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Historie boerderij
Er is een archief erve Meenderink.
Dat goet tot Meynerdinc met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel to Markulo, in den ampte
van Twente, tot eenen Zutphenschen leene heeft ontfangen.
1385. Beleend door Catrina to Meynerdinck.
1401. Catrin van Moemedinck ende weder daarmede beleent de prior ende de Carthuseren tot Dyest.
Hulder Gerrit Kemhare.
1402. Derck die Vriese in orber der geistlicker lude der Carthuser to Zellem bij Diest.
1409. Goswijn tum Hair, prior der Carthuseren tot Selhem bij Dyest, heeft opgedragen den hoff tot
Meynerdinck, gelegen in den kerspel van Merclo, in der Twente, daer Derck die Vriese man aff te
wesen, tot handen Gerberts Gerrit Florenssoon in behoeff des Cloosters van Diepenveen, in Sallant
bij Deventer gelegen.
3 juni 1410. Idem.
1424. Idem.
1428. 't Clooster crigt een maent uutstel.
1429. Conrad van der Hoeven, hulder des cloosters.
1434. Sander van Herwen als hulder beleent.
30-09-1473. Idem vernijt eedt van den goede tot Meynerdinck met den eynde op de gemeynt
schietende.
1492. Otto van Hoekelom de jonge hulder, na dode Sanders.
16-05-1534. Sweer van Presichaven hulder, na dode Otten.
01-09-1538. Hermannus die Royde van Campen, pater, met sijnen gecoren hulder vernijt eedt.
10-07-1544. Sweer van Presichaeff vernijt eedt.
10-06-1556. Idem.
27-01-1559. Willem van Poelwijck als hulder beleent.
18-09-1576. Marcelius Leussius als superior ordinis canonicorum regularium divi Augustini, vermitz
sijnen gecorenen momber Gerrit Leyendecker, ontfinck tot behoeff des jofferencloosters Diepenveen
een goet geheiten Meyerinck, na dode Willem Poelwicks.
08-04-1635. Willem Marrienborch, hulder, beleent.
24-08-1661. Dr. Georgius Lipperus, hulder, beleent.
10-08-1671. Gerret Marrienborch, rentmeester des convents Diepenveen, naer dode Georgii Lipperi
als hulder beleent.
25-10-1718. Bernhard Heydentrijk, rentmeester des convents Diepenveen, na dode Gerrits van
Marrienborch beleent.
15-04-1766. Gerhardt Pot, rentmeester des convents beleend.
30-08-1784. I.D. Hagedoorn, rentmeester, nae overlijden van Gerhardt Podt, beleend.
20-10-1789. Berent Willemsen, rentmeester, na overlijden van I.D. Hagedoorn, beleend.
1475. Schattingsregister. 2 s., bet. 3 golden r.g.
In 1602 is het 10½ mudde landes groot, terwijl er dan nog 2 mudde woest ligt en 2½ dachwerck
hooiland.
In 1614 pacht Hermen Menerijnck van de Markelose pastorie den Papenkamp achter den Kulenberch
sijnde drey mudde geseies, gepachtet vor 4 mudden roggen.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
Die tienden over Meynerding beleend door:
10-09-1394 / ca 1417. Ghert Splynter.
30-10-1433. Gerijt Splijnter.
01-06-1435. Johan Splynter na de dood van zijn vader Gert Splynter.
09-02-1455. Henric Splynter na de dood van zijn broer Johan Splynter.
20-10-1457. Henrick Splynter.

04-10-1499. Gheryt Splynter na de dood van zijn vader Henrick Splynter.
27-04-1512. Wolter Splynter na de dood van zijn vader Gheryt Splynter.
29-12-1518. Wolter Splinter.
12-01-1525. Wolter Splinter.
27-11-1531. Wolter Splinter.
14-03-1550. Jurgen Splinter na de dood van zijn vader Wolter Splinter.
02-06-1554. Johan van Laer to Anloe na opdracht door Jurgen Splinter.
De thiende groff en smal uit het erve Mennerink, gelegen in Twenthe, in den carspel en boerschap
van Marckel.
09-11-1649. Martyn de Quade, secretaris van Maastrigt, na de dood van zijn vader Wilhelm de Quade.
03-07-1681. Beleend door Wilhelmus de Quade, secretaris der stad Maastricht en schepen van het
grafelijke gericht " van den Vroenhove".
6-3-1714. Archief Meenderink.
Attestere ende verklaere ick onderget. als momber van de kinderen van wijlen Henricus Scherff, dat
ick magh lijden, datt de thiende te Marckel, waer in mijne pupillen gevestight staen met twaelf hondert
glds worde verkoght, mits en onder die conditie noghtans dat den helft mitsgaders [Coekjans] plaetse
voor drie vierde parten worde vrijgemaekt en dat daer in mijne voormelde pupillen met voorn. twaelf
hondert glds als mede in het huis tot Raelte gevestight worden, oordelende het selve niet alleen
dienstigh voor mijn suster Willemtjen van [Drune], neen maer oock dat het geene prejudicie geeft aen
mijne pupillen, versoekende derhalven dat sijn Hooch Graeflijck Excell. Mijn Heere de Lantdrost van
Salland t selve magh gelieven te approberen ende mijne mede momber Derck Roeloff Scherff te
ordonneren om het selve insgelijx te approberen en van voorschr. Thiende behoorlijcke resutatie te
doen daer en soo t behoort. In kennisse der waerheit desen geteekent binnen Deventer den 6 Marty
1714. Rotger van Drunen als mombaer van die kinderen van hoedemaker Scherf. Bastiaen Pasman
namens sijn swager Derck Roeloff Scherff als medemomber van Hendricus Scherfs kinderen hier toe
speciael geauthoriseert ingevolge volmaght sijn Hooch Graefl. Excell. vertoont in dato den 5 May 1712
voor de verw. Schultus Wesselinck gepasseert ende van waerden erkent, heeft op verm. conditien
dese koop geapprobeert en van sijne Hoog Grf. Excell. versoght desen mede voor goed te keuren.
Deventer den 6 Marty 1714. Bastyan Pasman.
9-8-1725. De tienden beleend door Caspar Wilhelm Carel Lemker de Quade, minderjarige zoon van
mr. Johan Lemker, burgemeester, commissaris instructeur en griffier van de Staten-Generaal te
Maastricht, onder hulderschap van mr. Joan Beeltsnijder Steenbergen, burgemeester van Kampen en
gedeputeerde der Staten-Generaal.
Archief Meenderink.
Anno 1727 den 26 July is voor de Hoogwelgeboorne Heer Baron van Patkul Heer van Cranenborg de
tiende van de rogge des erves Meenderink uytgestoken en door Arend Nienhuys soo voort nae het
Keppels gevaren en van hem en Jan Kemper etc. int Bouwhuys aldaer op den balken gedaan.
Uyt het Kampken 13 gast
Krummen akker 15
den Haken 8
2 garven
de Woort 4
2
Hiddinkcamp 22
3
voor het huys 53
3
den hogen Belt 12
3
Darper Ess 19
3
agter den Ess 12
3
an den Langenweg 15 3
Dinxelberg een stuk 7 3
_____
182 gast facit 6 vyme 2 gast
An haver iss uyt een stuk int Kampken gekoomen 8 gast. Boekweite iss ontfangen uyt het land voor t
huys agt en vijftig gast iss 1-28.
Pro memoria.
De andere landerijen die wel bij Meenderink onder het erve gebauwt worden sijn naar het aangeven
van Meenderink onder het erve niet gehorende maar sijn eigendoom en heeft daeruyt den tijnden
geweigert gelijk ook gedaan heeft uyt den hoff bij het huys en nog een campken bij het huys waerin
knolsaat, rogge en boekweite iss verbauwet geweest, hetwelke hij mede sustineert vrij te zijn omme
dat het gaarden ofte hoffland geseid word te wesen. Ita in fidem P. Vosding.

28-11-1729. De tienden beleend door Rutger Andreas baron Patkul tot Posendorf tot de Cranenburg,
landrentmeester van Twenthe, als erfgenaam van vrouw Anna van Breda, weduwe van kolonel Gerard
Wolfsen, die het leen op 12-8-1726 had gekocht maar voordat hij zich ermee had laten belenen
overleden was, na opdracht door jonkvrouwe Catharina de Quade te Maastricht, vertegenwoordigd
door mr. Johan Beeltsnijder Steenbergen.
(Origineel van bovenstaande akte in bezit van Meenderink, zie hieronder).
28-11-1729. Archief erve Meenderink
Leenbrief van den Meenderink tiende.
Ick Joan Rouse JD Doctor en Secretaris der Stad Zwol, Verwalter Lheen Heer van de Lhenen van den
Huize Honlo, doe hier mede te wesen, dat voor mij en Lheenmannen nabenoemd erschenen is den
Wel Edelen Gestrengen Heer Jan Beeldsnijder Steenbergen, Burgermeester der stad Campen en
ordinaris gedeputeerde der vergadering van Haar Hoog Mogende in qualiteit als volmagtige van de
Wel Edele Jongvrouwe Catharina de Quade Borgerse der stad Maastricht geadsisteerd geweest met
den Weled. Heer en Mr. Nicolaas Ghijsen vice Hoogschout van wegens Haar Hoog Mog. van opgem.
stad, volgens acte van procuratie in dato den 22 Octob. dezes jaars 1729 bij gebreke van Honlosche
Leenmannen gepasseert voor de Lt. Stadhouder en Lheenmannen H.D. Wolgard en Leonard Vrijdthof
van den Lheenheer van Vakkenborg Overmase Parsage van Haar Hoog Mog. in den Lheen gerigte
vertoond en van waarde erkend en heeft hij Heere comparant in voorschr. qualiteit aan mij Verwalter
van de Lhenen voorm. resutatie gedaan van de grove en smalle thiende gaande uit het erve
Meenderink in Markelo onder het gerigte van Kedingen, Lheenhorig aan den Huize Honlo mitsgaders
verzogt, dat ter zake van koop tusschen voorgem. Jongvrouwe constituante als verkopersche ter ene,
en wijlen Vrouwe Anna van Breda Douariere van wijlen den Heere Colonel Gerard Wolfsen woonagtig
tot Campen als kopersche ter andere zijde, opgerigt den 12 Aug. 1726 en daar op gevolgde
genoegzame voldoeninge met voorgem. thiende wederom beleend mogte worden den Hoog
Welgeboren Heer Rutger Andreas Baron van Patkul tot Posendorf Heer van den Cranenborch, als
erfgenaam van welgem. Vrouw kopersche.
Welk verzoek bij mij Verwalter Lheenheer voorm. met de Heeren Joan van Laer en Joan Crans der
Rechten Doctoren en Burgermeesteren dezer stad Zwol, als Lheenmannen respective van het Stift
Essen en den Huise Bokhorst bij gebreke van Honlosche Lheenmannen in deliberatie gelegt en
toegestaan zijnde, zo hebbe ik Verwalter Lheenheer voorn. gem. Heer Rutger Andreas Baron van
Patkul tot Posendorf Heer van den Cranenborch etc. met voorgem. thiende beleend gelijk ik dezelve
daar mede belene bij dezen zodanig als dezelve voormaals van den Huize Honlo ter Lheen ontfangen
is en zo en in dier voegen als Caspar Willem Carel Lemker de Quade onder de hulderschap van
voorgem. Heer geconstitueerde Joan Beeldsnijder Steenbergen daar mede laast is beleend geworden
op den 9 Aug. 1725. En heeft welgem. Heer Rutger Andreas Baron van Patkull hulde en eed daar toe
staande na behoren gepresteerd. Alles onder voorbehoud van den Huise Honlo en een ieder sijne
goeden rechtens. In oirconde der waarheid hebbe ik dezen getekend en met mijn gewoonlijk zegel
bekragtigt.
Actum Zwol den 28 Nov. 1729. Joan Rouse.
10-1-1730. Rutger Andreas baron van Patkul tot Posendorf verleent een hypotheek van f 2500,- ten
gunste van juffer Fockinck.
27-5-1740. Coenraad ter Swake, burger te Goor, als volmacht van Rutger Andreas baron van Patkull
tot Posendorph, heer van de Kranenborg, na opdracht door Catharina de Quade, waarvan reeds op
12-8-1726 de cessie had plaatsgevonden.
27-5-1740. Lucretia Stokmans, weduwe van dr. Samuel Sertorius, predikant te Markel, onder
hulderschap van de predikant Jan Jacob Slatterus te Goor, na opdracht door Coenraad ter Swake.
24-11-1758. Christiaan Fabius, gemeensman en rentmeester van de geestelijke goederen van de stad
Zwolle, als volmacht van generaal-majoor Willem Reiner baron van Voerst, heer van de Grimberg, na
opdracht door de gemeensman mr. Jacob van der Wyck te Zwolle, als volmacht van Jacobus
Henricus Meiling, predikant te Markelo, voor zichzelf en voor zijn broers en zusters professor Samuel
Meiling te Lingen, voor zichzelf en als voogd van Harmen Meiling, Frederik Storch en zijn vrouw
Christina Meiling, predikant Silvester Diderick Meiling te Oldenzaal, predikant Hoseas Meiling te
Gilhaus, mr. Willem Sertorius Meiling, fiscaal van het drostambt Zutphen en tenslotte ds. Jannes
Meiling en de predikant Wolterus Dull te Tubbergen en diens vrouw Esina Lucretia Meiling.
21-9-1759. Gerhardus ter Horst, secretaris van de stad Rijssen, als volmacht van Peter Willem baron
van Voerst, heer van de Grimberg en de Grote Wede, na de dood van diens vader Willem Reiner
baron van Voerst, heer van de Grimberg, generaal-majoor.

13-9-1766. Frederik Benjamin baron van der Capelle tot Reysselt, heer van de Grimberg, als hulder
en voogd van zijn vrouw Joanna Isabelle Bentinck, vrouwe van de Grimberg, na de dood van Peter
Willem van Voerst, heer van de Grimberg.
22-10-1784. P. Lindenhof, gemeensman te Zwolle, met de ledige hand, als volmacht van F.B. baron
van der Capellen, heer van Rijsselt, burgemeester van Zutphen en diens vrouw Johanna Isabella
Bentinck.
22-5-1794. Jan van Ulsen, meester-schilder te Zwolle, als volmacht van F.B. baron van der Capellen,
heer van Rijsselt, na de dood van zijn vrouw Johanna Isabella baronesse Bentinck.
25-7-1794. Godefridus Franciscus baron van Hugenpoth, heer van Aerdt, na opdracht door Jan van
Ulsen.
In 1768 laat de ongehuwde Harmen Meenderink (geb. 1698) zijn testament opmaken. Hij stelt tot
eenige en universele erfgenaam aan Jan Oongs en vrouw Willemken Meenderink ook op Meenderink
woonende; zij dienen hem in kost, drank, linnen en wollen te onderhouden. Verder legateert hij aan
zijn nigte Geertruid Meenderink f 100,-, aan zijn neef Jan Lubbers f 250,-, aan zijn nigt Aaltjen
Meenderink nu Diekink f 150,-, aan de 6 nagelaten kinderen van zijn nigte Fenneken Meenderink in
egt gehad hebbende Jan Voordes samen f 100,-, sijn nigt Grietjen Wiemerink zal de geleende f 170,niet terug behoeven te betalen, hetzelfde geldt voor Jenneken Meenderink betreffende de aan haar
geleende f 100,- en dan nog aan zijn schoonzuster Hilleken Diekink f 100,-.
In 1778 lenen Hendrik Meenderink en Maria Wannink f 500,- van Bernardus ten Cate predicant te
Marculo. Onderpand is de halve thiende die gaat uit het kerkenland van Marculo, welke door Jan
Meenderink in 1718 (1748?) van de heer Mahony is aangekogt. De wederhelft daarvan behoort toe
aan de Dyaconye van de armen van Haxbergen.
In 1805 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Maria Wannink.
Weduwnaar Jan Meenderink zal hertrouwen met Diena Roelvink. Het nagelaten dochtertjen is
Hendrica. Het zal voor moederlijke goed krijgen f 2000,-, alsmede een koe naast de beste, 2
bombazijn bedden, kussens, peuluwen met veeren gevuld na buurlijker wijze, 4 paar lakens, 4 paar
kussens alsmede een bruidskleed, een zwart razemer rokken kleed en hanschoenen, een kante van 4
gulden, eenen sijden schorteldoek, een wiel met 4 stoelen, 20 ellen pellen, 20 ellen breeddoek, 10
ellen tierentij, 10 ellen gansogen, 60 elle smaldoek en een stukke vlassen doek van 15 elle.
Bovendien krijgt zij nog 2 schapen en moeders kiste met de kleren daarin.
Inventaris:
Een stuk bouwland den Leunkkamp groot 2 mudde gezaay, een stukke den Halven Kloekenkamp
groot 6 schepel gezaay, een stuk bouwland in de Dorper Es gelegen groot 5 schepel gezaay, een
stukjen bouwland in den Dijker Es gelegen groot 6 spinds gezaay, een stukjen bouwland agter
Bruikink Kamp in den Dijker Es groot 2 schepel gezaay, een stukjen bouwland agter op den Dijker Es
groot 6 spind lands, een stukjen bouwland in de Noord Es groot 3 schepel, een stukke gaarden land in
Bargskamp groot 4 schepel gezaay, een hooyland gelegen bij den Vossebeld groot 3 dagwerk en een
hooyland genaamd het Nieuwe Slag groot 3 dagwerk. Verder 3 paarden, 8 koebeesten, 3 guste
beesten, 6 kalvers, 30 schaapen, 2 varkens, een boereninboedel, bouwgereedschap, wagen, ploeg,
eegde, huisraad. Totale waarde f 3495,-.
Schulden:
Aan de Landheer, ontfangers der verpondinge en contributie, aan H. Warmelink, knegten- en
meidenloon, Arent Wensink, Harmen Dijkink en J.H. Heilerzig. Totaal f 575,-.
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 merries, 40 gesneden rammen, 20 ooien, 6 koeien, 3 vaarsen en 7
kalveren.
1811-1815 huisnr 511.
In 1819 wordt Jan Breukink eigenaar van Meenderink door een betaling aan de stad Deventer van f
5700,-.
Mei 1905. Rattenplaag op Meenderink. Zie krantebericht.
Twents Zondagblad 7-5-1914.
Tusschen Meenderinkboer uit den Dijkerhoek en Stoelhorstboer uit het Broek bestaat reeds geruimen
tijd een kwestie over een uitweg van en naar een weiland van eerste, over eigendom van laatste.
Dinsdagmorgen wilden een paar zoons van "M", gezeten en meerijdende op een wagen van een boer

uit den Achterhoek, naar bedoeld weiland. V. (bewoner van het laatstgenoemde erve) wilden den
wagen wel laten passeeren maar zonder genoemde zoons. Volgens zeggen moeten deze zich
daartegen hebben verzet. V, moet daarop een van het tweetal bij de keel hebben gepakt, maar kreeg
meteen een slag met een hamer die raak was. Hij had toen een schop gegrepen en daarmede den
anderen zoon zulk een slag gegeven, dat ondermeer de bovenarm gebroken is. De hulp van onzen
dokter is ingeroepen. Deze zaak is in handen der politie.
26-07-1973. Kapschuur met hooi ’s nachts aangestoken.
5-2000. Uit "Bezit van het Vrouwenklooster Diepenveen".
In 1409 is als eerste boerderij door het Vrouwenklooster te Diepenveen verkregen het erve Menerinck.
Op een gegeven moment was het een boerderij met 190 bunder grond en een bosgebied. Ca 1895 is
het in een vijftal stukken verdeeld. In 1970 is de eigenaar opgehouden met boeren. Thans is het een
paardencentrum met ca 70 paarden, waar 's zomers de toeristen een actieve vakantie kunnen
houden. Restauratie van de prachtig betegelde kamer en keuken vindt binnenkort plaats. Voor de
boerderij staat een oude (later geplaatste) Bentheimer waterput.
Bewoning
Herman Meindering.
Kinderen:
1.
Jan Meindering, geboren circa 1657 te Markelo.
2.
Aele Meinerings, geboren circa 1665 te Markelo, begraven op 15-03-1727 te Markelo, huwt
jan. 1687 Herman Brocking.
Jan Meindering, geboren circa 1657 te Markelo, begraven op 01-09-1719 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 07-09-1679 te Markelo met Fenne Lamberding, geboren circa 1660,
begraven op 30-05-1727 te Markelo, dg. van Jan Lamberding.
Uit dit huwelijk:
1.
Herman Meendering, gedoopt op 01-01-1683 te Markelo, overleden jong.
2.
Grietjen Meendering, gedoopt op 07-11-1686 te Markelo.
3.
Jan Meendering, geboren circa 1689 te Markelo.
4.
Arend Meendering, gedoopt op 28-03-1692 te Markelo.
5.
Hermen Meendering, knecht, gedoopt op 19-06-1698 te Markelo, ongehuwd.
Jan Meendering, geboren circa 1689 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 08-03-1716 te Markelo met Hille Dijcking, 21 jaar oud, geboren te
Beusbergen, gedoopt op 27-05-1694 te Markelo, overleden na 1768 te Markelo, dg. van Jan
Dijcking/Beusbergen.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietjen Meendering, gedoopt op 04-02-1717 te Markelo, huwt ca 1740 Tonis
Wijmering/Beusbergen.
2.
Willemina Meendering, gedoopt op 15-10-1719 te Markelo.
3.
Fenneken Meendering, geboren circa 1721 te Markelo, overleden circa 1758 te Beusbergen,
huwt ca 1746 Jan Jansen Voordes.
4.
Jenneken Meendering, gedoopt 10-1722 te Markelo, huwt ca 1744 Hendrick Heuten.
5.
Janna Meendering, gedoopt op 02-04-1724 te Markelo, huwt ca 1747 wed. Harmen Altink op
Wevers.
6.
Geertruid Meendering, gedoopt op 09-11-1727 te Markelo, huwt 5-5-1771 wed. Garrit
Vinkers/Harke.
7.
Aeltjen Meendering, gedoopt op 05-02-1730 te Markelo, overleden 1769 te Beusbergen,
huwt 24-8-1755 Harmen Dijcking/Beusbergen.
8.
Jan Meendering, gedoopt op 06-04-1732 te Markelo, overleden na 1786 te Stokkum, huwt
3-4-1757 wed. Maria Voords en 16-5-1767 Harmina Vinkers.
9.
Harmine Meendering, geboren circa 1734 te Markelo, overleden circa 1766 te Stokkum, huwt
juni 1763 met wed. Gerrit Schottink.
Willemina Meendering, gedoopt op 15-10-1719 te Markelo, overleden na 1767.
Gehuwd voor de kerk circa 1741 met Jan Oings, in 1759 benoemd tot gezworene in de markte,
gedoopt 09-1710 te Markelo, zn. van Jan Oings/Dorp.
Uit dit huwelijk:
1.
Henderik Meenderink, geboren circa 1742 te Markelo.
2.
Jan Meenderink, geboren circa 1744 te Markelo.
3.
Teunis Meenderink, geboren circa 1747 te Markelo, overleden circa 1780 te Markelo, huwt

ca 1776 Janna Straten.
Jenneken Meenderink, gedoopt 01-1750 te Markelo, overleden jong.
Gerrijt Henric Meenderink, gedoopt op 16-01-1752 te Markelo.
Jenneken Meenderink, gedoopt op 09-06-1754 te Markelo.
Gerrijt Meenderink, gedoopt op 03-04-1757 te Markelo, overleden op 16-06-1818 te Markelo
op 61-jarige leeftijd, huwt ca 1795 wed. Aaltje Gelkink en 18-7-1802 Hendrika Roelvink.
8.
Fenneken Meenderink, gedoopt op 14-03-1760 te Markelo, overleden jong.
9.
Fenneken Meenderink, gedoopt op 17-10-1762 te Markelo.
Henderik Meenderink, in 1780 aangest. tot zetter in de markte, geboren circa 1742 te Markelo,
overleden circa 1788 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 12-05-1771 te Markelo met Maria Wannink, geboren circa 1747 te Stokkum,
overleden circa 1804 te Markelo, dg. van Hendrick Wannink/Stokkum.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilmina Meenderink, gedoopt op 26-09-1773 te Markelo, overleden jong.
2.
Willem Meenderink, gedoopt op 14-01-1776 te Markelo.
3.
Hendrica Meenderink, gedoopt op 04-07-1779 te Markelo.
4.
Jenneken Meenderink, gedoopt op 17-03-1782 te Markelo.
5.
Willemine Meenderink, gedoopt op 26-11-1786 te Markelo.
Maria Wannink hertr. voor de kerk (2) op 16-05-1789 te Markelo met Jan Breukink, 29 jaar oud, in
1800 aangest. als schutter in de markte, gedoopt op 10-01-1760 te Goor, overleden op 11-04-1826 te
Markelo op 66-jarige leeftijd, zn. van Theunis Breukink.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Hendrike Breukink, gedoopt op 11-07-1790 te Markelo, overleden op 27-09-1857 te Markelo
op 67-jarige leeftijd, ongehuwd.
Jan Breukink hertr. voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 14-06-1805 te Markelo met Diena
Roelvink, 23 jaar oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 30-12-1781 te Markelo, overleden op
07-04-1810 te Markelo op 28-jarige leeftijd, dg. van Hendrik Roelvink/Stokkum.
Gehuwd voor de kerk (3) op 51-jarige leeftijd op 18-01-1811 te Markelo met Janna Lonink, 24 jaar
oud, gedoopt op 09-04-1786 te Markelo, overleden op 12-06-1857 te Markelo op 71-jarige leeftijd, dg.
van Tonis Egberts op Lonink.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Maria Breukink, geboren op 21-05-1806 te Markelo, overleden op 21-09-1851 te Markelo op
45-jarige leeftijd, huwt in 1827 Arend Rommeler.
3.
Tonis Breukink, geboren op 24-02-1808 te Markelo, ovl. op 19-10-1877 te Oolde (Laren);
huwt 8-12-1846 te Laren met wed. Garritdina Veldkamp.
4.
Hendrika Breukink, geboren op 30-03-1810 te Markelo, overleden op 02-04-1810 te Markelo,
3 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
5.
Diena Breukink of Meenderink, geboren op 07-02-1812 te Markelo, overleden op
05-09-1847 te Markelo op 35-jarige leeftijd, ongehuwd.
6.
Anthony Breukink, geboren op 06-09-1813 te Markelo, overleden op 25-06-1863 te Markelo
op 49-jarige leeftijd, ongehuwd.
7.
Jan Berend Breukink, geboren op 04-10-1815 te Markelo, overleden op 17-08-1817 te
Markelo op 1-jarige leeftijd.
8.
Geertruid Breukink, geboren op 07-04-1817 te Markelo, overleden op 10-04-1879 te
Dijkerhoek op 62-jarige leeftijd, huwt 26-10-1843 Waander Nieuwhuis.
9.
Janna Breukink, geboren op 14-05-1820 te Markelo.
Janna Lonink hertr (2) op 24-07-1828 met Jan Leeftink. Ged. 20-08-1780 te Markelo, ovl. op 26-121849 te Markelo. Zn. van Roelof Leeftink.
Janna Breukink, geboren op 14-05-1820 te Markelo, overleden op 26-03-1864 te Markelo op
43-jarige leeftijd. Vertrek: 1843 naar erve Hegeman/Elsen. Aankomst: ca 1858 met fam.
teruggekomen van Hegeman.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-04-1843 te Markelo met Jan Meyer, 34 jaar oud, geboren op
25-08-1808 te Elsen, gedoopt op 28-08-1808 te Rijssen, overleden op 15-01-1892 te Markelo op
83-jarige leeftijd, zn. van Gerrit Meyer.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritdina Meyer, geboren 1845 te Elsen, overleden op 11-02-1917 te Markelo, huwt in 1868
Berend Jan Bussink.
2.
Jan Hendrik Meyer, geboren 1848 te Elsen.
3.
Gerrit Jan Meyer, geboren op 13-05-1851 te Elsen, overleden op 12-12-1922 te Markelo op
4.
5.
6.
7.

71-jarige leeftijd, huwt 21-4-1883 met Johanna Willemina Stegeman.
Jan Meyer, geboren op 12-02-1853 te Elsen, overleden op 09-12-1945 te Markelo op
92-jarige leeftijd, huwt 10-5-1879 met Hermina Klein Heerdink.
5.
Hendrik Jan Meyer, geboren op 03-11-1855 te Elsen, overleden op 24-09-1894 te Markelo
op 38-jarige leeftijd, verongelukt met paard en wagen, huwt 1886 met Jenneken Sanderman.
6.
Johanna Berendina Meyer, geboren op 24-01-1858 te Elsen, overleden op 30-01-1931 te
Markelo op 73-jarige leeftijd.
7.
Jan Willem Meyer, geboren op 06-10-1861 te Markelo, overleden op 19-08-1862 te Markelo,
317 dagen oud.
Jan Hendrik Meyer, geboren 1848 te Elsen, overleden 1934 te Markelo.
Gehuwd op 13-05-1869 te Markelo met Fenneken Zwiers, 23 jaar oud, geboren op 13-06-1845 te
Markelo, overleden op 11-10-1889 te Markelo op 44-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Meyer, geboren 12-1869 te Markelo, overleden op 21-11-1870 te Markelo.
2.
Johanna Geertruida Meyer, geboren 1871 te Markelo, overleden op 15-11-1940 te Markelo,
huwt met Hendrik Jan Meengs/Beusbergen.
3.
Jan Meyer, geboren 1874 te Markelo, overleden op 17-04-1875 te Markelo.
4.
Gerrit Jan Meyer, geboren 1876 te Markelo, overleden op 08-05-1876 te Markelo.
5.
Jan Meyer, geboren 1877 te Markelo, overleden op 20-05-1962.
6.
Gerrit Jan Meyer, geboren 1879 te Markelo, overleden op 26-06-1959, huwt 17-5-1913 met
Jenneken Schut.
7.
Geertruida Meyer, geboren 1882 te Markelo, overleden op 15-04-1884 te Markelo.
8.
Gerrit Hendrik Meyer, geboren 1885 te Markelo.
9.
Geertruida Hendrika Meyer, geboren 1888 te Markelo, overleden op 17-01-1985, huwt met
Gerrit Jan Meyer.
Gerrit Hendrik Meyer, geboren 1885 te Markelo, overleden op 05-01-1973.
Gehuwd op 06-05-1916 te Markelo met Aaltjen Lonink, geboren 1890 te Markelo, overleden op
08-08-1983.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik Meyer, geboren 1917 te Markelo, overleden 1917 te Markelo.
2.
Jan Hendrik Meyer, geboren 1918 te Markelo, overleden op 18-05-1998 te Deventer.
Gehuwd op 25-04-1944 te Markelo met Aleida Theodora Boomkamp, geboren 1923,
overleden op 12-02-1992.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Hendrik Jan Meyer, manegehouder, geboren 1945 te Markelo.
Gehuwd op 18-05-1971 te Markelo met Fenneken Hammink, geboren 1950.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik (Hens) Meyer, geboren 1972.
Gehuwd met Esther NN.
Uit dit huwelijk:
1.
Julian Meyer, geboren 11-2004.
2.
Thomas Meyer, geboren 11-2004.
4.
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