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Historie boerderij
Er is een archief erve Dikkeboer.
De boerderij ligt kort op de weg en op de grens met Laren aan de Bolksbeek; het is ook een klein
boerencafé geweest want de hoofdbewoners worden van beroep veelal tapper, soms ook tolgaarder,
genoemd.
Het is gesticht door Hendrick ten Dam die uit het dorp kwam. In het markeboek vinden we informatie
over dit in eerste instantie illegaal bevonden huisje:
17-6-1762. Vorder sijnde overgegeven een requestnamens de Hr Prof. J.H. Meilink aan den Verwalter
Erfmarkenrigter geprasenteert inhoudende klachten wegens t setten van een huisjen door eenen
Hendrick Huyskes of ten Dam op de gemeente en wel op des remonstr. zigtvree of vredegrond, met
versoek dat met verder timmeren sal hebben te supercederen en dat huis van daar te removeren
(verwijderen) en dat in cas van disobedientie na markten order aan de gesamentlijke gesworens mag
worden geordonneert t selve huis omver te halen en van daar weg te smijten. Als mede een memorie
door de geswoerens over gegeven wegens t timmeren en aangraven door verscheiden anderen als
door H. ten Dam voornt. ongeveer 3 schepel land en een hooyland behalve sijn getimmer; Klumper
Jan een schepel aangegraven; de Rentmr. van de Hr Haersolte een hoek aangegraven aan Plasmans
gaerden.
Is goedgevonden dat gemelden H. Huyskes of ten Dam door de gesworens te doen aanseggen, om t
voorschr. huis binnen 6 weken van de plaats te removeren en sijnde Verw Erfmarkenrigter en
voorschr. gecommitteerden gequalificeert om bij manquement van dien t selve door de gesworens te
laten doen en dat vervolgens wegens t aangraven van 3 schepel gesaay en een hooyland sal moeten
betalen de boete daar toe staande en sal het aangegravene weder worden ingelijkt, gelijk mede dat
alle de anderen, die buiten consent hebben aangegraven, voorschr. boete sullen moeten betalen en
het aangegraven land weder worden ingesmeten en sijn de Verwalter Erfmarkenrigter en voorschr.
gecommitteerden gequalificeert om soo ras een ongewaarde weder op markten grond quame te
timmeren, t selve de facto te removeren en die gene soo op haar eigen grond timmeren, t heiden en
weiden te verbieden op poene dat daar over na markten resolutien sullen worden geboetet.
(Hendrick wordt hierboven ook Huiskes genoemd omdat hij een aantal jaren op Huiskes, de lijftocht
van erve de Boa, had gewoond).
In 1806 e.v. wordt er gesproken over de verkoop door de marke van erve Dikkeboer:
Dan voorts besloten het plaatsjen Dikkeboer tevens publique aan den meestbiedende te verkopen, wordende
markenrigter en gecommitteerdens versogt en geauthoriseerd om die verkoop van dit plaatsjen te doen en uit den
penningen daar van profiteeren de schulden der markten of de lasten, zullende nogtans den tegenswoordigen
bouwman desen koop getekent is de kans hebben om dat plaatsjen tegens den koopprijs, die dan voorgeboden
word in koop te neemen welk faveur aan deselve door de commissie zal worden verleend.
Den uitschrijving deser vergadering geleesen zijnde, so is vervolgens in deliberatie gebragt het extra poinct
betreffende het bepalen van een tijd tot de verkoop van het plaatsjen den Dikkeboer in het Markelsche Broek
waar omtrend gedelibereerd zijnde is beslooten den dag tot verkoop van het gem. plaatsjen Dikkeboer te
bepaalen, zo als bepaald word op desen op donderdag den 17 Sept. eerstkomende, waartoe den markenrigter
versogt word de nodigen publicatie alhier te Markelo af te zenden en de conditien in order te brengen.
Conditien en voorwaarden waarop Markenrigter en Gecommitteerden Goedsheeren der marke Markulo ingevolge
authorisatie bij resolutie der vergaderinge in dato den 19 Sept 1806 en den 19 Aug. laastleden aan hun verleend,
agtervolgens drie agter een volgende kerkenspraaken op heeden den 17 Sept. 1807 publique aan den
meestbiedende te verkopen het markten plaatsjen de Dikkeboer genaamd, gelegen in het Markelsche Broek
buyten den getimmertens welk daar op staan als welke in eigendom behooren aan den bouwman die er thans op
woond.
1.
De verkoping zal geschieden na voorgave der inzate dewelk zowel als den toeslag bij toewijzing zal gedaan
worden, met guldens van 20 st. het stuk, zullende den inzetter voor inzate geld drie gulden.
2.
Voor stage geld zal genooten worden den 10e penning, zullende den inzetter het regt van eerst verhogingen
hebben, waar van aan ieder zal vrij staan te hogen en die goedvinden van welk verhoginge het perceel tot een
hoger som sal opgehangen en afgeslagen wordenen die dan eerst meijnt, koper zijn.
3.

Het plaatsjen word invoegen voormeld en dus zonder de getimmertens welke daar op staan verkogt met zijn
lusten en lasten en dependentien regt gedagteekende zo tegenswoordigen als toe komende.
4.
De betaaling der beloofde kooppenn. zal zonder eenige kortinge moeten geschieden aan handen van den
Markenrigter C. ten Zijthoff te Goor en wel voor of op Petry des jaars 1808 wanneer ook den pagt ten profijte van
den koper zal beginnen te lopen dog tot Petry 1808 incluys, blijven ten profijte van den markte, zullende den
koper na dien tijd betaalen de 2 St. opgeld per gulden moeten geven en eventueel nevens de borgen voor den
kooppenn. aanspraakelijk zijn.
5.
Door welke kooppenn. en het verder nakomen deser conditien den koper zal moeten stellen twe sufficiente
borgen tot genoegen van verkoperen, welke borgen zig te zamen een jaar afzonderlijk onder afstand van de
exceptien en van order divise en excussie te bepaalen zullen moeten verbinden en aansprakelijk stellen voor
alles waar toe den koper zelve verpligt is, zullende bij den fact van zodane borgstelling het verkogte parseel tot
schade en niet tot bate van zodanigen gebrekkigen koper van nieuws opgehangen en verkogt worden, soo in alle
gevallen elk zijnen bod moeten staande houden tot dat er een ander koper respective is aangenomen.
6.
De kosten van transport en overdragt met den regels daar toe volgens de wet vereischt wordende, als mede het
inzate van hooge geld, zullen alle tot lasten van den koper zijn, zonder daar voor iets aan de kooppenn. te
kunnen korten en het inzate en hoge geld door denzelven na gedane slag dadelijk moeten betaald worden;
zullende den koper in tijds het zegel tot de overdragt vereischt wordende aan het gerigte moeten besorgt worden
of daar van in gebreeke blijvende alleen voor den boete formaliteyten volgens de wet geincentreerd wordende
aansprakelijk zijn.
7.
Na gedane betaling der koopspenn. zal door den markenrigter behoorlijke cessie en transport worden gedaan.
8.
Den aantast van het parseel zal kunnen geschieden op Petry voor een jaar zijnde den 22 Febr. 1809.
9.
Na gedaane toeslag blijft egter het parseel tot schade en baten van koper.
10.
Na afloop van den verkoop houden verkoperen een half uur beraad om den verkoop toe te staan of den koper te
bedenken, zullende in het laaste geval wel het inzate, dog geen verdere hoge gelden worden betaald.
Op voorstaanden conditien word geveild en opgehangen het plaatsjen den Dikkeboer voornd. bestaande in bouw
en hooyland, zo als hetzelve in zijn bekende bepaalinge gelegen is.
Ingezet door C. ten Zijthoff op een somma van f 410.- , dezelve gehoogt met f 20,-, gemeynd door C. ten Zijthoff
op een somma van f 510,-. En heeft C. ten Zijthoff tot koper benoemt Gerrit Dikkeboer die tot effective koper
aangenomen is voor f 510,-, dewelke tot borgen heeft gesteld Berend Luenk op Zigger en Derk Luenk op Wevers.
Was getekent en gehandmerkt.
Dit is het † merk van Gerrit Dikkeboer door hem getrokken met de hand aan de penne.

1815 huisnr 124.
Dan verwerft Jan Kerkemeyer in 1851 de boerderij. Hij is landbouwer. Na z'n overlijden, na twee
huwelijken, hertrouwt zijn weduwe met Gerrit Hendrik Ikkink. In 1856 vertrekt de fam. Ikkink-Oolbrink
naar "de Kooy" in het Stokkumerbroek, het ouderlijk huis van Hendrina Oolbrink.
Steen in voorhuis: GHIK HDOB 1876 (Gerrit Hendrik IkKink HenDrina OolBrink).
Tot 1969 bewoond geweest door het kinderloze echtpaar Ikkink-Sprokkereef.
Bewoning
Hendrick ten Dam, gedoopt op 07-12-1721 te Markelo, zn. van Henrick ten Dam.
Gehuwd voor de kerk circa 1744 met Geesken Goetkoop, geboren circa 1723, waarsch. dg. van
Berend Goetkoop.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrina ten Dam, geboren circa 1745 te Markelo, huwt 30-9-1781 te Laren met wed. Garrit
Hondekoele en hertr. 20-4-1800 te Laren met wed. Jan Derk Spenke/Oolde.
2.
Gerrit ten Dam of Dikkeboer, gedoopt op 20-07-1750 te Markelo.
3.
Jan ten Dam, gedoopt op 25-11-1753 te Markelo, overleden op 20-10-1822 te Stokkum op
68-jarige leeftijd, huwt 18-11-1781 met wed. Fenneken Beltmans.
4.
Teunis ten Dam, gedoopt op 07-12-1755 te Markelo, overleden op 07-05-1828 te Borkeld
(Holten) op 72-jarige leeftijd, huwt 27-10-1782 te Holten met Geesken Hendriksen de Wilde.
5.
Fenne ten Dam, geb. op Huiskes bij de Boa. Gedoopt op 08-10-1758 te Markelo.
6.
Willem ten Dam, landbouwer, geboren te Markelerbroek, gedoopt op 23-01-1763 te Markelo,
overleden op 04-02-1836 te Markelerbroek op 73-jarige leeftijd, huwt 3-6-1798 met wed.

Geertjen Aalderink/Laren en hertr. 25-8-1813 te Laren met Teuntje Klein Nagelvoort of
Nijboer/Verwolde.
7.
Hendrik ten Dam, geboren te Markelerbroek, gedoopt op 16-02-1766 te Markelo.
Gerrit ten Dam of Dikkeboer, daghuurder, gedoopt op 20-07-1750 te Markelo, overleden op
07-12-1817 te Markelerbroek op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19-10-1782 te Markelo/Warnsveld/Laren met Fenneken
Maatmans, geboren circa 1744, overleden op 15-01-1816 te Markelerbroek, wed. van Willem
Hagwoord.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrica ten Dam, gedoopt op 02-11-1783 te Markelo, overleden op 22-10-1827 te Laren
(Oolde) op 43-jarige leeftijd, huwt 26-3-1814 te Laren met Jan Velderman.
2.
Harmen ten Dam, tapper/tolgaarder, gedoopt op 29-04-1787 te Markelo, overleden op
11-12-1851 te Markelerbroek op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-06-1816 te Goor met Janna Alink, 34 jaar oud, geboren te
Stokkum, gedoopt op 01-07-1781 te Markelo, overleden op 07-02-1849 te Markelerbroek op
67-jarige leeftijd, dg. van Jan Daggert op Alink/Stokkum.
Uit dit huwelijk:
1.
Frederika Johanna ten Dam, geboren op 09-11-1817 te Markelo, overleden circa 1850, huwt
30-10-1846 te Diepenheim met koetsier Fredrik Jan op't Kleinheksel.
2.
Gerrit Jan ten Dam, boerwerker, geboren 1819 te Markelo, overleden op 19-06-1848 te
Markelerbroek.
3.
Berend ten Dam, geboren 1820 te Markelerbroek, overleden op 05-10-1821 te
Markelerbroek.
Vervolgens wordt de boerderij verpacht aan de volgende bewoners:
In de periode 1851 - 1855 woont er een fam. Aytink uit Verwolde.
Van 1856 tot 1884 door fam. Jan Harmen Heuten en Hendrika Horstman en schoonzoon Reind Jan
Eelderink. Zij vertrekken naar Verwolde en in 1888 naar Dikkeboer aan de Goorseweg.
Na 1884 wonen er de volgende families gepacht:
Fam. Wissink (van Top) die vertrekken naar Poel/Elsen en later naar Leunkboer/Stokkum.
Fam. Lantink van en naar Borculo.
Fam. Nijmeyer naar Dikkeboer/Kappelaarsdijk 1.6.020.
Fam. Berendsen-Heuten gaat naar Diekjan/Rietdijk.
In 1917 komt de fam. Ikkink van "de Kooy" hier weer wonen en sindsdien wordt de boerderij veeal
"Kooyman" genoemd.
Jan Kerkemeyer, landbouwer, geboren 1820 te Markelo, overleden op 25-04-1855 te Markelo, zn.
van Gerrit Hendrik Kerkemeyer.
Gehuwd (1) op 03-07-1851 te Markelo met Johanna Hendrina Sanderman, geboren 1828 te
Markelo, overleden op 29-05-1854 te Markelerbroek, dg. van Hendrik Sanderman.
Gehuwd (2) op 05-10-1854 te Markelo met Hendrina Oolbrink, geboren 1833 te Stokkum, overleden
op 02-05-1913 te Stokkum, dg. van Teunis Oolbrink.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerritdina Kerkemeyer, geboren 1853 te Markelo, overleden op 03-01-1855 te Markelo.
Hendrina Oolbrink hertrouwt (2) op 27-03-1856 te Markelo met Gerrit Hendrik Ikkink, geboren 1827
te Beusbergen, overleden op 05-12-1896 te Stokkum, zn. van Jan Ikkink.
Uit dit tweede huwelijk:
1.
levenloos kind Ikkink, geboren op 24-09-1859 te Stokkum, overleden op 24-09-1859 te
Stokkum, 0 dagen oud.
2.
levenloos kind Ikkink, geboren op 11-08-1860 te Stokkum, overleden op 11-08-1860 te
Stokkum, 0 dagen oud.
3.
levenloos kind Ikkink, geboren op 11-08-1860 te Stokkum, overleden op 11-08-1860 te
Stokkum, 0 dagen oud.
4.
Teunis Ikkink, geboren 1861 te Stokkum, overleden op 16-11-1932 te Markelo.
Gehuwd op 17-05-1890 te Markelo met Maria Hargeerds, 27 jaar oud, geboren op
18-02-1863 te Markelo, overleden op 09-10-1948 te Markelo op 85-jarige leeftijd, dg. van Jan
Hargeerds.
Uit dit huwelijk:
Gerrit Hendrik Ikkink, geboren 1891 te Stokkum, overleden op 07-01-1966 te Markelo, geb. op de

Kooy.
Gehuwd op 08-06-1918 te Markelo met Johanna Hendrika Sprokkereef, geboren 1894 te Elsen,
overleden op 27-12-1967, dg. van Frederik Jan Sprokkereef.
Tot 1968 bewoond geweest door het kinderloze echtpaar Ikkink-Sprokkereef.
Dan van 1969 tot 1993 fam. Idzes die het gehuurd bewoonden en in 1993 werd de boerderij gekocht
door de huidige bewoners fam. Loef die het prachtige oude interieur van de woonkeuken in deze staat
hebben gelaten.
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