
Boerderijnummer   1.0.520 
Erfnaam    Bartels/Schreurs 
Oudste vermelding   1601 
Afgebroken    ca 1885 en als woning herbouwd 
 
Historie boerderij 
Waarschijnlijk gesticht in de 16e eeuw. 
 
1602. Verpondingsregister. Roleff Schroer. ½ mudde landes. 
Waarschijnlijk was hij bierbrouwer. Er wordt door de marken- en holtrichters op de vergaderingen 
regelmatig bier gedronken geleverd door hem. 
In 1614 pacht Rolff Schroer van de Markelose pastorie een stucksken landes en noch een stuck bij 
Elckynck hecke beyde to samen voor 7 spint roggen. 
1626. Verpachting van landerijen behorende tot die Pastorije ende Vicarije van Markel voer den tijt 
van 3 jaaren. Twe stucken landes soe Roeleff Schroer lestleden gehad heft gepachtet bij Roeleff 
Schroer voir 1 dallr. 
 
In december 1757 worden er voogden aangesteld over de kinderen (Engeltjen, Jan, Janna en 
Geertruit) van Hendrik Ebbekink en Jenneken Schreurs die blijkbaar kort na elkaar zijn overleden. De 
voogden zijn Harmen Montenij en Hendrik Berentsen Hallers. 
 
In 1768 geeft Jan Ebbekink aan uit de boedel van Hendrik Ebbekink te hebben aangekogt een huys , 
staande tussen Jabbinga en de Wever, met een kamp land en nog een kleyne gaarden voor f 818,-. 
 
In 1776 lenen Jan Ebbekink en Maria Pongers f 900,- van Willem Schrijver en Henderina Rietmans. 
Onderpand: het huis zoo door comparanten selfs wort bewoont met den hoff neffens den gaarden op 
den Weemerkamp aan den weg na de pastorie, 6 schepel boulandt de Kempkes genaamt gelegen 
tussen Jan Heilersig en Claas Brinkers en 2 dagwerken hooylandt gelegen agter Keppels tussen 
Harmen Lonink. 
 
In 1780 verkopen Jan Fleerhof en Engeltjen Ebbekink op Aalderink, Jan Aaldrink en Jenneken 
Toeman, Jan Klein Oink en Geertrui Ebbekink een stuk boulandt gelegen in den Dorper Esch bij het 
Kremers Hekke naast Gorkink sijn landt groot 5 schepel gesaay sijnde vrij en allodiaal, alleen 
beswaart met 38 st. Heeren lasten, aan Harmen Zwiers alias Loning en vrouw Janna Lonink en wel 
voor f400,-. 
Voorts verkopen de drie zelfde echtparen grond aan Tonis Egberts en Janna Dijkink op Lonink. 
Bovendien verkopen zij voor f 200,- grond aan Jan Ebbekink en Maria Pongers en wel een stuk 
bouland in de Markel Esch, sijnde thiendbaar onder het Capittel St Lebuinis der stadt Deventer. 
Ook kopen Harmen Dijkink, Adolph Kwak en Jan Dijkink grond, respectivelijk boulandt bij de 
Vossebelt, 3 schepel gesaay in den Koekkoek en een gaarden van een mudde gesaay gelegen aan 
den Pastorijen kamp. 
 
In 1794 lenen Jan Ebbekink en Maria Pongers wederom geld en wel f 1200,- van Jan Harmen 
Landewers en Jan Stegeman als voogden van de kinderen van wijlen Derk Rijtmans en Christina 
Stegemans. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie, 2 koeien en 1 vaars. 
1811-1815 huisnr 489. 
 
Uit een akte van 1817 staat de inboedel ivm een boedeldeling beschreven: 
In de keuken van het huis, uitziende op de straat en op de deel uitkomend: 
10 bonte aarden schotels, 13 dito borden, 3 kommen, 10 lepels, een mengelen en een trekpot alles 
van tin, 7 flessen, een rooster en schuimer van ijzer, een aarden ketel, een pannekoekspan, hangijzer 
en mes, 3 ijzeren potten, 2 koperen koffieketels, een koperen waterketel, 12 ijzeren vorken en 2 
messen, een haal, een tang en een vuurlepel, een houten zoutvat, 2 ijzeren lampen, 2 stoven, 7 
stoelen, 2 tafels, een kleerkist, een klein kistje, een kleerkist, een lessenaar, 2 emmers, 3 kuipen, een 
spind, 2 schepvaten, een zaaischepel, een paar bedden, een peluw, 2 kussens, een paar oude 
groenen sayen beddegordijnen, een paar bedden en een kussen, een val, 2 bouwzichten, een 
schoorsteenkleed, eenig spek en vlees, 5 zaadzakken, 5 schepel boekweit, een schepel haver. 
Vrouwenkleederen: 



een zwart razemerokken jak, een bruin sargien jak, een grijs jak, een bruin grijsen jak, een damasten 
borstrok met 2 zilveren mouwsknopen, een sergien schorte, een wollen bruine schorte, een geruite 
wollen schorte, een bruin geruite schorte, een bruin sergien schorte, een zwarte gestreepte grijsen 
rok, een zwartbont katoenen schorteldoek, 2 blauwe linnen schorteldoeken, 4 rijglijven, 6 boven- en 
10 ondermutsen, 5 hemden. 
In een kamertje terzijde van de keuken: 
6 beddelakens, 8 slopen, 3 handdoeken, een kleerkist. 
Manskleederen: 
een bijrok, 2 zwarte sergien kamisoolen, een zwart vijfschagte kamisool, een damaste en een witte 
borstrok, een zwarte vijfschagte broek, een hoed, 2 oude halsdoeken, 8 hemden. 
In de melkkamer daarnaast: 
een karne, een melkton, een melkvat, een zuurkoolton, een baktrog, een eggeketting en een 
achterzeel. 
Op de deel: 
een snijlade en een mes, een spade, een schop en 3 grepen, een hakselkist, een zaadkist, een 
schepel garst, een scheerraam, een kruiwagen, 2 braken, een ploeg en 2 egden, 2 bijlen, een kar, een 
teervat, een plaggezigt, een schotvork, een hooivork, 7 hennen en een haan. 
In de stal: 
een zwartbonte koe oud 10 jaar, een zwartbonte sterke oud 1½ jaar en 3 ganzen. 
Op de zolder: 
4 vimme rogge, een vimme boekweit, een vimme tarwe, een vierde vimme haver, een vimme stroo, 2 
honderd pond hooy, 20 balen vlas. 
In de kuil: 
30 schepel aardappelen. 
Op het land: 
16 schepel roggegewas. 
 
Vanaf 1818 kende het pand vele eigenaren die het steeds voor korte tijd in hun bezit hadden: 
1818. Openbare verkoop en verdeling van de goederen van wed. Harmen Ebbekink (zie archief erve 
Wiemerink te Herike). 
Het werd voor f 890 verkocht aan buurman Gorkink, die het gelijk doorverkocht aan Markelo's eerste 
veldwachter Gerrit Jan Hilberink. 
In 1835 is Bartels onbewoond. Eigenaar is dan geworden de Goorse bakker Willem Jansen, die het in 
1837 doorverkocht aan Hendrik Julius Bruggemeyer, die er een weeffabriekje stichtte. 
En een paar jaar later kocht de Enschedese fabrikant en winkelier Cornelis Nagel het om de 
weeffabriek uit te breiden. In 1852 verkocht Nagel het pand aan zijn zwager de Oldenzaalse winkelier 
Karmerood. 
In 1858 wordt het pand openbaar geveild en kocht de fa Stokkentreeft het. Ca 1885 is de bebouwing 
vervangen door een grote woning welke eerst werd gehuurd door de Kon. Marechaussee. 
Sinds 1905 is het bekend als het notarishuis als Teesselink er intrekt. Na het overlijden van deze 
familie werd het in 1960 gekocht door bakkerij Klumpers die het kocht van Ten Haller uit Goor die 
erfgenaam waren geworden van de fam. Stokkentreeft.  
In 1988 is dit pand afgebroken om plaats te maken voor de huidige parkeerplaats. 
 
Bewoning 
Barteld Schroers, heeft mogelijk nog een zn Roelof die in 1675 te Warnsveld huwt. 
Kind: 
Jenneken Schroers, begraven op 15-05-1710 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk op 15-12-1661 te Rijssen met Harmen Hendertinck, begraven op 15-06-1716 
te Markelo, zn. van Dries Hendertink/Elsen. 
Uit dit huwelijk: 
Jenneken Schreurs, geboren circa 1665 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk op 11-05-1684 te Markelo met Swier Vaeck, zn. van Godschalk Vaeck/Nede. 
Uit dit huwelijk: 
1. Berthold Schreurs, gedoopt op 11-04-1686 te Markelo. 
2. Egbert Schreurs, gedoopt op 09-09-1688 te Markelo, huwt 4-5-1721 (25-5-1721 te 

Diepenheim) met Anneken ten Varenbrinck/Diepenheim; zij is R.K. 
3. Jan Schreurs, gedoopt op 30-03-1690 te Markelo, huwt 17-7-1718 wed. Jenneken Engbers 

of Engels/Diepenheim en hertrouwt 6-8-1719 met Hermken Berents Clumpers/Marckelo. 
4. Geertruid Schreurs, gedoopt op 02-12-1694 te Markelo, begraven op 31-07-1695 te Markelo, 



241 dagen oud. 
5. Jenneken Schreurs, gedoopt op 26-07-1696 te Markelo, is mogelijk de Jenneken genoemd 

in 1748 als oude vrijster die onbequam is om de kost te winnen. 
6. Gerrit Schreurs, gedoopt 1700 te Markelo, huwt 24-4-1724 te Laren met Grietjen Hendriks 

Langenkamp/Oolde. 
7. Dries Schreurs, gedoopt op 02-09-1703 te Markelo, huwt 23-4-1729 te Rijssen met Jenneken 

van Brussel. 
8. levenloos kind Bertholds, geboren 03-1708 te Markelo, begraven op 24-03-1708 te Markelo. 
Berthold Schreurs, gedoopt op 11-04-1686 te Markelo, overleden na 1741. 
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 20-11-1712 te Markelo met Engele Saertinck, dg. van 
Egbert Saertinck/Delden. 
Uit dit huwelijk: 
1. levenloos kind Schreurs, geboren 01-1714 te Markelo, begraven op 10-01-1714 te Markelo. 
2. Jenneken Schreurs, gedoopt op 27-10-1715 te Markelo, begraven op 29-07-1716 te 

Markelo, 276 dagen oud. 
3. Jenne Schreurs, gedoopt op 26-09-1717 te Markelo, overleden circa 1757 te Markelo.  
Gehuwd voor de kerk circa 1739 met Henderik Ebbekink of Bartels, lid kerkeraad, overleden circa 
1757 te Markelo.  
Uit dit huwelijk: 
1. Engele Ebbekink of Bartels, geboren circa 1740 te Markelo, huwt 31-5-1762 (6-5-1762) te 

Lochem Jan Teunissen Fleerhof/Oolde. 
2. Jan Ebbekink of Bartels, geboren circa 1742 te Markelo. 
3. Janna Ebbekink of Bartels, geboren circa 1744 te Markelo, overleden jong. 
4. Gerryt Ebbekink of Bartels, gedoopt op 29-11-1749 te Markelo, overleden jong. 
5. Janna Ebbekink of Bartels, gedoopt op 09-09-1751 te Markelo, overleden op 07-11-1819 te 

Harfsen (Gorssel) op 68-jarige leeftijd, huwt 21-6-1778 te Bathmen met wed. Hendrik 
Leugeman en hertr. met Jan Masman. 

6. Geertruit Ebbekink of Bartels, geboren circa 1753 te Markelo, huwt 25-1-1778 te Bathmen 
met Jan Klein Ovink/Laren. 

Er huwt mogelijk nog een zn genaamd Jan Barend Ebbekink/Markelo geb. ca 1748 op 19-4-1782 te 
Amsterdam  met Geertruy Slotboom/Aalten. (Echter bij een maagscheidingsakte van 1757 wordt hij 
niet genoemd). 
Jan Ebbekink of Bartels, wever, geboren circa 1742 te Markelo, overleden op 01-10-1810 te 
Markelo. 
Gehuwd voor de kerk circa 1763 met Maria Pongers, geboren circa 1738 te Markelo, dg. van Hermen 
ter Loock op Pongers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hermen Ebbekink, gedoopt op 23-09-1764 te Markelo.  
2. Mannes Ebbekink, gedoopt op 02-02-1766 te Markelo, overleden op 13-06-1818 te Stokkum 

op 52-jarige leeftijd, huwt 9-9-1797 met wed. Geertruy Tijmans. 
3. Garrit Ebbekink, boerenknecht, gedoopt op 04-09-1768 te Markelo, overleden op 20-06-1820 

te Harfsen (Gorssel) op 51-jarige leeftijd, huwt 21-9-1788 Jenneken Jansen Pongers. 
4. Jenneken Ebbekink, gedoopt op 06-10-1771 te Markelo. 
5. Jan Hendrik Ebbekink, gedoopt op 27-04-1777 te Markelo. 
Hermen Ebbekink, gedoopt op 23-09-1764 te Markelo, overleden op 07-12-1831 te Stokkum op 
67-jarige leeftijd. Vertrek: ca 1818 met kinderen naar Kievit. 
Gehuwd voor de kerk circa 1795 met Berendina Pongers, gedoopt op 08-02-1767 te Markelo, 
overleden op 15-09-1816 te Markelo op 49-jarige leeftijd, dg. van Jan Kloppers op Pongers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jennigjen Ebbekink, geboren op 28-09-1796 te Markelo, overleden jong. 
2. Maria Ebbekink, geboren op 30-10-1799 te Markelo, overleden op 24-03-1874 te Diepenheim 

op 74-jarige leeftijd, huwt 18-01-1823 te Diepenheim met wed. Jan Hendrik ten 
Brummelaar/Diepenheim en hertr. 17-12-1838 te Diepenheim met Hermannus Heineman. 

3. Jan Hendrik Ebbekink, schutter Overijsselsche Schutterij, geboren op 17-03-1802 te 
Markelo, overleden 1831 te Dordrecht. 
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