Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.350
erve de Kruder/Dijkman
ca 1720
Holtdijk 2 en 2A

Historie boerderij

De boerderij de Kruuder zal waarschijnlijk
gesticht zijn omstreeks 1720 en werd toen Dijkman genoemd (“wonende aan de (Swarte) dijck”). Ook werd voor
de boerderij wel eens de naam Swartendijck gebruikt.
In 1749 meldde Dijk Gerrit aan het markebestuur dat hij “5 schepel lants” had aangegraven (in cultuur gebracht),
waarvan de waarde werd getaxeerd op 160 gulden.
Op de op 22-7-1772 gehouden markevergadering wordt voor het eerst iets vermeld in het markeboek over
Kruiders: het Krudersplaatsje gelegen op erfgenamen grond wordt waardig geschat op f 200,-. Het zal voor dit
bedrag mogelijk zijn aangekocht door de toenmalige bewoner.
In 1785 leent Hendrik Kruyder f 500,- van Willem Leferink met als onderpand: sijn eygendommelijke huys en
hof groot 3 mudde lands, een ½ mudde sayland in den Harker Esch naast het land van Jan Nijhuys en Kobbe, 2
schepel land in den Harker Esch gelegen naast het land van Jan Immink en Scholten, 3 schepel land in Harke
naast het land van Marten Eertink of Helle Maten, een stukje groot 6 spint naast het land van Bekkers en een
stukje land groot 6 spint naast het land van Welmers en Worssink.
In 1811 bestond het bezit aan vee uit 1 koe en 1 kalf.
Omstreeks 1830 behoorde er 2,8 ha. grond bij het boerderijtje dat toen een huurwaarde had van 6 gulden. In
1831 werd het bedrijf vergroot door van Gerrit Greven in Beusbergen 1,2 ha. te kopen en bij de veiling van het
bezit van buurman Gerrit Kamphuis (5.2.295) de boerderij met erf ter grootte van 1,3 ha aan te kopen en direct te
slopen.
Na deze uitbreiding werd de boerderij zelf in 1835 vergroot of herbouwd blijkens een inscriptie in het vierde
gebint met de initialen H.K. Ook bij de veiling
van Boesink (5.2.491) werd grond verkregen.
Bij de verdeling der gemeenschappelijke
markegronden verkreeg men 9 ha van de
marke Elsen en 1,2 ha van de marke Herike,
grotendeels bestaande uit heide- en rietgrond.
De in 1874 ingetrouwde Gerrit Jan Zeendam
bracht 1,9 ha mee.
De heidegrond ter grootte van 4½ ha werd in
1900, 1913 en 1963 verkocht aan
respectievelijk Beltman, ten Thije en
Staatsbosbeheer, zodat met nog wat kleine
ruilingen en verkopen omstreeks 1968 het
bedrijf 12,7 ha omvatte.
Sluitsteen in schuur: GHB JHW DHG 1980
(Gerrit Hendrik Bekkernens Johanna
Het verbouwde de Kruuder omstreeks 2008
Hendrika Wolthuis Dina Hendrina Greven).
Er is nog een losse steen met de inscriptie IHK IK 1869 (Jan Hendrik Kruiders Johanna Kruiders).

De laatste bewoners met de naam Kruider waren een ongehuwde broer en zijn weduwe geworden zuster. Er
werd toen in het jaar 1900 een neef in huis genomen met de achternaam Bekkernens. Sindsdien heten de
bewoners van de Kruuder, Bekkernens. In 1953 werd een nieuw voorhuis gebouwd en in 1993 werd het geheel
een woonboerderij. Vanaf omstreeks het jaar 2000 werd het rundvee afgestoten en enkele jaren werd ook de
varkenstak verminderd. Jan Bekkernens die met zijn gezin in het achterhuis woont begon toen een eigen bedrijf
in stalbenodigdheden.
Bewoners:
►
De eerstbekende bewoner van dit erf, komend uit Enter, was Jan Seppenwoolde. Jan was in zijn eerste
huwelijk getrouwd met een Geesken. Van hen werden de zonen Arent (*1697) en Gerrit (*1699) in Rijssen
gedoopt. Omstreeks 1701 hertrouwde Jan Seppenwoolde met Berentien NN. Uit dit tweede huwelijk van Jan
werden 4 kinderen geboren, welke Seppenwoolde of Dijkman werden genoemd: Berndijne Seppenwoolde
(*1703), geboren in Opbroek (Rijssen), die jong overleed, Henrik Seppenwoolde (*1705), Berendine
Seppenwoolde (*1707) die in 1729 trouwde met de weduwnaar en overbuurman Lucas Huyskes op Huisken
(5.2.300) en in 1748 met Jan van den Ligtenbergh en de in Enter gedoopte Janna Dijkman (*1710) die de
opvolgster werd.
►
Janna Dijkman (*1710) trouwde in 1735 met Garrit Wessels, zoon van Hendrick Wessels. Er werden 5
kinderen geboren: Hendrick (*1736) die voor 1767 trouwde, Bernt (*1739) die in 1774 trouwde met Gesina te
Meerdam op “Wildeman” in Kerspel Goor, Jenneken (*1742) die jong overleed, Jan (*1745) die aanvankelijk de
opvolger werd en Garrit (*1751), de latere opvolger.
►
Jan Dijkman of Kruider (*1745) trouwde in 1773 met Theune Kappen (*ca. 1741) dochter van Hendrik
Kappen uit Markelo. Er werden op Dijkman 4 kinderen Kruiders geboren: Geertruit (*1774) die jong overleed,
Geertruid (1775-1842) die in 1798 trouwde met Jan Grootulen of Dijkjans in Markelose Broek (Marckelo
1.6.090) en later naar de Borkeld verhuisde (Marckelo 1.4.090), Arent Jan (1778-1824) die kleermaker werd in
Rijssen en Henricus (1781-1841) die schaapherder werd en trouwde met Jenneken Schutte.
Omstreeks 1783 vertrok Jan met zijn gezin van de Kruuder en werd zijn broer Garrit de opvolger.
►
Garrit Dijkman of Kruider (1751-1817) trouwde in 1783 met
buurmeisje Jenneken Meulenkolk (1759-1831) dochter van Roelof
Meulenkolk op Nieuw Meulenkolk (Megelink 5.2.360). Uit het
huwelijk werden 9 kinderen geboren: Janna (1783-1861) trouwde in
1817 met Arend Jan Megelink in Kerspel Goor. Hendrine (1785-1836)
kreeg in 1813 de buitenechtelijke dochter Janna (1813-1819) en
trouwde daarna, nog in 1813, met Jan Mentink; zij hertrouwde in 1820
met Gerrit Jan Veltkamp en is in Noordijk overleden, Gerrit Jan (17881866) werd schaapherder; hij trouwde in 1829 met Janna te Paste in de
gemeente Neede, Jan Roelof (*1791), Berend Jan (1796-1877) werd
knecht op de Plashinne, trouwde in 1850 met de uit Amsterdam
afkomstige bestedeling Charlotta Proper en werd de opvolger op de
Plashinne. Gerritdine (1799-1840) trouwde in 1827 met Hendrik
Schreurs in Stokkum ( Petersweg 2.1.360). Engele (*1802) overleed
kort na de geboorte en (weer) Engele (1807-1876) trouwde na het
overlijden van haar zuster Gerritdine met de weduwnaar Hendrik
Schreurs in 1843. De zoon Hendrik (*1793) werd de opvolger.

Johanna Catharina Bekkernens-Minses
(*1863), Gerrit Bekkernens (*1886) en
Hendrina Aleida Bekkernens-Kloots
(*1888) in authentieke klederdracht voor
eerste optreden Markelose
boerendansers in Apeldoorn (1932)

►
Hendrik Kruider (1793-1862) trouwde in 1830 met Maria
Bekkernens (1805-1857) dochter van Jan Bekkernens van de boerderij
Vennekamps op de Holter Borkeld. Het paar kreeg 3 kinderen.
Gerritdina (1831-1899) trouwde in 1863 met Gerrit Hendrik Böhmer
in het Enterbroek. Jan Hendrik (1838-1911) bleef ongehuwd en
Johanna (1833-1913) werd de opvolgster. Zij trouwde in 1874 met
Gerrit Jan Zeendam (1846-1896) van Zendman (Smale 5.2.290),
echter het paar kreeg geen kinderen.

►
Opvolger werd toen (rond 1890) een
neef van Jan Hendrik en Johanna Kruider,
genaamd Mannes Bekkernens (1860-1924),
geboren in Holten en tot dan wonend in
Goor. Mannes was in 1886 getrouwd met de
in Leeuwarden geboren en wees geworden
Johanna Catharina Minses (1863-1947). Ze
kregen in Goor de zoon Gerrit (*1886) die de
opvolger op de Kruuder werd.
►
Gerrit Bekkernens (1886-1962)
trouwde in 1910 met Hendrina Aleida Kloots
(1888-1973), dochter van Hendrik Jan Kloots
in Beusbergen (2.4.290). Uit het huwelijk
werden 4 kinderen geboren: Johanna
Hendrika (Dika, 1916-2010) die in 1939
trouwde met Gerhard Vruwink van Harjaans
(Stockum 2.1.100), Johanna Maria
(Hanna,1917-1983) die in 1940 trouwde met
De familie Bekkernens v.l.n.r.: Hendrina Aleida Bekkernens-Kloots
Hendrik Hiddink in het Westerflier, Hendrik
(*1888), staand op stoel Mannes (*1912), staand Gerrit (*1886),
Jan (1924-1998), inseminator, die in 1958
Johanna Catharina Bekkernens-Minses (*1863), op schoot Johanna
trouwde met Gerritje Fredrika (Gerritje)
Hendrika (*1916) en Mannes Bekkernens (*1860).
Ebbekink van de Poorte en ging wonen aan
de Plasdijk (Elsenerbroek 5.4.035) en oudste zoon Mannes (*1912) die de opvolger werd.
►
Mannes Bekkernens (1912-1971) trouwde in 1935 met Dina Hendrika Greven (Dika, 1913-2004) van
Nieland (Stockum 2.1.430). Het paar kreeg 2 kinderen: Hendrina Johanna Aleida (Dina, 1935-1988) trouwde
met Henk Lohuis in Zuna en Gerrit Hendrik (*1941) werd de
16-10-1940
opvolger.
►
Gerrit Hendrik Bekkernens (Gerrit, 1941-2011) trouwde
in 1961 met Johanna Hendrika Wolthuis (Johanna, *1943) van de
boerderij Oonk (5.3.030). Ze kregen 2 kinderen. Dochter Ina
(*1961) trouwde in 1987 met Friedrich Jan (Freddy) Lankamp en
woont in Markelo en zoon Jan werd de opvolger.

Een suikerbiet van 31 pond
De landbouwer G. Bekkernens te Elsen
verbouwde een suikerbiet, welke in grootte
en zwaarte niet onder doet voor een kind
van twee jaar. De kolossus weegt nl. 31
ponde en is voor liefhebbers nog dagelijks
te zien.

►
Hendrik Jan Bekkernens (Jan, *1964) trouwde in 1993 met Marga Terwel (*1970), toen afkomstig uit
Holten. Het paar kreeg 2 kinderen, maar het huwelijk eindigde in een scheiding.
Na enige tijd met haar samengewoond te hebben hertrouwde Jan in 2013 met Ilse Bakker (*1972), afkomstig uit
Scherpenzeel en dochter van Dinie Bakker-Hietbrink (5.2.274). Uit Jan’s eerste relatie werden 2 kinderen
geboren: Celine (*1995) en Bryan (*1998) en samen met Ilse heeft Jan 2 zonen: Nout (*2009) en Mees (*2011).

