
Boerderijnummer   2.1.130 
Erfnaam    Hungerink/de Hunger 
Oudste vermelding   1412 
Huidig adres    Kerkweg 6 
 
Historie boerderij 
Erve Hungerink, in de volksmond de Hunger genoemd, behoorde al heel lang tot de oudste en 
grootste boerderijen in Stokkum. In 1600 had men 9 mudde grond in gebruik en werkte men met 3 
paarden. 
Het is heel lang in bezit geweest van de fam. Splinter, die o.a. ook eigenaar waren van de havezaten 
Oldenhof, Olijdam, Pekkedam en gedurende een bepaalde periode ook van het Weldam. Ook waren 
zij borgmannen van Goor. 
 
6-11-1412. Beleend door door Griete, weduwe van Willem Splinter, na de dood van haar zoon Wouter. 
Hulder haar man Andries van Hekeren.  
 
1475. Schattingsregister. Willem Splinter horen. 2 s.  
 
1602. Verpondingsregister. 9 mudde landes, 1 dagwerck broicklandes. 
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 
 
In 1682 is eigenaar van Coeverden van de Haer. 
 
In 1746 verkoopt de Eerwaarde Heer Lucas Luyken predicant tot Haarlem aan Jan Harmen 
Heylersight en vrouw ¼ part van het erve het Hungerinck. 
In december 1746 verkoopt Jan Harmen Heylersight en vrouw Teuntjen Vincent het onlangs 
aangekochte ¼ part door aan pachter en bewoner Henderik Hungerink en zijn vrouw. 
 
In 1748 verkoopt de Hooghwelgeboren Gestrenge Heere Christoffer Daniel van Coeverden Heer van 
Rande namens vrouw Douariere de Palms en Freulijn van Raubaer aan de meestbiedende 3/4 part 
van het Hungerink; koper wordt de Heere van de Magistraat van Zwolle voor de som van f 2160,-. 
 
In 1757 kopen Harmen Nijmeyer op Hungerink en Hendrikje Brinkers (gewesen wed. van Hendrik 
Hungerink) voor f 216,- twee dagwerken hooiland het Nieuwe Slag genaamt bij de Kooye in het 
Stokkumerbroek van oud-burgemeester Tonis Platerink en Jan Groenendal van Diepenheim. 
 
In 1763 laat Harmen Nijmeyer op Hungerink, zijnde ziek en bedlegerigh, zijn testament opmaken: 
hij legateert aan Theunis Wolberink f 30,- en het halve linnen zoo het sijnen lijve is behorende en de 
halve kiste en het linnen dat erin gevonden word. Voorts zijn de universele ergenamen de kinderen 
van zijn vrouw uit haar eerste huwelijk met namen Jan, Jenneken en Maritjen Hunger. Voorts de 
kinderen van Hendrik Nijmeyer met namen Theunisken (die in 1767 zal trouwen met vorengenoemde 
Jan Hunger), Jan en Egbert Nijmeyer. 
 
In 1771 kopen Jan Hungerink en Teune Nijmeyer voor f 440,- van Berent Philipsburg en Maria 
Snellink uit Harke een stuk hooilandt sijnde het ¼ part van Hartgerink Slag groot 2 dagwerken in 't 
Stokkumer Broek gelegen. 
 
Harmen Nijmeyer, die zijn ziekte heeft overwonnen, doet in 1784 het ¼ part van erve Hungerink over 
aan zijn stiefzoon Jan Hungerink en Teune Meyers voor f 525,- incl het hooiland de Nieuwe Slag. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 ruin, 1 merrie, 9 koeien en 2 kalveren. 
1811-1815 huisnr 575. 
 
In 1813 is eigenaar de ongehuwde Hendrik Hungerink. 
 
Begin 19e eeuw omvatte het ca 10 ha grond en na de markedeling 17 ha en begin 20e eeuw 23 ha, 
hetwelk daarna is teruggelopen naar ca 17 ha in 1985. 
 
In 1850 werd de aloude boerderij Alink voor afbraak aangekocht, terwijl omstreeks 1860 in het 
Stokkumerbroek de Hunger werd gesticht. 



Na het overlijden van Jan Lammertink in 1909 werd een zeer uitgebreide akte van scheiding en deling 
opgemaakt: 
Voor mij Harm Willem Teesselink, notaris te Markelo, verschenen in tegenwoordigheid van na te 
noemen getuigen en van den Edelachtbaren Heer Meester Engelbert Eliza van Riemsdijk, 
kantonrechter te Goor. 
1. Jan Hendrik Lammertink, landbouwer wonende op het erve de Hunger te Stokkum gemeente 
Markelo voor zich en in hoedanigheid van toezienden voogd over de minderjarige Gerritdina Tonia 
Hondeveld, als zoodanig benoemd en beedigd door den Heer Kantonrechter te Goor den vijf en 
twintigsten mei achttien honderd negen en negentig. 
2. Hendrik Lammertink, landbouwer wonende te Stokkum gemeld. 
3. Gerrit Hendrik Hondeveld, landbouwer wonende te Stokkumerbroek gemeente Markelo, in 
hoedanigheid van voogd over zijne minderjarige dochter Gerritdina Tonia Hondeveld, geboren uit zijn 
huwelijk met wijlen Christina Lammertink, overleden te Markelo den twee en twintigsten april achttien 
honderd negen en negentig. 
4. Arend Jan Lammertink, landbouwer wonende te Markelo voor zich en in hoedanigheid van 
toezienden voogd over den minderjarige Gerrit Hendrik Nijhuis, als zoodanig benoemd en beedigd 
door den Heer Kantonrechter te Goor den vierden september achttien honderd en negentig. 
5. Teunis Luttikhedde, landbouwer wonende te Herike gemeente Markelo, als in algeheele 
gemeenschap van goederen gehuwd met Geertrui Lammertink. 
6. Derk Jan Klein Nagelvoort, jachtopziener en landbouwer, wonende te Herike gemeente Markelo, als 
in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Lammertink. 
7. Hendrik Jan Nijhuis, landbouwer wonende te Stokkum gemeente Markelo, in hoedanigheid van 
voogd over zijnen voormelden zoon Gerrit Hendrik Nijhuis, geboren uit zijn huwelijk met wijlen 
Jenneken Lammertink, ab intestato (=zonder testament) overleden te Markelo den zevenden juli 
achttien honderd en negentig. 
8. Jan Willem ten Hove, steenbakker wonende te Markelo, als in algeheele gemeenschap van 
goederen gehuwd met Christina Nijhuis. 
9. Johanna Nijhuis, ongehuwd, boerin wonende te Stokkum gemeld. 
10.Jan Nijhuis, landbouwer wonende te Stokkum gemeld. 
11.Arend Jan Nijhuis, landbouwer wonende te Stokkum gemeld. 
12.Jan Hendrik Nijhuis, arbeider wonende te Goor. 
13.Arendina Nijhuis, weduwe van Jan Lammertink, boerin wonende op het erve de Hunger te Stokkum 
gemeld. 
Die verklaarden dat de comparant Arendina Nijhuis op den zesden october achttien honderd en 
zeventig, zonder het maken van huwelijksche voorwaarden alzoo in algeheele gemeenschap van 
goederen was gehuwd met Jan Lammertink, in leven landbouwer te Stokkum gemeente Markelo. 
Dat Jan Lammertink eerder en wel op den vijf en twintigsten september achttien honderd zes en vijftig 
in algeheele gemeenschap van goederen was gehuwd met Johanna Hendrika Hungerink, die den 
dertigsten maart achttien honderd zeven en zestig, zonder nalating van testament, te Stokkum 
gemeente Markelo, is overleden, tot erfgenamen nalatende hare vijf kinderen geboren uit haar 
huwelijk met Jan Lammertink, zijnde Jenneken Lammertink, gehuwd geweest met den comparant 
Hendrik Jan Nijhuis, de comparant Arend Jan Lammertink, Geertrui Lammertink echtgenoote van den 
comparant Teunis Luttikhedde, Johanna Lammertink echtgenoote van den comparant Derk Jan Klein 
Nagelvoort en thans wijlen Christina Lammertink, welke laatste op den eersten augustus achttien 
honderd en negen en zestig is overleden. 
Dat de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tusschen Jan Lammertink en diens eerste 
echtgenoote Johanna Hendrika Hungerink, de nalatenschap van laatstgenoemde en de daarin 
begrepen nalatenschap van Christina Lammertink voornoemd, zijn gescheiden en gedeeld bij akte 
van scheiding verleden voor notaris Willem Verwey Mejan te Goor den achttienden december achttien 
honderd en negentig. 
Dat Jan Lammertink den acht en twintigsten februari negentien honderd en negen te Stokkum 
gemeente Markelo is overleden, tot erfgenamen bij versterf nalatende zijne kinderen den comparant 
Arend Jan Lammertink, Geertrui Lammertink echtgenoote van den comparant Teunis Luttikhedde, 
Johanna Lammertink echtgenoote van den comparant Derk Jan Klein Nagelvoort, allen geboren uit 
zijn huwelijk met Johanna Hendrika Hungerink, de kinderen zijner vooroverleden dochter Jenneken 
Lammertink (gehuwd geweest met den comparant Hendrik Jan Nijhuis, welke Jenneken Lammertink 
eveneens is geboren uit zijn huwelijk met Johanna Hendrika Hungerink), zijnde Christina Nijhuis 
echtgenoote van den comparant Jan Willem ten Hove, de comparanten Johanna Nijhuis, Jan Nijhuis, 
Arend Jan Nijhuis en Jan Hendrik Nijhuis en de minderjarige Gerrit Hendrik Nijhuis, voorts zijne 
kinderen de comparanten Jan Hendrik Lammertink en Hendrik Lammertink geboren uit zijn huwelijk 



met Arendina Nijhuis, benevens de minderjarige Gerritdina Tonia Hondeveld geboren uit het huwelijk 
zijner vooroverleden dochter Christina Lammertink met den comparant Gerrit Hendrik Hondeveld, 
zijnde deze Christina Lammertink geboren uit zijn huwelijk met de comparante Arendina Nijhuis. 
Dat Jan Lammertink bij zijn testament verleden voor mij notaris den zeven en twintigsten december 
negentien honderd en acht de volgende beschikkingen heeft gemaakt: 
Ik Jan Lammertink verklaar te herroepen al mijne vroegere wilsbeschikkingen Ik verklaar te benoemen 
tot erfgenaam van het eenvierde gedeelte mijner nalatenschap mijnen zoon Jan Hendrik Lammertink, 
landbouwer bij mij inwonende en zulks boven en behalve hetgeen hem volgens de wet uit mijne 
nalatenschap zal toekomen. 
Dat de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tusschen Jan Lammertink en Arendina Nijhuis 
alsmede de nalatenschap van eerstgenoemde tot nog toe zijn ongescheiden en onverdeeld dat zij 
comparanten thans wenschten over te gaan tot scheiding en deeling dier huwelijksgemeenschap en 
nalatenschap. 
Dat van deze te verdeelen huwelijksgemeenschap en nalatenschap tot nog toe geene 
boedelbeschrijving is opgemaakt. 
Dat deze scheiding en deeling zal aanvangen met eene zoo getrouw mogelijke beschrijving van alle 
zaken die tot de te verdeelen huwelijksgemeenschap en nalatenschap behooren volgens de opgave 
en aangifte van de comparanten Jan Hendrik Lammertink en Arendina Nijhuis als zijnde sedert het 
overlijden van Jan Lammertink tot op heden in het bezit der te beschrijven goederen gebleven en die 
verklaarden deze opgave getrouwelijk te zullen doen ten einde in gemoede te kunnen afleggen en den 
eed die hierna van hen zal worden gevorderd. 
Dat de tot de te verdeelen huwelijksgemeenschap en nalatenschap behoorende roerende en 
onroerende goederen zijn gewaardeerd door de Heeren Gerrit Hendrik Heilersig, lid van de 
Provinciale Staten van Overijssel en gemeente-ontvanger van Markelo en Gerrit Rohaan, zonder 
beroep en Wolter Jan Leunk, logementhouder, allen wonende te Markelo, door recht- en 
belanghebbenden benoemd als deskundigen en als zoodanig beedigd door den Heer Kantonrechter 
te Goor den achtsten april negentien honderd en negen; welke deskundigen van hunne waardeering 
een verslag hebben opgemaakt en geteekend hetwelk aan deze minuut is vastgehecht. 
Dat de onderwerpelijke te verdeelen huwelijksgemeenschap en nalatenschap volgens de opgave van 
declaranten bestaat uit de volgende baten: 
a. Het erve Hungerink gelegen onder Markelo kadastraal bekend gemeente Markelo sectie D 
nummers 772, 1104, 1514, 1687, 1689, 1691, 1719, 1831, 1832, 2059, 255, 1131, 1517, 771, 16, 17, 
237, 239, 253, 254, 257, 258, 260, 261, 295, 331, 519, 677, 687 en sectie F nummers 194, 866, 1417, 
867, 760 en 761 zijnde huis, schuur en erf, bouwland, weiland, hooiland, schaddengrond, heide, 
dennenbosch, weiland en heide en hakhout samen groot een en twintig hectaren, twee en zeventig 
aren en tien centiaren. 
En onder Diepenheim ten kadaster van Diepenheim bekend in sectie A nummers 46, 62, 63 en 64 
zijnde weiland en weg samen groot vier hectaren, twee en tachtig aren en veertig centiaren en de 
onverdeelde helft van gemeente Diepenheim sectie A nummer 43 weiland groot twee hectaren, twee 
aren en tien centiaren, alles te zamen door voormelde deskundigen blijkens hun aan deze akte 
vastgehecht rapport van taxatie gewaardeerd op f 8608,50. 
Benevens de perceelen kadastraal bekend gemeente Markelo sectie D nummers 2001 en 2002 
dennenbosch groot acht en tachtig aren en dertig centiaren welke beide perceelen staande tweede 
huwelijk van Jan Lammertink werden aangekocht en door voormelde deskundigen blijkens hun aan 
deze akte vastgehecht rapport van taxatie worden gewaardeerd op f 180,-. 
Wordende alzoo al de voormelde onroerende goederen gewaardeerd op f 8788,50 
b. Het recht op de onverdeelde helft van het van Rijkswege uit te keeren bedrag voor de vervallen 
Mensinktiende vroeger gaande uit landerijen in Stokkum onder Markelo, welke uit te keeren bedrag 
nog niet is bepaald, doch door voormelde deskundigen wordt begroot op f 150,-. 
c. Roerende goederen als levende have, huisraad, meubelen, landbouwgereedschappen en 
landbouwproducten door voormelde deskundigen gewaardeerd als volgt: 
Een tafel en zes stoelen                               f  3,- 
Kabinet met inhoud                                    f 35,- 
Borden en twee schilderijen                            f  2,- 
Een lamp en een spiegel                               f  3,- 
Een span bedden                                       f 25,- 
Een klok                                               f  2,- 
Ketel en haardgereedschap                             f  2,- 
Vleesch en spek                                        f 25,- 
Ledikant met bed                                       f 25,- 



Bureau en tafel                                        f  3,- 
Twee kisten                                            f  4,- 
Kabinet                                               f  1,- 
Een bed en een stoel                                 f 20,- 
Een ton en twee vleuten                              f  2,- 
Borden, schotels en pannen                            f  3,- 
Vier emmers                                           f  1,- 
Een karn                                               f  3,- 
Twee tonnen                                            f  1,- 
Twee paarden                                          f700,- 
Zes koeien                                            f720,- 
Drie kalveren                                         f 50,- 
Dorschmachine en drijfwerk                            f 50,- 
Hakselmachine                                         f  5,- 
Kafmolen                                              f  3,- 
Ton en deelgereedschap                                f  3,- 
Paardetuig                                            f  5,- 
Een partij haver                                       f  6,- 
Een partij stroo                                       f 30,- 
Een partij hooi                                       f 12,- 
Vijf en twintig kippen en een haan                   f 15,- 
Vier pinken en twee kalveren                         f300,- 
Twee varkens                                           f 32,- 
Drie wagens en een kar                              f100,- 
Stroo                                                 f  5,- 
Hooi                                                  f 20,- 
Ploeg en eggen                                        f  5,- 
Een partij rogge                                       f 50,- 
Stroo                                                  f 20,- 
Brandhout                                             f 10,- 
Mest                                                   f  4,- 
Een partij aardappels                                f 25,- 
Te veld staande rogge                                f 60,- 
                                                     -------- 
Te zamen op                                           f 2390,- 
Maakt te zamen f 11328,50 
Dat deze huwelijksgemeenschap is bezwaard met de volgende schulden: 
1. Aan Gerhardus Buursink te Markelo voor maalloon in 1908 f 9,74 
2. Aan Jan Klumpers te Markelo voor bakkerswaren f 28,- 
3. Aan Dokter ten Bosch te Diepenheim voor geneeskundige diensten  f 49,70 
4. Aan Jan Willem Dollekamp te Markelo voor smidswerk f 14,40 
5. Aan Jan Meengs te Markelo voor onder de hand geleend geld op 1-11-1906 een hoofdsom groot f 
2500,-. De rente hiervan vier percent per jaar f 100,- 
6. Aan Jan Hendrik Goorhuis te Ambt Delden voor onder de hand geleend geld staande tweede 
huwelijk in de maand  mei 1891 eene hoofdsom groot  f 2000,-. De rente hiervan bedraagt f 40,- 
Maakt te zamen f 4741,84 
Zoodat het zuiver saldo dezer huwelijksgemeenschap bedraagt f 6586,66. 
Voorts verklaarde de aanwijzer Jan Hendrik Lammertink dat hij naar zijne meening nog een vordering 
had ten laste van den onderwerpelijken te verdeelen boedel, over de geldigheid van welke vordering 
evenwel bij de andere deelgerechtigden verschil van gevoelen bestaat, redenen waarom hij aanwijzer 
uitdrukkelijk verklaart zijne vermeende rechten niet te willen doen gelden, van dezelve uitdrukkelijk 
gaaf en onvoorwaardelijk afstand doende, welke afstand de overige comparanten verklaarden te 
accepteeren. 
Alsnu niets meer ter beschrijving opgegeven zijnde hebben de comparanten Jan Hendrik Lammertink 
en Arendina Nijhuis ieder afzonderlijk in handen van den Heer Kantonrechter voornoemd den eed 
afglegd dat zij niets hebben verduisterd noch gezien hebben noch weten dat iets verduisterd is van 
hetgeen tot den onderwerpelijken te verdeelen boedel behoort. 
De comparanten verklaarden dat alhoewel de echtelieden Jan Lammertink en Arendina Nijhuis in 
algeheele gemeenschap van goederen zijn gehuwd geweest met het oog op het tweede huwelijk van 
Jan Lammertink voornoemd, het voor de berekening van hetgeen tot de nalatenschap van Jan 



Lammertink behoort en hetgeen toekomt aan Arendina Nijhuis noodzakelijk is te weten wat door elk 
dezer echtelieden ten huwelijk is aangebracht en staande huwelijk bij erfenis of making is verkregen. 
Dat bij akte van boedelbeschrijving verleden voor notaris Willem Verwey Mejan den 3-10-1890 is 
vastgesteld dat door Arendina Nijhuis ten huwelijk werd aangebracht: 
a. Eene rentelooze vordering ten laste van den comparant Hendrik Jan Nijhuis groot f 1000,- 
b. Lichamelijke roerende goederen ter waarde van f 327,- 
Alzoo te zamen f 1327,- 
Dat reeds bij de hiervoor aangehaalde akte van scheiding verleden voor notaris Verwey Mejan te Goor 
den 18-12-1890 is geconstateerd: 
1. Dat niet kan worden opgegeven den juisten toestand van den boedel van Jan Lammertink en diens 
eerste echtgenoote aangezien voor 3-10-1890 geene boedelbeschrijving van dien boedel is 
opgemaakt. 
2. Dat die boedel niet achteruit, maar vooruit is gegaan sinds het overlijden van Johanna Hendrika 
Hungerink. 
Dat bij gemelde akte van scheiding en deeling van den 18-12-1890 van hetgeen Jan Lammertink en 
diens tweede echtgenoote de comparante Arendina Nijhuis destijds toekwam werden toebedeeld aan 
Jan Lammertink: 
a. De onroerende goederen kadastraal bekend gemeente Markelo sectie D nummers 253, 331, 687, 
1514, 295, 257, 258, 260, 261, 237, 16, 17, 677, 254, 519, 1104, 772, 239, 1687, 1689, 1691, 1719, 
1831, 1832 en 2059 en sectie F nummers 194, 866 en 1417. Sectie D nummers 1131, 255, 1517 en 
771 en sectie F nummers 867, 760 en 761. Sectie E nummer 1916. Sectie D nummer 2082 en 
gemeente Diepenheim sectie A nummers 63, 64, 62 en 46. 
b. De onverdeelde helft in het onroerend goed kadastraal bekend gemeente Diepenheim sectie A 
nummer 43. 
c. Het onverdeeld eenderde gedeelte in de onroerende goederen kadastraal bekend gemeente 
Markelo sectie G nummers 916, 917, 918, 919, 920 en 921. 
d. De onverdeelde helft in een tiendrecht, genaamd de Mensinktiende, van welke baten thans nog 
aanwezig zijn: al de sub letter a. genoemde onroerende goederen (met uitzondering van sectie E 
nummer 1916 en sectie D nummer 2082) en het sub letter b. genoemde onroerend goed. 
Welke thans nog aanwezige onroerende goederen thans zijn gewaardeerd op f 8608,50. 
Zijnde verkocht het perceel sectie E nummer 1916 aan Jan Willem Greven te Stokkum voor f 900,- 
Het perceel sectie D nummer 2082 aan Gerrit Jan Jannink te Goor voor f 75,- 
En het onverdeeld eenderde gedeelte van gemeente Markelo sectie G nummers 916, 917, 918, 919, 
920 en 921 aan den comparant Arend Jan Lammertink voor f 500,- 
Terwijl de van Rijkswege te ontvangen vergoeding voor het vervallen tiendrecht wordt gewaardeerd op 
f 150,- 
e. Thans niet meer aanwezige staande dit huwelijk verkochte of verruilde roerende goederen destijds 
gewaardeerd op f 3651,- 
f. Contante gelden ten bedrage van f 160,- 
g. De volgende vorderingen, welke sindsdien zijn afgelost en in deze gemeenschap verbruikt als: 
1. Op Harmen Visscher groot f 312,63 
2. Op Egbert Altena groot f 613,75 
3. Op Gerrit Jan Lammertink groot f 1043,33 
4. Op Hendrik Jan Hondeveld groot f 620,26 
5. Op de erven Jannes Bloemendal groot f 106,33 
6. Op Hendrik Jan Greven groot f 5,- 
Samen f 2701,30 
Totaal f 16745,80 
Onder den last: 
a. Om te voldoen aan schulden een bedrag van f 4909,43 
b. Om te betalen de boedelkosten der scheiding van de gemeenschap bestaan hebbende tusschen 
Jan Lammertink en Johanna Hendrika Hungerink van f 199,90 
c. Om uit te keeren: 
1. Aan den comparant Hendrik Jan Nijhuis en kinderen f 1200,- 
2. Aan den comparant Arend Jan Lammertink f 2350,- 
3. Aan den comparant Teunis Luttikhedde f 1190,- 
4. Aan Johanna Lammertink thans echtgenoote van Derk Jan Klein Nagelvoort f 2350,- 
Te zamen f 12199,35 
Blijft zuiver f 4546,47 



De comparanten verklaarden dat al hetgeen bij genoemde akte van scheiding verleden voor notaris 
Verwey Mejan te Goor den 18-12-1890 werd toebedeeld aan Jan Lammertink, uitmaakt de 
gezamentlijke bezitting van Jan Lammertink en diens tweede echtgenoote de comparante Arendina 
Nijhuis, dat aangezien nergens gegevens zijn te vinden wat door Jan Lammertink ten huwelijk werd 
aangebracht of staande huwelijk bij erfenis of making werd verkregen, zij het er voor wenschen te 
houden dat door Jan Lammertink werd aangebracht en staande huwelijk verkregen aan waarden. 
De hem bij gemelde akte van scheiding verleden voor notaris Verwey Mejan te Goor den 18-12-1890 
toegedeelde baten welke thans kunnen worden gesteld op de hiervoor gemelde waarde van f 
16745,80 
Onder de hiervoor genoemde lasten te zamen bedragen f 12199,33 
Blijft zuiver f 4546,47 
En verminderd met de daarin begrepen aanbrengst van Arendina Nijhuis van f 1327,- 
Alzoo een zuiver bedrag van f 3219,47 
De beide echtelieden Jan Lammertink en Arendina Nijhuis brachten alzoo te zamen aan f 4546,47 
De tusschen hen bestaan hebbende gemeenschap bestaat thans uit een zuiver bedrag van f 6586,66 
Zoodat een winst is gemaakt van f 2040,19 
Ingevolge de algeheele huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tusschen Jan Lammertink en 
Arendina Nijhuis komt van vorenstaand zuiver bedrag van f 6586.66 toe aan: 
Arendina Nijhuis 
a. Het totaal harer aanbrengsten van f 1327,- 
b. Het kindsgedeelte of een-achtste gedeelte der aanbrengsten van Jan Lammertink zijnde f 402,43 
c. De helft der gemaakte winst van f 1020,09 
Te zamen alzoo f 2749,53 
Aan Jan Lammertink: 
a. Zijne aanbrengsten (verminderd met hetgeen zijne echtgenoote Arendina Nijhuis daarvan toekomt) 
alzoo f 2817,03 
b. De helft der gemaakte winst van f 1020,09 
Te zamen alzoo f 3837,13 
Maakt totaal f 6586,66 
De comparant Jan Hendrik Lammertink verklaarde uitdrukkelijk afstand te doen van de voordeelen 
hem eventueel toekomende uit de nalatenschap zijns vaders Jan Lammertink krachtens diens 
uitersten wil verleden voor mij notaris den 27-12-1908. 
Tot de nalatenschap van Jan Lammertink voornoemd ten bedrage van f 3837,13 zijn alzoo blijkens 
hiervoor gerechtigd: 
Zijne kinderen, de comparanten deelgenooten Jan Hendrik Lammertink, Hendrik Lammertink en Arend 
Jan Lammertink, zijne dochter Geertrui Lammertink echtgenoote van den comparant Teunis 
Luttikhedde en zijne dochter Johanna Lammertink echtgenoote van den comparant Derk Jan Klein 
Nagelvoort ieder een-zevende gedeelte of f 548,16. 
Zijne kleindochter de minderjarige Gerritdina Tonia Hondeveld bij plaatsvervulling voor zijne 
vooroverleden dochter Christina Lammertink voor een-zevende gedeelte of f 548,16 
Zijne kleinkinderen Christina Nijhuis echtgenoote van den comparant Jan Willem ten Hove, de 
comparanten Johanna Nijhuis, Jan Nijhuis, Arend Jan Nijhuis en Jan Hendrik Nijhuis benevens de 
minderjarige Gerrit Hendrik Nijhuis, allen bij plaatsvervulling voor hunne vooroverleden moeder 
Jenneken Lammertink, ieder voor f 91,36 
Alsnu overgaande tot scheiding en deeling der onderwerpelijke huwelijksgemeenschap en 
nalatenschap verklaarden de comparanten met onderling overleg en goedvinden toe te scheiden als 
volgt: 
1. Aan den comparant Jan Hendrik Lammertink: 
a. De onroerende goederen kadastraal bekend gemeente Markelo sectie D nummers 772, 1104, 
1514, 1687, 1689, 1691, 1719, 1831, 1832, 2059, 2001, 2002, 255, 1131, 1517, 771, 16, 17, 237, 239, 
253, 254, 257, 258, 260, 261, 295, 331, 519, 677, 687 en sectie F nummers 194, 866, 1417, 867, 760 
en 761 zijnde huis, schuur en erf, bouwland, weiland, hooiland, schaddengrond, heide, dennenbosch, 
weiland en heide en hakhout samen groot 22 hectaren, 60 aren en 40 centiaren en onder Diepenheim 
ten kadaster van Diepenheim bekend in sectie A nummers 46, 62, 63 en 64 zijnde weiland en weg 
samen groot 4 hectaren, 82 aren en 40 centiaren en de onverdeelde helft van gemeente Diepenheim 
sectie A nummer 43 weiland groot 2 hectaren, 2 aren en 10 centiaren, alles te samen voor de hiervoor 
geschatte waarde van f 8788,50 
b. De onverdeelde helft van het recht op het van Rijkswege uit te keeren bedrag voor de vervallen 
Mensinktiende voor f 150,- 
c. Al de hiervoor vermelde roerende goederen voor de geschatte waarde van f 2390,- 



Te zamen voor f 11328,50 
Zijn aandeel bedraagt f 548,16 
Zoodat hij teveel ontvangt f 10780,34 
Waarvoor hij verplicht zal zijn en zich verbindt om 
a. Te betalen al de hiervoor genoemde schulden tot een gezamentlijk bedrag van f 4741,84 
b. Uit te keeren aan de andere deelgenoten zooals hierna zal worden vermeld f 6038,50 
Maakt totaal f 10780,34 
2. Aan de comparant deelgenoote Arendina Nijhuis, weduwe van Jan Lammertink, uit de uitkeering 
door Jan Hendrik Lammertink te doen een bedrag van f 2749,53 
Maakt haar aandeel 
3. Aan den comparant Hendrik Lammertink uit de uitkeering door Jan Hendrik Lammertink te doen een 
bedrag van f 548,16 
Maakt zijn aandeel 
4. Aan den comparant Arend Jan Lammertink uit de uitkeering door Jan Hendrik Lammertink te doen 
een bedrag van f 548,16 
5. Aan comparant Teunis Luttikhedde f 548,16 
6. Aan comparant Derk Jan Klein Nagelvoort f 548,16 
7. Aan de minderjarige Gerritdina Tonia Hondeveld f 548,16 
8. Aan comparant Jan Willem ten Hove f 91,36 
9. Aan comparante Johanna Nijhuis f 91,36 
10.Aan comparant Jan Nijhuis f 91,36 
11.Aan comparant Arend Jan Nijhuis f 91,36 
12.Aan comparant Hendrik Jan Nijhuis f 91,36 
13.Aan de minderjarige Gerrit Hendrik Nijhuis f 91,36 
De gezamentlijke comparanten verklaarden dat hiermede zijn gescheiden en gedeeld de 
onderwerpelijke huwelijksgemeenschap en nalatenschap. 
Dat de verdeelde goederen dadelijk worden aanvaard met daaraan verbonden lusten en lasten, 
heerschende en lijdende erfdienstbaarheden. 
Dat de deelgenooten over en weder tot geene vrijwaring hoe ook genaamd zullen gehouden zijn. 
Dat zij toestemming geven dat een uittreksel dezer akte zal worden opgemaakt om te strekken tot 
overschrijving der onroerende goederen in de daartoe bestemde openbare registers. 
De comparanten Hendrik Lammertink, Arend Jan Lammertink, Teunis Luttikhedde, Derk Jan Klein 
Nagelvoort, Jan Willem ten Hove, Johanna Nijhuis, Jan Nijhuis, Arend Jan Nijhuis en Jan Hendrik 
Nijhuis verklaarden dat zij de uitkeeringen door Jan Hendrik Lammertink aan hen te doen van dezen 
hadden ontvangen en daarvoor bij deze kwiteerden. 
De comparant Gerrit Hendrik Hondeveld verklaart dat hij de uitkeering door Jan Hendrik Lammertink 
aan de minderjarige Gerritdina Tonia Hondeveld te doen van dezen had ontvangen en daarvoor bij 
deze kwiteerde en dat hij zich verbindt om die gelden te beleggen op de Rijkspostspaarbank met 
bepaling dat deze gedurende de minderjarigheid van Gerritdina Tonia Hondeveld niet zullen kunnen 
worden teruggenomen. 
De comparant Hendrik Jan Nijhuis verklaarde dat hij de uitkeering door Jan Hendrik Lammertink aan 
den minderjarige Gerrit Hendrik Nijhuis te doen van dezen had ontvangen en daarvoor bij deze 
kwiteerde. 
De comparant Jan Hendrik Lammertink en Arendina Nijhuis, weduwe van Jan Lammertink, 
verklaarden voorts te zijn overeengekomen dat Jan Hendrik Lammertink de uitkeering aan Arendina 
Nijhuis voorloopig verschuldigd zal blijven. 
Partijen verklaarden van de verdeelde onroerende goederen geen overschrijving in de openbare 
registers te kennen en geen andere titels van aankomst dan de hiervoor vermelde akte van scheiding 
verleden voor notaris Willem Verwey Mejan. 
Ter executie dezer akte verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder 
dezer minuut. Tenslotte verklaarde de Heer Kantonrechter deze boedelscheiding goed te keuren. 
De verschenen personen zijn mij notaris bekend. 
Gedaan en verleden ten gemeentehuize te Goor den 6-11-1909 in tegenwoordigheid van Hanne 
Visscher, onderwijzer wonende te Markelo en Antony Smit, gemeentebode wonende te Goor als 
getuigen die deze akte onmiddelijk na voorlezing met de comparanten, den Heer Kantonrechter en mij 
notaris hebben onderteekend. 
J.H. Lammertink            H. Lammertink             G.H. Hondeveld                  A.J. Lammertink 
T. Luttikhedde               D.J. Klein Nagelvoort   H.J. Nijhuis                         J.W. ten Hove 
Johanna Nijhuis            J. Nijhuis                 A.J. Nijhuis         J. H. Nijhuis        A. Nijhuis      
E.E. van Riemsdijk kantonrechter        H. Visscher       H.W. Teesselink  notaris       A. Smit 



Een omschrijving van de boerderij uit 1943: 
De huidige bouw stamt uit ca 1800. De "boavenkamer" heeft aan 2 zijden blinde muren. Een beetje 
vestingachtig. Prachtig strodak. Curieus is dat de vroegere aanwezige ramen aan de 3e zijde zijn 
gedicht (wegens de eerder geldende belasting op ramen?). 
 
Sluitsteen boven de niendeure: JHH  JP  1845  (Jan Hendrik Hungerink Jenneken Peusschers). 
 
Bewoning 
Gerrit Hungering. 
Kinderen: 
1. Gerrit Hungering, huwt 30-3-1679 met wed. Marie Slichtmans/Markel. 
2. Herman Hungering, begraven op 26-03-1689 te Markelo, huwt jan. 1680 Marie 

Kerckenmeyer/Markel. 
 
Egbert Hungering, overleden circa 1676 te Stokkum. 
Gehuwd (2) voor de kerk circa 1673 met Hendrickjen Mensing, overleden te Stokkum, begraven op 
22-05-1688 te Markelo. 
Kinderen waarschijnlijk uit een eerder huwelijk van Egbert: 
1. Jan Hungering, begraven op 17-04-1731 te Markelo. 
2. Hermken Hungering, overleden na 1748 te Stokkum. 
Hendrikjen Mensing hertrouwt voor de kerk (2) op 10-03-1678 te Markelo met Hendrick Leusman, 
overleden circa 1694 te Stokkum, zn. van Jan Leusman/Markelo. 
Uit dit tweede huwelijk: 
1. Egbert Hungering, geboren circa 1679 te Stokkum, huwt 22-11-1705 met wed. Aeltjen 

Sweering op Schulten/Harke. 
2. Trijne Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-11-1680 te Markelo, huwt 28-6-1711 

Willem Kerckenmeyer/Markel. 
3. Jan Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 17-09-1682 te Markelo, overleden circa 

1726 te Markelo, huwt jan. 1712 Jenneken Leusman/Markel. 
4. Jenneken Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 22-03-1685 te Markelo, overleden 

jong. 
5. Jenneken Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 01-05-1687 te Markelo. 
6. Hendrickjen Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 20-05-1688 te Markelo, huwt 

17-9-1713 Berend Wolbering/Stokkum. 
Jan Hungering, begraven op 17-04-1731 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk op 24-06-1703 te Markelo met Marie Loincks, 20 jaar oud, geboren te Stokkum, 
gedoopt op 19-11-1682 te Markelo, dg. van Derck Loincks/Stokkum. Zij vertrekken en stichtten het 
erve Brinkers (2.1.100). 
Uit dit huwelijk: 
1.          Hendrickjen Brincks of Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt 1704 te Markelo, 

overleden voor 1763 te Stokkum, dg. van Jan Hungering op Brincks/Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 01-08-1728 te Markelo met Henrick Hungering, 31 jaar oud, 
geboren te Stokkum, gedoopt op 28-02-1697 te Markelo, overleden circa 1749 te Stokkum, 
zoon van Egbert Megelinck en Hermken Hungering. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-08-1750 te Markelo met Harmen Nieumeyer, geboren te 
Stokkum, gedoopt 05-1704 te Markelo, overleden na 1784 te Stokkum, geb. op Spijkers; zn. 
van Teunis ter Hoonte. 

Hermken Hungering, overleden na 1748 te Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-02-1689 te Markelo met Hendrick Leusman, overleden circa 1694 te 
Stokkum, zn. van Jan Leusman/Markelo. (Zie boven). 
Gehuwd voor de kerk (2) op 08-02-1696 te Markelo met Egbert Megelinck, 38 jaar oud, geboren te 
Elsen, gedoopt op 15-02-1657 te Rijssen, zn. van Jan Megelinck/Elsen. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Jan Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 25-09-1692 te Markelo, overleden jong. 
2. Jan Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 25-03-1695 te Markelo. 
Uit het tweede huwelijk: 
3. Henrick Hungering, gedoopt op 28-02-1697 te Markelo. 
4. Jan Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt 1700 te Markelo, overleden jong. 
5. Jenneken Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 16-12-1703 te Markelo, overleden te 

Stokkum op 24-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1728 te Markelo, huwt 11-7-1728 met haar 



buurman Jan Nijhuis/Stokkum. 
6. Jan Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 28-11-1706 te Markelo. 
7. Egbertjen Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 08-09-1709 te Markelo. 
Henrick Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 28-02-1697 te Markelo, overleden circa 1749 te 
Stokkum. 
Gehuwd (1) voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 01-08-1728 te Markelo met Hendrickjen Brincks of 
Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt 1704 te Markelo, overleden voor 1763 te Stokkum, dg. van 
Jan Hungering op Brincks/Stokkum. Zie boven.. 
Gehuwd (2) voor de kerk op 16-08-1750 te Markelo met Harmen Nieumeyer, geboren te Stokkum, 
gedoopt 05-1704 te Markelo, overleden na 1784 te Stokkum, geb. op Spijkers; zn. van Teunis ter 
Hoonte. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Jenneken Hungering, geboren te Stokkum, gedoopt op 14-09-1732 te Diepenheim. 
2. Jan Hungering, geboren circa 1735 te Stokkum. 
3. Maria Hungering, geboren circa 1740 te Stokkum. 
De familieverhoudingen zijn behoorlijk ingewikkeld eind 17e eeuw op het erve: er is een koppelhuwelijk 
van minstens vier huwelijken: ca 1673, 1678, 1689 en 1696. Er wordt getrouwd met een stiefvader en 
daarna een neef en nicht.  
Jan Hungering, geboren circa 1735 te Stokkum, overleden op 09-12-1814 te Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk op 15-01-1767 te Markelo met Theune Nieuwemeyer, geboren circa 1740 te 
Stokkum, overleden op 14-10-1823 te Stokkum, dg. van Hendrick Nieuwemeyer. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrik Hungerink, landbouwer, geboren te Stokkum, gedoopt op 04-10-1767 te Markelo, 

overleden op 09-03-1839 te Stokkum op 71-jarige leeftijd, ongehuwd. 
2. Aale Hungerink, geboren te Stokkum, gedoopt op 28-05-1769 te Markelo, overleden op 

13-05-1826 te Stokkum op 56-jarige leeftijd, huwt 24-3-1805 Jan Vruink. 
3. Jan Hungerink, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-02-1773 te Markelo, overleden op 
08-11-1817 te Stokkum op 44-jarige leeftijd, huwt 26-6-1803 Geertruid Weerdes. Zij vertrekken naar 
erve Weerds (2.1.270) en hun zoon wordt de opvolger: 
Kind: 
Jan Hendrik Hungerink, landbouwer, geboren op 20-04-1808 te Stokkum, overleden op 15-03-1879 

te Stokkum op 70-jarige leeftijd, geb. op Weerds. Hij vertrekt rond 1860 met zijn ongehuwde 
zoon Hendrik Jan naar de Hunger (2.3.100) in het Stokkumerbroek.  
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-03-1836 te Markelo met Jenneken Peusschers, 27 jaar 
oud, geboren op 25-06-1808 te Stokkum, overleden op 26-08-1848 te Markelo op 40-jarige 
leeftijd in het kraambed. Dg. van Berend Paasschers. 

Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Hendrika Hungerink, geboren op 06-08-1836 te Stokkum. 
2. Hendrik Jan Hungerink, landbouwer, geboren 1838 te Stokkum, overleden op 10-05-1869 te 

Stokkum, ongehuwd. 
3. Berend Jan Hungerink, geboren 1841 te Stokkum, overleden op 22-02-1844 te Stokkum. 
4. Geertrui Hungerink, geboren 1844 te Stokkum, overleden op 21-04-1871 te Markelo, huwt 

04-10-1866 met Gerrit Jan Lammertink. 
5. Berendina Hungerink, geboren 1846 te Stokkum, overleden op 10-06-1847 te Stokkum. 
6. levenloos kind Hungerink, geboren op 26-08-1848 te Stokkum, overleden op 26-08-1848 te 

Stokkum, 0 dagen oud. 
Johanna Hendrika Hungerink, geboren op 06-08-1836 te Stokkum, overleden op 13-03-1867 te 
Stokkum op 30-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-09-1856 te Markelo met Jan Lammertink, 30 jaar oud, geboren op 
03-12-1825 te Markelo, overleden op 28-02-1909 te Stokkum op 83-jarige leeftijd, zn. van Arend 
Lammertink. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jenneken Lammertink, geboren op 04-11-1856 te Stokkum, overleden op 07-07-1890 te 

Stokkum op 33-jarige leeftijd, huwt 24-12-1881 met buurman Hendrik Jan Nijhuis. 
2. Christina Lammertink, geboren 1859 te Stokkum, overleden op 01-08-1869 te Stokkum. 
3. Arend Jan Lammertink, geboren 1861 te Stokkum, overleden op 10-11-1931 te Markelo, 

huwt 04-07-1891 met Jennigjen Stoelhorst. 
4. Geertrui Lammertink, geboren 1863 te Stokkum, overleden op 11-05-1931 te Herike, huwt 

01-02-1890 met Teunis Luttikhedde. 
5. Johanna Lammertink, geboren 1865 te Stokkum, overleden op 23-02-1926 te Herike, huwt 



7-1-1891 met Derk Jan Klein Nagelvoort. 
Jan Lammertink hertrouwt (2) op 44-jarige leeftijd op 06-10-1870 te Markelo met buurmeisje 
Arendina Nijhuis, 22 jaar oud, geboren op 31-01-1848 te Stokkum, overleden op 06-03-1920 te 
Stokkum op 72-jarige leeftijd, dg. van Christiaan Nijhuis/Stokkum. 
Uit dit tweede huwelijk: 
6. Jan Hendrik Lammertink, geboren 1871 te Stokkum. 
7. Hendrik Lammertink, geboren 1873 te Stokkum, overleden op 01-01-1941 te Stokkum. 

Ongehuwd. 
8. Christina Lammertink, geboren 1876 te Stokkum, overleden op 22-04-1899 te Stokkum, 

huwt 26-3-1898 met Gerrit Hendrik Hondeveld. 
Jan Hendrik Lammertink, geboren 1871 te Stokkum, overleden op 03-02-1928 te Stokkum. 
Gehuwd op 10-02-1900 te Markelo met Hendrika Gerritdina Bennink, geboren 1878 te Stokkum, 
overleden op 23-12-1939 te Hengelo O. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Lammertink, geboren 1900 te Stokkum, huwt 29-05-1925 te A. Delden met Willemina 

Theodora Schutte. 
2. Arendina Christina Lammertink, geboren 1901 te Stokkum, overleden op 16-12-1990 te 

Markelo, huwt 20-05-1922 met Hendrik Jan Bomans. 
3. Antonia Lammertink, geboren 1904 te Stokkum, overleden op 31-10-1904 te Stokkum. 
4. Antonia Lammertink, geboren 1908 te Stokkum, overleden op 18-11-1908 te Stokkum. 
5. Johanna Lammertink, geboren 1909 te Stokkum. 
6. Arent Jan Lammertink, geboren 1910 te Stokkum. 
7. levenloos kind Lammertink, geboren op 17-02-1912 te Stokkum, overleden op 17-02-1912 

te Stokkum, 0 dagen oud. 
8. Hendrika Gerritdina Lammertink, geboren 1913 te Stokkum, huwt met Hendrik Jan 

Sanderman (1910-1943). 
9. Jan Hendrik Lammertink, geboren 1918 te Stokkum, huwt 27-03-1946 met Geertruida 

Brinkmans.  
Arent Jan Lammertink, geboren 1910 te Stokkum, overleden op 22-07-1987. 
Gehuwd op 28-05-1937 te Markelo met Gerritje Sanderman, geboren 1916, overleden op 
03-10-2003. 
Uit dit huwelijk: 
1. levenloos kind Lammertink, geboren op 25-01-1938 te Stokkum, overleden op 25-01-1938 

te Stokkum, 0 dagen oud. 
2. levenloos kind Lammertink, geboren op 25-01-1938 te Stokkum, overleden op 25-01-1938 

te Stokkum, 0 dagen oud. 
3. Janna Hendrika Lammertink, geboren 1939 te Stokkum, huwt 2-5-1957 met Derk Jan Johan 

Bannink. 
4. Hendrik Jan Lammertink, geboren 1945 te Stokkum, overleden op 25-09-1986. 
 Gehuwd op 23-05-1980 te Markelo met Gerritdina (Dinie) Potman, geboren 1948 te 

Stokkum. 
5. Hendrik Gerrit Lammertink, geboren op 14-09-1953 te Stokkum, overleden op 16-10-1973 

te Stokkum op 20-jarige leeftijd. 
 
Fotonrs op beeldbank 
AIII.W-00701 t/m 00706 
DI.P-03414 
DI.P-03415 


