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Historie boerderij
Er is een archief erve Weerds.
Waarschijnlijk gesticht in de 15e eeuw. In het archief van erve Weerds bevindt zich een gecopieerde
akte van een verkoop van een stuk grond van het erve Hilbert uit het jaar 1486 waarbij een Geerdes
Weerts getuige is. Deze Geerdes was afk. van Hilbert.
De bewoners zijn zelf altijd eigenaar geweest en behoorde daardoor dan ook niet tot de eigen-geerfde
boerderijen.
1601. Verpondingsregister. Bewoond door Derrick Weerdes; hij bezit 2 mudde lands.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
In 1682 is de Weerd een hutte bewoont door Herman Weerdes.
In 1741 kopen Willem Coendering en Aeltjen Weerds van Jan en Jenneken Coendering uit
Beusbergen voor f 550,- 2 stucken bouwlant groot 10 schepel gesaay genaemt het Lange Stucke en
het Steenbree gelegen in den Stockumer Esch. De landen zijn bezwaard met tienden.
In 1746 verkopen Willem en Eultjen Weerds aan Jan en Berentjen Cremers voor f 100,- een stuckjen
bouwlant groot 2 schepel eerder aangekogt van het erve Hesselink. Jan en Berentjen op hun beurt
verkopen voor hetzelfde bedrag een kamp boulandt gelegen bij Leefferinck groot 2 schepel gesaay.
Beide stukken grond zijn tiendbaar. Er is dus sprake van ruiling. In de akte is ook sprake van
"verbuyten", hetgeen ruilen betekent.
In 1747 kopen Willem en Eultjen Weerds van Gerrit Mensink en desselfs tweede vrouw Derkjen
Mensink voor f 159,- een stucke bouwlant den Sonnebelt genaemt in den Stockumer Esch met het
ene einde ten noorden aen het lant van Scholte Mensinck ende en ten anderen sijden ten zuiden aen
het lant van den Renger groot ongeveer 1 scheepel en 3 spint gesaay.
In 1750 verkopen de wed. Hermina ten Bloemendal en haar zoon Fredrik ten Bloemendal een
hooyland, het Halve Coenderink Nije Slag genaemt, groot 1½ dagwerck gelegen te Stokkum, voor een
bedrag van f 200,-. Kopers zijn Willem en Aeltjen Weerds.
1750: Willem de Weert bij zijn huis aangegraven langs den kamp omtrent 2 spint. Het huis staat op de
gemeente en is wel aangemaakt in alles 1½ schepel land na 't zeggen der gezworens.
In 1776 wordt er een kinderscheiding opgemaakt na het overlijden van Janna Haargeerdes. Vader
Gerrit Weerds zal nl hertrouwen met Hendrice Wannink. Zoontje Willem krijgt voor moederlijke goed
een gust beest, een 2-jarig paard of f 50,-, een koebeest naast de beste, 40 ellen smaldoek en een
sergien kleed met zijn toebehoor. De totale inboedel en gewassen worden getaxeert op f 2400,-.
Willem wordt hierbij de helft, zijnde f 1200,- toegewezen, als hij komt te trouwen of 25 jaar oud wordt.
Tot zekerheid van deze betaling geldt een stukke bouwland, het Hofstukke genaamd, een stuk land
genaamd het Loostukke en een hooyland, de Maat genaamd, bij de Diepenheimer winde moole
gelegen.
De getaxeerde f 2400,- is als volgt samengesteld:
De plaats Weerds getaxeert op de waarde van f 4000,-, 2 paarden f 150,-, de koebeesten en kalveren
f 100,-, het gewas op den lande staande en de inboedel f 400,-.
Boedelschulden aan Harmen Weerds f 1000,-, Aaltjen Weerds de vrouw van Jan Poelink f 200,-,
Hilleken Weerds de vrouw van Jan Hendrik Swiers f 200,-, Janna Weerds de vrouw van Teunis
Breukink f 200,-, de kinderen van wijlen Geertjen Weerds, gehuwd geweest zijnde met Harmen
Poelink f 200,-, Aaltjen Weerds de wed. van wijlen Willem Weerds f 200,-, de smit f 40,-, de
kalkbrander f 25,-, de snijder off kleermaker f 10,-, geldleningen van Jan Poelink f 150,- en Harmen
Weerds f 25,-. Totale schulden f 2250,-.

In 1778 is er wederom een maagscheiding en wel na het overlijden van Gerrit; moeder Janna
Haargeerds zal nl hertrouwen met Harmen Poelink. Dochtertjen Janna krijgt voor vaderlijke goed f
760,-, waarvan f 560,- ten profijte van het kind zal wesen en f 200,- uit de boedel zal komen als het
vijftien jaaren out is.
In 1788 koopt Harmen Poelink op Weerds voor f 190,- van Jan Leuink, die dan op Kistemaker in
Markelo woont, een stukke land groot 3½ schepel gesaay, gelegen in den Leuink gaarden onder
Stokkum.
In november 1795 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Hendrika Wannink.
Weduwnaar Harmen Poelink zal in februari 1796 hertrouwen met Aaltjen Peters. De 2 nagelaten
kinderen zijn Geertruy en Hermyna. Zij krijgen tesamen voor moederlijke goed een bedrag van f 900,-.
Bovendien nog ieder kind een paar twilbueren bedde met veeren, 4 kussens en puelewen, 4 paar
kussenslopen, waarvan 2 paar met kanten en 2 paar sligt, 4 paar vlassen laken, 60 elle vlassen doek,
10 elle pellen, 10 elle ganse ogen, 10 ellen tyrentij, 10 ellen breet doek, een zwart rasemarokken
bruits kleet met toebehoor, een wiel met een paar stoelen, een 2-jarig paard of f 50,- en een koe naast
de beste in de stal. Een en ander komt hen toe als zij komen te trouwen of als zij 30 jaar oud worden.
Verder heeft Geertuy de oudste dochter het eerst recht om op de boerderij te blijven en over te nemen
als zij gaat trouwen. In dat laatste geval zal dan aan hun vader Harmen een bedrag uitgekeerd
moeten worden van f 1500,-. Tot zekerheidstelling van de te zijner tijd uit te betalen bedragen en
goederen zal gelden het huis Weerds en hofgrond, het Lange Stukke bouland, het Kemken en het
Slag hooyland.
In 1803 laat de ongehuwde Harmen Weerds (geb. 1720), zijnde ziekelijk, zijn testament opmaken.
Universeel erfgenaam is zijn nicht Geertruid Weerds, dochter van Harmen Weerds en Hendrika
Wannink, en haar man Jan Hunger. Bovendien f 25,- aan de Diaconie van Markel.
Aanwezig is een oud zakbijbeltje met de tekst: "Hendrik Weerds is mijn naam, was ik voor God
bekwaam, als ik koom te sterven, hoop ik dat Godt mijn ziel mag erven. Diepenheim Anno 29
Januarius 1804".
In 1806 laat de ongehuwde Willem Weerds (geb. 1775), zijnde eenigzints ziekelijk, zijn testament
opmaken. Hij stelt tot erfgenaam aan zijn oom Jan Haargeerds gehuwd aan Hendrike Egberts op
Hargeerds. Waarschijnlijk woont Willem bij dit paar in. In 1809 laat Willem voor de richter van
Diepenheim opnieuw een testament opmaken.
In 1809 leent Willem f 300,- van Jan Hungerink op Weerds en desselfs huisvrouw Geertruy Weerds.
Wegens een eerdere, nog niet uitbetaalde, toedeeling uit het ouderlijk huis ten bedrage van f 1400,blijft er een restschuld van Jan Hungerink aan Willem van f 1100,-.
Tevens leent Willem f 150,- van Gerrit Poel in Harke. Willem is nog in datzelfde jaar overleden.
Bovenstaande Willem zou in 1799 trouwen met wed. Gerritjen Egbers op Jolink waarvoor huwelijksdispensatie was aangevraagd en goedgekeurd 25-6-1799 (zie jaarbk CBG 1976) wegens zijnde neef
en aangetrouwde tante. Dit huwelijk is niet doorgegaan want Gerritjen huwt een jaar later met Arend
Leferink.
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 ruinen, 10 koeien en 1 kalf.
1811-1815 huisnr 592.
In 1813 koopt Jan Hungerink op Weerds van Jenneken ten Bos en haar 2e man Albert Brinkers, die
dan te Beusbergen wonen in een nieuw gebouwd en nog ongenommert huisje, voor f 455,- een
perceel grond, afkomstig van het erve Haarjans, bestaande in een stuk bouwland, het Leppink Stuk
genaamd, groot 37 ares of 1 mudde oude maat, tiendvrij, gelegen in den Stokkumer Esch.
(Blijkbaar zijn er eerder problemen geweest met deze verkoop, want in 1811 is het ook verkocht
geweest, maar is de koop geannuleerd).
In 1822 worden Hendrik Hungerink en Hendrik Weerds als voogden aangesteld over de ouderloze
kinderen Harmina, Jan Hendrik, Trijntjen en Janna Hungerink.
In datzelfde jaar wordt er een zeer uitgebreide akte opgemaakt door notaris Jalink te Goor ivm de
boedelscheiding voor deze kinderen, waaruit het belangrijkste hieronder volgt:

In het gemeene woonvertrek ten voorschreven sterfhuize van de deel niet afgescheiden, uitzigt
hebbende door 2 beneden ramen en den gaarden van daar ligt scheppende door 4 boven raamen
aldaar en op het andere einde van het huis aan de weg met deuren uitkomende is gevonden:
Een linnen, blaauw en wit gestreept, onder- en bovenbed, een peuluw en 2 kussens, een onder- en
bovenbed, een peuluw en 2 kussens, meede van linnen blaauw en wit gestreept, een onder- en
bovenbed, een peuluw, 2 kussens in gelijks van linnen blaauw en wit gestreept, een onder- en
bovenbed, peuluw en 2 kussens mede van linnen blaauw en wit gestreept, een paar groene sayen
beddegordijnen met een dito val en ijzeren roeden, een vierkant spiegeltje met een bruine lijst, een
ronde opslaande tafel, ongeverfd, een langwerpig achtkante bruingeverfde tafel, 12 gemeene
keukenstoelen, 20 bonte aarden schotels, 8 bonte aarde borden, 3 paar bont tégoed met vergulde
randen, 18 paar grof aarden tégoed, 3 defecte aarden trekpotten, 8 tinnen borden, 2 tinnen
kommetjes, 11 ronde tinnen lepels, 17 stalen vorken, een lepelbord bruin geverfd, een koperen koffij
ketel, een grote koperen waterketel, een blikken koffij keteltjen, een blikken hanglamp, een ijzeren
schuimspaan, een ijzeren vuurstulp, een zwarte koperen koffij ketel, een grote ijzeren pot met een dito
deksel, een haal en langhaal, een tang, een asschop en vuurlepel, een schroef van den groten
waterketel, 6 stukken gerookt vlees en een nagelhout, 2 stukken gerookt spek en een stuk van een
varkens rib.
In een waskamer, uitkomende in de keuken of gemeene woonvertrek en ligt scheppende van den
gaarden:
4 water emmers, een ijzeren pot en deksel, een melkvat, een houten zoutvat, een melkleupen, 2 water
kannen, 5 aarden koppen, een kleine tobbe, een oud tonnetje.
In en melkkamer naast de voorgaande uitkomende in de keuken en ligt scheppende van de kant van
den gaarden:
een tinnen boterschotel, een tinnen trekpot, 4 stenen melkbekkens, een melkvat, een karne, 2
melkleupens, een beslagspot, een blikken koffij zetter, een blikken trommeltjen, een koffij molen, 7
bonte aarden borden, een aarden kannetje en potje.
Op de deel:
een snijlade en mes, een vlasbeuk, een kar ligten, een teervat, een wanne, 5 dorschvlegels, een
kafmolen, een haksel kist, 3 gaffels, 2 schietvorken, 3 hooyvorken, 3 grepen, 2 schoppen, een
schadde spaan, een plaggezigt, 3 lederen paarde tuigen met linnen repen, een halshout, 2 halsters, 3
tomen, een lijstel, een voor- en agterzeel, een grote waschtobbe, een zuurkool ton, 3 tonnen, een
haan met 6 hennen, 13 jonge hoenders, 2 graszeissens, 3 bouwzigten met 2 strikken, een haar en
hamer, een mesthaak, 5 koekettingen, 2 paardekribben van steen staande op houten voeten, 2
paarde kuiven, een zweep, een ladder.
In de stallen:
een bruin ruin paard oud 5 jaren, een zwarte merrie oud 3 jaren, een veulen zijnde een merrie op het
tweede jaar oud, een roodbont aftandig koebeest zijnde gust, een grijsbont aftandig gust koebeest,
een zwartbont aftandig gust koebeest, een zwartbont aftandig gust koebeest, een zwartbont aftandig
gust koebeest, een zwartbont koebeest gust oud 4 jaren, een grijsbonte vaarse oud 2 jaar, een zwart
kold bulkalf oud 1 jaar, een grijsbont kalf oud een half jaar, een grijsbont kalf oud 3 maanden, een
donker zwartbont kalf oud omtrent een jaar behoorende alleen aan den minderjarigen Jan Hendrik
Hungerink, 2 oude varkens met 9 jongen, 4 gansen.
Op den zolder, hilde en buitenshuis:
ongeveer 50 vimmen rogge volgens opgaaf, een en een halve vimme garst, een vimme dakstroo, een
vimme stroo.
In de schoppe:
een beslagen wagen met hooy en mest, ladders en verdere toebehoren, een onbeslagen wagen met
hooy en mest, een oude zandkar zonder raden, een ploeg, een grote en een kleine eegde, een
kruiwagen, een oude eegde, een schaddenbaar, 13 voer hooy, een partij schadden, 14 sleten, een
braak.
Buiten het huis en schoppe:
een partij stroo, een partij handhout, de boekweit op een stuk land in den Stokkumer Esch groot 31
roeden en 77 ellen of 3½ schepel, de boekweit op een stuk land gelegen als voren groot 13 roeden en
62 ellen of 6 spind lands, de boekweit op een stuk land gelegen als voren groot 45 roeden en 39 ellen
of 5 schepel, de boekweit op een stuk land gelegen als voren groot 15 roeden en 89 ellen of 7 spind,
de boekweit op een stuk land gelegen als voren groot 13 roeden en 62 ellen of 6 spind, de huttentut
op een stukje land in den gaarden groot 2 roeden en 27 ellen of 1 spind, de wortelen op een stuk land
in den gaarden groot 6 roeden en 81 ellen of 3 spind, de aardappelen staande op een bunder 8
roeden en 93 ellen of 3 mudde lands, de zomerraap staande op 6 roeden en 81 ellen of 3 spind mede
in den gaarden, de paardebonen staande op 2 roeden en 27 ellen of 1 spind lands in den gaarden, de

snijbonen staande mede in den gaarden, 2 vimme en 4 garst tarwe in den gaarden, een vimme garst
staande in de gaarden, 12 knotlingen vlas liggende in de spree, de mest in de stallen en in den vaald.
In een kamer aan het einde van het huis gelijkvloers uitzigt hebbende door 2 raamtjes in den gaarden
uitkomende met een deur in de keuken:
2 spinnewielen, een haspel, een hekelstoel, een baktrog, een melkzeef, een zuurkools- en een
bonenton, een snijlade, een ploegrad, 2 vlashekels, een oude spinde, een grote kleerkist, een dito
kleiner.
Vrouwen kleederen:
een bruin knippen jak, een mans grijnen jak, een zwart rasemerokken jak en sersijde dammen
schorte, een bruin stoffen jak, een zwart en wit jak, een paars bont jak, een bruin bont katoenen jak,
een damasten borstrok met 2 zilveren knopen, een zwarte gestreepte grijnen rok, een bruine sergien
schorte, een blaauwe geruitte schorte, een rijglijf, 12 mutsen met stroken, 3 dito met stroken en
karkas, eenig klein kindergoed, 8 linnen ondermutsen, 2 witte linnen zakdoeken, 4 halsservetten, 2
blaauwe katoenen doeken, een zwarte durenne boeselaar, een stroo zonhoed met zwarte katoenen
voering, een blaauwe linnen schorteldoek, 2 oude dito, een oude borstrok en rok, 6 hemden, een paar
blaauwe wollen kousen, een paar zilvere schoengespen met stalen beugels gemerkt op de eene G.W.
(Geertruid Weerds).
Manskleederen:
een grijs lakensche rok, een grijs lakens buis, een zwart lakens kamisool, een blaauwe damasten
borstrok, een zwarte lakensche broek, een paar zilveren broekgespen met stalen beugels.
Verdere goederen:
12 beddelakens, 12 kussenslopen, een tierentijns tafellaken, 4 handdoeken, 7 vilten zwart garen, 2
botermanden, 4 zandzakken, een mudde rogge.
Totale waarde van bovenstaande goederen is geschat op f 1073,60.
De volgende papieren zijn gevonden:
een huwelijkscontract van de overledenen Jan Hungerink en Geertruid Weerds van 25-5-1803 waarbij
vermeld wordt dat de bruidegom op de plaatse Weerds komt inwonen en dat deselve aan elkander
hebben overgegegeven alle hunne goederen, roerende en onroerende, welke door hen
gemeenschappelijk bezeten zal worden.
Dan 11 stukken, zijnde bewijzen van eigendom, waaronder de overdracht van het stuk land gekocht in
1813 van Jenneken ten Bos en Albert Brinkers, vervolgens de overdracht van een ander perceel uit
het erve Haarjans, zijnde een stuk bouwland genaamd de Dikkedom tiendbaar groot 72 roeden en 62
ellen of 2 mudde gekocht door Jan Hungerink voor de halfscheid dd 12-1-1813, de overdracht van de
geregten halfscheid van een stuk land groot 31 roeden en 77 ellen of 3½ schepel gelgen in den Leunk
gaarden verkocht aan Harmen Weerds in het jaar 1788, een onderhandsche koopbrief van het laatst
gemelde stuk, dan de overdracht van een hooiland genaamd het Halve Coenderink Nije Slag groot 63
roeden en 80 ellen door Hermina ten Bloemendal aan Willem Weerds van het jaar 1750, een
onderhandsche koopbrief van het laatstgemelde hooiland, een overdragt van een stuk bouwland den
Sonnebeld genaamd groot 15 roeden en 89 ellen of 1 schepel en 3 spind tiendbaar gelegen in den
Stokkumer Esch gekocht van Garrit Mensink en zijn 2e vrouw Derkjen Mensink aan Willem en Aaltjen
Weerds van het jaar 1747, een onderhandsche koopbrief van laatstgemelde stuk, een overdracht van
een zaailand te Stokkum van Bernard Wilhelm van der Ketten aan Jan Weerds van 1701 (de partijen
verklaaren de bedoeling van de benaming van dit land niet te kennen en alzoo niet te kunnen opgeven
of hetzelve alnog bij dezen boedel behoord), een contract van ruiling van een paar stukken land
tussen Willem Weerds en Jan Kremers.
Vervolgens stukken zijnde geregtelijke obligaties en hypothecaties:
Een geldlening van f 600,- aan de hospes in den Ouden Podt Gerrit genaamd en Egberdina Hofmans
zijn vrouw van het jaar 1780, een borderel van vorengenoemde obligatie, een onderhandsche
obligatie ten behoeve van Jan Hungerink van het jaar 1805 ter grootte van f 500,-.
Dan zijn er 2 testamenten aanwezig; het eene van Harmen Weerds stellende tot erfgenaam zijne nigt
Geertruid Weerds dochter van Harmen Weerds en Hendrika Wannink en haar man Jan Hungerink
mits uitkeerende aan de Diaconie van Markelo f 25,- van het jaar 1803 en het andere van Willem
Weerds die zijn legaten nalaat aan Jan Hargeerts in het jaar 1809.
Dan zijn er 6 huwelijkscontracten: die van Harmen Poelink op Weerds en Aaltjen Peters van 1795, die
van Harmen Poelink en Hendrika Wannink van het jaar 1778, die van weduwnaar Gerrit Weerds en
Hendrika Wannink van 1776, die van Gerrit Weerds en Janna Haar Geerds van 1772, die tussen
Gerrit Hendrik (=Hendertink) en Fennen Weerds van 1719 en het zesde tusschen Willem Coenderink
en Aaltjen Weerds van 1717.
Vervolgens zijn aanwezig 6 stukken zijnde akten van scheiding en deeling van boedels en
nalatenschappen van de jaren 1804, 1795, 1778 en 1776.

Vervolgens 3 stukken, het eene is de insinuatie ten verzoeke van Victor Abraham Cracau en Jan
Hendrik Gorkink aan Jan Hungerink van hunne gedane aankoop van een tiende grof en smal gaande
uit het erve Weerds van Mozes Salomonson van het jaar 1817; vervolgens een akte van een
pagtcontract van de heer Opgelder te Zutphen van den Effink tiende van het jaar 1812 en het derde is
een contract tusschen Willem Weerds en Jan Hungerink van 1809 betreffende het effect van het
opgevolgde testament en overlijden van eerstgemelde.
Ook zijn er nog 9 stuks oude papieren waarvan 3 op pergament en 6 op gewoon papier zijnde voor
het grootste gedeelte onleesbaar.
Vervolgens 72 stuks quitantien en 8 boekjes houdende kwitancien van lands belastingen en van
particuliere schulden.
Dan zijn er nog de volgende vorderingen:
uit de nalatenschap van Hendrik Potman f 640,- incl rente, f 800,- van Hendrik Lemmerman, van
Diena Leunk de wed. van Hendrik Scholte in't Hof f 57,-. Totale vorderingen f 1497,-.
Schulden zijn er o.a. aan Mannes Hollenberg, aan chirurgijn Gangvoord te Neede wegens visites en
medicamenten, aan Harmen Koyers voor het maken van de doodkist, aan Albert Warmelink voor
geleverd brood op de begraffenis, aan Gerrit Poel in Harke wegens geleend geld in 1806, aan Gerrit
Jan Klumpers voor de begraffenis, aan Bartus Stokkers schoenmaker te Rijssen, aan de smid Jan
Willem Groenedal te Diepenheim, aan Harmen Megelink wegens geleverde genever, knechten en
meidenlonen aan Hendrik Weerds, Berend Boswinkel, Gerrit Leunk, Willemina Zandvoort, lands
belastingen, plaatselijke belastingen en het schoolfonds, huur van kerkenland, landpagt aan de wed.
van Teunis Meengs, landpagt aan de Diaconie van Markelo.
Dan verklaren de voogden nog dat tot de boedel behoort den halven Hilbertink tiende waarvan de
wederhelft toebehoort aan Jan Haargeerds welke het bewijs tot eigendom onder zich heeft.
In 1845 koopt Gerrit Jan Meengs van Jan Meengs 3 stukjes bouwland gelegen in de Stokkumer Esch
voor f 150,-.
In 1851 koopt Gerrit Jan van Arend Jan Greven een perceeltje bouwland groot 15 roeden 30 ellen
voor f 80,-.
In 1855 verkopen Hendrik Leferink en zijn dochter Geertruida, gehuwd aan Fredrik Hendrik
Berendsen, een perceeltje bouwland groot 6 roeden 40 ellen aan Gerrit Jan voor f 30,-.
Omstreeks 1860, dus na de markedeling, omvatte het bedrijf bijna 25 ha grond.
In 1862 werd een daglonershuis (erve Boomkamp 2.4.135) aan de Lochemseweg in het
Stokkumerbroek gesticht, welk in 1955 werd verkocht aan de toenmalige pachter.
In 1866 ruilen Gerrit Jan Meengs en Hendrik Greven enkele stukken heidegrond met Meester Rutger
Jan Graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis, Minister van Financien te 's-Gravenhage.
1876 Krantebericht.
Deze week overleed alhier de heer G.J. Meengs, sedert 1851 wethouder dezer gemeente. De
gemeente verliest in hem een knap man. Hij paarde bij een helder verstand en goed doorzicht een
oprecht karakter. Was hij door eene sleepende ziekte, die in de laatste dagen zeer verergerde, niet
aan zijne legerstede gekluisterd geworden, dan zou hij op den 16den dezer zijn 25-jarig jublie als
wethouder gevierd hebben; alles had men hiertoe voorbereid, ook was hem een cadeau door zijn
mederaadsleden toegedacht.
In 1876 is na zijn dood aan zijn nazaten de stoel aangeboden uit het raadhuis uit achting en
vriendschap en ter gelegenheid van het geplande 25-jarig feest als wethouder.
In 1887 krijgt de familie een brief van medeleven naar aanleiding van het overlijden van Hendrik Jan
Zwiers van dominee de Wilde, die in 1886 naar Paramaribo is vertrokken.
In 1906 werd naast de boerderij een nieuwe boerderij gesticht voor de zoon (Kleine Weerd).
In 1907 laat de ongehuwde Zwier Meengs, die bij zijn broer Jan Willem op Weerds inwoont, zijn
testament opmaken.

In 1914 worden er nog tienden betaald, en wel genaamd de Essekestiende gaande uit landerijen
gelegen te Markelo, aan de wed. Anna Maria Aleida Dumbar te Deventer. Echter spoedig daarna zal
het systeem van tienden afgekocht worden.
In 1913 werd grond verkocht aan het Weldam maar door nieuwe aankopen was de omvang in 1985
ca 30 ha.
20-3-1925 Lochemsche Courant.
Bij den landbouwer J.W. Meengs op de Weerd te Stokkum is komen aanvliegen een postduif gemerkt
27-22-80840N.
In 2001 verhuist de fam Veltkamp, nadat het eeuwenlang in familiebezit is geweest, naar een totaal
nieuw gebouwde boerderij in het Stokkumervlier aangezien zij op deze plaats niet meer konden
uitbreiden. Met een kleine 100 melkkoeien behoort men nu tot de grootste bedrijven in Stokkum.
De boerderij werd verkocht en sinds dec. 2001 is deze bewoond door fam. Anton van Gemert en
schoonzoon Benny de Ruiter die er paarden houden en kunst/antiek verkopen.
Sluitsteen in voorhuis: GIM CTW HIZ GTM 1870 (Gerrit Jan Meengs
(=Hungerink) Hendrik Jan Zwiers GeerTrui Meengs)
Idem boven niendeure: CTW HIZ GTM 1880

CaTharina Weerds

Bewoning
Harmen Weerds.
Kind:
Hilleken Weerds, overleden te Stokkum, begraven 06-1693 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 06-07-1684 te Markelo met Jan Leeffering, geboren te Stokkum,
begraven op 25-11-1721 te Markelo, zn. van Roelof Leeffering/Stokkum.
Uit dit huwelijk:
1.
Roelofken Weerds, geboren circa 1685 te Stokkum, overleden circa 1722 te Beusbergen,
huwt 18-2-1714 met Albert Jansen Coendering/Beusbergen.
2.
Fenneken Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 31-10-1686 te Markelo, huwt 30-4-1719
Gerrit Henderking/Elsen.
3.
Jenneken Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 29-01-1688 te Markelo, begraven op
26-07-1688 te Markelo, 179 dagen oud.
4.
Hendrick Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 08-03-1691 te Markelo, begraven op
09-07-1691 te Markelo, 123 dagen oud.
5.
Aeltjen Weerds, gedoopt op 24-07-1692 te Markelo.
Jan Lefering hertrouwt voor de kerk (2) op 11-03-1694 te Markelo met Trijntjen Krijgsmans,
geboren circa 1672, dg. van Gerrit Krijgsmans.
Uit dit tweede huwelijk:
6.
Gerrit Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 10-02-1695 te Markelo, begraven op
19-04-1697 te Markelo op 2-jarige leeftijd.
7.
Hilleken Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 10-04-1698 te Markelo, begraven op
09-06-1698 te Markelo, 60 dagen oud.
Aeltjen Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 24-07-1692 te Markelo, overleden na 1776 te
Stokkum.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-03-1717 te Markelo met Willem Coendering, 28 jaar
oud, geboren te Beusbergen, gedoopt op 25-11-1688 te Markelo, overleden na 1750 te Stokkum, zn.
van Jan Coendering/Beusbergen 2.4.090.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertjen Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 30-01-1718 te Markelo, huwt circa 1743
Harmen te Poel/Harke.
2.
Hermen Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt 12-1720 te Markelo, overleden circa 1805.
Ongehuwd.
3.
Janna Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 11-07-1723 te Markelo, huwt 9-11-1755
Teunis Brokking.
4.
Hilleken Weerds, geboren circa 1728 te Stokkum, huwt 18-10-1767 met wed. Jan Hendrik
Wannink.
5.
Aeltjen Weerds, geboren circa 1731 te Stokkum, in 1748 meid op Westervlier; huwt circa
1760 Jan Poelink.

6.

Gerrit Weerds, geboren circa 1734 te Stokkum, overleden circa 1778 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-05-1772 te Markelo met Janna Haargeerdes, 22 jaar oud,
geboren te Stokkum, gedoopt op 26-09-1749 te Markelo, overleden circa 1775 te Stokkum,
dg. van Hendrick Haargeerdes.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-07-1776 te Markelo met Hendrice Wannink, 19 jaar oud,
geboren te Beusbergen, gedoopt op 21-11-1756 te Markelo, overleden circa 1794 te Stokkum,
dg. van Theunis Wannink/Beusbergen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Wilmina Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 04-04-1774 te Markelo, jong ovl te
Stokkum.
2.
Willem Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 17-09-1775 te Markelo, overleden op
09-08-1809 te Stokkum op 33-jarige leeftijd, ongehuwd. RAO 1809 Mem van Succ 136.1 nr
203.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Janna Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 19-10-1777 te Markelo, overleden circa
1783 te Stokkum.
Hendrice Wannink hertrouwt voor de kerk (2) op 21-jarige leeftijd op 14-11-1778 te Markelo met
Harmen Poelink, 28 jaar oud, bouwman, geboren te Herike, gedoopt op 26-12-1749 te Markelo, zn.
van Harmen Poelink/Herike.
Uit dit tweede huwelijk:
2.
Getruid Poelink of Weerds, geboren te Stokkum.
3.
Harmine Poelink, geboren te Stokkum, gedoopt op 05-05-1782 te Markelo, overleden op
03-12-1841 te Beusbergen op 59-jarige leeftijd, huwt 15-7-1804 Wilm Gelkink/Beusbergen.
4.
Janna Poelink, geboren te Stokkum, gedoopt op 31-05-1784 te Markelo, overleden jong te
Stokkum.
Harmen Poelink hertrouwt voor de kerk (2) op 46-jarige leeftijd op 01-02-1796 te Markelo met Aaltjen
Peterman, 30 jaar oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 17-11-1765 te Markelo, dg. van Harmen
Peterman.
Uit dit tweede huwelijk:
4.
Hendrik Poelink of Weerds, boerenknecht, geboren op 17-04-1796 te Stokkum, overleden
op 13-06-1839 te Stokkum op 43-jarige leeftijd, ongehuwd.
5.
Jan Poelink of Weerds, geboren op 23-05-1798 te Stokkum, overleden op 24-10-1848 te
Herike op 50-jarige leeftijd, huwt 27-09-1827 met Johanna Smit.
6.
Aaltjen Poelink, geboren op 10-07-1799 te Stokkum, overleden op 20-05-1848 te Stokkum
op 48-jarige leeftijd, huwt 21-5-1827 met wed. Jan Vruwink.
Zoals uit bovenstaand blijkt is er vier keer een koppelhuwelijk en wel in 1772, 1776, 1778 en 1796.
Getruid Poelink of Weerds, geboren te Stokkum, gedoopt op 24-10-1779 te Markelo, overleden op
08-08-1822 te Stokkum op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 26-06-1803 te Markelo met Jan Hungerink, 30 jaar oud,
geboren te Stokkum, gedoopt op 21-02-1773 te Markelo, overleden op 08-11-1817 te Stokkum op
44-jarige leeftijd, zn. van Jan Hungerink.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina Hungerink, geboren op 16-04-1805 te Stokkum, overleden 02-12-1831 te
Gelselaar.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-07-1827 te Markelo met Gerrit Hendrik Sligman, 32 jaar
oud, geboren op 15-02-1795 te Markelo, overleden op 18-07-1859 te Stokkum op 64-jarige
leeftijd, hij hertr. 17-5-1832 met Jennigjen Overbeek.
2.
Jan Hendrik Hungerink, geboren op 20-04-1808 te Stokkum, overleden op 15-03-1879 te
Stokkum op 70-jarige leeftijd, huwt 10-03-1836 met Jenneken Peusschers.
3.
Trijntjen Hungerink, geboren op 09-03-1810 te Stokkum, overleden op 14-06-1811 te
Stokkum op 1-jarige leeftijd.
4.
Catharina Hungerink, geboren op 15-05-1813 te Stokkum.
5.
Janna Hungerink, geboren 1816 te Stokkum, overleden op 26-03-1867 te Markelo, gehuwd
op 19-09-1844 te Markelo met Anthony Lonink, 31 jaar oud, geboren op 26-08-1813 te
Markelo, overleden op 25-12-1870 te Markelo op 57-jarige leeftijd, zn. van Berend Lonink.
Catharina Hungerink, geboren op 15-05-1813 te Stokkum, overleden op 14-10-1882 te Stokkum op
69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1839 te Markelo met Gerrit Jan Meengs, 29 jaar oud,
landbouwer/wethouder 1851-1876, geboren op 03-03-1810 te Beusbergen, overleden op 23-10-1876
te Stokkum op 66-jarige leeftijd, zn. van Zwier Meengs op Dijkink/Beusbergen.

Uit dit huwelijk:
1.
Harmina Meengs, geboren op 07-05-1840 te Stokkum, overleden op 28-12-1841 te Stokkum
op 1-jarige leeftijd.
2.
Harmina Meengs, geboren op 20-11-1842 te Stokkum, overleden op 02-12-1932 te Markelo
op 90-jarige leeftijd, huwt 5-3-1868 met wed. Jan Zwiers.
3.
Geertrui Meengs, geboren op 09-11-1846 te Stokkum, overleden op 09-10-1932 te Stokkum
op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-03-1868 te Markelo met Hendrik Jan Zwiers, 27 jaar oud,
geboren op 17-11-1840 te Markelo, overleden op 20-05-1887 te Stokkum op 46-jarige leeftijd,
zn. van Gerrit Jan Zwiers.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan Zwiers, landbouwer, geboren op 18-01-1869 te Stokkum, overleden op
12-10-1891 te Stokkum op 22-jarige leeftijd, ongehuwd.
2.
Geertruida Catharina Zwiers, geboren op 02-01-1873 te Stokkum, overleden op 03-05-1957
op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-09-1893 te Markelo met Jan Willem Meengs, geboren
1863 te Beusbergen, ovl. op 25-08-1952 te Stokkum, zn. van Jan Harmen Meengs op Dijkink.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Gerritdina Meengs, geboren 1895 te Stokkum, ovl. op 16-10-1994, huwt 17-111922 met molenaar/bakker Schuurman.
2.
Johanna Harmina Meengs, geboren 1897 te Stokkum, ovl. op 21-02-1982 te Markelo; huwt
08-12-1923 met Arend Jan Sligman..
3.
Hendrik Jan Meengs, geboren 1900 te Stokkum.
4.
Jan Harmen Meengs, geboren 1904 te Stokkum, overleden op 16-05-1993, huwt 22-3-1930
met Hendrina Johanna Vinkers. Zij vertrekken naar het nieuw gestichtte Kleine Weerd.
Hendrik Jan Meengs, geboren 1900 te Stokkum, ovl. op 02-07-1996.
Gehuwd op 08-05-1926 te Markelo met Hendrika Gerritdina Vinkers, geboren 1905 te Elsen, ovl. op
04-12-1993.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida Johanna Meengs, geboren 1927 te Stokkum. Huwt 21-09-1950 met Gerrit Jan
Meutstege.
2.
Alberdina Willemina Meengs, geboren 1933 te Stokkum.
3.
Johanna Willemina Meengs, geboren 1936 te Stokkum. Huwt 13-10-1961 met Hendrik Jan
Krabbenbos.
Alberdina Willemina Meengs, geboren 1933 te Stokkum.
Gehuwd op 07-09-1955 te Markelo met Gerrit Jan Veltkamp, geboren 1936 te Markelo, overleden op
05-04-2010 te Stokkum.
Uit dit huwelijk:
1.
Henk Veltkamp.
2.
Truus Veltkamp, huwt met Bert Jansen Manenschijn.
Henk Veltkamp.
Gehuwd op 23-03-1984 te Markelo met Johanna H. (Joke) Hammink.
Uit dit huwelijk:
1.
Frank Veltkamp, relatie met Moniek NN.
2.
Linda Veltkamp, relatie met Thijs NN.
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