
Boerderijnummer   3.1.310 
Erfnaam    Erve Botterderk 
Oudste vermelding   1865 
Afgebroken ca 1900, was gelegen a/d Stoevelaarsweg t/o Morsink  
 
Historie boerderij 
 
De Goorse timmerman Albertus Wissink kocht in 1865 ruim 6 hectare grond van de heer Jarman, getrouwd met 
een dochter Van der Wijck van Stoevelaar. Wissink stichtte er vervolgens een boerderij schuin tegenover de 
ingang naar het Morsink. 
Boerderij en grond verkocht hij in 1868 aan Jan Willem Bouwhuis. Deze verkocht in 1881 de boerderij met 11 
hectare grond aan Jan Hendrik Roessink in Kerspel-Goor. Roessink op zijn beurt verkocht het in 1900 met 8½ 
hectare grond aan de familie Jannink in Goor die het pand direct liet slopen. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste pachter van deze boerderij was Derk (BotterDerk) Velhorst die in 1866 vanuit Gorssel hier kwam 
wonen. Derk (1819-1905), geboren in Laren, was in 1858 getrouwd met de in Gorssel geboren Hendrika Leunk 
(1833-1892). Ze brachten bij hun komst in de Stoevelaarshoek zwager Hendrik Jan Leunk (*1842) en 
schoonzuster Ziena Leunk (*1851) mee. Inwonend waren ook nog bestedelingen en een veehoeder. Zwager 
Hendrik Jan trouwde in 1875 met de Diepenheimse Gerritdina Boonk (*1850).  
Omstreeks 1877 vertrokken ze naar de Kleine Höfte (3.1.210) en werden hier opgevolgd door  
Hendrik Jan van Zuilekom (*1832) uit Lochem die echter 2 jaar later in 1879, direct na het overlijden van z’n 
vrouw Janna Nijenhuis, met z’n nog jonge kinderen weer vertrok naar Lochem. 
 
► Hij werd direct opgevolgd door de eveneens uit Lochem afkomstige Jan Willem Hilhorst (1818-1882), 
die in Laren was geboren en getrouwd was met de Ruurlose Reintjen Bannink (1820-1893). Ze brachten hun 
zoon Jan Hilhorst (1852-1932) mee. 
Jan trouwde in 1884 met Jenneken Oonk (1848-1891). Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Jan Willem (*1886) en 
Reintje Johanna (*1887).  
In 1899 vertrok de familie Hilhorst naar de overkant van de weg naar de boerderij Morsink (3.1.330), waarna 
deze boerderij werd verkocht en gesloopt. 


