
Boerderijnummer   2.4.040 
Erfnaam    Gelkink 
Oudste vermelding   1379 
Afgebroken ca 1869, was gelegen tussen Koenderink en Ikkink 
 
Historie boerderij 
De boerderij Gelkink, die ca. 100 meter zuidelijk van Koenderink en ca. 80 meter noordelijk van Ikkink 
stond, wordt in de 14e eeuw al genoemd als een leengoed van de Bisschop van Utrecht. “Den tiende 
over Ghelekinck to Stockem” worden dan beleend door de familie van der Maet. Waarschijnlijk vanaf 
1440 was het Gelkink eigendom van het Groote- of Voorster Gasthuis in Deventer.  
In 1737 hebben de toenmalige bewoners, de gebroeders Krabbenbos, de boerderij aangekocht. 
 
Het moet altijd een grote boerderij zijn geweest die b.v. in 1475 als een volle gewaarde boerderij werd 
aangeslagen voor de belasting, in 1601 9 mudde land omvatte en in 1811 een veestapel bezat van 2 
paarden, 7 koeien, 6 vaarzen en 6 kalveren. 
Nadat in 1854 de laatste bewoner, de ongehuwde Gerrit Berendsen, was overleden werd de boerderij 
in 1868 geveild in opdracht van de erfgenamen Jan Harmen Berendsen op de Renger, Harmen 
Berendsen op HarmWissink-Herike en Hendrika Berendsen op de Wêver. De grond die na de 
markedeling was uitgegroeid tot bijna 33 ha raakte versnipperd en de boerderij werd voor afbraak 
verkocht. Met het afbraakmateriaal werd een nieuwe schuur gebouwd bij de boerderij Dijkink. 
Belangrijkste kopers waren het Weldam met 6 percelen, de Wever met 4 percelen en de Renger met 
10 percelen. 
 
Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen. 
Den tiende over Ghelekinc to Stockem, to Stichtes lene. 
1379-1382. Beleend door Bruen van der Maet. 
28-04-1394. Roeloff ter Maet. 
28-04-1394/15-01-1419. Rodolphus ter Maet na de dood van zijn vader Roeloff. 
 
28-09-1440. Archief Gasthuizen Deventer. 
Wigbolt van Warmelo, richter van Kedinghen, oorkondt dat Johan Roleving aan zijn neef Oetbert 
Rolevinch verkocht heeft o.a. de tienden over Ghelekinc te Boesberghe. 
 
1448. Aerndt van Warmelo, richter van Kedingen, oorkondt dat Oetbert Rolevijngk aan zijn oom Johan 
Rolevijngk de lijftocht heeft gemaakt uit de tienden te Gelckijngk. 
 
10-11-1474. GA Deventer. Archief van het Groote en Voorster Gasthuis te Deventer. Inv.nr. 636. 
Bertolt van Langhen, rigter over Kedinghen, doet kond dat Grete en Aleyd Rolevijnck met Dijrik 
Wolterssone als momber, en Dijrik zelf als zaakwolde, aan Dijrike Hermanszone en Wolter diens 
vrouw verkocht hebben de grove en smalle tienden over het erve en goed Ghelekijnck in de 
buurschap Boseberghe, kerspel en gerigt Marckeloe, voor een vrij en doorslachtich eigen goed. 
 
1475. Schattingsregister. 2 s., bet. 3 golden r.g. 
 
1601-1602. Verpondingsregister. 9 mudde landes, 2 dachwerck. 
 
Archief erve Wiemerink. 
10-06-1634. 
Ick Geraerdtt de Grueter wegens rijdderschap unde steeden Representeerende die Heerenn Staeten 
der Landtschap van Overissell in der tijdtt een gesworen richter tott Keddingen doe condt kenne und 
betuige in crachte deses mijns apenen bezegelden und gegeven breves, hoe datt voer mijnen hyr toe 
verwalter des Gerichtsz den E. Henrich Wichman (allent suis an my gedanen gesetz) in apentlijcker 
zistz session, personlijcker ist erschenen der Ehrvest und Wolachtbarer Adriaen van Laer Amptman, 
verclaerende in eenen waeren oprechten onlossbaren erfkoep Erff Ervelijck sonder eenige genade 
van wedderlosse vercoft te hebben, gelijck Comparant alnoich steede und vast vercoft cracht deses 
Jan Gelckinck, Jenneken eheluiden ende haeren beyden Erfgenamen eenen stuck bouwlandtz groet 
umbtrent een muidde geseys uuittet Erve und guit Gelckinck gelegen in die Stockemer Ess, genompt 
het Luitteke Kempsken tuschen die landerijen van Wernsinck und Rensinck en van een stuicke uuittet 
voers. Erve Gelckinck genompt Hallers Stuck geleg[en] tuischen Conderinck ende Wernsingh 
Landerijen, in aller gestalt sodane voerbenompte Landerijen ... in haerer limiten und bepalinge in der 



Gerichtampte Keddongen onder die clocke van Marckell gelegen binnen. Ende ditt allent voer eener 
genoechsame somma van penninge dar van sich vercoper voer hem und sijn Erfgen. van alles 
oprechter vollencomentlijcker betalong dede bedancken den lesten penninck mett den eersten waer 
fur hem ter tijdtt wall angenogende und sijnen erffgenamen und nacomeling[en] tott allen tijden wall 
angenog[en] sall, doende hijr van vercoper in bester forma rechtens, mett hande ende monde 
opdracht, cessie, vortz renunciatie allent tott erff ervelijcker possessien eygendom ende gebruick van 
copere und haere mede bestempten die welcke ..... lijcker daer funde geerft, loss oick gerechtiget 
sollen wesen, .... met haere mede bestempten te tijden darvan onterfft sollen sin und blijven schu 
.......... anspracke dese recht gerechtiget schaeden hebben te verwachten, oftt konnen pretendeeren, 
belavende vortz vercopere in den selvige Gerichte solcks alles in verhalter qualiteit t'allen tijden te 
staen wachten und waeren voer iedermans ..... kan sich des gebuirt vortz voer alle die gennige die 
des toe rechte kommen  wyllen, oick die wyders versoicht zijnde alletoes sonder costen der coperen 
geerne starcken und beter vestnisse te und Erfnamenschap te doene, lost na rechte gebuirt ende 
copere genoichsam verzecert sollen sin und blijven allent onder submisse und verbintnisse den 
vercoperen peersoen, und guideren geene Exempt. Op watt plaetzen, heeren landen steeden oftt 
dorpen die oick, oder te becomen mogen sijn, umme darafine allen hinder, uncost ende schade, bij 
slechter pandonge, heeler executie te mogen verhalen, sonder ennige pandtweerong dar tegens te 
doen, oftt laten geschien voer     iemande renuncieerende in cracht van desen alle und iegelijcker 
exceptien privilegien, de beneficien van vrije marckten, oftt andere dergelijcker practiquen, den inhalt 
voor deser ennichsins contrarierende, vortz     generaliter allt gennige so desen ennichsins 
contrareeren kodde odder mochte, darvan und alles ter eenremall renuncieerende Allent oprecht 
sonder ennige fraude dan dit alsoo in verhalter gestalt gerichtlijcken is     gepassiert. Waeren hijrmet 
bij an und aver als Cuirnoeten und Gerichtsluiden joncker Wolter Splinter ende Berent Helmichs die 
orer oerkundt mede daruip entfang[en]. Des in waerheit oerkundt hebbe ick richter vorsz. dessen 
brievent mett onderschrijvens mijn handtt und uithangende zegell bevestigett. 
Gegeven den thijnden Juny Jaers sestinhondert veer unde dertigh Alter Calender. 
 
10-06-1634. 
Ick Henrich Wijchman, in der tijdtt verwalter ende Gesubstitueerde rijchter des Gerichtamptz 
Keddingen doe condt kenne ende betuige in crachte deses mijns apenen bezegelden und gegeven 
brieves, hoe datt voer mij in sessione judicy, ende in die tegenwoerdicheit van nabeurich getuig[en] 
und Gerichtzluiden peersoonlijcker ist erschenen Jan Gelckinck, bekomende voer hem, Jenneken 
zijner huisvr. und Erfgen[namen] .... ster deuchdelijcker becander schuelt schuldich to sijn der Ehrvest 
und Wolachtbaeren Adriaan van Laer Amptman, die gerechte suivere somma hondert vijf unde 
twintich daller tot 30 stuiver stuck becennende diese schult penninge van die Landerijen, so Gelckinck 
voer desen van den amptman uittet Erve und guit Geelckinck gecoft hefft, het eene genompt het 
Luitteke Kempeler, het andere het Hallers Stuck in de Stockemer Ess gelegen, welcke voers. 125 
daller belaeft de Comparant an de here Amptman vercoperen onfeijlbaer prompt te betalen, nae Dato 
deses aver een Jaer met die behoerlijcke interesse daerbij vijff vant hondert stellende darvoer 
Comparant so wall wech[ens]   die Capitall somma als vercoperen interesse, die welck beyde stucke 
gecoften Landes, tot eenen vaste hypotecijen ende onderpand dieselven Landerijen voersz. benompt, 
darvoer steede und vast biss tott der afflosse  verbonden sollen sijn ende blijven oncost hinder of ten 
schaden met slechter panding, und .. eler executien daeromme te mogen verfallen sonder eenige 
pandtweeronge hijrentegens te doen, oftt laeten gescheen vor iemand Ende sall den Amptman 
vercoperen vrij staen daetlijcker totter distractie der vercofften Landerijen mogen procederen ...... bij 
raede ende nae rechte belevent wordt, sunder eenige oppositie hijrentegens te gebruicken waer met 
den Amptman vercoper vollen comentlijcker mag sine voer getonde pretensiones sall gecontracteret 
sin ende blijven, Renuncierend Comparant Gelckinck ter selven sijne alle exceptien privileges und 
benificeren rechtens, desen ter contrarie doende, allent oprecht sonder fraude daer dit aldus wie 
voors. gerichtelijckes gepassiert, warvan hijr met bij an unde aver Ceurnoeten und Gerichtsluiden 
joncker Wolter Splinter ende Berent Helmich schulte die oere Oerkunde mede darop entfangen desen 
Waerheit oerkundt hebbe ick Richter dessen brief mett onderschrijvens mijns handt ende 
aenhangenden zegell bevestiget. 
Gegeven den Thijnden Juny Jaers sestinhondert veer unde dertigh. 
 
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 
 
In 1724 leent de ongehuwde Berent Gelkinck (*1675) f 400 aan Willem en Jenneken Krijsman. 
 
In 1730 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. 
 
In 1737 kopen Harmen Gelkink en vrouw Maria Meengs en Gerrit Gelkink (broer van Harmen) van het 
kinderhuis te Deventer het erve Gelkink. 
 
In 1746 kopen Hermen Weevers en vrouw Berendine te Duis op Haagsman wonende voor f 150,- van 
Berent ten Gelkinck, wegens hooge jaeren en swaeckheits des lichaems niet aanwezig, een half 
dagwerck hooylant gelegen in het Stokkumer Broek bij de Bolks-Beeke. 
 
In 1747 laat de ongehuwde Gerrit zijn testament opmaken waarbij hij zijn aandeel in de boerderij 
nalaat aan zijn broer Harmen. Daarnaast laat hij 100 Car. guldens na aan zijn oudste broer (ook) 
Gerrit op Krabbenbos in de Dijkerhoek, 100 gulden aan de kinderen van zijn overleden broer Hendrick 
op Cusbelt en 100 gulden aan de armen van Markel: 
1747. Testament van Gerrit Crabbenbos Jr. op "Gelkink". 
Gerrit Krabbenbos junior, sigh met sijn Broer Harmen Krabbenbos op 't Gelkinck opgetrouwt, 
ophoudende en lange jaren opgehouden hebbende, voor een jaar of thijn nevens zijn broer Harmen 
Gelkinck voorn. het erve van de Heeren van Deventer in Maatschappije yeder voor de halfscheid voor 
verre in de twintig hondert Car. gekoft hebbende. 
  --- laat z'n bezittingen waaronder het halve erve Gelkink na aan z'n broeder uitgezondert een legaat 
aan oudste broer Gerrit Krabbenbos op het Erve Krabbenbos, een legaat van ƒ100 aan de 4 kinderen 
van wijlen broer Hendrik Krabbenbos op Cusbelt en nog ƒ100 aan de Armen van Marculo 
  --- Ende indien het mogte gebeuren dat broer Harmen voor mij mogt komen te sterven soo sal in 
desselfs plaatse gesteld worden zijn vijff na te laeten kinderen. 
 
Circa 1750. Gelkink heeft bij 't huis aengegraven aen de beide gaerdens 2 spind en betaalt met 
24.0.0. 
 
In 1757 verkopen de erfgenamen van Berend Gelkink (geb. 1675) een akker bouwlant het Hulsbeeker 
Stukke genaamt groot 5 schepel gesaay in de Markeler Esch aan Jan Wannink en Aeltjen Bruil 
wonende op Morsman. 
Meest van de erfgenamen zijn kinderen van Berend zijn broers en zusters: Jan Lonink en Aaltjen 
Cuipers, Gerrit Heuvelman en Geertruit Lonink, Harmen Ikkink en Berentjen Lonink, Harmen Thijink 
en Aeltjen Lonink, Arent Zilvolt en Berendjen Vrends, Derk Meengs en Janna Kolvoort, Gerrit Meengs 
en Jenneken Gelkink, Harmen Straaten en Aaltjen Dijkink, Gerrit Leferink en Jenneken Elkink, Hendrik 
ter Haar en Teunisken Elkink, Berent Senkeldam en Anna Wannink, Hilleken Meengs de wed. van Jan 
Lammertink en Jenneken Lonink de wed. van Jan Volkering. 
Eveneens verkopen bovengenoemde erfgenamen aan hun mede erfgenaam Gerrit Meengs en 
Jenneken Gelkink het hun aangeerfde 2/3 parten van een perceel bouwlant, den Anholdskamp 
genaamt, groot 6 schepel gesaay. 
 
In 1764 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Lowijse Gelkink; weduwnaar 
Harmen blijft achter met de kinderen Harmen, Engeltjen, Aaltjen en Maria; hij zal hertrouwen met 
Geertruid Kremers. Aan zijn zoon Harmen wordt het halve erve Gelkink overgedaan, alsmede het 
Roeland, het Loostukke, het Stockdaalder Slagh en een stuk land in den Dorper Esch. Hij moet dan 
aan zijn zusters uitkeren f 550,-, een 2-jarig paard, een koe, een kiste, een swart kleed, bedden, 
twiltogen, een linnen, 3 paar lakens, 3 paar kussentogen, 50 elle smaldoek, 10 elle breeddoek, 10 elle 
ganseoogen, 5 elle pellen alsmede de inhoud van moeders kiste. 
 
In 1801 koopt Willem Gelkink voor f 1600,- van de opziender en bestierder (!) van het Groote Gasthuis 
te Deventer een tiende gaande uit het erve Gelkink. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 merrien, een merrie veulen, 7 koeyen, 6 vaarsen en 6 kalveren. 
1811-1815 huisnr 652. 
 
Archief erve Wevers in Beusbergen: 
1854. Taxatie van goederen van Gerrit Berendsen (1805-1854) op Gelkink. 



Er wordt door de bewoners van erve Gelkink heel veel getrouwd met buurtgenoten. 
 
Bewoning 
Jan Gelckinck. Genoemd in 1634. 
Gehuwd voor de kerk circa 1633 met Jenneken Gelckinck. Genoemd in 1634. 
Uit dit huwelijk: 
Berend Gelkinck, diaken, geboren circa 1638, overleden te Beusbergen, begraven op 04-07-1700 te 
Markelo. 
Gehuwd voor de kerk circa 1671 met Aelken NN, geboren circa 1653. Zij is mogelijk een Elkinck. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Gelkinck, geboren circa 1672 te Beusbergen. 

Gehuwd voor de kerk op 06-03-1701 te Markelo met Geertje Meeing, 22 jaar oud, geboren te 
Beusbergen, gedoopt op 26-01-1679 te Markelo, dg. van Teunis Meeing/Beusbergen. 

2. Hermen Gelkinck, geboren circa 1673 te Beusbergen, huwt febr. 1699 met Jenneken 
Hermens Wijmering/Markel en hertr. 15-3-1722 met Jenneken Egberts Schoppen. 

3. Berend Gelkinck, geboren te Beusbergen, gedoopt op 18-04-1675 te Markelo, overleden 
circa 1755 te Beusbergen. 

4. Altjen Gelkinck, geboren te Beusbergen, gedoopt op 12-11-1676 te Markelo, huwt 5-7-1696 
met Jan Arents Loning/Markel. 

5. Gerrit Gelking, gedoopt op 20-10-1678 te Markelo. 
6. Tonis Gelkinck, geboren te Beusbergen, gedoopt op 18-08-1680 te Markelo, begraven op 

17-02-1731 te Markelo op 50-jarige leeftijd, huwt 8-9-1715 met wed. Jenne Elcking en hertr. 
26-1-1721 met Fenneken Wolters Egbers. 

7. Geertje Gelkinck, geboren te Beusbergen, gedoopt op 01-10-1682 te Markelo, overleden na    
1748, huwt 18-3-1703 met wed. Sweer Meijngs. 

8. Jan Gelkinck, geboren te Beusbergen, gedoopt 02-1685 te Markelo. 
9. Jenneken Gelkinck, geboren te Beusbergen, gedoopt op 23-01-1687 te Markelo, overleden 

circa 1735 te Beusbergen, huwt 19-10-1710 met Jan Jansen Wanning/Beusbergen en hertr. 
19-10-1721 met Berent Wanninkhof/Geesteren. 

10. Hendrik Gelkinck, geboren te Beusbergen, gedoopt op 03-03-1689 te Markelo. 
11. Hermen Gelkinck, geboren te Beusbergen, gedoopt op 27-11-1692 te Markelo. 
12. Hermina Gelkinck, geboren te Beusbergen, gedoopt op 10-10-1697 te Markelo, overleden te 

Beusbergen op 30-jarige leeftijd, begraven op 24-08-1728 te Markelo, huwt 6-5-1725 met Jan 
Jansen Dijcking. 

Gerrit Gelking, gedoopt op 20-10-1678 te Markelo, overleden circa 1720 te Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 29-10-1710 te Markelo met Hendrikjen Wanning, 
geboren te Beusbergen, overleden te Beusbergen, begraven op 09-06-1716 te Markelo, dg. van Jan 
Wanning/Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 23-05-1717 te Markelo met Marie Meengs, 25 jaar 
oud, geboren te Beusbergen, gedoopt op 12-07-1691 te Markelo, overleden na 1758, dg. van Sweer 
en Marie Meengs. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Grietje Gelking, geboren te Beusbergen, gedoopt op 16-08-1711 te Markelo. 
2. Berend Gelking, geboren te Beusbergen, gedoopt op 09-04-1713 te Markelo, overleden circa 

1739 te Beusbergen, huwt 13-6-1737 te Bathmen met Aaltjen Jansen Bruil/KG. In 1733 met 
att. naar Almen, knecht van kleermaker Derk Scheutink. 

3. Aeltje Gelking, geboren te Beusbergen, gedoopt op 18-03-1714 te Markelo. 
4. Jenneken Gelking, geboren te Beusbergen, gedoopt op 12-05-1715 te Markelo. 
Uit het tweede huwelijk: 
5. Hendrikjen Gelking, geboren te Beusbergen, gedoopt op 17-07-1718 te Markelo. 
6. Gerritjen Gelking, geboren te Beusbergen, gedoopt op 03-11-1720 te Markelo. 
Marie Meengs hertrouwt voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 20-03-1721 te Markelo met Harmen 
Crabbenbos, 29 jaar oud, gedoopt op 10-01-1692 te Markelo, zn. van Derck Crabbenbos en Wijsse 
Bröking. 
Uit dit tweede huwelijk: 
3. Geertjen Gelking, geboren te Beusbergen, gedoopt op 02-08-1722 te Markelo, huwt circa 

1744 met Derck Jansen Leunk/Stokkum, vervolgens 28-12-1752 met Arent Berents Loos en 
hertr. 16-4-1774 met Gerrit ten Thije. 

4. Maritjen Gelking, geboren circa 1724 te Beusbergen, overleden circa 1750 te Beusbergen, 
huwt circa 1749 met Jan Alberts Koenderink. 



5. Jenneken Gelking, geboren circa 1727 te Beusbergen, overleden na 1792 te Beusbergen, 
huwt 4-5-1755 met Gerrijt Dercks Meyngs/Beusbergen. 

6. Derk Gelking, geboren te Beusbergen, gedoopt op 04-12-1729 te Markelo. 
7. Wijsken Gelking, geboren circa 1732 te Beusbergen, overleden circa 1763 te Beusbergen. 

Gehuwd voor de kerk op 08-06-1755 te Markelo met Harmen Berentsen, 25 jaar oud, 
bouwman, gedoopt op 02-04-1730 (geb. op erve de Schipbeke) te Diepenheim, zn. van 
Harmen Berentsen van Hengstegoor en Jenneken Harmsen/Diepenheim. 

Uit dit huwelijk: 
1. Engele Gelkink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 19-09-1756 te Markelo, overleden op 

25-07-1816 te Markelo op 59-jarige leeftijd, huwt 6-6-1783 Arent Jansen Sligman/Markelo. 
2. Harmen Gelkink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 26-02-1758 te Markelo. 
3. Aaltjen Gelkink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 02-12-1759 te Diepenheim, overleden 

jong. 
4. Aaltje Gelkink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 30-08-1761 te Markelo, overleden circa 

1801 te Markelo, huwt ca 1791 met Berend Teunissen Brukink en hertr. ca 1795 met Gerrit 
Jansen Meenderink. 

5. Marya Gelkink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 12-09-1762 te Markelo, overleden op 
18-07-1828 te Beusbergen op 65-jarige leeftijd, huwt 2-7-1797 met Hendrik Jan 
Wansink/Beusbergen en hertr. 30-3-1806 met Harmen Jansen Koenderink. 

Harmen Berentsen hertrouwt voor de kerk (2) 06-1764 te Markelo met Geertruid Kremers, 
overleden op 14-08-1810 te Beusbergen. 
Uit dit tweede huwelijk: 
6. Willem Berendsen, geboren te Beusbergen, gedoopt op 31-03-1765 te Markelo.  
7. Janna Berentsen, geboren te Beusbergen, gedoopt op 28-09-1766 te Markelo, overleden op 

09-08-1845 te Markelo op 78-jarige leeftijd, huwt 13-7-1804 met Derk Hendrik Rietman en 
hertr. 3-3-1806 met zijn broer Harmannus Rietman. 

Willem Berendsen, geboren te Beusbergen, gedoopt op 31-03-1765 te Markelo, overleden op 
18-12-1828 te Beusbergen op 63-jarige leeftijd. Hij was lid van de gemeenteraad van 1821 tot 1828. 
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 15-07-1804 te Markelo met Harmina Weerds, 22 jaar 
oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 05-05-1782 te Markelo, overleden op 03-12-1841 te 
Beusbergen op 59-jarige leeftijd, dg. van Harmen Poelink of Weerds en Hendr. Wannink/Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Berendsen, landbouwer, geboren op 12-06-1805 te Beusbergen, gedoopt op 

16-06-1805 te Markelo, overleden op 17-07-1854 te Beusbergen op 49-jarige leeftijd, 
ongehuwd. 

2. Hendrika Berendsen, geboren op 06-12-1806 te Beusbergen, gedoopt op 07-12-1806 te 
Markelo, overleden op 03-04-1846 te Beusbergen op 39-jarige leeftijd, huwt 30-09-1841 met 
wed. Gerrit Derks Leunk op Wevers/Beusbergen. 

3. Harremine Berendsen, geboren op 16-08-1808 te Beusbergen, gedoopt op 21-08-1808 te 
Markelo, overleden op 25-07-1843 te Beusbergen op 34-jarige leeftijd, ongehuwd. 

4. Harmen Berendsen, geboren op 18-07-1811 te Beusbergen, gedoopt op 21-07-1811 te 
Markelo, overleden op 27-08-1859 te Herike op 48-jarige leeftijd, huwt 01-06-1843 met wed. 
Jenneken ten Zeldam/Herike en hertr. 13-09-1855 met Jenneken Kloosters. 

5. Aleide Berendsen, geboren op 28-04-1813 te Beusbergen, gedoopt op 02-05-1813 te 
Markelo, overleden op 28-01-1815 te Beusbergen op 1-jarige leeftijd. 

6. Arend Jan Berendsen, geboren op 27-01-1816 te Beusbergen, gedoopt op 28-01-1816 te 
Markelo, overleden op 20-10-1817 te Beusbergen op 1-jarige leeftijd. 

7. Engeltje Berendsen, geboren op 01-06-1819 te Beusbergen, gedoopt op 06-06-1819 te 
Markelo, overleden op 04-06-1821 te Beusbergen op 2-jarige leeftijd. 

8. Jan Harmen Berendsen, geboren op 13-02-1822 te Beusbergen, gedoopt op 17-02-1822 te 
Markelo, overleden op 07-07-1860 te Stokkum op 38-jarige leeftijd, huwt 10-04-1851 met 
Fenneken Visscher/Stokkum. 

 
Van 1854 tot 1860 werd de boerderij door de erfgenamen verhuurd aan:  
Hendrik Jan Greven, geboren op 18-12-1819 te Stokkum, gedoopt op 26-12-1819 te Markelo, 
overleden op 26-01-1901 te Markelo op 81-jarige leeftijd, zn. van Arend Jan Greven en J. 
Kevelham/Stokkum. 
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-11-1854 te Markelo met Gerritdina Klumpers, 22 jaar oud, 
geboren op 04-03-1832, gedoopt op 18-03-1832 te Markelo, overleden op 22-01-1901 te Markelo op 
68-jarige leeftijd, dg. van Egbert Klumpers en Geertruid Bussink. 



Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Jan Greven, geboren 1855 te Beusbergen, overleden op 06-03-1857 te Beusbergen. 
2. Gerrit Hendrik Greven, slager, geboren op 22-08-1856 te Beusbergen, gedoopt op 

07-09-1856 te Markelo, overleden op 14-02-1939 te Markelo op 82-jarige leeftijd. 
3. Egberdina Johanna Greven, geboren op 20-07-1858 te Beusbergen, gedoopt op 05-09-1858 

te Markelo, overleden op 13-01-1935 te Markelo op 76-jarige leeftijd, huwt 03-10-1885 met 
steenbakker Jan Rohaan. 

Bovenstaande fam. vertrok in 1860 naar Greven/Lamtink (1.2.050) in de Dijkerhoek. 
 
Tevens huurden van 1861 tot de afbraak in 1869 en afkomstig uit Ruurlo: 
Harmen Schutters, geboren op 18-08-1802 op de Haar in Zwiep, gedoopt op 22-08-1802 te Lochem, 
overleden op 21-06-1864 te Beusbergen op 61-jarige leeftijd, zn. van Gerrit Schutters. 
Gehuwd met Jenneken Harmsen, geboren op 27-07-1804 op Overveld onder Almen, gedoopt op 
05-08-1804 te Bathmen, overleden op 31-03-1864 te Beusbergen op 59-jarige leeftijd, dg. van Willem 
Harms en Jenneken Jansen. 
Uit dit huwelijk: 
Gerrit Jan Schutters, geboren 1835 te Ruurlo. 
Gehuwd op 29-12-1862 te Markelo met Hendrika Kruimelaar, geboren 1830 te Holten. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Harmen Schutters, geboren op 04-09-1863 te Beusbergen, gedoopt op 04-10-1863 te 

Markelo, overleden op 21-06-1864 te Beusbergen, 291 dagen oud. 
2. Johanna Berendina Schutters, geboren op 22-08-1865 te Beusbergen, gedoopt op 

01-10-1865 te Markelo, huwt 15-7-1887 te Laren met Hendrik Jan Meyer. 
3. Hermina Schutters, geboren op 23-10-1866 te Beusbergen, gedoopt op 06-01-1867 te 

Markelo, huwt 12-6-1896 te Laren met Willem Jan Hiddink. 
4. Berendina Schutters, geboren op 29-10-1868 te Beusbergen, gedoopt op 06-12-1868 te 

Markelo, huwt 16-8-1890 te Laren met Willem Nokkert. 


