
Boerderijnummer   5.2.100 

Erfnaam    erve Tönsjan 

Oudste vermelding   ca 1847 

Huidig adres    Oude Rijssenseweg 18 

 
Historie boerderij 

 

Omstreeks 1846-1848 was hier blijkbaar al een onderkomen. Het markebestuur besloot in 1846 aan Hendrik 

Harbers de door hem aangegraven grond met daaraan toegevoegd nog een ander perceel grond te verkopen. 

Hendrik kreeg toen 1,5 “bunder”. In 1850 werd door de marke besloten het markeplaatsje bewoond door 

Hendrik Harbers af te staan aan het “Hervormd armbestuur van Elsen”. Het plaatsje werd toen wel met “de 

Schuure” of “SchuurHendrik” aangeduid en had huisnummer E19b. 

Ca. 1865 werd blijkbaar een nieuw huis gesticht, dat bewoond ging worden door de familie Harbers. Dit huis 

stond op de plaats van de huidige bebouwing, enkele tientallen meters in westelijke richting (richting van de 

weg) t.o.v. het oorspronkelijke onderkomen. 

In 1915 was Teunis Jan Hakkert de eigenaar van het 

boerderijtje, inclusief ca. 2 ha grond. In de loop der jaren 

werd er verbouwd en bijgebouwd en steeg de belastbare 

waarde van 4 naar 69 gulden. In 1960 was Gerrit Jan 

Hakkert de bezitter. Het erf en de grond werden in 1973 

verkocht en de familie Hakkert verhuisde naar de 

Loosboerstraat in Markelo. 

Nieuwe eigenaar werd toen Jan Hartgerink van het 

naastgelegen ZwemJan (5.2.075), die een nieuw huis 

bouwde en in 1979 hier samen met zijn vrouw ging 

wonen. In 1996 werd de huidige eigenares Hester 

Jebbink de bezitster. De familie Broens-Jebbink 

verbouwde het huis in 1997-1998 tot een landhuis. 

 

Bewoners “de Schuure”: 

 

► Waarschijnlijk reeds vanaf ongeveer 1846/1848 bewoonde dagloner Hendrik Harbers (1811-1882) hier 

een markeplaatsje (in 1850 nr. E19b). Mogelijk woonde zijn vader Derk (1780-1848) hier ook nog kort. Hendrik 

Harbers was geboren op Schuerink bij ’n Teemker (5.2.248) en had daarna met zijn ouders op “de Piet” 

(5.2.022) gewoond. Het markeplaatsje werd naderhand naar hem genoemd: de Schuure of ook SchuurHendrik. 

Hendrik was o.a. schaapherder bij Ribbers en knecht op Klein Aalbrink geweest. Hij trouwde in 1851 met 

spinster Gerritdina Meulenkolk (1815-1887) van Groot Molenkolk (later Hartgerink 5.2.390). Voor zijn huwelijk 

had hij al 4 kinderen, waarvan de eerste drie in/nabij de Kemperhoek waren geboren en het laatste blijkbaar op 

dit markeplaatsje. De kinderen werden bij zijn huwelijk in 1851 gewettigd. Het betrof: Gerritdina (1840-1919) 

die in 1866 in Goor zou trouwen met de wever Gerrit Modders, Janna (1842-1894) die in 1872 trouwde met 

Hermannus Nijhuis in Diepenheim en in 1882 hertrouwde met Jan Willem Lammerdink in Lochem, Dirkje 

(1844-1885) die in 1872 huwde met Albert Stevens in Gelselaar en Egbert Jan (1848-1908) die arbeider werd, 

ongehuwd bleef en in Herike op erve Smit is overleden. 

Na het huwelijk van Hendrik en Gerritdina in 1851 werden nog geboren: Geertrui (1851-1929) die in 1886 

huwde met Albert Stevens, de weduwnaar van haar zuster Dirkje en Hendrika (1855-1929) die in 1879 trouwde 

met Jan Roelof Alink in Diepenheim. 

De familie Harbers woonde vanaf ca. 1865 mogelijk in een nieuw gesticht huis, westelijk van het 

oorspronkelijke markeplaatsje. Tijdens de eeuwwisseling (1900) verbleef alleen nog de ongehuwde Egbert Jan 

Harbers (SchuurEgbertJan) op dit erf. 

 

Bewoners “TönsJan”: 

 

► De opvolgers op het boerderijtje van de familie Harbers (de 

Schuure) waren vanaf 1910 het in 1909 getrouwde stel Teunis Jan 

Hakkert (1883-1958) en Jenneken Kettelarij (1886-1962). Teunis Jan 

was geboren in Enter, als zoon van Teunis Jan Hakkert en Aaltje 

Wevers die tot ca. 1878 op Klein Aaftink/Keujer (5.2.240) hadden 

gewoond. Hij was weduwnaar van Gerritdina Danneberg op Rietmans/Hutteman (5.2.480); hun  dochter Johanna 

Hakkert bleef op Rietmans/Hutteman wonen. 

03-08-1913 

Tot werkman van de  Coöp. Land.-

vereeniging “Markelo” is benoemd 

T.J. Hakkert te Elsen. 

TönsJan omstreeks 1973 



Jenneken Kettelarij kwam van de Timmerman (5.2.110). Het paar kreeg zes kinderen: Gerrit Jan (1910-1997) die 

de opvolger werd, Albert Jan (1911-1989) die in 1936 trouwde 

met Arendina Harmina (Dina) Scholman en op ’n Kaamp 

(Marckelo 1.3.090) ging wonen, Jan Hakkert (1913-1988) die in 

1942 huwde met Zwenneken Leeftink uit Markelo-dorp (T. v. 

Amerongenstraat) en zich in naderhand aan de Goorseweg 

vestigde, Jan Hendrik (Hendrik; 1917-2009) die 

gemeentearbeider/marktmeester werd en in 1945 trouwde met 

Johanna Klumpers uit de Dijkerhoek (van OarndJanLuuks, 

Marckelo 1.2.440) en na een verblijf aan de Winterkamperweg 

eveneens in Markelo-dorp ging wonen, Teunis Jan Hakkert 

(Teunis, douanebeambte; 1921-1994) die in 1950 trouwde met 

Johanna Berendina Knopers van Bello/Hoevink in Stokkum 

(Stockum 2.2.160) en o.a. woonde in Rotterdam en Arnhem om 

tenslotte terug naar Markelo te verhuizen en Gerrit Hakkert 

(1925-2003) die in 1945 trouwde met Gerda Johanna Gerritsen 

van ’n Pol op het Zeldam en o.a. in Ambt Delden en uiteindelijk 

in De Blesse (Fr.) woonde. 

 

► Gerrit Jan Hakkert (1910-1997) werd de opvolger op dit 

erf, dat ondertussen de benaming TönsJan had gekregen. Hij 

trouwde in 1934 met Jenneken Hermina (Jenneken) ter Welle 

(1913-1993) van Truuks aan de Goorseweg in Markelo. Zij 

kregen in 1944 zoon Teunis Jan Hendrik (Teunis). 

 

► Teunis trouwde in 1968 met Gerritdina Harmina (Diny) 

Overbeek (1944-2006) van JanHendriks uit Stokkum (Stockum 

2.2.240). Zij kregen op TönsJan zoon Gert (*1970) die later zou 

trouwen met Jenet van de Maat (afkomstig van pand 5.3.090). In 

1973 verhuisde de familie Hakkert met de ouders Gerrit Jan en Jenneken naar de Loosboerstraat in Markelo. 

Daar kregen Teunis en Diny nog dochter Dianne (*1974) die later met Henk Jan Klein Twennaar (van boerderij 

SlotsBerendJan) op de Esch ging wonen. 

 

► Na het vertrek van de familie Hakkert werd 

het huis o.a. nog enige tijd verhuurd aan Wim ten 

Hove (Wim van Bram) en toenmalige echtgenote 

Fenny Meijers. In 1978 werd hun zoon Bas geboren. 

 

► Het huis werd in 1979 geheel vernieuwd 

door eigenaar Jan Hartgerink. Jan (*1955), geboren 

op ZwemJan, pand B46) trouwde in hetzelfde jaar 

met Wilma Hakkert (1957-1998), de in Rotterdam 

geboren dochter van de hiervoor genoemde 

douanebeambte Teunis Jan Hakkert. Zij kregen 2 

dochters: Marije (*1982) en Geraldine (*1986) die 

naderhand allebei in Markelo-dorp gingen wonen. 

In 1997 vertrok het gezin Hartgerink naar de 

Tarwestraat in Markelo. 

 

► Hierna, in 1997, werd het huis omgebouwd tot een landhuis. De nieuwe eigenares Hester Broens-

Jebbink (*1955, Hengelo), echtgenoot chemotechnicus Lute Broens (*1946, geboren in Hoogeveen) en kinderen 

Felix (*1983) en Amber (*1986) kwamen hier in 1998 wonen. Hiervoor woonden zij aan de Roosdomsweg in 

Markelo; Lute en Hester waren getrouwd in 1975 in Weerselo. 

In 2003 vertrokken Lute en dochter Amber naar de aangekochte woonboerderij de Plashinne (5.2.410) en Hester 

en zoon Felix bleven op TönsJan wonen. Na scheiding is Hester Jebbink in 2014 hertrouwd met de uit Zutphen 

afkomstige Paul Blokzijl. 

Felix woont inmiddels elders. Amber Broens verhuisde naar de woning Bats aan de Roudaalterweg om daarna in 

de aangekochte woning Lansink (Oude Rijssenseweg 7) te gaan wonen. 

Teunis Jan Hakkert (*1921) en Johanna 

Berendina Knopers 

Het in 1997 op TönsJan gebouwde landhuis 



 

 Buurvrouwen van “’t Veld”, v.l.n.r.: Diny Hakkert-Overbeek (*1944), Jenneken 

Hakkert-ter Welle (*1913), Dika Bolink-Sligman (*1915), Dika Achterkamp-Tjoonk 

(*1909), Trui Oosterkamp-Beldman (*1908) en Dina Heuvink-Hakkert (*1913) in 1974 

bij “HochGerard” 


