
Boerderijnummer    2.1.280 
Erfnaam     Leunk 
Oudste vermelding    1385 
Huidig adres    Brinkweg 5 
 
Historie boerderij 
Al voor 1385 wordt het erve beschreven als Loesinck. 
Oorspronkelijk een bisschoppelijk hofhorig goed welke na de 80-jarige oorlog in handen kwam van de 
provincie Overijssel. 
Vroeger veelal genoemd als Luding of Loings. 
 
In 1475 wordt het maximale belastingtarief betaald: Luding 2 s., bet. 3 golden r.g. 
 
1601. Verpondingsregister: er behoort 10 mudde landes bij en 1½ dagwerck hooiland. Het wordt 
bewoond door Jan Loinck. 
 
De tienden, groff ende small, uyt het erve ende goet Loedinck int gerichte van Kedingen, boerschap 
Stockum gelegen. 
12-1655. 
Beleend door Aernt Lambertinck, als vader van zijn onmondigen zoon Jan Lambertinck, na doode van 
diens moeder ... Lambertincx. Johannes Engels, licentiaat, is hulder. 
24-05-1681. 
Jan Lambertinck vernieuwt de eed na verzuim. 
26-07-1681. 
De helft van het leen is van de leenplicht ontslagen. 
14-01-1692. 
Opnieuw beleend. Johan Stam is hulder. 
16-07-1722. 
Beleend door Jan Lambertinck van Markel, na doode van zijn vader. 
27-06-1733. 
Beleend door Arent Lammertinck, na doode van zijn broeder Jan. 
 
Uit de vuurstedenregisters van 1675 en 1751 blijkt dat er ook een oven aanwezig was; de omvang van 
de boerderij blijkt ook uit het feit dat men eind 18e eeuw 4 á 5 personeelsleden had. 
 
1750: De Meyer Leuink aengegraven een hooyland bij het veen of vlier groot 3 schepel en 1 1/2 spint 
en betaalt met 108.0.0. De nieuwe aengegraven grond van Loink aen den maat is groot ongeveer 3 
spind. Daar voor betaalt 18.0.0. 
 
In december 1752 verkopen de erfgenamen van Jan Leunk (geb. 1681) voor f 145,- aan Harmen Poel 
en Geertjen Weerds het vrije en allodiale hooyland het Olde Slag genaamt groot 1 dagwerk gelegen 
aan Greven hooyland en Loinks Nieuwe Slag in den Stokkumer Broek. 
De verkopende erfgenamen zijn Jan Loink (geb. ca 1721), Swier Snellink in huwelijk hebbende gehad 
Aeltjen Loink, Gerrit Kistemaeker in huwelijk hebbende Hendrickjen Loink, Jan Vollekink in huwelijk 
hebbende Jenneken Loink, Jenneken Hendertinck gewesen weduwe van Berent Loink en Geertjen 
Gelkink weduwe van Derk Loink. 
 
In dezelfde maand kopen Jan Loink en Jan Vollekink en zijn huisvrouw Jenneken Loink ieder voor de 
helft een aantal stukken grond voor f 1650,- van de andere erfgenamen. 
Het betreft een dagwerk hooyland het Nieuwe Slag genaemt liggende langs het gemene broek, een 
dagwerk hooyland liggende in de Olde Maat het Rensings Slag genaemt bij de Diepenheimse 
Windemole, een gaarden den Hilberink gaarden genaemt groot circa een half mudde lands tusschen 
Weerds en Loinks landen, een stukke gaardenland groot 2 schepel gesaay tusschen Cuypers en 
Loinks landen, een stuk land in den Esch groot 1 schepel gesaay het Heylen stuk genaemt tusschen 
de Bree en Leppinks Lange stukke gelegen, een halve tiende uit het erve Loink sijnde groff en smal 
edog onder dese conditie dat den Heere Voerst van Averbergen of Hagenvoorde den tiende trekt uit 
den Loocamp 6 schepel groot, 2 stukken die soo langens zijn als het 3e stuk 't Loo Stukke genaemt 
sijnde het Loo door de vercoper met heggen en struiken nieuw aangemaekt en daarvoor nooit voor 
tiende aengemaent is maar altoos vrij beseten sonder tiende wordende hiertegens wederom getiendet 
in ’t erve Loink, het Spekenstukke voor tegenswoordig gebruikt bij Nijhuis als onder dat erve 



gehorende en 2 stukjens pastorien land gebruikt het ene door Voort Jan en andere door Sigger 
Snijder. 
 
Wederom in dezelfde maand wordt er een maagscheiding opgemaakt vanwege het overlijden van 
Derk Loink, nalatende een zoon Berent. Weduwe Geertjen Gelkink zal hertrouwen met Arent Loos. 
Berent komt voor vaderlijke goed toe f 655,-; als onderpand hiervoor wordt gesteld een stukke lands 
het Loos Stukke groot circa 6 schepel en een stukke het Roland genaamt groot 4 schepel gesaay. 
Bovendien komt hem toe als hij 15 jaar oud is een 2-jarig beest en wanneer hij 18 is het vrugtgebruik 
van een stukke land groot 3 schepel gesaay gelegen aan den kerkweg. 
 
Hofhorige huwelijksvoorwaarden Wed. Loink en Gerrit Nijland of Thije.  
Deventer den 15 Juli 1774. 
Geleezen de remonstrantie van de Verwalter Land Rentmeester van Twente H.J. Bos houdende dat 
de weduwe Loink in Stokkum hertrouwt aan Gerrit Thije alias Nijland ingevolge de resolutie en order 
van Haar Edele Mogende van den 16 Juny deezes jaars 1774 aan hen hebbende ingezonden 
deszelfs huwelijksvoorwaarden van den 16 April laastleden en dezelve hebben geexamineerd met 
hadde levenden met daarin iets is gesteld dat tegen de Hofrechten en de Resolutie van Ridderschap 
en Steden van den 29 November 1753 strijdig is, mits dat dan het gestelde in den derden articul de 
voorkinderen niet benadeelt worden en dat van het cendetioneel bedongene in de 8 en 9 articul in 
gezigt van de bouwerije van den bruydegom als de derde opvolger zijnde, in het toekomende niets tot 
nadeel van den erfvolger of tegen de Hofrechten worde geaccordeerd en den welke clausulen Haar 
Edele Mog. gemelde huwelijksvoorwaarden (of wel met op zijn tijd zijn aengegeven) zouden kunnen 
approleren. 
Verder de vrijheid nemende hier toe te voegen dat de hertrouwde weduwe Loink het contract of 
concentie in de Resolutie van den 16 Juny jongstleden aangehaalt, nog niet heeft ondertekent, niet 
tegenstaande het dubbelt daarvan den 27 jongstleden aan haar bediende Procureur Auffenmorth op 
sijn verzoek is toegezonden. 
Waar op zijnde gedelibereert is goedgevonden de huwelijksvoorwaarden tusschen Gerrit ten Thije als 
bruydegom ten eene en de weduwe van wijlen Arent Loos of Leuink Geertjen Gelking genaamd als 
bruid ten andere zijde den 16 April 1774 tot Goor opgericht zoo vele dese tafel aangaat te approberen 
zoo als geapprebeerd word mits deesen, mits dat door het gestelde in den derden artikul de 
voorkinderen niet worden benadeelt en dat aan het cendetiocul bedongene in het achtste en negende 
artikelen in opzigte van de bouwerij van den bruydegom als derde opvolger zijnde, in het toekomende 
niet tot nadeel van den erfvolger of tegen de Hofrechten worden geaccordeert, voorbehoudens ook de 
boete wegens het niet op zijn tijd aengeven deezer huwelijksvoorwaarden. 
Wordende Geertje Gelkink al noch senecaselijk gelast te voldoen aan dese resolutie van den 16 Juny 
laastleden en dien ten gevolge nevens haare tegenswoordige man Gerrit ten Thije de acte en 
conventie tusschen haar en haar zoon Berend Loink getrouwd op Wennink van hun onderling verschil 
wegens het erfrecht tot het Hofhoorige Erve Loink ten aanstaan van de Verwalter Land Rentmeester 
van Twente en twee goede mannen opgerigt den 26 July 1772 al noch ten eersten te tekenen binnen 
de tijd van acht of veertien dagen aan deeze tafel ten approbatie te worden aengezonden, zullende bij 
gebreke van dien minute van die conventie, welke doende aenge reets getekend is, door deeze tafel 
worden geapprobeert en het daar voor gehouden als of dan haar mede ondertekent was wordende de 
Verwalter Land Rentmeester van Twente gelast in dien val de voorschreven minute aan deese tafel 
van te zenden. 
Ter nakominge van deze resolutie beide partijen schriftelijk ontboden om den 6 Aug. te Diepenheim bij 
mij te komen om de acte te tekenen, waarop Hendrik Wennink en Berendina Schutte zijn 
gecompareert, dog Geertjen Gelkink en haar man G. ten Tije niet willen komen, maar de knegt met 
het dubbelt der acte ongetekend weergezonden.   
 
In 1788 verkoopt Jan Leuink voor f 190,- aan zijn buurman Harmen Poelink op Weerds een stukke 
land groot 3½ schepel gesaay, gelegen in den Leuink gaarden onder Stokkum. 
 
In 1794 geeft Geertjen Gelkink het versterf van haar man Gerrit ten Thije of Leunk aan nalatende het 
¼ part van het plaatsjen Coelmans in Harke. 
 
In 1798 laat Jan Leunk dan wonende op Kistemaker zijn testament opmaken. 
Hij laat na aan Berend Leunk op Wennink een bedrag van f 150,-, aan Janna Snellink getrouwd aan 
Teunis Ikkink ook f 150,-, eveneens eenzelfde bedrag aan Egbert Snellink op Aalpoel te Holten. 
Bovendien aan de Gereformeerde Diaconie van Markelo een half dagwerk hooyland het Nieuwe Slag 



bij Broek Gerrit en een half schepel gezaay bouwland de Kleine Bree genaamd tusschen de landen 
van Leppink en Leunk geleegen. Dan nog aan de kinderen van Jan Bode en Geertruy Kistemaker f 
42,- en tenslotte aan Tonis Dijkink f 20,-. 
Voorts stelt hij tot universele ergenaam aan van de rest van zijn na te latene goederen zijne neef Jan 
Kistemaker of bij vooroverlijden van deze zijn kinderen. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie veulen, 2 hengste veulens, 9 koeien en 5 kalveren. 
1811-1815 huisnr 593. 
 
1823. Bevelschrift voor Gerrit Wolberink te Stokkum ten verzoeke van Arend Jan Leunk, eveneens te 
Stokkum om een in 1817 gevestigde schuld terug te betalen. (Archief Leferink). 
 
Begin 19e eeuw omvatte het reeds 21 ha wat na de markedeling uitgroeide tot ruim 42 ha. 
 
In 1832 koopt de toenmalige pachter Arend Jan Leunk en zijn moeder het erve van de provincie voor f 
2000,-. 
 
In 1914 kwam door vererving alles in handen van de fam. Heilersig op Leegten. 
1914. Zie archief erve Leegten pachtcontract tussen Heilersig en Gerrit Wissink. 
 
Ca 1980 koopt pachter Dijkman het erve van de fam. Heilersig op Stoelhorst en enkele jaren later is er 
een woonhuis voor Dijkman jr bij aangebouwd. 
Er wordt niet meer geboerd op Leunk. 
 
Sluitstenen in voorhuis:   Harmen Leunk    Dina Hendrika Odink   ArenDina Leunk  1873. 
AIL   AOK  1842   (Arent Jan Leunk    Aaltjen Overkamp). 
 
Bewoning 
Jan Loding , overleden te Stokkum, begraven op 02-01-1694 te Markelo. 
Kinderen: 
1. Derck Loinck , geboren circa 1653. 
2. Sweer Loding , geboren te Stokkum, gedoopt op 10-01-1666 te Lochem, overleden te 

Beusbergen op 43-jarige leeftijd, begraven op 28-08-1709 te Markelo, huwt 11-10-1685 wed. 
Marie Meengs en hertr. 18-3-1703 met Geertjen Gelkinck. 

3. Jenneken Loijnc , huwt jan. 1681 Berend Jansen ten Paele/Verwolde. 
4. Deeltjen Loding , huwt 3-12-1676 Willem Janssen Viven/Markel. 
Derck Loinck , geboren circa 1653, overleden te Stokkum, begraven op 23-04-1683 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk op 10-03-1678 te Markelo met Berentjen Schulte in 't Hof , geboren circa 1655 
te Stokkum, dg. van Jan Schulte in 't Hof. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Loing , gedoopt 02-1681 te Markelo. 
2. Marie Loing , geboren te Stokkum, gedoopt op 01-11-1682 te Markelo, huwt 24-6-1703 Jan 

Hungering. 
Jan Loing , geboren te Stokkum, gedoopt 02-1681 te Markelo, overleden 1752 te Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 01-07-1703 te Markelo met Aeltjen Oosterkamp , overleden te Stokkum, 
begraven op 06-06-1710 te Markelo, dg. van Jan Oosterkamp/Diepenheim. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-04-1711 te Markelo met Stijne Snelling , 28 jaar oud, geboren te 
Stokkum, gedoopt op 13-08-1682 te Markelo, dg. van Hendrick Snelling/Stokkum. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Berendjen Loinck , geboren te Stokkum, gedoopt 1704 te Markelo. 
2. Jenneken Loinck , geboren te Stokkum, gedoopt op 02-05-1706 te Markelo, huwt in aug. 

1749 met wed. Jan Kistemaker op Vollekink. 
3. Derck Loinck , geboren te Stokkum, gedoopt op 18-03-1708 te Markelo. 
Uit het tweede huwelijk: 
4. Hendrick Loinck , geboren te Stokkum, gedoopt op 28-03-1712 te Markelo/Diepenheim, 

overleden jong. 
5. Berend Loinck , geboren te Stokkum, gedoopt op 05-11-1713 te Markelo, overleden circa 

1751 te Elsen, huwt 23-2-1748 te Rijssen met Jenneken Hendertink. 
6. Hendrick Loinck , geboren te Stokkum, gedoopt op 05-01-1716 te Markelo. 
7. Aeltjen Loinck , geboren te Stokkum, gedoopt 01-1717 te Markelo, overleden circa 1751 te 



Stokkum, huwt ca 1740 Swier Snelling. 
8. Hendrickjen Loinck , geboren te Stokkum, gedoopt op 01-05-1718 te Markelo, huwt ca 1738 

met wed. Gerrit Kistemaker. 
9. Jan Loinck , geboren circa 1721 te Stokkum, overleden na 1798 te Markelo, huwt ca 1754 

met Aaltjen Cuipers. Jan neemt vanaf 1769 tijdelijk de bouwerij op erve Dijkink in Beusbergen 
op zich, daar in dat jaar het paar Harmen Dijkink en Aaltjen Meenderink overlijden nalatende 5 
kinderen. Later vertrekt Jan naar Kistemaker. 

Derck Loinck , geboren te Stokkum, gedoopt op 18-03-1708 te Markelo, overleden circa 1747 te 
Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk circa 1744 met Geertjen Gelking , geboren te Beusbergen, gedoopt op 
02-08-1722 te Markelo, dg. van Hermen Gelking/Beusbergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Berent Loinck , landbouwer, geboren circa 1745 te Stokkum, overleden op 21-05-1823 te 

Stokkum, huwt 19-7-1767 Jenneken Wennink/Stokkum. 
Geertjen Gelking  hertrouwt voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 18-12-1752 te Markelo met Arent 
Loos , 31 jaar oud, geboren te Markelo, gedoopt op 29-06-1721 te Markelo, overleden circa 1772 te 
Stokkum, zn. van Berend Loos/Markelo. 
Geertjen Gelking  hertrouwt voor de kerk (3) op 51-jarige leeftijd op 16-04-1774 te Markelo met Gerrit 
ten Thije , was voor zijn huw. knecht op Leunk, geboren circa 1744 te Herike, overleden 03-1794 te 
Stokkum, zn. van Harmen ten Thije/Herike. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Marrijtjen Leunck , geboren te Stokkum, gedoopt op 03-02-1754 te Markelo, overleden op 

10-02-1816 te Herike op 62-jarige leeftijd, huwt 17-5-1806 wed. Jan Morsmans. 
3. Harmen Leunck , geboren te Stokkum, gedoopt op 05-02-1758 te Markelo. 

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 23-08-1788 te Markelo met Grietje Wannink , 29 
jaar oud, geboren te Beusbergen, gedoopt op 26-11-1758 te Markelo, overleden op 
15-12-1832 te Stokkum op 74-jarige leeftijd, dg. van Theunis Wannink/Beusbergen. 

Uit dit huwelijk: 
1. Arent Jan Leunk , gedoopt op 28-06-1789 te Markelo,  
2. Hendrike Leunk , spinster, geboren te Stokkum, gedoopt op 22-08-1790 te Markelo, 

overleden op 05-09-1812 te Stokkum op 22-jarige leeftijd. 
3. Gerrit Hendrik Leunk , landbouwer, geboren op 21-10-1793 te Stokkum, overleden op 

23-11-1822 te Stokkum op 29-jarige leeftijd. 
4. Hendrik Leunk , geboren op 21-10-1794 te Stokkum. 
5. Teunis Leunk , geboren op 13-12-1796 te Stokkum, overleden op 26-06-1809 te Stokkum op 

12-jarige leeftijd. 
Arent Jan Leunk , boerwerker, geboren te Stokkum, gedoopt op 28-06-1789 te Markelo, overleden op 
29-06-1866 te Stokkum op 77-jarige leeftijd. Is in 1811 opgeroepen voor het leger van Napoleon; hij 
geeft op een stijven vinger te hebben en wat doof te zijn. 
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25-05-1826 te Markelo met Aaltjen Overkamp , geboren circa 1799 te 
Deventer, overleden op 05-02-1857 te Stokkum, dg. van Hendrik Overkamp en Grietjen Rondenhof. 
Uit dit huwelijk: 
1. Harmen Leunk , geboren 1828 te Stokkum. 
2. Gerrit Hendrik Leunk , geboren 1829 te Stokkum, overleden op 09-01-1913 te Markelo, huwt 

18-06-1857 Johanna Maria Kistemaker/Wiemerinkhoek. 
3. Hendrika Leunk , geboren 1832 te Stokkum, overleden op 10-02-1841 te Stokkum. 
4. levenloos kind Leunk , geboren op 22-11-1834 te Stokkum, overleden op 22-11-1834 te 

Stokkum, 0 dagen oud. 
5. Geertruy Leunk , geboren 1836 te Stokkum, overleden op 15-03-1861 te Markelo, huwt 

18-06-1857 Jan Zwiers/Achterhoek. 
Harmen Leunk , geboren 1828 te Stokkum, overleden op 29-06-1912 te Markelo. 
Gehuwd op 21-06-1860 te Markelo met Dina Hendrika Odink , geboren 1839 te Elsen, overleden op 
28-01-1912 te Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Arent Jan Leunk , geboren 1865 te Stokkum, overleden op 06-11-1866 te Stokkum. 
2. Arendina Aleida Leunk , geboren 1867 te Stokkum, overleden op 15-04-1919 te Markelo, 

huwt 06-05-1893 Gerrit Hendrik Heilersig. 
3. levenloos kind Leunk , geboren op 13-04-1872 te Stokkum, overleden op 13-04-1872 te 

Stokkum, 0 dagen oud. 
 



Van 1900 tot 1907 werd de boerderij verpacht aan de fam. van Schooten-Roeterdink  van Bathmen, 
die vertrekken naar Diepenheim. 
 
Dan komt van erve de Pool uit Herike: 
Gerrit Wissink , wed. van Grietje Roelvink, geboren 1855 te Markelo, overleden op 29-11-1930 te 
Ruurlo. 
Gehuwd op 09-08-1885 te Markelo met Harmina Goorman , geboren 1863 te Markelo, overleden op 
14-05-1911 te Stokkum. 
Kind uit zijn eerste huwelijk: 
1. Hendrik Jan Wissink , geboren op 30-01-1885 te Herike, overleden op 13-01-1965 te 

Beusbergen op 79-jarige leeftijd, moeder is Grietje Roelvink uit een eerder huwelijk van Gerrit 
Wissink; huwt 16-04-1910 met Willemina Hendrika Woestenenk. 

Kinderen uit dit tweede huwelijk: 
2. Gerrit Jan Wissink , geboren 1886 te Herike, overleden op 12-10-1966 te Elsen. 
3. Albert Wissink , geboren 1888 te Herike, overleden op 23-08-1918 te Herike, huwt 

22-04-1911 met Jenneken Heumann. 
4. Hendrik Wissink , geboren 1890 te Herike. 
5. Lammerdina Harmina Wissink , geboren 1900 te Herike, overleden op 03-12-1908 te 

Stokkum. 
Hendrik Wissink , geboren 1890 te Herike, overleden op 25-05-1921 te Markelo. 
Gehuwd op 23-11-1912 te Markelo met Jenneken Zandjans , geboren 1891 te Markelo, overleden op 
02-08-1941 te Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Wissink , geboren 1913 te Stokkum, overleden op 11-04-1925 te Stokkum. 
2. Jan Wissink , geboren 1913 te Stokkum, overleden op 11-05-1924 te Stokkum. 
3. Hermina Gerritdina Wissink , geboren 1914 te Stokkum. 
4. Gerrit Hendrik Wissink , geboren 1917 te Stokkum. 
Jenneken Zandjans  hertrouwt (2) op 13-08-1927 te Markelo met Gerrit Jan Huisken , geboren 1893 
te Elsen, overleden op 23-02-1967 te Stokkum, wed. van Geertruida Breukink. 
Uit dit tweede huwelijk: 
5. Geertruida Huisken , geboren 1928 te Stokkum. 
6. Hendrik Huisken , geboren 1928 te Stokkum. 
7. Maria Gerritdina Huisken , geboren 1930 te Stokkum. 
Fam. Huisken vertrekt naar de Teemker aan de Stationsweg. 
 
Dan komt in 1930 van Laren onderstaande familie: 
Antonie ter Haar , geboren 1881 te Laren, overleden op 02-03-1965. 
Gehuwd op 22-09-1905 te Laren met Jenneken Schutte , geboren 1877 te Laren, overleden op 
22-04-1953 te Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
Willemina ter Haar , geboren 1905 te Laren, overleden op 20-05-1984 te Stokkum. 
Gehuwd op 21-03-1931 te Markelo met Derk Jan Dijkman , 29 jaar oud, geboren op 04-10-1901 te 
Laren, overleden op 27-07-1989 op 87-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
Antonie Dijkman , geboren 1931 te Stokkum, overleden op 11-09-1991, was raadslid van 1971 tot 
1990 en tevens voorzitter van Gemeentebelangen. 
Gehuwd op 16-11-1950 te Markelo met Willemina Johanna Schottink , geboren 1930 te Markelo. 
Uit dit huwelijk: 
1. Derk J.H. Dijkman , geboren op 23-07-1956 te Markelo. 

Gehuwd met Truus Smit . 
 
Fotonrs op beeldbank 
AIII.W-00610 
AIII.W-00612 t/m 00616 
EI.F-00215 
EI.F-00907 


