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Historie boerderij
Er is een archief erve Luuks.
Gesticht in 1628 (markeboek) door Luycken Hidding, hetwelk dan ook de erfnaam verklaart. Hij heeft
dan een huysken geset op den Brinck tussen Chrijgsman en Schrijvers.
In 1673 koopt Jan Wolters een secker hoeckjen grondt gelegen an sijn gardeken bij sijne huysstede
ende mede het ytdryft voor dye somma van hondert ende tyen caroly gulden en 20 stuyvers. Hij koopt
het van de buirmannen van de buirscap Marckel en het is afkomstig uyt die gemene gronden. Namens
de buurmannen is het stuk ondertekend door Jan Breuckenck, Jan Wymerenck, Gerryt Hulsbecke,
Berent Hydenck, Derck Ouenck, Jan Lammertynck, Crabbenbus, Kerckemeyer, Jan Plasmans, Berent
Folckerynck, Arend Conynck, Loe Berent, Tyman en Joryn Albers.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
In 1677 koopt Jan Wolters van Arent Cuypers en sijn huysvrouw Maria voor f 110,- en 20 st. een
secker stuck bouwlandt genaemt het Bargh Stucke, sijnde 2 schepel gesaey gelegen langes de eene
zijde aen den Paeppen Camp soo als Jenne Costers int gebruick heeft en met de andere zijde langs
Derck Hallers landt.
In 1717 koopt Albert Jansen ende Fenneken sien huies vrouwe van Albert Jorijsen voor die soomma
van hoondert aeght gulden een seker stuckes lant lieggende in den Maerckeller of Oort Es achter
Slichtmans Kaemp met die eene siede ende met die andere siede laenges den heer van Haersoelde
sien landt. Den koeper belooft den halfschiedt te betalen in 1717 op de Goersche Maerkt en de
andere halfschiedt in maeyus 1718.
Anno 1722 den 18 meert ten versoeke van Albert Luykes gemeeten een stukjen sayland soo is mede
gehorende gewest onder het erve Hulsebeeken gelegen onder Markel, genaemt het stuk agter
Sligmans Camp, groot bevonden 55 roed 91 voet en 2 spint, na bij 3 spint gerekent 300 roeden
Twents tegens een mudde land Heeren maete, sulx attesteere ik, Abraham Gorckink gesworen
landmeeter van Overijssel.
In 1725 hebben meyster Jan Gerritsen en Albert Luicas tesamen een permitatie of verzeulinge
gedaen van twe stuycken landes. Het 1e stuk van Jan Gerritsen en zijn ehe huys vrouwe Henderrikjen
Monteni betreft een stucke bouland gelegen op den Cuyligen Berg soo als nu tegenswordigh door
Bartels word geboud, gelegen met de eene zijde aen Jan Loninck zijn land en met de andere zijde
aen Berent Jansen zijn land.
Het 2e stuk van Albert Jansen of Luicas betreft een stuycke hoy land gelegen in het Keppels Slagh
soo als het zelve van mijn Heer Mahoni is aen gekoft in zijn lemyten en bepaalinge.
Op heeden den 3 may 1738 isser met believen van wedersits ouders een Christelick en wettelick
houwelijck beraemt en geslooten tussen den ehe jonkman Wander Bussinck soon van Henderick
Bussinck ter eener sijde en de ehe jonge doghter Geertien Luyks dogter van Aelbert Luyks ter ander
sijdt op condytien als volgt.
Erstelick alsoo Aelbert Luycks en sijn huys vrou Fenneken staende ehe hebben geprocreert twee
dogters net namen Geertjen bruyt tegenswoordigh en Aeltjen soo is dan goet gevonden dat de dogter
Aeltien sal genieten voor haar beiderlijke goedt een seeker stuckjen bouland gelegen in den Oort Es
agter den Sligmans Camp groot ongeveer ses spind gesaai omdat selve datelijck te mogen antasten
om haar uyt den huyse Luycks sal gemest en gesaait worden des selfs vrugten daarop wassende sal
tot haar profijte sijen dogh het stroo daarvan sal tot messinge ten huyse verblijven. Edog soo het
mogte gebuyren dat sij mogte komen te trouwen sal dan genieten aen gelde de somma 300 gl met
een koo en daar toe beddinge en kist en kisten vullinge nae buyrlijke wijse, dogh sal dan dat gemelte
stuckjen boulant haar ontvallen weesen en ten huyse Luyks weeder keeren.
Ten tweden. Neemt Aelbert Luyks en sijn huys vrou Fenneken tot haar haare dogter Geertien
tegenswoordigh bruit en haaren bruydegum Wander Bussinck en geven aen haar haare behuysinge

en landerijen, alle roerende en onroerende goederen, schulden en onschulden, wat naem het hebben
magh, waar tegens gemelte Aelbert Luyks en sijn huys vrou Fenneken voor haar behouden den tijdt
haarens leevens tot den langs leevende toe, een stuckke boulandt gelegen in den dorper Es tussen
Arent Nijenhuis en Garryt Hallers haar landt, soo dat het selve haar van de gemelte jonge luyden sal
gemest en besaeit worden; de vrugten daarop wassende voor haar tot eenen noot stuyver sal sijn, het
stroo daar van sal tot messinge in huyse verblijven, dogh naa haaren doode sal dat voorschreven lant
aan dese nu getroude jonge luyden meede erstlick verblijven. Vorders neemen de neu getrouden aan
te onderhouden de oude luyden den tijdt haarens leevens in eeten en drinken, linnen en wullen, naar
huyses vermoogen, noogh sal de moeder van de bruydt jaerlicks voor haar hebben drie pont vlas.
Ten derden. Belooft Henderick Bussinck, vader van den bruydegum, te geven tot een onderstandt en
stuiver des houwelicks een somma 300 guld. Neffens een vul of twintigh gulden en een koo.
Ten vierden. Den sterf val belangende, soo het mogte gebuyren dat een van beiden hetzij bruydegum
ofte bruidt mogte komen te sterven sonder wettelick liefs erven, sal dan den langs levende alle
nalatenschap van den aflevenden afsterven en beerven, sonder aan den aflevenden wijde daar van in
het minst of iets uyt te keeren, maar het selve nalatende goedt erstlick beholden.
Wel te verstaan sal de dogter Aeltjen in den huyse Luycks in gesontheit of krankheit eenen vrien
inganck hebben en naa huyse vermogen verplegt worden, dan te sterven komende sal alle haare
nalatenschap ten huyses besten verblijven. Aldus gedaan sonder arg list tot Markel jaar en dagh als
boven. Onderstont en was geteekent.
Wander Bussink als bruydegum.
Geertjen Luyks als bruidt.
Henderick Bussinck. Jenneken Bussinck. Het mark van Aelbert Luycks bruits vader.
Het mark van Fenneken Luyks bruits moder. Henderick Bussinck. Altjen Luicks.
Jan Schrijvers getuyge.
Jan Loninck getuyge.
In 1745 koopt Albert Lucas en desselfs huysvrouw voor f 404,- van Aeltjen Wolberink weduwe van
Harmen te Rijt en van Albert Fruiwinck genaemt Petermans en desselfs huysvrouw Geertjen te Rijt,
een seeker stukke bouwlant genaemt het Rijtmans Stukke groot ongeveer 3 schepel gezaay geleegen
in den Oort Esch schietende ten westen langs de landerijen van de Heer Haersolte toe den Oldenhoff
en aen de oostziede langs den gemenen weg onder den Carspel van Markel.
In 1748 koopt Aelbert Lucas voor f 884,- een stuk grond de Nieuwe Deele genaamt; de verkoop is
geschied bij publique distractie uit den boedel van het Stoevelaar door de Heere Baron Keppel
wegens het huys Hengelo.
In 1751 koopt Albert Lucas van Gerrit Hendrik Gorkink voor f 600,- den soogenaemden Gijselkamp,
sijnde vrij en allodiaal, met de eene sijde aan Volkerings land en met de andere sijde langs
Kerkemeyer sijn land.
In 1754 verkopen Albert Luicas en Waander Bussink nu Luicas, in huwelijk hebbende Geertjen Luicas,
voor f 217,- aan Derk en Gerritjen te Daalwijk een hoek hooyland de Deele genaamt groot 2 dagwerk
tussen Sligtmans en Lambertinks hooylanden in het Markeler Broek.
In 1757 koopt Albert Lucas voor f 63,- een hoek grasgond van de Gecommitteerden en Goedheeren
van de gemeente en markte van Marculo.
In 1762 kopen Waander Lucas en sijn huisvrouw Geertjen voor f 550,- van Jan en Roelofken Snijders
een stuk bouwland, het Rietstukke genaamd, zijnde tiendbaar, gelegen in den Noord Esch tusschen
Kuipers en Hiddink landen.
In 1763 kopen Wander Luckes en sijn vrouw Geertjen voor f 230,- van Jan Slijgmans en vrouw
Jenneken Nijenamsen, oorspronkelijk eigendom van den Heer van Sourenburg, een acker boulant
groot 2 schepel gesay gelegen tusschen Tijmans en Hyddink lant in de Noord Esch.
In 1765 kopen Waander Luikes en desselfs vrouw Geertjen Luikes de halfscheid van erve Kottink voor
f 400,- van Gerrit Kottink.
1782. Op heden dato ondergeschr. is hier op het plaatsjen Lucas onder Markelo gelegen, met
toestemming der olderen voor so verre in leven zijn en der naaste bloetvrinden in presentie en
bijwesen van twe nabuiren als dedingsluyden, een wettelijk en Christelijk houwelijk beraamt met ten
eersten volgens Cristelijk gebruik onder den segen van God almagtig voltrokken te worden tusgen

Gerrit Krabbenbos j.m. zoon van G. Krabbenbos als bruidegom ter eener en Jenneken Lucas j.d. van
Wander Lucas als bruit ter anderen sijden, alles op conditie en voorwaarde als volgt:
Eerstelijk. De bruit en desselfs vader nemen dese haren bruidegom bij sig op het plaatsjen Lucas en
geven aan denselven neffens haar in eigendom over het gehele plaatsjen Lucas met alle de
daaronder behorende hoge en lage landerijen, inboedel des huises, vehe en alle hare roerende en
onroerende goederen so als sij deselve thans in eigendom besitten, gene uitgesondert maar alle in
het generaal, edog des bruids vader sal het stuk land, 't Snijders Stukke genaamt, den tijd sijns levens
voor hem behouden en het gelt dat hij op interesse heeft staan maar na sijnen doot voor dese jonge
luiden sijn en blijven.
Den bruidegom brengt tot este stuiver deses houwelijks mede alle sijne roerende en onroerende
goederen gene uitgesondert, maar alle in het generaal, dat des bruidegoms broer van deselfs ouden
goet toegelegt aan desen bruidegom sonder verdeling voor vaderlijk en moederlijk goet sal laten
trekken 2300,- guld. en het Haverland en ook alle het gene hem verder aanerven en sterven kan, als
mede ene koe en het part hem toegelegt met des moeders kiste en al dat er in is.
Ten derden. Den tegenswoordigen bruidegom en bruid treden in gemeenschap van goederen so dat
wanneer den bruidegom voor de bruit kwame te sterven, sal dese sijn bruid alle sijne nalatenschap in
eigendom behouden, mits alleen daarvan uitkerende aan des bruidegoms broer of desselfs kind of
kinderen twe hondert gl. Desgelijks de bruid voor den bruidegom te sterven komende sal alle hare
nalatenschap voor den bruidegom in eigendom blijven, mits ook alleen daarvan uitkerende aan des
bruits naaste bloetvrinden twe hondert gl.
Waarmede dese houlijks voorwaarde na door bruidegom en bruid nevens enige der naaste vrinden en
twe getuigen ondertekend sijnde gesloten is, op dato desen 26sten July 1782 op het goed Lucas
onder Markel.
Gerrit Krabbenbos als bruidegom. Het merkt van Jenneken Lucas bruid.
Wander Luickes. Harmen Krabbenbos. Janna Krabbenbos.
Dries Schrivers als getuige. Geerrit Loos als getuige.
In 1782 koopt Waander Lucas van Jan Kistemaker en vrouw Janna Roelvink voor f 120,- een stukke
land groot 1 schepel gesay in den sogenaamden Waert bij het land van Boelink en Pastorijen land.
In 1785 laten het kinderloze paar Gerrit Krabbenbos nu Lucas en vrouw Jenne Lucas hun testament
opmaken. Zij testeren op langstlevende.
In 1799 kopen Gerrit en Jenneken Lukes voor f 570,- van Hendrikus Gorkink en Teunisken Ikkink een
stuk bouwland groot 5 schepel gezaay, den Grooten Bronskamp genaamd, gelegen in den Markeler
Esch.
27-3-1800. Op heden dato ondergeschreven is ten overstaan van weersijds naastbestaande bloed
verwanten en genoegsam wettyge getuigen een Cristelijk en wettig houwelijk beraamt en vast
gesloten tussen den ehe jongman Jan Bussink als bruidegom ter eener en den ehe jonge dogter
Hendryna Krabbenbos als bruit ter andere sijde. Zoo beloven bruidegom en bruit na het Cristelijk
gebruik en kerkelijke ordonansy zig in den houwelijker staad te doen insegen en proclameren op
condietsie als volgt:
Eerstelijk neemt Gerrit Krabbenbos op Lucas en zijn huisvrouwe Jenneken Lucas dese bruidegom en
bruit voornoemt bij haar op het plaatsjen Lucas en geeft aan genoemden bruidegom en bruit tot een
stuver van dit houwelijk een capitaal somma van f 750,- welke capitaal bij Harmen Nijhuis in Harke
gevestig is. En de bruit jaarlijks een spind lijn laten zaajen en dan verder de jonge luiden ten huis
besten helpen arbeiden en linnen en na huises vermogen en eten en drinken onderhouden worden.
Brengt de bruidegom tot een stuver van dit houwelijk aan zijn geliefde bruit een somma van f 600,-.
(Overigens is dit bedrag pas in 1854 betaald door zijn neef Jan Harmen Bussink!). Desgelijks brengt
de bruit aan haarer gelijfder bruidegom mede een somma van f 550,-. En dan den verderen uitset
neffens haar suster en broers. Hier op treden bruidegom en bruit in gemeenschap van goederen edog
zoo het onverhopelijk mogte komen te gebueren dat een van de voorschreven ehelueden kwam te
sterven zonder kinderen ofte wettygen erfgenamen, zal alle hare nalatenschap aan de langs levende
alleen vererven zonder enig uitkeer van weersijds vrinden met alle het geene haar aan sterven en
erven kan. Zoo is desen houwelijks voorwaarde getekend zonder arg ofte list op het plaatsjen Lucas
onder Markelo. 27 maart 1800.
Jan Bussynk als bruydegom. Hendryna Krabbenbos als bruit.
Gerrit Krabbenbos op Luckas alsmede voor min vrouw. Het mark van Hendrik Bussink.
Het mark van Derk Krabbenbos. Gerryt Krabbenbos. Het mark van Jan Leuwelink.

Drees Schrijver als getuige. Berent Loonink als getuige. Het mark van Jan Krijsman als getuige.
Zulk getuige ik Jan Kistemaker.
In 1806 leent Jan Bussink f 42,- aan buurtgenoot Arend Kloeken, die belooft de penningen te
verrenten met een daalder of 30 stuivers van jaar tot jaar tot de weerdom gering toe.
In 1810 verkopen Gerrit Krabbenbos op Lucas en huisvrouw Jenneken Lucas voor f 1450,- aan Jan
Bussink en vrouw Hendrina Krabbenbos het plaatsjen Lucas, met het oude huisnr 82 en nieuwe nr
544, met de hoge en lage landerijen en getimmertens daarop staande. Verkopers blijven wonen op
Lucas en kopers zijn verplicht hen te verzorgen tot hare tijd des levens.
Tevens doen Gerrit en Jenneken de inboedel over. Hiervan is een aparte akte opgemaakt:
Wij ondergeschrevenen Gerrit Krabbenbos en Jenneken Lucas ehelieden bekennen mits dezen
verkogt te hebben zulks doende bij dezen aan Jan Bussink en Hendrina Krabbenbos ehelieden
dewelke bij meede onderteekening bekennen gekogt te hebben den inboedel des huizes bestaande in
paarden, beesten, wagen en ploeg en eegden en wat verder tot de bouwerije behoord, alsmede
potten en panne en alle andere kleinigheeden, niets uitgezonderd van wat aard of natuur die ook
zouden zijn of hoe ook genaamd, zoo roerende of onroerende, daar van niets uitbedongen, als meede
al het gewas op het land zoo van het een als het ander, daar ook niets van uitgezonderd, voor een
som van f 300,- en 20 st. het stuk. Binnen staande cooppenning bekennen Gerrit Krabbenbos en
Jenneken Lucas dadelijk ontvangen te hebben en de koopers voor goede betaaling bedankende. Bij
naadere overweging is goed gevonden de verkoopers beide hunne kisten met zijne en haare
kleederen voor hem behouden den tijd hunnes levens in vrije keuze aan wien zij ook dezelve willen
maken of geven.
Waarmeede deze koop is geslooten en door verkoopers en koopers wederzijds onderteekend. In
waarheids kennis zullen hier van twee alleens luiden gemaakt. Markelo den 3 van Sprokkelmaand
1810.
Op dezelfde datum wordt nog een akte opgemaakt waarbij ieders rechten en plichten worden
beschreven e.e.a. in verband met het gezamenlijk bewonen van de boerderij:
De ondergetekenden Jan Bussink en Hendrina Krabbenbos op Lucas thans eygenaars van het
plaatsjen Lucas genaamd alhier kennelijk zuidwaards onder Markelo buurschap Dijkerhoek staande
en geleegen Gerigts Kedingen.
Alzoo hebben bovengenoemden met Gerrit Krabbenbosch en Jenneken Lucas ehelieden na rijpe
deliberatie en overweging goedgevonden en te zamen of gezamentlijk over de huisvesting en het
geene gemelde Gerrit Krabbenbosch en Jenneken Lucas jaarlijks uit het plaatsjen Lucas zullen
profiteeren. En daar over hebben gecontracteerd en geconsenteert in volgende manieren.
Eerstelijk. Is vastgesteld dat Gerrit Krabbenbosch en Jenneken Lucas ehelieden alhier op het
plaatsjen Lucas in de wooning den tijd hunnes leevens beide zullen onderhouden worden in eeten en
drinken, linnen en wollen, kleeding zoo in een als ander als dezelve in gezondheid en krankheid nodig
hebben, met een woord alles wat tot hun beide na lighaams onderhoud vereischt word.
Ten tweeden. Bovendien zullen de oude lieden nog jaarlijks en alle jaaren den tijd hunnes leevens de
vruchten trekken en genieten van den zoogenaamden Broskamp, kennelijk aan Kreemershekke in
den Dijker Esch liggende tusschen de landen van de weduwe Zwiers met de oostzijde en met de
westzijde aan Berend Lonink zijn land. Alsmeede van het Ronde Stukke in Noord Esch geleegen
meede onder Markelo liggende, jaarlijks de vruchten genieten en wel alle jaaren welke zijn begin
neemd eerstkomende St. Jacobi dezes jaars 1800 tien en zoo vervolgens van jaar tot jaar. Zoo lang
als een van beide leefd en na doode van Gerrit Krabbenbosch en Jenneken Lucas zal zulks ook
ophouden en weeder voor eerstgemelde verblijven em daar meede te handelen als eenen vrijen
eigenaar met het zijne doen mag.
Eindelijk ten derden of laasten verpligten zich gem. Jan Bussink en Hendrina Krabbenboscch
ehelieden om bovengenoenmde land jaarlijks te bemesten, voren en bebouwen ruim zoo goed als hun
ander land alle jaaren het zaayzaad daar bij doen en over en weder met rogge en dan met boekweite
omme zaayen, zoo alhier gebruikelijk is alles te weten aanvaaren van 't koorn. Zal ook door de jonge
lieden moeten gedaan worden zoo en als ander alles wat daartoe nodig zijnde en zorgen dat het door
niemand benaadeeld worde en in hunne bewaring neemen. Met dien verstande dat ook zoo wel en als
ander in een goede orde zal moeten gehouden worden. Het koorn ter markt brengen waar de
gemelde Gerrit Lucas of deszelfs huisvrouw het verkiezen zulks zullen de oude lieden in hunne vrije
keuze behouden. Voor het dorschen zal het stroo tot huizes beste blijven en tot den mest gebruikt
worden. Eindelijk te sterven komende verpligten zich de ondergetekenden om dezelve na hier
gebruikelijk zijnde ter aarde te doen besteeden.

Dit een en ander door beide partien contractanten goedgevonden, renuntieerende zij partien
contractanten over en weder ten dien einde. Van alle excepties en privilegien, rechtens zoo hier
tegens eenigzints mogten strijdig zijn, zoo voor het tegenwoordige als toekomende, zoo ten
wederzijde mogten kunnen gemaakt worden zullen zijn gedoodet en vernietigd bij dezen. Tot
nakoming van alle het voorschrevene verbinden de ondergeteekenden hunne persoonen en goederen
als naar regten.
In waarheids kennisse zijn hiervan twee alles luidende gemaakt worden en door beide partien
contractanten eigenhandig ondertekend of gehandmerkt, neffens getuigen. Binnen Markelo den 3 van
Sprokkelmaand 1810.
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie, 4 koeien en 3 kalveren.
1811-1815 huisnr 544.
In januari 1815, een week voor zijn dood, laat Gerrit Krabbenbos, zijnde ziekelijk en zwak van lighaam
dog gezond van geest geheugen en oordeel ten zijnen huize, een testament opmaken. Hij herroept
alle eerder gemaakte testamenten.
Zijn huisvrouw Jenneken Lucas krijgt het levenslang vruchtgebruik van alle zijne goederen. Arent
Krabbenbos op Vossebeld, Derk Krabbenbos op Krabbenbos en Fenneken Krabbenbos gehuwd aan
Jan Leuvelink krijgen ieder f 100,-. De kinderen van wijlen Hendrik Bussink en Janna Scheepers
tesamen f 100,-. Gerrit Hendrik Krabbenbos op Jolink in Stokkum ook f 100,-. Verder steld hij tot
algemeene legatoris of erfgenaam aan de bij hem in huis wonende Jan Bussink en Hendrina
Krabbenbos.
In 1815 overlijdt Gerrit Krabbenbos en doet de erfgenaam Jan Bussink hiervan aangifte bij de
Memories van Successie. De weduwe Jenneken Lucas, zijne huisvrouw, krijgt het levenslange
vruchtgebruik zijne nalatenschap. Arent, Derk, Fenneken en Gerrit Hendrik Krabbenbos komt ieder toe
f 100,- en de kinderen van wijlen Hendrik Bussink en Janna Schepers samen ook f 100,-.
Verder laat hij enkele obligaties na: ten laste van Lammert Nijenhuis en Jenneken Morsman dd 1791 f
500,-, ten laste van Elisabeth Brinkers, de wed. van Antony Steuneberg, dd 1773 f 400,-, ten laste van
Harmen Stam en Jenneken Schouwenberg dd 1809 f 600,- en ten laste van Berend Egbers en
Fenneken Elkink dd 1810 f 100,-.
Bij de inventaris vinden we:
Manskleederen: een sergien rok, een pijrok, een blaauwe sergien borstrok, een bruine sergien
borstrok, een bruin lakens kamisool, een bombasijden broek, een damasten borstrok, een zijden
halsdoek, 5 hemden, 2 hoeden, 2 paar kousen, een paar schoenen en een bruin lakense broek.
Vrouwen kleederen: een zwart razemerokken jak, een sergien jak, een zwarte sergien schorte of rok,
idem een zwarte geruite, een rode bayenrok, een sergien borstrok, idem een gestreepte, een zwarte
schorteldoek, idem 2 blaauwe linnen, 3 neteldoeksche doeken, 3 halsservetten, 8 hemden, 6 mutsen,
een paar kousen en een paar schoenen.
De schulden betreffen alleen de begrafeniskosten groot f 30,-.
In 1816 worden erven en gronden van de havezate Oldenhof openbaar verkocht. Hieruit koopt Jan
Bussink voor f 130,- een stuk grond, de Loofbree genaamd, afkomstig uit het erve Ovink.
In 1818 beslist de Commissie in de vergadering van Goedsheeren en Erfgenaamen der Markte
Markulo belast met het onderzoek der waartallen in de zelve Markte, dat Jan Bussink beregtigd is met
één vierde ware en dus bevoegd is tot één vierde stem op erfgenaamen vergaderingen. E.e.a.
voortvloeiende uit het bezit van de helft van het niet meer bestaande erve Kottink. (Waander Lucas
had het eerder voor de helft aangekocht). Dit besluit stamt uit een verklaring dd 15-7-1645 in het
markenboek waarin degene, die belast zijn met het ruimen der tochtslooten en waaterleidingen, van
oudsher bevoegd zijn hun stem op de vergaderingen uit te brengen. Er kan dan sprake zijn van een
heele, halve of vierde gedeelte van een ware.
Jan Bussink had reeds in 1817 van Jan Harmen Heylersigh de andere helft van het recht en
geregtigheid van de Kottinks ware voor f 30,- gekocht.
In 1818 verkoopt Jan Bussink voor 90,- een tiende uit een stuk land genaamd de Loobree, groot 4
schepel lands gelegen in den Noordesch tusschen de landerijen van de wed. van Heeckeren tot
Overlaar en in gebruik bij den bouman Herm Peuscher thans op den Oldenhof. Kopers zijn J.H.
Gorkink, Victor Abraham Cracau, wed. van H. Stokkentreeft en J.H. van Heek.

In 1826 wordt er een huwelijkscontract opgemaakt bij notaris Jalink tussen Egbert Klumpers en
Geertruid Bussink. Egbert brengt f 300,- in, een koebeest t.w.v. f 20,- en zijn kleederen en
lijfstoebehooren. Geertruid krijgt de helft toegewezen van het erve Lucas, de helft van de roerende
goederen, het vee en de gewassen en f 1000,-.
In 1827 koopt Egbert Klumpers voor f 600,- een kamp bouwland, genaamd den Kamp bij Lukes, groot
90 roeden en 78 ellen en is gelegen tusschen Waander Snellink en de gemeene weg van Markelo
naar het Broek. Verkoper is Jan Dijkink Janszn. die dit in 1824 had gekocht uit de boedel van het nabij
gelegen en verdwenen erve Lonink. Op dit stuk grond rust een bezwaar van een uitgang aan de
koster te Markelo jaarlijks ten bedrage van 8 koppen en een maatjen rogge benevens een garst rogge
en een garst boekweit.
Uit 1858 is nog een kwitantie bewaard:
De kerkvoogden der Hervormde Gemeente van Markelo verklaren ontvangen te hebben van Jan
Hendrik Klumpers Engbertszn. voor een uitkoop van een uitgang aan den predikant en den koster
onder den naam van miskoorn betaald wordende jaarlijks uit het (alle vele jaren niet meer bestaande)
erve Lonink, bestaande in acht en ¼ kop rogge, een gast rogge, een gast boekweit, 4 eyeren, 4
dijssens vlas en een som van f 29,60.
In 1871 koopt Jan Hendrik Klumpers voor f 300,- een bouwland groot 26 roeden en 60 ellen van
Harmen Steunenberg wonende te Holten.
Sluitsteen boven de oorspr. niendeur: WK JHH 1941 (Willem Klumpers JoHanna Hidders).
Sluitstenen in voorhuis: IHK HDS 1858 (Jan Hendrik Klumpers HenDrika Stoelhorst) en WK IaH 1908
(Willem Klumpers Johanna Hidders).
Sluitsteen in schuur wegens verbouwing: JGW JEHML 1989 (Johan Gerrit Welmer Jacoba Emma
Helena Maria Leemreize).
Initialen in Bentheimer paardekrib: IHK HDS 1859.
Vanaf WO II is men begonnen met een kuikenbroederij en deze is door een zoon Welmer voortgezet
aan de Enkelaarsweg.
Heden is het een woonboerderij met een opslag en distributiebedrijf en o.a. een Select vracht netwerk.
Bewoning
Wolter Luyckes, begraven op 29-11-1684 te Markelo.
Gehuwd (2) met Aeltjen Albers Boelinck. Aeltjen was de 2e vrouw van Wolter.
Aeltjen hertr. 22-09-1689 met wed. Jan Wennekinck of Wunninck (ovl. ca 1693) en vertrekt dan met
haar stiefdochter Fenne naar erve de Holmer in Laren en zij hertr. opnieuw 25-03-1694 te Laren met
Welmer Teunissen alias de Weever, zn. van Teunis Wansinck uit Vreden.
Kinderen:
1.
Hermen Luickes, huwt 3-7-1718 wed. Henders Hibbing/Verwolde.
2.
Hendrick Luickes, overleden circa 1712, huwt 16-6-1678 Lubbe Kattings.
3.
Marie Lukes, overleden te Stokkum, begraven op 19-09-1715 te Markelo, huwt 1-8-1686 Jan
Hesseling/Stokkum.
4.
Hilleken Lukes, huwt 27-6-1680 Jan Oevelgoor/Nettelhorst.
5.
Jan Luicken of Wolters, begraven op 13-01-1694 te Markelo.
6.
Fenneken Luickens. Zij is eerst dienstmeisje op de Holmer te Laren en in 1698 wordt haar
onechte dochtertje Tonnisken gedoopt, "daer van de vader gesegt wierde te sijn den jongen
Wonninck uit Nettelhorst". Zij huwt 23-9-1703 te Laren met Henrick Gerrits Alberinck uit Elsen.
Jan Luicken of Wolters, begraven op 13-01-1694 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 28-09-1679 te Markelo met Jenneken Tijmans, dg. van Albert Tijmans.
Jenneken hertr. 20-05-1694 met Henrick ter Loocke.
Uit haar eerste huwelijk:
1.
Aeltjen Luiken, gedoopt op 18-12-1681 te Markelo.
2.
Albert Luickes of Jansen, gedoopt op 22-11-1685 te Markelo.
3.
Marie Luiken, gedoopt op 07-07-1689 te Markelo.
4.
Jan Luiken, gedoopt op 17-03-1694 te Markelo.
Albert Luickes of Jansen, gedoopt op 22-11-1685 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 02-04-1713 te Markelo met Fenne Tonnisen of ter
Morsch, 34 jaar oud, geboren te Herike, gedoopt op 29-12-1678 te Markelo, overleden circa 1753 te

Markelo, dg. van Teunis ter Morsch.
Uit dit huwelijk:
1.
Aeltjen Luickes, gedoopt op 17-03-1715 te Markelo.
2.
Geertjen Luickes, gedoopt op 06-04-1721 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk 05-1738 met Waander Bussink of Luikes, gedoopt op 21-05-1714 te
Markelo, overleden na 1782, zn. van Hendrick Bussink.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneken Luikes of Bussink, geboren circa 1740 te Markelo, overleden op 25-09-1819 te
Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 27-07-1782 te Markelo met Garrit Krabbenbos of Lucas, kotter,
geboren circa 1739 te Markelo, overleden op 10-01-1815 te Markelo, zn. van Garrit
Krabbenbos.
2.
Gerrijt Luikes, gedoopt op 21-06-1752 te Markelo.
Wegens het ontbreken van opvolgers komt een buurjongen en nicht op het erve:
Jan Bussink, gedoopt op 15-09-1765 te Markelo, overleden op 29-10-1834 te Markelo op 69-jarige
leeftijd, zn. van Hendrik Bussink.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 27-04-1800 te Markelo met Hendrina Krabbenbos, 33
jaar oud, gedoopt op 28-12-1766 te Markelo, overleden op 18-05-1825 te Markelo op 58-jarige leeftijd,
dg. van Harmen Krabbenbos.
Uit dit huwelijk:
Geertruid Bussink, geboren op 24-01-1801 te Markelo, overleden op 17-06-1843 te Markelo op
42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1826 te Markelo met Egbert Klumpers, 27 jaar oud, geboren
op 15-06-1798 te Markelo, overleden op 19-12-1854 te Markelo op 56-jarige leeftijd, zn. van Jan
Klumpers.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik Klumpers, geboren op 28-03-1827 te Markelo.
2.
Jenneken Klumpers, geboren op 09-10-1829 te Markelo, overleden op 26-12-1897 te
Dijkerhoek op 68-jarige leeftijd, huwt in 1854 met Hendrik Jan Hondeveld.
3.
Gerridina Klumpers, geboren op 04-03-1832 te Markelo, overleden op 22-01-1901 te
Markelo op 68-jarige leeftijd, huwt in 1854 Hendrik Jan Greven.
4.
Gerrit Hendrik Klumpers, geboren op 03-03-1834 te Markelo, overleden op 26-09-1835 te
Markelo op 1-jarige leeftijd.
5.
Geertruid Klumpers, geboren op 24-07-1836 te Markelo, overleden op 27-03-1920 te
Markelo op 83-jarige leeftijd, huwt 1863 Willem Sligman en 1871 Jan Willem Ikkink.
6.
Hendrik Jan Klumpers, geboren op 29-03-1840 te Markelo, overleden op 31-07-1899 te
Beusbergen op 59-jarige leeftijd. Verongelukt met paard en wagen; huwt in 1868 met Geertrui
Voorts en hertr. 1870 met Hermina Oolbrink.
7.
Dirk Hendrik Klumpers, geboren op 19-02-1843 te Markelo, overleden op 20-12-1919 te
Markelo op 76-jarige leeftijd, huwt in 1876 met Jenneken Kevelham.
Jan Hendrik Klumpers, geboren op 28-03-1827 te Markelo, overleden op 13-01-1892 te Markelo op
64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-02-1857 te Markelo met Hendrika Stoelhorst, 27 jaar oud,
geboren op 02-06-1829 te Markelo, overleden op 29-11-1888 te Markelo op 59-jarige leeftijd, dg. van
Wolter Stoelhorst.
Uit dit huwelijk:
1.
Egberdina Johanna Klumpers, geboren op 13-10-1858 te Markelo, overleden op
15-01-1921 te Beusbergen op 62-jarige leeftijd, huwt 4-11-1882 Gerrit Jan Vedders.
2.
Willem Klumpers, geboren op 23-11-1862 te Markelo.
3.
Gerritdina Klumpers, geboren op 03-02-1866 te Markelo, overleden op 23-08-1900 te
Markelo op 34-jarige leeftijd, huwt in 1887 Gerrit Hendrik Altena.
Willem Klumpers, geboren op 23-11-1862 te Markelo, overleden op 11-05-1949 te Markelo op
86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-04-1889 te Markelo met Johanna Hidders, 19 jaar oud, geboren
op 11-08-1869 te Diepenheim, overleden op 27-11-1947 te Markelo op 78-jarige leeftijd, dg. van
Arend Jan Hidders en Johanna Vedders.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik Klumpers, geboren 1890 te Markelo, overleden 1969.
2.
Arend Jan Klumpers, geboren 1896 te Markelo, overleden 25-03-1977 te Markelo, huwt

26-7-1919 met Tonia Elkink.
Jan Hendrik Klumpers, geboren 1890 te Markelo, overleden 1969.
Gehuwd op 11-05-1918 te Markelo met Johanna Gerritdina Oosterkamp, geboren 1895 te Markelo,
overleden 13-01-1977 te Markelo.
Uit dit huwelijk:
Johanna Arendina Klumpers, geboren 1919 te Markelo, overleden 07-05-1983 te Markelo.
Gehuwd op 08-04-1942 te Markelo met Gerrit Jan Welmer, kippenhandelaar, geboren 1916 te
Markelo, overleden op 20-04-2007 te Markelo, zn. van Egbert Welmer.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Gerritdina Welmer, geboren 1942 te Markelo, overleden 24-02-1973 te Markelo,
2.
Egbertdina Hendrika Welmer, geboren 1945 te Markelo, huwt 17-05-1969 met schilder
Warner/Wanny Boer.
3.
Jan Hendrik Welmer, geboren 1947 te Markelo, huwt 19-11-1971 met Engelina (Ina) Leunk.
4.
Gerritdina Welmer, geboren 1950 te Markelo, huwt 20-12-1974 met Jan H.A. (Johan)
Daalwijk/Diepenheim.
5.
Johan Gerrit Welmer, geboren op 11-01-1957 te Markelo.
6.
Jan A. (Andre) Welmer, geboren op 12-04-1964 te Markelo, huwt 22-2-1989 met Janna G.
Ebbekink/Kruusweg.
Johan Gerrit Welmer, geboren op 11-01-1957 te Markelo.
Gehuwd 1980 met Jacoba Emma Helena Maria (Cobi) Leemreize, geboren 1957.
Uit dit huwelijk:
1.
Renee Welmer, relatie met Gerben NN.
2.
Tim Welmer, relatie met Margreet NN.
Fotonrs op beeldbank
AIII.V-01665
AIII.V-01672
AIII.V-01666
AIII.V-01673
AIII.V-01667
AIII.V-01679
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