
Boerderijnummer   5.4.284 

Erfnaam    erve Brinkers-BrookJan 

Oudste vermelding   ca 1765 

Huidig adres    Holtdijk 13 

 

Historie boerderij 

 

De stichtingsdatum van deze boerderij is niet achterhaald. Wel is bekend dat in 1780 Geesken Stoevelman, 

weduwe van Berent Snellink wonende op Snellink te Stokkum, voor f .1300,- heeft verkocht “haar eigen 

toebehorende huis het Stouvelman genaamt (bedoelt wordt deze boerderij), 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”. 

Gerrit Jan Bekkers leent daarom f. 400,- 

van Jan en Christina Mentink met als 

onderpand het Stoevelman. 

In april 1788 laat Janna Tijmans een 

maagscheiding opmaken wegens haar 

aanstaande huwelijk met Gerrit Mattena. 

De nagelaten kinderen uit haar 1e 

huwelijk zijn Jenneken, Berendina en 

Jan Bekkers: 

“Den rijkdom na aftrek der schulden 

zoude f. 800,- bedragen. Voor vaderlijke 

goed krijgen de kinderen ieder f. 110,- 

als ze 25 jaar oud zijn of als ze komen te 

trouwen en ieder een kiste. De dogters 

bovendien een paar bedden met 2 paar 

lakens, 2 paar kussenslopen en 10 ellen 

tierentey. Jan nog een gust beesjen als 

hij 15 jaar oud wordt. De kinderen 

dienen in kost en kleren onderhouden te 

worden en ordentelijk in lezen en schrijven te worden onderwezen. Bovendien dient Jan een ambagt te leren”. 

 

Begin 1800 is Gerrit Matena (Broekgerrit) eigenaar van een flinke boerderij met een huurwaarde van 15 gulden 

waar dan slechts 2½ ha grond bij hoort. 

Opvolger Jan Bekkers breidt de omvang uit tot ruim 5 ha, terwijl diens zoon Gerrit Jan Bekkers boert op 10½ ha 

(zijn vrouw bracht o.a. 1½ ha mee van de Keujer in Herike). De volgende boer op Broekgerrit, Jan Harmen 

Bekkers (1858-1949) bleef ongehuwd en deed de boerderij in 1932 over aan Jan ten Elze waarbij Jan Harmen 

het vruchtgebruik hield. 

Jan ten Elze had ook geen opvolgers en deed in 1956 de behuizing en 8½ ha grond over aan buurman Jan 

Hendrik Brinkers. De rest van de grond (1½ ha) ging naar J.H.H. Sprokkereef. Nadat zijn vrouw Antonia in 1968 

was overleden vertrok ten Elze naar Markelo. 

De boerderij is gesloopt en in 1974 is er een landhuis met rieten dak voor in de plaats gebouwd. Deze is in mei 

2016 bij een verbouwing afgebrand. 

 

Bewoners: 

 

► Gerrit Jan Bekkers (1750-ca1787) trouwde in 1777 met de toen 58-jarige Aaltjen Huiskes (1719-

ca1779), de weduwe van Jan Boom of Meyer op Groot Aaftink (Elsen 5.2.230). Na het overlijden van Aaltjen 

hertrouwde Gerrit Jan in 1779 met de 26-jarige Janna Tijmans of Plasman (1753-1838) en Janna hertrouwde 

vervolgens in 1788 met Gerrit Matena (1761-1830) zoon van Berent ten Senkeldam op Matena (Hericke 

3.1.295). Hij staat te boek als “stroodekker en kotter in ’t Broek” en bezat 2 koeien en 1 kalf. 

Uit het tweede huwelijk werden geboren: Jenneken Bekkers (1781-1816) die in 1803 trouwde met Jacobus 

Bruins in Goor, Berendiena Bekkers (1784-1858) die in 1812 in Delden trouwde met Jan Wessels en Jan 

Bekkers (*1787) die de opvolger werd. 

Uit het derde huwelijk werden geboren: Gerhardina Matena (1789-1836) die in 1811 trouwde met Jan Hobbelink 

op LochJan (5.4.210) en in 1836 hertrouwde met Gerrit Boswinkel, Hendrik Matena (*1791) en Berend Jan 

Matena (*1794). 

 



► Opvolger Jan Bekkers (1787-1860) trouwde in 1825 met Janna Boswinkel (1802-1880) van Groot 

Boswinkel uit Kerspel Goor. Jan en Janna kregen 5 kinderen: 

Gerrit Jan Bekkers (1825-1825), Gerrit Jan Bekkers (*1826) werd de opvolger, Jenneken Bekkers (1829-1832), 

Johanna Bekkers (1833-1921) vertrok in 1856 naar Goor en trouwde toen met Jan Hendrik Wes; zij hertrouwde 

in 1865 met Hendrikus Daalwijk die 

later ging boeren op Klein Aaftink 

(Elsen 5.2.240), Jan Hendrik Bekkers 

(1837-1912) bleef ongehuwd op z’n 

ouderlijk huis wonen. 

 

► Gerrit Jan Bekkers (1826-

1904), fabrieksarbeider van beroep, 

trouwde in 1857 met Jenneken 

Luttikhedde (1830-1890) van de 

Keujer (Hericke 3.1.250).  

Gerrit Jan en Jenneken kregen 4 

kinderen: 

Jan Harmen Bekkers (1858-1949) 

bleef ongehuwd, Johanna Hendrika 

Bekkers (1860-1942) trouwde in 

1881 met Hendrik Jan Kolhoop in 

Enter, Willemina Bekkers (1861-

1948) trouwde in 1885 met Gerrit 

Hendrik Fukking in Diepenheim en Jan Hendrik Bekkers (1863-1949) trouwde in 1890 met Gezina Wiegerink in 

Ambt Delden. 

 

► De laatste Bekkers, Jan Harmen die in 1949 

ongehuwd overleed kreeg vanaf 1904, na het overlijden van 

z’n vader, inwoning van Jan Bakker (1873-1931) uit Rijssen 

die in 1904 trouwde met Johanna Nijmeyer (1868-1940) uit 

Beusbergen. 

 

► Jan ten Elze (1894-1972) uit Neede, timmerman van 

beroep, trouwde in 1922 met Antonia Harbers (1901-1968) 

van Jonas/Verdriet (5.4.350). Zij kregen een dochter Johanna 

Gerritdina ten Elze (1926-1943) die in 1943 in Hengelo een 

dochter kreeg met de naam Alie Antonia (Annie) ten Elze (ovl. 2000). 

Annie huwde in 1961 met Jan Beumer (*1940) uit Deventer. Na de geboorte van dochter Jannie vertrok het 

gezin Beumer in 1972 naar Markelo. Jan ten Elze vertrok na het overlijden van z’n vrouw naar z’n kleindochter 

in Markelo en verhuisde vandaar naar Neede. 

 

► Vervolgens kwam Jan Brinkers (*1946), 

veehandelaar afkomstig van Brinkers/Kloppert 

(5.4.290), die in 1975 trouwde met Janna Hendrika 

Beld (*1950) van de Twikkelerweg. Hij liet toen een 

nieuwe woning bouwen. 

15-12-1928  

Onder een vallenden boom geraakt 

Zaterdag had de timmerman J. t. E. te 

Elsenerbroek, gem. Markelo, het ongeluk onder 

een vallenden boom te geraken. Bewusteloos 

werd hij huiswaarts gedragen, waar de 

inmiddels ontboden geneesheer dr. Lieneman uit 

Goor een nogal ernstige schouder-en 

beenkneuzing constateerde. 

 

Woning op de plek van het vroegere Brookjan 

Tonia ten Elze, Dientje en Herman Tijink (Flipborg), Jan ten Elze en Wim 

Sprokkereef ('nSchol) 


