
Boerderijnummer   3.1.340 
Erfnaam    Erve Slot 
Oudste vermelding   ca 1635 
Huidig adres Stoevelaarsweg 13  
 
Historie boerderij 

 
Ook deze boerderij, waarschijnlijk gesticht in de 17e 
eeuw, was altijd eigendom van de heren op Stoevelaar. 
In 1774 werd de boerderij beschreven en getaxeerd. In 
1864 werd het, tegelijk met Slot en Warmelo, door de 
Markelose huisarts Emond Josua Egberts getrouwd met 
Berendina Johanna van der Wijck, verkocht. Eigenaar 
werd toen Jan Willem Bouwhuis Hzn.die de boerderij in 
1902 verkocht voor 6500 gulden aan de familie Jannink in 
Goor. Zij lieten het pand slopen maar het werd weer 
herbouwd op een iets andere plek. In 1954 verkocht de 
familie Jannink de boerderij met toen ongeveer 13½ 
hectare grond aan pachter Dries de Leeuw. In 1983 is er 
een woonhuis voorgebouwd met sluitsteen: GdL JH 1983 

(Gerrit de Leeuw  Jose Haafkes). 
De boerderij werd in 2007 aangekocht door de familie Engbers uit Aadorp, die het bedrijf weer hebben opgestart 
en er op de plek van een schuur in 2012 een bedrijfswoning hebben bijgebouwd. 
 
Bewoners: 
 
► Eerstbekende bewoner op Slot was Berend op ’t Slot wiens zoon Jacob (†1728) in 1681 trouwde met 
buurmeisje Derckjen te Warmeloe. Hun dochter Trijntjen Slot (*1682) trouwde in 1697 op 15-jarige leeftijd met 
Gerrit ter Avest uit Notter. Ze kregen 4 kinderen waarvan de oudste Hendrick de opvolger werd. 
 
► Hendrick Slot (*1703) trouwde omstreeks 1735 met Geertje Bruil (*1717) uit Kerspel Goor. Dit stel 
kreeg 12 kinderen.  
 
► De aanvankelijke opvolger op Slot werd dochter Janna (*ca1742) die in 1768 trouwde met Gerrit Jan 
Senkeldam. Ze kregen op Slot 5 kinderen maar vertrokken, na de geboorte van de jongste, in 1778 naar Wissink 
(3.2.080). 
 
► De oudste zoon van Hendrick en Geertje, Jan Harmen (ca1737-1819) werd vervolgens de opvolger. Hij 
trouwde in 1776 met Janna Reinds of Zwarts (1754-1829) uit Olst. Ze kregen 1 dochter en 6 zoons die bijna 
allemaal ambachtslieden zoals schoenmaker, timmerman, kleermaker, e.d. werden. Zoon Gradus werd 
daghuurder en was de eerste bewoner op de boerderij Slot in het Markelosebroek (Markelo buitengebied 
1.6.360), zijn broer Wolter volgde hem daar op. Vader Jan Harmen werd op latere leeftijd koetsier op Stoevelaar 
en ging met z’n vrouw wonen in Goor. Hij overleed in 1819 op het Stoevelaar en z’n vrouw in 1829 in Goor. 
 
► Hiermee kwam er een eind aan de Slot-familie op Slot. Na enkele jaren leegstand kwam omstreeks 1813 
de nieuwe pachter, de in Vorden geboren Berend Wonnink (*1770) die in 1798 in Almen was getrouwd met 
Hendrika Oitink (*1770). Ze kregen 6 kinderen waarvan er 3 in Almen waren geboren en 3 in Lochem. De hele 
familie vertrok omstreeks 1818 naar elders. 
 
► Ongeveer een jaar later diende Jan Slagman (1776-1862) zich aan als nieuwe pachter. Hij was in 1811 
te Laren getrouwd met Hendrika Nijenhuis (1789-1849). Hij arriveerde in Herike met z’n vrouw, 4 kinderen en 2 
knechten. Hierna werden er nog 3 dochters geboren.Van deze 7 nakomelingen overleden de beide zoons op resp. 
7- en 14-jarige leeftijd, terwijl een dochter op 10-jarige leeftijd overleed. 
 
► Opvolgster werd de oudste dochter Berendina Slagman (1812-1873) die in 1833 trouwde met de in 
Lochem geboren Gerrit Jan Klumpers (1809-1879). Gerrit Jan en Berendina kregen 13 kinderen, waaronder 2 
tweelingen. Van deze 13 overleden er 7 binnen het jaar, terwijl er ook nog eens 3, op volwassen leeftijd, 
ongehuwd overleden.  
 



► Oudste zoon Berend Jan Klumpers (*1836) werd de opvolger en trouwde in 1859 met Hendrika Wes 
(1829-1878) uit Kerspel Goor. Na Hendrika’s overlijden hertrouwde Berend Jan in 1880 met Janna Slot (*1855) 
uit Laren. Uit het eerste huwelijk werden geboren: Gerrit Jan (*1859) en Gerrit Hendrik (1865-1892) die in 1889 
trouwde met Janna Leuverink en op Schöppert in het Markelosebroek ging wonen (Markelo buitengebied 
1.6.110). Uit het tweede huwelijk werd geboren: Hendrika Johanna (*1884) die in 1905 in Wierden trouwde met 
de klompenmaker Gerrit Pluimers. 
De familie Klumpers vertrok in 1901 van de boerderij Slot en vestigde zich in Wierden. 
 
► Gedurende een jaar woonde er vervolgens de familie Gerrit Hendrik Sanderman met 6 kinderen. Gerrit 
Hendrik was geboortig van de boerderij Bolink (Markelo buitengebied 1.3.010). Zij kwamen in 1902 vanuit 
Laren en vertrokken in 1903 naar Lochem. 
 
► Vanaf de boerderij Kloster aan de Twikkelerweg (3.1.100) kwam toen de familie Berend Hendrik 
Wissink (*1861) en Harmina Wevers (*1867) met hun 7 kinderen en de (schoon)ouders. Hier werden nog 4 
kinderen geboren waarna in 1910 de hele familie naar Goor vertrok. 
 
► Ook de volgende pachter verbleef slechts korte tijd op Slot. Het was Pieter Nicolaas Kapteyn (*1874) 
en Cornelia Evertje Treur (*1876) met hun 10 kinderen. Zij kwamen in 1910 uit Aarlanderveen en vertrokken in 
1917 naar Almelo. 
 
► Vervolgens stond de boerderij enkele jaren leeg, want pas in 1920 kwam de volgende pachter in de 
persoon van Leendert Rooimans (*1893) en z’n vrouw Jannetje Hoek (*1897). Zij kwamen helemaal uit 
Poortugaal. Na de geboorte van hun dochter Cornelia in 1922, vertrokken ze in 1923 naar Wierden. 
 
► Weer stond de boerderij leeg, maar in 1927 kwam als opvolger ten tonele; broer Joost Rooimans (1877-
1948) met z’n vrouw Magdalena Hoek (1880-1963).  Dit echtpaar bleef kinderloos en boerde met verschillende 
personeelsleden, waaronder vanaf 1938 de uit Diepenheim afkomstige Dries de Leeuw (1915-1983). 
 
► Deze Dries de Leeuw werd in 1946 de opvolgend pachter. Hij trouwde in 1944 met Hendrika Hermina 
Aleida Kiffen (1914-2006) uit Markvelde en kreeg 5 kinderen: Jan (*1945) trouwde met Martha Ooms op Eums 
in Elsen, Gerritje (*1947) trouwde met Harm Hofmeyer, Hendrika (1954-1962) kwam door een ongeval om het 
leven en Gerrit (*1949) werd de opvolger. 
 
► Gerrit de Leeuw trouwde met Jose Haafkes (*1958), welk huwelijk in 2005 werd ontbonden. Ze kregen 
5 kinderen: Hilde (*1985), Ellen (*1987), Menno (*1988), Anne (*1990) en Marleen (*1996). De familie de 
Leeuw verkocht de boerderij en vertrok naar elders. 
 
► In 2007 werd de familie Engbers uit Aadorp de nieuwe eigenaar en hebben er een melkveebedrijf. 


