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1.3.380
Volkerink/Tibbert
1379
Leusmanweg 5

Historie boerderij
Er wordt begin 17e eeuw nog een tweede (half erve) Volkerink vermeld, wat waarschijnlijk gelegen
was op de plek van erve Stegeman (1.3.220), hetwelk nl later ook wel eens Volkerink werd genoemd.
Ook in 1602 bij de verpondingen is er twee keer sprake van een erve Volckering.
1379-1382. Dat erve to Volkerding mit sinen tobehoeren, gelegen in Marckele, beleend door Bruen
van der Maet. In 1601: "dar die meyer Arnt up woenth".
28-04-1394. Idem door Roeloff ter Maet.
1394-1419. Idem door Rodolphus ter Maet na de dood van zijn vader Roeloff.
15-01-1419. Idem door Gherit van den Thye na opdracht door Roeloff ter Maet.
30-10-1433. Idem door Gert van Tije.
20-10-1457. Idem door Derick van Tye.
In 1531 wordt het erve ook aangeduid met de naam Bollering of Bellering.
13-11-1546. Bertolt van Langen Goerdenssoen.
20-09-1553. Herman van Langen na de dood van zijn broer Bartolt van Langen.
24-05-1559. Johan van Laere te Houlde als hulder en voogd van de minderjarige Geert van Langen,
na de dood van Herman van Langen.
28-10-1601. Arent de Reyger wordt geciteerd om het leen te verheffen.
31-12-1601. Arenth de Reyger.
25-11-1616. Anna van Langen, vrouw van Arendt de Reyger, met Jacobus Meilinck als haar voogd,
verkrijgt goedkeuring van haar testamentaire beschikkingen ten behoeve van haar kinderen.
02-06-1618. Arnoldt de Reyger met de ledige hand.
03-10-1623.
Jonker Christopher van Munster wordt op verzoek van Herman de Rheiger en Johan Schenck van
Niedecken (Nydeggen) in het leengericht geciteerd, evenals op 21-10-1623 en 14-11-1623.
18-02-1625. Christopher van Munster wordt op 3 april a.s. voor het leengericht gedaagd in het Roode
Herte binnen Oldenzael.
18-01-1632. Christopher van Munster wordt geboden zich in het vervolg te onthouden van het kappen
van eikenbomen op het goed, dan na toestemming van de leenheer.
27-02-1632. Christopher van Munster na de dood van zijn halfbroer Herman de Reiger.
1475. Schattingsregister. Folkerding gewart, 1 s., bet. 1½ golden r.g.
1602. Verpondingsregister. 5½ mudde landes, 1 mudde woeste, 1½ dachwerck.
Het erve genoempt Groete Volkerinck in den gerichte van Kedinghen in de buerschap Markel.
08-04-1603. Archief havesate Wegdam. Inv.nr. 370.
Goesen Kremer, burger te Deventer, na opdracht door Henrick van Duiren, burger te Swolle, als
volmacht van Herman van Langen.
22-06-1603. Cat. Archief Deventer Gasthuis nr 1315.
Johan van Rasfelt zu Twickelo, Holt- en Markerigter te Marckulo, Arent de Reiger, Gerard de Gruter,
Diederich van Achtevelt en Johan Stuir verkoopen in naam der gezamelijke erfgenamen en
goedsheeren aan Gijze Kremer en Henrica van Rijsen ehel. een stuk groenland uit de marke, gelegen
voor aan den haer, langs den Lochtesvoert, met een stuk wegs “ock beluigs denselven voert” langs
een stuk wegs het Kettels Bouvene (?) zijnde 16 roeden lang en 13 roeden breed, voor een vrij
onbekommerd goed.
Op perkament. Met de wat afgesleten zegels en de handteek. der 5 verkoopers. Op de keerzijde:
“Deze brief is vant goet Foelckerinck.”
27-03-1619. Gossenn Kremer, burger te Deventer, met de ledige hand.
16-08-1636. Gerrit Nyters, als volmacht van de minderjarige Henrick Cremers te Deventer, na de dood
van diens vader.

Het halve erve ende guide geheeten Volckerinck in de buirschap Marckeloe.
23-06-1631. Herman de Reiger; tevens verkrijgt hij toestemming om dit leen te wisselen tegen een
zeker allodiaal goed in Enterbroek met zijn zwager Lucas Borchers te Havelte in Drenthe.
23-06-1631. Lucas Borchers te Havelte in Drenthe.
16-03-1664. GA Deventer. Archief Groote Gasthuis. Inv.nr. 1540.
Jan Joachim de Reede, Heer tot Saesfelt en Nijenroode, doet kond, dat Hendrick Cremer afstand
gedaan heeft van het leengoed Volckerinck in het gerigt van Keedingen, buurschap Marckel,
verzoekende, dat Henrick Jordens, als gemagtigde van Gerardt Jordens, Provisor des H.G.,
daarmede weder beleend mogt worden, en dat hij aan dit verzoek voldaan heeft.
Op perkament. Door den Leenheer geteekend en bezegeld; het zegel in houten doosje. Mannen van
leen: Gijsbert Koijtenbrouwer en Jasper Hampsink.
Eigenaar in 1682 is het Capittel tot Deventer.
1696. Overeenkomst tussen het kapittel van St Lebuinus en de weduwe Monnickhuysen, waarbij de
laatste zich verbindt te betalen aan het eerste een uitgang van 4 mudden rogge en 3 schepel gerst uit
het erf Volckerinck te Markelo. 1 stuk.
Belening van het erve en goed Groot Volkerink ten behoeve van het Grote Gasthuis gelegen in het
buurschap Markel.
05-08-1745. Regest No. 1691. Invnr 1691.
Abraham Joan van Suchtelen J.U.D. en lid der Gezw. Gemeente beleent namens Maximiliaen
Heijdentrijk Vrijheer Droste Heere van Visscherink, Darreveldt, Beveren, Asbeck, Visbeck, Kaldenhoff,
Holtwijk, Haen, Ludikenbeck en Saasveld, Geheime Raad van Z., Hoogvorst. Doorl. van Ceulen.
Erfdrost van het Hoogstift Munster, Drost van de ampten Horstmar en Ahuis etc., als Stadhouder der
leenen van Saasveld, Bernhard Elias Dapper Med. Dr. en lid der Gezw. Gem., als Provisor, ten
behoeve van het Gr. G., met het erve en goed Groot Volkerink in het gerigt van Kedingen, buurschap
(sic) Markel, gelijk Henrik Jordens namens den Provisor Gerh. Jordens daarmede beleend is geweest.
Getuigen: Arnold van Suchtelen Burgemeester en Jan Wijnen J.U.D. en lid der Gezw. Gem.,
leenmannen van S. Maria te Utrecht en van den huize Klarenbeek. Op perkament. Met zegel en
handteek. van v. Suchtelen.
13-08-1777. Regest No. 1752. Invnr 1752.
Namens Z.E. Clement August Maria Vrijheer Droste, Erfdroste des Hoogstifts Munster, enz. beleent
Herman Ignatius Trippelvoet, Stadhouder der leenen en Rentmeester van het huis Saesfeld, den
Procurator Otto Meiling als gemagtigde van den Provisor Berent Elias Dapper, ten behoeve van het
Gr. Gasthuis, met lediger had, met het erve en goed Volkering in den gerigte van Kedingen,
buurschap Markel. Met handteek. en opgedrukt zegel in rood lak van Tripp.
03-09-1791. Regest No. 1779. Invnr 1779.
Jan Everhard Lamberts, Stadhouder der leenen en Rentmeester des huizes Saesvelt, beleent
namens Z.E. Adolf Heijdenrijk Bernard Vrijheer Droste van Visgerink, Erfdrost des Hoogstifts Munster
Wimplen, Arnold van Suchtelen Provisor, ten behoeve van het H.G., met het erve en goed Groot
Volkerink, in het gerigt van Kedingen, boerschap Markele, met lediger hand.
Met handteek. en opgedrukt lak van Lamberts. Gedaan te Weerselo.
Eind 17e eeuw is er sprake van bewoner Berent Tibben; waarschijnlijk brengt hij de huidige
boerderijnaam Tibbert mee.
In 1722 laat Willem Volkerinck zijn testament opmaken. Universeel erfgenaam is zijn lieve neef Jan
Volkerinck in alle sijn na te latene goederen en bij sijn vooroverlijden sijn lieve nigte Helle Volkerinck
(=Dijkink).
In 1740 heeft een versettinge plaats gehad door verkoper Jan Volkerink aen Hendrick en Harmken
Wilbers van f 55,-, edogh doordien Wilbers en vrouw weghgegaen sijn sonder weder te komen zal hij
verkoper den kopers vrijwaren voor alle aanspraken.
In 1745 koopt Jan Volkerink den Jongsten voor f 510,- van Aeltjen Wolberink, de wed. van Harmen te
Rijt, uyt Stockum den soo genaemden Rijtsgaerden, sijnde vrij en allodiael, gelegen aen den gaerden
van de Heer Haersolte tot den Oldenhoff en aan de oost-sijde aen den gemenen wegh.

Tevens koopt hij van haar voor f 497,- een stuckjen bouwlant genaemt de Water-telge groot 5 schepel
gesaay gelegen in den Oort Esch.
In 1746 verkopen Jan Volkerink of Kistemaker en Hendrickjen ten Thije aan Velt-Jan, kleermaeker in
Harricke, en vrouw Gerritjen Veltjans, een stuk bouwlant genaemt het Protes-Nije groot 6 scheepel
gesaay gelegen aen het hecke van Immink en met den enden aen den Helle-wegh.

08-1749. Archief erve Lucas.
Op dato ondergeschr. isser een Christlijk en wettelijk houwelijk beraamt en gesloten met believen van
ouders voor so veel daar nog in leven zijn, als nog mede de naastbestaande bloetvrinden tusgen J.
Kistemakers, weduwenaar van H. ten Tije, ter eenen en de j.d. Jenneken Loink, dogter van Jan en
Aaltjen Loink ter andere zijden dog op conditien als volgt:
Eerstelijk. So neemt den gem. bruidegom J. Kistemakers tot hem op ’t erve en goed Volkerink
genaamt dese sijne bruid en set haar neffens hem in alle sijne goederen so roerende als onroerende,
actien en crediten, soo naam het hebben mag, niets uitgesondert als alleen uitgenomen den
soogenaamden Kremers kamp, welke den bruidegom voor hem alleen uitbehoud en wil daarover
nader disponeren.
Ten tweden. So belooft Jan Loink, vader van de bruid, te geven tot een onderstand van dit huwelijk
een somma van 400 gl. welke haar bij maagscheidingh is toegekend. Neffens nog de landerijen onder
Gelselaar liggende mede in deselve maagscheidingh begrepen.
Ten derden. Eigentlijk den sterfval belangende. So het mogte gebueren dat ene van beiden hetsij
bruidegom of bruid mogten komen te sterven sonder wettelijke lijfs erven, so sal dan in so een geval
den langstlevenden alle dese nalatenschap behouden so lange sij leven, ehe dog sal na dode van
beiden in weer sijden deelbaar sijn, ehe dog sal de die kiste met linnen en wullen en alles wat tot de
gemelde bruitslijve is behorende so ras sij overleeden is aanstonds en vooraf van hare sijde en een
koe, wederkeren.
Sonder erg en list gedaan op het erve Volkerink in Markelo den 23th augustus 1749. Was getekend.
Jan Kistemakers als bruidegom.
Het merkt van Jenneken Loink bruid.
Jan Loink.
Gerrit Krabbenbos.
Zwier Snellink.
Gerrit Kistemakers.
Berent Hendertink.
Jan Kerkemeier als getuige.
Hendr. Leusman als getuige.
Willem Weerdes als getuige.
Het merkt van Jan Leeftink als getuige.
Hermen Montenij ten versoeke geschreven mede als getuige.
In 1773 laat Jan Kistemaker (geb. 1698) zijn testament opmaken. Hij is ziekelijk edog bij goeden en
volkomen verstande. Universeel erfgenaam is zijn broer Gerrit Kistemaker of bij diens vooroverlijden
zijn zoon Jan Kistemaker. Voorts aan de Diacony van Markulo het ¼ part van den grooven en smallen
tiende gaande uit het erve Leuink te Stockum, alsmede het bouwland, gaardenland en hooyland onder
het erve Leuink in dier voegen zoals hij van wijlen Jan Leuink, die later woont op Kistemaker, heeft
aangekogt en nu met Jan Dijkink in gemeenschap worden beseten. Aan zijn neven Harmen en Gerrit
Krabbenbos tesamen f 400,-. Aan testators knegt Teunis Brinkman het vrugtgebruik van een mudde
land op den Lokamp gelegen tussen de landen van Baan en Zwiers en thans door de Zigger in pagt
wordt gebruikt.
Één jaar later, in 1774, geeft Jan Kistemaker het versterf aan van zijn oom Jan Kistemaker alias
Tibben, waarvan zijn vader Gerrit Kistemaker bij testament erfgenaam is geworden.
In 1782 verkoopt Gerrit Volkerink (= Kerkemeyer), eerst gewoond hebbende op Ziggers, aan zijn zoon
Teunis Volkerink en vrouw Aaltjen Lammertink voor f 350,- een stukke bouwland, den Breuin Akker
genaamt, in den Noord Esch tussen Volkerink en Snel haar landen.
1807-1811. RAO. 62.2. Processtukken R.A. Kedingen inv.nr. 67.
Proces tussen Willemina Volkerink ca Hendrik Stoelhorst (op Hiddink) als man en voogd zijner vrouw
Gese Hiddink en Gerrit Jan Hiddink.
Eis tot betaling door elk der gedaagden van een geldsom, voorts meesterloon, wegens door hen aan
eiseres begane zware mishandeling.
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 ruinen, 20 gesneden rammen, 32 ooien, 5 koeien, 4 vaarsen en 2
kalveren.
1811-1815 huisnr 520.

11-1812. Archief erve Klumpers.
Huwelijkscontract Gerrit Hendrik Kerkemeyer en Diena Klumpers.
In 1813 en 1835 is eigenaar het Groote Gasthuis te Deventer.
In 1867 verkoopt het Grote Gasthuis enkele van haar boerderijen in Markelo w.o. het Tibbert; het
wordt dan gekocht door de toenmalige pachter Arend Harmen Kerkemeyer. De overige grond raakte
versnipperd.
In 1880 is er wederom een openbare verkoop vanwege het overlijden van de kinderloze wed.
Kerkemeyer-Leuvelink. Het huis en een gedeelte van de grond kwam in eigendom van een dochter
van haar broer zijnde Maria Leuvelink. De boerderij werd vervolgens gesloopt en herbouwd.
Bij een boedelscheiding in 1926 kwam het erve op naam van Arend Jan Elkink.
Het voorhuis werd in 1936 vernieuwd voor f 3000,-.
Bewoning
Berent Tibben, begraven 1692 te Markelo.
Kinderen:
1.
Maria Volkering, huwt 17-7-1681 Derck Berents Clumpers en hertr.18-9-1692 met Egbert
Gerrits van de Langstraete.
2.
Jan Volkering of Tibben, overleden circa 1747 te Stokkum.
3.
Berentjen Volkering, huwt 26-12-1699 te Goor met wed. Jan Janssen Plasman.
Jan Volkering of Tibben, overleden circa 1747 te Stokkum, hertrouwt april 1745 met wed. Jenneken
Tueteling en vertrekt dan naar erve Effink in Stokkum.
Gehuwd voor de kerk 02-1693 te Markelo met Hille Dijcking, geboren te Beusbergen, begraven op
06-03-1728 te Markelo, dg. van Jan Dijcking/Beusbergen.
Uit dit huwelijk:
1.
Berentjen Volkering, gedoopt op 07-04-1695 te Markelo.
2.
Jan Volkering, gedoopt op 21-03-1697 te Markelo, overleden 1748 te Markelo.
3.
Hendrick Volkering, gedoopt op 28-02-1700 te Markelo.
4.
Jan Volkering, gedoopt 1702 te Markelo, overleden circa 1757 te Markelo, huwt circa 1740
Jenneken Loning.
5.
Gerrit Volkering, gedoopt op 12-08-1708 te Markelo, begraven op 10-04-1710 te Markelo op
1-jarige leeftijd.
6.
Berend Volkering, gedoopt op 12-08-1708 te Markelo, begraven op 17-04-1710 te Markelo
op 1-jarige leeftijd.
7.
NN Volkering, begraven op 12-03-1694 te Markelo.
Berentjen Volkering, gedoopt op 07-04-1695 te Markelo, overleden circa 1739 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 01-02-1728 te Markelo met Jan Kistemaeker, 30 jaar
oud, gedoopt op 30-01-1698 te Markelo, overleden circa 1774 te Markelo, zn. van Gerrit Kistemaeker.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Volkering, gedoopt 02-1729 te Markelo.
2.
Hendrick Volkering, gedoopt op 17-09-1730 te Markelo.
Jan Kistemaeker hertrouwt voor de kerk (2) circa 1740 met Hendrickjen ten Thije, geboren te
Herike, gedoopt op 14-11-1706 te Markelo, overleden circa 1747 te Markelo, dg. van Gerrit ten Thije.
Gehuwd voor de kerk (3) 08-1749 met Jenneken Loink, geboren te Stokkum, gedoopt op 02-05-1706
te Markelo, dg. van Jan Loink.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit Volkering, gedoopt 02-1729 te Markelo.
2.
Hendrick Volkering, gedoopt op 17-09-1730 te Markelo.
Theunis Kerckemeyer of Ziggers, bouwman, gedoopt 02-1750 te Markelo, overleden op 26-11-1822
in de Achterhoek, zn. van Gerrit Kerckemeyer op Ziggers.
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-08-1777 te Markelo met Jenneken Kleyn Landeweerd, begraven
12-1778 te Markelo, dg. van Hendrik Kleyn Landeweerd/Laren.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-06-1779 te Markelo met Aaltjen Lammertink, geboren circa 1747 te
Markelo, overleden op 16-12-1816 te Markelo, dg. van Hendrik Lammertink.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jenneken Kerckemeyer of Volkering, gedoopt op 26-12-1778 te Markelo, overleden op
25-03-1815 te Markelo op 36-jarige leeftijd, huwt 4-10-1806 Gerrit Hendrik Kistemaker.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Willemina Kerkemeyer, gedoopt op 25-03-1781 te Markelo, overleden op 01-08-1843 te

Markelo op 62-jarige leeftijd, huwt 4-12-1812 te Goor met Egbert Klumpers.
Gerrit Hendrik Kerkemeyer, landbouwer, gedoopt op 18-05-1783 te Markelo, overleden op
10-02-1846 te Markelo op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-12-1812 te Goor met Dina Klumpers, 26 jaar oud,
gedoopt op 12-11-1786 te Markelo, overleden op 18-07-1843 te Markelo op 56-jarige leeftijd,
dg. van Jannes Klumpers.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonie Kerkemeyer, geboren 1814 te Markelo, overleden op 25-03-1849 te Markelo.
Gehuwd (1) op 27-05-1841 te Markelo met Maria Meengs, geboren 1813 te Beusbergen,
overleden op 05-04-1847 te Markelo, dg. van Zwier Meengs op Dijkink/Beusbergen.
Gehuwd (2) op 02-09-1847 te Markelo met Johanna Harmina Leuvelink, geboren 1822 te
Markelo, overleden op 21-08-1880 te Markelo, van Klein Leuvink.
2.
Johanna Hendrika Kerkemeyer, geboren op 10-07-1817 te Markelo, overleden op
04-02-1848 te Markelo op 30-jarige leeftijd, huwt 19-11-1835 Egbert Klumpers.
3.
Jan Kerkemeyer, geboren 1820 te Markelo, overleden op 25-04-1855 te Markelo, huwt in
1851 met Johanna Hendrina Sanderman en hertr. 05-10-1854 met Hendrina Oolbrink.
4.
Arend Harmen Kerkemeyer, geboren 1823 te Markelo, overleden op 10-09-1867 te Markelo.
Gehuwd op 15-08-1850 te Markelo met zijn schoonzuster Johanna Harmina Leuvelink,
geboren 1822 te Markelo, overleden op 21-08-1880 te Markelo.
3.

Zij hadden in 1860 7 personeelsleden; tien jaar later woonde de wed. Kerkemeyer-Leuvelink er alleen en
er zal dus toen nauwelijks nog geboerd zijn.

5.
6.

Geertrui Kerkemeyer, geboren 1826 te Markelo, overleden op 17-04-1846 te Markelo, huwt
05-05-1845 met Jan Harmen Lonink.
Willemina Kerkemeyer, geboren 1830 te Markelo, overleden op 24-07-1830 te Markelo.

In 1882 komt de wed. Leuvelink-Nijmeyer en haar dochter op de nieuw herbouwde boerderij:
Aaltje Nijmeyer, geboren 1829 te Holten, overleden op 27-11-1890 te Markelo, dg. van Arent
Nijmeyer en wed. van Jan Harmen Leuvelink.
Kind:
Maria Leuvelink, geboren 1861 te Markelo, overleden op 07-05-1924 te Markelo.
Gehuwd (1) op 08-05-1886 te Markelo met Hendrikus Lubbers, geboren 1854 te Stokkum, overleden
op 25-07-1889 te Markelo, zn. van Jan Lubbers/Stokkum.
Gehuwd (2) op 24-05-1890 te Markelo met Jan Willem Elkink, geboren 1850 te Markelo, overleden
op 23-05-1934.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Harm Lubbers, geboren 1887 te Markelo, overleden op 07-01-1903 te Markelo.
2.
Jan Lubbers, geboren 1888 te Markelo, overleden op 15-10-1889 te Markelo.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Arend Jan Elkink, geboren 1891 te Markelo.
4.
Hendrika Maria Elkink, geboren 1898 te Markelo, overleden op 27-02-1977 te Markelo.
Arend Jan Elkink, geboren 1891 te Markelo, overleden op 30-10-1943 te Markelo.
Gehuwd op 20-05-1922 te Markelo met Berendina Harmina Capelle, geboren 1899 te Stokkum,
overleden op 15-12-1971.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Gerritdina Elkink, geboren op 22-09-1923 te Markelo.
2.
Johanna Willemina Elkink, geboren 1926 te Markelo, huwt 29-04-1952 met Berend Jan
Oonk.
Maria Gerritdina Elkink, geboren op 22-09-1923 te Markelo.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 17-11-1943 te Markelo met Harmen Olijdam, 22 jaar oud, geboren
op 04-02-1921 te Elsen, overleden op 20-09-1965 op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) circa 1966 met NN Dinkelman.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Berendina Geertruida Olijdam, geboren 1946 te Markelo.
2.
Janny Arendina Olijdam, geboren 1948 te Markelo.
3.
Hendrika Jantina Olijdam, geboren 1951 te Markelo.
De fam. Dinkeldam-Elkink vertrekt in 1969 naar Zwiep nabij Lochem.
Sinds 1972 bewoond door fam. Klein Velderman afkomstig van het dan afgebrande Groot
Schrijvers/Broekmans die er een melkveebedrijf op nahouden.
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