Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.3.120
Luttike Worse-Bekker
1395
Worsinkweg 4

Historie boerderij
Dit zeer oude erf wordt al genoemd in 1395 toen Bruun van Hederic, bij wijze van schadeloosstelling voor het
verlies van zijn goederen, renten uit dit goed ontving. Het had toen de naam “Luttike Werse” (ter onderscheid
van de “Grote Werse”, het huidige de Worse, 3.3.130). De Bekker lijkt dus een afscheiding te zijn van het
naastgelegen Worsink.
In het schattingsregister van 1475 wordt een schatting van 2 schild (schellingen) genoemd; dit werd betaald met
3 gouden Rijnse guldens. In 1499 was het erve “arm ende verbrant”.
Het verpondingsregister van 1602 (tijdens de 80-jarige oorlog) geeft voor “Lutticke Wirse” een bijna desolate
situatie weer. Van de grond werd slechts een klein deel beboerd, hoofdzakelijk door derden: “Lutticke Wirse, 7½
mudde, ein scheppel, darvan gebruicket Berndt ten Wirse ½ mudde landes, Berndt Loynck ½ mudde landes,
Henrich ten Tie van Depenenhem ein scheppel landes, de reste woeste, twe dagwerck hoilandts, gebrucker
desselven Jan Wessels to Goer”.
In 1642 werd door “Beckers” aan de kerk te Markelo nog het zogenaamde “miskoren” geleverd: “so an roggen
betalt wort (1 scheppel)”. (Hier wordt voor het eerst de naam Bekkers genoemd).
Volgens de in 1653 opgemaakte akte van ruiling tussen Adolf Hendrik van Raesfelt en Johan Ripperda tot
Weldam ging toen de helft van erve en goed Beckers naar laatstgenoemde. Het erf was daarmee in handen
gekomen van de Heer van Weldam.
Het “rampjaar” 1672 bracht ook onheil voor Herike. De troepen van de Bisschop van Münster, Berend van
Galen (“Bommen Berend”) richtten hier grote schade aan. De bewoners van Beckers kregen als
schadevergoeding in 1674 39 Caroli gulden uitgekeerd.
In het vuurstedenregister van 1682 worden de Heer van ’t Weldam als eigenaar en Derck Backer als
“gebruicker” van het erve genoemd. Na de dood van Unico van Ripperda omstreeks 1709 kwam de Heer van
Stoevelaar als nieuwe eigenaar van Backers / de Bekker.
Dan, in 1743, werden de bewoners Jacob Beckers en Gerritjen ter Loocke de eigenaren van erve Beckers: zij
kochten het uit de nalatenschap van de Heer van Stoevelaar.
In 1746 verkopen Jan en Jenneken
Beckers, in 1744 gehuwd, voor f 190,aan Harmen en Geesken Kiwyt hun
aenpart in de Schrijvers tiende, welke
de ouders van Jan aengeerfd is;
bovendien nog een hooylant genaamt
de Haarmans-Maete in de Harriker
Meeden groot 1 dagwerk.
In 1748 konden Jacob en Gerritjen en
het jonge echtpaar Jan Aelbrink en
Jenneken Beckers uiteindelijk de
koopsom niet opbrengen en moesten
zij het erf weer verkopen. Voor ƒ
1530,- kochten Wolter Jalink,
burgemeester van Goor en zijn vrouw
Elsjen Giffels, het geheel. Hun
erfgenamen waren in 1784 en 1799
nog de bezitters van “Bekkers”.
Boerderij de Bekker in 1936 met op de voorgrond: Jan Hendrik Krebbers
1751.Verpondingen:
7 mudde, 3
(*1919), Hendrika Johanna Krebbers (*1914), Mannus Krebbers (*1885) en
schepel
en
2
spint,
doet
als vanouds in
Berendina Krebbers-Olijdam (*1889)
verponding f 12-6-. Eig. Wolter Jalink.
In 1760 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Jenneken Bekkers. Weduwnaar Jan
Aalbrink zal hertrouwen met Willemke ten Zende. De nagelaten kinderen zijn Hendrine, Jan, Garridina, Gerryt
Jan, Jenneken, Harmen en Geesken. De zonen krijgen ieder voor moederlijke goed f 25,-, een gust beest en een
kiste van 4 voeten lank. De dochters ook ieder f 25,-, een koe, een swart kleet met een bedde en sijn toebehoren
en een kiste van 5½ voet lank.
In 1781 laten Jan Bekker en Willemken ten Zende hun testament opmaken. Zij testeren op langstlevende.
Universeel erfgenaam is zijn zoon en haar stiefzoon Jan Bekker en vrouw Janna Reef. De andere kinderen
krijgen ieder f 30,-, te weten Hendrina, Garridina, Harmen, Jenne, Garrit Jan en Gese Bekker.

31-1-1784. De weduwe van Wolter Jalink, Juffrouw Anna Isabella Hulsken en Dr. Wilhelm Jalink gehuwd met
Stijntje ten Caate, lenen van de heer Joan Caspar Lemker en vrouwe Johanna Wilhelmina de Beaufort f 2000,tegen 31/2 procent rente met als onderpand het erve Bekkers.
In 1799 leent de wed. Anna Isabella Hulsken f 1000,- van de gezusters Catharina en Johanna Menger met als
onderpand het erve Bekkers.
Bij de veetelling van 1811 bestond de veestapel uit 1 ruin, 1 merrie, 1 ooi, 2 lammeren, 4 koeien 1 vaars en 5
kalveren.
In 1812 was het erve de Bekker eigendom van ’s Rijks Domeinen, zijnde de provincie. Wanneer de provincie het
erf en goed in bezit kreeg is niet bekend. In 1813 werd het geheel verkocht aan Hendrik Costers uit Almelo.
Omstreeks 1832 was deze nog steeds de eigenaar. Hij bezat hier toen in totaal ca 8,4 hectare grond, meest
bouwland.
Op 9 augustus 1843 's morgens om 10 uur werden ten behoeve van de erven Coster (de weduwe Christina
Coster) in "De Engel" te Goor geveild de landerijen van het erve Bekker en van de uitgang en kapitaal. De
gebouwen en put zouden tot afbraak worden geveild, uitgezonderd de stenen paardekribbe, de losse sleten en de
bedsteden. Uiteindelijk werden de gebouwen en de put bij het erve geveild. Van de afbraak werd niets
toegewezen. Gerrit Hoekman was de koper voor de somma van f 2000,- incl een obligatie ten laste van wijlen
Jan Bekker en zijn vrouw Aaltje Schorfhaar.
Gerrit Hoekman kocht er in de loop van de tijd grond bij; ook verkreeg hij nog grond uit de marke, waardoor hij
omstreeks 1870 ca 22 hectare grond bezat. Het geheel ging omstreeks 1875-1883 over naar Gerrit’s dochter
Hermina en schoonzoon Gerrit Hendrik Vruwink.
Hierna gingen de zaken minder goed. In 1891 werd een grote hypotheek (ƒ 5000,-) afgesloten en na het
overlijden van Gerrit Hendrik nog één ter grootte van ƒ 1000,-. Beide keren werd geleend van Jan Willem
Eeftink, landbouwer te Markelo. Weduwe Hermina kon de rente niet betalen, zodat in 1897 het gehele erve
Bekkers groot 22 hectare werd geveild door notaris Verwey Mejan. Buurman Gerrit Hendrik Assink werd toen
voor ƒ 5530, - de eigenaar van het merendeel van de percelen en Jan Hendrik Krebbers verkreeg (voor ƒ3779)
het huis en erf en ca 4,9 hectare grond. Hij kocht er “van derden” nog grond bij, zodat zijn bezit ca 11,1 hectare
omvatte.
Omstreeks 1900 werd het huis vernieuwd. In 1932 was zoon Mannes Krebbers de eigenaar geworden.
Diens zoon Jan Hendrik Krebbers op zijn beurt was in 1961 de bezitter; hij had toen ca 13,4 hectare grond. Deze
oppervlakte was er ook in 1966 toen de vrijwillige ruilverkaveling gestalte had gekregen.
Tegenwoordig wordt het ondertussen weer vergrote bedrijf voortgezet door zoon Hendrik Krebbers.
Sluitsteen boven de niendeure wegens uitbreiding van het achterhuis: JHK GDB MKB BDO 1939 (Jan
Hendrik Krebbers GerriDina Beldman Mannus KrebBers BerenDina Olijdam).
In 2004 is een boek over het erve de Bekker/Bakkers uitgebracht door nazaat de heer G.H. Bakker.
Bewoners:
►
De oudstbekende bewoners van de Bekker waren Derck Lefering en Jenneken Becker. Derck was zoon
van Roelof Leefering in Stokkum (2.1.180); naast landbouwer stond hij ook als diaken te boek. Jenneken Becker
was geboren in Herike; zij overleed ca 1680. Derck en Jenneken trouwden omstreeks 1673 en kregen 3 kinderen:
Jenneken Becker (*1675) die in 1702 trouwde met de weduwnaar Berend Hulsebeeke (geboortig van Eertink,
3.2.110) en op ’t Hulsbeek (Dorpsgeschiedenis 1.1.005) ging wonen, Jan Becker (*1677) en Henrick Becker
(*1679).
Na het overlijden van zijn vrouw Jenneken Becker hertrouwde Derck Lefering (toen ook Beckers genoemd) in
1682 met Gerritjen Brocking (of Bröking), dochter van Jan Breuckinck (Markelo buitengebied 1.2.370). Dit stel
kreeg 4 kinderen: Gerrit Becker in 1681 geboren vóór het huwelijk van zijn ouders, die in 1720 zou trouwen met
de weduwe Henrickjen ter Loock (*1683) van (Groot) Looker (3.3.165), Jan Becker (1682-1728) die de
opvolger werd, Jenneken Becker (*1687) en Hermen Becker (1701-ca1749) die omstreeks 1726 zou trouwen
met Geese Kijvits van de Kievit in Stokkum (2.1.250).
►
Opvolger Jan Becker huwde in 1717 op 35-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerritjen ter Loock (*1693)
van (Groot) Looker, de zuster van Henrickjen. Jan en Gerritje kregen 3 kinderen: Gerritjen Backers (*1718),
Jenneken Backers (1719-1760) die in 1744 te Rijssen zou trouwen met Jan Aalbrink (*1718) van Klein
Aalberink aan de Kemperweg in Elsen en op de Bekker bleef wonen en Derck Backers (*1724), die in 1748
knecht was op Klein Aalbrink en in 1749 trouwde met de weduwe Gerrijtje ter Daelwijk (*ca1726) op
Daalwijk/Daalkman (3.3.170).
Nadat Jan Becker in 1728 was gestorven hertrouwde Gerritjen ter Loock met Jacob Fruing (*1694) van
Vruwink/Vruggink te Stokkum (2.1.170). Zij kregen op de Bekker 3 kinderen: Jan Bekkers (*1730), Albert

Bekkers (1732-na 1800) die ongehuwd bleef en Jenneken Beckers (ca1735-1810) die in 1761 trouwde met
Drieses Wilbers of Boesing (1728-ca1767) op Groot Wilbers (3.2.070) en in 1768 hertrouwde met Berent te
Daalwick (ca1740-1810) van Daalwijk.
►
Jenneken Backers en echtgenoot Jan Aalbrink
waren de opvolgers op de Bekker. Zij kregen daar 7
kinderen: Jan Bekkers (ca1745-1820) die later verder zou
boeren op de Bekker, Hendrina (*1746) die in 1766
trouwde met Gerrit Morsink (ca1744-ca1775) op Morsink
(3.1.330) en in 1775 hertrouwde met Jan Jaasink uit
Haaksbergen, Garridina (ca1748-1810) die in 1773 in Goor
huwde met de weduwnaar Jan Wolters ook genoemd De
Bree (1737-1789), ging wonen op Stoevelman (3.1.280) en
in 1799 voor de tweede keer trouwde nu met de
weduwnaar Hendrik Prospers uit Goor, Gerrijt Jan (1750ca1787) die in 1777 trouwde met de weduwe Aeltjen
Achterzijde boerderij de Bekker (2006)
Huiskes (1719-1779) woonachtig op Groot Aaftink / de
Jente in Elsen (Bovenbergweg), geboortig van Huiskes in
Herike (3.3.020), zich vestigde op “Broekjan” (nu Brinkers aan Holtdijk 13) en in 1779 hertrouwde met Janna
Tijmans (1753-1838) van Tieman uit de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.240) en Jenneken (*1753) die in
1775 Jan Gerrits van der Pas of Nijlandt uit het Enterbroek als echtgenoot kreeg, Harmen (1756-1832) die in
1788 in Haaksbergen trouwde met Geertrui Jaarsker en Geesken Bekkers (1760-1830) die in 1791 in Rijssen
trouwde met Gerrit Duytsche van “Duijschen” uit het Elsenerbroek en in Goor is overleden. Moeder Jenneken
stierf in het kraambed van Geesken.
Jan Aalbrink hertrouwde, na het overlijden van zijn vrouw Jenneken Backers, in 1760 te Rijssen met Willemke
ten Zende (*ca1734), dochter van Jan ten Sende van erve Zendman uit Elsen (nu Smale aan de Rijssenseweg).
Uit dit huwelijk werd in 1761 nog zoon Jan Bakkers geboren. Jan trouwde in 1796 met Willemina Harms
Kieftenbelt in Bathmen alwaar hij in 1849 is overleden.
►
In tussentijd kwam Hendrik Haalman tijdelijk wonen op de Bekker. Hij was getrouwd met Geertjen
Reinink. Het stel kreeg op de Bekker 2 kinderen: Jan (*1773) en Hendrik (*1774) Haalman.
►
De volgende “bouman” op de Bekker, Jan Bekkers (ca1745-1820), trouwde in 1775 met Janna Reeff
(1752-1836), dochter van Arend Reeff van erve Reef aan de Esweg in Kerspel Goor. Uit dit huwelijk werden 8
kinderen geboren waarvan er 4 op jonge leeftijd overleden. De kinderen die in leven bleven waren: Jan Bekkers
(1777-1828) die later opvolger zou worden op de Bekker, Arent Bekkers (*1779), Jenneken Bekkers (17821816) die omstreeks 1805 huwde met Jan Schorfhaar (1774-1831) op Groot Vrielink (3.3.010) en Aaltjen
Bekkers (1790-1819) die in 1812 zou trouwen met Jan Harmen Stoevelman (ca1779-1830) op de Welmer
(3.2.270).
►
Opvolger Jan Bekkers (Janszoon;
1777-1828) trouwde in 1808 met Aaltjen
Vrielink of Schorfhaar van Groot Vrielink
(3.3.010) evenwel geboren in Laren. Het stel
kreeg op de Bekker 6 kinderen waarvan er 4
op jonge tot zeer jonge leeftijd overleden.
Over bleven zoon Jan Bekkers (1813-1875)
die in 1836 militair in Amsterdam was en
ongehuwd is gebleven en zoon Derk Jan
Bekkers (1822-1875) die in 1855 trouwde
met Maria Peters in Almelo en in 1873
hertrouwde met Gezina Voskamp eveneens
Almelo. Er zijn heden ten dage nog nazaten
met de naam Bekker in die plaats.
Met paard en wagen op stap (ca 1920) V.l.n.r: Gerridina Beltman
(*1853), Gerridina Johanna Worsink-Sligman (*1867), Hendrik Jan
Worsink (*1868), Berendina Krebbers-Olijdam (*1889) en Mannus
Krebbers (*1885)

Toen Jan Bekkers in 1828 was overleden,
hertrouwde de weduwe Aaltjen in 1833 op
51-jarige leeftijd met de 63-jarige dagloner en
weduwnaar Hendrik Hoekman (1770-1849),

geboren in Laren als zoon van Willem Hoekman. Hendrik had 3 kinderen alle geboren in Lochem op Greveslag:
Gerrit Hoekman (1806-1882) die naderhand opvolger op de Bekker zou worden, Jan Hoekman (1809-1853) van
beroep boerenknecht die ook op de Bekker bleef wonen en Aaltje Hoekman (ca1815-1842) die in 1838 zou
trouwen met de op de Baars (3.3.070) geboren Gerrit Jan Eppink en in de Weldammerhoek in Kerspel Goor ging
wonen.
►
Gerrit Hoekman trouwde in 1834 te Diepenveen met Aaltje in ’t Hof (1811-1879), dochter van Albert in
’t Hof op Wibbelink in Bathmen. Gerrit en Aaltje woonden eerst in Diepenveen, waarna zij omstreeks 1837 op
de Bekker gingen wonen. Zij kregen maar liefst 13 kinderen waarvan er echter 5 op jonge leeftijd overleden.
Oudste zoon Harmannus Hoekman nog geboren in Diepenveen omstreeks 1835 overleed ook nog jong in 1844.
Hendrik Willem (1836-1884) werd geboren in Gorssel; hij zou in 1870 trouwen met Gerritdina Beernink (18431879) van Groot Wilbers (3.2.070); zij kregen een zoon Jan Hendrik (1871-1949) die later o.a. op Monte Bello
(3.1.030) zou zijn.
Voordat het gezin van Gerrit Hoekman naar de Bekker verhuisde werd in Diepenveen nog zoon Hendrik
(*ca1837) geboren.
Zoon Arend Jan Hoekman (1841-1883) werd geboren op de Bekker; hij werd boerenknecht en bleef ongehuwd.
(Weer) Harmannus Hoekman geboren in 1845 en overleden in 1920 op Hoevink in Stokkum (Sligsweg),
trouwde in 1870 met de in Goor geboren Geertrui Wes en hertrouwde met Johanna ter Hofste en vervolgens met
Hendrika Bannink. Albert Hoekman (1848-1896) werd schaapherder; hij bleef eveneens ongehuwd. Dochter
Hermina Hoekman (1850-1923) trouwde in 1875 met Gerrit Hendrik Vruwink (1842-1893) van Vruggink uit
Stokkum (2.1.170) en werd opvolgster op de Bekker.
Maria Hoekman (1851-1909) tenslotte huwde in 1869 op 17-jarige leeftijd met Willem Derking uit Ambt Delden
en hertrouwde in 1880 met de weduwnaar Harmanes van Ommen. Maria woonde vanaf 1866 in Ambt Delden tot
zij omstreeks 1878/1879 met kinderen terugkwam op de Bekker. Vanaf 1881 was zij op Heetkamp (3.1.130) en
vertrok in 1906 met kinderen naar Diepenheim.
►
In tussentijd, van ca 1840 tot 1845, woonde nog het gezin Hendrik Jan Hoekman (*1811) - Jenneken
Schorfhaar (*1808) op de Bekker. Zij kwamen met 2 kinderen, waarvan één naderhand overleed, van Vosgezang
(3.3.110); zij kregen op de Bekker nog 2 kinderen: Jan Hendrik (*1841) en Aaltjen (*1844). Omstreeks 1845
vertrok de familie naar Snat (3.2.250).

De familie Krebbers op de Bekker omstreeks 1928. V.l.n.r: Jan Hendrik Krebbers (*1919),
Mannus Krebbers (*1885), Hendrika Johanna Krebbers (*1914), Gerritdina Johanna
Krebbers (*1909) en Berendina Krebbers-Olijdam (*1889)

►
Uit het huwelijk van
opvolgster op de Bekker Hermina
Hoekman en Gerrit Hendrik
Vruwink werden 5 kinderen
geboren; 1 kind overleed op jonge
leeftijd. De overgebleven kinderen
waren: Aaltje Vruwink (*1875) die
in 1897 zou trouwen met de
bierbrouwersknecht Arend Jan
Jansen afkomstig van de Elsener
bakker en in Hengelo ging wonen,
Gerrit Jan (*1880) die in 1901 te
Hengelo huwde met Hendrika
Buursink uit Ambt Delden, Hendrik
Jan (*1884) die in 1912 in Lonneker
trouwde met Hermina Eertink uit
Diepenheim en in 1915 hertrouwde
met de weduwe Hendrina Lubberink
uit Lonneker en Hermannus (*1887)
die in Enschede in 1909 huwde met
Jantje Bult uit Vledder. Moeder
Hermina Hoekman woonde

naderhand ook in Lonneker alwaar zij in 1923 overleed.
Maria Hoekman en haar eerste, in 1879 te Bentelo overleden man Willem Derking, hadden in Herike 1 kind en
in Ambt Delden 4 kinderen gekregen. Op de Bekker werd daarna nog een 6e kind geboren. De kinderen waren:
Gerritdina Hendrika Derking (*1869) die in 1890 zou trouwen met de bierbrouwer Derk Jan Willemsen van
Willemsen op de Haa (Klostert, 3.1.100) en in Hengelo ging wonen, Albert Jan Derking (1871-1945) die in 1894
zou trouwen met Jenneken Boesewinkel op de Vlierkappe (Stokkum 2.1.400), Katharina Derking (1872-1939)

die in 1893 trouwde met boterkneder Jan Hendrik Nijenhuis van de Kiefte (3.1.050) en in Lonneker / Enschede
ging wonen, Hendrik Jan Derking (*1875) die trouwde met Willemina Wittebol in Goor in 1899, Aaltjen
Derking (*1877) en Willemina Derking geboren in 1879 op de Bekker die wollenaaister werd en in 1904 in
Zutphen huwde met de kantoorbediende Derk Gerard Scharrenberg uit Warnsveld.
►
Omdat er uit de families Vruwink en Derking / van Ommen geen opvolgers voortkwamen, kreeg het
erve de Bekker omstreeks 1898 een nieuwe boer. Jan Hendrik Krebbers (1857-1930) kwam van de Baars
(3.3.070) met zijn vrouw Gerridina Beldman (1853-1933) en twee kinderen inwonen op de Bekker. Zoon
Mannus Krebbers (1885-1972) zou naderhand de opvolger worden. Zoon Jan Krebbers (1888-1960) zou in 1915
trouwen met Jenneken Zendman van Eeftink uit Elsen en naar de Jager in de Stoevelaarshoek (“BekkersJan”,
3.1.305) vertrekken.
►
Mannus Krebbers trouwde in 1909 met Berendina Olijdam (1889-1959) van “Mölnkolk” uit Elsen.
Mannus en Berendina kregen op de Bekker 3 kinderen: Gerritdina Johanna (Hanna, 1909-1958) die in 1931
huwde met Hermannus Leunk van de Wever in
Beusbergen (2.4.210), Hendrika Johanna (Dika,
1914-1968) die in 1946 trouwde met Jan Willem
Leunk, de broer van Hermannus en Jan Hendrik
Krebbers (1919-1992) die de opvolger werd.
►
Jan Hendrik Krebbers trouwde in 1947
met Johanna Hendrika (Hanna) Kottelenberg
(*1925) van Wansink uit Beusbergen (2.4.110).
Jan Hendrik en Hanna kregen 2 kinderen:
Hermannus (Herman, *1958), die in 1983 zou
trouwen met Stijntje Meyer (geboren in
Heerenveen) en zich in Dronten vestigde en Gerrit
Hendrik (Hendrik, *1961) die zijn vader zou
opvolgen op de Bekker.

Mannus Krebbers (*1885) en Berendina KrebbersOlijdam (*1889) bij het fornuis (ca 1956)

►
Hendrik Krebbers trouwde in 1986 met
Anja Beun (*1962) uit Goor. Hendrik en Anja
kregen 2 zonen: Gerjan (*1988) en Patrick
(*1991).
Hendrik boert voort op boerderij de Bekker.

