
Boerderijnummer   3.2.090 
Erfnaam    Erve Klein Wilbers-Senkeldam 
Oudste vermelding   1674 
Huidig adres Herikerweg 10 
 
Historie boerderij 
 
De boerderij Klein Wilbers werd voor het eerst genoemd in 1674 bij de vergoeding van de schade uit de 
Munsterse oorlog. Het erf werd toendertijd met “Roeleff  Wilbers” aangeduid. Er werd toen 20 gulden 
vergoeding ontvangen met daarnaast 18 gulden “noch voor sijn halven waegen”. 
De boerderij behoorde in 1682 (vuurstedenregister) toe aan Jan Cuyper. In 1682 en 1683 wordt Roelof 
Wilber(t)s als gepretendeerd arm vermeld.  
Jan Wilbers is bij het zoutgeld in 1701 en het vuurstedengeld in 1706 de belastingplichtige. 
In 1707/1725 wordt Arent Nieuwhuys of Wilbers genoemd. Vervolgens boerde Gerrit Bruins (Wilbers) op dit 
erf. 
In 1743 kopen Hendrik Kuipers en Jenneken Klossers voor f 1050,- het halve plaatsjen Wilbers waeronder 
eenige stucken tienbaar land. Verkopers zijn de heer Jan de Reyger, te Delden wonende, als gemachtigde van 
Luitenant Hinderick van Someren en vrouw en burgemeester Jan Willem Spraekel en vrouw. 
In datzelfde jaar verkopen Hendrik en Jenneken voor f 277,- aan Jan Poel een stucke bouwlant groot 6 schepel 
gesaay van Wilbers lant, sijnde tiendvrij. 
Eveneens in 1743 lenen zij f 400,- van Hendrick Uncks met als onderpand het zojuist gekochte erve Wilbers. 
Hierna werden Hendrik’s dochter Janna Wilbers en haar man Arent Ikkink eigenaar.  
In 1803 lieten Janna Wilbers en haar tweede man Garrit Tijink, zijnde ziekelijk, een testament opmaken: 
universeel erfgenaam is hun stiefdochter, resp. dochter Janna Wilbers. Verder aan hun zonen Harmen en Hendrik 
ieder f 400,-, een gust beest en een kiste en aan hun dochter Aaltjen f 450,- en 30 ellen smaldoek. 
In 1811 was het een redelijk grote boerderij met 1 merrie, 4 koeien, 2 vaarzen en 2 kalveren.  
In 1832 was Jan Hendrik Senkeldam de eigenaar van de boerderij inclusief ca 4,7 hectare grond. Er werd daarna 
grond bijgekocht en ook verkregen uit de marke.  
1835. RAO 89 Rechtbank Almelo. invnr 162 nr 163 ruzie tussen Arend Jan Wilbers of Senkeldam en Derk Strik 
of Leeftink.  

In 1887 behoorde 11,5 hectare grond bij de boerderij en 
in 1910 was de omvang 14 hectare.  
Krant 19-12-1907. Schuur afgebrand van de wed. 
Senkeldam. 
Toen omstreeks 1940 het eigendom overging naar de 
alleenstaande Johanna Hendrika Senkeldam was de 
oppervlakte nog ca 10 hectare.  
De tegenwoordige bewoner van Senkeldam, Jan Nijland 
getrouwd met Harmina Walgemoed, is een zoon van de 
zuster van Johanna Hendrika. Senkeldam is nu geen 
landbouwbedrijf meer; de boerderij is geheel voor 
bewoning ingericht. 
Sluitstenen in voorhuis: JHSD  JW 1830 (Jan Hendrik 
SenkelDam  Jenneken Wilbers) en JN  HW 1975 (Jan 
Nijland  Hermina Walgemoed). 
In achterhuis: JHS IhW 1884 (Jan Hendrik Senkeldam  
JoHanna Wissink). 
In schuur: JHW  JWS  BDE 1908 (JoHanna Wissink  Jan 
Willem Senkeldam  BerenDina Elkink). 

Bewoners: 
 
► De eerste bewoner was vermoedelijk Roelof Wilbers; in de eerste vermelding van het erf in 1674 werd 
in ieder geval zijn naam gebruikt. Hij was waarschijnlijk afkomstig van Groot Wilbers (3.2.070). 
 
► Hierna was de hoofdbewoner Jan Wilbers, getrouwd met Deiltien Wilbers. Samen kregen ze de zoon 
Jan (*1680). Geesje was een dochter uit een eerder huwelijk van Jan Wilbers. Zij werd de opvolgster en trouwde 
in 1697 met Jan Eergering (van “Sprockelrief”, Kerspel-Goor) en in 1707 met Arend Nieuwhuis, zoon van Geert 
Nieuwhuis uit Diepenheim. 
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► Jan Eergering, later Wilbers genoemd (ca1672-ca1706) en Geesje  kregen 3 kinderen: Jenneken (1698-
ca1740) die ca 1725 trouwde met Gerrit Geuzendam in Kerspel Goor, Hendrick (*1701) die (waarschijnlijk) ca 
1732 trouwde met Janna Lamberts Ziegerink aan de Els te Enter en Derck (*1704). Met Arend Nieuwhuis kreeg 
Geesje nog weer 2 kinderen: Jan (*1708) en Geertjen (*1711). Alle kinderen van Geesje kregen de naam 
Wilbers. 
 
► Geen van de kinderen van Geesje bleven uiteindelijk op Senkeldam wonen. De volgende bewoner werd 
Gerrit Bruins, zoon van Hendrick Bruins, die in 1721 was getrouwd met Aeltje Nijenhuis uit Diepenheim en na 
haar overlijden in 1735 hertrouwde met Trijntjen van den Hemel uit Enter, weduwe van Jan Alberts van den 
Berg. Uit het eerste huwelijk werden 3 zonen geboren. De eerstgeboren Gerrit (*1722) overleed jong. Weer 
Gerrit (1726-ca1786) werd schoolmeester in Herike en woonde op Vosgezang (3.3.110); hij trouwde in 1750 met 
de weduwe Maria Weerds op Vosgezang en hertrouwde in 1783 met Engele Zuitenbarg afkomstig uit Holten. 
Hendrick (*1729) trouwde in 1751 in Diepenheim met Jenneken Jansen Boermans.  
Deze kinderen kregen allen de naam Wilbers, evenals de dochter Jenneken (*1735) uit het tweede huwelijk die 
in 1759 trouwde met Jan Gerritsen Coop te Diepenheim.  
 
► Volgende bewoners werden het echtpaar Henderik Kuipers (*1711) geboren op de Kuper in de 
Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.020) en Jenneken Klossers (*1718) van Klosters uit het dorp 
(Dorpsgeschiedenis 1.0.185). Het paar was ca 1743 getrouwd en ze kregen 8 kinderen die de naam Wilbers of 
Kuipers kregen: Jenneken (ca1744-1811) die ca 1765 trouwde met Garrit Roosdom (Markelo buitengebied 
1.6.400), Drees (ca1746-1813) die in 1769 trouwde met Jenneken Rijtmans van Rietman (Markelo buitengebied 
1.3.130), Jan (*1753) die jong overleed, Jan (*1754) die in 1785 trouwde met Aeltje Vruwink van Vruggink 
(Stokkum 2.1.170) en naar Tukker in Diepenheim vertrok, Aeltje (1758-1827) die in 1775 trouwde met Jan 
Nieuwhuijs op de boerderij Nijhuis in Stokkum (2.1.160), Hendrijna (1761-1834) die in 1790 trouwde met Evert 
Rensink en op boerderij Bolink in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.010) ging wonen en 5 jaar later 
hertrouwde, nu met Willem Leferink geboren op Leferink in Stokkum (2.1.180), Arent (*1763) en Janna (*1751) 
die de opvolgster werd en in 1776 trouwde met Arent Ikkink van Klein Ikkink / Endeman uit Beusbergen 
(2.4.330) en in 1782 hertrouwde met Garrit ten Thije (*1750) afkomstig van de Thije (3.2.050). 
 
► Janna Wilbers of Kuipers kreeg in haar eerste huwelijk vier kinderen en in haar tweede nog weer zeven. 
De kinderen uit het tweede huwelijk (alle met de achternaam Thijink) waren Aaltjen (*1783) die jong overleed, 
Harmina (*1785), Hendrik (1786-1858) die in 1822 trouwde met Berendina Wannink in Stokkum (2.2.030), 
Aaltjen (1789-1846) die ongehuwd bleef, Arent (*1793) die jong overleed, Arend (*1794) en Harmen (*1791) 
die in 1817 trouwde met Gerridina Tijmans (*1792) van Striks (1.1.051) Markelo-dorp (nabij “Sligman onder de 
mölle”). De zoon Gerrit Jan (*1817) van Harmen en Gerridina werd nog op Senkeldam geboren; hierna vertrok 
de familie naar Rijssen.  
Uit het eerste huwelijk van Janna met Arent Ikkink waren geboren: Berentdina Ikkink (*1776) die jong overleed, 
Jan Harmen Ikkink (*1777), Berent Ikkink (*1781) die eveneens jong overleed en Jenneken Wilbers of Ikkink 
(*1779) die de opvolgster werd en in 1804 trouwde met Jan Hendrik Senkeldam, geboren in Kerspel Goor op 
Senkeldam aan de Deldensestraat. 
 
In 1782 werd er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Arent Ikkink op Wilbers. De 
nagelaten kinderen Jan Harmen en Jenneken “krijgen voor vaderlijke goed f 350,-; Jan Harmen nog een 2-jarig 
gust beest en vaders kiste; Jenneken een paar twiltogen bedden, een peuluwe, 27 ellen vlassen doek voor lakens, 
kussenslopen, een bruidskleed, een sarsie marokken jak, een sarsie dammen rok, een swart sijden schorteldoek, 
een swart gestreepten greenen rok, een rok met kante en mutse, 30 ellen pelle, 10 ellen ganseogen, 10 ellen 
tierentij, 10 ellen breeddoek, 30 ellen vlassen doek en een nieuwe kiste. 
Inventaris: Een huys en hof, een kamp bouwland bij het huys, een stuk land het Bergstuk, het Padstuk, het 
Morsink Stuk, het Bree-stuk, 3 schepel land in den Tijder Esch, een schepel land de Steenstege genaamt, het 
Kempken 2 schepel gesaay, Harmen Rensinks Kamp bij Ikkink en 1½ dagwerk hooyland. Verder een paard, 3 
melkkoeien, 2 guste beesten, een varken, een karre, ploeg en wat tot 
kottersbouwerij behoort en een kottersinboedel. Verder nog een obligatie 
t.l.v. Jan Nijhuises. Totale waarde f 2770,-. 
Schulden: aan Gerrit Rosedom, Dries Schrijvers, Jan en Hendrina 
Wilbers, landpagt, doodschulden, Ikkink en  personele lasten. Totaal f 
1035,-“. 
 
►  Jan Hendrik Senkeldam (1766-1848) en Jenneken Ikkink (1779-
1833) kregen 5 kinderen: Gerrit Jan (1806-1830) die op 23-jarige leeftijd 
op Senkeldam (“de Brink”) overleed, Arend Jan (1810-1887) die in 1838 

20-02-1894 
Dat een landbouwer ineens met 
19 spiksplinternieuwe biggen 
verrijkt wordt, komt niet alle 
dagen voor. Het cadeau bevatte 
eigenlijk 20 stuks. Eén keuntje 
kwam dood ter wereld. De 
gelukkige eigenaar is J.H. 
Senkeldam te Herike. 



trouwde met Harmina Truitman en boer en tapper op Harmina’s oudershuis Koekoek in het Elsenerbroek werd, 
Johannes Hermannus (1813-1862) die ongehuwd bleef en op 48-jarige leeftijd stierf, Johanna (1818-1860) die in 
1853 trouwde met Gerrit Leunk op Wiemerink in Beusbergen (2.4.310) en de oudste, Berend Jan Senkeldam die 
in 1840 trouwde met Aleida Hidders van de Thije (3.2.050) en de opvolger werd. 
 
► Uit het huwelijk van Berend Jan Senkeldam (1804-1877) en Aleida (1813-1858) werden 7 kinderen 
geboren: Gerrit Jan (1843-1861) die op 18-jarige leeftijd overleed, Arend Jan (1845-1911) die in 1883 trouwde 
met de weduwe van Teunis Kevelham, Dina Grada Beltman op de boerderij aan de Postweg die vanaf toen ook 
Senkeldam heette (later Platerink, Markelo buitengebied 1.3.366), Jenneken (1847-1894) die op 46 jarige leeftijd 
ongehuwd overleed, Jan (1850-1858) die maar 7 jaar oud werd, Hermannus (1854-1935) die in 1886 trouwde 
met Johanna Hendrika Willems en ging boeren op het bouwhuis van Stoevelaar (3.1.290) en later verhuisde naar 
de Höfte / Wolters (3.1.215), Gerritdina Johanna (1857-1892) die in 1882 trouwde met Hendrik Jan Koldenberg 
en zo boerin werd op de Scheper (3.2.140) en oudste zoon Jan Hendrik (*1841) die in 1879 trouwde met Johanna 
Wissink van Nieuw-Wissink aan de Larenseweg (Markelo buitengebied 1.2.365) en de opvolger werd. 
 

► Jan Hendrik Senkeldam (1841-1904) en Johanna 
Wissink (1853-1938) kregen 2 kinderen: Aleida (1880-
1955) die in 1905 trouwde met de in Diepenheim geboren 
Jan Gerrit Klumpers en boerin werd op de boerderij 
Warmelo (3.1.350) en Jan Willem (*1883). Jan Willem 
trouwde in 1907 met Berendina Elkink van Stegeman uit 
de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.220) en werd 
de opvolger. 
 
► Jan Willem (1883-1965) en Berendina (1887-
1935) kregen 2 dochters: Johanna Hendrika (Hanna, 
1908-1981) die ongehuwd op Senkeldam bleef wonen en 
Hendrika Johanna (Dika, 1911-1973) die in 1939 trouwde 
met de Diepenheimer Herman Albert Nijland op ‘t Klein 
Heksel en in de bebouwde kom van Diepenheim ging 
wonen. 
 

► In 1975 vertrok de alleenstaande Hanna Senkeldam naar de boerderij de Scheper. Vanaf 1979 woont Jan 
Nijland (*1939), de zoon van Hanna’s zuster Dika, samen met zijn echtgenote Hermina (Miep) Walgemoed 
(*1944), dochter van de rentmeester van het landgoed Weldam op de boerderij Senkeldam. Dit paar, getrouwd in 
1972, heeft 2 dochters die hun vroege jeugd nog in Diepenheim doorbrachten: Ciska (*1974) en Dorien (1977). 
Ciska woont in Moordrecht en Dorien in Apeldoorn. 
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