
Boerderijnummer   3.1.320 
Erfnaam    Erve Eelderink-Baargalbert 
Oudste vermelding   1866 
Huidig adres Stoevelaarsweg 5  
 
Historie boerderij 
 

Gerhard Eelderink kocht in 1866 van de Markelose 
huisarts Emond Josua Egberts, erfgenaam van een 
gedeelte van het Stoevelaarbezit, een weiland ter grootte 
van ruim 1 hectare. Hierop stichtte hij een boerderijtje 
dat al in 1879 door blikseminslag afbrandde. Het werd 
herbouwd en door Gerhard in snel tempo uitgebreid, 
zodat het in 1893 al een omvang had van 7½ hectare. 
Ook daarna groeide het bedrijf nog met enkele hectares. 
In 1953 en begin jaren ’70 werd de boerderij verbouwd, 
terwijl het in 1982 werd verbouwd tot woonboerderij. 
Tegenwoordig worden er nog slechts varkens en 
fokkalveren gehouden, terwijl als hobby Belgische 
trekpaarden worden gefokt; hiervan bestaat een stamlijn 

vanaf 1915. De schimmels van de familie Eelderink, aangeduid met de achternaam “van de Stoevelaar” hebben 
in de loop der jaren vele prijzen weggehaald op niet alleen regionale en provinciale keuringen. Zelfs de titel 
“mooiste van Nederland” staat in de prijzenkast. 
 
Bewoners: 
 
►De eerste Eelderink die we in de Stoevelaarshoek tegenkomen is de in Laren geboren Roelof Eelderink 
(*1765). Hij woonde met z’n volwassen zonen, waarvan er één getrouwd was, voor een korte tijd op de boerderij 
Stoevelman (3.1.280) die stond op de tegenwoordige oprit naar Johan Stoelhorst. Zij vertrokken echter al weer 
na korte tijd naar elders. Behalve zoon Albert Jan (1805-1880), die in die tijd tuinier was op de Stoevelaar en 
daar ook woonde. Waarschijnlijk leerde hij daar Mine Boswinkel (1809-1879) kennen, want zij was een nicht 
van mevrouw van der Wijck-Volbrink. Albert Jan en Mine trouwden in 1835 en gingen gedurende ongeveer 12 
jaar wonen in één van de bouwhuizen van het Stoevelaar. Omstreeks 1847 vertrokken ze van het Stoevelaar naar 
een boerderijtje, gelegen tegen de Herikerberg aan (3.1.230), dat daar toen door Henriette van der Wijck van 
Stoevelaar was gesticht. Waarschijnlijk kreeg Albert Jan toen de bijnaam Baargalbert. 

 
► Albert Jan en Mine kregen 5 kinderen: Johanna 
(1835-1908), eerst dienstmeid op Stoevelaar,  trouwde in 
1860 met Jan ten Zende en vestigde zich na wat 
omzwervingen op Zaandjan (3.2.240); Gerridina (1839-1912) 
trouwde in 1865 met de klompenmaker Gerrit Jan Burgers uit 
Enter en vestigde zich op de Klompenmaker (3.2.260), Jan 
Willem (1844-1919) trouwde in 1867 met Maria Snellink en 
ging op de Hutte in Stokkum wonen (Stokkum 2.2.370), zijn 
zoon vertrok later naar Monte Bello; Reint Jan (1848-1918), 
aanvankelijk klompenmaker van beroep, trouwde in 1881 met 
Hendrina Heuten (de zuster van Harmen Heuten die tijdelijk 
op Bannink boerde) en werd daardoor boer op de Dikkeboer 
aan de Goorseweg (Beusbergen 2.4.130) en oudste zoon 

Gerhard (1836-1914), de opvolger, die in 1866 trouwde met Janna Olijdam (1841-1915) uit Kerspel-Goor.  
 
► Gerhard en Janna kochten dus bij hun trouwen grond uit het Stoevelaarbezit en stichtten daar hun eigen 
boerderij Baargalbert op. Zij kregen 3 kinderen: Mina (1867-1928) trouwde in 1898 in Goor met Jan Hendrik 
Roelofsen, Hendrika (*1870) trouwde in 1898 met de fabrieksarbeider Berend Jan Eertink, afkomstig van 
Eertink (3.2.110) en zoon Albert Jan (1872-1962) die vervolgens de opvolger werd. 
 
► Albert Jan trouwde in 1901 met Geertruida Oolbrink (1879-1964), de dochter van naaste buurman 
Stoevelman (3.1.280). Dit echtpaar kreeg 8 kinderen: Johanna Gerritdina ( 1902-1987) die in 1923 trouwde met 
Hermannus Scholten op Meengsmans (3.3.158), Arendina Johanna (1904-1985) die in 1931 trouwde met Jan 
Harm Brunnekreef op de Welmer (3.2.270), Gerritdina (*1906) die in 1935 trouwde met Jan Hendrik Haarman 

De vroegere boerderij Baargalbert. 

Woonboerderij Baargalbert. 



in Amt-Delden, Janna Hendrika (1913-2008) die in 1946 trouwde met Jan Willem Snellink werkzaam in de 
textielzaak van Wonnink, Albert Gerrit (1916-2008) die in 1940 trouwde met Berendina Geertruida Oonk (1917-
1988) van EbbersJan (Markelo 1.5.110) en ging boeren aan de Klemmerweg, Gerrit (*1918) die vertrok naar 
Enter, Johan (*1922) die na veel omzwervingen en menig duister avontuur uiteindelijk belandde in Amsterdam 
en oudste zoon Gerrit Jan die de opvolger werd. 
 
► Gerrit Jan (1909-1999) trouwde in 1933 met Mientje Sanderman (1913-2009) van Bolink (Markelo 
1.3.010) . Zij kregen 2 kinderen: dochter Mini Eelderink (*1947) die in 1970 trouwde met Arie Wegereef in 
Hengevelde en zoon Appie (*1935) die de opvolger op Baargalbert werd en in 1955 trouwde met Gerri Zandjans 
(*1937) van de Welmer in Stokkum (Stokkum 2.2.330). 
 
► Appie en Gerrie kregen 5 kinderen. Zoon Herman (*1958) trouwde in 1982 met Nicolien M.J. Pots 
(*1960) uit Ambt Delden en trok bij de ouders in, Jan trouwde met Hanny Baltes en woont in Goor, Annie 
trouwde met Johan Boensma in Goor, Bert trouwde met Jeanet Pluimers in Goor en Rita woont met Henri 
Wendeman ook in Goor. 
 
► Opvolger Herman Eelderink (*1958) en z’n vrouw Nicolien kregen 3 kinderen: Roy (*1983), Jochem 
(*1985) en Carmen (*1988). 


