
Boerderijnummer   3.1.210 
Erfnaam    Erve Kleine Hofte 
Oudste vermelding   ca 1690 
Huidig adres Stoevelaarsweg 1 
 
Historie boerderij 
 
De driehoek gevormd door Stoevelaarsweg, Goorseweg / Herikerweg en de lijn De Keujer-Hekhuis bestond 
begin 1800 nog uit één grote heidevlakte, eigendom van de Marke. Met uitzondering van een kampje grond dat 
midden op die heide in cultuur was gebracht en waar vanaf einde van de 17e eeuw een klein boerderijtje stond, 
dat begin 1800 een huurwaarde had van slechts 6 gulden. Dat was, zoals bijna alle onroerend goed in de 
omgeving, eigendom van ’t Stoevelaar. De laatste erfgename, dochter Henriette van der Wijck, verkocht het aan 
de onderwijzer Albert Harm Boskamp, die toen nog op de Stoevelaar woonde. In 1884 stichtte opvolger Hendrik 
Jan Boskamp ernaast een nieuwe boerderij; hij nam waarschijnlijk de sluitsteen van de oude boerderij met het 
jaartal 1861 mee. Ook in 1914, 1931, 1947 (2 wooneenheden) en 1957 vond er nieuwbouw dan wel verbouw 
plaats. In 1911 werd de in Goor wonende dochter Christina Alberta Boskamp (*1876) de eigenares. Zij deed het 
in 1962 met ruim 9 hectare grond over aan de toenmalige pachter Marinus Frederik Kevelham. 
In 1743 laat Jan Tessemaker wonende in de Kleine Hofte, sijnde beddelerigh maer sijn verstand volkomen 
magtigh, zijn testament opmaken. Er zijn 3 kinderen uit het 1e huwelijk met Leene Leusten alle groot en elders 
wonende, als Anne getrouwt tot Oldensael, Eule getrouwt te Goor en Harmen dienende voor hovenier te Hollant. 
Uit zijn 2e huwelijk met Janna Reintjes is er een zoon Berent die op het ouderhuis zal blijven. Berent is nog niet 
goet om sijn cost te verdienen. De 3 eerste kinderen krijgen ieder f 50,-. 
Steen in voorhuis: CAB  1931 (Christina Alberta Boskamp, de toenmalige eigenaresse) en steen met jaartal 1861 
boven de voormalige niendeure. 
In de jaren 70 werd er nabij de boerderij een nieuw woonhuis gebouwd. 
 
Bewoners: 
 
► Eerstbekende bewoner van de Kleine Höfte is Harmen Höften, wiens dochter Helena in 1704 trouwde 
met Jan Tessemaecker uit Diepenheim. Jan hertrouwde in 1720 met Janna Reyndts (*1686). In 1743 maakte hij 
z’n testament op, waarbij de drie volwassen kinderen uit z’n eerste huwelijk, dan wonend in resp. Goor, 
Oldenzaal en Holland, elk 50 gulden kregen, terwijl de enige zoon uit het tweede huwelijk als opvolger werd 
aangewezen. 
 
► Deze opvolger, Berend Höften (*1724), trouwde omstreeks 1745 met ene Henderine. Uit deze 
verbintenis werden 3 dochters geboren, waarvan de oudste, Janna Höften of Tessemaker, de opvolgster werd. 
 
► Janna (*ca1746) trouwde in 1768 met Hendrik Potmans (*ca1742-1823) afkomstig van de Oude Pot 
(3.3.260). Het echtpaar kreeg 7 kinderen, waarvan zoon Harmen (*1773) de beoogd opvolger was. Echter 
omstreeks 1789 vertrok de hele familie van de Kleine Höfte, om via de Flipborg (3.1.090) terecht te komen op 
Oongs (3.2.220) en vervolgens, omstreeks 1820, op het Warmelo (3.1.350). Harmen trouwde in 1801 met 
Jenneken Meengs en in 1805 met Geertruid Wonnink van Ovink (Markelo 1.3.250). 
 
► Nieuwe pachter op de Kleine Höfte werd in 1789 Garrit Pongers (1769-1817), afkomstig uit de 
Dijkerhoek (Markelo 1.2.080) die in 1788 was getrouwd met de Diepenheimse Jenneken Vrijlink of Luysebelt 
(*1762), die werkzaam was op de Philipsborg, waar ook haar eersteling werd geboren. In totaal kreeg dit 
echtpaar 6 kinderen. Omstreeks 1805 vertrok deze familie naar buiten Markelo en werden hier opgevolgd door 
de familie Jan Knopers. 

 
► Jan Knopers (1761-1827) had hiervoor met z’n vrouw 
Anna Höften en de kinderen op de Höfte (3.1.215) gewoond. 
Ruim 10 jaar later, rond 1815, vertrokken ze naar de boerderij 
Morsink (3.1.330). 
 
► Op de Kleine Höfte meldde zich enkele jaren later een 
nieuwe pachter in de persoon van Egbert Willemsen. Egbert 
(*1787) was geboren in Eibergen. Maar als kind meegekomen 
met z’n ouders die boerden op de Höfte (3.1.215). Hij trouwde in 
1819 met Gerritdina Volberink (1779-1841), geboren in Enter en 
weduwe van Tone Boswinkel op de Klomp (3.1.190). Gerritdina 



had 5 kinderen uit haar eerste huwelijk en 1 dochter uit haar tweede huwelijk. Uit haar eerste huwelijk: de in 
Enter geboren Berend Jan Boswinkel (1802-1871) die de opvolger werd, Hendrik Boswinkel (1806-1877) die 
trouwde bij de Baas in het Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.150), Mine Boswinkel (1809-1879) die trouwde met 
Albert Jan Eelderink (3.1.320), Hendrikus Boswinkel (1815-1881) die uiteindelijk ging wonen aan het begin van 
de Verlengde Meenweg en Johanna Boswinkel (1815-1871) die ging boeren op de Wunner (Markelo 1.5.200). 
De dochter uit het tweede huwelijk Antonia Willemsen (1824-1888) trouwde met  Jan Hendrik Slot in het 
Markelosebroek (Markelo 1.5.240). 
 
► Opvolger Berend Jan Boswinkel (1802-1871) trouwde in 1826 met Maria Wolters (1801-1873) van de 
boerderij Meyers in Elsen. Het echtpaar kreeg 8 kinderen, waarvan de oudste nog in Elsen werd geboren en er 4 
jong overleden: Tone Boswinkel (*1826), calicotwever en fabrieksarbeider, trouwde in 1856 met Hendrika 
Bruil; samen vertrokken ze in 1877 naar Goor, Johanna (1829-1831), Jan (1833-1833), Gerrit Hendrik (*1835) 
vertrok in 1859 naar Goor en trouwde in 1861 met Frederika Noteboom, Jan Hendrik (1837-1838), Johanna 
(*1839) trouwde in 1860 met Jan Bornebroek in Lonneker, Gerrit Jan (*1842) vertrok naar Goor en trouwde 
daar in 1869 met Geertrui Megelink en in 1878 met Janna Oltwater en Aaltje (1845-1847). Enkele jaren na het 
overlijden van de ouders en het vertrek van Tone met z’n vrouw, kwam er een nieuwe pachter op de Kleine 
Höfte. 
 
► Het was  Derk Veldhorst (1819-1905) die in 1866 vanuit Gorssel op de boerderij BotterDerk aan de 
Stoevelaarsweg was komen wonen. Derk, geboren in Laren, was in 1858 getrouwd met de in Gorssel geboren 
Hendrika Leunk (1833-1892). Ze brachten bij hun komst in de Stoevelaarshoek zwager Hendrik Jan Leunk 
(*1842) en schoonzuster Ziena Leunk (*1851) mee. Ziena vertrok echter in 1868 alweer naar Gorssel en Hendrik 
Jan trouwde in 1875 met de Diepenheimse Gerritdina Boonk. Omstreeks 1877 arriveerden de families Veldhorst-
Leunk dus op de Kleine Höfte. 

 
► Hendrik Jan Leunk (1842-1909) en Gerritdina 
Boonk (1850-1914) kregen een zoon en een dochter: 
Hermannus Albertus (*1877) die katoenwever werd en 
Johanna Gerritdina (*1880) die in 1905 trouwde met 
Gerrit Jan Boonk in Enschede. 
 
► Hermannus Albertus Leunk (1877-1941) trouwde 
in 1904 met Harmina Koeleman (1873-1943) uit Gorssel. 
Ze kregen samen 6 kinderen: Gerritdina Hendrika (*1904) 
die in 1935 trouwde met Gerrit Hendrik Klein Poelhuis in 
Ambt Delden, Hendrika Alberdina (*1905) die in 1920 
vertrok naar Goor en daar in 1931 trouwde met Albert 
Luttikhedde, Hendrik Jan (*1907) die in 1934 trouwde 
met de in Rotterdam geboren Sientje Kruithof en de 

aanvankelijke opvolger werd, Alberdina (*1910) die in 1939 trouwde met Herman Tijink, Hermannus (*1913) 
die als vrijgezel op de Kleine Höfte bleef wonen en Aaltje (*1917) die in 1946 trouwde met Marinus Frederik 
Kevelham (*1919) van Schöppert (Markelo 1.3.350) en uiteindelijk de opvolger werd. 
   
► Hendrik Jan Leunk (1907-1946) en z’n vrouw Sijgje, die dus eerst de opvolgers werden, kregen 3 
kinderen: Minie (*1935) die in 1955 trouwde met Derk Schreurs in het Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.163), 
Albert (*1937) die naar Goor vertrok en Jan die naar Zwolle vertrok. Hendrik Jan overleed in 1946 in Kampen, 
waarna z’n weduwe en de kinderen in een aparte wooneenheid in de voormalige schuur gingen wonen en zwager 
Kevelham de opvolger werd op de boerderij. 
 
► Marinus Kevelham (1919-2013) en Aaltje Leunk (1917-2005) kregen 3 kinderen: Jan (*1946), die nog 
bij z’n grootouders op Schöppert werd geboren, en nu met z’n vrouw Gerry Slot en de twee dochters Ilse en 
Esther in de nieuw gebouwde woning woont, Mia (*1958) die met haar vader Marinus en haar zoon in de 
boerderij woont en Gerda (*1958) die in 1980 trouwde met Jan Bussink van Citadel (Markelo 1.2.230). 

Hermannus Albertus Leunk en Harmina Koeleman. 


