
Boerderijnummer   1.3.391 
Erfnaam    Kerkemeyer 
Oudste vermelding   1475 
Afgebroken    ca 1872 
 
Historie boerderij 
Zoals de naam van het erf al zegt was het eeuwenlang eigendom van de kerk van Markelo. 
 
1475. Schattingsregister. De Wedeme, eig. de karcke to Marckelo. 
 
1602. Verpondingsregister. Kerckenguidt. 3 mudde landes, 1 dachwerck, darvan gebruicket Herman 
Weimerinck ½ mudde landes. 
 
In 1760 heeft Jan Klein Landeweert op Kerkemeyer problemen met andere zetters over het innen van 
belastingen (Zie kopieen Staten-Archief nr 886). 
 
In 1779 testeren Jannes Vrielink nu Kerkemeyer en vrouw Jenneken Kerkemeyer op langstlevende. 
De langstlevende bezit na tugtsregte de nagelaten goederen, uitgezondert den Nieuwen Kamp agter 
aan Volkerink zijn blik welke door de eerststervende aan de langstlevende in eygendom vermaakt 
word om daardoor mede door de langstlevende gehandelt en gewandelt te kunnen worden na lust en 
welgevallen. 
 
In 1791 geeft Jenneken Kerkemeyer aan dat haar man Jannes Kerkemeyer is overleden en dat 
daardoor op haar na testament is gedevolveerd de halfscheyd van de volgende percelen: 
Volkerinks Blik sijnde 5 schepel land van den halven Kottink waarvan G. Lukes de wederhelft 
gehoord, een hooyland Kerkemeyers Maat genaamd gelegen naast Volkerink Maat met 't eindens aan 
Kottink, den Nijen Kamp 5 schepel land bij 't eindens Volkerink Blik gelegen en van het Slag bij Looker 
Slag onder Harke gelegen. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit een merrie, een hengste veulen, zes gesneden rammen, zeven 
ooyen, zes lammeren, vier koeien, twee vaarsen en vier kalveren. 
1811-1815 huisnr 521. 
 
In 1813 is eig. de Kerk van Markelo. 
 
In 1840 worden de pachters, de broers Teunis en Berend Breukink, eigenaar van het erve (markeboek 
17-2-1840) door het voor f 4300,- te kopen van de kerk; met dit bedrag werd mede de bouw van de 
nieuwe kerk betaald, omdat de oude door stormschade in 1836 ernstig was beschadigd. 
 
Tijdens de Breukink periode woonden altijd veel knechten en meiden in op de boerderij. 
 
Na de markedeling bedroeg de bedrijfsomvang maar liefst 33 ha. In 1870 verkocht de fam. Breukink 
de boerderij aan Gerrit Jan Sanderman uit het Markelosebroek die het vervolgens sloopte. Veel grond 
kwam in eigendom van Sanderman op Leusman, welke grond in 1922 bij een veiling voor een groot 
gedeelte in bezit kwam van Tibbert. Bij deze veiling van de voormalige gronden van Kerkemeyer 
waren er totaal 20 kopers. 
 
Ca 1872 zal het zijn afgebroken en het was gelegen ten zuiden van Tibbert. 
 
Bewoning 
Harmen Kerckemeyer, 1641 genoemd in pastoraliaboek. 
Kind: 
Marie Kerckemeyer, 1641 genoemd in pastoraliaboek. 
Gehuwd voor de kerk circa 1640 met Hendrick Harmens, begraven op 22-03-1690 te Markelo, 1641 
genoemd in pastoraliaboek. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Kerckemeyer, huwt 9-5-1680 Jenneken Nijemeyers. 
2. Gerberich Kerckemeyer, huwt 27-10-1678 Hendrick Dengering/Verwolde. 
3. Marien Kerckemeyer, begraven op 01-05-1720 te Markelo. 

Gehuwd voor de kerk (1) 01-1680 te Markelo met Herman Hungering, begraven op 



26-03-1689 te Markelo, zn. van Gerrit Hungering/Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 20-10-1689 te Markelo met Arend Leeting, 31 jaar oud, geboren 
te Elsen, gedoopt op 01-08-1658 te Rijssen, zn. van Gerrit Leeting. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Gerrit Kerckemeyer, gedoopt op 31-07-1681 te Markelo. 
2. Willemtjen Kerckemeyer, gedoopt op 20-08-1684 te Markelo. 
3. Willem Kerckemeyer. 

Gehuwd voor de kerk op 28-06-1711 te Markelo met Trijne Hungering, 30 jaar oud, geboren 
te Stokkum, gedoopt op 21-11-1680 te Markelo, overleden voor  1748, dg. van Hendrick 
Hungering/Stokkum. 

Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Kerkemeyer, gedoopt op 20-12-1711 te Markelo, huwt circa 1749 Wilmken Siggers. 
2. Hendrick Kerkemeyer, gedoopt op 24-12-1713 te Markelo. 
3. Hermken Kerkemeyer, gedoopt op 08-11-1716 te Markelo. 

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 27-04-1737 te Holten met Jan Klein 
Landeweert, 26 jaar oud, geboren te Look, gedoopt op 18-05-1710 te Holten, zn. van Engbert 
Hendriks vulgo Huttert of Klein Landeweert/Holten. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jenneken Kerkemeyer, geboren circa 1738 te Markelo, overleden op 07-12-1819 te Markelo, 

zij hertr. 17-8-1792 met wed. Jan Heilersigh. 
Gehuwd voor de kerk op 04-05-1755 te Markelo met Jannes Frieling, overleden op 
20-05-1791 te Markelo, zn. van Jan Frieling/Harke. 

Uit dit huwelijk: 
1. Teune Kerkemeyer, gedoopt op 16-01-1757 te Markelo, overleden jong. 
 
Na het vertrek van de wed. Frieling-Kerkemeyer in 1792 werd de boerderij tot 1799 verhuurd aan 
onderstaande familie die toen vertrok naar de Loker in Herike. 
Jan ter Look, bouwman, geboren te Harke, gedoopt op 17-12-1752 te Markelo, overleden circa 1805 
te Herike, zn. van Wolter ter Look/Harke. 
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 19-07-1789 te Markelo met Teune ter Worse, 26 jaar 
oud, geboren te Harke, gedoopt op 29-05-1763 te Markelo, overleden op 11-10-1820 te Herike op 
57-jarige leeftijd, dg. van Berent ter Worse/Harke. 
Uit dit huwelijk: 
1. Harmen ter Look, gedoopt op 13-02-1791 te Markelo, overleden op 07-03-1819 te Herike. 
2. Jenneken ter Look, geboren op 31-12-1792 te Markelo, overleden op 29-09-1838 te Herike 

op 45-jarige leeftijd. 
3. Berend Jan ter Look, geboren op 29-05-1795 te Makreel, overleden in 1860 te Rijssen. 
4. Willemijntje ter Look, geboren op 23-05-1797 te Markelo, overleden jong. 
5. Jan ter Look, geboren op 16-06-1798 te Markelo, overleden jong. 
 
Willem Breukink, gedoopt op 03-05-1767 te Markelo, overleden op 17-06-1823 te Markelo op 
56-jarige leeftijd, zn. van Teunis Breukink. 
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 18-08-1799 te Markelo met Jenneken Lonink, 29 jaar 
oud, gedoopt op 31-12-1769 te Markelo, overleden op 24-02-1844 te Markelo op 74-jarige leeftijd, dg. 
van Teunis Egberts op Lonink. 
Uit dit huwelijk: 
1. Teunis Breukink, boerwerker, geboren op 28-06-1800 te Markelo, overleden op 11-11-1876 

te Markelo op 76-jarige leeftijd, ongehuwd. 
2. Gerrit Jan Breukink, geboren op 20-09-1804 te Markelo, overleden op 01-05-1881 te 

Markelo op 76-jarige leeftijd, huwt 05-07-1830 met Hendrika Kuipers. 
3. Berend Breukink, geboren op 04-02-1808 te Markelo, overleden op 30-04-1879 te Markelo 

op 71-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 60-jarige leeftijd op 20-02-1868 te Markelo met de dan 20-jarige Johanna 
Gerdina Nijkamp, geboren 1846 te Markelo, overleden op 29-06-1868 te Markelo. 


