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2.2.080
Roelvink
1339
Stokkumerweg 54

Historie boerderij
Vroeger een grote en belangrijke boerderij; getuige het feit dat een groot deel van de Stokkumer Es
volgens oude kaarten Roelvincks Es heette en de weg langs Sloot richting de es Roelvincks Steeg
werd genoemd.
Sinds 1477 eigendom van het Heilige of Groote Gasthuis te Deventer, vanaf 1880 van het Weldam.
5-11-1339.
Deken en kapittel te Sutphania verklaren dat zij Evesa Rolofhinck te Stockem met haar kinderen
Suederus, Wolbertus, Fredericus en Evesa uit de horigheid te hebben vrijgelaten, met dien verstande
dat zij de boerderij in gebruik neemt tegen een jaarlijkse cins van 5 sol. kleine den. op 11 november te
betalen.
1379-1382.
Den tiende to Roelvinc to Stockem in den kerspel van Marclo.
Beleend door Peter van Wolde.
28-9-1440. (Op Sint Michielsavent).
Wigbolt van Warmelo, richter van Kedinghen, oorkondt dat Johan Roleving aan zijn neef Oetbert
Rolevinch verkocht heeft het erf Rolevinch in de buurschap Stockem benevens al het land dat hij in
het kerspel Marckele bezit.
5-4-1447. (Des wondesdages in der hilligen passie weke).
Johan Rolevinck geheeten Krijtraven, burger te Lochem en Lutgert zijne vrouw verkopen aan Konne
Weylehuses hun veldkampje bij Vriwinckampe tusschen Mensingh en Luttike Wenekinck voor een
pachtgoed der heerschap Diepenheim.
8-8-1448.
Harmen van Zedem, keizerlijk notaris, instrumenteert dat Johannes Rolevinck gen. Kreytraven, burger
van Lochem, aan zijn kleinzoon Oetbert Roelevinck het erf Roelevijnck geschonken heeft, gelegen in
de buurschap Stocken.
1448.
Aerndt van Warmelo, richter van Kedingen, oorkondt dat Oetbert Rolevijngk aan zijn oom Johan
Rolevijngk de lijftocht gemaakt heeft een rente van 20 molder rogge uit het erf Rolevijng.
28-6-1470. (Op sente Peters ende Pauwels Avont der hilgher Apostelen). Johan Peterssoen en Alijt
zijn vrouw geven aan Alijt Roelevijnck en Grete hare zuster het regt van de 3 molder rogge jaarlijksche
rente, die deze hun verkocht hebben uit het erve en goed Rolevinck te Marclo in de buurschap
Stockem krachtens brief bezegeld door Jacob van Thies, rigter van Kedinghen weder te kopen met 12
R. gl. van 36 Deventer kromstaarten het stuk voor elk mulder.
17-4-1477.
Reynier van Glesth en Johan Muysgijn, schepenen te Keulen doen kond dat Reynart Stempell
ingezeten van Keulen bekrachtigd heeft al hetgeen zijne vrouw Geretijn Roelevijnck wonende in het
1000 maagden klooster aldaar, doen en laten zal met het erve Roelevijnck in de buurschap Stockem.
1475. Schattingsregister. 2 S(chillingen). Bet. 3 golden r(ijnsche) g(ulden).
29-11-1477. Verkoop erve Roelevijnck.
Des saterdaghes na sunte Katharinen daghe der hilligher joncfrouwen.
Bertolt van Langhen, Rigter over Kedingen, doet kond, dat Reijner Stempel, Grete Roleffinck diens
vrouw en Alijd haar zuster, aan Rolof Mijchaelssone en Johan Borren, Provisoren van het H.G.,
verkocht hebben hun geheele erve en tinsgoed Roleuinck in de buurschap Stockem, kerspel en gerigt
Markeloe.

Keurnoten: Johan ten Bussche en Johan de Bouener, die met den Rigter hunne oorkonde ontvangen
hebben. Bezegeld door den Rigter en ter bede der verkoopers door Dijrck van den Schuldenborch.
29-3-1481. (Des donredages na onser liever vrouwen dage annunciacionus). Wijllem Splinter Henriksz
en Trude diens vrouw geven aan het Heilige Gasthuis eem kamp lands met de "wrucht" in de
buurschap Stockem, strekkende aan Stockemer-esch tot aan de Hungerinck-bleeke bijlangs den weg
naar Diepenheim, behorende in het erve Roelevinck, om eeuwig te bezitten.
1602. Verpondingsregister. 7½ mudde landes (na het olde op 15 mudde) en 2 daghwerck.
23-05-1635. Archief erve Wiemerink.
Ick Johan Conders tott den Ramstall wegen Rydderschap ende Steeden representeerende die heeren
staeten der lantschap van Overijssell, in der tijdtt een geswoeren Richter tott Keddingen doe condt
kenne und betuige in crachte deses myns apenen bezegelden und gegevenen brives, hoe dat voer
mynen hijr gesubstitueerden Richter Gerhardtt Hermelinck (allent sind an my gedaenen gichtzd(?)) in
apentlijcker zijtz session ende in die tegenwoerdicheit van nabenente getuig[en] und Gerichtzluiden
peersoenlijcken ist verschenen den Ehrenvest und Wolachtbarer David Scholier, Ontfanger Generall
des Landtz Twenthe, bekomende voer sin E. selvest ende wegen sijner huisvrouwen Heescken
Schorfts, dar voer firmitex el fidelitex de rato caveerende, ende voertz voer desselvesten kamenden
erfgenamen Erff Ervelijck sonder eenige genade voor wedderlosse vercoftt toe hebben g[e]lijck sin E.
alnoich steede und vast vercoffte cracht deses den Erbaeren und frommen Geertt Roelvinck,
Jenneken eheluiden die Greeven Maete in aller gestalt die selvige Maete vrij vranck sonder eenich
beswaer gelde in die Buirschapt Stockum met den eenen zijt an Wansinck, ter andere zijde ahn
Hidders Maete ende noch een stuicke bouwlandes hett Roelandt genompt greven zaelandt, zijnde
tendtfrij gelegen in desen Gerichtampte Keddongen und Stockmer Ess, beneffens Dijckinck ter eener
ende ter anderer zijde ahn Schroer Hans haer landerijen ombtrent een muidde landes groet ende dit
allent voer eene genoichsame somma van pennongen darvoer sich vercoper sin E. van alles
oprechter vollencomentlijcker betalonge dede bedancken den lestenn penninck met den eersten van
coperen deser alle ende well betalt to sijn waranne vercoperen wall angenogende und synen
erffgenamen und nakomlingen tott allen tijdt wall angenogen sall, dede daromme vercoper van dese
voersz. landerijen in bester forma rechtens mett hande ende monde opdracht, cessie vortz
renunciatie, allent tott Erff Ervelijcker geschien eygendom ende gebruick van coperen und haere
medebestempten die welcke ten eewigen dagen daranne geerftt als oick gerechtigt sollen wesen ende
vercopere cum suis gerichtelijcken darvan onterftt sollen sin und blijven nimmer mehr darafinne geene
wijdere action anspracke recht oder eenige gerichtelick mehrder hebben to verwachten oder konnen
pretendeeren met vordere beloftenisse, solcks alles in verhalter gestalt, t'allen tijden te staen wachten
und waeren voer haer und allen haeren erffgenamen, vortz voer alle ende die gennigen die des to
rechte kommen ende des verhoicht zijnde alle toes sonder costen der coperen gerne starcker und
beter vestnisse te doen als behoert allent onder submissie van verbintenisse der vercoperen
persoenen und guideren geene darvan uuitbescheyden, op watt platzen, heeren landen steeden oftt
doerpen die oick gelegen oder te becommen mogen sin, omme darafinne allen hinder costen und
schaden, mett slechter pandong und heeler Executien te mogen verhalen sonder eenige
pandtweerong dartegens te doen oftte latenn geschien van iemande mit ende onder renunciatie van
alle Exceptien privilegien, die beneficien van vrije marckten und andere beneficien rechtens
hoedanich dieselve gepractizeert solden mogen worden darvan und alles ten eenen maell
renuncierende, allent oprecht sonder eenich bedroich door dit aldus voersz. gerichtelijckens
gepassiert. Waeren hijr met bij an und aver als Cuirnoet und Gerichtzluiden Joncker Jan Schenck van
Nydeggen ende Berent Helmich schultz die dese oerkunde met hem darop entfangen des in
Waerheitz oerkundt hebbe ick Richter voersz. dessen brieff voer mijnen gesubstitueerden ende
desselven assessoer mett onderschrijvens mijns handtt ende uuithangenden zegell bevestiget also
gegeven den drie und twintichsten Mey Jaers sesthinhondert vijff unde dertich Alten Calender.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
1682. Eigenaar Heilghe Geest te Deventer.
In 1747 verkoopt Hendrik Roelevinck een stukjen bouwlant den Sonnenbelt genaamt groot een ½
mudde gesaay alsmede een stukjen hooylant den Koese genaamt aan Gerrit en Derkjen Mensink.

1751. Verpondingen: 12 mud, 2 schepel bouwland en 19 dagwerk hooyland doet tesamen in
verponding f 22-13-2. Eigenaar Groote Gasthuis te Deventer.
In 1758 laat de ongehuwde Jan Roelvink (geb. 1695) zijnde wel siekelijk dog bij goeden verstande zijn
testament opmaken.
Hij legateert aan zijn broer Lammert Mollemans in Verwoolde wonende f 100,-. Aan de 2 kinderen van
testators wijlen broeder Gerrit Roelvink tot Deventer wonende f 200,-. Aan zijn zuster Gerritjen
Roelvink vrouw van Gerrit Assink te Elsen f 200,-. Aan Hendrik Swaneman zoon van wijlen Jan
Swaneman en Aeltjen Roelvink in den Noordik wonende f 50,-. Aan de overige 4 kinderen van wijlen
Aeltjen Roelvink f 100,- in egale portien te verdelen. Aan Hendrik Roelvink, zoon van Harmen Roelvink
en Jenneken Snellink, zijn grote kiste. Bovendien komt Hendrik en zijn broer Willem toe de ymen.
Voorts stelt hij tot enige en universele ergenamen aan zijn neeff en nigte Harmen Roelvink en
Jenneken Snellink, die op het ouderhuis verblijven, al zijn goederen die na zijn dood bevonden
worden. (zie origineel in archief erve Effink).
In 1792 geeft de wed. van Jannes Roelvink het versterf van haar man aan nalatende een ¼ part van
een stuk land genaamd de Hilbers Kamp onder Stokkum gelegen, in pagt bij Berend Wennink die de
halfscheid toebehoord, welk vervalt op de broeder van Jannes genaamd Hendrik Roelvink waarvan zij
de tugt heeft zolang hij leeft.
1807. Archief erve Lukas.
Op heden dato ondergeschreven is er ter eeren Gods en tot voortplanting van het menschelijk geslagt
een Christelijk en wettig huwelijk beraamd en vast gesteld, tussen den eerzamen jongman Harmen
Roelvink, zoon van wijlen Hendrik Roelvink als bruydegom ter eener zijde, en de eerbare jonge
dochter Janna Klumpers, dochter van wijlen Jan Klumpers ter andere zijde.
Alles in prezentie van de naastbestaande bloed verwanten en bijwezen de getuygen op conditien als
volgt:
Ten eersten. Belooft de bruydegom en neemt tot zig in, zijn beminde bruyd voorn. en de bouwerij in
op het erve en goed Roelvink in Stokkum gelegen, gehorende onder het Heilige Gast- of Groote
Gasthuis te Deventer, met zijn lusten en lasten, zoals die door wijlen zijn vader Hendr. Roelvink in
gebruyk geweest, ook de twe hooylandjes zijn eigendommelijke goed, het eene het Hag genaamd
zijnde gelegen in het Stokkemer Broek aan de Schipbeek groot ongeveer een dagwerk. Het andere,
het Halve Nieuwe Slag genaamd, gelegen mede in het Stokkemer Broek groot ongeveer een
dagwerk, hier mede bij onder begreepen.
Ten tweeden. Zal de bruydegom vvorn. aan zijn broeder Jan Roelvink hebben uit te keeren een nieuw
kleed zo als Jan zal verkiezen, bestaande in rok, broek en kammezool, hoed, das en kousen. Het
laken niet onder de vierdehalve gulden de ellen. En zo lange dezelve ongetrouwd blijft, behouwd
dezelve zijn vrijen uit en ingang in het huys. En is den bruydegom en bruyd verpligt hem bij ziekte of
zugt hem van het nodige, ten minste zo veel het huys vermag, te verzorgen. En zal nog verder aan
deze zijn broeder hebben uit te keeren dertig elle vlassen gebleekt linnen doek en eene koe naast de
beste uit de stal.
Dog inval dezelve zijn broeder Jan ongetrouwd kwam te sterven zal dit op genoemde ten huyze voor
de begraffenisse verblijven, namelijk het bruydegom kleed, de koe en het linnen.
Ten derden. Belooft de moeder van de bruyd hier tegenwoordig aan deze haar dochter de bruyd,
mede te geven en uit te zetten, al het geene haar bij testamente van haar en van wijlen haar vader
Jan Klumpers is toegezet, bestaande voor eerst in drie hondert gulden geld en een koe beest.
En dit alles en wat haar verder aanerven en sterven kan, belooft de bruyd mede in te brengen in de
huyshouding sonder eenige agterhouding van dien.
Ten vierden. Inval de bruydegom of bruyd onvermoedelijk een van beiden sonder kind of kinderen
mogten komen te overlijden, zal een ieder zijn kist met het geene daar in en aan haaren lijve is
behorende, een ieder de zijn na haare naastbestaande bloedvrinden weder keeren.
Aldus gedaan sonder arg of list en ter bevestiging is deze door bruydegom en bruyd getekend onder
Stokkum 23 Mey 1807.
RAO 1811 Mem van Succ Teunis Roelvink 136.1 nr 205.
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 merries, 9 koeien en 8 kalveren.
1811-1815 huisnr 647.
1817. Zie pachtcontract tussen Deventer Gasthuis en Harmen Roelervedink in archief erve Effink.

Peerdezomp aanwezig met inscriptie TW 1859 (Twickel Weldam).
Krant 05-09-1862. Aankondiging verkoop erve Roelvink incl 29 ha grond door het Groote of Voorster
Gasthuis te Deventer.
Buurman Gerrit Jan Greven op Effink werd toen eigenaar van de boerderij incl 7 ha grond. De rest van
de grond raakte versnipperd over meerdere eigenaren.
In 1880 verkocht Greven de boerderij nagenoeg zonder grond aan het Weldam voor f 2500,-.
Nu is het nog steeds een Weldammer boerderij echter wordt er niet meer geboerd.
Tot begin 19e eeuw woonden er families Roelvink. Dan verhuist deze familie ca 1819 van de
gepachte boerderij Roelvink naar Effink (2.2.070) welke ze in eigendom verkregen hadden.
Vervolgens wonen er 2 geslachten Snellink, afkomstig uit Verwolde. Er trouwt een Deurnink bij in
welke familie in 1879 vertrekt naar Diepenheim en Lochem en wordt opgevolgd door de familie
Snellink overgekomen van de afgebrande boerderij Letink (2.2.120). Veelal wordt de boerderij vanaf
dan ook benoemd als Letink i.p.v. Roelvink.
20-7-1916. Gisteren zouden de echtelieden Arend Snellink en Christina Geerdink te Stokkum hun
50-jarig huwelijksfeest vieren, waarvoor ze zich al druk gemaakt hadden met toebereidselen. Het
mocht echter zoo niet zijn; Zaterdag kreeg de 75-jarige vrouw een beroerte die haar aan eene zijde
geheel verlamde. Maandag j.l. is ze reeds overleden.
De laatste generatie van deze familie (inmiddels Straalman geheten en van beroep timmerman)
vertrekt naar Goor.
Dan komt in 1947 de fam. Kottelenberg afkomstig van Effink (2.2.070) hier wonen.
Zie ook boekje Twente Toen en Nu (nr 13) over erve Roelvink.
Bewoning
Ca 1690 komt van erve Morsman (2.4.280) in Beusbergen onderstaande familie:
Jan Lambers of Rolevingh, overleden te Stokkum, begraven op 27-03-1728 te Markelo, wed. van
Hermtjen Lentfers/Rijssen.
Gehuwd voor de kerk op 10-01-1686 te Markelo met Metjen Morsmans, geboren circa 1664,
overleden te Stokkum, begraven op 02-03-1728 te Markelo, dg. van Goossen Morsman/Beusbergen.
Mogelijk is zij geb. te Noordijk bij Neede.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrick Roeleving, gedoopt op 05-12-1686 te Markelo.
2.
Lammert Roelving, geboren te Beusbergen, gedoopt op 09-01-1689 te Markelo, huwt
18-5-1710 met Hendrickjen Matena/Laren G.
3.
Aeltjen Roeleving, geboren te Stokkum, gedoopt op 29-11-1691 te Markelo, huwt Jan
Swaneman en hertr. (19-3-1721 Neede) 22-3-1721 te Deventer met Gosen Schreurs
(Swaelemans?) j.m. van Nede.
4.
Jan Roeleving, geboren te Stokkum, gedoopt op 12-05-1695 te Markelo, ongehuwd.
5.
Gerritjen Roeleving, geboren te Stokkum, gedoopt op 28-11-1697 te Markelo, huwt
19-1-1721 wed. Jan Assing/Elsten.
6.
Gerrit Roeleving, geboren te Stokkum, gedoopt op 29-08-1700 te Markelo, overleden voor
1766, huwt 11-11-1730 te Deventer met Geertruid Wolbers j.d. van Diepenheim.
Groote en Voorster Gasthuis No. 1730.
1766. April 4. Burgemrs, indertijd benoemen in plaats van de door ouderdom ongeschikt
geworden wed. Brinkhuis, tot ondermoeder in het Groote Gasthuis Geertruid Wolbers, wed.
van Garrit Roelevink, doch zonder het tractement van f 10 te mogen genieten. Get. door Secr.
M. van Doorninck.
No. 1772.
1786. Mei 26. S. en R. stellen in plaats van de wed. Roelvink tot Ondermoeder van het Groote
Gasthuis, zoo van het onder- als bovenhuis, aan Elizabeth Derksen, wed. van Jan Hagen, aan
wie de vrije beschikking over hare goederen gelaten wordt. Get. door Secr. A.H. Cramer.
7.
Hermen Roeleving, geboren te Stokkum, gedoopt op 05-12-1703 te Markelo.
8.
Jenneken Roelevingh, geboren te Stokkum, gedoopt op 05-12-1703 te Markelo.
Hendrick Roeleving, geboren te Beusbergen, gedoopt op 05-12-1686 te Markelo, overleden na
1750 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 29-11-1716 te Markelo met Hendrickjen Huiving, 19
jaar oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 22-08-1697 te Markelo, dg. van Jan Huiving/Stokkum.

Uit dit huwelijk:
1.
Aeltjen Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-11-1717 te Markelo, huwt circa 1738
met Berent Leting.
2.
Hermen Roelving, gedoopt op 29-01-1719 te Markelo.
3.
Jenneken Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 14-12-1721 te Markelo, huwt
31-1-1750 met Gerryt Effingh/Stokkum.
4.
Jan Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 02-05-1728 te Markelo.
5.
Jan Hendrick Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 02-05-1728 te Markelo.
6.
Maria Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 07-06-1733 te Diepenheim, overleden circa
1766 te Stokkum, huwt 25-9-1751 met wed. Swier Snelling/Stokkum.
Hermen Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 29-01-1719 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk circa 1745 met Jenneken Snelling, geboren te Stokkum, gedoopt op
12-03-1724 te Markelo, dg. van Wolter Snelling/Stokkum.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Roelving, geboren circa 1745 te Stokkum.
2.
Willem Roelving, landbouwer, geboren circa 1747 te Stokkum, overleden op 12-12-1822 te
Stokkum.
3.
Janna Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 14-06-1750 te Markelo, overleden op
22-07-1819 te Markelo op 69-jarige leeftijd, huwt 17-9-1774 met Jan Kistemaker/Markelo.
4.
Wilhelmina Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 22-05-1757 te Markelo, overleden
circa 1807 te Stokkum, huwt 7-5-1785 met Gerrit Vruwink/Stokkum.
5.
Fenneken Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 06-03-1763 te Markelo, overleden op
31-01-1834 te Verwolde op 70-jarige leeftijd, huwt 13-6-1784 te Laren met Jan Meuleman van
Verwolde.
6.
Teunis Roelving, geboren te Stokkum, gedoopt op 10-05-1767 te Markelo, overleden op
19-11-1811 te Stokkum op 44-jarige leeftijd.
7.
Jannes Roelvink, overleden op 20-05-1792 te Stokkum.
Gehuwd met Aeltje NN.
Hendrik Roelving, bouwman, geboren circa 1745 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk op 19-09-1778 te Markelo met Janna Klumpers, geboren circa 1757 te
Markelo, dg. van Derk Klumpers/Markelo.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrina Roelvink, geboren te Stokkum, gedoopt op 24-10-1779 te Markelo, overleden op
03-04-1816 te Markelo op 36-jarige leeftijd, huwt 18-7-1802 met wed. Gerrit Breukink/Markelo.
2.
Dina Roelvink, geboren te Stokkum, gedoopt op 30-12-1781 te Markelo, overleden 1810 te
Markelo, huwt 14-6-1805 met wed. Jan Breukink op Meenderink/Markelo.
3.
Jan Hendrik Roelvink, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-03-1784 te Markelo, overleden
jong.
4.
Harmen Roelvink, gedoopt op 01-05-1785 te Markelo.
5.
Garrit Roelvink, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-09-1787 te Markelo, overleden jong.
6.
Jan Roelvink, geboren te Stokkum, gedoopt op 14-02-1790 te Markelo, overleden op
21-04-1866 te Markelo op 76-jarige leeftijd, huwt 1-7-1813 te Goor met Harmina
Krabbenbos/Dijkerhoek.
Harmen Roelvink, geboren te Stokkum, gedoopt op 01-05-1785 te Markelo, overleden op 13-10-1861
te Stokkum op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09-05-1807 te Markelo met Janna Klumpers, 21 jaar
oud, gedoopt op 18-12-1785 te Markelo, overleden op 24-10-1838 te Stokkum op 52-jarige leeftijd, dg.
van Jan Klumpers en Gertruit Effink.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Roelvink, geboren op 10-02-1808 te Stokkum, overleden op 08-07-1855 te Stokkum
op 47-jarige leeftijd.
2.
Gerrit Jan Roelvink, geboren op 08-12-1809 te Stokkum, overleden op 06-07-1885 te
Stokkum op 75-jarige leeftijd, ongehuwd.
Fam. Roelvink vertrekt ca 1819 naar het naastgelegen Effink (2.2.070).
Dan komt de fam. Snellink van Verwolde
Zwier Snellink, geboren te Stokkum, gedoopt op 23-10-1763 te Markelo, overleden op 04-07-1841 te
Stokkum op 77-jarige leeftijd, zn. van Berend Kuipers op Snellink.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 06-05-1798 te Laren G met Mechteld de Maag, 24 jaar
oud, geboren op 19-06-1773 te Verwolde, overleden op 10-01-1841 te Stokkum op 67-jarige leeftijd,

dg. van Derk de Maag.
Uit dit huwelijk:
1.
Berend Snellink, geboren op 03-04-1800 op de Paal in Verwolde.
2.
Willemina Snellink, geboren op 09-11-1807 te Verwolde, overleden op 22-08-1869 te
Stokkum op 61-jarige leeftijd, huwt 11-06-1838 met Arend Jan Overbeek.
3.
Hendrika Snellink, geboren op 11-08-1810 te op de Paal in Verwolde, gedoopt op
09-09-1810 te Laren, overleden op 03-05-1891 te Stokkum op 80-jarige leeftijd, huwt
01-12-1836 met wed. Gerrit Jan Hofmeyer/Stokkum.
4.
Derk Snellink, geboren 1813 te Verwolde, overleden op 05-01-1888 te Markelo, huwt
25-11-1841 met Johanna Altena/Stokkum.
Berend Snellink, geboren op 03-04-1800 op de Paal in Verwolde, gedoopt op 06-04-1800 te Laren,
overleden op 08-08-1869 te Stokkum op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-11-1824 te Markelo met (naamgenote) Jenneken Snellink, 24 jaar
oud, geboren op 01-05-1800 te Stokkum, overleden op 09-12-1856 te Stokkum op 56-jarige leeftijd,
dg. van Hendrik Snellink en Hendrika Kooyers.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Snellink, geboren op 13-06-1825 te Stokkum.
2.
Maria Snellink, geboren 1828 te Stokkum, overleden op 28-11-1898 te Markelo, huwt
16-11-1854 met Arend Ziggers van Hanses.
3.
Hendrine Snellink, geboren 1831 te Stokkum, overleden op 21-01-1892 te Stokkum, huwt
23-05-1850 met Jan Hendrik Krabbenbos/Stokkum.
4.
Gezina Snellink, geboren 1834 te Stokkum, overleden op 30-10-1847 te Stokkum.
Hendrika Snellink, geboren op 13-06-1825 te Stokkum, overleden op 10-04-1860 te Stokkum op
34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-02-1846 te Markelo met Hendrik Jan Deurnink, akkerbouwer,
geboren 1824 te Markelo, overleden op 22-03-1884 te Diepenheim, zn van Gerrit Jan Deurnink en
Dirkjen Keutelenberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritdina Deurnink, geboren 1846 te Markelo, overleden op 13-01-1848 te Stokkum.
2.
Berend Jan Deurnink, geboren 1848 te Markelo, overleden op 11-11-1929 te Goor, huwt
02-06-1876 met Jenneken Leunk.
3.
Gerritdine Deurnink, geboren 1849 te Markelo, overleden op 13-07-1913 te Lochem, huwt
8-2-1872 met Arend Jan Snellink.
4.
Zwier Deurnink, geboren 1852 te Markelo, overleden 1916 te Wierden, huwt 21-09-1878 met
Willemina Kooymans.
5.
Hendrina Deurnink, geboren 1854 te Markelo, overleden op 07-09-1916 te Ambt
Doetinchem, huwt 30-12-1876 met Arent Jan Snellink.
6.
Jan Deurnink, metselaar, geboren 1856 te Markelo, overleden op 12-02-1941 te Rijssen,
huwt 21-09-1878 met Willemina Horstman en hertr. 09-01-1892 te Rijssen met wed. Janna
Averesch.
7.
Dirk Hendrik Deurnink, geboren 1859 te Stokkum, overleden op 27-10-1860 te Stokkum.
Hendrik Jan Deurnink hertrouwt (2) op 09-05-1867 te Markelo met Hendrika Snellink (naamgenote
van zijn eerste vrouw !), 41 jaar oud, geboren op 04-12-1825 te Stokkum, overleden op 08-12-1878 te
Stokkum op 53-jarige leeftijd, dg. van Harmen Snellink en gescheiden echtg. van Garrit Hendrik
Landeweer.
Uit dit tweede huwelijk:
8.
Berend Hendrik Deurnink, geboren op 16-10-1868 te Stokkum, overleden op 28-04-1870 te
Stokkum op 1-jarige leeftijd.
Fam. Deurnink vertrekt in 1879 naar Diepenheim.
In 1888 komt de fam. Snellink van het toen afgebrande erve Letink (2.2.120).
Arent Snellink, geboren 1846 te Stokkum, overleden op 04-12-1929 te Stokkum, zn. van Hendrik
Snellink en Gerh. Koelers.
Gehuwd op 19-07-1866 te Markelo met Christina Geerdink, geboren 1841 te Stokkum, overleden op
17-07-1916 te Stokkum, dg. van Gerrit Jan Geerdink en Janna Brinkers.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritdine Snellink, geboren 1867 te Stokkum, overleden op 29-12-1942 te Kerspel Goor,
huwt 4-5-1901 met Gerrit Jan Roessink/KG.
2.
Gerrit Jan Snellink, geboren 1871 te Markelo, huwt 14-2-1902 te Lochem met Janna
Dijkman.

3.
Hendrikus Snellink, geboren 1875 te Markelo.
4.
Johanna Hendrika Snellink, geboren 1878 te Markelo.
Hendrikus Snellink, geboren 1875 te Markelo.
Gehuwd op 25-11-1905 te Markelo met Hendrika ten Brummelaar, geboren 1883 te Diepenheim,
overleden op 26-02-1926 te Stokkum.
Uit dit huwelijk:
1.
Christina Gerritdina Snellink, geboren 1906 te Markelo.
2.
Gezina Hendrika Snellink, geboren 1908 te Markelo, overleden op 12-05-1998, huwt
05-06-1937 met Egbert Nijland.
3.
Arendina Snellink, geboren 1909 te Markelo, huwt 26-11-1932 met Jhr. Albert Gerrit van
Coeverden/Holten.
4.
Gerritdina Johanna Snellink, geboren 1916 te Markelo, huwt 24-10-1936 met Jan Willem
Nijmeyer.
Christina Gerritdina Snellink, geboren 1906 te Markelo.
Gehuwd op 17-06-1933 te Markelo met Berend Hendrik Straalman, timmerman, geboren 1909.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Tonia Straalman, geboren 1933 te Markelo.
2.
Hendrik Gerrit Straalman, geboren 1939 te Markelo.
Fam. Straalman-Snellink vertrekt in 1947 naar de Molenwoning aan Stokkumerweg 44
Vervolgens komt de fam. Kottelenberg van het naastgelegen erve Effink:
Hendrik Jan Kottelenberg, geboren 1920 te Stokkum, overleden op 13-11-1960.
Gehuwd op 18-06-1947 te Markelo met Gerritdina Aleida Klumpers, geboren 1920 te Markelo.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Berendina Kottelenberg, geboren 1949 te Stokkum.
Gehuwd op 31-10-1975 te Markelo met Arend Florijn.
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