Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

3.2.126
Erve Kubben
1682
ca 1860, was gelegen aan de Herikerweg nabij de Scheper

Historie boerderij
Deze boerderij heeft gestaan tussen Senkeldam en de Scheper en is waarschijnlijk begin 17e eeuw gesticht. In
1682 behoorde de boerderij Kubben tot de bezittingen van de heer van Stoevelaar.
In 1743 kopen Arent Kobbe en Jenneken Stegeman voor f 300,- de caetersplaetse de Kobberije genaemt
bestaende in huis en hoff en een stukke lands den Bisschop genaemt, groot 4 schepel lands, soo van de
comparanten in huyre beseten wort. Verkoper is de Heere van de Waeter tot Delden wonende, welke de
goederen uit de boedel van Stoevelaer gekogt hadde. (De koopakte wordt pas in 1751 opgemaakt!).
In 1750 geeft Tobias van Ommen aan gerigtelijk te hebben aangekogt bij publique verkopinge een gedeelte van
het plaatsjen van Arent Kobben voor f 100,-.
In 1751 koopt Harmen Vinkers en vrouw Harmken Immink van weduwnaar Arent Kobben, Arent Reindes en
vrouw Hendrine Kobbe (schoonzoon en dochter) de caterstede de Cobberije, neffens een mudde land den
Bisschop genaemt, voor f 599,-.
In 1753 laten Harmen Vinkers nu Kobbe, sijnde krank, en vrouw Harmken Immink hun testament opmaken. Zij
testeren op langstlevende. De legitieme portie komt toe aan haar vader en moeder.
In 1753 geeft de wed. van Harmen Vinkers of Cobbe het versterf van haar man aan waardoor op haar bij
testament het halven Cobbenplaatsjen is overgegaan.
In 1781 geeft Wolter ter Look het versterf van zijn vrouw aan waardoor op hem is komen te vervallen het ¼ part
van het plaatsjen Kobben. Tevens koopt hij van de erfgenamen van Harmen Vinkers het halve plaatsjen Kobben
voor f 300,-.
Vervolgens koopt Jan Poel of Kobben voor f 750,- het Kobbe van weduwnaar Wolter ter Look.
Ook koopt Jan Poel van Wolter 2 stukjes bouwland en een hoekjen hooyland voor f 250,-.
In 1811 bestaat de veestapel uit een ruin, 2 koeien en 2 kalveren.
Eigenaar in 1813 is Willem Poel.
Omstreeks 1813 komt de familie Kloosters van Diepenheim op Kubben wonen. Nadat de familie Kloosters naar
de nieuwgebouwde boerderij de Klooster (3.3.050) was vertrokken, werd ca 1860 de boerderij Kubben
afgebroken.
Betekenis woord kubbe: een fuik of aalkorf, ook kruik.
Bewoners:
►
Op deze boerderij woonden in de periode van ca 1665 tot ca 1730 veel families die allen Cobben /
Kobben of Kubben werden genoemd. Vaak is een familieband niet duidelijk en wellicht woonde er een tijd lang
meer dan 1 gezin op Kubben.
Een vroegbekende bewoner was Derck Kobben die was getrouwd met Jutte Wolters en vóór 1682 is overleden.
Derck en Jutte kregen in 1671 een zoon Wolter Cobben. Uit een eerder huwelijk van Derck waren er nog 2
kinderen: Jenneken Cobben die in 1700 te Goor trouwde met de weduwnaar Derk Jansen en Geesken Cobben die
in 1702 trouwde met Hermen Reijnds, zoon van Wolter Reijnds van Reinds in de Achterhoek (Markelo
buitengebied 1.3.150).
Verder was er een Gerrit Kobben die trouwde met Aeltjen Waninck, in Diepenheim ging wonen en aldaar
omstreeks 1683 overleed.
►
Ook woonde hier omstreeks 1665 Jan Cobben. Hij had een dochter genaamd Hille Cobben. Hille
Cobben trouwde in 1689 met Gerrit ter Haer, zoon van Jan ter Haer van het Diepenheimsebroek. Uit dit huwelijk
werden op Kubben 4 kinderen geboren: Jan Kobben (*1690), Derck Kobben (1691-1729) die in 1712 trouwde
met Aeltjen Plasman (1689-1763), dochter van Jan Huisken op Plasman in Markelo (buitengebied 1.2.010),
Henrick Kobben (*1696) en Wolter Kobben (*1699).
Het is mogelijk dat Gerrit ter Haer omstreeks 1707 als Gerrit Cobben hertrouwde met ene Hendrickjen. Uit het
huwelijk van deze Gerrit Cobben en Hendrickjen NN werd in 1709 een dochter Jenneken Cobben of Reynders
geboren die op Kubben bleef wonen.

►
Jenneken Cobben of Reynders (1709-1767) trouwde in 1726 met Teunis Hagemans of Donkelaar
(†ca1767), zoon van Willem Hagemans uit Beusbergen. Dit paar had op Kubben de kinderen: Hilleken Kobben
(ca1727-ca1799) die in 1750 zou trouwen met de weduwnaar Gerrit Krijgers en in 1769 te Geesteren hertrouwde
met Hendrik Hartink, Derckjen Kobben (*1728), Wilmken Kobben (*1729) die in 1760 in Geesteren huwde met
de weduwnaar Jan Olden, Gerritjen Kobben (*1730), Derk Kobben (*1733), Jan Hendrik Donkelaar of Kobben
(*1735), Harmen Donkelaar of Kobben (*1737) en Gerrit Kobben (*ca1740).
Omstreeks 1742 vertrok deze familie Kobben naar de Hutte in Stokkum aan de Veldweg (2.2.370) waar nog 5
kinderen werden geboren.
Overigens woonde omstreeks diezelfde tijd ook Roelof Kobben op Kubben. Hij was blijkbaar getrouwd met ene
Jenne Kobben en had in 1727 dochter Hilleken gekregen. Er zijn enige twijfels of hier mogelijk niet een
persoonsverwisseling met de hiervoor genoemde Hilleken Kobben (*ca1727) is opgetreden.
►
De eerste bewoners die de boerderij in eigendom hadden waren Arent Kobbe of Boling (*1697) en
Jenneken Stegeman (*1703), dochter van Hendrick Endeman op Stegeman (Markelo buitengebied 1.3.220). Zij
waren afkomstig van Bolink uit de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.010) en kochten de boerderij in 1743
van de Heer van de Waeter tot Delden. Het paar kreeg 7 kinderen. De oudste kinderen waren geboren op Bolink,
alleen de jongste twee kinderen werden op Kubben geboren. Zoon Herman (*1729) trouwde ca 1760 met Aaltje
Nije Landwe in Holten. Jan (*1733) trouwde ca 1766 met Jenneken Hogelaar te Diepenheim. Berentjen
(*ca1737) trouwde in 1769 met Hendrik Lunsink uit Lochem, nadat zij al 2 onechte kinderen had gekregen,
waarvan de tweede door Hendrik werd erkend.
Oudste dochter Hendrina (*1728) trouwde in 1750 met Arent Reijns van het naastgelegen erve Reinds (3.2.100).
Hun 2 dochters Jenneken (*1750) en Janna (*1752) werden nog op Kubben geboren; hierna vertrokken zij naar
Effink in Stokkum (2.2.070) om vandaar omstreeks 1755 te verhuizen naar Groot Vrielink (3.3.010).
►
In 1751 werd de boerderij aangekocht door Harmen Vinkers (1708-1753) van Vinkert (3.2.160) die ca
1749 was getrouwd met Hermken Immink (1719-1781). Harmen werd echter al na 2 jaar ziek en liet in 1753 zijn
testament opmaken waarna hij in hetzelfde jaar overleed. Toen de weduwe in 1781 overleed kwam het grootste
deel van de boerderij in het bezit van Wolter ter Look geboren op Oldenhof (Markelo buitengebied 1.3.030) van
Groot Looker (3.3.165) met wie zij in 1754 was getrouwd. Deze verkocht het erf hetzelfde jaar nog door aan Jan
Poel, zoon van Jan Poelink van Pool (3.2.130).
►
Jan Poel of Kubben (*1728) was ca 1760 getrouwd met Aaltjen Weerdes (*ca1731) uit Stokkum
(2.1.270). Zij hadden een zoon Willem (1761-1831) en een dochter Harmina (1767-1829) die beiden op Poelink /
Pool waren geboren. Harmina trouwde in 1812 met Jan Wissink of Beernink en werd boerin op Wissink
(3.2.080). De ongehuwde Willem ging toen ook bij zijn zuster op Wissink wonen.
►
Omstreeks 1813 kwam toen de familie Kloosters op Kubben wonen. De familie was toen afkomstig uit
Diepenheim, maar oorspronkelijk kwamen ze van de boerderij Kloosters uit Stokkum (2.2.071). Jan Kloosters
(1769-1835) was ca 1805 getrouwd met Jenneken Peusschers (1776-1851). Ze hadden 1 zoon: Arend Jan (18061874).
►
Arend Jan trouwde in 1832 met Janna Welmers (1809-1867) van de boerderij Flips op de Borkeld te
Holten. Het paar kreeg 7 kinderen waarvan er 4 niet ouder werden dan 2 jaar. Dochter Jenneken (*1835) trouwde
in 1855 met buurman en weduwnaar Harmen Berendsen op Wissink (3.2.080). Dit werd geen gelukkig huwelijk
want al de 3 kinderen stierven in een periode van 2 jaar en ook echtgenoot Harmen overleed al in 1859. Oudste
dochter Johanna trouwde in 1859 met Hendrikus Dikkers uit Holten. Zij verhuisden eerst met Johanna’s ouders
mee naar boerderij Kloosters / de Klooster (3.3.050) en stichtten later de boerderij Dikkers / Wolthuis (3.2.030).
Ook zoon Berend Jan (1842-1919) ging met de ouders Arend Jan en Janna mee naar het nieuwe Kloosters zodat
de boerderij Kubben leeg kwam te staan en wat later werd afgebroken.

