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Huiskes
1675
ca 1775

Historie boerderij
Bij het erve de Boa behoorde ook dit ernaast gelegen boerderijtje Huiskes, een lijftocht van de Boa,
dwz bestemd voor bewoning voor de uittredende ouders wanneer de zoon opvolger werd op het erve.
Het werd echter meestal verpacht. Circa 1775 is het verdwenen. Volgens overlevering zou het
afgebrand zijn.
In 1751 is, evenals de Boa, de eigenaar de Landrentmeester van Overijssel.
Archief erve Bode.
1748. Bekenne ick onderges. Henderik Baa verpagt te hebben gelijck ick nu verpagte dat plaastien
Huiskes genaamt in Markel gelegen, soo huys als hoff met nogh 2 stuckies bouland soo als den
afgaanden meyer Roloff int gebruik heeft gehadt ende dat aen Henderik Vinkers en Jenneken
Veldhuis eheluyden des jaarlicks ende alle jaar voor huyr en pagt aan mij Henr. Baa te geven een
somma van 25 gl. segge vijff en twintig carly gulden, om op Martijni te betaelen het eerste jaarpagt sal
verschenen sijn op Martijni aenkomenden jaare 1749 edog soo sal den huirman voormelt dat voorm.
huys, hoff en land aantasten op Martijni deeses jaars 1748 dese pagt sal stant hebben voor den tijdt
van ses jaaren, dogh sal den eenen den anderen kunnen opseggen met de drie jaar, wijders hout den
pagtsman tot sijn laste daar van te voldoen de Heeren ende alle kaspels lasten, ende het huys
onderhouden in dack ende met nogh 2 stuckies bouland soo als den afgaanden meyer Roloff int
gebruik heeft gehadt ende dat aen Henderik Vinkers en Jenneken Veldhuis eheluyden des jaarlicks
ende alle jaar voor huyr en pagt aan mij Henr. Baa te geven een somma van 25 gl. segge vijff en
twintig carly gulden, om op Martijni te betaelen het eerste jaarpagt sal verschenen sijn op Martijni
aenkomenden jaare 1749 edog soo sal den huirman voormelt dat voorm. huys, hoff en land aantasten
op Martijni deeses jaars 1748 dese pagt sal stant hebben voor den tijdt van ses jaaren, dogh sal den
eenen den anderen kunnen opseggen met de drie jaar, wijders hout den pagtsman tot sijn laste daar
van te voldoen de Heeren ende alle kaspels lasten, ende het huys onderhouden in dack ende
huyrmans gerack, soo als hier gebruykelick.
Aeldus gedaan tot Markel den 18 August 1748.
Bewoning
Egbert Huiskes.
Kind:
Jan Huiskes.
Gehuwd voor de kerk (1) op 03-01-1697 te Markelo met Roelofken Spijkerman, begraven op
26-09-1701 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-09-1703 te Markelo met Jenne Borkend, dg. van Hermen Borkend.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Huiskes, gedoopt op 20-03-1698 te Markelo.
2.
Aeltjen Huiskes, gedoopt 1701 te Markelo, huwt 20-8-1724 met Hendrick Hendricks
Visschers/Borkel.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Roelof Huiskes, gedoopt op 06-12-1705 te Markelo.
4.
Maritjen Huiskes, gedoopt op 26-06-1707 te Markelo.
5.
Hendrick Huiskes, gedoopt op 09-09-1708 te Markelo.
6.
Engbert Huiskes, gedoopt op 27-07-1710 te Markelo.
7.
Hermen Huiskes, gedoopt op 11-12-1712 te Markelo, overleden jong.
8.
Hermen Huiskes, gedoopt op 23-09-1714 te Markelo.
9.
Geertruid Huiskes, gedoopt op 29-08-1717 te Markelo.
Roelof Huiskes, gedoopt op 06-12-1705 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk circa 1732 met NN Huiskes, overleden voor 1748.
Uit dit huwelijk:
1.
Aeltjen Huiskes, geboren 1732-1738.
In 1748 nieuwe pachters:
Hendrick Venkers of Huiskes. Zn. van Jan Venkers/Markvelde.
Gehuwd voor de kerk op 22-07-1747 te Neede met Jenneken Velthuis. Dg. van Henderik te

Velthuis/Markvelde.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Venkers, geboren te Markvelde, gedoopt op 11-02-1748 te Neede.
2.
Jenneken Vinkers, gedoopt op 25-07-1751 te Markelo.
3.
Aeltje Vinkers, gedoopt op 28-09-1753 te Markelo, huwt 24-5-1778 te Neede met Hendrik
Veldhuis.
4.
Hendrika Vinkers, huwt 26-12-1777 te Neede met Jan Willemsen.
Slechts enkele jaren bewoond geweest door de fam. ten Dam die kwam van het Kostershuis en
vertrok naar Dikkeboer aan de Larenseweg:
Henric Huiskes alias Dikkeboer/ten Dam, gedoopt op 07-12-1721 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk circa 1744 met Geesken Huiskes/Goetcoop, geboren circa 1723.
Uit dit huwelijk:
1.
Fenne Huiskes, gedoopt op 08-10-1758 te Markelo.

