Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.250
Erve de Keujer
ca 1740
Herikerweg 3

Historie boerderij
De omstreeks 1740 gestichte boerderij de Keujer omvatte begin 1800 4 hectare grond en was toen eigendom van
Harmen Luttikhedde. De veestapel bestond op dat moment uit 1 paard, 4 koeien, 2 vaarzen en 1 kalf. Hij kocht
omstreeks 1840 twee hectare van de Domeinen en kreeg bij de markedeling in 1861 nog eens 7 hectare, zodat
het toen een flinke boerderij was met 14 hectare grond.
In 1745 kopen Jan Trutmans, kooyker van den Huyse Stoevelaer, en vrouw Jenneken Stoevelman voor f 670,een sekeren camp lant uit het erve Eertink, den Steencamp genaemt groot 3 mudde gesaey met de annexe groenlanden aan de soogenaemde Steen-Steege met de verplichting jaarlijks aan de kerk van Markel te geven het
miskoorn sijnde een spint rogge. Zij kopen dit van de eigenaren Tobias van Ommen en Jacob Eertink.
In 1750 kopen Jan en Jenneken voor f 58,- van Lammert Heckhuis en Wolter ter Look als boermannen van
Harrike mede voor de andere absente boermannen als Egbert Nijhuis, Lammert Philipsborg, Harmen Wijmerink
en Harmen ten Tije een half dagwerk hooyland gelegen aen den Vloetgraven en aan Philipsborgsweide, sijnde
vrij en allodiaal en afkomstig uit het erve Proots (=Groot Wilbers).
In 1766 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Jan Kooymans. De nagelaten
kinderen zijn Garridina, Harmina en Jenneken. Zij krijgen ieder voor vaderlijke goed f 300,-, een koe, 2 bedden
met haar toebehoor en een kiste met toebehoor. De oudste dochter zal trouwen met Teunis Koelmans en zij
zullen de plaatse Kooymans als ook de geheele inboedel in eygendom overnemen. Zij zal dan aan de beide
andere zusters moeten uitkeren f 50,-.
In 1782 leent Jenneken Kooymans f 600,- van Margaretha Mentink, weduwe van Jan van Heek, met als
onderpand haar eigendommelijke plaatse Kooymans met huis, landerijen en gaarden in Harke gelegen.
In 1783 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Harmina Koyers. Weduwnaar Gerrit Jan
Luttikhedde zal hertrouwen met Janna Hidders. De nagelaten kinderen zijn Willem en Janna. Zij krijgen samen
voor moederlijke goed f 590,- en moeders kiste en kleren. Janna krijgt bovendien als sij komt te trouwen een
paar linnen bedden, een peuluwe, 2 kussens, 2 paar lakens en 4 slopen.
Inventaris:
Een huis en hof met den camp bouland den Steen Kamp genaamt, de hooilanden in het Harker Meen groot 4
dagwerk, 2 dagwerk in het Stokkumer Broek, een paard, 3 melk- en 2 guste beesten, een karre en ploeg, een
kottersinboedel en het besaay en koorngewas. Totale waarde f 1912,-. De schuld bedraagt f 700,- sijnde een
obligatie.
In 1884 werd bij successie Gerrit Jan Beernink, de
schoonzoon van Gerrit Jan Luttikhedde, de eigenaar
terwijl enkele jaren later bij een boedelscheiding in
1892 Teunis Luttikhedde eigenaar werd. In 1916
werd door een aankoop van Koning in Goor de
bedrijfsomvang gebracht op 16½ hectare.
Vanaf dat moment begon echter de afkalving van de
Keujer. In 1927 nog 13½ hectare, in 1930 12½
hectare, in 1931 3,8 hectare en in 1934 nog slechts 1
hectare.
In 1926 werd door een brand de boerderij tot de grond
toe verwoest, echter ook in 1933 en 1935 brandde het
pand weer volledig af.
Op 11 augustus 1926 brandde de boerderij van de landbouwer
H. Bekkers totaal af. Enig vee werd een prooi der vlammen. Zie
Na de laatste brand in 1935 werd de ruïne met 2
hier de treurige rest.
hectare grond door de toenmalige eigenaar Hendrik
Jan Bekkers, de schoonzoon van Teunis Luttikhedde,
verkocht aan W.R. Jager, de eigenaar van hotel de Herikerberg, die iets rechts van de vorige huisplaats een
recreatiewoning liet bouwen. Na de oorlog, in 1950, werd het pand dat toen behoorde tot de in beslag genomen

NSB-bezittingen, door de overheid verkocht aan de bewoonster mevrouw Nieuwenhuis. Zij had in de oorlog
Joodse onderduikers in dit huis, dat dus eigendom was van de NSB-topfunctionaris Jager.
Zij verkocht het huis met wat grond in 1954 aan de familie B. de Jong, terwijl de ruim 1 hectare grond in 1960
werd verkocht aan de familie Elkink op Drees (3.1.230).
Mevrouw De Jong-Soekartin (1902-1984) verkocht haar huis in 1963 aan G. Keppels. Zijn erven deden het huis
met ¼ hectare grond over aan de bouwkundig opzichter Gerhardus
4-9-1933
Jozef Welberg, die het omstreeks 1992 verkocht aan het echtpaar
Zondagavond ca 10 uur ontstond brand in
Knopers-Elkink afkomstig van Drees. Tegenwoordige eigenaren/
de landbouwerswoning van den heer H.B.
bewoners zijn Gerrit en Ria ter Maat.
op de Keujer te Herike. In betrekkelijk
korten tijd was zoo goed als alles een prooi
der vlammen. Oorzaak onbekend. Alles was
verzekerd.

Bewoners:
►
Midden 18e eeuw woonde op de Keujer Jan
Trutmans of Koyers, van beroep kooiker op de
Stoevelaar, die rond 1742 trouwde met Jenneken
Stoevelman.
►
Gerrit Jan Luttikhedde (1742-1823), van beroep
karman en afkomstig uit het Kerspel Goor trouwde in
1767 met de dochter des huizes Harmina Koyers (ca1748ca1781). Na het overlijden van Harmina hertrouwde
Gerrit Jan in 1783 met de 20 jaar jongere Janna Hidders
(1762-1837) komende van erve de Welmer (3.2.270),
maar geboren op de Langstraat te Holten. Uit beide
huwelijken werden 4 kinderen geboren, in totaal dus 8.
Oudste zoon uit het tweede huwelijk Harmen Luttikhedde
(1784-1843) werd de opvolger en trouwde in 1823 met de
Ter vervanging van de afgebrande boerderij werd ernaast
in Noordijk geboren Janna Kuipers (1800-1838). Broer
een nieuwe woning gesticht.
Willem (1790-1867) bleef ongehuwd op de Keujer wonen,
terwijl zuster Aaltje (1793-1839) in 1821 trouwde met Jan Hendrik Zwierink in Kerspel Goor en in 1833
hertrouwde met Hendrik Hiddink. De overige broers en zuster zijn jong overleden of naar buiten Markelo
vertrokken.
►
Opvolger Harmen Luttikhedde en z’n vrouw Janna kregen 5 kinderen: Gerrit Hendrik (1828-1852) bleef
ongehuwd op de Keujer wonen, Jenneken (1830-1890) trouwde met Gerrit Jan Bekkers in Elsen, Johanna
(*1832) trouwde met Arend Jan Koldenberg op de Scheper (3.2.140) en Hendriena (1834-1915) trouwde met
Hendrik Tijink in het Elsenerbroek.
►
Opvolger werd oudste zoon Gerrit Jan Luttikhedde (1824-1879). Hij trouwde in 1857 met Aaltjen
Oolbrink (1835-1883) van de Kooi uit Stokkum (Stokkum 2.3.010). Dit echtpaar kreeg 7 kinderen: Hermina
Johanna (1858-1886) trouwde met Gerrit Jan Beernink op Groot Wilbers (3.2.070), Trijntje (1860-1861)
overleed als 1-jarige, Johanna Willemina (1866-1870)
16-1-1929
werd slechts 4 jaar, Jan (*1868) trouwde in 1898 met
Door onbekende oorzaak ontstond maandagavond
Aaltje Kevelham, Johanna (*1871) vertrok als
omstreeks kwart voor tien brand in de landbouwschuur
vrijgezel naar haar oudste zuster op Groot Wilbers,
van H.J. Bekkers op de “Keujer” te Herike, gem.
Gerridina (1874-1934) trouwde met Jan Hendrik
Markelo. Aan blusschen viel niet te denken; een groote
Jansen op de Quatre Bras (Stokkum 2.1.399) en
partij hooi en stroo ging verloren terwijl 7 varkens mede
Teunis (*1862) de opvolger.
in de vlammen omkwamen. Het huis,dat ongeveer 5 jaar
geleden door brand werd vernield, bleef nu behouden.
Verzekering dekt de schade.

►
Opvolger Teunis Luttikhedde (1862-1958)
was een zeer groot en abnormaal sterk persoon. Hij
trouwde in 1890 met Geertrui Lammertink (1863-1931) van de Hunger uit Stokkum (Stokkum 2.1.130).
Ze kregen 4 dochters: Aaltje (*1891) die in 1914 met de Diepenheimer Albert Jan Bekkenkamp trouwde,
Gerritdina Hermina (*1896) die in 1918 met de broer van haar zwager Engbert Bekkenkamp trouwde, Arendina
(1898-1898) en Johanna Hendrika (*1893) die de opvolgster werd en in 1915 trouwde met Hendrik Jan Bekkers
(*1891) uit Ambt Delden.

►
Het echtpaar Bekkers kreeg 6 kinderen: Geertruida (*1916) trouwde met Jan Willem Dollekamp in het
dorp (JanWilm van Klein’n Johan), Gezina (*1917), Tonia Johanna Hendrika (*1922), Hendrik Jan (*1924),
Johanna Hendrika (1924-1925) die nog geen jaar oud werd en Johanna Hendrika (*1933). Deze familie vertrok
na de laatste brand in 1935. De verzekering had n.l. besloten dat na de derde brand in 7 jaar er, wegens
vermoedde brandstichting, geen uitkeringen meer zou worden gedaan. De familie was genoodzaakt om in het
niet verbrande bakhuis te gaan wonen, waar ook tijdens de strenge winter geen verwarming was. Daarom hebben
ze op een winteravond hun hele hebben en houden op een boerenwagen geladen en zijn vervolgens met stille
trom vertrokken naar het boerderijtje Schotjan bij Diependaal.
21-7-1904
De schoonouders Teunis Luttikhedde en Geertrui Lammertink hadden
Toen in den nacht van maandag op
ondertussen een nieuwe woning laten bouwen aan de overkant van de
dinsdag de landbouwer T.L. op de
weg (3.1.255).
Keujer in den Stoevelaarshoek zich
►
Eigenaar Jager stichtte vervolgens naast de ruïne een
recreatiewoning, die betrokken werd door mevrouw Nieuwenhuis. Zij
woonde er gedurende lange tijd samen met haar zuster en vertrok in
1950 naar Deventer.
►
Opvolgend bewoner werd Bartus de Jong uit Doetinchem, die
in 1954 het pand kocht. Na het overlijden van de Jong in 1955 vertrok
z’n weduwe Soeriatie Soekartin in 1961 naar Goor.
►
Volgende bewoner werd in 1961 Gerhard Keppels uit Gouda,
die in 1962 het huis aankocht en verbouwde. Na het overlijden van
Keppels in 1969, woonde zoon Jan W. Keppels met z’n gezin ruim een
jaar bij z’n moeder in. Na het overlijden van de weduwe Levina E.
Keppels- Smolders in 1977, werd dochter Willy Keppels de
bewoonster.
►
Volgende eigenaar / bewoner werd de bouwkundig opzichter
Gerhard Welberg met vrouw en kinderen.

om zekere redenen even naar buiten
moest begeven, ontdekte hij dat er
personen bezig waren om van zijn, op
enigen afstand van het huis staand,
kippenhok het slot open te breken.
Zonder zich te bedenken sprong hij,
bijna in adamscostuum toe en had het
geluk een der personen te pakken te
krijgen, terwijl de andere het
hazenpad koos. De inbreker dreigde
L. dat hij hem zou snijden als hij niet
werd losgelaten, waarop L. ten
antwoord gaf: “as iej miej sniedt, dan
sloa ik oew hier dood”. Na enige
worsteling kreeg L. den sinjeur
binnenshuis en daar werd hij herkend
als Kobus van Keesjen uit Goor.
Kobus is in arrest genomen en de
complimenten voor de kranige
houding van L.

►
Omstreeks 1992 werd het pand met een kwart hectare grond aangekocht door het echtpaar KnopersElkink, afkomstig van de boerderij Drees (3.1.230). Na haar overlijden in 2006 bleek de weduwe KnopersElkink het pand vererfd te hebben aan de “Vrienden van de Anholtskamp” die het verkochten aan de huidige
bewoners Gerrit en Ria ter Maat uit Rijssen.

