
Boerderijnummer   5.1.040 

Erfnaam    erve Nieuw Swoferink 

Oudste vermelding   ca 1794 

Afgebroken    ca 1900 

Historie boerderij 
Deze boerderij, ook aangeduid als Nieuw Swoferink of Vosgezang, werd omstreeks 1794 door de uit Herike 

afkomstige en later op Zwoverink (5.3.010) wonende Hendrik Vorschezang gesticht en zal gestaan hebben net na 

het viaduct in de Borkeldweg (richting Rijssen), aan de huidige Meutgeertsweg, waar deze nog evenwijdig met 

de Borkeldweg loopt. De huidige Borkeldweg ligt, richting Rijssen, ongeveer 150 meter naar rechts ten opzichte 

van vroeger en daarom lagen al deze verdwenen boerderijen 50-150 meter links van het viaduct. 

Bij de veeteling in 1811 was er maar één koe op de boerderij. 

In 1830 was Swoferink een markeplaatsje. De weduwe Vorschezang-Dragonder kreeg bij de markedeling (of 

mogelijk al eerder) het huisje samen met 9,8 ha voornamelijk heidegrond toebedeeld. In 1875 werd Teunis 

Vorsgezang de eigenaar. Teunis kocht er 2,7 ha bij van Gerrit Bolink op de  naburige boerderij de Kiete; de 

totale oppervlakte was toen 12,8 ha. In 1886 werd de boerderij verkocht. De gebouwen en 4 ha grond werden 

verkocht aan Gerrit Jan Vros, die toen ook de bewoner werd. Samen met G. Beldman had hij nog een stuk grond 

gekocht waarbij zijn deel 2½ ha was. Vros ging hiermee boeren op 6½ ha grond. 

In 1896 verkocht Vros erf en gronden aan Gerrit Jan Jannink uit Goor. Enkele jaren later werd deze boerderij 

afgebroken. 

 

Bewoners: 

 

► Hendrik Vorschezang (1750-1813), afkomstig van de boerderij Vorsgezang in Hericke (Hericke 

3.3.110), was eerst gehuwd met Maria Swoferink en ingetrouwd op de boerderij Swofert/Zwoferink (5.3.010) 

maar daar weduwnaar geworden. Hierna trouwde hij in 1796 met Hendrine Dragonder (1767-1852) dochter van 

Jan Dragonder in Enter. Samen met de enige dochter uit Hendriks eerste huwelijk betrokken ze deze nieuw 

gestichte boerderij. Deze dochter Hendrine (1789-1861) bleef ongehuwd maar kreeg in 1827 wel de onechte 

zoon Hendrik (*1827) die echter al na 2 maand overleed. Met Hendrine Dragonder kreeg Hendrik Vorsgezang 6 

kinderen. Oudste zoon  Mannes Vorschezang (1797-1847) trouwde in 1827 met Harmina Borkent van de 

boerderij Borkent (5.1.100); hij overleed op 50-jarige leeftijd in Veenhuizen. Hendrik Jan Zoovert (1798-1803) 

werd maar 4 jaar. Griete (1799-1855) Sofert/Vorschegezang trouwde in 1823 in Rijssen met Wolter Kreijkes. 

Maria Sovert (1805-1884) trouwde in 1827 ook in Rijssen met Jannes Nijland. 
Op 28-5-1846 betrapt de veldwachter van Markelo twee vrouwen op bedelarij. Het zijn Berendina Willems en Janna van 

Losser, vrouw van Jan Waggeveld. Bij onderzoek blijkt dat laatstgenoemde een valse naam heeft opgegeven. Het blijkt Maria 

Sofert te zijn en is getrouwd met ene Jannes Nijland. 

Jongste zoon Willem Sofert/Vorschezang (1807-1847) trouwde in 1838 met Christina Lade uit Stad aan’t 

Haringvliet (ZH). De zoon Hendrikus Sofert (*1803) werd de opvolger. 

 

► Hendrikus Sofert/Vosgezang (1803-1844) trouwde in 1832 met Hendrika Stegeman (1809-1873) 

dochter van Teunis Stegeman in Neerdorp Holten. Dit paar kreeg 4 kinderen, allen aangeduid met de naam 

Vosgezang. Dochter Hendrika (1833-1848) overleed op 14 jarige leeftijd. Willemina (1838-1869) trouwde in 

1863 met Derk Buursink, ze gingen boeren op de boerderij Teemker (5.4.160) in het Elsenerbroek. Gerritjen 

(1841-1845) werd slechts 3 jaar. De zoon Teunis (*1836) werd de opvolger. 

Na het overlijden van Hendrikus in 1844 hertrouwde Hendrika in 1849 met de weduwnaar geworden buurman 

Gerrit Bolink van de boerderij Nijveld (de Kiete, 5.1.050). Dit paar ging eerst op Nijveld wonen. Op Swoferink 

kreeg men tijdelijk inwoning van het uit Laren afkomstige paar Nokkert-Heijink. Deze familie ruilde omstreeks 

1860 van woning met Gerrit Bolink en Hendrika die toen naar deze boerderij kwamen om uiteindelijk toch weer 

naar de Nijveld te vertrekken. Ook de moeder van Hendrika, Jenneken Entermans (1776-1863) woonde de 

laatste jaren van haar leven op Swoferink. 

 

► Opvolger Teunis Vosgezang (1836-1902) trouwde in 1862 met Jenneken Hosmar (ook Hosman, 1843-

1913) uit Wierden. Zij kregen 9 kinderen: Oudste zoon Hendrikus (1862-1944) trouwde met Willemina Altena 

van Bartelsmaat in het Markelosebroek (’n Bles, Marckelo 1.5.270); Hendrikus was petroleumventer/winkelier 

en ging in Diepenheim wonen. Gerritdina (*1865) trouwde in 1887 met Gerrit Willem Gerritsen uit het 

Elsenerbroek (5.4.260) en verhuisde naar Hengelo. Hendrika (1867-1906) trouwde eerder in hetzelfde jaar 

(1887) met Jan Hendrik Gerritsen (Gerrit Willem’s broer) op diens geboortehuis (5.4.260). Willemina (*1870) 

stierf in haar geboortejaar. Nog weer Willemina (1871-1917) trouwde in 1900 met Hendrik Jan van den Dijk in 

Rijssen. Derk (*1874) werd slechts 20 jaar oud. Jenneken (1877-1957) trouwde in 1901 in Rijssen met de 



weduwnaar Harmen Nijkamp. Tonia (1881-1961) huwde in 1905 Evert Jan Schuitert eveneens in Rijssen. Anna 

werd geboren in 1883; zij is in 1904 in Rijssen overleden. 

In het jaar 1884 vertrok het echtpaar Vosgezang-Hosman met hun jongste kinderen naar Rijssen. 

 

► Nieuwe bewoners werden in 1886 Gerrit Jan Vros (1853-1916) geboren in Holten met zijn echtgenote 

Hermina Paalman (1853-1918) die afkomstig was van de boerderij Luukshorst in het Markelose Broek 

(Marckelo 1.6.290). Het paar kreeg 3 kinderen: Maria (*1885), Arent Jan (*1888) en Hermina (*1893). De 

familie Vros vertrok omstreeks 1899 naar een boerderij aan de Elsenerveldweg. Daarna werd deze boerderij 

afgebroken. 


