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3.3.160
Erve Meengs
1602
Rijssenseweg 49

Historie boerderij
Er is een archief erve Meengs.
Het erve Meengs is waarschijnlijk een afsplitsing van het verdwenen naastgelegen erve de Looker (3.3.165). In
elk geval is het zo dat het erve de Looker ook wel
Meengs werd genoemd. In 1602 wordt Meengs
beschreven als “Meinges, genant Lowick”, terwijl
de Looker omtrent diezelfde tijd wordt beschreven
als “Grote Lowick alias Meijnck”.
Uit verschillende notities kunnen we de conclusie
trekken dat het Meengs medio 16e eeuw is
afgesplitst van de Looker.
1602. Verpondingsregister. Meinges, genant
Lowick, ongefehr 9½ mudde ein spint, darvan
Goessen Coenerinck geseiet 3 scheppel landes,
Wimerings knecht 3 spint, 1 dagwerck hoilandes,
gebruickersche darvan de wed. Donders. Ook ligt
er nog 10 molder woeste.
Vroegere situatie boerderij Meengs; nog zonder dwarshuis
voorhuis.

1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.

Eigenaar in 1682 is Jan Sours.
In 1726 laat Jan Meengs (geb. 1705), zijnde kranck te bedde liggende, dog bij goeden verstande zijn testament
opmaken. Eenige en universele erfgenaam is sijn stiefmoeder Maria Voorts is al sijn na te laten goederen.
Omtrent 1740 is het Meengs verkocht en versnipperd geraakt.
Enkele jaren later begint buurtgenoot Jacob Daalwijk op dezelfde plek een nieuw boerderijtje dat de naam
Meengs krijgt.
In 1753 koopt Jacob Meengs of Daalwijk voor f
146,- een mudde land gesaay op den Potkamp
gelegen van Joan Willem Sprakel, burgemeester der
stad Goor, Joan Benjamin Sprakel én Hendrik ten
Hengel namens zijn vader en moeder Derk en Femia
ten Hengel.

Woonboerderij erve Meengs inmiddels met dwarshuis

In 1759 koopt Jacob Meengs voor f 425,- 3 percelen
of stukken zaay- of bouwland met de heidegrond
daar tegen over in den Agtersten Daalwijker Kamp
tusschen den Potkamp en het land van Jan Costers en
tiendbaar aan het Capittel van Deventer. Verkoopster
is Geertruid Aleida Marienburg, de wed. van den
Heer Dr. Joan Reimink, tot Deventer.
Jacob en Fenneken lenen daarom f 450,- van Albert
Stegeman.

In 1770 verkopen Jacob Meengs en vrouw Fenneken Sloots voor f 177,- aan Stoffer Cloots uit Beusbergen een
stuk bouwland in den Potkamp naast Hendrik Wijmerinks land.
In datzelfde jaar kopen Gerrit Vasters en Berentjen Roesink voor f 1300,- van Jacob en Fenneken het Meengs
plaatsjen te Harke, inclusief hof of gaarden en 3 mudde bouwland gelegen tusschen Plas Jurrien en Jan Pleyzier
hun land.
Gerrit en Berentjen lenen daarom f 1000,- van Derk Hoogelaar en Janna Vincent uit Diepenheim.
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 koeien en 1 kalf.

Het Meengs was begin 1800 nog maar een klein boerderijtje met 3,8 hectare grond. In 1837 werd Berend Jan
Kevelham de eigenaar en vanaf toen groeide het aanzienlijk. Hij bracht zelf 1¾ hectare mee, kocht bij de
verkoop van de Looker (3.3.165) bijna 4½ ha, terwijl de markedeling in 1861 hem 15 hectare opleverde. Totaal
werd de bedrijfsomvang toen 25½ hectare. Vanaf dat moment daalde de bedrijfsomvang, deels door verkopen,
maar ook doordat in 1925 een nieuwe boerderij werd gesticht voor Hermannes Scholten (3.3.158) waar 4½
hectare grond aan werd toegevoegd. In 1968 bedroeg de omvang nog 15 hectare.
Ca 1965 is woongedeelte uitgebreid en in 1980 is het tot woonboerderij verbouwd.
Sluitsteen in voorhuis: ES GDK 1908 (Egbert Scholten GerritDina Kempers).
Peerdezomp met jaartal 1856.
Bewoners:
►
Eerstbekende bewoner van het oude erve Meengs was Lambert Meijnghs, waarvan 2 zonen bekend zijn:
Jan en Egbert.
►

Eerste opvolger van Lambert werd zoon Jan Meijnghs die in 1693 trouwde met Jenneken Brincks. Het
paar kreeg 4 kinderen. In 1704 werd broer
Egbert de opvolger, hoogstwaarschijnlijk
vanwege sterfgevallen.

Familie Scholten op Meengs: Egbert Scholten (*1862), Berend Jan
Scholten (*1905), Gerrit Hendrik Scholten (*1902), Berendina ScholtenVruwink (*1901), op de arm Gerritdina Egbertdina Scholten (*1927) en
Gerritdina Scholten-Kempers (*1867)

►
Egbert Meijnghs trouwde in 1704 met
Eefse ter Plecht (3.2.060) en na haar overlijden
in 1719 met Maria Voorts (1692-1730) uit
Beusbergen (2.4.010). Maria hertrouwde in
1726 met Drees Henderking (1686-1733) van
de Koopman in Elsen. Drees op zijn beurt
hertrouwde in 1731 met Jenneken Lefering uit
Rijssen. Enige zoon Jan (*1705) liet in 1726,
op 21-jarige leeftijd dus, op z’n sterfbed een
testament opmaken en benoemde toen zijn
stiefmoeder Maria Voorts tot z’n enige
erfgenaam. Jenneken tenslotte trouwde in 1733
met de weduwnaar Jan Oems in Elsen.
Waarschijnlijk is met het vertrek van Jenneken
de boerderij verkocht en versnipperd geraakt.

►
Jacob Daalwijk (*1703), omstreeks 1735 getrouwd met Fenne Sloots, begint dan op de plek van het
oude Meengs een nieuw boerderijtje dat ook de naam Meengs krijgt. Jacob en Fenne zullen geen opvolgers
hebben gehad want in 1770 verkopen zij de boerderij met 3 mudde bouwland aan Garrit Vasters en Berentjen
Roesink voor een bedrag van 1300 gulden.
12-12-1906
In den Buurtschap Stokkum is het lijk gevonden
van den jongen landbouwer S. uit deze
gemeente. Hij had den voorigen avond na
afloop der jaarmarkt in het dorp zijn meisje
naar huis gebracht en was op weg naar zijn
woning in Herike. Nader onderzoek aangaande
den dood van dezen jongen landbouwer heeft
aan het licht gebracht, dat hier misdaad in het
spel is. Zondagmorgen is het lijk gerechtelijk
geschouwd door de doctoren Wanrooy te
Markelo en ten Bokkel te Lochem. Van dit
onderzoek is nog niets bekend, doch in verband
met deze zaak is een zekere S. gevangen
genomen; deze heeft bekend den overledene met
een cognacflesch geslagen te hebben. Hij is
naar Almelo overgebracht en toonde geen
berouw over zijn daad, die in dronkenschap
gepleegd moet zijn.

►
Garrit Vasters (*1741) van de Holter Borkeld was in
1767 getrouwd met Berentjen Roesink (*ca1745) uit de
Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.500). Samen kregen ze 8
kinderen waarvan oudste dochter Wilmina Vasters of Meengs
(*1768) de opvolgster werd.
►
Wilmina Vasters (1768-1831) trouwde in 1789 met de
kotter Hendrik Pongers (1751-1811) en hertrouwde in 1812 met
Jan Koelers (1771-1829) afkomstig van Vastert (3.3.240). Het
enige kind uit deze beide huwelijken, Berendina Pongers, werd
de opvolgster.
►
Berendina Pongers (1805-1880) trouwde in 1827 met
Berend Jan Kevelham (1799-1877) van Snellink in Stokkum
(2.2.190). Berend Jan en Berendina kregen 7 kinderen: Hendrik
Jan (1828-1851), Hendrika (1831-1867) trouwde in 1864 met
Jan Harmen Kempers (3.3.230), Gerrit Hendrik (1837-1892)
trouwde in 1869 met Janna Beltman op Schöppert (Markelo
Buitengebied 1.3.350), Willemina (1840-1890) trouwde in 1865

met Jan Harmen Schreurs (3.3.260), Teunis (1845-1882) trouwde in 1879 met Dina Grada Beltman en woonde
op Senkeldam aan de Postweg (Markelo Buitengebied 1.3.366), Jenneken (1849-1912) trouwde in 1876 met
Derk Hendrik Klumpers, timmerman in de Dijkerhoek en zoon Willem (*1833) werd de opvolger.
►
Willem Kevelham (1833-1884) trouwde in 1863 met z’n buurmeisje Johanna Elkink (1833-1891) van
Koelert (3.3.150). Dit echtpaar bleef kinderloos en nam een nicht, Gerritdina Kempers, bij zich in aan wie ze in
1891 de boerderij vererfden.
►
Gerritdina Kempers (1867-1931), afkomstig van Kempers / Paalman (3.3.230), trouwde in 1887 met
Egbert Scholten (1862-1951) afkomstig van Herberg de Pot (3.3.270). Zij verbouwden de boerderij in 1908.
Egbert en Gerritdina kregen 8 kinderen: Willem (1887-1906) werd vermoord in Stokkum (zie krantenknipsel),
Jan Hendrik (1888-1918), Hendrik Jan (1890-1892), Hendrika Johanna (1893-1895), Hendrik Jan (*1895) die in
1921 trouwde met Gerritdina Johanna Schottink en in Elsen aan de Bovenbergweg ging wonen, Hermannus
Scholten (*1898) die naast Meengs een nieuwe boerderij begon (3.3.158), Berend Jan (1905-1967) die als
mindervalide op Meengs bleef wonen en Gerrit Hendrik (*1902) die de opvolger werd.
►
Gerrit Hendrik Scholten (1902-1980) trouwde in 1926 met Berendina Vruwink (1901-1934) van de
Kistemaker (Markelo Buitengebied 1.3.270). Na het overlijden van Berendina hertrouwde Gerrit Hendrik in
1938 met Jenneken Kooijmans (1918-1995) van Kooijmans aan de Tichelweg in Stokkum. Alleen uit het eerste
huwelijk werd een dochter, Gerritdina Egbertdina, geboren.
►
Gerritdina Egbertdina Scholten (1927-2005) trouwde in 1952 met Albertus J.H. ter Haar uit Wierden.
Dit echtpaar kreeg 2 kinderen: Dinie (*1953) die in 1972 trouwde met Marinus K.G. van Lenthe en Gerrit
(*1956) die de opvolger werd.
►
Gerrit ter Haar (*1956) trouwde in 1980 met Leidi ten Seldam (*1957) uit Wierden en betrok de nieuwgebouwde woning. Ze kregen 2 zoons: Rick (*1987) en Chiel (*1991).
07-07-1934
Autobotsing. Op de hoek bij E. Scholten te Herike
kwamen twee auto’s met elkaar in botsing, doordat niet
voldoende de nodige voorzichtigheid in acht werd
genomen. Het liep echter goed af; alleen de auto’s
werden enigszins beschadigd.

7-10-1935
De scherpe hoek bij het erve Scholten te Herike,
waar al meermalen een botsing heeft plaats
gehad, wordt nu aanmerkelijk verbeterd. De weg
ter plaatse wordt nog eens zoo breed gemaakt.

