
Boerderijnummer   2.4.020 
Erfnaam    Meengs/Keujer 
Oudste vermelding   1386 
Huidig adres Voordesdijk 4, nu landhuis 
 
Historie boerderij 
Er is een archief van erve Meengs; het bevind zich in het archief van erve Kempers/Wiemerink. 
(De laatste bewoners Meengs verhuisden nl in 1865 naar erve Wiemerink (2.4.310) en namen dus het 
archief mee). 
Deze boerderij, sinds 1915 bekend onder de naam de Keujer, werd daarvoor aangeduid met de naam 
Meengs, die weer is voortgekomen uit de zeer oude boerderij Ensink of Engesing. De veldnamen 
Ensinkveld en Ensinkgoor herinneren nog aan deze aloude en omvangrijke boerderij. 
In 1386 duikt de naam “Egensing” voor het eerst op in de archieven. In dat jaar wordt namelijk van de 
gebroeders Aelbert en Andreas Belmanne en de gezusters Grete en Gostue vermeld dat ze aan hun 
tante, non in het klooster ter Hunnepe (bij Deventer), 3 mudde winterrogge uit het erf Egensing, 
gelegen in de buurtschap Bursbergen in het karspel Marculo, schenken. Het moet dan al een lang 
bestaande boerderij zijn. (25-1-1386. RAO 189.1 Archief der abdij St. Marienhorst te Ter Hunnepe. 
Regest nr 200). 
 
1475. Schattingsregister. 
Egensing. 2 s., hebben de richter de panden weder nomen, dede meyer selven. 
 
29-10-1481. RAG. 0381 Archief van het huis Bronkhorst. Inv.nr. 181. 
Acte, waarbij Gherijt ten Haeve en zijn vrouw Guedelle het goed te Ensinck met een stuk land in het 
kerspel Markelo in de buurschap Beusbergen, in leen opdragen aan den heer Gijsbert van Bronkhorst 
en Borcloe. 
(NB. Geert en Goedele waren ook eigenaar van Assink te Elsen). 
 
1601-1602. Verpondingsregister. 
Meyngs. 10½ mudde landes, 2 dachwerck. 
 
In 1608 wordt het halve erve Ensinck of Meynck door Hendrick ten Poll voor 900 goudgulden verkocht 
aan de provisoren van het Weeshuis te Deventer. 
 
27-12-1625. Beleend door Tonnis Daems als provisor van de Arme Weesen te Deventer. 
04-04-1642. Beleend door Johan Roever, provisor, na doode van Tonnis Daems. 
15-04-1646. Beleend door door de gemachtigde van Johan Roever zijnde Nicolaes Hoogers. 
 
In 1642 is het erve bewoond door Henryck Meynghs. 
 
Archief erve Kempers/Wiemerink. 
21-10-1662. 
Van het Reussenslagh zijnde gelegen in onse Maat. 
Ick Henrich Wichman Richter des amps Kedingen ende dat van wegen die hoochmogende heeren 
Staten van Overijssel doe cont en certificere vermits dessen, dat voor mij en coirnoten hier onderbmt. 
erschienen is Claes Rensinck ende bekande voor hem ende zijn erffgenaemen an goeden 
ganchbaeren gelde opgenomen toe hebben van Arent Meynx die summa van 180 Car. gl. beloevende 
dieselven jaerlix met drye van t' hondert te verrenten, waer van op May 1663 t' eerste jaer rente sall 
verschienen zijn. Noch bekande daer boeven ontfangen te hebben van voorn. Arent Meynx hondert gl. 
waer van die rente op St. Michael 1663 eerstmael sall verschienen zijn, ende soo voorts jaerlix totte 
afflosse toe t' saemen te verrenten als vooren verhaelt ende sall die losse ten wedersijden vrijstaen als 
d' opsaege den vierdelt jaers bevorens gedaen wort. Verbindende voorn. Claes Rensinck mit zijn 
huysfrouw voor die voorn. gd. zijn persoon ende goederen, ende in specie den hoymaet gnt. het 
Roessen Slach gelegen in Stockum mit den eenen einde an die Schipbeke ende den anderen an Arent 
Meynx maet om sich soo nodich daer an te verhaelen. Sonder arch ofte list daer dit alsoo Gerichtes als 
voors. passierde waeren an ende waer als coirnoten die E. Jan Helmich ende Jan Jordens dienwelcke 
haer jura daer mede van geprofiteert hebben tot meerder waerheyts seckerheyt, hebbe ick Henr. 
Wichman Richter voorschr. desen brieff  mett onderschrijvinge van eygen hant ende mit anhanginge 
mijns angebooren pitschaps ende ingesegels bevestiget, gedaen ende gegeven in den jaere onses 
Heeren sestienhondert twie en sestich den 21 8br. 



                       Henrik Wichman      Richter voors. 
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 
 
04-10-1681. Beleend door Israel Wiginck namens de provisoren. 
10-03-1692. Beleend door idem en de eed vernieuwd. 
26-05-1696. Beleend door Arent van Suchtelen, provisor, na doode van Israel Wiginck; hulder is Arent 
Arentsen. 
08-06-1724. Beleend door Wilhelm Marienburgh, provisor. De procurator Josias Sluyskens is hulder. 
 
In 1682 en 1751 is eigenaar het Burgerweeshuis te Deventer. 
 
In 1730 laat Berent Meengs (geb. 1705), sijnde gesont van lichaem, zijn testament opmaken. Hij stelt 
tot eenige en universele erfgenaam aan zijn moeder Geertjen Gelkinck (geb. 1682) en bij haar 
vooroverlijden sijn jongere (half)broers en susters met namen Sweer, Hilleken, Derck, Aeltjen, 
Jenneken en Gerrit en sulx in egale portien te verdelen. 
Op dezelfde datum laat Geertjen Meengs (geb. 1679) op Gelkink haar testament opmaken. Heer 
eenige en universele erfgenaam is haar lieve moey (tante) Geertjen Gelkinck (geb. 1682) op Meengs, 
ende bij haar vooroverlijden de oudste zoon Berent Meengs (geb. 1705). Bij afsterven van de laatste 
komt Swier Meengs of één van de kinderen die het erve Meengs mogte bewonen of bebouwen, in 
aanmerking voor alle in harer na te latene goederen. Voorts legateert testatrice nog f 2,- aan de 
onnosele kinderen van Jan Eertink. 
 
Onderstaand, als voorbeeld van vroegere pachtovereenkomsten, een overeenkomst uit 1736: 
Op huiden dato Onderschreven hebben de heeren 
Provisooren van het Burger Weeshuis der stad 
Deventer, Warner Vijfhuis en Dr. Martinus van 
Doorninck voor den tijd van ses agter een volgende 
jaaren vermeyert en verpagtet, gelijk doen in en 
vermids deesen, an de teegenwoordige Meyerse de 
Weduwe Geertien Meenk voor de eene halfscheid, en 
aan haar schoonsoon en dogter Jan Arents en 
desselfs huisvrouw Hilleken Meenk voor de andere 
halfscheid, gelijk die ook bekennen gepagt te hebben, 
het Erve en goed Meenk genaamt, onder het Gerigte 
van Kedingen, boerschap Stokkum geleegen, 
waarvan het eerste jaar pagt sal beginnen met Petri 
1736 en het laatste jaar pagt sal eindigen op Petri 
1742 en sulx op navolgende conditien: 
-Dat de Weduwe Meenk en haar Schoonzoon in alle 
vrede liefde en eenigheid te samen sullen woonen en 
leeven; en ‘t Erve te samen vermeyeren, dog in geval 
de Weduwe Meenk mogte komen te overlijden, soo 
sal de pagt na haar dood Jan Arends alleen aangaan. 
-De pagters sullen het huis, bergen etc. volkomen dak 
en wantdigt moeten onderhouden. 
-De pagters sullen dit Erve ordentelijk, sooals goede 
en neerstige bouwluiden betaamt besaeijen en 
gebruiken, en in alle deelen het land na behooren 
mesten en regeren, en sullen niet vermoogen eenige 
Eijken of andere boomen nog een kort houtgewas 

van Akkermsaal of andere mogen houwen of 
bederven. 
-De pagters sullen hier voor jaarlijks en alle jaar te 
pagt betalen van huis, hof, hooy en wijdeland de 
summa van een en twintig goudguldens (welke 
summa sooals eenige jaaren lang de gewoonte is 
geweest, tegen de Landheers schattinge wordt 
gesteld) en tot een toebate twee pagt verkens, twee 
vette gansen en vier paar hoenderen, en van het 
bouwland de garve, sijnde van vijf garven twee. 
Sullende de pagters ook jaarlijks op de gestelde 
termijnen promptelijk en preciselijk de Verpondinge 
en Contriebutie en Schoorsteengeld etc. an den 
Ontvanger betalen, sonder daar van in gebreeke te 
blijven. 
-De pagters sullen ook den Dorsser, wanneer door de 
Provisooren mogt gesonden worden, verpleegen, het 
pagtgoed na Deventer brengen, en vorders de 
gewoonlijke diensten met wagen en peerden doen. 
-Sonder argelist en in waerheidskennisse sijn hier van 

twee alleensluidende pagtcedulen gemaakt, 
en door de Provisooren en pagteren 
eijgenhandig geteekend binnen Deventer den 
18 januari 1736.  

W.g. Warner Vijghuis als provisoor, Martinus van 
Doorninck als provisoor, Gertien Meengs, Jan 
Meengs en Hilleken Meengs. 
 

Samengevat houdt dit pachtcontract dus in: 
Het Weeshuis te Deventer verlengt de pacht van het erve Meengs, voor een periode van zes jaar, aan 
de weduwe Meengs en haar schoonzoon gezamenlijk. Onder de volgende voorwaarden: 
-de pachters moeten de gebouwen wand- en dakdicht houden. 
-ze moeten de grond goed gebruiken en bemesten en ze mogen geen hout hakken. 
-de jaarlijkse pacht bedraagt voor het huis en de weilanden: 21 gulden plus 2 varkens, 2 vette ganzen 
en 4 paar hoenders, en voor de bouwlanden van elke 5 geoogste garven er 2 moeten worden 
afgedragen. Bovendien dienen de jaarlijkse belastingen rustend op de boerderij (verpondingen, 
contributies en schoorsteengeld) door de pachters te worden betaald. Ook moeten ze de dorsers die 
door de verpachter worden gestuurd, in de kost nemen en daarnaast met paard en wagen de goederen 
vervoeren naar Deventer. 
 



 
Circa 1750. Meengs heeft aengemaakt aen den gaerden langs de Mors omtrent 1 3/4 spind betaalt met 
4.0.0. 
 
11-01-1758. Berent Keusenkamp en vrouw Grietjen Wijmerinck verkopen voor f 750,- twee stukken 
land te weten 3/5 gedeelte van het Russchen Slagh groot 2 daghwerck gelegen aan de Schibbeeke en 
aan Meengs Maate, en 3/5 gedeelte van de Doornickreise gelegen aan Dijckinck Slagh en langs Brook 
Gerryt sijn slagh. Het andere 2/5 gedeelte hoort toe aan Lieftinck. Kopers zijn Gerryt Meengs en vrouw 
Jenneken Gelckinck. 
 
10-8-1761. Beleend door Henryck Wyllem Dumbar, provisor, na doode van Wyllem Marienboorgh. 
 
In 1766 wordt het erve weer verpacht en wel voor de periode van 6 jaar voor het jaarlijkse bedrag van 
21 goudguldens. Bovendien nog jaerlix 26 mudde rogge en 17 mudde boekweite; twee varkens of f 
12,-; vier vette gansen, vier paar hoenderen en vier paar eendvogels. Pachters zijn Gerrit Meengs en 
Jenneken Gelkink. 
 
In 1782 verkopen Jenneken Gelkink, weduwnaar van haar pas overleden man Gerrit Meengs, en haar 
oudste dochter Geertjen Meengs voor f 195,- aan Jan Smitmans en vrouw Henders Sandermans een 
hooyland, het Winterrijs Slageken genaamd, in het Stokkumer Broek agter Visschers landt. In huis 
wonen verder nog de minderjarige kinderen: Derk, Maria, Hermina en Swier. 
 
In 1790 pacht de wed. Jenneken Gelkink het erve opnieuw voor 6 jaren. 
 
Huwelijkscontract juni 1792 tussen Derk Meengs en Anneken Wannink. 
 
De leenprotocollen van deze boerderij zijn vanaf 1595 bewaard gebleven, hoewel het taalgebruik in de 
loop der jaren wijzigde, bleven ze inhoudelijk ongeveer gelijk. Oorspronkelijk werd alleen het erve 
Ensink genoemd, vanaf het begin van de 17e eeuw werd gesproken over of Ensink of Meïngs. 
Hieronder een zo volledig mogelijke transcriptie van één der leenprotocollen uit het jaar 1793: 
Ik Mr. Jan Jacob van der Muelen, Stadhouder van de 
lenen, geseleveerd worden van den Hooggraaflijken 
Huize Bronkhorst, in name en van wegens den 
Hoogwelgeboren Heer Ludolph Diderik Willem Carel, 
Baron van Tengnagell, Heer van Duivendaal, lid der 
Edelen des Quartier van Nijmegen, ordinaris des 
Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen in 
qualiteit als leenvolger van wijlen mijn Heer vader den 
Hoogwelgeboren Heer L.D.W. Baron van Tengnagell, 
in leven heer van Bronkhorst, doe cond en certificeer 
hier mede dat voor mij in voorschrevene qualiteit en 
mannen van Leen hier nabenoemd op huiden 
erschenen is de Heer Hendrik ten Harmsen provisor 
van ‘t Burger Weeshuis te Deventer en verzogte als 
daartoe door zijnen mede provisoren geauthoriseerd 
als Hulder namens en ten behoeve van 
voorschrevene Weeshuis geleend te worden met het 
Erve en goed Ensing ofte Meïng, met al zijn 
toebehoren, in den Gerichte van Kedingen, Kerspel 
Marculo, Boerschap Stockem in Overijssel gelegen 
aan voorschrevene Huize Bronckhorst ten vijf 
Marksen regte in Manstad leenroerig allergestalte 
daarmede het laatst de Heer C.A. Jordens, als Hulder 
ten behoeve voorschrevene, den 28 Meij 1779 is 
beleent geworden. Dan nog verzorgte de Comparant 
vermits het overlijden van den Hoog-welgeboren Heer 
L.D.W. Baron van Tengnagell na recognitie van den 
nieuwen leenheer, in ‘t hoofd deses gemeld, uit dien 
hoofde ook in zijne voorschrevene qualiteit met de 
ledige hand te worden beleend met ‘t voorschrevene 
Leengoed belovende daar van hulde en trouwde 
voorts alles te doen, waartoe een getrouw Vasal 
zijnen Leenhere schuldig en gehouden is. Tot welke 
respective verzoeken genegen zijnde, heb ik 

Stadhouder Welgemeld, ten overstaan en met advijs 
van onderstaande Leenmannen den Heer C.A. 
Jordens van zijnen leenplicht  ontslagen en verders 
den Comparant, als Hulder ten behoeve 
voorschrevene en het bovengemelde Leengoed met 
voller en ledigen hand beleend te verheergewaeden 
met 7 ½ goudguldens van 63 stuver het stuk en zes 
gelijke goudguldens voor jura en Munalia zo als van 
ouds daar voor betaald is; die dan ook aan mijnen 
handen hulde en trouwde bij handtastinge gedaan 
heeft met verdere belofte van alles te zullen doen 
waartoe een getrouw Vasal naar regten deser 
Leenkamer en een ijder zijne goede regten 
onverkortet S.A.L. (=ieder z’n recht voorbehouden). 
Daar dit aldus geschiede waren met mij Stadhouder 
als Leenmannen hier aan en over. Evens verzoeker 
en de Heer Mr. Fredrik Robbert Toe Water respective 
beleende mannen van deze Huize en het goed 
Hasewinkel, bij gebrek van Tweeden Comparanten 
Leenman . Dien ten oirconde heb ik Stadhouder 
voormeld desen met des Leenheren zegel en met 
mijne eigenhandige Subscriptie bekrachtigd. 
Aldus gedaan Den 10 April 1793. 
 



Het erve Meengs was dus een leengoed van de Heren van Bronkhorst, dat in leen was gegeven aan 
het Burger Weeshuis te Deventer. De leenverbanden verwaterden in de loop der eeuwen zodanig dat 
uiteindelijk, na de Franse tijd, de leenmannen (vazallen) als eigenaar beschouwd werden van de 
goederen die ze in leen hadden (zie pag. 193 in boek “Markelo dorpsgeschiedenis”). 
 
10-04-1793. Hendrik ten Harmsen, provisor, vernieuwt de eed van belening. 
12-06-1794. Hendrik ten Harmsen vernieuwt de eed. 
 
1794. Inventarisatie en taxatie van alle gronden van het erve. 
 
11-08-1795. Maagscheiding na ovl. van Derk Meengs. 
 
15-08-1795. Huwelijkscontract tussen Teunis Breukink en wed. Anneken Wannink. 
 
In 1810 lenen Teunis en Anneken f 500,- aan Berent Fokkers en Jenneken Kuipers wonend op 
Potsen. (Teunis en Jenneken zijn neef en nicht). 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit een ruin, een merrie, een merrie veulen, een stier, 7 koeyen, 4 
vaarsen en 8 kalveren. 
1811-1815 huisnr 650. 
 
1826. Akte van scheiding en deling tussen moeder Anneken Wannink en de beide halfbroers Jan 
Meengs en Derk Breukink. 
 
1826. Huwelijkscontract Jan Meengs en Geertruid Zwiers. 
 
1839. Pachtcontract. 
 
In 1842 koopt Jan Meengs van winkelier Jan Hendrik Nolte te Goor de gehele ware van het erve Look 
in Herike . 
In 1847 koopt Jan Meengs van Jan ter Welle een perceel bouwland, de Bischops kamp genaamd, 
voor f 260,-. 
 
Bij een publieke verpachting in 1851, dat is dus vóór de toedeling uit de markegronden, werd het erve 
Meenks door het Burger Weeshuis verpacht met ca 24,5 ha grond. Pachter werd toen weer Jan 
Meengs voor een pachtprijs van 605 gulden per jaar.  
Deze Jan Meengs had gedurende zijn leven diverse percelen grond in eigendom verworven en hierop 
enkele boerderijtjes laten bouwen, dat zeer gunstig uitpakte bij de markeverdelingen, zodat hij (hoewel 
hij een pachtboer was) aan zijn vier kinderen bij z’n overlijden in 1861 ruim 30 ha eigen grond naliet. 
Globaal bestond dat onroerend goed uit:  
-het boerderijtje “De Koekoek” (2.4.170) met ongeveer 3 ha grond verkregen door diverse aankopen 
en vererfd op de bij Loosboer ingetrouwde zoon Derk Hendrik Meengs; 
-ruim 4 ha grond in de Nieuwe Meene afkomstig van de Zweer en als erfgoed ingebracht door Jan 
Meengs’s vrouw, Geertrui Zwiers. Ook hier stond een boerderijtje op, maar dit was een “opstal”, 
eigendom van de bewoners. Deze gronden werden toebedeeld aan de bij Leegten ingetrouwde 
dochter; 
-het plaatsje “Wiemerink” (2.4.310) dat in 1847 met ongeveer 2 ha grond was aangekocht van de 
emigrerende B.J. Wissink, maar aangevuld met andere gronden in 1861 ruim 6 ha omvatte; 
-het boerderijtje “De Hogenkamp” (1.2.110) op de Kattenberg, destijds door Jan Meengs gesticht op 
gronden verkregen van z’n stiefvader Teunis Breukink. Hierbij hoorde in 1861 ruim 7 ha grond. 
Deze twee laatste plaatsjes vererfden op de twee nog ongehuwde zonen Berend Jan en Hendrik Jan. 
Diverse losse percelen, samen ongeveer 7 ha werden door de gezamenlijke erfgenamen verdeeld; 
-en dan was er nog een, in 1909 afgebroken, boerderijtje Meengsslag in het Stokkumerbroek met 4 ha 
grond, dat een gezamenlijk en onverdeeld eigendom was van de families Meengs en Morsman, elk 
voor de helft. Het aandeel van Meengs hierin vererfde op de broers Berend Jan en Hendrik Jan 
Meengs. 
 
1852. Pachtcontract. 
 
1861. Akte van scheiding en deling. 



In 1865 komt er een fam. Vosman op Meengs; dit gezin vertrok in 1901 naar een boerderij onder de 
Oosterhof te Rijssen, terwijl de ouders reeds in 1892 naar Holten waren verhuisd. Naar achteraf 
duidelijk werd was de reden van hun vertrek een gevoel van onbehagen, dat ontstond toen men op 
een bepaald moment ontdekte dat er een smeulende heideplag onder hun rieten dak was geschoven. 
Hun conclusie was dat bepaalde buurtgenoten hen onwelgezind waren en dat het verstandiger was 
elders hun heil te gaan zoeken. 
Vervolgens vinden we er tot 1915 een fam. Pinkert. In 1915 is er een openbare verkoop van Meengs 
waarbij de fam. Odink eigenaar wordt. 
 
13-03-1909 Lochemsche Courant. 
De landbouwer Pinkert te Beusbergen werd de vorige week verblijdt met de geboorte van maar liefst 
20 jonge biggen. 
04-09-1909 Lochemsche Courant. 
Een vruchtbaar zeugvarken heeft zeker wel de landbouwer Pinkert in Beusbergen. Deze zeug wierp nl 
deze week 22 biggen en is nu in 5 achtereenvolgende worpen moeder geweest van tezamen 93 
biggen. 
 
In 1915 verkocht het Burger Weeshuis middels een openbare veiling het erve Meengs. Koper van de 
boerderij met ruim 11 ha grond (waarvan 1½ ha dennenbos en ruim 2 ha heidegrond) werd de familie 
Odink-Meengs die daarvoor woonden op de boerderij de Keujer in Stokkum (2.2.090), nu bekend als 
Pinkert. Zij brachten toen deze boerderijnaam mee. 
 
12-06-1917. Een  zwaar onweder woedde vrijdagmiddag boven onze gemeente welke vrij ernstige gevolgen had. De kapitale 
boerenhofstede van J. Odink te Beusbergen werd door den bliksem getroffen en brandde totaal uit. Verscheidene kippen, een 
hond en een paar jonge biggen kwamen in de vlammen om. Van den inboedel werd door vereende krachten nog veel gered. 
Verzekering dekt enigszins de schade. 

 
Nadat het in 1917 was herbouwd is in 1968 het dwarshuis afgebroken en vervangen door een 
moderne woning. 
De laatste bewoners Odink besloten door omstandigheden, nadat eerder al enige percelen grond 
afkomstig van hun tante op Egbers waren afgestoten, in 1998 de gehele boerderij van de hand te 
doen. De rest van de grond versnipperde over verschillende eigenaren. 
De nieuwe eigenaar, makelaar Pullen, sloopte de woning en bedrijfsgebouwen en stichtte ernaast op 
een ruim perceel grond een riante bungalow. 
 
Bewoning 
Gaert Meijngs (ovl. voor 1620). 
Kind: 
Gerrit Meyngs van Stockum huwt 2-1-1620 te Lochem met Willem(ke) te Marsche dg. van Jan te 
Marsche van Laeren. 
 
Hendrick Meyngs of Kempers. Genoemd in 1642. 
Kind: 
Teunis Meyngs, huwt 18-3-1683 met Hermtjen Berents Voortman. 
 
Arent Meijnx, in 1675 olderling. Begr. 24-7-1695 of 19-7-1700 als de Oude Enssingh.  Was ca 1660 
boer op Meengs. 
Kind: 
Marritjen Arentsz, huwt 1-8-1668 te Diepenveen/Colmschate met wed. Roelof Hermsen of 

Sworminck in de Leege Weeteringe en hertr. 28-6-1679 te Colmschate met Everdt 
Bronsink/Deventer. 

 
Teunis Meings, overleden te Beusbergen, begraven op 27-04-1684 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk circa 1668 met Marie Meings, overleden 1702 te Beusbergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt 1670 te Markelo, huwt 11-6-1693 met 

Derksken Martens/Harfsen. 
2. Lutgert Meengs, geboren circa 1673 te Beusbergen, huwt 10-5-1696 met wed. Geert 

Leetinck. 
3. Evert Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt op 09-04-1676 te Markelo. 



4. Geertjen Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt op 26-01-1679 te Markelo, huwt 6-3-1701 
met buurtgenoot Jan Berents Gelckinck. 

5. Aeltjen Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt op 28-05-1682 te Markelo, huwt 13-7-1704 
met Derck Gerrits Grootenhuis/Wesepe. 

Marie Meings hertrouwt voor de kerk (2) op 11-10-1685 te Markelo met Sweer Loding, 19 jaar oud, 
geboren te Stokkum, gedoopt op 10-01-1666 te Lochem, overleden te Beusbergen op 43-jarige 
leeftijd, begraven op 28-08-1709 te Markelo, zn. van Jan Loding/Stokkum. 
Uit het tweede huwelijk: 
6. Teuniske Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt op 13-11-1687 te Markelo, overleden 

circa 1747 te Stokkum, huwt 28-8-1707 met wed. Wolter Snelling. 
7. Maritjen Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt op 12-07-1691 te Markelo, huwt 

23-5-1717 met wed. Gerrit Gelcking en hertr. 23-3-1721 met Harmen Crabbenbos. 
Sweer Loding hertrouwt voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 18-03-1703 te Markelo met Geertje 
Gelcking, 20 jaar oud, geboren te Beusbergen, gedoopt op 01-10-1682 te Markelo, overleden na    
1748 te Beusbergen, dg. van Berent Gelcking. 
Uit dit tweede huwelijk: 
3. Jan Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt op 27-01-1704 te Markelo, overleden te 

Beusbergen op 17-jarige leeftijd, begraven op 11-08-1721 te Markelo. 
4. Berend Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt op 09-08-1705 te Markelo, overleden te 

Beusbergen op 25-jarige leeftijd, begraven op 19-05-1731 te Markelo. 
5. Derck Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 16-01-1707 te Markelo.  

Huwt ca 1746 met Janna Kolvoort/Bornerbroek. Meerdere nazaten en familieleden emigreren 
ca 1850 naar Michigan. (Mogelijk moet dit Derk zijn geb 1717) 

6. Marie Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt op 17-06-1708 te Markelo, overleden jong. 
Geertje Gelcking hertrouwt voor de kerk (2) 07-1710 te Markelo met Derck Dijcking, geboren te 
Beusbergen, gedoopt op 01-10-1676 te Stokkum, overleden te Beusbergen op 52-jarige leeftijd, 
begraven op 02-04-1729 te Markelo, zn. van Jan Dijcking. 
Uit dit tweede huwelijk: 
5. Sweer Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 31-05-1711 te Markelo. 
6. Hilleken Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 16-07-1713 te Markelo. 

Gehuwd voor de kerk circa 1736 te Markelo met Jan Lammertink, gedoopt 1703 te Markelo, 
overleden circa 1750 te Beusbergen, zn. van Arent Lammertink. Zij hertrouwt 29-4-1759 met 
Harmen Montenij. 

7. Jenneken Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 24-11-1715 te Markelo. 
8. Derck Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt 1717 te Markelo. 
9. NN Meings, geboren te Beusbergen, gedoopt 1719 te Markelo. 
10. Berent Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt 01-1721 te Markelo, overleden jong. 
11. Aeltjen Meings, geboren circa 1723 te Beusbergen. 
12. Gerrit Meengs, diaken, geboren te Beusbergen, gedoopt op 15-06-1727 te Markelo, 

overleden 1782 te Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 04-05-1755 te Markelo met Jenneken Gelking, 
geboren te Beusbergen, gedoopt 1727 te Markelo, overleden na 1792 te Beusbergen, dg. van 
Harmen Crabbenbos op Gelkink. 

Uit dit huwelijk: 
1. Geertje Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 25-04-1756 te Markelo, overleden 

1785 te Markelo, huwt 8-1-1785 met Jan Drieses. 
2. Harmen Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 28-08-1757 te Markelo, overleden 

jong. 
3. Derk Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 02-12-1759 te Diepenheim. 
4. Marya Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 04-08-1765 te Markelo, overleden circa 

1807 te Beusbergen, huwt 16-6-1792 met Jan Hendrik Wannink. 
5. Harmine Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 09-10-1768 te Markelo, overleden 

circa 1794 te Stokkum, huwt circa 1792 met wed. Harmen Overbeek. 
6. Swier Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 22-08-1773 te Markelo, overleden op 

19-03-1848 te Beusbergen op 74-jarige leeftijd, huwt 25-4-1809 met Harremina Dijkink. 
Derk Meengs, geboren te Beusbergen, gedoopt op 02-12-1759 te Diepenheim, overleden circa 1794 
te Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk 06-1792 te Markelo met Anneke Wannink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 
27-02-1763 te Markelo, overleden op 05-10-1840 te Beusbergen op 77-jarige leeftijd, dg. van Theunis 
Begijneman op Wannink. 



Uit dit huwelijk: 
1. Geertruid Meengs, geboren op 13-05-1793 te Beusbergen, gedoopt op 19-05-1793 te 

Markelo, overleden jong. 
2. Jan Meengs, geboren op 25-04-1794 te Beusbergen. 
Anneke Wannink hertrouwt voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 22-11-1795 te Markelo met 
Teunis Breukink, 30 jaar oud, bouwman, gedoopt op 07-07-1765 te Markelo, overleden op 
12-10-1818 te Beusbergen op 53-jarige leeftijd, zn. van Teunis Breukink. 
Uit dit tweede huwelijk: 
3. Derk Breukink, geboren op 03-06-1796 te Beusbergen, gedoopt op 05-06-1796 te Markelo, 

overleden op 03-12-1852 te Markelo op 56-jarige leeftijd, huwt 02-11-1826 met Hendrike 
Hietland. 

4. Teunis Breukink, geboren op 06-03-1798 te Beusbergen, gedoopt op 11-03-1798 te Markelo, 
overleden jong. 

5. Jan Berend Breukink, geboren op 22-04-1800 te Beusbergen, gedoopt op 27-04-1800 te 
Markelo, overleden jong. 

6. Janna Breukink, geboren op 25-03-1802 te Beusbergen, gedoopt op 28-03-1802 te Markelo, 
overleden op 19-06-1810 te Beusbergen op 8-jarige leeftijd. 

Jan Meengs, geboren op 25-04-1794 te Beusbergen, gedoopt op 24-05-1794 te Markelo, overleden 
op 12-01-1861 te Beusbergen op 66-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10-12-1826 te Markelo met Geertruid Zwiers, 25 jaar oud, geboren 
op 27-12-1800, gedoopt op 28-12-1800 te Markelo, overleden op 26-03-1849 te Beusbergen op 
48-jarige leeftijd, dg. van Berent Zwiers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Derk Hendrik Meengs, geboren op 02-10-1827 te Beusbergen, overleden op 08-05-1900 te 

Markelo op 72-jarige leeftijd, huwt 11-03-1847 met Johanna Loos en hertr. 26-04-1849 te 
Diepenheim met Johanna Ziel. 

2. Berendina Meengs, geboren 1828 te Beusbergen, overleden op 10-12-1830 te Beusbergen. 
3. Berend Jan Meengs, landbouwer, geboren 1831 te Beusbergen, overleden op 12-02-1874 te 

Beusbergen, ongehuwd. 
4. Hendrik Jan Meengs, wethouder en dir. Onderlinge Verz. Markelo, geboren op 03-04-1835 te 

Beusbergen, overleden op 15-12-1899 te Beusbergen op 64-jarige leeftijd, huwt 22-08-1874 
met Geertrui Lonink. 

5. Hendrika Johanna Meengs, geboren 1838 te Beusbergen, overleden op 14-02-1885 te 
Markelo, huwt 21-3-1861 met Arend Jan Heilersig. 

6. Hendrine Meengs, geboren 1842 te Beusbergen, overleden op 10-03-1843 te Beusbergen. 
De broers Berend Jan en Hendrik Jan vertrekken in 1865 naar erve Wiemerink 2.4.310. 
 
Dan komt uit Olst de fam. Vosman: 
Harmen Vosman, geboren 1834 te Diepenveen, overleden op 11-03-1914 te Holten. 
Gehuwd op 09-02-1860 te Diepenveen met Alberdina Smeenk, geboren circa 1833 te Gorssel, 
overleden op 22-09-1903 te Holten. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem Vosman, geboren 1860 te Olst. 
2. Hermannus Albertus Vosman, geboren 1863 te Olst. 
3. Anthonie Vosman, geboren op 31-08-1865 te Beusbergen, gedoopt op 01-10-1865 te 

Markelo, huwt 27-11-1886 met Berendina Maria Wibbelink. 
4. Evert Harmen Vosman, geboren op 02-07-1868 te Beusbergen, gedoopt op 09-08-1868 te 

Markelo. 
5. Hermina Vosman, geboren op 11-05-1871 te Beusbergen, gedoopt op 02-07-1871 te 

Markelo. 
Hermannus Albertus Vosman, geboren 1863 te Olst, overleden op 20-01-1942 te Rijssen. 
Gehuwd op 13-10-1888 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 14-10-1888 te Markelo met Gerritdina 
Johanna Geerdink, geboren 1864 te Stokkum, overleden op 16-02-1949 te Rijssen, dg. van Jan 
Geerdink en Gerritdina van Essen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Harm Vosman, geboren op 12-08-1889 te Beusbergen, gedoopt op 01-09-1889 te Markelo. 
2. Jan Vosman, geboren op 10-12-1890 te Beusbergen, gedoopt op 01-02-1891 te Markelo. 
3. Alberdina Hermina Vosman, geboren op 08-08-1892 te Beusbergen, gedoopt op 

04-09-1892 te Markelo. 
4. Gerrit Hendrik Vosman, geboren 1894 te Beusbergen, overleden op 26-03-1895 te 



Beusbergen. 
5. Gerrit Hendrik Vosman, geboren op 19-10-1895 te Beusbergen, gedoopt op 01-12-1895 te 

Markelo. 
6. Hendrika Gerritdina Vosman, geboren op 08-02-1898 te Beusbergen, gedoopt op 

03-04-1898 te Markelo. 
7. Christina Arendina Vosman, geboren op 19-11-1899 te Beusbergen, gedoopt op 

07-01-1900 te Markelo. 
Fam. Vosman vertrekt in 1901 naar Rijssen. 
 
Dan komt vervolgens de fam. Pinkert uit Holten. 
Willem Pinkert, geboren 1867 te Holten, overleden op 29-10-1932 te Hengelo O. 
Gehuwd op 30-04-1887 te Holten met Gerritje van Zon, geboren 1864 te Holten, overleden op 
16-02-1936 te Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Harmina Pinkert, geboren 1893 te Holten, overleden op 29-04-1972, huwt 2-5-1914 met Jan 

Hendrik Zandjans en hertr. 24-4-1920 met Arent Jan Krijgsman. 
2. Jan Pinkert, geboren 1896 te Holten, overleden op 08-12-1972. 
3. Hendrik Jan Pinkert, geboren 1897 te Holten, overleden op 26-12-1956, huwt 14-02-1925 

met Gerritdina Johanna Meijer. 
4. Dina Pinkert, geboren 1899 te Holten, overleden op 26-05-1980, huwt 24-09-1921 met 

Teunis Jan Roeterdink. 
5. Johanna Berendina Pinkert, geboren 1900 te Holten, overleden 1907 te Beusbergen. 
6. Willem Pinkert, geboren 1903 te Beusbergen. 
 
In 1915 komt de fam. Odink van erve de Keujer (2.2.090) en bovenstaande fam. Pinkert gaat daar 
naar toe. 
Berend Jan Odink, geboren 1883 te Elsen, overleden op 05-06-1946 te Beusbergen, zn. van Hendrik 
Jan Odink en Johanna Senkeldam/Elsen. 
Gehuwd op 04-12-1909 te Markelo met Johanna Meengs, 25 jaar oud, geboren op 19-01-1884 op 
Wiemerink te Beusbergen, gedoopt op 09-03-1884 te Markelo, overleden op 06-08-1938 te 
Beusbergen op 54-jarige leeftijd, dg. van Hendrik Jan Meengs/Beusbergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Geertruida Odink, geboren op 30-03-1910 te Stokkum, gedoopt op 01-05-1910 te 

Markelo, huwt 25-04-1934 met Gerrit Jan Arend Stokreef. 
2. Hendrik Jan Odink, werkzaam bij Ministerie van Landbouw, geboren op 08-04-1913 te 

Stokkum, gedoopt op 04-05-1913 te Markelo, overleden op 04-05-1994 op 81-jarige leeftijd, 
huwt met Aaltje Eleveld. Zij woonden later op erve Eertink te Herike. 

3. Hermannus Odink, geboren op 06-02-1915 te Stokkum, overleden op 27-10-1996 te 
Deventer op 81-jarige leeftijd, begraven op 01-11-1996 te Markelo. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-08-1938 te Markelo met Hendrika Johanna Wolbrink, 20 
jaar oud, geboren op 26-08-1918, gedoopt op 06-10-1918 te Markelo, overleden op 
03-10-1993 te Beusbergen op 75-jarige leeftijd, dg. van Jan Wolbrink en Jenneken Hiddink. 

Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Odink, geboren 1942 te Beusbergen, huwt 20-05-1966 met Hendrik J. te 

Velthuis/Gelselaar/Beerserveld. 
2. Berend Jan Odink, landbouwer, geboren op 14-02-1947 te Beusbergen. 

Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-10-1988 te Markelo met Jenny Ordelman, wed. van J. 
Schouwink. Zij vertrekken in 1998 naar Hengelo. 
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