
Boerderijnummer   2.2.100 
Erfnaam    Mensink 
Oudste vermelding   1450 
Huidig adres    Stokkumerweg 58 
 
Historie boerderij 
Het erve Mensink was vroeger een grote en oude boerderij welke heel lang eigendom is geweest van 
de proostdij Lebuinis te Deventer. 
In 1790 werd het voor de helft eigendom van Jan Hendrik Hargeerds wonende op Jolink (2.2.220); de 
koopprijs bedroeg f 3090. In 1794 kocht Jan Baan (de Bode) de andere "halfscheid" voor f 1600.  
De bewoners vertrekken in 1795 en stichten een nieuwe boerderij aan Welmersweg 3 (erve Knopert 
2.2.340). 
Rond 1800 zal de boerderij zijn afgebroken en ca 1830 is er een nieuwe boerderij Mensink gebouwd 
door de fam. Daalwijk afkomstig van het nabij gelegen Leetink (2.2.120).  
De boerderij brandde in 1888 af bij de grote Stokkumse brand maar is weer herbouwd. 
 

  
 
Het erve Mensing gelegen in den kerspel van Merkel, leen- en hofhorig van de proosdij St. Lebuinus 
te Deventer. 
18-04-1450. Robert Mensing, met consent van zijn vader Egbert Mensing, verkrijgt toestemming om 
ten behoeve van Albert ten Brouwer te Goer een jaarlijkse rente van 3 mud rogge te vestigen. 
 
03-06-1453. Aernt Reteringk na opdracht door Robert Mensingk, behoudens de jaarlijkse rente van 4 
mud rogge, gevestigd door Aernt ten behoeve van Everde Mensingk, zijn zuster en broer, te lossen 
met 48 rijnse guldens. 
 
13-09-1457. Everde Mensingk verkrijgt toestemming "om noitzaken willen, want hij gevangen was 
ende hem copen moste" om ten behoeve van Johan Mensingh een jaarlijkse rente van 2 mud rogge, 
te lossen met 24 rijnse guldens. 
 
1475. Schattingsregister. 2 s., bet. 3 golden r.g. 

 
18-09-1484. Johan Karckhof ofte Graet met de ledige hand. 
 
03-03-1491. Johan Kerckhof, anders geheten Graet, verkrijgt consent om ten behoeve van Wyllem 
Rosinx een jaarlijkse rente van 9 mud rogge te vestigen. 
 
09-05-1527. Johan Mensynck, anders ther Plecht, zoon van Johan ther Plecht en Guede, nadat hij 
zich in de echt had begeven, na opdracht door Johan Graet. 
 
09-05-1527. Johan Mensinck, zoon van Johan ther Plecht, verkrijgt consent om ten behoeve van de 
kinderen van Johan Graet een jaarlijkse rente van 2½ goudgulden te vestigen. 
 
24-01-1567. Derrick Mensinck, anders ther Plecht, na de dood van zijn vader Johan Mensinck, anders 
ther Plecht. 
 



24-01-1567. Derrick Mensinck, anders ther Plecht, verklaart te ratificeren het testament van zijn vader 
Johan Mensinck, anders ther Plecht, opgericht ten overstaan van de pastoor "ader curatus" (= met 
zielzorg belast) te Merckel op 12-1-1527, waarbij aan de overige kinderen 250 daalder uit het goed zal 
worden uitgekeerd en aan zijn vrouw Geesken uit het goed tot lijftucht 5 mud rogge 's jaars. 
 
In 1602 bestaat het erve uit 7½ mudde landes en 1½ dagwerck broicklandes; darvan liggen drei 
mudde landes woeste. 
 
12-10-1616. Derick Menssinck ten Tye transporteert het goed aan zijn jongste zoon Jan Menssinck 
onder voorwaarde, dat die aan zijn broers en zusters zal uitkeren 250 daalders en aan zijn vader 
Derick en zijn moeder Tryne hun levenlang 5 mud rogge 's jaars. 
 
06-04-1644. Derick Menssinck na de dood van zijn vader Jan Menssinck; voorts begiftigt Derick zijn 
moeder Anna, weduwe Menssinck, met de lijftucht. 
 
17-07-1656. Derck Mensinck verkrijgt approbatie (= goedkeuring) van zijn disposities (= beschikking) 
ten behoeve van zijn vrouw en zijn moeder Anna, weduwe van Jan Menssinck. 
 
10-05-1665. Johan Haddenbach, hofgenoot, als hulder ten behoeve van Derck Mensinck, die tevens 
approbatie verkrijgt van zijn testamentaire disposities ten behoeve van zijn vrouw en kinderen en van 
zijn moeder Anna, weduwe Jan Mensinck. 
 
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 

 
11-07-1676. Herman Gerritsen, nadat hij zich in de echt had begeven, als hulder ten behoeve van 
Magteltjen Wentincks, weduwe van Derck Mensinck. 
 
18-02-1696. Jan Hermsen, hofgenoot, ten behoeve van de kinderen van wijlen Derck Mensinck, op 
verzoek van diens weduwe Magteltien Wensincks. 
 
Het vierde part van het volschuldige ende hofhoirige erve ende goedt Mensink, onder Marckel in 
Stockum gelegen. 
17-02-1718. Gerrit Romein, als hulder ten behoeve van zijn moeder Johanna Mensink, weduwe van 
Thymen Romein. 
 
17-02-1718. Willem Egberts (Mensink), mede voor zijn vrouw Maria Geerts (Vrijlink), na opdracht door 
Gerrit Romein, en zijn moeder Johanna Mensink, als weduwe en boedelhoudster van Thyman 
Romein. 
 
11-11-1718. Willem Mensink en zijn vrouw Maria Geerts vestigen ten behoeve van Teunis Ickink en 
Henrick Roelvinck een hypotheek van f 600 caroliguldens à 6% 's jaars. 
 
Het geregte vierde part van het erve Mensink gelegen in de buyrschap Stockum. 
07-10-1718. Derck Rave, hofgenoot, als hulder van Henrick Mensink, de erfgenaam van Derck 
Mensink. 
 
Een geregte vierde part van het erve ende goedt Mensinck. 
21-12-1718. Benjamin Mensink na de dood van zijn vader. 
 
22-08-1722. Willem Mensink, mede voor zijn vrouw Maria Geerts, na opdracht door Benjamin Mensink 
en zijn vrouw Gerhardina Wychers. 
 
22-08-1722. Willem Mensink en zijn vrouw Maria Geerts vestigen ten behoeve van Teunis Ickink en 
Henrick Roelevink een hypotheek van 500 caroliguldens à 3½% 's jaars. N.B. Afgelost 25-11-1736. 
 
De halfscheid van het erve Mensink. 
24-02-1733. Garrit Arentsen (Peters), nadat hij zich in de horigheid had begeven, mede voor zijn 
vrouw Harmken Willems Mensink, na de dood van zijn schoonvader Willem Mensink. 
 
24-02-1733. De verwalter van de proosdijlenen approbeert het accoord tussen Gosuin of Gosewijn 



Jolink en Willem Egberts van 13-8-1732 over de verdeling van het gehele erve, op verzoek van Garrit 
Arentsen en zijn vrouw Harmken Willems Mensink. 
 
25-11-1736. Garrit Arentsen en zijn vrouw Hermken Willems Mensink vestigen ten behoeve van 
Johanna ter Borch, weduwe van Gerhard van Suchtelen, burgemeester te Deventer, een hypotheek 
van 1100 caroliguldens à 4% 's jaars. N.B. Afgelost 19-12-1795. 
 
07-02-1750. Garrit Arentzen op Mensink, vermits het overlijden van zijn vrouw Harmken Willems 
Mensink. 
 
08-09-1779. Berend van Baak, als horige hulder ten behoeve van Arend Gerritsen op Mensink, na de 
dood van zijn vader Gerrit Arendsen. 
 
13-03-1790. Berend Jan van Baak, hofgenoot, als hulder van Jan Lammerts en Harmen Peters, 
voogden van Gerrit Mensink, minderjarige zoon van Arend Gerritsen op Mensink, na de dood van zijn 
vader. 
 
12-05-1794. J. Schimmelpennink, rustend predikant te Harderwijk, Barbara Sara Cost en W.H. Cost, 
oud-burgemeester te Deventer, verkrijgen consent om te procederen, vanwege achterstallige rente 
van een hypotheek, in 1736 gevestigd ten behoeve van Johanna ter Borch, weduwe van Gerhard van 
Suchtelen. 
 
19-12-1795. Hendrik Beernink, als horige hulder ten behoeve van Jan Baan wonende te Markel, na de 
gerichtelijke executie op verzoek van J. Schimmelpenninck, B.S. Cost en W.H. Cost. 
In december 1795 geeft Jan Baan aan bij executie te hebben aangekogt den gerigte halfscheid van 
het hofhorige erve en goed Mensink voor f 1600,-. 
Verkopers zijn de nazaten van de Deventer burgemeestersfamilie van Suchtelen, namens de 
praabsdijen, leenen en hofhoorige goederen van de Lebuini Kerk. (Zie archief erve Bode 1.3.040). 
Sinds 1736 rustte er een hypotheek op ten laste van Gerrit Arendsen (Peters) en Harmken Willems 
(Mensink) en nazaten. 
 
Eveneens koopt Jan Klossert bij executie een perceel hooyland uit de boedel van Jan Mensink voor f 
355,-. 
 
De geregte halfscheyt van het erve Mensink. 
07-10-1718. Henrick Mensink verkrijgt approbatie van zijn testamentaire disposities ten behoeve van 
zijn vrouw Catharina Janssen. 
 
15-11-1725. Derk Rave, hofgenoot, als hulder ten behoeve van Jan Mensink, na de dood van zijn 
vader Hendrik Mensink. 
 
23-06-1732. Henrik Lucas, hofgenoot, als hulder van Gosuin Jolink, na opdracht door Jan Mensink, 
mede als volmacht van zijn vrouw Margareta van Velthuisen, door Lambertus Mensink, mede als 
volmacht van zijn vrouw Aleida Wilhelmina Smits, en door dr. Joan Andries Flenderus, als volmacht 
van Jacobus van Huls en zijn vrouw Mechtelina Mensink. 
 
03-03-1749. Wynand Meyer, hofgenoot, als hulder ten behoeve van Gooswijn de Wolf, minderjarige 
zoon van Willem de Wolf, na opdracht door Harmen Montenie, als volmacht van Goossen Jolink. 
 
05-01-1769. Adolph Bosman, hofgenoot, als hulder van de thans meerderjarige Gooswijn de Wolf, na 
de dood van de hulder Wynand Meyer. 
 
26-06-1790. Berend Jan van Baak, als hofhorige hulder ten behoeve van Jan Hendrik ter Haar, alias 
Haar Geers, na opdracht door Gooswijn de Wolff. 
In 1790 geeft Jan Hendrik ter Haar op Jolink aan van de Heer Gosewijn de Wolf te hebben aangekogt 
het halve erve Mensink, zijnde lheen- of hofhorig aan de Lebuinus kerk te Deventer, voor f 3090,-. 
 
31-10-1795. Jan Hendrik ter Haar wonende te Markel stelt, na de dood van B.J. van Baak tot hulder, 
de hofhorige Hendrik Beernink. 
 



05-02-1800. Hendrik Beernink, als horige hulder ten behoeve van Gerritje Egberts, na de dood van 
haar man Jan Hendrik ter Haar. 
 
In 1747 verkopen Gerrit Mensink en desselfs tweede vrouw Derkjen Mensink voor f 159,- aan Willem 
en Eultjen Weerds 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. 
Eveneens verkopen zij voor f 135,- aan Harmen ten Poel en Geertjen Weerdes uyt Harcke een 
hooylant groot 3 schoft daegs gelegen in het Stockemer Broek langs het slagh van Vruinck met den 
einde aen den gemeente. 
 
1754. Zie akte over Willem Mensink (geb. ca 1740) en zijn moeder bij Klein Oings (3.2.261). 
 
In 1788 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Arent Mensink; weduwe 
Janna Peters zal hertrouwen met Jan Hietkamp. 
De nagelaten kinderen zijn: Gerrit, Gerrit Hendrik, Geertrui, Aaltjen en Annaken. Hen komt toe een 
bedrag van f 250,-; bovendien de zonen ieder een gust beest of f 15,- en de meisjes ieder een swart 
kleed bestaande uit een sazy marokken jak en een sazyde domerok met een zwart zijde schordeldoek 
en ider een spinnewiel en elk een paar stoelen en een paar bedden met zijn toebehoor. De inventaris 
bestaat uit: 
Huis, hof en schuur, een kamp, het Raaland, het Wansink Loo, een ledigen akker, het Boekholt, de 
Heegede, het stukke agter Hungerkamp, de Leusmate, de mate bij de Jalynks, de inboedel des 
huyzes alsmede 2 paarden, varkens, beesten, etc. Totale waarde f 3275,-. 
De lasten bestaan uit diverse schulden o.a. aan Koster te Deventer, aan Helman, Jan Leunk, Gerrit 
Baan. Totaal f 2010,-. 
 
Het nieuwe huwelijk heeft niet lang geduurd want een jaar later is er wederom een maagscheiding na 
het overlijden van Janna Peters. Jan Hietkamp zal hertrouwen met Hendrika Snellink, welke laatste 
ook al ca 1794 overlijdt. 
 
Rond 18e eeuw is het afgebroken; de bewoners vertrokken naar Mensink, later Knopert genoemd aan 
de Welmersweg (2.2.340).  
 
In 1830 is er weer een boerderij gebouwd door de fam. Gerrit Hendrik Daalwijk van erve Leetink 
(2.2.120). Omstreeks 1835 komt er een broer Jan Daalwijk, die circa 1830 de boerderij Nijkamp/Achter 
de Es (2.2.290) was begonnen, op Mensink wonen. Ongeveer 25 jaar later vertrekt die fam. weer naar 
Achter de Es. Op Mensink komt dan te wonen een dochter van de eerste broer Daalwijk die trouwt 
met Berend Jan Capelle, een zoon van de grofsmid uit Markelo. 
 
1836. RAO 89 Rechtbank Almelo invnr 163 Jan Daalwijk (32 jr) geb. te Elsen maakt ruzie met de 
kermis te Markelo. 
 
Na de markedeling in 1860 omvatte het erf ca 15 ha grond. 
 
In 1888 verbrandt deze boerderij bij de grote Stokkumse brand doch wordt herbouwd. 
25-7-1888. Heden woedde hier in buurtschap Stokkum onder deze gemeente een vreeselijke brand. 
Drie groote boerenerven (Letink, Hoestink en Mensink), waarvan een toebehoorende aan graaf Van 
Aldenburg Bentinck, bewoond door G. Snellink en de beide anderen aan den landbouwers Hungerink 
en Capelle, brandden tot aan den grond toe af. Gered werd van de eerste bouwhoeve al de levende 
have benevens eenig meubilair, van de tweede al het vee, met uitzondering van 5 varkens en een 
gedeelte van de meubelen, van de derde kwam alles in de vlammen om, behalve 2 beesten, die 
evenwel veel door de vlammen geleden hebben. Ongelukkig heeft de zoon van Capelle, terwijl hij 
pogingen tot redding van vee aanwendde, zich zo deerlijk gebrand, dat men voor het behoud van zijn 
leven vreest. Van de eerste plaats was niets verzekerd, van de tweede zoowel de gebouwen als 
meubilair en voortvaring, van de derde slechts het huis, doch laag. De brand brak 's morgens 
ongeveer half tien uit bij Capelle. Oorzaak onbekend. De burgemeester benevens de brandweer 
waren spoedig op de plaats des onheils tegenwoordig en ofschoon maar weinig water beschikbaar 
was, was men toch tegen 3 uur den brand in zoo verre meester door met aarde te werken, dat men 
voor uitbreiding niet meer te vrezen had. 
 



28-8-1894. De landbouwer B.J. Capelle uit Stokkum was heden morgen met zijn zoon en nog eenige 
andere personen naar Lochem geweest. Dicht nog bij Lochem schrikte (!) het paard voor een 
voorbijvliegende vélocipède, met het gevolg, dat voerman, paard en wagen in een sloot terecht 
kwamen en kopje onder gingen. Gelukkig kwamen mensch, dier en kar met wat moeite ongedeerd 
weer op den vasten wal. 
 
Sluitsteen in voorhuis afk. van de vorige afgebrande boerderij: HS  AL  GHD  GS  1830 (Harmen 
Snellink    Aaltje Letink    Gerrit Hendrik Daalwijk    Geertje Snellink). 
 
In 1918 trouwt Jan Hendrik Sandvoort uit Elsen er bij in. Deze familie blijft kinderloos waarna in 1958 
het in dat jaar getrouwde echtpaar Lammert H. Gersen-Janna G. Greven er eerst gehuurd gaat wonen 
(Gersen kwam van de  Kooi 2.3.010). Circa 8 jaar later kochten zij de boerderij.  
Nadat de familie Gersen in 1978 is vertrokken naar Sligman (2.2.230) wordt de boerderij verkocht aan 
de familie Kleinsman die het al na 2 jaar overdeden aan de familie Vierdag die het voor particuliere 
bewoning inrichten. Daarna woonde er nog de familie Wesselink die het in 2001 verkochten aan de 
huidige bewoners de familie Westervoort. 

 
Bewoning 
Johan Mensinck anders ther Plecht, overleden circa 1565 te Stokkum, zn. van Johan ter Plecht en 
Guede. 
Gehuwd met Geesken NN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Derrick Mensingh anders ter Plecht, overleden voor  1625. 

Gehuwd met Trijne NN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan/Joan Mensinck of ten Tije, overleden circa 1642 te Stokkum. 

Gehuwd voor de kerk op 02-03-1625 te Lochem met Anna/Enneken Langenberch, dg. van 
Hendrick Langenberch/Laren. 

Uit dit huwelijk: 
1. Derick Mensinck, geboren circa 1627 te Stokkum, overleden circa 1674 te Stokkum. 

Gehuwd met Megteltjen Wensincks. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrick Mensing. 

Gehuwd voor de kerk circa 1655 met Catharina Janssen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Egbert Mensing, geboren circa 1657 te Stokkum. 
2. Jan Mensing, huwt 16-11-1690 met wed. Aele Horsting/Beusbergen. 
3. Johanna Mensinck, huwt Thijmen Romein. 
4. Benjamin Mensinck, huwt Gerhardina Wychers. 
Egbert Mensing, geboren circa 1657 te Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk op 23-05-1680 te Markelo met Hille Hovers, overleden te Stokkum, begraven 
op 08-09-1714 te Markelo, dg. van Willem Hovers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem Mensing, gedoopt op 14-01-1683 te Markelo. 
2. Hendrickjen Mensing, geboren circa 1686 te Stokkum, overleden na 1726, huwt 10-7-1712 

met Berent Jansen. 
3. Hendrina Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 20-02-1689 te Markelo. 
4. Geesjen Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 17-05-1691 te Markelo, overleden 1726 

te Beusbergen, huwt 23-7-1724 met wed. Berent Paesschers/Beusbergen. 
5. Jenneken Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt 12-1693 te Markelo. 
Willem Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 14-01-1683 te Markelo, overleden circa 1732 te 
Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 05-05-1709 te Markelo met Marie Vrijlinck, 23 jaar oud, 
geboren te Herike, gedoopt op 20-12-1685 te Markelo, overleden te Stokkum op 45-jarige leeftijd, 
begraven op 29-05-1731 te Markelo, dg. van Geert Vrijlink/Harke. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hermken Mensing, gedoopt op 19-10-1710 te Markelo. 
2. Hendrickjen Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 20-11-1712 te Markelo, overleden 

1752 te Markelo, huwt circa 1743 Henric Bussing. 
3. Gerritjen Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 25-11-1714 te Markelo. 



4. Hilleken Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 26-02-1719 te Markelo, huwt 6-10-1754 
wed. Jan Brinkers/Harke. Zij krijgt een onecht kind Willem Mensing, geboren circa 1740 te 
Stokkum, huwt 7-1-1770 met Wilmken Sandermans. Zijn nazaten heten Altena op 1.6.210. 

5. Aeltjen Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 26-06-1722 te Markelo. 
Hermken Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 19-10-1710 te Markelo, overleden circa 1741 te 
Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 12-11-1730 te Markelo met Gerrit Peters, 30 jaar oud, 
geboren te Stokkum, gedoopt op 05-09-1700 te Markelo, overleden circa 1778 te Stokkum, zn. van 
Arent Peters/Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. NN Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt 1731 te Markelo. 
2. Arent Mensing, gedoopt op 14-09-1732 te Diepenheim. 
3. Willem Mensing, geboren circa 1734 te Stokkum. 
4. Marie Mensing, geboren circa 1737 te Stokkum, huwt 1-4-1769 met Jan Roelofsen Lammers. 
Gerrit Peters hertrouwt voor de kerk (2) circa 1742 met Derkjen NN. 
Arent Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 14-09-1732 te Diepenheim, overleden circa 1787 te 
Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 29-01-1769 te Markelo met Janna Peters, geboren circa 
1748 te Stokkum, overleden circa 1788 te Stokkum, dg. van Albert Peters/Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Harmina Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 11-03-1770 te Markelo, overleden jong. 
2. Garrit Mensing, landbouwer, geboren te Stokkum, gedoopt op 10-01-1773 te Markelo, 

overleden op 10-06-1852 te Diepenheim op 79-jarige leeftijd, huwt 20-5-1815 te Diepenheim 
met wed. Janna Luttikhedde. 

3. Getruid Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 23-04-1775 te Markelo, overleden op 
03-12-1843 te Kulsdom (Borculo) op 68-jarige leeftijd, huwt 26-4-1799 te Geesteren met Jan 
Hendriks Banemans/Geesteren en hertr. 03-09-1812 te Geesteren met daghuurder Arend 
Smits. 

4. Aaltjen Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 20-04-1778 te Markelo. 
5. Garrit Hendrik Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 31-12-1780 te Markelo, ovl. op 05-

06-1823 te Borculo, huwt 10-11-1818 te Borculo met Garritjen ten Broeke/Broekhuis uit 
Gelselaar. 

6. Hanna Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 29-06-1783 te Markelo. 
Janna Peters hertrouwt voor de kerk (2) op 19-04-1788 te Markelo met Jan Hietkamp, 32 jaar oud, 
geboren te Borkel, gedoopt op 14-12-1755 te Markelo, overleden op 26-04-1823 te Stokkum op 
67-jarige leeftijd, zn. van Berend Hietkamp en Fenneken Sloot. 
Jan Hietkamp hertrouwt (2) voor de kerk op 25-07-1789 te Markelo met Hendrika Snellink, geboren 
circa 1762 te Stokkum, overleden circa 1794 te Stokkum, dg. van Jan Snellink/Stokkum. 
Fam. Hietkamp vertrekt 1795 naar nieuw gesticht erve Mensink/Knopert (2.2.340) aan de 
Welmersweg. 
 
Rond 1830 wordt er een nieuw Mensink gebouwd: 
Gerrit Hendrik Daalwijk, geboren op 12-05-1800 te Elsen, gedoopt op 18-05-1800 te Rijssen, 
overleden op 20-10-1834 te Stokkum op 34-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-01-1828 te Markelo met Geertje Snellink, 22 jaar oud, geboren op 
10-06-1805 te Stokkum, gedoopt op 10-06-1805 te Markelo, overleden op 25-03-1872 te Stokkum op 
66-jarige leeftijd, dochter van Aaltje Letink. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerritdina Daalwijk, geboren 1828 te Stokkum. 
2. Harmen Daalwijk, geboren 1830 te Stokkum, overleden op 20-10-1830 te Stokkum. 
3. Harmen Daalwijk, geboren 1831 te Stokkum, overleden op 27-12-1866 te Stokkum. 

Gehuwd op 17-10-1861 te Markelo met Johanna Hendrika Oolbrink, 27 jaar oud, geboren 
op 28-01-1834 te Stokkum, overleden op 28-11-1889 te Stokkum op 55-jarige leeftijd, dg. van 
Jan Hendrik Oolbrink; zij hertr. 16-9-1869 met wed. Hendrikus Bennink. 

 

Van 1835 tot 1860 woont er tijdelijk de fam. Jan Daalwijk-Grietje Snellink. Zij kwamen van erve 
Letinkkamp en vertrekken weer naar Letinkkamp (2.2.290). 

 
Gerritdina Daalwijk, geboren 1828 te Stokkum, overleden op 02-02-1875 te Stokkum. 
Gehuwd op 25-02-1864 te Markelo met Berend Jan Capelle, 36 jaar oud, akkerbouwer/raadslid, 



geboren op 05-12-1827 te Markelo, overleden op 20-02-1907 te Markelo op 79-jarige leeftijd, zn. van 
Lammert Capelle. 
Uit dit huwelijk: 
1. Lamberdina Hendrika Capelle, geboren 1865 te Stokkum, overleden op 27-10-1946 te 

Beusbergen, huwt 30-11-1890 met Arend Jan Ikkink/Beusbergen. 
2. Gerrit Hendrik Capelle, geboren 1867 te Stokkum. 
3. Geertje Capelle, geboren 1870 te Stokkum, overleden op 30-04-1872 te Stokkum. 
 
Gerrit Hendrik Capelle, geboren 1867 te Stokkum, overleden op 26-05-1936 te Stokkum. 
Gehuwd op 07-04-1894 te Markelo met Gerhardina Lubbers, geboren 1871 te Stokkum, overleden 
op 06-04-1933 te Stokkum, dg. van Jan Harmen Lubbers en Johanna Snellink/Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerritdina Johanna Capelle, geboren 1895 te Stokkum, overleden op 04-02-1958 te 

Deventer. 
Gehuwd op 04-05-1918 
te Markelo met Jan 
Hendrik Santvoort, 
geboren 1893 te 
Markelo, overleden op 
14-06-1978 te Markelo, 
zn. van H.J. Santvoort 
en Aleida 
Mensink/Elsen. Hij had 
als bijnaam "Kwatta" 
vanwege het feit dat hij 
gek was op chocolade. 

2. Berendina Harmina 
Capelle, geboren 1899 
te Stokkum, overleden 
op 15-12-1971, huwt 
20-05-1922 met Arend 
Jan Elkink.  

 
 
 
                                                         Gerrit Hendrik Capelle en dochter G.J. Sandvoort-Capelle 
 
Vanaf 1958 wonen er de families: 
Gersen-Greven 
Kleinsman 
Vierdag 
Wesselink 
Westervoort 


