Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.1.090
Hargeerds
ca 1560
Twikkelerweg 4

Historie boerderij
Er is een archief erve Hargeerds.
Omstreeks midden de 16e eeuw vestigt zich aan het begin van de Haa, zoals het gebied erachter
heet, een keuterboer die vaak beschreven werd als Gerdt op de Haer, later vaak Haer Geert genoemd
en bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 werd het officieel Hargeerds.
1601. Verpondingsregister. Haer Gerdt, kotter, 2 mudde landes woest.
In 1642 wordt het bewoond door Sweer up de Haer.
1675. Vuurstedenregister. Haergeert.
Bekenne ik ondergeschrevene dat Haar Henric mij voldaan heeft de twee verlopene pagtjaren aan de
kerke met 8 gld en dus van 't jaar 1755 en 1756 te samen. Markelo, den 13 oct. 1757. J.H. Meiling.
In 1757 verkopen Hendrick en Tonnisken ter Haar voor f 300,- hun Vennebekskamp aan Jan en
Fenneken Elkink.
29-6-1793. Overdracht van een stuk land aan Jan Haar Geerts.
Ik Wilh. Jalink en weegens Hooger Overigheid verw. Rigter van Kedingen certificeere kragt deeses dat
voor mij en assessoren Jan Ekema en Jan de Moor, in indicio verschenen is Gerrit Pasman als volmr.
van zijn moey Janna Vincent, weduwe wijlen Derk Hogelaar, kragt volmagt alhier vertoond van waarde
en hier na ten prothocolle geregistreerd, dewelke verklaarde ten gevolge van gedaene verkoop en ten
genoegen ontfangene volle kooppenn. ad f 160,- in forma regtens te cedeeren, te transporteeren en
over te dragen aan Jan Haar Geerts in Stokkum een stuk land groot ongeveer een mudde gezaay,
zijnde tiendbaar en gelegen agter aan de Bliksteege tusschen de landen van Jan Wevers en Smit Jan
en diensvolgens gedagte zijne moey en erfgenaamen daar van te onterven en in tegendeel den
kooper met de zijnen daar weder aan te erven in en voor deezen, met belofte denzelven ten allen tijde
te zullen caveeren voor alle evictie op- en aanspraak als erfkoops regt is en onder renunciatie van alle
tegenstrijdige exceptien.
S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verw. Rigter deeze neffens compten getekend en gezegeld.
Actum Goor, den 29 Juny 1793.
Wilh. Jalink Verw. Rigter.
Gerriet Pasman.
In 1811 bestaat de veestapel uit een veulen merrie, een merrie, 5 koeyen en 2 kalveren.
1811-1815 huisnr 580.
30-3-1815.
Ik ondergeteekende Jan Hargeerds en deszelfs huisvrouw, bouwlieden op het erve Hargeerds nr 580
in de Boerschap Stokkum behorende tot de gemeente Goor, bekennen bij desen ontvangen te
hebben van Gerrit Hendrik Krabbenbos bouwman op het erve Jolink behorende in voorseide
boerschap en gemeente, de somma van f 24,18. Ter voldoeninge van 2 jaren interesse wegens een
capitale somma van f 357,- volgens schuldbekentenis van den 30-3-1813 wegens opgenomen
penningen van den minderjarigen Teunis Haargeerds, voor welke gemelde interesse ik bij dezer als
voogt en momber, kwiteere.
Stokkum, 30-3-1815.
Jan Hargeerds.
1819.
J. Hargeerds moet betalen aan de markte van Stocum en Hereke wegens het aangraven van
gemeene marktengronden de somma van f 13-10. Om te betalen in 2 termijnen, de eene helft op
martiny 1819, de andere helft op den 11 jannuary 1820 aan den Verwalter Erfmarkenrichter W. Mellink
te Goor. Bij de betaling wordt specifique rekening op zegel gegeven. Niet op den tijd betalen zal
dadelijk de schuldenaer regtelijk worden aangesproken.

In 1832 bij de invoering van het kadaster omvatte de boerderij ruim 10 ha grond. Hoewel de boerderij
niet tot de oude gewaarde erven hoorde, verkreeg men bij de markedeling in 1852 10 ha grond
toegewezen. Rond 1980 was dit uitgegroeid tot ruim 30 ha.
Aan Hendrik Jan Hargeerds te Stokkum.
Markelo, den 21 December 1851.
Het kollegie van kerkvoogden der Hervormde gemeente van Markelo heeft het genoegen te uwer
kennis te brengen, dat gij, in hunne vergadering van heden den 21 December 1851 tot kollectant
dezer gemeente zijt benoemd in de plaats van den met ultimo december dezes jaars aftredenden
kollectant Jan Lubbers in Stokkum. Wij vertrouwen dat gij deze functie bereidwillig op U zult nemen.
Het kollegie van kerkvoogden der Hervormde gemeente te Markelo.
De president, A. Warmelink. Ter ordonnantie van hetzelve, de secretaris, L. Capelle.
Zoals vele andere grote boeren bouwde men (1860) na de markedeling veelal een tweede woning of
daglonershuis in het Stokkumerbroek nu bekend als Laanverjan (2.3.113).
4-3-1864.
Wij ondergeteekenden Jan Elkink en desselfs echtgenoote Geertjen Breukers landbouwers wonende
te Stokkum gemeente Markelo, verklaren bij deze wel en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik
Willemsen landbouwer wonende te Ambt Delden, de som van acht hondert gulden welke som vroeger
door wijlen Jan Hendrik Hargeerds en desselfs zoon Hendrik Jan Hargeerds beiden overleden te
Stokkum voornoemd, van gemelden Hendrik Willemsen door hen is opgenomen blijkens eene boedel
opschrijving gedaan door den notaris Westenberg bij het overlijden van Hendrik Jan Hargeerds
hierboven genoemd in den jare 1800 acht en vijftig en waarvan in der tijd geene volledige
schuldbekentenis aan gemelden Hendrik Willemsen is afgegeven, welke som wij aannemen te zullen
verrenten naar vier ten honderd 's jaars ingegaan den eersten Mei 1800 drie en zestig en zullende
verschijnen den eersten Mei 1800 vier en zestig en zoo van jaar tot jaar op denzelfden datum tot de
aflossing toe die alle jaar zal kunnen en mogen geschieden mits de opzage die wederzijds wordt vrij
bedongen 3 maanden voor den verschijndag der rente, behoorlijk worde gedaan wanneer wij
aannemen bovenstaande kapitaal met de daarop verschenen renten, aan rentheffer of aan den
wettigen houder dezes te zullen terug geven.
Tot nakoming hiervan verbinden wij onze personen en goederen onder verband als naar de wet.
Gedaan en geteekend te Stokkum den 4 Maart 1800 vier en zestig.
J. Elkink
G. Breukers.
Voor Elkink en Wevers te Stokkum.
Deventer, 7 February 1873.
De acte van rectificatie van de verkoop Kieskamp waarbij de door u beiden gekochte eigendommen
nader zijn beschreven is geheel in orde en de kosten van een en ander bedragen f 7,24. Het komt mij
voor dat het billijk is, dat gij die kosten gelijkelijk draagt omdat de rectificatie ook in uw beider belang
was en beide waren uwe gekochte perceelen onjuist in de koopacte omschreven en gij had dus ook
beide belangen bij dat dit verbeterd werd.
Elkink zou belasting hebben moeten betalen van grond daar hij niets van had, maar dat hij uit kracht
van de onjuiste koopacte verpligt was te voldoen, terwijl Wevers daarentegen wel gebruik van de
grond had en dat ook kon behouden zonder titel van eigendom, dus alleen gebruikregt; gij zijt buren
en vrienden en ik geloof dat gij die zaak ook wel zult schikken.
Na groeten uw vriend Warmelink.
Sluitstenen bij de niendeure: JE GB 1876 JHH GWH (Jan Elkink Geertjen Breukers
Hargeerds Gerrit Willem Hargeerds).

Jan Hendrik

In 1893 wordt er, na het overlijden van Jan Hendrik Hargeerds ivm de boedelscheiding, een akte met
de inventaris op het erve opgemaakt. We vinden er:
In de keuken.
Een kabinet met stelsel, daarin eenig linnen, vrouwenkleeren, 2 kerkboeken met zilveren klammen, 2
beurzen met zilver, ketting met slot, een paar gouden oorbellen, een zilveren horloge met dito ketting,
vrouwen mutsen, een ladetafel met opzet, daarin eenige kleinigheeden, 3 tafels, 9 stoelen, een klok, 2
spiegels en 6 schilderijen, in de glazen kastjes eenige ornamenten, op de schoorsteen en langs de
muur eenig opzet, haardgereedschap, 4 koperen ketels, een koffiepot en theepotten, een koperen

paardestang, 2 trommels, een bed met toebehooren, 4 lampen en een lantaarn, een partij spek en
worst, 2 glasgordijnen, een koffijmolen, een bred met lepels en vorken.
In de kamer.
2 bedden met toebehooren, een kist met beddegoed, 8 oude stoelen, een koffer met rommel.
In de plonderkamer.
3 kisten, manskleeren, 2 dozen met hoed en mutsen, een ton met zuurkool, een tafel met oude
stoelen, eenige rommel.
In den kelder.
Eenige potten met melk, een karnemelkton, een pan en rommel, een weinig boter en eenige
flesschen, een karn met toebehooren, 2 voerketels, 2 ijzeren potten, eenige emmers, eenige blikken
bakken, eenige rommel.
Op de deele.
Een bruin paard, een rood bonte koe, een dito, een dito, een dito, een dito starke, een dito kalf, een
vaal bont kalf, een schaap, 2 jonge kalveren, 3 biggen, een drachtig varken, een dito, een partij hooi,
een partij ongedorschte rogge, een partij stroo, een partij boekweit, een partij haver, een hond, een
zak met meel, een backtrog, een snijzomp met messen, een zaadkist, een zaadschepel, een ladder,
dorschvlegels, harken, schoppen en grepen, een kist met hout, een kafmolen, paardegetuig, eenige
rommel.
In de schuur.
Een ploeg, een egge, eenige ladders, 2 wagens, ongedorschte rogge, een partij hooi, schadden en
brand, wagenladder met toebehooren, eenige rommel.
Buiten.
Een slijpsteen, een kruiwagen, eenige rommel, 4 ganzen, 24 kippen en een haan, in de kuile
aardappels, te veld staande vruchten.
Totale waarde van bovengenoemde goederen is getaxeerd op f 1083,40.
De schulden bestaan uit geldleningen van Gerrit Jan Berendsen, Hendrik Jan Schorfhaar, Derk
Hendrik Meengs en Hermannus Huisken, totaal f 2000,-.
Verder schuld aan J.H. ten Bosch arts te Goor, voor geneeskundige behandeling f 63,50,
begrafeniskosten f 14,-, aan de fa. E.J. Hoek winkelier te Goor voor geleverde winkelwaren f 40,97.
Verder nog aan smid J.W. Dollekamp, aan schoenmaker J. Rietman en aan G.J. ten Doeschate
geneesheer te Goor.
Bewoning
Henderik op de Haer.
Gehuwd voor de kerk circa 1694 met Jenneken op de Haer.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan op de Haer, gedoopt op 21-06-1696 te Markelo.
2.
Gerrit op de Haer, geboren te Stokkum, gedoopt op 11-06-1699 te Markelo, huwt 14-4-1721
Megtelt Leefering en hertr. ca 1740 met Jenneken Elkink.
3.
Hermen op de Haer, geboren te Stokkum, gedoopt 07-1702 te Markelo.
Jan op de Haer, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-06-1696 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 14-04-1721 te Markelo met Jenne Lefering, 26 jaar
oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 23-09-1694 te Markelo, begraven op 02-10-1731 te Markelo op
37-jarige leeftijd, dg. van Willem Lefering.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1733 met Trine NN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Megteltjen op de Haer, geboren te Stokkum, gedoopt op 31-10-1723 te Markelo, huwt circa
1743 met Hendrik Wennink.
2.
Hendrik Haargeerts, geboren circa 1725 te Stokkum.
3.
Jenneken op de Haer, geboren te Stokkum, gedoopt op 29-06-1727 te Markelo, in 1748 meid
op Leferink; huwt 24-4-1762 te Goor met wed. Berend Elkink op Senkeldam.
4.
Wilmken op de Haer, geboren te Stokkum, gedoopt op 26-12-1729 te Markelo, overleden
1778 te Stokkum, huwt 22-3-1755 Jan Daggert.
Hendrik Haargeerts, geboren circa 1725 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk circa 1745 met Teunisken Elkink, geboren circa 1725 te Markelo, dg. van
Teunis Gelcking op Elkink.
Uit dit huwelijk:
1.
Aeltjen Haargeerts, geboren circa 1745 te Stokkum, overleden circa 1774 te Stokkum, huwt
ca 1764 met Teunis Lefering.
2.
Janna Haargeerts, geboren te Stokkum, gedoopt op 26-09-1749 te Markelo, overleden circa

1775 te Stokkum, huwt 16-5-1772 Garrit Weerds.
NN Haargeerts, geboren te Stokkum, gedoopt op 09-02-1754 te Markelo.
Jenneken Haargeerts, gedoopt op 02-01-1757 te Markelo.
Jan Haargeerts, geboren te Stokkum, gedoopt op 10-12-1758 te Markelo.
Jan Hendrik Haargeerts, geboren te Stokkum, gedoopt op 14-03-1762 te Markelo, overleden
circa 1799 te Stokkum, huwt 12-12-1789 met Garritjen Egberts/Beusbergen.
Jan Haargeerts, geboren te Stokkum, gedoopt op 10-12-1758 te Markelo, overleden op 30-05-1830
te Stokkum op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 28-05-1785 te Markelo met Hendrike Egberts, 21 jaar
oud, geboren te Beusbergen, gedoopt op 25-09-1763 te Markelo, overleden op 06-12-1823 te
Stokkum op 60-jarige leeftijd, dg. van Willem Egberts/Beusbergen.
Uit dit huwelijk:
1.
Theunis Haargeerts, geboren te Stokkum, gedoopt op 16-04-1786 te Markelo, overleden
jong te Stokkum.
2.
Jan Hendrik Haargeerts, gedoopt op 21-10-1787 te Markelo.
3.
Janna Haargeerts, geboren te Stokkum, gedoopt op 07-02-1790 te Markelo, overleden op
23-04-1850 te Diepenheim op 60-jarige leeftijd, huwt 24-6-1815 te Diepenheim met tapper
Johannes Harmannus Matthijssen. (Hij hertr. 18-3-1852 met Hermina Elkink en gaat naar
Herike).
4.
Wilm Haargeerts, geboren op 13-10-1792 te Stokkum, overleden op 10-04-1840 te Stokkum
op 47-jarige leeftijd, ongehuwd.
5.
Teuntjen Haargeerts, geboren op 06-03-1796 te Stokkum, overleden op 13-06-1858 te
Herike op 62-jarige leeftijd, huwt 22-9-1814 te Goor met Hendrik Elkink.
6.
Jennigjen Haargeerts, geboren op 13-04-1798 te Stokkum, overleden op 22-02-1867 te
Beuseberg (Holten) op 68-jarige leeftijd, huwt 11-04-1826 met wed. Jan Bosschers ook
Landewer genaamd.
7.
Hendrijka Haargeerts, geboren op 04-10-1800 te Stokkum, overleden jong te Stokkum.
8.
Hendrik Jan Haargeerts, tapper/timmerman/landbouwer, geboren op 02-09-1803 te
Stokkum, overleden op 15-01-1875 te Markelo op 71-jarige leeftijd, huwt 3-7-1834 Geertruida
Wannink.
Jan Hendrik Haargeerts, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-10-1787 te Markelo, overleden op
26-06-1846 te Stokkum op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 21-08-1826 te Markelo met Maria Lubbers, 21 jaar oud, geboren op
15-01-1805 te Stokkum, overleden op 07-04-1835 te Stokkum op 30-jarige leeftijd, dg. van Jan
Lubbers.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jan Hargeerds, geboren op 24-04-1828 te Stokkum.
2.
Jan Hargeerds, geboren op 03-11-1830 te Stokkum, overleden op 22-11-1830 te Stokkum,
19 dagen oud.
3.
Jan Hargeerds, geboren op 03-02-1832 te Stokkum, overleden op 11-03-1906 te Markelo op
74-jarige leeftijd, huwt 13-7-1854 Jenneken Rietman.
4.
Antony Hargeerds, geboren op 21-10-1834 te Stokkum, overleden op 14-06-1835 te
Stokkum, 236 dagen oud.
Hendrik Jan Hargeerds, geboren op 24-04-1828 te Stokkum, overleden op 10-08-1859 te Markelo op
31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-12-1849 te Markelo met Geertjen Breukers, 31 jaar oud, geboren
op 08-11-1818 te Gelselaar, overleden op 23-01-1894 te Stokkum op 75-jarige leeftijd, dg. van Garrit
Jan Breukers.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik Hargeerds, geboren op 30-10-1850 te Stokkum.
2.
levenloos kind Hargeerds, geboren op 10-08-1852 te Stokkum, overleden op 10-08-1852 te
Stokkum, 0 dagen oud.
3.
Gerrit Willem Hargeerds, geboren op 17-08-1853 te Stokkum, overleden op 30-03-1926 te
Markelo op 72-jarige leeftijd, huwt 13-05-1876 met wed. Reintje Snellink en hertr. 17-11-1888
met Janna Berendina Reimelink.
4.
levenloos kind Hargeerds, geboren op 06-06-1856 te Stokkum, overleden op 06-06-1856 te
Stokkum, 0 dagen oud.
5.
Maria Hargeerds, geboren op 09-07-1857 te Stokkum, overleden op 03-06-1858 te Stokkum,
329 dagen oud.
6.
levenloos kind Hargeerds, geboren op 09-07-1857 te Stokkum, overleden op 09-07-1857 te
3.
4.
5.
6.

Stokkum, 0 dagen oud.
Geertjen Breukers hertrouwt (2) op 41-jarige leeftijd op 21-06-1860 te Markelo met Jan Elkink, 42
jaar oud, geboren op 02-11-1817 te Herike, overleden op 13-06-1876 te Stokkum op 58-jarige leeftijd,
zn. van Hendrik Elkink en Teuntje Haargeerds; wed. van Hendrika Mensink.
Jan Hendrik Hargeerds, geboren op 30-10-1850 te Stokkum, overleden op 28-06-1893 te Markelo op
42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1877 te Markelo met Geertruid Meengs, 23 jaar oud, geboren
op 30-06-1853 te Markelo, overleden op 23-03-1930 te Stokkum op 76-jarige leeftijd, dg. van Derk
Hendrik Meengs.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jan Hargeerds, geboren op 24-09-1878 te Stokkum.
2.
Diena Hendrika Hargeerds, geboren op 26-08-1879 te Stokkum, overleden op 21-10-1966 te
Markelo op 87-jarige leeftijd, huwt 8-4-1903 met Gerrit Jan Krijgsman.
3.
Geertjen Hargeerds, geboren op 19-11-1880 te Stokkum, huwt 30-12-1908 met Frederik Jan
Klein Nagelvoort.
4.
Janna Hargeerds, geboren op 26-08-1882 te Stokkum, huwt 14-06-1919 te Diepenheim met
wed. Arend Harmen Elderink.
5.
Jenneken Hargeerds, geboren op 04-05-1884 te Stokkum, overleden op 21-07-1885 te
Stokkum op 1-jarige leeftijd.
6.
Jenneken Hargeerds, geboren op 23-08-1886 te Stokkum, overleden op 31-12-1887 te
Stokkum op 1-jarige leeftijd.
7.
Jenneken Hargeerds, geboren op 06-05-1888 te Stokkum, overleden op 24-06-1893 te
Markelo op 5-jarige leeftijd.
8.
Geertruid Hargeerds, geboren op 18-05-1889 te Stokkum, overleden op 17-07-1978 te
Markelo op 89-jarige leeftijd, huwt 27-6-1914 met Jan Hendrik Altena.
9.
Johanna Hargeerds, geboren op 06-04-1891 te Stokkum, overleden op 05-05-1891 te
Stokkum, 29 dagen oud.
Geertruid Meengs hertrouwt (2) op 41-jarige leeftijd op 08-12-1894 te Markelo met Jan Hendrik
Oonk, 30 jaar oud, geboren op 22-08-1864 te Markelo, overleden op 05-12-1928 te Stokkum op
64-jarige leeftijd, zn. van Berend Jan Oonk/Markelose Broek.
Hendrik Jan Hargeerds, geboren op 24-09-1878 te Stokkum, overleden op 18-01-1956 op 77-jarige
leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-03-1906 te Markelo met Grada Frederika Klein Nagelvoort,
geboren 1880 te Wierden, overleden op 15-09-1969 te Markelo.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik Hargeerds, geboren op 06-07-1906 te Stokkum.
2.
Janna Hargeerds, geboren op 19-11-1907 te Stokkum, overleden op 17-06-1995 te Markelo
op 87-jarige leeftijd, huwt 17-05-1933 met Teunis Ikkink.
3.
Geertruida Hargeerds, geboren op 11-04-1914 te Stokkum, overleden op 10-03-1938 te
Elsen op 23-jarige leeftijd, ovl. in de kraam. Huwt 12-5-1937 met Hendrik Jan Vinkers.
Jan Hendrik Hargeerds, geboren op 06-07-1906 te Stokkum, overleden op 28-10-1983 te Markelo op
77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-03-1935 te Markelo met Hendrika Johanna Zwiers, 23 jaar oud,
geboren op 08-06-1911 te Markelo, overleden op 06-07-1987 te Stokkum op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerda Egberdina Hargeerds, geboren op 26-05-1935 te Stokkum.
2.
Egberdina Fredrika Hargeerds, geboren op 24-04-1937 te Stokkum, huwt 21-9-1961 met
Gerrit Hendrik Heilersig.
3.
Geertruida Hargeerds, geboren op 08-08-1939 te Stokkum, huwt 5-6-1964 met Herman H.J.
Berendsen.
4.
Hendrika J.G. Hargeerds, geboren op 13-12-1948 te Stokkum, huwt 23-10-1968 met Derk
Jan Lubberdink.
Gerda Egberdina Hargeerds, geboren op 26-05-1935 te Stokkum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1960 te Markelo met Hendrik Jan Hargeerds, 28 jaar oud,
geboren op 17-11-1931 te Markelo, overleden op 08-04-2005 te Deventer op 73-jarige leeftijd, zn. van
Derk Jan Hargeerds en Willemina Johanna Groothaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Henk Hargeerds, landb. op Hargeerds, geboren op 04-01-1965 te Stokkum, huwt
2-7-1992 te Aalten met Yvonne Posthuma.
2.
Dirk Jan Hargeerds, vrachtwagenchauffeur, geboren op 18-11-1966 te Stokkum, overleden

3.
4.
5.

op 11-07-2007 op 40-jarige leeftijd.
Wilma Hargeerds, geboren circa 1970 te Stokkum, huwt in 1993 met Gerrit Klaassen uit
Holten.
Jantine Hargeerds, geboren circa 1972.
Egbert J. Hargeerds, geboren op 26-11-1974 te Stokkum, relatie met Willie NN.
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