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3.1.280
Erve Stoevelman
1602
1912, was gelegen nabij Stoevelaarsweg 1

Historie boerderij
Deze verdwenen boerderij stond precies op de plek waar nu Johan en Alie Stoelhorst de oprit naar hun huis
hebben liggen. Het behoorde tot het uitgebreide Stoevelaarbezit (fam. van Coeverden).
1602. Verpondingsregister. Stuveler, daerup hefft juncker Jacob van Coverden geseyt umtrent 4 mudde.
Het erve ende goed Stoevelman gelegen in de buirschap Herike in 't gerighte van Kedingen.
Op 20-03-1716 werd dit goed krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 8-4-1713 tot een Overijssels leen
aangenomen in ruil tegen het huis Scherpenzeel te Goor.
20-03-1716 beleend door Joan Christoffer van Keppel toe Stoevelaer.
25-11-1750. Georg Borchart Unico van Keppel tot Hengelo als beneficiaire erfgenaam van zijn al vele jaren
eerder overleden broer Johan Philip Christoffer van Keppel tot Stoevelaar.
In 1729 laat Egbertien Dercksen Stoevelmans, sijnde kranck dog bij seer goeden verstande, haar testament
opmaken. Haar eenige en universele erfgenaam is hare lieve nigt Jenneken Stoevelmans in alle haerer na te
latene goederen, waarbij haar lieve eheman Wolter Stoevelman sijn leven lang sal genieten het vrugtgebruick
van de gehele nalatenschap uytgesondert de kiste en kleeren welcke aan Jenneken sullen toevallen.
In 1752 kopen Harmen Wegereef en Harmine Stoevelman voor f 390,- van Hendrik Vrielink en Mechteld
Boerkamp 2 dagwerken hooyland de Klijers Maate genaamt langs den Meendijk aan de Hooge Horst in der
Harker Meeden.
In 1760 kopen Jan en Aaltjen Stoevelman voor f 600,- van Wessel Oelen, weduwnaar van Janna Huiskes, een
kamp bouwland, den Marten Oelens Kamp genaamt, in het Elsenerbroek en een halve hooymaate de Pellewevers
Maate genaamt groot 3 dagwerken in de Harker Meeden gelegen, waarvan de coopman Hendrik Schimmel de
andere halfscheid toekomt.
Jan en Aaltjen lenen daarom f 400,- van Jannes Modder te Goor.
Jan Stoevelman is blijkbaar eigenaar geworden van de boerderij:
In 1768 lenen Jan Stoevelman en desselfs zieke en absente vrouw Aaltjen Stoevelman f 1178,- van hun
schoonzoon Jan Bres en dochter Jenneken Stoevelman met als onderpand het door hen bewoonde huis, een kamp
bouwland groot 10 schepel gesaay en 2 dagwerken hooyland.
1774. Taxatierapport van het erve Stoevelman.
In 1780 verkoopt Geesken Stoevelman, weduwe van Berent Snellink, wonende op Snellink te Stokkum, voor f
1300,- haar eigen toebehorende huis het Stouvelman genaamt, en de daarbij gelegen kamp groot 10 schepel
gesaay en een hooilandt groot 2 dagwerken aan Gerrit Jan Bekkers, weduwnaar van Aaltjen Huiskes, en nu
getrouwt aan Janna Tijmans.
Vervolgens komt de zuster van Gerrit Jan, zijnde Garritdina Bekkers gehuwd met wed. Jan Wolters, op
Stoevelman wonen van ca 1779 tot ca 1786.
Gerrit Jan Bekkers leent daarom f 400,- van Jan en Christina Mentink met als onderpand het Stoevelman.
Begin 1800 bestond de veestapel uit 2 paarden, 3 koeien, 3 vaarzen en 3 kalveren.
Later is het weer in eigendom gekomen van het Stoevelaar (fam. van der Wijck):
In 1865 werd het door Joannes Jarman, getrouwd met een dochter van der Wijck, met 9½ hectare grond verkocht
aan Arend Jan Oolbrink. Deze voegde er z’n eigen grond bij waardoor het bedrijf de forse omvang van 25
hectare kreeg. In 1912 werd de boerderij verkocht; veel grond raakte versnipperd over diverse kopers. De
boerderij zelf met ongeveer 5 hectare grond werd eigendom van de familie Jannink in Goor. Zij lieten direct de
boerderij slopen. De bewoners, de familie Oolbrink, stichtte een nieuwe boerderij (3.1.285) die echter een
aanzienlijk kleinere omvang kreeg.

In 1970 werd op nagenoeg dezelfde plek een burgerwoning gebouwd bewoond door de fam. Stoelhorst
afkomstig van het erachter gelegen erve Hekhuis.
Bewoners:
►
Eerstbekende bewoner is Jacob Stoevelman wiens zoon Hermen Stouvelman (1668-1731) in 1704
trouwde met Jenne Vrijling en in 1712 hertrouwde met Geesken Wijmering (3.3.140). Uit deze beide huwelijken
zijn 5 kinderen bekend, die allen met de familienaam Stoevelaer werden ingeschreven. Opvolger werd jongste
dochter Aeltjen.
►
Aeltjen Stoevelaer (1715-1779) trouwde omstreeks 1733 met Jan NN die vanaf toen met de achternaam
Stoevelman werd beschreven. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen. Oudste dochter Harmine werd aanvankelijk de
opvolgster; zij trouwde in 1751 met Harmen te Wegereef uit Goor. Er werden 3 kinderen geboren, waarna de
familie omstreeks 1758 vertrok naar erve Dusman in Wiene.
De tweede dochter, Jenne (*ca1735) trouwde in 1768 in Amsterdam met de Doetinchemer Jan Bres.
Waarschijnlijk een goede partij, want hetzelfde jaar nog leenden de ouders Jan en Aeltjen 1178 gulden van hem.
Zoon Derk Stoevelman overleed op jonge leeftijd, terwijl jongste dochter Geesken in 1767 trouwde met de
weduwnaar Berend Kuipers op Snellink in Stokkum (Stokkum 2.2.190).
►
Gedurende de periode van ongeveer 1772 tot 1778 werd er op Stoevelman geboerd door het echtpaar
Jan Hekkers (*1746) (ook wel genoemd Knopers) en Jenneken Bruil (*1751); zij vertrokken in 1778 naar de
boerderij Nieuw Horst in Holten.
►
Volgende bewoners werden Garritdina
Bekkers (1748-1810) en haar man de weduwnaar
Jan Wolters (1737-ca1785) uit het Westerflier. Na
het overlijden van haar man, vertrok Garritdina van
de boerderij en hertrouwde in 1799 in Goor met
Hendrik Pospers.
►
Nieuwe pachter op Stoevelman werd rond
1785 Klaas Klein Aalpoel en Jenneken Dikkers uit
Holten met hun dochter Aaltje Klein Aalpoel
(1760-1834) die in 1789 trouwde met Derk
Knopers (1762-1834). Hun zoons Derk en Gerrit
werden de opvolgers. Gerrit overleed echter in
De waterput nam vroeger een prominente plaats in op het
1819 op 22-jarige leeftijd, waarna z’n weduwe
boerenerf; meestal vlak bij de toegangsdeur.
Teune Nijland, afkomstig van Berkedam / Nijland
(3.2.010), in 1820 hertrouwde met Gerrit Heyink en vertrok. Broer Derk verhuisde enkele jaren later met z’n
gezin en z’n ouders, via Oongs (3.2.220) gedurende de jaren 1821-1828, naar de Plecht (3.2.060).
►
Vervolgens woonde er voor korte tijd de familie Roelof Eelderink uit Laren. Zij vertrokken omstreeks
1830, zonder zoon Albert Jan Eelderink die werkzaam was op Stoevelaar en daar ook woonde. Daarna woonde
er, voor een korte periode, de familie Albert Jan Scholten.
►
De volgende kortstondige pachter was Arend van Ommen, die daarvoor met z’n gezin in Goor en
Elsenerboek had gewoond. Deze familie vertrok in 1847 en begon toen een eigen boerderij in de Meene
(3.1.130).
►
De in Gorssel geboren Willem Noteboom (1798-1854), in Holten getrouwd met Teuntje Nijenhuis
(1819-1863), betrok vervolgens het Stoevelman. Het echtpaar kreeg 4 kinderen waarvan er 3 in Holten werden
geboren en één in Herike. Deze laatste, Hendrik Jan Willem (*1847) trouwde later bij Haans in de Pothoek
(3.3.300). Na het overlijden van Willem hertrouwde z’n weduwe in 1855 met de knecht Jan Hendrik ten Zende
(*1829). Toen z’n vrouw was overleden en de kinderen Noteboom waren uitgevlogen vertrok ten Zende in 1865
naar Rijssen.
►
Arend Jan Oolbrink (1840-1911), afkomstig van de Thije (3.2.050) trouwde in 1867 met Johanna
Hendrika Oolbrink (1842-1910) van de Kooy in Stokkum (Stokkum 2.3.010) en betrok vervolgens de door hem
aangekochte boerderij Stoevelman. Er werden 4 kinderen geboren: Willemina (1868-1929) die in 1889 trouwde
met de weduwnaar Gerrit Jan Beernink op Wilbers (3.2.070), in 1893 met Jan Hendrik Altena op Groot Wannink

in Beusbergen (2.4.070) en in 1906 met haar inwonende zwager Gerrit Jan Altena. Jenneken (1870-1872),
Johanna (*1876) die in 1909 trouwde met de Holtense stratenmaker Gerrit Jan ter Maat, Geertruida (*1879) die
in 1901 trouwde met haar buurjongen Albert Jan Eelderink (3.1.320) en oudste zoon Arend Jan die de opvolger
werd.
►
Arend Jan Oolbrink (1872-1933) trouwde in 1897 met Hendrika Bouwhuis (1865-1945) uit Kerspel
Goor. Dit echtpaar kreeg 2 kinderen: Zoon Arend Jan die slechts 7 maand oud werd en dochter Johanna
Hendrika (*1899).
Nadat Arend Jan’s ouders waren overleden werd in 1911 deze boerderij verkocht en gesloopt. Arend Jan en
Hendrika vertrokken toen met hun dochter naar een nieuw gebouwde boerderij (3.1.285).

