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Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres
Historie boerderij

De boerderij Möllman die vroeger aan de overkant van de Bovenbergweg stond, is een zeer oude boerderij die al
werd genoemd in het archief Bevervoorde te Munster van 1260-1270 (domus Wenync). De oudste namen voor
het erf waren Wenync,Wennekingk,
Wenninck; daarna heette het eeuwenlang Ter
He(e)ge/Hegeman.
In 1495 is het erve, evenals meerder erven in
de buurt, “desolatum” (verlaten). Dit was
mogelijk het gevolg van de plunderingen en
brandschattingen van het platteland door
vijanden van de Bisschop van Utrecht (o.a.
troepen van Hendrik van Wisch), bedorven
oogsten en besmettelijke ziekten onder mens
en dier.
Rond 1850 is het erf verplaatst naar de andere
kant van weg.
Erve Möllman in 1967

1475. Schattingsregister.
Wenning is een gewart erve. 2 s., bet. my 1½

golden r.g. to rekenschap bi Bartoldt van Langen.
1495. Schattingsregister.
1 s., het erve is desolatum.
1601/1602. Verpondingregister.
9 mudde landes, gifft den 4 gast.
zie ook inv. archief Burgerweeshuis nrs 462 t/m 468 over meerdere verkopen van het erve.
1675 Vuurstedenregister.
1 vuurstede.
In 1682 is het een Weeshuisgoed (Deventer Weeshuis).
De tienden van Wennekingk/Hegeman werden van 1488 tot omstreeks 1771 beleend door vele generaties van
Voorst:
De tienden van Wennekingk gelegen onder den gerigte to Ryssen und burschappe Elsen beleend door:
1488.
Deryck van Vorst.
18-8-1505.
Johan van Voerst, gelijk het zijn (voor)vader Derick van Voerst heren Roderixzone bij boedelscheiding was
toebedeeld.
1-6-1545.
Peter van Voirst.
23-5-1561.
Herman van Voirst zoals zijn vader Peter van Voirst beleend was.
2-1-1596.
Herman van Voerst zu Berse en zijn vrouw juffer Anna Schaeps vertegenwoordigd door Anthonies de Reiger,
krijgen toestemming het leen te bezwaren met een jaarlijkse rente van 60 goudguldens ten gunste van Johan
Jelissen en zijn vrouw Anna Wolters.
12-10-1619.
De erfgenamen van wijlen Herman van Voorst krijgen uitstel van belening.
3-10-1622.
Anthonis van Dornick, als voogd en hulder van zijn vrouw juffer Anna van Voorst, zoals Herman van Voorst in
1561 beleend was.

RAG 481 Archief van Rhemen. Nr 853.
12-03-1625.
Voorwaarden waarop Anthonys van Dornick en Anna van Voorst, echtelieden, hunne tienden over de erven 't
Raede, Hayckinck, Assinck, Ribbertinck, Hendertinck, Hegeman en Leutferinck, gelegen te Elsen (Markelo)
voor 6 achtereenvolgende jaren verpacht hebben aan Egbert Hermelinck, Jan Stockers en Arendt Nottinck.
Getekend door partijen. Papier.
12-7-1629.
De gezusters Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse, onder hulderschap van Hidde van Voorst,
na de dood van hun vorige hulder en echtgenoot van Anna, Anthonis van Dornick.
28-7-1629.
De juffers Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse wordt toegestaan over het leengoed te
beschikken.
1-5-1648.
Peter van Voorst toe Beerse, juffer Adriana van Voorst toe Beerse en Maria van Voorst toe Beerse, abdis van Ter
Hunnepe, allen vertegenwoordigd door jonker Henrick Schaep ten Damme.
3-8-1648.
Peter, Adriana en Maria van Voorst, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern, rentmeester van Ter Hunnepe,
krijgen goedkeuring van hun testament.
25-5-1649.
Juffer Maria van Voorst, abdis van Ter Hunnepe, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern die tevens haar
hulder is, na de dood van haar broer en zuster Peter en Adriana van Voorst toe Beerse.
30-1-1650.
Maria van Voorst, abdis van het Stift Ter Hunnepe, schenkt de tienden aan de drie kinderen van wijlen jonker
van Voorst tot Grimbergen met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, onder voorbehoud van het
levenslang vruchtgebruik voor haarzelf.
1-2-1650.
Ernst van Ittersum toe den Oosterhoff, kolonel, als voogd over de kinderen van wijlen jonker Hermen van Voorst
toe Grimberge met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, na opdracht door Maria van Voorst.
RAG 481 Archief van Rhemen. Nr 117.
1650 Februari 1. (Actum op den huijse Almelo den 1 Febr.)
Beleening van de 3 kinderen van Herman van Voerst te Grimberge, met namen Peter, Reiner en Odilia Anna van
Voerst, met de tienden te Elsen, gaande uit de erven Hendertinck, Ribberdinck, Assinck, Lentgerinck, Roede,
Haijckinck en ter Heege, bij schenking van Maria van Voorst, Abdis te ter Hunnepe. Papier, ongewaarmerkte
copie. Hierbij de akte van schenking en eenige op die zaak betrekking hebbende stukken, alsmede de akte van
schenking dd. 23 November 1649, waarbij Maria van Voorst het huis te Beerse en de Elsenertiend, leenroerig
aan Almelo, aan haren neef Henrick ten Dam schenkt.
9-9-1680.
Juffer Odilia Anna van Voorst, onder hulderschap van Gerhard van Pomerede, met haar voogd Peter Janse
Backer, zoals het leen haar bij boedelscheiding van 17-2-1659 toebedeeld was.
15-6-1690.
Juffer Odilia van Voorst en Peter van Voorst tot de Grimberg en zijn vrouw Euphemia Alegunda van
Broeckhuysen bekennen de weduwe van burgemeester Henrick Raterinck te Goor en haar schoonzoon pastoor
Rotger Kuyper, beiden f 500,- schuldig te zijn tot zekerheid waarvan zij hypotheek verlenen op de tienden uit
Ribberink en Rotman.
13-5-1692.
Juffer Odilia Anna van Voorst van Grimberg, onder hulderschap van Andreas Nilant, met de ledige hand, na de
dood van procureur de Promerede.
RAG. 481 Archief van Rhemen. Nr 119.
1692 Mei 13. (Actum in de leencamer des huijses en heerlickheijt Almelo den 13 Meij, ho ca 2da. post
meridiem)
Beleening met de ledige hand van Odilia Anna van Voorst van den Grimbergh met de tienden te Elsen, gaande
uit de erven Hindertinck, Ribberdinck, Assinck, Lentgerinck, Roede, Haickinck en ten Hege, leenroerig aan
Almelo. Tevens krijgt zij octrooi tot het testeeren over die tienden.
Van het zegel van den leenheer Adolph Henr. van Rechteren, Vrijheer tot Almelo enz. beroofd.

2-8-1699.
Ozeas Meilinck, predikant te Goor, als voogd over de vier dochters van het huis Grimberg, onder hulderschap en
vertegenwoordigd door Casimir Wilhelm Hunevelt, predikant te Almelo; tevens vestigt hij hypotheek op de
tienden tot zekerheid van een geldlening van f 1000,- verstrekt door Stephen van Rhemen toe Rhemenshuysen.
22-5-1710.
Agnes Odilia Johanna, Adelgonda Helena, Elisabeth Mechtelt en Henrietta Anna van Voorst, dochters van de
Grimberg, onder hulderschap van hun broer Wilhelm Reiner van Voorst; tevens krijgen zij toestemming op de
tienden uit Hindertinck en Lentgerinck hypotheek te verlenen aan Jan ten Send, tot zekerheid van een geldlening
van f 1000,-.
18-9-1716.
Freulin Agnes Odilia Johanna van Voorst geeft haar aandeel in de Elsener tienden, dat zij heeft geerfd van haar
moeder, in pand aan Aleyda Bruins, vrouw van dr. Brucherus, tot zekerheid van een geldlening van f 500,-.
11-12-1738.
Frueles Adelgonda Helena en Elisabeth Mechtelt van Voorst, dochters van de Grimberg, onder hulderschap van
hun broer Wilhelm Reiner van Voorst toe de Grimberg, met de ledige hand.
21-7-1761.
Elisabeth Mechtelt baronesse van Voorst, dochter van de Grimberg, onder hulderschap van Joan van Hattum,
advocaat te Zwolle, na de dood van haar zuster Adelgonda Helena van Voorst, na afdracht wegens het
leenverzuim.
5-12-1771.
E.M. baronesse van Voorst, dochter van de Grimberg, onder hulderschap van Frederik Bolk, na de dood van haar
hulder de advocaat Johan van Hattum, met de ledige hand.
Voor 1749 heeft meyer aan de Heege aengegraeven een hoek slegte gront boulant met nog een ander kleyn
hoekjen 6 schepel of soo omtrent is getaxeert en waerd f 100,-.
1775-1780. Zie ook inventaris archief Burgerweeshuis over diverse achterstallige pachten.
In 1783 verkopen Jan Hegeman en vrouw Wijsse Hiddink voor f 1325,- diverse stukken grond aan het
Burgerweeshuis der stad Deventer. Het betreffen: een hooyland, sijnde ⅓ part van de Dondermate groot 4
dagwerken, een hooyland, sijnde ⅓ part van den Bullener mede 4 dagwerk groot, een hooyland, sijnde ⅓ part
van de Rijt groot 2 dagwerk en ⅓ van alle de bouwlanden daar tusschen gelegen en een hooyland, sijnde ⅓ part
van de Dreteler Slagen groot 3 schoft alle gelegen in het Enter- en Elsenerbroek.
Waarschijnlijk waren in 1783 de bewoners geheel of gedeeltelijk eigenaar van de grond. In dat jaar verkochten
Jan Hegeman en Wijsse Hiddink namelijk diverse stukken grond aan het Burgerweeshuis te Deventer, dat reeds
vanaf 1562, gedeeltelijk eigenaar was van de boerderij. Naast het Burgerweeshuis werden als (soms tijdelijke)
medeëigenaren in de 16e eeuw onder meer genoemd: Rolof van Langen, Johan Megelink, Wolter ten Oever,
Laurens Pijnnynck, Jan Roever.
In 1811 was het een behoorlijk groot bedrijf met een veestapel van 2 merrie’s, 2 hengstveulens, 21 gesneden
rammen, 30 ooien, 6 koeien, 1 vaars en 5 kalveren. In 1831 was het Burgerweeshuis te Deventer de (alleen-)
eigenaar van de boerderij met 12,5 ha grond, maar enkele jaren later werd bewoner Gerrit Meyer de eigenaar van
de hoeve met 5,9 ha. Halverwege de 19e eeuw werd de oude boerderij die aan de andere kant van de weg stond
afgebroken en op de huidige plek herbouwd. De familie Meyer vertrok in 1858 naar erve Meenderink (Marckelo
1.2.030). Deze boerderij werd toen verhuurd aan een familie Hietland uit Laren. In 1876 werden de broers Gerrit
Jan Meyer (op de Schriever) en Hendrik Jan Meyer (op Leusman) de eigenaren. Er behoorde toen 22 ha grond
bij het erf. De gebroeders hielden in 1893 een openbare verkoping
van het boerenerve Hegeman te Elsen. De boerderij met ongeveer 9
Markelo
De notaris P.L. Bosch te Markelo zal op
ha grond werd toen gekocht door Hendrik Jan Meulman, afkomstig
Dinsdagen den 27 juni 1893 bij inzet en
van de Scholendijk. Later ging het bezit over op schoonzoon Jan
den 11 Juli daarna bij toeslag, telkens des
Hendrik Daggert, die het weer overdeed aan zijn schoonzoon Jan
voormiddags om 11 uur ten huize van de
Hendrik Elkink. In 1967 was de bedrijfsgrootte bijna 9,5 ha. Nog
Wed. Kempers te Elsen namens Gerrit
jaren lang was de boerderij Möllman een traditioneel gemengd
Jan en Hendrik Jan Meyer publiek
bedrijf met melkkoeien, varkens en kippen. Tegenwoordig is men
verkoopen: het boerenerve Hegeman
gespecialiseerd in de melkveehouderij. Het bedrijf werd gerund
gelegen in de buurtschap Elsen gemeente
door het echtpaar Elkink-Ikkink en tegenwoordig door hun zoon
Markelo.
Erik. In 2002 werd naast de boerderij een nieuw woonhuis gebouwd
voor de zoon Arend Elkink, terwijl de bedrijfsopvolger Erik met zijn gezin in een gedeelte van de boerderij ging
wonen.

Bewoners:
►
Het in 1642 getrouwde paar Johan/Jan Mensink (ca 1620-ca. 1670) afkomstig van Mensink en
Henrikien Bulner (*ca. 1620) uit het Enterbroek waren de eerste bewoners waarvan gegevens bekend zijn. Uit
dit huwelijk werden 9 kinderen geboren. Al deze kinderen werden gedoopt met de de achternaam Ter Hege.
Altien (*1644) trouwde in 1668 met de weduwnaar Gert Arendsen Evertink op Groot Letink (5.2.430) en na zijn
overlijden in 1681 met Henderick Lentelinck uit Bentelo. Tweelingzuster Marie (*1644) trouwde in 1662 met
Werner ter Hagreisse op het Zeldam. Herman werd geboren in 1645. Jenneken (*1649) trouwde in 1670 met
Henrik Jansen Luink (5.2.260). Grietjen (*1651) trouwde in 1677 met de weduwnaar Harmen Aeftinck (pand
5.2.230). Henderkien werd geboren in 1654 en in 1656 een kind waarvan de naam niet bekend is. De jongste
zoon Albert (*1659) trouwde ca. 1692 met Grietien NN. Waarschijnlijk bleven zij ook op de boerderij Hegeman
wonen. Hun oudste kind (*1694) overleed jong en hun zoon Jan werd in 1695 geboren. De zoon Henrik (zoon
van Johan/Jan Mensink en Henrikien) werd de opvolger. Na het overlijden van Johan/Jan Mensink trouwde
Henrikien Bulner op 29 januari 1671 nog met Jan Rolefsen van de Wyrse (de Worse, Hericke 3.3.130). Haar
zoon en opvolger Henrik (*1647) trouwde op dezelfde dag met een zuster van Jan.
►
Henrik ter Hege (*1647) trouwde in 1671 met Jenken Rolefsen van de Wyrse (De Worse) uit Herike.
Dit paar kreeg 3 kinderen. Roeloff werd geboren in 1683. Eva/Eefse (*1685) trouwde met Jan Hendricksen
Schottelink (5.3.210) en de zoon Jan werd de opvolger.
►
Jan ter Hege (*1671) trouwde ca. 1695 met Anna Jans. Zij kregen 4 kinderen. Zoon Henrick werd
geboren in 1697. Dochter Gerrittien (*1704) trouwde in 1730 met Garrit Bernts Nijenhuis op Tjoonk (pand
5.2.170). Jan (*1711) trouwde in 1744 met Jenneken Wolters (pand 5.2.470) en ging omstreeks 1752 wonen op
de boerderij Eeftink (pand 5.2.500), na eerst pachter op Warmelo (Hericke 3.1.350) te zijn geweest; in 1761
hertrouwde Jan met Jenneken Garritsen Hiddink. Oudste dochter Hendrijne werd de opvolgster op Hegeman.
►
Hendrijne Hegeman (*1698) trouwde in 1727 met Garrit Aelbrink, zoon van Jan Aelbrink van Klein
Aalbrink (5.2.520). Het paar kreeg 6 kinderen. Hun oudste kind Jan (*1727) overleed op jeugdige leeftijd.
Dochter Trine werd geboren in 1728. Anneken (ca.1729-1807) trouwde in 1756 met Jan Berntsen ten Rijf op
Reef (5.3.060). Geesken (*1733) trouwde in 1762 met de weduwnaar Jannes Wolters op de boerderij Wolters.
Jongste dochter Jenneken (1737-ca. 1777) ) ging wonen op de Kemper (pand 5.2.490) en trouwde 3 keer, in
1766 met Jan Janssen Voskes, in 1774 met Gerrit Gerrits Lohuis uit Notter en in 1776 met Derk Hendrik Slot,
afkomstig uit Herike (Hericke 3.1.340). De zoon Jan (*1731) werd de opvolger.
►
Jan Hegeman (1731-1815) trouwde in 1766 met Janna Lohuis (1745-ca. 1777) uit Notter en na haar
overlijden in 1778 met Wiesse Hiddink (1756-1831), dochter van Garrit Hiddink (Marckelo 1.2.020). Uit het
eerste huwelijk werden 4 zonen geboren. Oudste zoon Gerrit (1767-1842) trouwde in 1797 met Janna Jannes
Kuypers op Lenfert (pand 5.2.180) en in 1809 met Garridina Letink. Hendrik werd geboren in 1769. Gerrit
Hendrik (*1771) overleed op jeugdige leeftijd en (weer) Gerrit Hendrik (1774-1837) trouwde ca. 1811 met de
weduwe Aaltjen Hoevink op Klein Aalbrink (5.2.520). De 5 kinderen uit het tweede huwelijk waren: Janna
(1779-1826) die trouwde met Hendrik Huiskes op Huisken (5.2.300). Hendrik (1782-1847) die in 1815 trouwde
met Janna Plasman op Plaslammert (5.2.420), Gerrit Jan (1785-1852) die in 1820 met Hendrina Waanders uit
Enter trouwde en op/nabij de plaats van Haykers (pand 5.3.270) ging wonen; hij hertrouwde in 1832 met Janna
van’t Hogeveen van ’n Witten (5.1.010), Jenneken (1789-1852) die in 1811 trouwde met Berend Hendrik Klein
Letink op Klein Letink (5.2.440) en dochter Geesken (*1780) die de opvolgster werd.
►
Geesken Hegeman (1780-1858) trouwde omstreeks 1800 met de buurjongen Gerrit Meyer (1773-1858)
van Meyers (5.2.200). Dit stel kreeg 7 kinderen: Janna (1800-1877) trouwde in 1823 met de wever Gerrit Knol
in Rijssen. Hendrine (1802-1833) trouwde in 1826 met de uit Heino afkomstige Hendrik Jan Meulman; ze
woonden eerst in bij de (schoon)ouders Hegeman, vervolgens op Zwoferink (5.3.010), om in 1830 een nieuwe
boerderij te beginnen (5.3.110). Willemine (1805-1830) trouwde in 1829 met de Holtense molenaarsknecht
Gerrit Megelink; 4 maand na de huwelijkssluiting overleed ze in haar ouderlijk huis. Hendrika (1815-1816) werd
slechts 1 jaar oud. Hendrika (1818-1888) trouwde in 1847 met Gerrit Jan Nijland op Wilms/de Forte (5.3.310).
Jongste dochter Geertrui (1822-1870) trouwde in 1847 met de weduwnaar Garrit Mensink en ging in
Diepenheim wonen. De zoon Jan Meyer (*1808) werd de opvolger.
►
Jan Meyer (1808-1892) trouwde in 1843 met Janna Breukink (1820-1864) afkomstig van
Meenderinkboer (Marckelo 1.2.030). In het jaar 1858 overleden Jans ouders: Gerrit en Geesken. In datzelfde jaar
vertrokken Jan Meyer en Janna Breukink met hun kinderen naar het ouderlijk huis van Janna, het erve
Meenderinkboer, omdat daar geen opvolger voor het boerenbedrijf aanwezig was. Op de boerderij Hegeman

waren 7 kinderen van dit paar geboren. Hun jongste kind Jan Willem (1861-1862) werd geboren op Meenderink,
maar werd slechts 1 jaar oud. Het oudste, op Hegeman geboren kind, Gerridina (1843-1845) stierf op 2-jarige
leeftijd. Opnieuw een Gerritdina (1845-1917) trouwde in 1868 met Berend Jan Bussink op Bussink (Marckelo
1.2.470). Jan Hendrik (1848-1934) trouwde in 1869 met Fenneken Zwiers van de Boa en werd de opvolger op
Meenderink. Gerrit Jan (1851-1922) trouwde in 1883 met Johanna Willemina Stegeman op de boerderij de
Schriever (Marckelo 1.2.410). Jan (1853-1945) werd aangenomen door z’n kinderloze oom en tante op Breukink
(Marckelo 1.2.370) en trouwde daar in 1879 met Hermina Klein Heerdink van Straalman. Hendrik Jan (18551894) trouwde in 1886 met Jenneken Sanderman op Leusman (Marckelo 1.3.390). De jongste dochter Johanna
Berendina (1858-1931) trouwde in 1881 met Gerrit Klein Heerdink op Straalman (Marckelo 1.6.230).
Na het vertrek van de familie Meyer werd de boerderij Hegeman verpacht.
►
Pachters werden toen de in Barchem geboren Hendrik Hietland (1794-1871) met zijn vrouw, de in
Herike op Reinds ( Hericke 3.2.100) geboren Aaltje Schurink (1798-1878). Het paar had daarvoor gewoond op
de boerderij Luukshorst in het Markelose Broek (Marckelo 1.6.290). Hun zoon Egbert (1838-1917) was daar
geboren. Deze trouwde in 1867 met Gerritdina Nijland (1838-1889), afkomstig uit Ambt-Delden. Ze kregen 2
kinderen: dochter Hendrika (1868-1950) trouwde in 1898 met Berend Jan Bronsvoort in Holten en zoon Hendrik
Jan (1873-1940) trouwde in 1904 met Hermina Assink van Schoolen (5.3.070). Toen de boerderij Hegeman in
1893 door de eigenaren werd verkocht vertrok de weduwnaar Egbert Hietland met zijn kinderen naar Holten.
►
In 1893 werd Hendrik Jan Meulman (1864-1950) de eigenaar. Hij was een kleinzoon van de op
Hegeman geboren Hendrine Hegeman (*1802) en afkomstig van Meulman (Scholendijk, 5.3.110) en trouwde in
datzelfde jaar met Janna Altena (1871-1940) uit Wierden. Het paar kreeg 3 dochters: Berendina (1897-1945)
trouwde met de broer van haar zwager, de weduwnaar Jan Hermannus Daggert van Achter ’n Es (Stockum nr.
2.2.290). Zij woonden in het Markelosebroek, eerst op Saanders (Marckelo 1.6.140) en later op Luukshorst
(Marckelo 1.6.290). De jongste dochter Johanna Hendrika (1900-1901) werd slechts 75 dagen oud en de oudste
Jenneken, werd de opvolgster.
►
Jenneken Meulman (1894-1986) trouwde in
1913 met Jan Hendrik Daggert (1886-1972) afkomstig
van Achter ’n Es (Stockum 2.2.290). Uit dit huwelijk
werden 2 dochters geboren. Johanna Hendrika (19142002) trouwde in 1937 met Evert Jan Meulman aan de
Scholendijk (5.3.105). Jongste dochter Hendrika
Johanna werd de opvolgster.
►
Hendrika Johanna Daggert (1921-2008)
trouwde in 1941 met Jan Hendrik Elkink (1915-2002)
van de boerderij de Haa (Marckelo 1.3.080). Dit paar
kreeg 3 kinderen. Dochter Jenneken Berendina
(Jenneke, *1942) trouwde in 1962 met Bertus Meilink
en ging wonen in Wierden. Zoon Jan Hendrik (Henk,
*1946) trouwde in 1975 met Leonie Liedenbaum en
vestigde zich in het Brabantse Aalst-Waalre. De zoon
Teunis Jan Hendrik werd de opvolger.
V.l.n.r.: Janna Meulman-Altena (*1871), Jenneken DaggertMeulman (*1894), Hendrika Johanna Daggert (*1921), Jan
Hendrik Daggert (*1886) en Johanna Hendrika Daggert (*1914)

►
Teunis Jan Hendrik Elkink (Teunis, 19432014) trouwde in 1969 met Johanna Egberdina
(Hanna) Ikkink (*1944) van BeltTeunis (Stokkum 2.3.166). Dit echtpaar kreeg 2 zonen. Erik, de
bedrijfsopvolger en Arend (*1974), die een nieuwe woning bouwde naast zijn ouderlijk huis.
►
Erik Elkink (*1970) trouwde in 2009 met Janine Steen (*1969), dochter van Henk Steen en Gerda
Achterkamp uit de Tolweg. Janine heeft uit een eerdere relatie de zoon Sven (*1996) die bij hen woont. Samen
met moeder en oma Hanna zijn zij de huidige bewoners van Möllman.

