
Boerderijnummer   3.2.120 
Erfnaam    Erve SchutsKattelaar-Harmsel 
Oudste vermelding   ca 1862 
Huidig adres Herikerweg 7 
 
Historie boerderij 

 
Deze boerderij werd omstreeks 1862 gesticht door het 
echtpaar Johannes Schut en Gezina Kranenberg. Zij 
waren afkomstig van de dichtbij gelegen boerderij 
Eertink waar de neef van Johannes, Hendrik Eertink het 
bedrijf voortzette. Johannes kocht hiervoor 9,5 hectare 
grond van zijn familie op Eertink. Schuts Kattelaar is 
wellicht gebouwd op of nabij de plaats van de 
verdwenen boerderij de (Oude) Welle.  
In 1907 werd de boerderij herbouwd en in 1935 vond 
weer een verbouwing plaats. De bedrijfsoppervlakte was 
in 1909 ca13,5 hectare. Bij de toedeling van de 
ruilverkaveling omstreeks 1966 bedroeg deze ca 11 
hectare. In 1980 werd een ligboxenstal bijgebouwd.  
Momenteel is het huis voor dubbele bewoning ingericht. 
De boerderij is gelegen aan een eigen weg waar 
halverwege aan beide zijden van de weg Bentheimer 
grenspalen staan met de inscriptie G en M. Deze palen 
stonden eerder nabij “de Melkboer” op de grens Goor - 

Markelo.  
Sluitsteen boven de niendeure:  JBS  MGA 1907 (Johannes Bernardus Schut  Maria Groot Aaftink) wegens 
gehele herbouw van de boerderij en sluitsteen in zijkant van het voorhuis wegens verbouw:  JHH  GJS 1935 (Jan 
Hendrik Harmsel   Gezina Johanna Schut). 
Tegenwoordig wordt er nog steeds geboerd op Schuts Kattelaar. De familie Harmsel exploiteert er een 
melkveehouderij. 
 
Bewoners: 
 
► De eerste bewoner was de in Amsterdam geboren Johannes Schut (1802-1888) en zijn tweede 
echtgenote Gezina Kranenberg (1838-1918), afkomstig uit Goor. Johannes was op 46-jarige leeftijd getrouwd 
met Jenneken Eertink die bij haar huwelijk al 60 jaar was, bij zijn tweede huwelijk in 1859 deed hij het anders 
want Gezina was 21 terwijl hij zelf toen al 57 jaar oud was. Johannes was bij zijn eerste huwelijk ingetrouwd op 
de boerderij Eertink, maar toen de neef van Jenneken, Hendrik Eertink daar de bedrijfsopvolger werd vertrok hij 
met zijn tweede jeugdige echtgenote naar deze nieuw gebouwde boerderij. Johannes had in de jaren 1830-1831 
nog meegevochten in de burgeroorlog in België. Hiervan is bij de huidige bewoners nog een herdenkingspenning 
aanwezig. De eerste zoon van Johannes en Gezina, Johannes Bernardus (1861-1910) werd nog op Eertink 
geboren. Hij werd de opvolger op Schuts Kattelaar. De tweede zoon Hendrikus Johannes (1865-1946) werd op 
Schuts Kattelaar geboren. Hij trouwde in 1892 met Jenneken Assink van Vosgezang (3.3.110), in 1893 kochten 
zij de boerderij Groot Wilbers / Lammers (3.2.070) en later vertrokken ze naar het geboortehuis van Jenneken, 
de boerderij Vosgezang aan de Worsinksteeg.  

 
► Johannes Bernardus Schut trouwde in 1885 met 
Maria Groot Aaftink (1859-1942) van de boerderij Groot 
Leetink uit Elsen. Het paar kreeg 3 dochters: Jenneken 
(1887-1968) trouwde in 1913 met Gerrit Jan Meyer van 
Meenderinkboer, zij begonnen de boerderij Gatjan 
Meenderink aan het begin van de Larenseweg; Johanna 
Gerritdina, geboren in 1895, stierf al na ruim 1 maand. 
Gezina Johanna (1885-1954) trouwde in 1913 met Jan 
Hendrik Harmsel (1878-1956) afkomstig van het 
Enterbroek. Zij werden de opvolgers op Schuts Kattelaar. 
Jan Hendrik bracht de naam Kattelaar mee van zijn 
geboortehuis, het erve Kattelaar. 
 

Jan Hendrik Harmsel (*1878) met de dochters Aaltje 
(*1926) en Maria Johanna (*1918) omstreeks 1924 

Luchtfoto boerderij Schuts Kattelaar in 1984 



► Jan Hendrik Harmsel en Gezina Johanna  kregen 6 
kinderen: Johannes Bernardus (1915) die al na 42 dagen 
overleed, Aaltje (1916-2007) die trouwde met Willem Johan 
Runneboom van de Viersprong en op ’n Tip (3.1.225) ging 
wonen, Maria Johanna (*1918) die in 1945 trouwde met Willem 
Kranenberg van Hekhuis en op Stoevelman (3.1.285) ging 
wonen en zich later vlak daarbij in Goor vestigde, Jannes 
Johannes (Jan, *1920) die in 1944 trouwde met Hendrika 
Alberdina Wissink uit Diepenheim, nog tot 1955 op Schuts 
Kattelaar bleef waar ook 2 kinderen werden geboren en toen 

naar Diepenheim vertrok, Jan Hendrik (*1922) 
die maar 1 jaar oud werd en Jan Hendrik (1929-
2009) die de opvolger werd en in 1955 trouwde 
met Hendrika Johanna Hargeerds (1930-1988) 
van de boerderij Top in het Markelosebroek 
(Markelo buitengebied 1.6.190). 
 
► Jan Hendrik en Hendrika Johanna 
kregen 2 zonen: Gerrit Jan Hendrik (Jan, *1958) 
die in 1990 trouwde met Gerrie Roessink 
(*1964) uit Ambt-Delden en Diederik Willem 
(Diederik, *1962) tot op heden vrijgezel. Moeder 
Hendrika Johanna overleed al op vrij jeugdige 
leeftijd. Vader Jan Hendrik overleed in 2009; hij 
bleef tot aan zijn overlijden zeer betrokken bij de 
boerderij. Zijn beide zonen zetten het bedrijf 
voort. Diederik woont in het voorhuis terwijl Jan 
en Gerrie met hun 3 kinderen Linda (*1992), 
Robert (*1994) en Gerjan (*1996) in het 
verbouwde achterhuis wonen. 

Het verhandelen van de bruidskoe t.g.v. het huwelijk van 
Gerrit Jan Hendrik Harmsel en Gerrie Roesink in 1990.  
Rechts buurman Jan Schreurs van Wissink die de koe 
tracht te kopen. 

8-8-1947  
Rijwieldiefstal 
In de nacht van Woensdag op Donderdag 
werden bij de landbouwer H.J. Harmsel 
(Schut) te Herike 2 heren- en 1 damesrijwiel 
ontvreemd. In de loop van de dag werd op de 
Herikerberg 1 herenrijwiel terug gevonden, 
evenwel ontdaan van banden en verlichting. 
De politie stelt een onderzoek in.  


