
Boerderijnummer   2.1.403 
Erfnaam    Bakkershuis/molen 
Oudste vermelding   1862 
Huidig adres    Lochemseweg 7 
 
Historie boerderij 
Dit pand en de bijbehorende molen zijn gesticht in 1862 door Schimmelpenninck in het kader van hun 
ideaal om in deze buurt een dorp te stichten. Vanwege de bossen in de nabijheid en omdat de molen 
niet op een verhoging stond heeft men deze gebouwd met vijf verdiepingen om voldoende wind te 
kunnen vangen. Bijzonder rendabel is de molen nooit geweest. Er werd slechts weinig graan van de 
boeren uit de omgeving gemalen. Om de rentabiliteit wat te verhogen werd graan uit Groningen 
gehaald dat gemengd met Russisch graan vermalen werd tot meel voor groothandel Wormgoor in 
Zutphen. In latere jaren werd ook gemalen voor roggebroodfabriek Klumpers in dorp Markelo. 
In 1933 werd de molen van zijn wieken ontdaan en kwam er een dieselmotor om het werk te doen. 
Deze werd in 1937 vervangen door een elektromotor. In deze periode werd met deze motor het werk 
verlegd naar het zagen van hout en dit werd voor allerlei doeleinden gebruikt door de landbouwers in 
de omgeving; ook werd hout en takkebossen gezaagd voor de eigen bakkerij-oven van toenmalige 
bakker Jansen. Ook was er een kruidenierswinkel welke tot ca 1978 heeft bestaan. 
De bakkerij had een tijdlang een deegmachine die door een rosmolen werd aangedreven. Er was een 
stang door een gat in de muur die daaraan gekoppeld was en de molen werd door een paard 
gedreven. 
In 1948 brandde de molen door blikseminslag nagenoeg geheel af. De vergunning en handel werd 
toen verkocht aan meelhandel Vehof uit Goor voor f 750. 
10-05-1948. 
Om circa vijf uur in de middag sloeg tijdens een hevig onweer de bliksem in de molen van Jansen op 
de Viersprong. De bliksem was boven in de kap geslagen en het vuur was onbereikbaar om te kunnen 
blussen. De Markelose brandweer kwam een half uur later en moest de slang eerst geheel uitrollen 
naar het Twentekanaal om aan voldoende water te kunnen komen. Tegen die tijd dat die klus 
geklaard was viel aan blussen niet meer te denken. Het restant was een geblakerd restant van de 
romp welke nog een paar jaar als opslagplaats gediend heeft. Enkele jaren later is alles verwijderd. 
Momenteel herinneren alleen nog een paar molenstenen als tastbaar bewijs van het bestaan van 
deze molen. 
 
Rond 1900 kwamen de Schimmelpenninck's tot het inzicht dat de pachtpenningen niet opwogen tegen 
de kosten die men moest maken om de molen draaiende te houden. Toenmalige huurder Schuurman 
werd toen in de gelegenheid gesteld om molen en bakkershuis te kopen, waarbij de grond in 
eigendom bleef van Schimmelpenninck. In 1903 werd deze koopovereenkomst getekend; de erfpacht 
werd voor 99 jaar afgesloten en deze bedroeg f 9 per jaar. 
 
Tot 1923 hebben zeer veel verschillende molenaars/bakkers in het bakkershuis gewoond; veelal was 
de oorzaak een sterfgeval. In 1923 kwam Antonie Jansen met zijn familie uit Wijhe (hij had eerder van 
1912 tot 1920 een molen in Gorssel); zijn zoon Hendrik en familie hebben er tot 2000 gewoond. Het 
pand is toen door Schimmelpenninck teruggekocht; de ondergrond was nog steeds van hen. 
Er is een archief van de fam. Jansen. 
 
Het pand heeft enkele jaren leeg gestaan maar is na restauratie tot woonhuis weer bewoond. 
 
Krant: 10-09-1866 verpachting molen en huis. 
Krant: 02-04-1890 molen en bakkerij te huur. 
 
27-05-1908. We vernemen dat de rijks- en gemeentepolitie van Diepenheim eenige personen heeft 
gehoord in verband met de loopende geruchten als zoude E.S. aan den Viersprong zich schuldig 
maken aan verkoopen van sterken drank in 't klein zonder de vereischte vergunning. 
 
01-06-1950. De heer A. Jansen van de Viersprong geraakte bij het zagen van planken met de hand in 
de cirkelzaag. Behalve enige andere kwetsuren werd de duim vam zijn linkerhand enige centimeters in 
de lengte ingezaagd. Dokter Bijl verleende medische hulp. 
 
Sluitsteen in voorhuis: LHS 1862 (Schimmelpenninck). 
 



Bewoning 
1862-1868: 
Johan Frederik Mulder/Muller, molenaar, geboren 1826 te Zutphen.  
Gehuwd 1863 met Hendrika Dondertman, geboren 1831 te Borculo, ovl. 3 dagen na de geboorte van 
een kind op 21-01-1867 te Stokkum. 
Uit dit huwelijk: 
1. levenloos kind Mulder, geboren op 30-05-1864 te Stokkum, overleden op 30-05-1864 te 

Stokkum, 0 dagen oud. 
2. Antonette Christina Muller, geboren 1865 te Stokkum, overleden 20-11-1865 te Borculo. 
3. Hendrikus Zweer Mulder, geboren 18-01-1867 te Stokkum, overleden 26-03-1867 te 

Borculo. 
 
1868-1880: 
Hendrik van Gijtenbeek, molenaar, geboren 1838 te Vorden, overleden op 20-12-1868 te Stokkum. 
Gehuwd op 09-12-1868 met Johanna Hermina Bensink, geboren 1845 te Zutphen, overleden in de 
kraam op 12-09-1872 te Stokkum, dg. van Hendrik Bensink/Zutphen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrik van Gijtenbeek, geboren op 11-06-1869 te Stokkum. 
Johanna Hermina Bensink hertrouwt (2) op 24-03-1870 te Markelo met Gerrit Willem Gradus 
Heusinkveld, molenaar, geboren 1845 te Enschede, ovl. op 03-01-1918 te Brummen. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Hendrik Laurens Heusinkveld, geboren 1871 te Stokkum, overleden op 05-09-1871 te 

Stokkum. 
3. levenloos kind Heusinkveld, geboren op 12-09-1872 te Stokkum, overleden op 12-09-1872 

te Stokkum, 0 dagen oud. 
Gerrit Willem Gradus Heusinkveld hertrouwt (2) op 21-03-1873 te Aalten met naamgenote 
Willemina Heusinkveld, geboren 1847 te Bredevoort, ovl. op 26-07-1932 te Brummen. 
Uit dit tweede huwelijk: 
3. Laurens Willem Heusinkveld, geboren 1874 te Stokkum. 
4. Maria Gerharda Heusinkveld, geboren 1876 te Stokkum. 
5. Johanna Hendrina Heusinkveld, geboren 1877 te Stokkum. 
 
1880-1886: 
Jan Arend Noordendorp, molenaar, geboren 1853 te Diepenheim, ovl. op 18-02-1907 te Enschede.. 
Gehuwd op 19-02-1880 te Lonneker met Frederika Goorhuis, geboren 1860 te Lonneker, ovl. op 08-
04-1946 te Enschede. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marinus Cornelis Noordendorp, geboren op 05-06-1881 te Stokkum, gedoopt op 

07-08-1881 te Stokkum, overleden op 03-09-1881 te Stokkum, 90 dagen oud. 
2. Hendrik Cornelis Noordendorp, geboren 1883 te Stokkum. 
3. Geertruida Maria Noordendorp, geboren 1884 te Stokkum. 
 
1886-1890: 
Jan Kroneman, molenaar, geboren 1825 te Heerde, overleden op 16-10-1889 te Stokkum. 
Gehuwd op 12-05-1864 te Olst met Marie Riphagen, geboren 1834 te Epe, ovl. op 28-01-1913 te 
Diepenheim. 
Uit dit huwelijk: 
1. Alberta Kroneman, geboren 1864 te Heerde. 
2. Johannes Kroneman, molenaar, geboren 1865 te Heerde. 
3. Jan Kroneman, geboren 1867 te Heerde. 
4. Jacob Kroneman, geboren 1869 te Heerde. 
5. Marinus Kroneman, geboren 1870 te Heerde. 
6. Bernardus Kroneman, geboren 1872 te Heerde. 
7. Jennigje Kroneman, geboren 1873 te Heerde. 
8. Alb. Joh. Kroneman, geboren 1875 te Heerde. 
9. Hendrik Jacob Kroneman, geboren 1877 te Heerde. 
10. R.D.A.G. Kroneman, geboren 1878 te Heerde. 
 
1890-1895: 
Derk Willem te Perebol, molenaar, geboren 1866 te Wisch, ovl. op 21-01-1934 te Aalten. 



 
1895-1923: 
Egbert Schuurman, molenaar, geboren 1860 te Den Ham, overleden op 18-05-1947 te Den Ham. 
Gehuwd op 28-05-1892 te Heerde met Annigje Brummel, 37 jaar oud, geboren op 31-08-1854 te 
Heerde, overleden op 27-02-1930 te Laren op 75-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adrianus (Jans) Schuurman, molenaar, geboren 1892 te Heerde, overleden op 12-12-1969, 

huwt 17-11-1922 met Hendrika G. Meengs/de Weerd/Stokkum. 
 
Vanaf 1923: 
Antonie Jansen, bakker/molenaar, geboren 1887 te Warnsveld, overleden op 13-01-1971 te 
Stokkum. 
Gehuwd op 10-05-1912 te Warnsveld met Grietje van den Brink, geboren 1884 te Wichmond, 
overleden op 15-03-1956 te Hengelo O. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerritje Jansen, geboren 1913 te Gorssel, overleden op 22-04-2004 te Rijssen, huwt 

19-11-1936 te Rijssen met Roelof Smelt. 
2. Hendrika Everdina Jansen, geboren 1914 te Gorssel, overleden op 17-12-2008 te Hengelo 

G, huwt 13-07-1934 te Hengelo G. met naamgenoot en bakker Hendrik Jan Jansen. 
3. Derk Jansen, politieagent/beroepsmilitair, geboren 1915 te Gorssel, overleden op 27-09-1943 

te Kuie (Thailand), begraven te Kanchanaburi. 
4. Gerrit Antonie Jansen, bakker, geboren 1917 te Gorssel, overleden op 21-08-1952 te 

Stokkum, huwt 25-10-1945 met Maria Bolink. 
5. Grietje Jansen, geboren 1918 te Gorssel, huwt 16-08-1945 met ass. accountant Hendrik Jan 

Vedders. 
6. Antonie Jansen, landbouwer, geboren 1920 te Gorssel, overleden op 21-04-2007 te Hengelo 

O, huwt 07-08-1947 met Hendrika Johanna Ruesink. 
7. Maria Willemina Jansen, geboren 1921 te Wijhe, huwt 06-09-1946 te Laren G. met 

tuinbouwvoorlichter Gerrit Jan Burgers. 
8. Hendrik Jansen, bakker, geboren 1927 te Stokkum, overleden op 23-12-2007 te Diepenheim. 

Gehuwd op 17-12-1953 te Markelo met Gerritdina Hendrika Keuper, geboren 1925 te 
Elsenerbroek, dg. van Gerrit Keuper. 

Uit dit huwelijk: 
1. Gerritha Antonnetta Jansen, lab.medewerkster, geboren 1954 te Stokkum, huwt 27-03-1981 

te Diepenheim met tekenaar Aaldert Gerrit Holland. 
2. Anton Gerrit Jansen, gemeenteambtenaar, geboren 1956 te Stokkum, huwt 25-04-1980 te 

Diepenheim met bankemployee Geja Hendrika Johanna Wegereef. 
3. Johan Hendrik Jansen, agrar. bedrijfsvoorlichter/eig. golfbaan, geboren 1960 te Stokkum, 

huwt 13-03-1987 te Diepenheim met onderwijzeres Anita Ida Maria Eysink. 
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