Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

1.0.210
Varenhorst
ca 1760
ca 1800

Historie boerderij
Dit huis heeft gestaan tussen Harmen Vedders zijn huis en het Kostershuis. Dit moet dan in de
nabijheid van Schoenmakers/Overmeen zijn geweest. Het is in de 2e helft der 18e eeuw bewoond
geweest door een fam. Varenhorst, die afkomstig was van erve Jacobus/Dijkink.
In febr. 1780 is het gerechtelijk verkocht, nadat de beide ouders kort na elkaar waren overleden.
Koper is Jan Dijkink voor f 385,- die huwde met Jenneken Snellink en zij gaan het bewonen.
In 1787 is er een rechtzaak geweest over deze gerechtelijk verkoop tussen Gerrit Jan van Heek en de
erfgenamen van Johan Adriaan baron van Hoevell, de gewezen richter van Kedingen. Het gaat over
de rekening en verantwoording over het beheer van de boedel van Arend Varenhorst.
Waarschijnlijk is de woning circa 1800 verdwenen.
In 1776 lenen Arend Varenhorst en vrouw Hendrine Gorkink f 1000,- van juffer Berendina Van Heek
met als onderpand een zaailandt in de Markelschen Esch gelegen tussen Jan Lodeweges en Gerrit
Kistemakers zijn land, een weide of groenlandt in de Koekoek, hun huis en hoff en den Hallers
gaarden.
In 1779 worden als voogden over de nagelaten kinderen aangesteld Derk Hendrik Gorkink en Jan
Harmen Ziggers. De kinderen zijn Hendrica, Jenneken, Johanna, Jacobus en Jan Hendrik. De
bezittingen bestaan uit het huis en hof, 3 stukken bouland, een hoekje hooiland, een koe en de
inboedel des huizes. Echter er zijn nogal wat schulden. Totaal meer dan f 1300,- bestaande uit
geldleningen van Berendina van Heek, van Hoevell, Quack, Derk Hendrik Gorkink, ten Cate, Geertruid
Strik, hooipagten, schuld aan de wed. Dockhoorn wegens geleend geld vanwege ziekte, aan de
mulder wegens gehaald koorn, aan de schoenmaker J.H. wegens gemaakte schoenen.
1780. RAO. Drostambt Twente 33. Inv.nr. 554.
Verkoop van een huisjen en hofje met putte staande en gelegen tusschen Hermen Vedders zijn huis
en het huis toebehorende de Diaconie van Markel, met zijn regt en geregtigheid, lusten en lasten,
staande op de contributie ad f 1-4 en verdere ordinaire lasten als vuurstedegelt voor het tegenwoordig
op f 2-15. Bij het opnemen der bod en de hoogste insate bevonden Jan Kistemaker met f 385,-,
verhoogt door, bij het uitbranden der kaarse koper gebleven Jan Dijkink. Borgen Jan Kistemaker en
Willem Egbers.
Bewoning
Arend Varenhorst, in 1766 aangest. als gezworene in de markte, gedoopt op 06-02-1724 te Markelo,
overleden circa 1779 te Markelo, zn. van Jacobus Varenhorst.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 09-10-1751 te Markelo met Hendrina Gorking, 21 jaar
oud, gedoopt op 23-07-1730 te Markelo, overleden circa 1779 te Markelo, dg. van Jan Hendrik
Gorking.
Uit dit huwelijk:
1.
Aeltje Varenhorst, gedoopt op 25-09-1757 te Markelo, overleden jong.
2.
Hendrijka Varenhorst, gedoopt op 17-01-1760 te Markelo, huwt 11-4-1783 te Goor
(13-4-1783 te Rijssen) met Gerrit Jan ten Zijthoff.
3.
Jenneken Varenhorst, gedoopt op 01-01-1763 te Markelo, huwt 26-4-1800 te Goor met Jan
Hendrik Zwier Helmig.
4.
Johanna Hendrika Varenhorst, geboren circa 1766 te Markelo, huwt 21-10-1808 te
Amsterdam met Wilcke Wiedau van Gammekelziel in't Oldenburgse.
5.
Jacob Varenhorst, gedoopt op 22-04-1769 te Markelo, begraven op 21-08-1809 te Lochem
op 40-jarige leeftijd, huwt 27-4-1805 te Lochem met Jenneken Berents Hulshorst.
6.
Jan Hendrik Varenhorst, gedoopt op 31-07-1774 te Markelo, overleden 1818 te Diepenveen,
huwt 9-2-1804 te Gorssel met Gerritjen Brilman/Bathmen.
Jan Dijkink, kuiper, geboren circa 1747 te Markelo, overleden op 11-09-1832 te Markelo, zn. van
Berend Dijkink op Helms.
Gehuwd voor de kerk op 26-04-1782 te Markelo met Jenneken Snellink, 22 jaar oud, geboren te
Stokkum, gedoopt op 14-10-1759 te Markelo, overleden op 04-07-1833 te Markelo op 73-jarige

leeftijd, dg. van Zwier Snellink.
Uit dit huwelijk:
1.
Berentdina Dijkink, gedoopt op 18-01-1784 te Markelo.
2.
Maria Dijkink, gedoopt op 18-01-1784 te Markelo, overleden jong.
3.
Berent Dijkink, kuiper, gedoopt op 23-01-1785 te Markelo, overleden op 02-06-1868 te
Markelo op 83-jarige leeftijd, ongehuwd.
4.
Zwier Dijkink, timmerman, gedoopt op 17-06-1787 te Markelo, overleden op 20-01-1870 te
Stad Delden op 82-jarige leeftijd, huwt 17-12-1812 te Goor met Elsje Bosman/Goor.
5.
Jan Dijkink, gedoopt op 07-11-1790 te Markelo, overleden op 07-08-1861 te Markelo op
70-jarige leeftijd, huwt 11-04-1822 met wed. Janna Dijkink op Lonink en hertr. 29-05-1829 met
Hendrika Sanderman en 04-06-1840 met Janna Brekveld.

