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Kloppers
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midden 17 eeuw ?
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Historie boerderij
Dit daglonershuisje zal mogelijk midden 17e eeuw gesticht kunnen zijn. Mogelijk komt de erfnaam van
de zg klopjeshuizen die in Twente voorkwamen; dzw huizen waar vrouwelijke kerkdienaressen en
pastoorshulpen woonden. En dit zou mogelijk kunnen zijn omdat het niet zo ver van de oude pastorie
gelegen was.
Tevens zou het dezelfde huis kunnen zijn geweest waar rond 1600 Joan Hallers woonde en in 1632
Fenna Hallers. (Echter zou dit Hallers ook een voorloper kunnen zijn geweest van het naburige en
afgebroken erve Vennebekken).
Het was eigendom van de bewoners en kwam in de 2e helft der 18e eeuw door vererving voor de helft
in handen van Pongers.
In 1719 koopt Harmen Cloppers een stuk grond in Beusbergen:
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van
Overijsel, Richter van Kedingen, doe cond ende certificeere voor d'opregte waerheid dat voor mij ende
ceurnoten hierna benoemt, gecompareert ende erschenen sijn Willem Albers Absoluit en Swenne
Brugginck sijn huysvrouw met haar voorm. eheman als haeren verkozen momboir in desen
geassisteerd zijnde, ende hebben sij comparanten nadat den laatsten en den eersten cooppenninck
ten vollen was voldaen, bekent uit kragt en gedaene wettelijcke verkoopinge den dato 7 oct. 1718
gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Harmen Gerritsen Kloppert en Anna
Plasmans en haar beyder erfgenaemen een stuckjen lands genaemt het Kremers lant in de buurschap
Stokkum, Gericht van Kedingen, sijnde vrij en allodiael hun comparanten daarvan ontervende en de
hem coper voorm. en desselfs erfgenaemen daer wederom aen ervende, belovende sij comparanten
verder bovengemelte stuckjen landt ten allen tijden te sullen wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als erffcoops recht is forma applissima sonder argelist in oirconde der waerheidt daar dit
alles passeerde waarin met mij Rigter hier aen en over als ceurnoten Jan Bronninkreef en Jan ten
Heihteler, hebbe ik Richter dese ende mede uit comp. naeme mij hiertoe specialijck versogt dewijl sij
niet schrijven, nog regelen kunnen, getekent en gesegelt. Actum op den Huyse Heeckeren den 24
May 1719.
Testament Anna Plasmans, de 2e vrouw van Hermen Kloppers, in augustus 1722:
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van
Overijssel Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij
Richter en ceurnoten hierna benoemt gecompareert ende erschenen is Anna Plasmans geassisteert
met de Eerwaerde Heer Samuel Sertorius Predicant tot Marckel als haeren verkozen en toegelaeten
mombaer in desen, kranck te bedde liggende, edog bij seer goeden verstande, overdenkende de
sterflijckheit der menschelijcke natuire, de sekerheit des doots, ende onsekere tijde van dien, dat niet
gaerne willende sterven voor en aleer sij testatrice over haere tijdelijcke goederen haar van Godt de
Heere genadelijck verleent, mogte hebben gedisponeert soo is 't, dat sij testatrice haar ziele overgeeft
aen Godt Almagtig, en sijn barmhartigheit en haer dode lichaem ter eerlijcker begraffenis.
Ende institueert en nomineert sij testatrice voorm. bij titul van institutie tot haer eenige en universele
erfgenaem haer lieve eheman Harmen Kloppert in alle haere na te latene goederen soo roerende als
onroerende goederen, actien en crediten en gene in 't groot offte klein uitgesondert off wat naeme het
selve mogte hebben.
Voorts legateert sij testatrice aen de Diaconie van Marckel drie guldens, nadat haer testatrice voorm.
dese haere nuncupative testamentien dispositie bescheidentlijck vertoont tot voorm. was voorgelesen
en haer gevraegt of dit haer uiterste wille waare, en heeft sij daerop geantwoort van ja en daertoe
vrijwillig en ongedwongen gekomen te sijn bekende ende begerende, dat deese haere uiterste wille en
meninge als er soude worden nagekomen, soo niet als een formeel nuncupat testament, ten eersten
als een codicil gifte ter saeke des doots, ofte onder des levendigen, ofte soo als deselve ende
cragtigste en bondigste forma regt en sal kunnen of mogen bestaen.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij Richter hier en als ceurnoten Berent Wevers en Lambert Jan
van Leeuwen. Sonder arg of list in oirconde hebbe ik Richter dese neffens de Eerwaerde Heer
Samuel Sertorius als momboir in desen hiertoe specialijck van haer testatrice versogt, dese sij niet
schrijven kan, nog zegel gebruickt om dese met haere naeme te tekenen en bezegelen. Getekent en
gezegelt Actum den 18 august 1722.

Archief buurman erve Wevers:
In 1737 verkoopt Hendrijck ten Bos een stuk land aan Klaes Rensinck en Marrije Kloppers.
Op 03-08-1746 testeert Janna Boswinkel, wed van Gerrit Coldeway, aan haar broer scholte Jan
Schurink of Boswinkel op Mensink, alwaar Janna dan bij inwoont; bovendien laat zij een bedrag na
aan haar zuster Jenneken, getrouwd geweest aan Hermen Vedders op Kloppers te Beusbergen.
Jenneken woont in 1748 bij haar stiefdochter Marie Kloppers (x Claes Rensink) op Wennink/Stokkum.
In 1785 blijkt Kloppers voor de helft eigendom te zijn van wed. Jan Pongers op Pongers. Dit is
waarschijnlijk in zijn eigendom gekomen door aanerving van wijlen zijn vrouw Harmina Wennink, die
het weer geerfd heeft van haar vader Klaas Wennink, die tot ca 1740 op Kloppers heeft gewoond.
In januari 1791 geeft Jan Kloppert aan dat zijn vrouw op 31-12-1790 is overleden en dat daardoor op
hem is komen te vervallen het halve plaatsjen, de Kloppert genaamt, met de daarbij gelegen halve
hoff.
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 koeyen en de bewoners de fam. Paaschers waren toen de
eigenaar.
1811-1815 huisnr 663.
In 1835 zijn eigenaar de erven van J.H. Peusschers.
17-04-1925 Lochemsche Courant.
Op donderdag 23 april hoopt het echtpaar D.H. Brinkers en Maria Nijkamp hun gouden huwelijksfeest
te herdenken. Een herdenkingsfeit dat nog geen 2% van de gehuwden het voorrecht heeft te mogen
vieren.
In 1956, toen de laatste bewoners Brinkers waren overleden, werd het toen nog geheel originele
boerderijtje met ½ ha grond verkocht aan Herman Elkink (Vosgezang). De nog aanwezige grond (plm.
4 ha) ging over op de familie Gerrit Jan Brinkers aan de Stationsstraat. Elkink deed het pand in 1994
weer van de hand. Het heeft nog steeds het uiterlijk van een klassiek boerderijtje en staat ingeklemd
tussen de burgerwoningen aan de Kloppertstraat.
Er is nog een oude Bentheimer waterput aanwezig.
Bewoners
Hermen Vedders of Kloppers, gedoopt op 19-09-1675 te Markelo, zn. van Gerrit Vedders.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 07-01-1703 te Markelo met Anna Snijders, overleden
1716 te Beusbergen en begraven 29-5-1716. dg. van Jan Snijders.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 19-02-1719 te Markelo met Anna Plasman,
overleden circa 1722 te Beusbergen, dg. van Albert Plasman/Elsen.
Gehuwd voor de kerk (3) op 47-jarige leeftijd op 09-05-1723 te Markelo met Jenneke Boswinkel of
Schurink, geboren te Herike, gedoopt Pasen 1677 te Goor, overleden na 1748 te Stokkum, dg. van
coetsier Jan Boswinkel op Stuiveler/Harke.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trijna Vedders, gedoopt op 06-01-1704 te Markelo, begraven op 21-01-1704 te Markelo, 15
dagen oud.
2.
levenloos kind Cloppers, geboren 06-1706 te Beusbergen, begraven op 30-06-1706 te
Markelo.
3.
Gerrit Cloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 17-07-1707 te Markelo, is mogelijk
gehuwd met NN en krijgt 3 kinderen Hendrik, Gerrit en Jenneken.
4.
Trijntjen Cloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 17-03-1709 te Markelo, overleden
jong.
5.
Trijntjen Cloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 13-07-1710 te Markelo.
6.
Maritjen Cloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 05-06-1712 te Markelo.
7.
levenloos kind Cloppers, geboren 04-1714 te Beusbergen, begraven op 14-04-1714 te
Markelo.
8.
Jenneken Cloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 19-05-1715 te Markelo. Mogelijk:
huwt NN en hertr. 24-10-1739 te Rijssen met wed. Otto Broens.
Maritjen Cloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 05-06-1712 te Markelo, overleden na 1776 te
Stokkum.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 08-01-1730 te Markelo met Claes Rensing, geboren te

Beusbergen, gedoopt 05-1703 te Markelo, overleden circa 1776 te Stokkum, zn. van Gerrit Nieuwhuis
en Geesje Rensings/Beusbergen.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Cloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 17-02-1732 te Markelo.
2.
Anne Cloppers, geboren circa 1734 te Beusbergen.
3.
Jan Cloppers, geboren circa 1737 te Beusbergen.
Fam. Rensing-Kloppers vertrekt ca 1740 naar erve Wennink (2.2.140).
Willem Cloppers.
Gehuwd voor de kerk circa 1740 met Janna Cloppers.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneke Cloppers, geboren circa 1740, huwt mogelijk voor 1771 met Jan Arent Gelkink en
naar Diepenheim.
2.
Janna Cloppers, geboren circa 1743.
3.
Maritjen Cloppers, geboren circa 1747.
Hendrik Kloppers.
Gehuwd voor de kerk op 05-04-1761 te Holten met Jenneke Kuipers, 22 jaar oud, geboren in dorp
Holten, gedoopt op 05-10-1738 te Holten, dg. van Jan Kuipers/Holten.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Kloppers, gedoopt op 15-08-1762 te Markelo.
Jan Paschers of Kloppert, wever, overleden voor 1811 te Beusbergen, zn. van Gerrit Paasschers.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-03-1786 te Markelo met Jenneke Hambuurde, overleden op
31-12-1790 te Beusbergen, dg. van Jan Hambuurde/Lochem.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-04-1791 te Markelo met Hendrika Katgerman, 27 jaar oud, geboren
te Verwolde, gedoopt op 01-01-1764 te Laren, overleden op 07-09-1821 te Beusbergen op 57-jarige
leeftijd, dg. van Jan Katgerman/Laarne.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Getruid Paschers, gedoopt op 24-06-1787 te Markelo.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jan Hendrik Paaschers, geboren op 23-02-1792 te Beusbergen.
3.
Gerrit Paaschers, geboren op 24-11-1793 te Beusbergen, gedoopt op 24-11-1793 te
Markelo, overleden jong.
4.
Gerrit Paaschers, geboren op 05-06-1795 te Beusbergen, overleden jong.
5.
Willemina Paschers, geboren op 28-07-1801 te Beusbergen, overleden jong.
Jan Hendrik Paaschers, wever, geboren op 23-02-1792 te Beusbergen, gedoopt op 26-02-1792 te
Markelo, overleden op 03-05-1832 te Beusbergen op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1822 te Markelo met Willemina Bomans, 30 jaar oud, geboren
op 10-12-1791 te Stokkum, gedoopt op 11-11-1791 te Markelo, overleden op 28-04-1832 te
Beusbergen op 40-jarige leeftijd, dg. van Jan Bomans op Krooshoop/Stokkum.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Paaschers, geboren op 26-02-1824 te Beusbergen, gedoopt op 27-02-1824 te Markelo,
overleden op 11-03-1824 te Beusbergen, 14 dagen oud.
2.
Janna Paaschers, geboren op 20-03-1825 te Beusbergen.
3.
Jenneken Paaschers, geboren op 10-02-1827 te Beusbergen.
4.
Geertrui Paaschers, geboren op 29-12-1829 te Beusbergen, gedoopt op 10-01-1830 te
Markelo, overleden op 09-06-1832 te Herike op 2-jarige leeftijd.
Janna Paaschers, geboren op 20-03-1825 te Beusbergen, gedoopt op 27-03-1825 te Markelo,
overleden op 02-09-1849 te Beusbergen op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-11-1846 te Markelo met Jan Hendrik Brinkers, 25 jaar oud,
klompenmaker/landbouwer, geboren op 05-12-1820, gedoopt op 10-12-1820 te Markelo, overleden op
02-07-1887 te Beusbergen op 66-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Brinkers, landbouwer, en
Jenneken Stoelhorst, welk laatste echtpaar waarschijnlijk vanaf ca 1832 tevens inwonend was.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertrui Brinkers, geboren op 15-10-1848 te Beusbergen, gedoopt op 05-11-1848 te
Markelo, overleden op 11-06-1870 te Beusbergen op 21-jarige leeftijd.
Jenneken Paaschers, geboren op 10-02-1827 te Beusbergen, gedoopt op 18-02-1827 te Markelo,
overleden op 25-01-1874 te Beusbergen op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-08-1850 te Markelo met haar zwager en wed. Jan Hendrik

Brinkers, 29 jaar oud, klompenmaker/landbouwer, geboren op 05-12-1820, gedoopt op 10-12-1820 te
Markelo, overleden op 02-07-1887 te Beusbergen op 66-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Brinkers,
landbouwer, en Jenneken Stoelhorst.
Uit dit tweede huwelijk:
Derk Hendrik Brinkers, landbouwer/dagloner, geboren op 04-11-1852 te Beusbergen, gedoopt op
05-12-1852 te Markelo, overleden op 20-01-1929 te Stokkum op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-04-1875 te Markelo met Maria Nijkamp, geboren 1853 te Markelo,
overleden op 03-06-1926 te Beusbergen, dg. van Mannes Nijkamp en Dina Kruimelaar/Mark.broek.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik Brinkers, geboren op 25-05-1876 te Beusbergen, gedoopt op 02-07-1876 te
Markelo, overleden op 06-08-1941 te Elsenerbroek op 65-jarige leeftijd, huwt 02-07-1904 met
Johanna Hendrika Kettelarij.
2.
Diena Brinkers, geboren op 23-09-1877 te Beusbergen, gedoopt op 04-11-1877 te Markelo,
huwt 16-05-1903 met Gerrit Hendrik Leunk. Vertrekt naar Delden.
3.
Gerrit Jan Brinkers, landbouwer/petroleumventer, geboren op 30-03-1880 te Beusbergen,
gedoopt op 09-05-1880 te Markelo, overleden op 28-11-1955 te Beusbergen op 75-jarige
leeftijd, huwt 06-06-1908 met Aaltje Krijgsman. Zij woonden in de Stationsstraat.
4.
Jan Harmen Brinkers, geboren op 16-03-1882 te Beusbergen, gedoopt op 30-04-1882 te
Markelo, overleden op 22-02-1955 te Beusbergen op 72-jarige leeftijd. Ongehuwd.
5.
Jenneken Brinkers, geboren op 12-05-1884 te Beusbergen, gedoopt op 06-07-1884 te
Markelo, overleden op 26-08-1937 te Herike op 53-jarige leeftijd, huwt 17-8-1907 met Arent
Jan Wolthuis (ovl 22-3-1929).
6.
Mina Brinkers, geboren op 12-05-1884 te Beusbergen, gedoopt op 06-07-1884 te Markelo,
overleden op 08-04-1955 te Markelo op 70-jarige leeftijd, huwt 21-11-1908 met Arend Jan
Nijland.
7.
Jan Brinkers, timmerman, geboren op 13-10-1886 te Beusbergen, gedoopt op 21-11-1886 te
Markelo, overleden op 15-02-1971 op 84-jarige leeftijd. Ongehuwd.
8.
levenloos kind Brinkers, geboren op 25-12-1888 te Beusbergen, overleden op 25-12-1888
te Beusbergen, 0 dagen oud.
9.
Janna Brinkers, geboren op 20-05-1891 te Beusbergen, gedoopt op 05-07-1891 te Markelo,
overleden op 25-07-1955 te Beusbergen op 64-jarige leeftijd. Ongehuwd.
10.
levenloos kind Brinkers, geboren op 23-11-1894 te Beusbergen, overleden op 23-11-1894
te Beusbergen, 0 dagen oud.
11.
Hendrika Maria Brinkers, geboren op 17-03-1896 te Beusbergen, gedoopt op 05-07-1896 te
Markelo, overleden op 15-06-1897 te Beusbergen op 1-jarige leeftijd.
12.
Hendrika Maria Brinkers, geboren 1898 te Beusbergen, overleden op 16-09-1898 te
Beusbergen.
(Vier broers en zusters Brinkers overlijden in 1955 !)
Van 1956 tot 1994 bewoond door onderstaande familie:
Herman Elkink, veehandelaar, geboren op 12-01-1925, gedoopt op 21-06-1925 te Markelo, zn. van
J.H. Elkink en H. Worsink.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-07-1956 te Markelo met Gerritje Jansen, geboren 1927 te
Diepenveen, dg. van Jan Jansen (1886-1965) en Johanna B. Jansen (1889-1973), welke laatsten in
1960 erbij in kwamen wonen.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina Johanna Elkink, geboren 1957.
2.
Jan Johan Elkink, geboren 1967 te Beusbergen.
Heden bewoond door de fam. van Douwe.
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