
Boerderij De Luchte  

 
De Luchte ligt aan de Meijerinkstraat nr. 40 in Eefde. In de verpondingslijsten van Zutphen van 1646 

komt de boerderij genoemd 'De Locht' al voor. Eigenaar van De Locht was in 1646 Jan Spitholt.  

Volgens overlevering heeft de eerste boerderij tegenover de nu bestaande boerderij gelegen.  

 

 
De eerste boerderij zou op de plaats van het kruisje hebben gestaan 

 
 

's Winters, als het hoogwater was, stond de boerderij rondom in het water. 

Tot 1728 behoorde de boerderij tot Het Hungerink; in dat jaar is het hiervan afgesplitst.  

 

In 1850 wordt de nieuwe boerderij gebouwd: De Luchte II. De gevelsteen wordt in het voorhuis gemet-

seld naast de voordeur.  



 
Op de gevelsteen staat vermeld dat zij werd gelegd door Willemina Meijerink, oud 76 jaar, 1850  

 

Op de gevelsteen boven de baanderdeuren staat: 
F H = Frederik Harmsen 

GDMV = Gerritdina Menkveld 

 

 
In het achterhuis staan de letters B H = Bertus Harmsen 

 

Bewoners  
In het trouwboek van Warnsveld lezen we als bewoner in 1671 Frederik Cornelissen, jonge man van 

Vorden. In dat jaar trouwt hij op 9 aart met Geertje Arents, weduwe op De Locht in Eefde.  

Op 12 april 1674 trouwt Jan Jansen, weduwnaar op de Locht, met Aaltje Harmsen op De Pas in Evede.  



Daarna volgt de familie Menkveld.  

Johannes (Jan) Menkveld, zoon van Warner ten Menckfelt en Willemken Berntsen op de Weeme, 

werd op 13 december 1673 gedoopt in Ruurlo. Hij trouwde in maart 1700 te Warnsveld met de 

weduwe Trijntje Jacobs Bettinck en ging wonen op erve `Het Trepken` in Vierakker.  

Eefde hoorde in die tijd kerkelijk bij Warnsveld. Dat kan de reden zijn dat een zoon van Jan en Trijntje, 

Willem Menkvelt, gedoopt op 25 maart 1703 te Warnsveld , zijn bruid in Eefde heeft gevonden.  

Hij trouwt namelijk op 30 maart 1731 te Warnsveld met Johanna Hermansen Eggink van 't Eggink.  

Zo komt hier de eerste Menkveld op De Luchte te wonen.  

Zoon Harmen Menkvelt, gedoopt te Warnsveld op 4 maart 1736, trouwt in de kerk te Warnsveld met 

zijn buurmeisje Lucretia Roelofsen Eggink, gedoopt op 3 november 1747 te Warnsveld. Zij blijven op 

de boerderij.  

 

Uit het huwelijk van Harmen en Lucretia wordt op 1 september 1771 zoon Jan Willem Menkveld 

gedoopt. Hij trouwt op 27 april 1794 te Warnsveld met zijn halfnicht Bartha Wolters Olthof, 18 jaar 

oud, (gedoopt op 30 november 1775 in de Bergkerk te Deventer), dochter van Wolter Olthof en Maria 

Roelofsen Eggink. Bartha is geboren op erve Olthof in Epse. Ze krijgen drie kinderen:  

Hermanus in 1795, Lucretia in 1796 en Maria in 1801. Bartha overlijdt in 1802 op de zeer jonge 

leeftijd van 25 jaar .  

In het Register van Overlijden, van de Gemeente Warnsveld lezen we:  

'In het jaar Een Duizend acht honderd Twee den twintigsten Juny is overleden, en den vijfentwintigsten 

daaraanvolgende begraven Bartje Olthof.  

 

Jan Willem Menkveld hertrouwt op 19 juni 1803 te Warnsveld met Willemina Meijerink, dochter van 

Jan Meijerink en Gerritje Hueterman. Ze krijgen zeven kinderen: Bartha in 1804, die nog datzelfde jaar 

overlijdt; Jan Bertus in 1805 (hij trouwt met Aaltje Enzerink); Gerdiena of Gerritdina in 1807; Roelof 

in 1810 (hij trouwt met Geertjen Boschloo) ; Jenneken in 1812; Wolter in 1815 (hij trouwt met 

Gerritdina Aleida Willemsen); Johanna Willemina in 1818 (zij trouwt met Harmen Bartelds Addink).  

 

Op 24 mei 1825 maken Jan Willem en Willemina beiden een testament, waarbij zij elkaar als 

begunstigde aanwijzen. 

Op respectievelijk 9 en 10 september 1842 vernieuwenzij hun testamenten, waarbij deboerderij `De 

Luchte` wordt vermaakt aan hun dochter Gerritdina. 

Jan Willem overlijdt op 5 maart 1844 op de Luchte, 72 jaar oud. 

Op 24 april 1853 overlijdt Willemina Meijerink op de Luchte, 79 jaar oud.  

Hun nagelaten bezittingen worden via een notariële akte op 20 augustus 1853 aan de kinderen 

toebedeeld. 

 

Familie Harmsen 

 

Dochter Gerritdina of Gerdina (1807) trouwt in 1827 te Gorssel met Frederik Harmsen, zoon van 

Willem Harmsen en Berendina Bannink. Zij blijven op De Luchte.  

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. Van die negen kinderen blijft zoon Bertus Harmsen, 

geboren in 1834, op de boerderij.  

Diens opvolger op de boerderij wordt zoon Bertus Hendrikus Harmsen (1869).  

Hij trouwt in 1897 met Harmina Johanna Schurink, geboren te Eefde in 1873.  

Ze gaan later op Het Wassink wonen. Ze krijgen drie kinderen: Bertus (1899), Evert Jan (1901) en 

Hendrika (1902).  

 

Familie Wiegman 

Dochter Hendrika Harmsen trouwt op 5 november 1926 met Hermanus Wilhelmus Wiegman, geboren 

in 1901 te Warnsveld. Zij gaan boeren op De Luchte. In 1928 overlijdt Hendrika en Hermanus 

Wilhelmus Wiegman hertrouwt in 1929 met Hendrika Regelink. Ze krijgen in 1930 een zoon 

Hermanus Wilhelmus (Herman) en in 1931 een dochter Hermina (Hermien).  

In 1983 overlijdt zoon Herman en vader Wiegman en dochter Hermien verkopen de boerderij aan 

Bertus Memelink en gaan in Warnsveld wonen. 

 

Familie Memelink 

Bertus Memelink blijft hier boeren tot 2003 en vertrekt dan naar Joppe, dicht bij de Zessprong. Hij 

verkoopt de boerderij aan de Gemeente Gorssel.  



Toekomst   

Zutphen heeft veel belang bij een nieuwe verbindingsweg van Deventer naar Zutphen. Na lang overleg 

is besloten dat deze weg vlak langs boerderij De Luchte zal komen. De boerderij en de gronden 

rondom worden in 2005 door de overheid aangekocht. Sinds die tijd wordt de boerderij verhuurd aan 

diverse huurders.  

 

 

 


