
Boerderijnummer   1.3.040 
Erfnaam    Bode 
Oudste vermelding   1335 
Huidig adres    Ovinksweg 2 
 
Historie boerderij 
Er is een archief van het erve: 
RAO. 446. Archief van het erve Bode (1702-1892). 
 
1335. GA Goor. In een akte is sprake van een Johanne des Baden zone van Marclo. 
 
Die tienden over Bodenhuys Esking beleend door: 
10-09-1394 / ca 1417. Ghert Splynter. 
30-10-1433. Gerijt Splynter. 
01-06-1435. Johan Splynter na de dood van zijn vader Gert Splynter. 
09-02-1455. Henric Splynter na de dood van zijn broer Johan Splynter. 
20-10-1457. Henrick Splynter. 
04-10-1499. Gheryt Splynter na de dood van zijn vader Henrick Splynter. 
27-04-1512. Wolter Splynter na de dood van zijn vader Gheryt Splynter. 
29-12-1518. Wolter Splinter. 
12-01-1525. Wolter Splinter. 
27-11-1531. Wolter Splinter. 
14-03-1550. Jurgen Splinter na de dood van zijn vader Wolter Splinter. 
02-06-1554. Johan van Laer to Anloe na opdracht door Jurgen Splinter. 
 
1475. Schattingsregister. Esking, bodeguet. 
De Bode is een voortzetting van het vroegere Bodeguet Esking. De boerderij wordt als zodanig in 
1475 genoemd. De bewoners van een bodeguet waren vroeger belast met de inning van de 
belastinggelden; daar stond dan tegenover dat ze zelf geen of een stuk minder belasting hoefden te 
betalen. 
 
1493. Inkomsten van het rentambt Twente. 
Dyt nabescreven sint pachten, renten, vervallen ende upkomynge an gelde, saede ende anders van 
het rentampts van Twente, ut bevele myns gnadiges heren Davids van Buorgondien, bisscop van 
Utrecht, by my Jacob van Ittersom upgebort ende entfangen, angande up Sunte Mertensdagh in den 
winter anno 1493 ende weder eyndende up Sunte Mertensdach in den winter anno 1494. 
Entfangen van 't hoves Wedehon up Onses Heren Hemmelvordesdagh: 
het Boden hus te Marclo wordt hierin enkele keren genoemd wegens het betalen van tynsen, beden, 
bedeswyn, pacht- ende garfroggen. 
 
In 1601 is de oppervlakte 10 mudde landes en 2 dachwerck hoilandts, darvan een dachwerck 
gebruicket Gerdt de Bodde, doch ligt woeste. In 1602 staat vermeld dat "daervan gebruycet Kuypers 
een mudde landes". 
 
1682. Vuurstedenregister. 1 vuurstede. Gerrit Baen. 
 
De thynde uit Badengoedt gelegen tot Markel in het gerighte van Kedingen. 
03-12-1655. Beleend door het kapittel van Sint Lebuinis te Deventer, onder hulderschap van 
burgemeester dr. Berderis. 
07-01-1721. Idem door het zelfde kapittel, vertegenwoordigd door zijn rentmeester Rudolf Jordens, 
burgemeester te Deventer. 
 
Archief Bode. 
Op 9 febr. 1702 leent Jan Bae twee hondert car. guldens aan Henrick Cattinck en Lubbe sijn 
huysvrouw. 
 
Op heeden den 3 October 1732 isser een wettelick en vrindelick ackoort en scheidinge beraemt en 
geslooten met believen der mombaeren tussen Henderick Baen en sijn broer Arent als meede sijn 3 
susters met naemen Megtelt, Jenneken en Geetruit op condijtien als volgt: 



Erstelick is goot gevonden en overkoomen dat Henderick Baen sal uytkeeren aen sijn broer Arent een 
somma van drie hondert gulden met een peert en een koe naest het beste; nogh an sijn 3 susters een 
jeder een somma van drie hondert gulden met een peert en een koe naest het beste, een kiste met 
vieff stuck lacken jeder tien elle lank, vijff paer lackens, vijff paer kussensloopen, een stuck breetdoek 
van 15 elle, een pellen taffelaeken van 10 elle, een paer bedden en een linnen en een twiltogen met 
sijn toebehoor. Edogh dese benomde penningen sullen haer alle, soo broer als susters, tot profijte 
gaen met Martijnij 1733. Verders belooft Henrick Baen deese penningen te verrenten jarlicks het 
hondert met drie gulden tot den tijt van aflosse toe. Waer meede dan deese boven benomde kinderen 
alle haer vaederlike en moederlike nalatenschap ten eenne maele afstaen en an haeren broer 
Henderick overgeven, dogh soo het moghte gebuyren dat eene van deese broers ofte susters soo 
lange sij ongetrout sijn, siek off sughtigh moghten worden, onbequam om te dienen in den huyse 
Baen eenen vrien inganck sullen hebben en in kost en dranck nae huyses vermoogen verpleght 
worden; nogh belooft Henrick Baen een jeder van sijn susters bij haer trouen een bruit kleet nae 
behoorlijke wijse te geven. 
Nogh booven dit alle woort dat soontien met name Jan, sijnde een halff broer, tot deese booven 
benomde kinderen (voor welck Jan Arentsen volkoomen de mombaerschap angenoomen heeft en in 
deesen nogh anneemt) voor sijn moederlijke naelaetenschap wort toe gekent om daer meede ten ene 
male aftegaen een somma van twalff gulden welke penningen hem sullen gegeven worden wanneer 
hij 18 jaer out is. In alle waerheit deese ackoort seedel van partien neffens mombaren en getuyge 
ondertekent jaer en dagh als boven. 
Dit is het merck Y van Henrick Baen self getrocken. 
Henderick Westenkamp voer mij en voer mijn vrouwe. 
Dit is het merck Y van Arent Baen self getrocken. 
Jenneken Baen. Gertruyt Baen. 
Jan Arentsen als mombaer. Jan Dijckinck van dije voorkinder mombaer. Dit is het merck Y van Jan 
Rijtman als getuyge. Dit is het merck Y van Gerrit Brinckers als getuyg. Harmen Monteni ten versoek 
geschr. meede als getuige. 
 
In 1744 verkopen Hendrik Baa, wed. van Grietjen Wanninck, en nu hertrouwt aan Jenneken Peters, 
voor f 290,- aan Henderik Bussink en Hendrikjen Mensinck een hooylant genaemt het Nije Slagh, 
sijnde vrij en allodiael. 
 
In 1747 laat de ongehuwde Arent Baade (geb. 1708) zijn testament opmaken. Hij is siekelijk, maar kan 
nog wel door het huis gaan ende is sijn verstand ten vollen magtig. Universeel erfgenaam is zijn 
oudste broer Hindrik Bae. Verder komt de oudste zoon van zijn broer, zijnde Jan, toe f 400,- en aan de 
armen van Marculo een ducaat. 
 
Archief erve Wiemerink/Beusbergen en archief Bode. 
In 1767 kopen Jan Baade en Geertruid Kistemaker voor f 200,- een stukjen bouwland van Jan 
Drieses. 
 
1779. Wij ondergescreven met namen Jan Baan en deselfs huisvrouwe Getruy Kistemakers en Jan 
Kistemakers met deselfs huisvrouwe Janna Roelevink hebben samen goed gevonden en 
geconsenteerd om de landerijen soo bouwland, hofland en hoejland soo als van Jan Volkerink of 
Kistemakers sijn nagelaten tesamen in gelijke deelinge houden soo lange als het ons te samen goed 
dunk of ackodeert met die condijtsije dat Jan Baan met deselfs huisvrouwe of erfgenamen vooraf zal 
hebben te pretendeeren een stuk bouwland gelegen in den Wissink Kamp langes Volkerink land 
grood ongeveer vijf schepel gesay waarvan Jan Baan met deself huisvrouw dat benoemde stukke 
land voor een somma van vijfhondert gulden hebben aangenomen soo sijn hier van twee originelen 
gemaakt. 
Actum Markelo, den 1 Februa 1779. Jan Kistemakers, Janna Roelvink, Jan Baan, Geertruy 
Kistemakers. 
 
Den 13 Junius Anno 1779. 
Bekenne wij ontfangen te hebben van mijn broeder Jan Baan van mijn vaderlijke en moederlijke 
goederen 200 hondert gulden, paart en 15 elle doek. 
Gerrit Baan tans op Effinck als mede voor mijn vrouw Hendrijka Effinck. 
 
In 1795 koopt Jan Baan het halve erve Mensink in Stokkum. 
 



Archief Hofgericht Weddehoen. 
In 1808 heeft Jan Bae zijn erfwinning aangegeven en het versterf van zijn (schoon)vader. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 3 merries, 30 gesneden rammen, 28 ooien, 7 koeien, 4 vaarsen en 8 
kalveren. 
1811-1815 huisnr 535. 
 
1816. Koop grond bij openbare verkoop door Jan Boode van baronesse van Heeckeren tot Overlaer 
en Oldenhoff. 
 
Het is lang eigendom geweest van de Landrentmeester van Overijssel (behorend onder de Hof 
Weddehoen), doch in 1819 aangekocht door de toenmalige pachter Jan Boode "bouwman op 't erve" 
voor een bedrag van f 4000,-. Het erve bestond toen uit huis, schuur, hooiberg, 2 schaapskotten, 19 
mudde bouwland en 21 dagwerk hooiland. Er behoorde nog meer grond bij, doch dat was al in volle 
eigendom van Bode. Enkele jaren daarvoor, in 1798, had Jan Bode al f 2400,- betaald aan 't Capittel 
der stad Deventer ter afkoop van de tienden grov en smal. 
 
1819. Zie brief van H. Mokkelencate over een recept. 
 
In 1820 leent Jan Boode of Zwiers f 600,-, voor een tied van ses manden, van den coopman H. 
Koning en zien vrouwe Johanna van Emden wonende an westkanten van Goor. 
 
1856. Testament Gerrit Jan Zwiers. 
 
Bij het erve de Boa behoorde ook het ernaast gelegen boerderijtje Huiskes (1.3.041) een lijftocht van 
de Boa, dwz bestemd voor bewoning voor de uittredende ouders wanneer de zoon opvolger werd op 
het erve. Het werd echter meestal verpacht. Circa 1775 is het verdwenen. 
 
Peerdezomp met inscriptie:  HB  1778  JB (Hendrik Bode  Jan Bode). 
 
Ca 1975 is het oude voorgedeelte van de boerderij gesloopt en vervangen door een modern voorhuis. 
 
In 1992 is aan de overkant van de weg een burgerwoning (Ovinksweg 1) gebouwd voor Zwiers jr. 
Achter deze woning was vroeger een schaapschot. 
 
Bewoning 
Gerrit Bade of Dijking. 
Gehuwd voor de kerk circa 1669 met Jenneken Bade, (waarschijnlijk) dg. van Jan Bade. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Bade, geboren circa 1670 te Markelo. 
2. Jenneken Bade, geboren circa 1672, huwt jan. 1693 Jan Dijkink/Beusbergen. 
3. Alken Bade, gedoopt op 05-12-1675 te Markelo, huwt 29-1-1699 Court Mogesomp. 
4. Hendrick(jen) Bade, gedoopt op 15-07-1678 te Markelo, overleden na 1748 te Stokkum, 

huwt 30-5-1697 Hendrick Scholte in 't Hoff. 
5. Jenneken Bade, gedoopt op 21-10-1683 te Markelo. 
Jan Bade, geboren circa 1670 te Markelo, begraven op 27-01-1716 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk op 01-07-1703 te Markelo met Elske Arents, 21 jaar oud, gedoopt op 
18-06-1682 te Markelo, begraven op 04-09-1730 te Markelo op 48-jarige leeftijd, dg. van Arent 
Jurriessen Smit. 
Uit dit huwelijk: 
1. Megteltjen Baden, gedoopt 1705 te Markelo, huwt 14-3-1728 Hendrick Westerkamp/Wijhe. 
2. Hendrick Baden, gedoopt op 21-11-1706 te Markelo.  
3. Arend Baden, gedoopt 09-1708 te Markelo, overleden na 1767, ongehuwd. 
4. Jenneken Baden, gedoopt op 14-02-1712 te Markelo, huwt circa 1735 Jan Nijland. 
5. Geertruid Baden, gedoopt op 24-11-1715 te Markelo, woonde voor haar huw. te Wijhe, huwt 

4-1-1742 te Wijhe met Derck Klumpers en 15-4-1758 met Jan Smits. 
Elske Arents hertr. voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 06-03-1718 te Markelo met Albert 
Slijters, begraven 1718 te Markelo, zn. van Gerrit Slijters/Holten. 
Gehuwd voor de kerk (3) op 36-jarige leeftijd op 25-09-1718 te Markelo met Hendrick Landweer, zn. 
van Hendrick Landweer/Holten. 



Uit haar derde huwelijk: 
6. levenloos kind Bode, geboren 04-1720 te Markelo, begraven op 27-04-1720 te Markelo. 
7. Jan Baden, gedoopt op 26-10-1721 te Markelo. 
Hendrick Baden, gedoopt op 21-11-1706 te Markelo, overleden na 1767. 
Gehuwd voor de kerk (1) 1732 met Grietjen Wannink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 
23-10-1712 te Markelo, overleden circa 1740 te Markelo, dg. van Jan Wannink/Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1742 met Jenneken Peters, geboren circa 1704 te Stokkum, 
overleden na 1767, dg. van Arend Oliedam op Peters/Stokkum; wed. van Wolter ten Broeke. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Jan Bode, geboren circa 1734 te Markelo. 
2. Janna Bode, geboren circa 1736 te Markelo, huwt 13-7-1755 Teunis Wanning/Beusbergen. 
Uit het tweede huwelijk: 
3. Gerrit Bode, geboren circa 1742 te Markelo, overleden op 15-05-1831 te Holten, huwt 

30-6-1771 Hendrika Effink. 
4. Egbert Bode, geboren circa 1744 te Markelo, overleden circa 1782 te Markelo, huwt 5-9-1777 

Geertruid Leuvelink en hertr. 16-6-1780 Harmina Wimering. 
5. Jan Bode, geboren te Markelo, geb. op erve Peters te Stokkum, gedoopt op 18-12-1746 te 

Diepenheim, overleden jong. 
Jan Bode, in 1780 aangesteld tot zetter in de markte, geboren circa 1734 te Markelo, overleden 1808 
te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk circa 1762 met Geertruid Kistemakers, geboren circa 1740 te Markelo, dg. van 
Gerrit Kistemakers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Grietjen de Bode, gedoopt op 23-04-1764 te Markelo, overleden jong. 
2. Grietjen de Bode, gedoopt op 05-10-1766 te Markelo. 
3. Hendrika de Bode, gedoopt op 16-10-1768 te Markelo, overleden op 28-03-1845 te Markelo 

op 76-jarige leeftijd, huwt 12-6-1796 Berend Zwiers. 
4. Jenneken de Bode, gedoopt op 31-03-1771 te Markelo. 
5. Garrit Hendrik de Bode, gedoopt op 21-03-1773 te Markelo, overleden jong. 
6. Garrit Hendrik de Bode, gedoopt op 27-05-1776 te Markelo, overleden jong. 
7. Hendrik de Bode, gedoopt op 25-04-1779 te Markelo, overleden op 20-01-1814 te Utrecht op 

34-jarige leeftijd, huwt met Clasina Mulder. 
8. Hendrina de Bode, gedoopt op 31-12-1780 te Markelo, overleden op 30-05-1839 te Stokkum 

op 58-jarige leeftijd, huwt 27-5-1804 met Hendrik Rengerink/Gelselaar en 20-5-1810 te 
Geesteren met wed. Adolf Daven. (Testament H.B. 1837 aanwezig op archief erve Wiemerink 
te Beusbergen). 

9. Garrit Hendrik de Bode, gedoopt op 25-01-1784 te Markelo. 
Grietjen de Bode, gedoopt op 05-10-1766 te Markelo, overleden op 17-01-1823 te Markelo op 
56-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk circa 1793 met Jan Zwiers, bouwman, gedoopt op 05-08-1764 te Markelo, 
overleden op 23-01-1832 te Markelo op 67-jarige leeftijd, zn. van Jan Hendrik Wannink op Zwiers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Geertruyt Zwiers, geboren op 26-05-1795 te Markelo, overleden jong. 
2. Fenneken Zwiers of Bode, geboren op 21-10-1797 te Markelo, overleden op 29-11-1820 te 

Markelo op 23-jarige leeftijd. 
3. Jenneken Zwiers, geboren op 09-06-1800 te Markelo, overleden op 04-04-1827 te Markelo 

op 26-jarige leeftijd. Ovl ca 2 wk. na bevalling van dochter Fenneken, die ook na 3 dg is 
overlede; huwt 3-2-1827 te Wierden met Hendrik ter Keurst. 

4. Gerrit Jan Zwiers, geboren op 27-11-1803 te Markelo. 
5. Berend Zwiers, geboren op 28-04-1806 te Markelo, overleden jong. 
Gerrit Jan Zwiers, geboren op 27-11-1803 te Markelo, overleden op 29-11-1856 te Markelo op 
53-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-11-1824 te Markelo met Geertruid Hoestink, 27 jaar oud, geboren 
op 19-10-1797 te Stokkum, overleden op 21-07-1877 te Markelo op 79-jarige leeftijd, dg. van Jan 
Hoestink/Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Grietjen Zwiers, geboren op 26-09-1825 te Markelo, overleden op 17-02-1826 te Markelo, 

144 dagen oud. 
2. Grietjen Zwiers, geboren op 24-04-1827 te Markelo, overleden op 13-05-1856 te Stokkum op 

29-jarige leeftijd, huwt in 1854 Arend Jan Vruwink. 



3. Johanna Berendina Zwiers, geboren op 29-06-1830 te Markelo, overleden op 22-09-1886 te 
Markelo op 56-jarige leeftijd, huwt in 1856 met molenaar Jan Looman. 

4. Jan Zwiers, geboren op 12-05-1833 te Markelo.  
5. Hendrik Jan Zwiers, geboren op 02-05-1836 te Markelo, overleden op 03-07-1838 te 

Markelo op 2-jarige leeftijd. 
6. Hendrik Jan Zwiers, geboren op 17-11-1840 te Markelo, overleden op 20-05-1887 te 

Stokkum op 46-jarige leeftijd, huwt 5-3-1868 met Geertrui Meengs. 
7. Fenneken Zwiers, geboren op 13-06-1845 te Markelo, overleden op 11-10-1889 te Markelo 

op 44-jarige leeftijd, huwt in 1869 met Jan Hendrik Meyer. 
Jan Zwiers, raadslid/watergraaf Schipbeek, geboren op 12-05-1833 te Markelo, overleden op 
19-09-1910 te Markelo op 77-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18-06-1857 te Markelo met Geertrui Leunk, 21 jaar oud, geboren 
op 19-03-1836 te Stokkum, overleden op 15-03-1861 te Markelo op 24-jarige leeftijd, dg. van Arent 
Jan Leunk. 
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 05-03-1868 te Markelo met Harmina Meengs, geboren 1842 te 
Stokkum, overleden op 02-12-1932 te Markelo. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. levenloos kind Zwiers, geboren op 06-07-1858 te Markelo, overleden op 06-07-1858 te 

Markelo, 0 dagen oud. 
2. Gerritdina Aleida Zwiers, geboren op 25-06-1859 te Markelo, overleden op 02-04-1943 te 

Markelo op 83-jarige leeftijd, huwt in 1885 met Arend Jan Klumpers. 
Uit het tweede huwelijk: 
3. Gerrit Jan Zwiers, geboren 1869 te Markelo. 
4. Geertruida Catharina Zwiers, geboren op 23-08-1873 te Markelo, overleden op 28-04-1921 

te Markelo op 47-jarige leeftijd, huwt in 1901 met Arend Jan Bussink. 
5. Johanna Hermina Zwiers, geboren 1884 te Markelo, overleden op 07-02-1974 te Markelo, 

huwt in 1909 met Wolter Jan Stoelhorst. 
Gerrit Jan Zwiers, geboren 1869 te Markelo, overleden op 29-04-1959 te Markelo. 
Gehuwd op 12-03-1904 te Markelo met Egberdina Klumpers, geboren 1879 te Beusbergen, 
overleden op 28-10-1927 te Markelo, dg. van Hendrik Jan Klumpers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Zwiers, geboren 1905 te Markelo.  
2. Harmina Zwiers, geboren 1908 te Markelo, overleden op 14-07-1963, huwt in 1936 Hendrik 

Jan Ikkink/Slot. 
3. Hendrika Johanna Zwiers, geboren 1911 te Markelo, overleden op 06-07-1987 te Stokkum, 

huwt in 1935 met Jan Hendrik Hargeerds. 
Jan Zwiers, geboren 1905 te Markelo, overleden op 11-04-1988. 
Gehuwd op 12-05-1934 te Markelo met Gerritdina Aleida Berendsen, geboren 1910 te Herike, 
overleden op 11-04-1996, dg. van Harm Berendsen/Herike. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Jan Zwiers, geboren op 25-04-1935 te Markelo. 
2. Hermina Egberdina (Mina) Zwiers, geboren op 10-01-1939 te Markelo, huwt 18-4-1963 met 

Foppe van de Veen. 
Gerrit Jan Zwiers, geboren op 25-04-1935 te Markelo. 
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-10-1960 te Markelo met Johanna G. (Annie) Wanink, geboren 
1937. 
Uit dit huwelijk: 
1. Erik Zwiers, geboren 1964. 

Gehuwd 1993 met Anita Roelvink, geboren 1969. 
2. Ina Zwiers, huwt met Herman Aaftink/Holten. 
3. Anja Zwiers, huwt met Henny Jansen/Laren. 
4. Jan Zwiers. 
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