
Boerderijnummer   5.3.170 

Erfnaam    erve Mokkelenkate 

Oudste vermelding   ca 1865 

Afgebroken    ca 1910 

 

Historie boerderij 

 

Toen het kinderloze echtpaar Arendine Ribbers (1803-1870) en Derk Mokkelenkate (1793-1870), de opvolging 

op boerderij Ribbers (5.3.160) had geregeld door overdracht aan de buren, de familie Mensink op Harremensink, 

vestigden zij zich ca. 1865 in een nabij het Ribbers ingerichte woning/woongedeelte. Deze woning werd daarna 

aangeduid met de naam Mokkelenkate. 

Nadat Derk en Arendine beiden in maart 1870 waren overleden werd deze woning, waarschijnlijk voor kortere 

periodes, bewoond door personeel van Harremensink of andere woningzoekenden. 

De boerderij Ribbers was ondertussen (in 1874) voor een groot gedeelte eigendom geworden van de familie 

Mensink. Omstreeks 1907 is de oude boerderij Ribbers vervangen door een kleinere nieuwbouw, waarbij het 

tijdelijk onderkomen Mokkelenkate kwam te vervallen. 

 

 

Bewoners: 

 

► De woning werd vanaf het begin, omstreeks 1864, bewoond door Derk Mokkelenkate (1793-1870) en 

echtgenote Arendine Ribbers (1803-1870). Zij waren in 1823 getrouwd en hadden geboerd op Ribbers. Zij 

hadden geen kinderen. Derk en Arendine stierven één dag na elkaar en werden op dezelfde dag in maart 1870 

begraven. 

 

► Na 1870 tot omstreeks 1880 woonden hier enkele jaren het echtpaar Jan Willem Mensink en Hendrina 

Mensink afkomstig van het eveneens nabijgelegen Harremensink. 

 

► In 1880 kwam hier de in Bathmen geboren timmerman Albert Kettelarij (1853-1937) wonen. Hij 

trouwde in dat jaar met Janna Welmer (1852-1930) van ’n Witten op de Borkeld (5.1.010). Albert en Janna 

kregen op Mokkelenkate 4 kinderen: Johanna Hendrika (1880-1918), Janna Frederika (*1882), Hendrik Jan 

(1884-1885) en Jenneken (1886-1962). Omstreeks 1890 verhuisde de familie Kettelarij naar de Timmerman 

(5.2.110) aan de toenmalige weg Markelo-Rijssen. 

 

► Hierna, omstreeks 1892 tot ca 1895, werd het huis tijdelijk nog bewoond door de familie Berend Jan 

Altena (1861-1931) - Gerritdina Beldman (1859-1895) uit Kerspel Goor. Zij waren in 1881 getrouwd en 

woonden eerst op het bouwhuis van Heeckeren. Zij hadden in Kerspel Goor 5 kinderen gekregen. Hiervan 

stierven er twee op zeer jonge leeftijd. Mee naar Elsen kwamen: Johanna Hendrika (*1883) die trouwde met de 

in Laren geboren Hermannus Vunderink, Geertruida Hendrika (*1886) en Jan Hendrik (1889-1904). In Elsen 

werd nog geboren Berendina Willemina (*1893) die in 1914 trouwde met Hendrik Meutstege. Nadat moeder 

Gerritdina in 1895 was overleden vertrok de familie Altena weer naar Kerspel Goor, nu naar de boerderij Reef. 


