Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.1.020
erve (Velt-)Huusken
ca 1730
Borkeldweg 21

Historie boerderij
Deze boerderij zal omstreeks 1730 gesticht zijn en werd toen Velthuusken genoemd; na 1900 werd wel de naam
HuuskesGait gebruikt. Vanaf 1814 woonden er meerdere generaties Klumpers.
De taxatie van “aangegraven landen” in 1749 gaf een weinig rooskleurig beeld van de boerderij:
Velthuisken sijn gront zoo boulant als goorren en anders gelijk dat in sijn omtrek in limiten geleegen leyt, bij overslag groot
18 sch geseey gront op vern niet het beste, getaxeert 400 gld. Velthuisken van omslag kleyn van wooning en andere besittinge
slegt en gering, begeert pro deo.

In 1780 geeft Jan Velthuiskes van de Borkeld aan dat zijn vrouw voor ruim 5 weeken is overleden, waardoor op
hem is vervallen de halfscheid van zodaane vaste goederen als
13-05-1944.
zij met elkanderen in gemeenschap hebben bezeeten.
Knecht Revoort uit Holten dodelijk van de
In 1781 geeft Hendrik Huiskes of Veldhuis aan, dat Jan Veldhuis
ladder gevallen bij Huusken (fam. Klumpers)
op de Borkelt voor 6 weken is overleden en dat gemelde Jan
op de Borkeld.
Velthuis aan zijn dogter is getrouwd geweest die in den
voorleden jaar is overleden, hebbende bij Hendrik Veldhuis aan zijn overleden dogter bij het ingaan van desselfs
huwelijk overgegeven, uit dien hoofde daarvan de 50e Penning te betalen.
29-6-1782. Hendrik Huiskes op de Borkelt maakt ten proth. van 50ste penn dezer gerigts bekend, dat hij met zijn
schoondogter Maria van Foskes, zo getrouwt is geweest aan sijn schoonzoon Jan Eertink, heeft geaccordeert
over hunne pretentien tot voorkominge van dispuuten zoo zij op het plaatsjen Veldhuisjen mogte te pretendeeren
hebben voor eene so van f 32,-, geeft dit aan dog vermeend daarvan geene 50ste penn. verpligt is te doen, dog
mogte gaan doen worden door de 50ste penn verschuldigt te zijn, is hij aangever .... daarvan te betalen.
In 1811 bestond de veestapel uit een ruin, een ram, een gesneden ram, 21 ooien, 15 lammeren, 2 koeien en 2
vaarzen.
Omstreeks 1835 was het een boerderij met 6,4 ha slechte nieuw ontgonnen grond. Bij de markeverdeling werd er
maar liefst 10.7 ha aan toegevoegd zodat de totale oppervlakte toen ruim 17 ha werd. In de periode 1852-1854
kocht Jan Harmen Klumpers er verscheidene percelen bij. Ook verkreeg hij nog 4 ha van de marke Markelo.
Toen in 1898 Gerrit Klumpers de eigenaar werd was de bedrijfsoppervlakte opgelopen tot 44 ha. In 1901 kocht
hij de boerderij met de bijbehorende grond van buurman Hendriksen (5.1.030) en vergrootte zodoende de
oppervlakte tot 54 ha. Er is een sluitsteen boven de oorspronkelijke niendeure met jaartal 1925.

Boerderij Huusken omstreeks 1970.

In 1944 werd Albert Klumpers de eigenaar van de
boerderij met 27,5 ha grond. De rest van de grond
waaronder ook heide- en bosgrond werd verkocht
aan verschillende kopers. Omstreeks 1970 deed de
familie Klumpers, in het kader van de
ruilverkaveling en de aanleg van de A1, de
boerderij over aan de Stichting Beheer
Landbouwgronden en vertrok naar Sibculo. De
boerderij werd toen begin 1972 doorverkocht aan
de familie v.d. Maat. Deze familie was afkomstig
uit Rijssen maar had vele jaren in Australie
gewoond. Echter zij verkochten al in september
1972 de boerderij door aan de familie VoortmanBoerman, die er anno 2015 nog woont.

Bewoners:
►
Het eerstbekende echtpaar op deze boerderij was het in 1724 getrouwde stel Henderik Visschers,
mogelijk afkomstig van de Rijssener Borkeld en Aeltjen Huiskes van de “lijftocht” Huiskes (Marckelo 1.3.041)
bij de Boa. Hun kinderen werden zowel Huiskes als Velthuis genoemd. Van dit echtpaar zijn 4 kinderen bekend:
de blinde zoon Jan (*1733) en de dochters Fenneken (*1730), Jenneken (geboren tussen 1738 en 1748) die in
1777 trouwde met Jan Knijpen van de Holter Borkeld en Aeltjen die de opvolgster werd.

►
Aeltjen Huiskes, geboren voor 1738, trouwde in 1756 met Hendrick Roessink van Kampers (Hericke
3.3.200). Dit paar kreeg 3 dochters en 1 zoon die allen Huisken werden genoemd: Jenneken (*1757), Hendrina
(*1767), die trouwde met Gerrit Jongman in Rijssen, Jan (*1762), die de latere opvolger werd en dochter Aeltjen
(1760-1780) die introuwde op haar ouderlijk huis. Zij trouwde in 1778 met Jan Eertink (ca 1746-1781) van
Eertink uit Hericke (Hericke 3.2.110). Het huwelijk duurde echter maar kort want in 1780 stierf Aeltjen nadat in
hetzelfde jaar nog wel de dochter Jenneken (*1780) was geboren. Jan Eertink hertrouwde toen in 1781 met
Maria Voskes (1751-ca. 1794) van de Holter Borkeld. Dit huwelijk duurde nog korter want al na 5 maand
overleed Jan. Maria hertrouwde in 1782 met de weduwnaar Derk Twillaar op Zandjans (Markelose Borkeld,
Marckelo 1.4.060).
►
De in 1762 geboren Jan Huisken (1762-1821), ook Jan Santman genoemd, werd toen de opvolger. Hij
trouwde in 1790 met Geesken Lodeweges (1769-1846), dochter van Abraham Lodeweges. Uit dit huwelijk
werden 8 kinderen geboren: Arend Jan (*1791), Jannes (*1793), Hendrik (*1796) die jong overleed, Aaltjen
(*1798) die ook jong overleed, Hendrik (1800-1812), die maar 12 jaar werd, Aaltjen (1802-1819) die op 16jarige leeftijd overleed, Jenneken (1805-1865) die in 1830 trouwde met Jan Vruggink op de Holter Borkeld en
Janna (*1795) die de opvolger werd.
►
Janna Huisken (1795-1865), ook Rosink genoemd, trouwde in 1814 met Gerrit Klumpers (1790-1869)
afkomstig van de boerderij Groot Luevinck in de Achterhoek (Marckelo 1.3.200). Dit stel kreeg 7 kinderen:
Jenneken (1818-1819) die maar 1 jaar oud werd, Jenneken (1820-1857) die in 1838 trouwde met haar
buurjongen Frederik Welmer van ’n Witten (5.1.010), Aaltjen (1822-1892) die trouwde met Jan Harmen Lonink
op de boerderij van haar oom en tante op Groot-Luevinck, Arend Jan (1824-1855) die ongehuwd bleef, Geertrui
(1827-1909) die in 1856 trouwde met Hendrik Jan Klein Heerdink op de boerderij Straalman in het Markelose
Broek (Marckelo 1.6.230), Gerrit Jan (1830-1883) die in 1857 trouwde met Berentjen Meijlink in Neerdorp
(Holten) en oudste zoon Jan Harmen (*1816) die de opvolger werd.
►
Jan Harmen Klumpers (1816-1898)
trouwde in 1851 met Fenneken Stegeman
(1814-1856) uit Holten. Uit het huwelijk werd
in 1856 een levenloos kind geboren; Fenneken
overleed 5 dagen na de geboorte. Jan Harmen
hertrouwde toen met Hendrika Grada Klein
Heerdink (1838-1916) van de boerderij
Straalman. Hij trouwde in dezelfde maand
(september 1856) als zijn bovengenoemde
zuster Geertrui, die met een broer van Hendrika
Grada trouwde. Uit dit tweede huwelijk van Jan
Harmen werden 7 kinderen geboren. Zoon
Frederik Jan (*1858) overleed jong. Fenneken
(1859-1900) trouwde in 1889 met haar zwager
Berend Jan Kamphuis in Rijssen, de
weduwnaar van haar zuster Janna. Janna
(1862-1888) trouwde in 1885 met deze Berend
V.l.n.r.:knecht Hendrik Jan Potman, Hendrika Klumpers (*1897),
Jan, maar overleed enkele jaren later. Harmina
Gerritdina Klumpers (*1903), Aaltje Klumpers (*1908), Gerritje
Klumpers (*1909), Janna Klumpers (*1907), Fenneke Klumpers (*1905), (1864-1941) trouwde in 1884 met Gerrit
moeder Aaltje Klumpers-Beldman (*1870), vader Gerrit Klumpers
Hendrik Renneboom van ’n Bol (Marckelo
(*1867), Albert Klumpers (*1901) en Herman Klumpers (*1895)
1.6.150). Arend Jan (1870-1930) trouwde in
1900 met Wilhelmina Nijhof op de boerderij Leunk in Elsen (5.2.260). Jenneken (1874-1940) trouwde in 1894
met Jan Hendrik Landuwer in Holten. Gerrit (*1867) werd de opvolger.
►
Gerrit Klumpers (1867-1938) trouwde in 1894 met Aaltje Beldman (1870-1942) uit Holten. Dit
echtpaar kreeg maar liefst 11 kinderen: Herman (1895-1971) trouwde in 1927 in Bathmen met Hendrika
Engbertdina Gankema en ging in Markelo wonen alwaar hij gemeenteontvanger werd, Hendrika (1897-1988)
trouwde in 1920 met Gerrit Jan Meilink in Neerdorp (Holten), Aaltje (1899-1901) werd maar ruim 1 jaar oud,
Gerritdina (1903-1990) trouwde in 1924 met Johan Baan uit Rijssen; hun oudste dochter Aaltje (*1924) werd
nog op Huusken geboren, Fenneke (1905-1995) trouwde in 1932 in Holten met de timmerman Gerrit Jan van de
Bos, Jan (*1906) overleed al na 1 maand, Janna (1907-1940) trouwde met de Holtenaar Gerrit Jan Rietberg,
Aaltje (*1908) trouwde in 1932 met Herman Nikkels eveneens in de Holter Dijkerhoek, Gerritje (1909-1997)
trouwde met Johan Haverslag in Okkenbroek, Geertruida (*1911) werd slechts 3 maand oud en Albert (*1901)
werd de opvolger.

►
Albert Klumpers (1901-1990) trouwde ca. 1933 met Engelina Haverslag (1905-1957) uit Okkenbroek,
de zuster van de hiervoor genoemde Johan Haverslag. Zij kregen 3 kinderen: Gerrit (*1933) die in 1954 naar
Canada vertrok, alwaar hij trouwde met Leona A.J. Hodgson (1938-1997) en zijn eigen boerenbedrijf in St.
Marys in Ontario ging exploiteren, Berendina (Dine, *1935) die in 1965 trouwde met Gerrit Smeijers in Notter
en Albert (*1939) die in 1967 trouwde met Eelkje Zeilinga (*1937) uit Westdongeradeel in Friesland en de
opvolger werd; Albert en Eelkje kregen, wonend op Huusken, 2 kinderen: Cor en Linda (*1969).
Bij de aanleg van de A1 was nogal wat grond van de boerderij Huusken nodig, zodat de familie Klumpers de
boerderij verkocht aan de Stichting Beheer Landbouwgronden en zelf in 1972 vertrok naar hun nieuwe bedrijf in
Sibculo.
►
Gedurende een half jaar woonde er in 1972 de familie v.d. Maat. Zij waren oorspronkelijk afkomstig uit
Rijssen maar toen teruggekomen uit Australie. Echter de kinderen hadden veel heimwee en keerden terug naar
hun geboorteland, terwijl de ouders in Rijssen gingen wonen.
Nieuwe bewoners werden toen nog in hetzelfde jaar de uit Lochem afkomstige docent tekenen en
kunstgeschiedenis Dick Voortman en zijn vrouw de verpleegkundige Marianne Boerman afkomstig uit
Dedemsvaart. Hun kinderen Bastiaan (*1970) en Thirza (*1972) waren toen al geboren. Zij groeiden op op
Huusken, maar gingen naderhand in het westen van het land wonen.

