daarom f 2600,- van de Heer Luitenant Stadhouder der Lheenen van de 

Provincien Overijssel met als onderpand het erve en goed Boesink, lheenroerig aan de Provincie Overijssel, en 

mede het vrije en allodiale hooyland, groot 2 dagwerken, gelegen tusschen de landen van Phlipsborg en Vinkert 

in 't Elsener Broek en nog een stuk land gelegen naast het land van Klein Kolhoop. 

 

In 1800 laat Harmen Boesink, zijnde wel ziekelijk en zwak van lichaam, dog bij kennelijk goeden verstande, zijn 

testament opmaken. Universeel erfgenaam is zijn oudste zoon Jan verwekt bij zijn eerste vrouw Hendriena Oonk 

in al zijn na te latene goederen. Legaten dienen uitgekeerd te worden aan zijn dochters Willemina, wed. van 

wijlen Jan Oonk, dog thans huisvrouw van Gerrit Hendrik Reef, Janna getrouwd aan Hendrik Agteresch en 

Arentdina getrouwd aan Gerrit Jan Daalwig thans woonachtig op Aalberink. Deze 3 dochters zijn ook uit zijn 1e 

huwelijk. Zij krijgen ieder f 10,-, buiten hetgeen zij reeds voor moederlijke goed getrokken en genoten hebben. 



Zijn 4 andere kinderen Hendrik, Willem, Hendriena en Jenne krijgen ieder f 200,-. Ook zijn broeder Hendrik 

Boesink krijgt f 200,-. Zoon Jan krijgt bovendien nog uit den vollen boedel f 41,- wegens verdient loon en 

verschoten penningen en voorts zal het hem vrijstaan op de plaats te kunnen en mogen trouwen. 

 

In 1805 koopt Egbert Kosters te Almelo, bij publique verkoping te Delden, van de Nationale Domeinen den 

Boesink tiende voor f 1820,-. 

 

In 1811 bestaat de veestapel uit 2 merrien, een hengste veulen, 40 gesneden rammen, 16 ooyen, 4 koeyen, 4 

vaarsen en 3 kalveren. 

 

In 1907 is Hendrik Jan Rotman, landbouwer en winkelier te Elsen, eigenaar van de Boesinktiende gaande uit het 

vroegere boerenerve Boesink te Elsen bestaande uit rogge, haver, boekweit, gerst en tarwe (alle graangewassen 2 

schoven van de 25). 

 

De vroegere boerderij Boesink stond op en achter de plaats van de hal van het huidige constructiebedrijf Ten 

Brinke (zie pand 5.2.272). Het erf werd het eerst genoemd in 1427 toen de pastoor van Goor zijn testament op 

liet maken en een jaarlijkse rente van 5 mudden rogge uit het goed Bosinc vermaakte aan de kerk te Goor.  

In het midden van de 15
e
 eeuw kocht het klooster te Albergen de halve tienden en 4 stukken land van het erve 

Boesing.  

Vanaf 1636 werd het erf eeuwenlang beleend door vele generaties van Rensen welke Richters van Oldenzaal 

waren. 

In 1789 werd bewoner Harmen Boesink de eigenaar door het voor f 2600 aan te kopen van de familie van 

Coeverden op Wegdam. 

 

Uit de doop- en trouwboeken blijkt dat op Boesink veel 2
e
 huwelijken voorkwamen vanwege het overlijden van 

de partner. Volgens overleveringen zouden de bewoners van Boesink in vroeger tijden al eens uitgestorven zijn 

als gevolg van een pestepidemie. Ook in de jaren 1839/1840 heerste er een epidemie op Boesink waardoor de 

laatste bewoners, 3 ongehuwde broers en een zuster kwamen te overlijden. In 1840 werd de boerderij 

afgebroken. De huisplaats met 2½ ha grond kwam in het bezit van de naast wonende familie Rotman op de 

Kemper. Ook Berend Evers, Jan Teemker en Jan Meulman verwierven grond van de boerderij Boesink. 

 

Bewoners: 

 

► Geryt Bosink was de eerste bewoner van dit erf, waar gegevens van bekend zijn. Waarschijnlijk was 

zijn geboortedatum omstreeks 1600. Van hem werden 3 kinderen genoemd. De zoon Henrik Gerijssen Bosink 

trouwde in 1663 met de weduwe Gertien Jansen, wonende op Luttichuis in het gericht van Delden. Jan Gerijssen 

Bosink trouwde in 1665 met Henrikien Tijsselink  welke op Boesink getrouwd was geweest met de weduwnaar 

Herman Arendsen van Jan’s zuster Jenne, maar op haar beurt weduwe was geworden. De dochter Jenne 

Gerijssen werd de opvolgster. 

 

► Jenne Gerijsen trouwde in 1642 met Herman Arendsen. Na haar overlijden hertrouwde Herman in 1658 

met Henrikien Tijsselink, dochter van Berent Tijsselink in Neede. Uit het eerste huwelijk zijn 3 kinderen bekend. 

Jan (*1644) die in 1674 trouwde met de weduwe Gertien Jansen in Ypelo, een kind gedoopt in 1647 waarvan het 

geslacht en de voornaam niet bekend zijn en Arend die werd geboren in 1649. De kinderen uit het tweede 

huwelijk van Herman waren: Jenken (*1659), die jong overleed, (weer) Jenken (*1664) die in 1687 trouwde met 

de weduwe Teunis Geessing in Diepenheim en de zoon Andreas/Dries die de opvolger werd. Na het overlijden 

van Herman Arendsen trouwde Henrikien Tijsselink in 1665 met Jan Gerijsen Bosink, de broer van Jenne 

Gerijsen. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. 

 

► Andreas/Dries Boesink (*1662) trouwde in 1698 met Geesken Egberts. Het paar kreeg 3 kinderen: 

Berentien (*1703) die trouwde in 1724 met Gerrit Daelwijck in Herike (Hericke 3.3.170), Henrickien (*1706) 

die ca. 1733 trouwde met Jan ter Pleght eveneens in Herike (Hericke 3.2.060) en Harmen die de opvolger werd. 

Omstreeks 1707 overleed Andreas. Geesken hertrouwde toen met Gerrit Lambertinck, zoon van Jan Lambertinck 

uit Markelo. Ook uit het tweede huwelijk van Geesken werden 3 kinderen geboren. Jan (*1708), Dries (*1710) 

en Jenneken (*1712). 

 

► Harmen Bosink (1700-ca. 1728) trouwde in 1725 met Wijsse Oinck (*1702) dochter van Dries Oonk op 

de boerderij Oonk (5.3.030). Er werden 2 kinderen geboren. Dijne (*1726) die in 1759 trouwde met Harmannus 

Mokkelencate in Rectum en Dries (*1728) die in 1754 trouwde met Hendrickjen Wilbers op Groot Wilbers in 

Herike (Hericke 3.2.070) en in 1761 hertrouwde met Jenneken Backers. Al omstreeks 1728 overleed Harmen, 



waarna Wijsse in 1729 hertrouwde met Jan Effink (*1695), zoon van Jan Effink (5.3.050). Uit dit tweede 

huwelijk van Wijsse werden 8 kinderen geboren. Harmijn (*1730), Jan (*1733) die in 1772 trouwde met de 

weduwe Hendrina Reeff op ’t Loos (Lohuis) in Notter, Garrit (*1734), Arnt (1738-1825) die in 1770 trouwde 

met Gerritjen Ribbers op Ribbers (5.3.160) en de voor die tijd zeer hoge leeftijd van 86 jaar bereikte, Fenneken 

(*1740) die jong overleed, Hendrik (1744-1812), Geeske (*1747) die ook jong overleed en Harmen die de 

opvolger werd. 

 

► Harmen Boesink (1731-ca. 1801) trouwde in 1763 met zijn nicht Hendrina Oink (1745-ca. 1776), 

dochter van Willem Oink (5.3.030) en in 1777 met Jenneken Leusman (ca. 1742-1808), dochter van Hendrik 

Leusman in Markelo (Marckelo 1.3.390). Uit deze beide huwelijken werden 11 kinderen geboren. De kinderen 

uit het eerste huwelijk waren: Willemina (1764-1831) die in 1787 trouwde met de weduwnaar Jan Oink op de 

boerderij Op den Dijk in Rijssen en hertrouwde in 1796 met Gerrit Hendrik Reef die afkomstig was van Reef 

(5.3.060), Jenneken (1766-1810) die in 1791 trouwde met Hendrik Agteresch in Zuna, Jan (1768-1838) die 

ongehuwd bleef, Arendina (1771-ca. 1801) die in 1794 trouwde met de weduwnaar Gerrit Jan Daalwijk op Klein 

Aalbrink (5.2.520) en Willem (*1774) die jong overleed. Uit het tweede huwelijk werden geboren: Hendrik 

(*1777) die jong overleed, Hendriena (*ca.1782), Jenneken (1784-1823) die ca. 1809 trouwde met Willem 

Modders in Kerspel Goor, Willem (*1786) die jong overleed, Willem (*1788) en Hendrik die de opvolger werd. 

 

► Hendrik Boesink (1779-1824) trouwde omstreeks 1811 met Jenneken Sendman (1790-1826), dochter 

van Jan Sendman op de boerderij Zendman (Smale, 5.2.290). Het paar kreeg 5 kinderen. De dochter Janna 

(1818-1825) overleed op 7-jarige leeftijd. De andere 4 kinderen stierven allemaal ongehuwd in de periode 

december 1839 t/m maart 1840 als gevolg van een epidemie. Harmen (1812-1840) werd 27 jaar, Berendina 

(1815-1839) werd 24 jaar, Jan Willem (1820-1840) werd 19 jaar en Hendrik Jan (1823-1840) werd slechts 16 

jaar. Deze 4 weeskinderen waren de laatste bewoners van de boerderij Boesink. Na hun overlijden werd de 

boerderij afgebroken en het merendeel van de grond kwam in het bezit van de buren. 


