
Boerderijnummer   3.1.290 
Erfnaam    Erve Stoevelaar 
Oudste vermelding   1744 
Huidig adres Stoevelaarsweg 8  
 
Historie boerderij 
 
Bij de havezate Stoevelaar behoorde een bouwhuis plus een schuur annex koetshuis. Het is gelegen aan de 
linkerzijde van de toegangslaan naar de voormalige havezate. De familie Van der Wijck, de toenmalige 
eigenaren van het Stoevelaar, verkochten in 1865 het bouwhuis met erf en stal aan de familie Jannink, die de 
gebouwen sloopten en er een nieuwe boerderij met een ronde heren- of jachtkamer lieten bouwen. In 1907 werd 
het ingrijpend verbouwd en in 1915 was er een blikseminslag in de koepel welke is aangebouwd aan de boerderij 
van den heer Jannink uit Goor. De boerderij zelf bleef gespaard. De ronde koepel is later vervangen door een 
rechthoekige aanbouw. Nazaten van Jannink verkochten het in 1953 aan de pachter, de familie Elbert. Zij 
verkregen daarmee een boerderij met 13 hectare grond. 
Sluitsteen boven de niendeure: 1744. 
Peerdezomp met inscripties: MHvdW 1846 (Maria Hendriette van der Wijck) en ASIBR 1766 (Maria 
Brouwer?). Er achter is nog een oude eendenvijver gelegen vroeger behorende bij het kasteel. 
 
Bewoners: 
 
►  Het oorspronkelijke bouwhuis werd in 1744 gebouwd en vervolgens betrokken door de hovenier 
Hendrik Eggink met z’n vrouw en 6 kinderen. Wie er daarna nog meer gewoond hebben is niet bekend; zeker is 
wel dat vanaf omstreeks 1825 er de “tuinier” Albert Jan Eelderink werkte en woonde. 

 
► Albert Jan (1805-1880) trouwde in 1835 
met Mine Boswinkel (1809-1879) en bleef toen met 
z’n groeiende gezin in het bouwhuis wonen. Het 
kan ook zijn dat hij in een gedeelte van het kasteel 
woonde. Want toen dat in 1847 werd afgebroken 
moest de familie Eelderink vertrekken. Er werd toen 
door de familie Van der Wijck een boerderijtje voor 
hen gebouwd vlak aan de Herikerberg (Drees 
3.1.230). Deze coulante behandeling zal alles te 
maken hebben met het feit dat de moeder van Mine 
Boswinkel een zuster was van mevrouw Van der 
Wijck. Toen echter in 1866 de laatste bezittingen 
van de familie van der Wijck verkocht werden, 
werd ook het boerderijtje Drees van de hand 
gedaan. Eelderink kocht toen een stukje grond uit 
die verkoop en stichtte een eigen boerderij 
(3.1.320). 

Trouwens tegelijk woonde op het bouwhuis van Stoevelaar ook 
de broer van Mine Boswinkel, n.l. Hendrikus Boswinkel (1811-
1881) met z’n vrouw Berendina Potman en 3 kinderen. Ook zij 
moesten vertrekken en belandden via de Kleine Höfte op pand 
3.1.238. 
 
► Na Eelderink woonde er de landbouwersknecht Derk Jan 
Overmas (1822-1886) uit Holten. (Hoewel dit niet geheel zeker 
is, omdat de bewoners van kasteel en bouwhuizen tezamen 
werden genoteerd. Het lijkt me echter logisch dat de knecht met 
vrouw en kinderen niet in het herenhuis woonde). Derk Jan 
trouwde in 1852 met z’n buurmeisje Aaltje Stoevelman (1821-
1856) en na haar overlijden in 1857 met Aaltje Noteboom (1835-
1875) uit Holten. De familie Overmas vertrok vervolgens naar de 
boerderij de Welmer (3.2.270). 
 
► In 1863 werd Willem Willems (1827-1900) uit Kerspel 
Goor de nieuwe pachter. Hij trouwde toen met de eveneens uit 

Boerderij Stoeveler; op de plek van de aanbouw rechts was 
vroeger de ronde herenkamer. 

16-3-1960  
Zilveren eremedaille voor trouwe 
boerenknecht. 
Dinsdag was het 40 jaar geleden, dat de heer 
H.J. ter Braak als boerenknecht in dienst trad 
van de wed. Elbert op de Stoevelaar te 
Hericke bij Markelo. In de afgelopen veertig 
jaar heeft hij de fam. Elbert steeds trouw 
terzijde gestaan en de jubilaris is dan ook 
geheel met het gezin vergroeid. Leidde hij 
aanvankelijk het landbouwbedrijf van zijn 
werkgeefster, later leidde hij zijn huidige 
werkgever op in de boerderij. Het heeft de 
jubilaris niet aan belangstelling ontbroken. 
Voor zijn trouw en toewijding werd hem de 
zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau verleend. De 
burgemeester van Markelo heeft de jubilaris 
deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt. 
De gehele buurtschap was in feeststemming. 
De Markelose muziekver. Fanfare bracht de 
jubilaris een serenade. 

 



Kerspel Goor afkomstige Hendrina Bruyl (1836-1905). Zij kregen 1 dochter: Johanna Hendrika (1864-1907) die 
natuurlijk de opvolgster werd. 
 
► Johanna Hendrika trouwde in 1886 met Hermannus Senkeldam (1854-1935) van de Koekoek in het 
Elsenerbroek. Het echtpaar kreeg 2 dochters: Hendrina Aleida (*1886) en Willemina Hendrika (*1899). 
  
► Hendrina Aleida (1886-1918) werd de opvolgster en trouwde in 1908 met de uit Kerspel Goor 
afkomstige Gerrit Willem Olijdam (1883-1959).  In 1913 vertrok de familie Senkeldam / Olydam naar de 
boerderij de Höfte / Wolters (3.1.215). 
 
► Nieuwe pachter werd op dat moment de uit Ambt Delden afkomstige Hendriekus Albertus Elbert 
(1887-1918) die toen trouwde met de 15-jarige Hendrina Johanna Elbert (1897-1968). Ze kregen 1 zoon: Johan 
Berend Jan (*1914), die z’n vader nauwelijks heeft gekend, omdat die al in 1918 op 31-jarige leeftijd overleed. 
Inwonend was de eveneens uit Ambt Delden afkomstige Hendrik Jan ter Braak (*1900) die aanvankelijk 
nettenwever van beroep was. Velen kennen hem nog van z’n werkzaamheden bij café De Zon in Goor. 
 
► Johan Berend Jan (1914-1985) trouwde in 1939 met Hendrika Maria Hargeerds (1920-1990). Het 
echtpaar kreeg 5 kinderen: Hendrik (*1939) die trouwde met Willemien Boerman in Markvelde, Ina (*1948) die 
trouwde met Hendrik Zendman op Seinen in Elsen, Mia (*1949) die trouwde met Jan Hargeerds op Rietman aan 
de Groenlandsdijk, Johan (*1950) die trouwde met Rinie Kuipers (*1952) en eigenaar / bewoner van de 
naastgelegen boerderij Krebbers (3.1.305) werd en Wim (*1942) die de opvolger werd en in 1983 trouwde met 
Ina Peters (*1956) uit Ambt Delden. Ze kregen 2 kinderen: Steven (*1984) en Inez (*1987).  
Inwonend zijn: Jan Oolbrink (*1947) met z’n vrouw Bertha Oolbrink-Pelle (*1947) (zie 3.1.190), wiens 3 zonen 
al uitgevlogen zijn. 


