Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.4.136
Graads
ca 1869
Potdijk 2, in 1973 herbouwd als woning

Historie boerderij
Dit boerderijtje dateert van omstreeks 1869, toen het werd gesticht door Jan Hendrik Stegeman, broer
van de bekende nachtwaker Gerrit Jan Stegeman. Hij had daartoe een klein stukje grond kocht van
Albert ter Welle (Baargoalbert - nu Tempelman aan het Beukenlaantje).
Het werd volgens de bevolkingsregisters eerst door twee generatie's Stegeman bewoond. Zij waren
dagloner, resp. arbeider. De Stegemans vertrokken ca 1888 naar Hengelo.
Van ca 1888 tot 1898 woonde er de fam. G.H. Kevelham die in 1898 naar Borne vertrok.
Volgende bewoners waren de fam. Kooymans-Slettenhaar die ca 1903 gingen wonen aan de
Goorseweg tegenover tichelwerk Bram.
In 1903 kwam uit Wierden het gezin Ruiterkamp-Peppels hier wonen. Ruiterkamp heette van
voornaam Gradus en sinds die tijd stond het boerderijtje bekend als "Graads".
Een krantenartikeltje uit 1970 met foto van de toenmalige opstallen vermeld: “Markelo.- Het oude
huisje aan de Potdijk te Markelo werd geveild voor ƒ 31.000. Het huisje dat meer dan 100 jaar oud is,
werd het laatst bewoond door de fam. Ruiterkamp, dat er vele jaren heeft gewoond. Voor ongeveer 70
jaar heeft Ruiterkamp dit huisje gekocht van de fam. Leeftink uit de Pothoek voor ƒ 80. Voordien had
er ook al de fam. Kooimans gewoond. Ruiterkamp heeft vele jaren gewerkt op de steenfabriek van
Van Eerden te Markelo en de laatste 15 jaar bij de fa. Rohaan en ten Hove, zijn vrouw werkte daar
ook als steenaandraagster. Wat voor het totaal uitgewoonde huisje in de plaats zal komen is nog niet
bekend."
Het huis werd in 1970 door Hendrik Ebbekink van dancing "Dieka" aangekocht, afgebroken en ter
plaatse werd in 1973 een nieuw huis gebouwd.
Bewoning
Jan Hendrik Stegeman (1829-1905) op 15-09-1859 getrouwd met Gerridina Tempelman (18291889). Zoon Jan Hendrik Stegeman (1860-1934) trouwde op 24-09-1884 met de Larense Willemke
Nokkert (1857-1932).
Zij vertrokken omstreeks 1888 naar Hengelo en werden opgevolgd door:
Gerrit Hendrik Kevelham (1849-1928) afkomstig van Bungelers en op 17-11-1888 getrouwd met
Johanna Bouwhuis (1861-1936). In 1898 verhuisden ze naar Borne, waarna hier kwamen wonen:
Wolter Kooymans (1872-1937) op 03-07-1897 getrouwd met de Rijssense Berendina Slettenhaar
(1878-1935). Zij verhuisden in 1903 naar de Goorseweg tegenover het tichelwerk van Bram.
Gradus Ruiterkamp (1877-1967) afkomstig uit Rijssen en op 30-05-1901 te Wierden getrouwd met
Janna Peppels (1879-1952). Gradus was werkzaam op de steenbakkerijen aan de Goorseweg, terwijl
ook z’n vrouw daar werkte als stenenaandraagster. Vóór de verhuizing liep hij dagelijks vanaf Rijssen
naar en van de steenfabriek, dat hem twee uur kostte. Hij werkte in die tijd tien uur per dag voor een
loon van zeven cent per uur. Zoon Gerhard Ruiterkamp (1906-1989) trouwde op 11-10-1930 met
Berendina Johanna Leferink (1908-1986) van de Lookappe.
Nadat de andere kinderen waren uitgevlogen, vertrok de ongehuwde zoon Gradus (Gerrit) (*1932) in
1970 naar de Koekoekslaan waarna, zoals hierboven al beschreven, in 1973 het boerderijtje werd
afgebroken en vervangen door nieuwbouw.
Er woonden later de verpleegkundige Nelie Petersen (1927-2007) en partner Diny Janssen.
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