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Historie boerderij
Ook bekend onder de naam van de bewoners als: Welmers, van Heek, Spenkelink, Klumpers (die de
naam De Zwaan in 1858 meebracht) en Wissink.
27-6-1658. De nieuw beroepen predicant Abrahamus Putmannus te Goor heeft voor die eerste reise
in sijnen dienst tot Goor met sijne gemeente gecommuniceert ende des Heeren avontmael gehouden
in eenwezigheid van o.a. de naevolgende ledematen:
Derck Jaelinck parens met sijn vrou Geertken van Marckelo en Derck Jaelinck filius met sijn vrouw
Geertruit Helmich van Marckelo.
1682. Vuurstedenregister. 2 vuursteden.
In 1694 wordt vermeld dat er "contributie" wordt betaald voor getapte bieren.
In 1711 noteert de Richter van Kedingen dat Willem Welmers voor circa 12 jaeren een brouwketel
heeft geset.
1730. Testament Johanna Jalink:
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de Provintie Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij Richter en
ceurnoten hierna benoemt, gecompareert ende erschenen is Johanna Jalinck weduwe van wijlen de
Hr. Leutenant Gerrit van Erwigh geassisteerd met Jan Vedder als haeren verkozen en toegelaten
momboir in desen, sijnde comperantenne wat swack van lichaem, dog bij goeden verstande, memorie
en uitsprake, dewelke overdenkende de sterflijckheit der menschelijcke nature, de sekerheit des doots
ende onsekere tijd van dien en niet gaerne uit desen werelt willende scheiden voor en al eer sij
overhaere tijdelijcke goederen haer van God de Heere genadelijck verleent, hadde gedisponeert voor
eerst haere ziele aen Godt almagtig genadelijck bevelende en haer sterffelijcke lichaem ter eerlijcker
begraffenis. Voorts soo institueert en benoemt sij testatrice voornt. tot haer eenige en universele
erfgenaem in alle haere nae te latene goederen soo roerende als onroerende, actien en crediten
geene uitgesondert:
Voor eerst de kinderen van wijlen Wessel Jalinck als namentlijck Willem, Samuel, Gerrit, Anna Judith
en Anna Elisabeth Jalinck voor een sevende part van de gehele erffenis.
Ten tweden de kinderen van Jan Jalinck met naemen Derck, Klaes, Willem, Cornelis, Geertruid,
Johanna en Gerritien Jalinck voor een gelijck sevende part van de gehele erffenis.
Ten derden de kinderen van wijlen Reinnold Jalinck met naemen Derck, Willem, Henrick, Jenneken en
Geertruid Jalinck mede voor een sevende part van de gehele erffenis.
Ten vierden de kinderen van Derck Harmen Jalinck met naemen Derck, Anna Theodora en Catharina
Jalinck als mede voor een gelijck sevende part van haere gehele nalatenschap.
Ten vijfden de kinderen van Henderina Jalinck sijnde getrouwt geweest aan de custos Henrick
Gorkinck als namentlijck Derck, Jan Henrick en Elisabeth Gorkinck alle mede voor een gelijck
sevende part.
Ten sesden de soon van Geertruid Jalinck weduwe Tyberinck met naeme Derck Tyberinck mede voor
een sevende part van de gehele erffenis.
Ten sevenden de soon van Isabella Jalinck getrouwt geweest aen Willem Welmers met naeme Derck
Welmers mede voor een sevende part van de gehele erffenis.
Voorts legateert sij testatrice voornt. aen Abram Gorkinck een somma van dertig Car. guldens, nog
legateert sij testatrice aen Aleida ter Weeme dochter van Jan ter Weeme tot Eibergen een somma
vijftig guldens, wijders legateert sij testatrice aen haere nigten met naemen Anna Judit en Anna
Elisabeth Jalinck en aen Johanna, Geertruid en Gerritien Jalinck en aen Jenneken en Geertruid
Jalinck en Anna Theodora en Catharina Jalinck en aen Elisabeth Gorkinck gesamentlijck alle haere
klederen, gaeren, vlas, linnen gesneden en ongesneden, gemaeckt en ongemaeckt en wullen, silver
en gout, gemunt en ongemunt, te weeten het geene buiten den inventaris is en dat de selve onder alle
voornt. nigten egelijck sullen verdeelt worden.
Voorts willende sij testatrice dat haere voormt. erffenis van een jeder stake van het eene kint op het
andere zal devolveren en soo er geen kinderen mogten zijn op haer testatrices broers of susters die
dan in leven mogten sijn. Eindelijck legateert sij testatrice aen den armen van Marckel 35 gl. en aen
de onnosele kinderen van Jan Eertinck 15 gl. stellende tot executeurs van haer voormt. testament

Derck Tyberinck en Derck Welmers. En sullen voor mooyte hebben te saemen 50 gl. nadat haer
testatrice deese haere testamentaire dispositie bescheidentlijck van woort tot woort was voorgelesen
en gevraegt sijnde of sij daertoe ongedwongen gekomen was, soo heeft sij testatrice daerop
geantwoort van jae en daertoe ongedwongen gekomen te sijn, willende en begerende dat dit haer
nancupatijt testament in alle sijne clausulen na haeren dode moge worden nagekomen soo niet als
een formeel nancupatijt testament, ten eersten als een codicil gifte ter saeke des doots ofte onder
den levendigen ofte soo en als deselve in de bester en cragstigste forma regtens sal kunnen en
mogen bestaen. Voorts willende sij testatrice nog indien onvermoedelijcke eenige van haer
erfgenaemen of legataressen over dit testament een gemoeylijckheit of dispuut mogten verwecken,
soo sullen die gene van mijne erfenisse niets profyteren en daarvan verstoken sijn. Daar dit aldus
passeerde waeren met mij Rigter hier aen en over als ceurnoten Arent Lentfort etc.
In 1745 verkopen Derck Tyberinck en vrouw Isabella Welmers voor f 205,- aan Derck Welmers en
vrouw Gesina Kloots een stuk bouw- of gaerdenlant, sijnde tiendbaar, gelegen aen het dorp van
Markel genaemt het Wessels. Vader Willem Welmers had dit vroeger aangekogt van de Heere Baron
van Haersolte.
In 1764 verkopen Gesina Kloots, de weduwe van Derk Welmers, geassisteerd met haar zoon Willem
Jacob Welmers, en Jan Harmen Heylersigh voor f 1175,- de Potgaarden en 2 mudden bouwland in
den Potkamp te Harke gelegen aan Jan Egberts en vrouw Jenneken Averbekke.
1787-1789. R.A.O. 33 Drostambt Twente. Inv.nr. 554.
Gerrit Jan van Heek en zijn echtgenote Willemien Tieberink uit Markelo vorderen van de erfgenamen
van Johan Adriaan baron van Hoevell, gewezen richter van Kedingen, rekening en verantwoording
van diens beheer over de gerechtelijk geexecuteerde boedel van Arend Varenshorst.
Niet geheel compleet. Het vonnis is bewaard.
In 1789 koopt Gerrit Jan Heek erve de Vedder en drie stukken grond van de wed. Berentjen VeddersDemmers voor f 1350,-.
In 1796 is het echtpaar Gerrit Jan van Heek en Wilhelmina Tieberink mede erfgenaam van wijlen Jan
Harmen Snel. Tevens kopen zij dan uit deze boedel bij publique verkoping 2 dagwerken hooyland
voor f 300,-.
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie, 4 koeien en 2 vaarsen.
1811-1815 huisnr 481.
Vanaf ca 1828 bewoond door de R.K. fam. Nijhuis-Nijhuis.
In den nacht van 4 op 5 januari 1835 is er ingebroken ten huize van logementhouder A.J. Nijhuis.
Vermist worden:
Ongeveer 30 stuks linnen beddelakens waarvan 12 stuks gemerkt J.H.N. en de overige A.J.N.
11 mannenhembden gem. A.J.N.
7 nieuwe vrouwenhembden ongewasschen J.H.N.
Een dito fijnen gem. J.H.N.
13 á 14 stuks oude vrouwenhembden gem. J.H.N.
2 pellen tafellakens en 12 servetten bewerkt met randen en met het zoogen. Engelschen raam gem.
J.H.N.
8 tafelservetten gem. J.H.N. waarvan er 6 zijn die ook op de hoeken met oude letters zijn gem. en
meer andere linnen goederen waarvan men de soort niet kan opgeven.
Aan geld ruim f 100,- waarvan f 39,- aan stukjes van 25 cents in een afzonderlijk zakje en het overige
van differente specien.
Een gouden collier met 2 steenen en 5 gouden ringen waarvan 2 met roode steentjes.
Archief erve de Wever in Beusbergen:
10-4-1843. Geldlening van f 3000,- van drie zusters van Berchuys te Deventer aan Arnoldus
Johannes Nijhuis en zijn vrouw Johanna Hendrika Nijhuis wonende op van Heek in dorp Markelo met
als onderpand hun huis en 5 stukken land.

In 1850 verkoop van Nijhuis aan Jan Warmelink.
In 1858 verkoop aan Jan Hendrik Klumpers afk van het naastgelegen De Zwaan.
In 1877 verkoop aan de fam. Spenkelink.
6-2-1916. Vechtpartij in de tapperij van Spenkelink, waarbij eig. Gerrit Jan Spenkelijk gewond is
geraakt en later is overleden (Zie krantebericht). Dader H.J.H. uit Herike, militair met verlof.
20-6-1916. Openbare verkoping van Hotel de Zwaan ten verzoeke van mej. A.H. Spenkelink.
Juli 1916. Wij vernemen dat hotel Spenkelink (de Zwaan) onderhands is verkocht aan den heer
Wisselink (moet zijn Wolter Gerrit Hendrik Wissink) uit Goor, thans te Schiedam.
Bewoning
Derck Jaelinck, burgemeester/kerkmeester/ouderling, begraven op 24-10-1669 te Goor. Dit paar
woonde waarsch. eerst te Markelo later in Goor.
Gehuwd met Geertken Wessels, begraven op 16-03-1672 te Goor.
Uit dit huwelijk:
Derck Jaelinck, herbergier, in 1675 olderling, geboren circa 1635, begraven op 11-01-1697 te
Markelo.
Gehuwd voor de kerk circa 1657 met Geertruyt Helmich, geboren circa 1635, begraven op
05-05-1707 te Markelo.
Uit dit huwelijk:
1.
Wessel Jaling, geboren circa 1658, overleden voor 1730, huwt 4-5-1684 met dominees
dochter Sara Sertorius (huw. ook te Deventer). Uit dit huwelijk leven in 1730 de volgende
kinderen: Willem, Samuel, Gerrit, Anna Judith en Anna Elisabeth Jalink.
2.
Hendrina Jaling, geboren circa 1660, begraven op 26-03-1727 te Markelo, huwt 1-10-1682
met wed. Hendrick Gorcking.
3.
Jan Jaeling, geboren circa 1662, overleden na 1730, huwt 13-9-1692 te Deventer met Gesina
Brandenburgs dg. van wijlen Joan Brandenburg in de Waterstraet. Uit dit huwelijk leven in
1730 de volgende kinderen: Derck, Klaes, Willem, Cornelis, Geertruid, Johanna en Gerritien
Jalink.
4.
Johanna Jalings, geboren circa 1663. Wordt begraven als de vrouw van Erwick. Begraven
op 17-10-1730 te Markelo, huwt 14-11-1697 met Gerard Arwich/Erwick, adjudant/luitenant
onder het Regiment van den Baron en Brigadier de Heide. (begr. 10-2-1713).
Testament 1730.
5.
Isabelle Jalings, geboren circa 1664.
6.
Jenneken Jalings, geboren circa 1666, huwt 8-11-1696 met wed. Hendrick
Tibering/Geesteren.
7.
Derck Herman Jaling, geboren circa 1668, overleden na 1730, huwt 1-10-1702 met
Geertruide Berends Pothoff/Goor. Uit dit huwelijk leven in 1730 de volgende kinderen: Derck,
Anna Theodora en Catharina Jalink.
8.
Reinard/Reinold Jaeling, gedoopt 1670 te Markelo, begraven op 16-10-1708 te Deventer,
huwt 12-5-1696 te Deventer met Johanna Haskes j.d. van Jan Haskes in de Waterstraet. Uit
dit huwelijk leven in 1730 de volgende kinderen: Derck, Willem, Hendrick, Jenneken en
Geertruid Jalink.
Isabelle Jalings, geboren circa 1664, begraven op 17-07-1700 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 05-12-1697 te Markelo met Willem Welmers,
bierbrouwer/herbergier/ouderling/rentmr van Oldenhof, zn. van Wolter Welmers/Goor. (Wolter Welmer
sohne van z. Jan Welmers van Goer huwt 16-12-1660 te Rijssen met Gertien Petersen dg van Peter
Harmsen op het Veer bij Rijssen).
Uit dit huwelijk:
Derck Welmers, bierbrouwer/ouderling/diaken, gedoopt op 22-01-1699 te Markelo, overleden voor
1764 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk circa 1737 met Gesina Kloots, geboren circa 1705 te Beusbergen, overleden
na 1776, dg. van Gerrit Kloots/Beusbergen.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Welmers, geboren circa 1739 te Markelo, overleden circa 1781 te Delden.
Gehuwd voor de kerk op 02-04-1764 te Delden met Gerrit Jan van Heek, 25 jaar oud,
bierbrouwer/kerkmeester, gedoopt op 02-02-1739 te Delden, overleden op 26-04-1812 te

Markelo op 73-jarige leeftijd.
2.
Willem Jacobus Welmers, geboren circa 1741 te Markelo.
3.
Geertruit Welmers, geboren circa 1743 te Markelo.
Willem Jacobus Welmers, bierbrouwer/kerkmeester, geboren circa 1741 te Markelo, overleden circa
1781 te Markelo, huwt zijn nicht (huw.disp).
Gehuwd voor de kerk op 04-11-1764 te Geesteren met Wilmina Tiberink, 26 jaar oud, gedoopt op
24-08-1738 te Geesteren, overleden op 03-12-1818 te Markelo op 80-jarige leeftijd, dg. van Derck
Tiberink en Isabella Welmers/Geesteren.
Uit dit huwelijk:
1.
Dina Elysabeth Welmers, gedoopt op 10-11-1765 te Markelo, overleden jong.
2.
Elisabeth Welmers, gedoopt op 22-02-1767 te Markelo, overleden circa 1796 te Rijssen,
huwt 18-5-1793 te Rijssen met Gerhardus Baan (G.B. hertr. 26-11-1797 te Geesteren met
wed. Janna ter Weeme).
3.
Hendrika Johanna Welmers, gedoopt op 30-10-1768 te Markelo, overleden op 01-01-1819
te Markelo op 50-jarige leeftijd.
4.
Dina Elisabeth Welmers, gedoopt op 29-07-1770 te Markelo, overleden op 18-05-1817 te
Markelo op 46-jarige leeftijd.
5.
Gesina Welmers, gedoopt op 29-03-1772 te Markelo.
6.
Isabella Welmers, gedoopt op 16-10-1774 te Markelo, huwt 1-7-1798 te Borculo/Geesteren
met Harmannus Theunissen Elberink/Borculo.
7.
Getruid Welmers, zonder beroep, gedoopt op 03-03-1778 te Markelo, overleden op
15-06-1825 te Markelo op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28-03-1815 te Goor met Jan Hendrik van Heek, sinds 1818
wethouder, overleden 1832 te Delden.
Arnoldus Joannes Nijhuis, logementhouder/schoenmaker, geboren 1806 te Goor, zn. van
Theodorus Nijhuis., Aankomst: ca 1828 van Goor., Vertrek: 1850 met fam. naar Delden.
Gehuwd op 31-12-1829 te Markelo met Johanna Hendrika Nijhuis, geboren 1808 te Stad Delden,
dg. van Hendrikus Nijhuis.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Theodora Nijhuis, geboren 1832 te Markelo, overleden op 04-08-1838 te Markelo.
2.
Hendrikus Johannes Nijhuis, geboren 1836 te Markelo.
3.
Johanna Theodora Nijhuis, geboren 1839 te Markelo, huwt 12-6-1866 te Goor met molenaar
Hendrikus Antonius Hooglugt/Heino.
4.
Johannes Nijhuis, geboren 1844 te Markelo.
5.
Geertruida Maria Nijhuis, geboren 1846 te Markelo.
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