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Voorwoord  

 

 
Reizen in de tijd. Wie vindt dat niet geweldig. Deze kroniek gaat zaken die verder reiken dan 
het persoonlijke leven. In deze kroniek staan een aantal mooie verhalen over de familie 
Kolhoop. De naam Kolhoop stamt vanouds uit Wiene bij Delden. In 1475 wordt er een 
caterstede Coelhoep genoemd. Mogelijk stamt de naam uit het kolenbrandersvak; dit werd 
namelijk aldaar door meerdere families van  vader op zoon uitgeoefend. Er was toen veel hout 
in die toen nagenoeg onbewoonde omgeving en de nabij gelegen Regge zorgde voor de afvoer 
van de houtskool. De boerderij is rond 1820 afgebroken. Een overgroot deel van wat men weet 
over de gebeurtenissen uit de eerste eeuwen van onze tijdrekening heeft men te danken aan 
de kroniekschrijvers. Ook de boekdrukkunst maakte het mogelijk om gebeurtenissen vast te 
leggen. Het waren vaak monniken die gebeurtenissen opschreven waar ze getuigen van waren 
of waarover ze iets vernamen. In dit opzicht waren de kroniekschrijvers de eerste historici. 
Hun aantekeningen legden talrijke feiten vast die anders verloren zouden zijn gegaan. 
Bijnamen van Kolhoop zijn Dissels, Doven, Kloasherm, Koerdam en Queqwegeneuntje.. Een 
kolhoop is een hoop hout dat door een kolenbrander tot houtskool werd verbrand. 
 
 

 
 
Houtskoolbranderij  
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Inleiding  

 

Stichter en eerste bewoner is Lubbert ten Colhoop (1610), zoon van de houtskoolbrander ten 
Colhoep in Wiene en omstreeks 1632 getrouwd met Philipke. Van hen zijn drie kinderen 
bekend: Jan ten Colhoop (1634-1681) die in 1668 trouwde met Hermken ten Sprockelrief en 
ging boeren op Sprokkereef, Mettien ten Kolhoop (1636) die in 1657 trouwde met Hermen ten 
Hengele en de stichter werd van Klein Kolhoop en Gerrit ten Colhoop (1640) de opvolger die 
in 1667 in Voorst trouwde met Greetien Derks, de weduwe van Jan Hermans op de Kruym in 
Tonde. 

Marten Odinck (Odeijn, Odink) is geboren op 2 augustus 1762 op het erve Klein Letink 
(Wolters) te Elsen en overleden op 19 februari 1834 te Elsenerbroek. Hij is de oudst bekende 
Kolhoop. Marten Odink is landbouwer. Hij is de zoon van Jan Wolters (Odink) en Dina Oedink. 
 
Marten Odink is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 10 mei 1789 met Jenneken 
Meijer (Langenhorst) uit Wiene. Zij is de dochter van de hofmeijer Willem ten Langenhorst en 
Aaltje Extercate. Zij is de weduwe van Gerrit Kolhoop. Gerrit Kolhoop is overleden op 
tweeëndertigjarige leeftijd op het erve Kolhoop te Elsenerbroek. Uit het huwelijk van Marten 
Odinck en Jenneken Meijer zijn te Elsenerbroek vijf kinderen geboren. De kinderen worden 
Odink of Odink op Kolhoop genoemd, Het tweede huwelijk is op 11 mei 1803 met Aaltje 
Leusink uit Neede. Uit het tweede huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Willemina Odink, het 
vierde kind uit het eerste huwelijk, is getrouwd met de stalhouder Jan Brunnekreef. Hij is 
eigenaar van het erve Slamp te Enterbroek [sectie D nr. 204]. Dit erve is verhuurd voor 
vijfenveertig gulden aan Kolnaar, vastgelegd op 19 juli 1831 in de akte van notaris Jalink te 
Goor. Later wordt het erve Slamp verhuurd aan neef Egbert Jan Brunnekreeft (Slamp). 
 

Marten (1761-1834) trouwde in 1789 met de weduwe Jenneken Meyers op Groot Kolhoop in 
Elsenerbroek. Hij is de zoon van  Berendijne Oink (1731) en Jan Wolters. Met Marten komt 
de naam Oonk of Oink in de familie Kolhoop. 
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Boven: Gerrit Jan Voortman. 2e rij staande: Dina Voortman-Reef. Geertruida Voortman-
Bolten. Johanna Kamphuis-Voortman en Alberdina Voortman-Kolhoop, zittend: Hendrik 
Gerrit Voortman. 

 

 
De familie Voortman op het roggeland, 1941  

Zittend op de maaimachine: rechts Hendrik Gerrit Voortman en links Johan Voortman 
1e rij zittend vlnr: Dina Schreurs (Hutteman). Anna Voortman (van de Weele) 



5 

 

2e rij zittend vlnr: Gerrit Voortman (Hendrikzn). Bassie Adriaanse. Janna van de Weerd. 
Hendrika Voortman (van de Meier uit Ypelo). Dina Voortman-Kolhoop met Dinie Voortman op 
schoot. 3e rij zittend vlnr: Gerrit Voortman (broer van Hendrik en Johan) Dika Tiehuis (van 
de Geyen). Trui Voortman-Bolten. Onbekend. 

In Elsenerbroek was de invloed van de ruilverkaveling minder goed merkbaar, de meeste 
boeren hadden daar hun gronden al dicht bij huis en dus veranderde er maar weinig. Vooral 
in het gebied rond de Kolhoopsdijk bleef bijna alles bij het oude, vanwege het waardevolle 
landschap. Langs de Kolhoopsdijk lagen de oudste nederzettingen en vermoedelijk heeft de 
naam Kolhoop of Colhoop nog te maken met het beroep van de kolenbrander. 

 

Het erve Odink  

 

Het onderhavige goed Oding wordt het eerst vermeld in de staat, getiteld: ‘ Dit siin die manne 
in Zallant’. Vermeldt zijn de namen van de Utrechtse bisschoppelijke leenmannen in het 
gehele Oversticht (en dus niet uitsluitend in Salland, zoals de titel zou doen vermoeden). 

Deze staat is samengesteld tussen 26 september 1381 en 21 januari Omtrent Oding is het 
volgende genoteerd: "Item Albert (later uitgekrabd en daarboven: Gertruyt Alberts dochter) 
Van den Reve hout in dienstmansstad (daarboven later: to schits ( Stichts) leen) Hermans 
huys to Enther, ende Ludolvinc to Enther, dat Catteler, ende dien tienden over die Eze to 
Enther smal ende grof, ende voertmeer den tienden tot Elsenne grof ende smal, alse over 
Odinc, over Avekinc, over Aelberinc ende over dat Blomendal... (daarachter later: Ende vor 
hoer hulde Everd van Bevervorde oere manï." Van Bevervoorde was getrouwd met een dochter 
van Aelbert Van den Reve. 
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Het erve Odink 

 

Het erve Odinc aan de Seinenweg werd het eerst genoemd in een in 1381 opgemaakte lijst van 
de Utrechtse bisschoppelijke leenmannen in het Oversticht. Later werd de boerderij ook 
aangeduid met o.a. de namen: Odinck, Oding, Oinck, Odink en (sinds het eind van de 18e 
eeuw) Oonk. De boerderij was eeuwenlang één van de grootste en belangrijkste boerderijen in 
Elsen. De boerderij kende ook slechte tijden.  

Zo wordt in het schattingsregister van 1475 onder Elsen vermeld: Oding een gewart erve; 2 
s(child) oir (=hun) zaet bedorven, heth em dach (=uitstel) geven bet. to Mey, penden 
(beslaglegging bij wanbetaling).  

Volgens het genoemde schattingsregister van 1475 werden de grootste concentraties aan 
boerderijen met verdorven koren of boerderijen die waren verlaten gevonden in het gericht 
Kedingerlant (platteland rondom de stadjes Goor en Rijssen). Het zwaarst getroffen waren 
Elsen (21% der vermelde goederen), Enter (17%) en Reckum (9%). In 1477 moesten bewoner 
Johan Oding en zijn echtgenote Griete de boerderij noodgedwongen verkopen omdat zij niet 
aan hun verplichtingen konden voldoen. Zij verkochten het erve toen aan het klooster 
Albergen. De koopsom bedroeg 327 Rijnse guldens. 
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Berendijne Oink (1731) trouwde in 1751 met Jan Wolters (1721) zoon van Hendrick Wolters. 
Er werden vier zonen geboren: Hendrick (1753- 1820) trouwde in 1775 met Maria Rotman op 
Rotman en hertrouwde in 1778 met Jenne Wissink, afkomstig van erve Wissink. Jan (1755) 
trouwde in 1780 met Jenne’s zuster Janna Wissink en in 1787 met Willemina Boesink/Bozink 
van erve Boesink; hij boerde op de boerderij Op den Dijk onder Rijssen (zijn achterkleinzoon 
boerde later op Meengs). Marten (1761-1834) trouwde in 1789 met de weduwe Jenneken 
Meyers op Groot Kolhoop in Elsenerbroek en hertrouwde in 1803 met Aaltjen Leusink uit 
Markvelde. De zoon Willem (1752) werd de opvolger. 

De geschiedenis van het erve verder volgend, zien wij dat de tienden gedurende de periode 
1386-1393 beleend worden door Gertruyt, dochter van Albert van den Reve. Hulder haar man 
Everd van Bevervorde. 31 december 1393. Idem door Gese, dochter van Aelbert van den Reve. 
Hulder Johan van den Reve. 27 februari 1412. Idem door Goedert van Langen na opdracht 
door Gese, dochter van Aelbert van den Reve. 21 mei 1485. Evert van Langhen Goderdes zoon 
als leenheer, Evert ter Borch beleende met o.a. de tienden over Odinck in het kerspel Elsen. 
De hoofdbewoners van de boerderij waren vele jaren gezworenen in de marke. Aelbert van den 
Reve was de eigenaar van de havezathe in Enter (Hardenberch of Hermannushus) en in 
Enterbroek (Cattelaer). Hij ruilde het erve Hermesel tegen Klein Letink. 

Het erve en goed Hermshuis was een leen van de bisschop van Utrecht. Aan het goed was een 
leenkamer verbonden. In 1762 werd deze van Hermannushuis in Enter verlegd naar erve Klein 
Letink in Elsen. Na de afschaffing van het leenstelsel in 1798 werd zij opgeheven. Het erve 
Klein Letink werd een Overijssels leen. 
 
In de veertiende eeuw waren in Enter de ridders Van den Reve uit Tilligte bekend. Hermannus 
en Theodoricus van Enthere zijn de namen die zijn vermeldt in het archief. Hermannus en 
diens zoon Theodoricus van den Reve noemen zich ook Van Enthere. Ze verdedigden de marke 
Enter. Hun Huis, volgens oude geschriften, is het Hermannushus, op de plek van de huidige 
Werfstraat. Het was een versterkt edelman huis, ook wel de Hardenberg genoemd. Er was ook 
een erve Hermsel, voordien erve Hermannushuis, op de hoek van de huidige Werfstraat. De 
heren van Enthere zijn afkomstig van de burcht te Tilligte. Waar nu de hofstede Borgreve ligt, 
stond vroeger de burcht van de heren Van den Reve. Hermannus van den Reve van Enthere 
is de roofridder die met de heren van Saasveld en Goor o.a. de rijke kloosters beroofde. 
 
Graaf Godefriedus van Gore en zijn neef Herman van Saterslo en de buurman (van Saterslo), 
Van den Reve uit Tilligte, plunderden veelvuldig adellijke huizen, kloosters en boerenerven. 
Ze terroriseerden de verre omgeving. Ondanks waarschuwingen van bisschop Otto 111 bleven 
ze doorgaan met hun strijd. Tot het jaar 1248. Toen trok de bisschop met een groot leger, 
onder aanvoering van zijn neef graaf Willem 11 van Holland, naar Goor en Saasveld. De graven 
Godefriedus van Goor en Herman van Saterlo werden bruut gevangen genomen en naar 
Utrecht gebracht. De borch van Goor en Huis Saasveld zijn met de grond gelijk gemaakt. 
Waarschijnlijk zijn ook de bezittingen van Van den Reve, namelijk de borch te Tilligte, met de 
grond gelijk gemaakt. In 1382 werd Aelbert Van den Reve beleend met het Hermannushus. 
Het huis in Enter is dus niet verwoest door de bisschop Otto 111. 
 

Hermannus was niet de laatst bekende telg uit het geslacht van Enthere. Theodoricus was 
zijn zoon en diens zonen waren Aelbert en Johannes van den Reve. Aelbert van den Reve had 
twee dochters, Geertruyt en Gese van den Reve. Geertruyt van den Reve is getrouwd met Evert 
van Bevervoorde. Het is zeer waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met het Huis van 
het geslacht van Enthere. In 1382 was Aelbert van den Reve, verwant aan de graven van 
Almelo was, beleend met het Hermannishus en met het Huis te Enterbroek (Cattelaer) aan de 
Kattelaarsdijk. Adellijke huizen die goederen in leen hadden van de bisschop van Utrecht 
gaven deze soms weer in onderleen uit aan pachters. Aan het Hermannushus is een 
particuliere leenkamer verbonden geweest. Alle particuliere leenkamers (de riddermatige 
eigenaars gaven goederen in  achterleen uit) in Overijssel waren verbonden aan adellijke 
huizen. Dat is de aanwijzing dat het Hermannushus vroeger een adellijk huis is geweest. In 
het archief van het huis Vilsteren werden boekjes gevonden met de administratie van de 
leenkamer van het Hermannushuis in Enter.  
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De boerderij van Odink was vroeger vanaf de Rijssenseweg bereikbaar langs Willink. De weg 
liep recht naar de achtergevel van de boerderij. Omdat Jan Hendrik Wolthuis twee zonen had 
bouwde hij in 1912 een nieuwe kleinere boerderij links van de oude hoeve (5.3.032). Echter 
oudste zoon Herman Wolthuis trouwde in bij de Ti’je in Herike, zodat de nieuwe boerderij werd 
verhuurd aan de familie Oplaat (de Weuste). Op de plaats van de Weuste staat nu het in 1979 
gebouwde “Nieuw Oonk”. 

De vroegst bekende bewoner van Odinc/Oding was omstreeks 1450 Johan Oding. Hij was 
afkomstig van het erve Swaferdink (Zwoferink en was op deze boerderij getrouwd met Griete 
Odijnck. Van hen werden vier kinderen genoemd: de zonen Egbert en Arent en de dochters 
Aleyd en Lutgerd. De zoon Arent trouwde met een Henneken en zou waarschijnlijk de opvolger 
worden. Echter door vele tegenslagen konden zij niet voldoen aan hun verplichtingen en 
moesten het erve in 1477 verkopen. Zij mochten blijven wonen in een bij het erve behorend 
klein huis. Toen het klooster te Albergen in 1477 het erve had verworven werd Hinric Smeding 
de nieuwe pachter. Het is waarschijnlijk dat hij afkomstig was van het erve Smeding in 
Albergen. 

 

 

Kolhoop  
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Houtskoolbranderij, ook wel een meiler genoemd.  
 
 
Marten Odink noemt zich Kolhoop, naar het gelijknamige erve. In 1840 word een akte van 
verdeling opgemaakt bij de notaris Jalink te Goor, akte nr. 203. Er was aan uitstaand 
geldbedrag van 6070 gulden. Het erve Kolhoop had een waarde van 630 gulden, alle gronden 
samen 1916 gulden. Er was een uitstaand bedrag van 500 gulden op het erve Wanink te 
Zeldam. Er wordt een hypotheek verleend aan Berendina Extercate, de weduwe van Arent 
Exterkate, voor haarzelf en als voogdes over haar minderjarige kinderen en als boedelhoudster 
van de nalatenschap van haar man. (Zie R.A. Delden inv.nr. 15 pag. 239. d.d. 5 juli 1787).   
 

Herman Kolhoop (Cloas Herman) is geboren op 12 juli 1897 te Elsenerbroek en overleden op 
12 juli 1897 te Enterbroek. Hij is landbouwer. Herman Kolhoop woonde aan de Bullenaarsweg 
2a te Enterbroek. Voor hij in 1925 naar dit erve verhuist wordt de oude boerderij afgebroken 
en wordt er een nieuwe boerderij gebouwd. Vanaf 1903 woonde er Jan Smale uit Markelo; 
daarvoor woonde er Bosman uit Raalte. De vader van Herman Kolhoop kocht her erve aan de 
Bullenaarsweg voor zijn zoon. Voordien was het een pachtboerderij. Herman Kolhoop is de 
zoon van Albert Jan Kolhoop (Cloas) en Berendina Johanna Meijer. Herman Kolhoop is 
getrouwd op 18 september 1925 te Markelo met Egberdina Johanna (Hanna) Brunnekreef uit 
Kerspel Goor. Uit dit huwelijk is Berendina Johanna Albertha (Dina) Kolhoop geboren, op 25 
november 1928. Zij trouwt op 20 mei 1953 met Gerrit Jan Nijmeijer van het erve Ulker te 
Enterbroek. Hij wordt landbouwer op het erve Cloas Herman (Bullenaarsweg) te Enterbroek.  

 

Jan Kolhoop is geboren op 1 december 1809 te Elsenerbroek en overleden op 1 februari 1878 
te Enterbroek op achtenzestigjarige leeftijd. Hij is landbouwer op erve Koerdam. Jan Kolhoop 
is de zoon van Marten Odink en Aaltje Leusink. Hij komt op 10 april 1843 met attestatie 
vanuit Goor naar Enter en vestigt zich op het erve Koerdam te Enterbroek. Jan Kolhoop is 
getrouwd op 21 augustus 1840 met Alberdina Gijmink uit Kerspel Goor. Zij wordt op 24 juni 
1840  lidmaat van de hervormde kerk te Enter. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek tien 
kinderen geboren. 
 
Jan Kolhoop koopt op 22 april 1843 het erve Koerdam van Ter Keurs. De akte van verkoop 
wordt opgemaakt door notaris Jalink te Goor. Op het erve woonde enkele eeuwen een 
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Siemerink. Jannes Ezendam trouwde op 26 april 1800 met de erfdochter Janna Hendrika 
Siemerink. Jannes Ezendam wordt ook Koerdam genoemd. Ter Keurs was de eigenaar van het 
erve Koerdam dat hij verpachte aan Ezendam. 
 
Bij het erve Koerdam was aan de Regge een overslaghaven met een kraan. De goederen uit 
Twenthe werden in zompen geladen voor vervoer naar het westen en noorden van het land. 
Toen 

Borgerink, van het Huis Cattelaer, bij Binnengait een overslaghaven begon, was het omstreeks 
1750 bij Koerdam afgelopen met overslagaktiviteiten. Op 26 juni 1892 is het erve Koerdam 
verkocht voor vijftienhonderd gulden aan Derk ter Keurs van het erve Teemker. 
 
Jan Kolhoop maakt op 21 januari 1878, op zijn sterfbed een testament,  tien dagen voor zijn 
overlijden. Notaris Poulie uit Wierden stelt de akte samen. Alberdina Gijmink maakt op 16 
maart 1885 een nieuw testament en laat het vastleggen bij notaris Poelie in Wierden. Op 5 
mei 1885 wordt het testament alweer ongedaan gemaakt. Per dezelfde datum verkoopt ze aan 
haar zoons Marten en Hendrik Jan de onverdeelde helft van de navolgende vaste goederen; in 
de gemeente Wierden sectie D. 491 tot 499, 502, 506, 507, 1276, 2107 t/m 2111 en 2597. in 
Ambt Delden G. 1173 en 1177 en onder Markelo B 2150, totaal voor vijfendertighonderd 
gulden. Ook verkoopt zij aan dezelfde zoons op die dag de onverdeelde helft van enige 
huismeubelen, kleding. huis, bouw- en melkgereedschappen, vee, gewassen, zowel te velde 
als al geoogst. 
 
Hendrik Jan Kolhoop is geboren op 9 januari 1858 te Enterbroek en overleden op 18 december 
1904 te Enterbroek op zesenveertigjarige leeftijd. Aanzeggers van zijn overlijden zijn Jan 
Velten en Karel Wolves.  Hij wordt ook Koerdam genoemd. Hendrik Jan Kolhoop is landbouwer 
op erve Koerdam. Hij is de zoon van Jan Kolhoop en Alberdina Gijmink. Hendrik Jan Kolhoop 
is getrouwd op 27 december 1881 met Johanna Hendrika Bekkers uit Herike. Uit dit huwelijk 
zijn te Enterbroek zes kinderen geboren. De zonen Albert Jan, Jan en Jan Hendrik worden 
landbouwers op het nieuwe erve Koerdam. 
 
Jannes Kolhoop is geboren op 7 februari 1860 te Enterbroek en overleden op 5 juli 1887 te 
Lonneker op zevenentwintigjarige leeftijd. Hij is smit van beroep. Jannes Kolhoop woont op 
28 april 1886 in Hengelo. Hij heeft daarna een smederij gekocht in Lonneker. Jannes Kolhoop 
is de zoon van Jan Kolhoop en Alberdina Gijmink. Hij is getrouwd op 12 september 1884 met 

Fenneke Seppenwoolde (Hutten Fenne) van het erve Klein Mennegat te Enterbroek. Uit dit 
huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het eerste kind, Jan, is geboren te Enterbroek. Het 
tweede kind, Aaltje, is geboren te Lonneker. Fenneken Seppenwoolde verhuist na het 
overlijden van Jannes Kolhoop naar Enterbroek. Ze gaat met haar kinderen bij haar ouders 
wonen op het erve Klein Mennegat, later erve Meijer genoemd, aan de Kremersweg. Op 14 juni 
1892 gaat ze als dienstmeid werken in Markelo. Fenneke Seppenwoolde hertrouwt op 29 
september 1894 te Holten met Teunis Temmink. Hij is weduwnaar van Janna Jansen, met 
wie hij vijfendertig jaar was getrouwd. Teunis overlijdt op 8 december 1896 op 
eenenzestigjarige leeftijd. Fenneke hertrouwt op 27 november 1897 op drieëndertigjarige 
leeftijd met Anthony Temmink (Hutten Tone). Van 1899 tot 1907 woont zij in Rijssen. Daarna 
verhuist ze naar Ambt Delden. In 1912 overlijdt Fenneke op achtenveertigjarige leeftijd te 
Wiene. Haar jongste zoon, Derk Temmink, vertrekt op achtjarige leeftijd naar Nijmegen. 
 
 Jan Kolhoop is geboren op 26 september 1884 te Enterbroek en overleden op 30 november 
1942 te Enschede op achtenvijftigjarige leeftijd. Hij verhuist op 30 december 1891 op 
zevenjarige leeftijd naar zijn tante Fenneken op het erve Hageman te Enter. Jan Kolhoop is de 
zoon van Jannes Kolhoop en Fenneke Seppenwoolde (Hutten Fenne). Hij is getrouwd op 7 mei 
1910 te Enschede met Berendina Aleida Blenkers uit Losser. Uit dit huwelijk zijn te Enschede 
vier kinderen geboren. 

Arend Jan Kolhoop is geboren op 25 maart 1863 te Enterbroek en overleden op 4 juli 1935 te 
Enterbroek. Landbouwer Jan de Wilde heeft zijn overlijden aangezegd in de buurt. Omdat hij 
veel sigaretten rookte moest hij erg hoesten en is in een hoestbui gestikt. Hij wordt ook Doven 
Aorndje genoemd. Arend Jan Kolhoop is landbouwer. Hij is geboren en opgegroeid op het erve 
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Koerdam en werd koeherder bij zijn zwager Lammertink. Hij was twee keer een half jaar in 
militaire dienst als scherpschutter. 

Hendrikus ten Kattelaar sluit een hypotheek af van tweehonderd gulden van Hendrik 
Kraaijenveld uit Ambt Delden. Er werd een boerderijtje met een weefkamer gebouwd aan de 
(huidige) Wolvesweg. De zoons Gerrit en Gerrit Jan woonden ook op het erve Doven. Ze 
kochten een perceel grond, Schultjesmoat (1.48 hectare) en hebben er een huis bijgebouwd 
met een tweede en derde hypotheek. Uiteindelijk werd het erve de Doven in 1892 verkocht 
aan Arend Jan Kolhoop. Het erve de Doven is afgebroken en in een nieuw gebouwd huis wonen 
Henk en Diny Kolhoop (2016) op Wolvesweg nummer 3 a te Enterbroek. 

Fredrik Jan ten Brinke is geboren op 15 april 1839. Hij is de zoon van Frederik ten Brinke en 
Fenneken Bokdam. Fredrik ten Brinke is getrouwd op 22 augustus 1862 met Geertruida van 
den Berg. Uit dit huwelijk zijn te Enter vier kinderen geboren. Fredrik Jan ten Brinke was 
landbouwer. Het eerste kind, Gerrit Jan, is op vierjarige leeftijd te Enter overleden. De tweede 
zoon, Fredrikus, werd ook Teuntjes genoemd. De derde zoon, Jan ten Brinke, is niet getrouwd 
en is op drieënvijftigjarige leeftijd te Enter overleden.  Het vierde kind is Johanna, geboren op 
27 mei 1871 te Enter en overleden op 17 maart 1944 te Enterbroek. Ze is op dertigjarige 
leeftijd getrouwd op 17 april 1902 met Arend Jan Kolhoop, die ook Doven Aorntje werd 
genoemd. Hij is geboren op 25 maart 1863 te Enterbroek. Doordat hij veel rookte is hij op een 
morgen in een hoestbui gestikt. 

Arend Jan Kolhoop is als jongste zoon van Jan Kolhoop en Alberdina Gijmink geboren en 
opgegroeid op het erve Koerdam. Hij was koeherder bij zijn zwager Lammertink te 
Deldenerbroek. Ook was hij twee keer een half jaar in militaire dienst als scherpschutter. Het 
boerenerf ‘Doow’n wordt in 1892 gekocht uit een verkoop van Kattelaar. Zij hadden dit 
boerderijtje met een weefkamer met weefgetouw omstreeks 1860 gesticht. De grootvader 
Kattelaar woonde er negen jaar alleen voordat hij trouwde. Deze heeft op 21 januari 1878 het 
erve Doven gesticht. 

Jan Kattelaar en Hendrikus Kattelaar gaan na het overlijden van hun ouders wonen bij hun 
oom, Jan Reint Kattelaar op het erve Kattelaar. Op 24 september 1891 verhuizen de twee 
broers naar Delden nadat het erve Doven (hun ouderlijk huis) werd geveild. Jan Kattelaar is 
getrouwd op 5 juli 1918 te Ambt Delden met Hendrika Rohaan uit Enter. Zij is de dochter van 
bakker Arend Jan Rohaan en Hendrika Leida Van Nes en is geboren op 16 augustus 1871. 
Hendrika Rohaan was de weduwe van Albert Jan Colvoort. 

Nadat een aangrenzend perceel grond was gekocht van Rohaan [Schultjes] en een nieuwe 
hypotheek van Krayenveld werd afgesloten, werd er een nieuw huis gebouwd, het erve Doven. 
Voor 1891 was dit al weer verdwenen, de vier hoekstenen als fundering zijn een eeuw later 
terug gevonden. Na het overlijden van haar man Jan Reint Ten Katteler verhuisde Aaltje 
Schutte, doof of hardhorig (vandaar de naam erve Doven) naar het erve van haar schoonzuster 
en zwager. Ze verhuisde na het overlijden van bijna alle familieleden, terug naar het ouderlijk 
huis van haar man; zij kon de hypotheek van het erve Doven niet meer opbrengen. Na twee 
jaar was er een schuld van vijfenveertig gulden en werd het erve Doven in 1891 verkocht aan 
Arend Jan Kolhoop. De twee kinderen van haar zwager verhuizen op 24 september 1891 naar 
Delden. Een jaar later, op 16 september 1892, verhuisde zij met beide dochters naar 
Elsenerbroek en woonde in bij haar zuster en zwager Gerrit Jan Kattelaar.  
 

Arend Jan Kolhoop is de zoon van Jan Kolhoop en Alberdina Gijmink. Hij is getrouwd op 
negenendertigjarige leeftijd op 17 april 1902 met Johanna ten Brinke uit Enter. Zij is de 
dochter van de landbouwer Fredrik Jan ten Brinke en Geertruida van de Berg. Uit dit huwelijk 
zijn te Enterbroek twee kinderen geboren. Het eerste kind, Alberdina Geertruida, trouwt met 
de landbouwer Hendrik Gerrit Voortman (Weel’n Hendrik). Hij woont op het (oude) erve De 
Weele. Hij leed aan de ziekte reuma. Daarom werd hem bij de boedelscheiding drieënhalve 
hectare grond toebedeeld. Hij bouwde een nieuwe boerderij aan de Huttemansweg 4 te 
Enterbroek.  
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Gerrit Jan Kolhoop (Doven Gertjan) is geboren op 2 december 1905 te Enterbroek en overleden 
op 1 januari 1990  te Enterbroek. Hij is landbouwer op erve Doven aan de huidige Wolvesweg. 
Hij is de zoon van Arend Jan Kolhoop en Johanna ten Brinke. Gerrit Jan Kolhoop is getrouwd 
op 2 juni 1932 met Johanna Gerritdina (Hanna) Lohuis uit Zuna. Uit dit huwelijk zijn te 
Enterbroek vijf kinderen geboren. 
 
Jan Hendrik Kolhoop is geboren op 18 december 1935 te Enterbroek en overleden op 12 juni 
2014 te Enter. Hij is landbouwer. Jan Hendrik Kolhoop is de proband en samensteller van 
deze genealogie.  
 
Een proband is de persoon, die als uitgangspunt wordt gebruikt bij een genealogisch 
onderzoek. Naast de term proband worden ook de latijnse benamingen gebruikt: probandus 
voor mannen en jongens en probanda voor vrouwen en meisjes. Bij kwartierstaten worden in 
plaats van proband ook de termen kwartierdrager en kwartierdraagster gebruikt. 

Een van de uithoeken van Markelo is de buurtschap Elsernerbroek. Daar, op het punt waar 
zich de zijtak van de Kolhoopsdijk afsplitst, ligt het erve dat bij de volkstelling van 1748 de 
"Grote Colhoopsplaatse" wordt genoemd. 

De naam Colhoop wordt in het markeboek van Elsen voor het eerst genoemd in een 
holtingverslag van 4 september 1637. In dit verslag wordt o.a. vermeld dat een Lubbert 
Colhoop ´zonder vergunning van de Holtrigter, Erfgenamen en Huisluiden in de marke heeft 
getimmerd.´ 

Het kapitale dwarshuis is gebouwd in 1792. De uit dit getimmerde voortgekomen boerderij is 
tot 1900 in het bezit geweest van de nazaten van Lubbert Colhoop. Afgaande op een inscriptie 
in de voormuur in de gevelsteen met de initialen M.O. (Marten Oonk) en I.M. (Jenneken 
Meyer). Daaronder het jaartal 1792. In dat jaar is door Marten het kapitale dwarshuis aan de 
woning gebouwd. Volgens de sluitsteen in de nienboogdeur aan de achtergevel werd het erve 
in 1870 wederom bewoond door een Marten Colhoop.  

De zoon van deze Marten Colhoop heeft al de bezittingen van zijn vader verkwanseld. Hij heeft  
rond 1900 de boerderij in een dronken toestand "voor een appel en een ei" verkocht aan 
Fredrik Boswinkel (Loch-Fredrik) en zijn vrouw Fredrika Johanna ter Horst. Daarna zou hij 
naar de Limburgse mijnen zijn vertrokken. Nadien heeft nooit iemand meer iets van hem 
gehoord of gezien. 

In de familie Boswinkel is de boerderij wederom van vader op zoon vererfd. Tot zijn overlijden 
in april 2005 heeft de oudste kleinzoon Johan Boswinkel gewerkt op de boerderij. Waar nu de 
gasten logeren stonden tot voor een aantal jaar terug nog de koeien op stal. 
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Jan Hendrik Kolhoop is de zoon van Gerrit Jan Kolhoop (Doven Gert Jan) en Johanna 
Gerridina (Hanna) Lohuis. Hij woont vanaf november 2002 aan de Hogebrink 19 te Enter. Jan 
Hendrik Kolhoop heeft vier jaar in Ypelo gewoond waar hij boerwerker was bij Wolthuis. Hij is 
getrouwd op 30 augustus 1956 met Gesina (Sientje) Baan (Aolbers) uit Reckum. Uit dit 
huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het eerste kind, Johanna Gerritdina (Joke), is getrouwd 
met de landbouwer Jan Pluimers (houthandel, hogedrukreiniging, paardenstalhouder) van de 
Wierdenseweg. Joke Kolhoop is verpleegkundige op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis 
te Almelo. In 2008 verkoopt Jan Pluimers zijn grond aan de overkant van de boerderij aan 
Geert ter Steege uit Ypelo. Hij koopt drieënhalve hectare grond achter zijn bedrijf en maakt 
plannen er een golfbaan te maken. Als de plannen voor de golfbaan niet doorgaan verkoopt 
hij het erve met de manege in 2010 aan de stichting Het Zoekerveld. De schuren worden 
afgebroken en de manage wordt aangepast om met gehandicapten te kunnen paardrijden. 
Joke Kolhoop en Jan Pluimers bouwen in 2011 een nieuwe woning op de halve hectare grond 
die buiten de verkoop is gehouden; nu Wierdenseweg 33. Het derde kind, Hermina Gerrie 
(Ina), was getrouwd met Anthonie (Tonnie) Brunnekreef uit Enter. Sinds november 2007 
woont ze samen met Henry Mensink uit Delden. Zij is hoofd van de restaurants in de 
verzorgingshuizen van Carint te Goor en Hengelo. Henry Mensink is teammanager logistiek 
van het verzorgingshuis De Stoevelaar te Goor. Het vierde kind, Gea, is getrouwd met Geert 
Jan Huigen uit Ypelo. Hij heeft een klussenbedrijf. Ze wonen aan de Julianastraat te Enter. 
Achter het huis was de klompenkeet van Pluimers. Het huis werd toen bewoond door Mans 
van ’n Ab, omstreeks 1960.  

Hendrikus (Henk) Kolhoop is geboren op 26 januari 1958 te Enterbroek. Hij woont Wolvesweg 
3a te Enterbroek. Hendrikus (Henk) Kolhoop is landbouwer en chauffeur. Hij is de zoon van 
Jan Hendrik Kolhoop en Gesina (Sientje) Baan. Hendrikus (Henk) Kolhoop is getrouwd op 20 
maart 1981 met Engberdina (Diny) Scholten uit Enter. Zij is de dochter van Hendrik Scholten 
en Jenneken Pluimers. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek vier kinderen geboren, Martijn, 
Linda, Jeroen en Karin Kolhoop. Bron: Ik sin nun echen Eantersen, Anneke Koers 
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Erve Kolhoop aan de Kolhoopsdijk te Elsenerbroek. 
 
 
 

Ezendam  
 
Warner op het erve Ezendam is geboren omstreeks 1580 te Enterbroek. Hij is de oudst 
bekende Ezendam. Hij heeft twee kinderen, Berend Ezinkdam en Jan Warner, geboren te 
Enterbroek. 

Berend Ezinkdam is omstreeks 1620 geboren te Enterbroek. Hij is de zoon van Warner op het 
erve Ezendam. Berend Ezinkdam is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 
1650 met Reintien Mokkelencate uit Reckum. Het tweede huwelijk is met Judith Jansens 
Wanink uit Wiene. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek zes kinderen geboren. 

Reijnd Ezinkdam is geboren te Enterbroek. Hij is de zoon van Berend Ezinkdam en Judith 
Jansens Wanink. Reijnd Ezinkdam is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is omstreeks 
1680 met Jenneken. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Het eerste kind, Judith 
Ezinkdam, is getrouwd met Hendrik Helmich ten Kattelaar. Het tweede kind, Jenneken 
Ezinkdam, is getrouwd met Coert Wanders Velner in de Maat uit Enterbroek. Hij koopt in 
1744 een uitdrift op zijn woning in Enterbroek, tussen Jan in de Maate en de Dragonder, voor 
elf gulden en twaalf cent. Bij de volkstelling van 1748 wordt hij de oude man genoemd in de 
woning van Coert in de Maat. Deze woning wordt na Hiltjesdam en Dragonder genoemd, 
ongeveer bij de Pasweverbrug over de Twickelervaart. Waarschijnlijk is de naam de Kothe een 
verbastering van de naam Coert. Het vijfde kind, Wolter Reijnt Ezinkdam, wordt ook 
Binnengaais of Cattelaar genoemd. Het zesde kind, Gerrit Rijnds Ezinkdam, is getrouwd met 
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Janna Jacobs Dambrink uit Goor. Zij was de weduwe van Engbert Velten van het erve Velten 
te Enterbroek. De vader van Engbert Velten is Jan Velten, geboorte en huwelijk niet bekend.  
 
Een zuster van Jan Velten, Marie Velten, is getrouwd op 1 juli 1708 te Enter met Jan Kolhoop 
uit Elsenerbroek. De vader van Jan Velten is vermoedelijk Feltens Felten, getrouwd op 5 mei 
1653 met Lambertien Engberts (Zeendam?) in Enterbroek. Het erve Velten is in de zuidelijkste 
punt van Enterbroek aan de Regge. Later trouwde Janna Jacobs Dambrink met Lambert 
Velten (Mekenkamp) uit Ypelo. Hij is de zoon van Berent Mekenkamp, de schoolmeester op 
het erve Mekenkamp. Het achtste kind, Janna Reinds Ezinkdam, trouwt met Gerrit Jansen 
Uilenreef (Ulencreft) uit Ypelo. Op 12 maart 1763 meldt Jan ten Cate uit Almelo dat hij van 
zijn oom Hendrik ten Cate te Almelo geërfd heeft het plaatsje Ulenreef in Ypelo, dat dan een 
waarde heeft van achthonderdvijftig gulden. Het tweede huwelijk is omstreeks 1700 met 
Berentien Jans. Uit dit huwelijk zijn te Enter drie kinderen geboren. 
 
 
 
Genealogie van Marten Odinck KOLHOOP 
  
 
 
Marten Odinck KOLHOOP (Oedijnk ook Oonk), landbouwer, geboren te Elsen op het 
Wolters, gedoopt (NH) op 02 augustus 1762 te Rijssen, overleden op 19 februari 
1834 te Elsenerbroek op 71-jarige leeftijd, begraven op 24 februari 1834 te Rijssen. 
 
Marten trouwt met Jenneke Meijer, die al weduwe is van Gerrit Kolhoop, boer op het 
gelijknamig erve. Hij neemt ook de naam van het erve Kolhoop aan. Als Jenneken ook overlijd, 
hertrouwd Marten met Aaltje Leussink. 
 
In 1840 word een akte van verdeling opgemaakt bij de notaris Jalink te Goor akte nr. 203. Er 
was aan uitstaand geld 6070 gulden, de boerderij had een waarde van 630 gulden, alle 
gronden bij elkaar 1916 gulden. 
 
 Zoon van Jan WOLTERS (Oedink) en Dijne (Dina) OEDIJINK. 
Elsenerbroek 367. 
Getrouwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 10 mei 
1789 te Rijssen met Jenneken MEIJER (Langenhorst), 25 jaar, geboren te Wiene, Ambt 
Delden, gedoopt op 11 april 1764 te Delden. Dochter van Willem TEN 
LANGENHORST (Hofmeijer) en Aaltje EXTERCATE. 
{Zij was eerder getrouwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 16 juli 
1785 te Rijssen met Gerrit KOLHOOP, 28 jaar, landbouwer, geboren op 23 januari 
1757 te Elsenerbroek, overleden voor 1789. 
 
Gerrit overleed op het erve Groot Kolhoop in Elsenerbroek. 
Zij hadden voor 500 gulden uitstaand geld op het erve WANINK op het Zeldam. 
Er word een hypotheek verleend aan Berendina Extercate, weduwe van Arent Exterkate, voor 
zich en als voogdes over haar minderjarige kinderen en boedelhoudster van de nalatenschap 
van haar man. (Zie R.A. Delden inv.nr. 15 pag. 239. d.d. 5 juli 1787).  
 
Zoon van Jannes KOLHOOP (Wolters), landbouwer te Elsenerbroek, 
en Hendrijne SMEIJERS. 
Getrouwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 11 mei  1803 met Aaltje LEUSINK, 25 jaar, 
geboren op 27 november  1777 te Neede, overleden op 02 maart 1841 te Elsenerbroek op 
63-jarige leeftijd. 
Dochter van Jan LEUSINK, landbouwer, en Hendrika HISSINK (Hennink). 
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Uit het eerste huwelijk: 
1.  Gerritdina (Ooink), geboren op 03 maart 1790 te Elsenerbroek, overleden op 04 augustus 1815  

te Elsen op 25-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 19 mei 1815 te Rijssen met Willem ROTMAM, 34 jaar, geboren 
te Elsen, gedoopt op 29 oktober 1780 te Rijssen, overleden op 17 maart 1858 te Elsen op 77-jarige 
leeftijd. 
Zoon van Hendrik Jansens Odijink OONK OP ROTMAN (Rotman) en Jenne Waander WISSINK. 

2.  Jan OONK OP KOLHOOP, geboren op 14 oktober 1791 te Elsenerbroek, gedoopt op 16 oktober 1791 
 te  Rijssen. 

3.  Jan, geboren op 24 juni  1793 te Elsenerbroek. 
4.  Willemina (Oonk), geboren op 15 augustus 1795 te Elsenerbroek, gedoopt (NH) op 23 augustus 

1795 te Rijssen, overleden op 10 februari 1884 om 18.00 uur te Grotestraat 279 Goor op 88-jarige 
leeftijd. 
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 09 juni 1817 te Goor met Jan BRUNNEKREEFT, 24 jaar,  
stalhouder, geboren op 26 juni 1792 te Goor, overleden op 03 januari 1864 om 19.30 uur te Goor  
op 71-jarige leeftijd. 
 
Ook genoemd Jan ten Bronninkreeft. Hij is eigenaar van het erve Slamp in `t Enterbroek [sectie D 
nr.204]. Deze plaats was verhuurd voor 45 gulden aan de familie Kolnaar (akte notaris Jalink te 
Goor), data 19 juli 1831 nr. 134]. 
Later wordt deze plaats verhuurd aan een neef Egbert Jan Brunnekreeft (Slamp). 

 
Zoon van Hendrik BRUNNEKREEFT, herbergier landbouwer, en Maria RELKER. 

5.  Janna, geboren op 18 december 1798 te Elsenerbroek, overleden op 08 juli 1844 te Markelo op 
45-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 32-jarige leeftijd op 14 juli 1831 te Markelo met Wolter KISTENMAKER, 49 jaar,  
wieldraaier en eerste assessor (lid van de kerkenraad) te Markelo, 
geboren op 06 februari 1782 te Markelo, overleden op 29 juli 1851 te Markelo op 69-jarige leeftijd. 
 
Bij notaris Wolter Jalink te Goor, wordt een huwelijkscontract getekend op 9 juli 1831. Ook was er  
een testament gemaakt op 3 juli 1831. 

 
Zoon van Jan KISTENMAKER en Janna ROELVINK. 
 

Uit het tweede huwelijk: 
6.  Jenneken, geboren op 25 maart 1804 te Elsenerbroek, overleden op 09 september 1849 te Kerspel 

Goor op 45-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 32-jarige leeftijd op 15 november 1836 te Markelo met Garrit Jan GIJMINK, 32 jaar,  
tapper in 1861, geboren op 17 juli 1804 te Kerspel Goor, overleden op 26 februari 1884 te Goor op  
79-jarige leeftijd.  
 
Overleden bij zijn zoon Albert Jan Gijmink, fabrieksarbeider, in de Achterstraat te Goor. 
In 1854/55 stopt Gijmink met het boerenbedrijf. Bij akte van notaris C. M. van Wijnen te Goor wordt  
bij akte nr. 75 een publieke toewijzing van goederen gedaan. 
Bij akte nr. 137 wordt op 1 mei 1855 een inventaris opgemaakt op verzoek van Gerrit Jan Gijmink en 
zwager Derk Kolhoop. 
Op 30 juli 1855 is er een publieke verkoop van paarden en koeien enz., dit bracht 971,70 gulden op, 
(akte 165). 
Gras wordt verkocht voor 292,25 gulden in juli. Op 17 augustus wordt de rogge verkocht voor 801,25 
gulden. De andere vruchten te velde worden verkocht voor 542.25 gulden, bij akte 177, op 3 
september 1855. 

 
Zoon van Jan GIJMINK, landbouwer te Kerspel Goor, en Jenneken WIEGMANNINK. 
Hij is later getrouwd op 50-jarige leeftijd op 10 mei 1855 te Markelo met Janna BRAS, geboren  
1826, dochter van Aaltje BRAS. 

7.  Hendrika, geboren op 30 oktober 1805 te Elsenerbroek. 
 
Bij de geboorte wordt zij, evenals de vader, Hendrika Oonk genoemd.  
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Gedoopt (NH) op 03 november 1805 te Rijssen, overleden op 07 augustus 1866 om 03.00 uur te 
Elsen op 60-jarige leeftijd.  
 
Dochter van Marten Oonk (Kolhoop) en Aaltje Leusink aan het KOLHOOP  in Elsenerbroek. 

 
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 14 maart 1828 te Markelo met Barend MORSINKHOFF, 25 jaar,  
geboren op 28 september 1802 te Kerspel Goor, overleden op 27 december 1858 om 02.00 uur te  
Kerspel Goor op 56-jarige leeftijd. 
 
Zoon van Hendrik Morsinkhoff geboren te Haaksbergen getrouwd te Delden op 14 mei 1796 met  
Berendina Bruggemans uit Rijssen. Er zijn twee dochters geboren die met een Brunnekreef trouwden  
en woonden op het erve Slamp in Enterbroek. De Brunnekreefs met de bijnaam Slamp, stammen  
hier van af. 

 
Zoon van Hendrik MORSINKHOFF en Hendrina BRUGMAN. 

8.  Derk  

9.  Jan 

10.  Janna COLHOOP, geboren op 08 oktober 1811 te Elsenerbroek, overleden op 15 augustus 1876 te  
Enterbroek op 64-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 24 april  1840 te Wierden met Berend ZEENDAM, 28 jaar,  
landbouwer op Zeendam, geboren op 21 juni 1811 te Enterbroek, overleden op 24 april 1896 te 
Enter op 84-jarige leeftijd.  
 
Woonde de laatste jaren in Enter aan de Dorpstraat en is daar ook overleden. Het was op de plaats  
waar later Albert en zijn zoon Johan Velten (Diek`n) de bakkerrij had. Er is nog stukje grond daarvan 
aangekocht voor de bouw van het zorgcentrum Reggedal. 
Komt, samen met Gerrit Ezink, op 20 april  1834 met attestatie van Loon op Zand, waarschijnlijk  
vanwege de dienstplicht.  
.  
Zoon van Gerrit ZEENDAM, landbouwer op Zeendam, en Hendrika MEIJER (Bergman/Van den  
Berg). 

 

 
 

 

 

Het erve Gijmink 
 
 

 

Alberdina Gijmink, geboren op 28 maart 1819 te Kerspel Goor, overleden op 25 januari 
1887 te Enterbroek op 67-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21 augustus 1840 te Markelo met Jan Kolhoop, 30 jaar oud, 
landbouwer op erve Groot Kolhoop; later naar Koerdam in Enterbroek, geboren op 01 
december 1809 te Elsenerbroek, gedoopt te Enter, overleden op 01 februari 1878 te 
Enterbroek op 68-jarige leeftijd. Zoon van Marten Kolhoop. 

Zij is de dochter van Jan Gijmink, landbouwer op Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt 
op 13 januari 1771 te Goor, overleden op 13 januari 1837 te Kerspel Goor op 66-jarige 
leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07 september 1800 te Delden met 
Jenneken Wiegmannink, 
 
 
Het eeuwenoude erve Gijmink stond aan de Deldensestraat te Goor, in het toenmalige 
buurtschap Kerspel Goor. Het wordt voor het eerst genoemd in een akte van 1366, welke zich 
bevindt in het stadsarchief van Goor. Het is tot 1875 bewoond geweest door Gijmink’s. De 
boerderij is in 1854 gekocht door jonkheer Drakenstein, wonende op huis Heeckeren, voor 
een bedrag van  19.290 gulden inclusief tweeentwintig bunder grond. Daaruit blijkt dat het 
een zeer grote boerderij moet zijn geweest. Het erve is midden twintigste eeuw afgebroken. In 
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1947 waren er in Nederland tweeentwintig personen met de naam Gijmink, echter in 2007 
nog maar acht. 
 
In het Verpondingsregister van 1601 is Jan Gyminck vermeldt. Hij woont op een ‘heerengoedt’ 
waarvan hij de eigenaar is en dat 10 ‘molder’ groot is. In 1602 wordt Jan Giminck vermeldt 
met 10 mudde ‘geseyes’ (gezaaid land) en 1 ‘dachwerck hoylandtz’. In 1475 wordt Ghyming 
vermeld met 2 s. en bet. 3 golden r.g., d. In 1953 is het erve Gymink verdwenen. Op de plaats 
is nu een buitenwijk aan de weg naar Delden. 
 
 

 
 
1926, familie Overbeek bij het erve Gijmink 
 
 
Gerrit Jan Gijmink, tapper/landbouwer op Gijmink, geboren op 17 juli  1804 te Kerspel Goor, 
gedoopt op 22 juli 1804 te Goor, overleden op 26 februari 1884 te Goor op 79-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 15 november 1836 te Markelo met Jenneken Kolhoop of 
Odink, 32 jaar oud, geboren op 25 maart 1804 te Elsen, gedoopt op 30 maart 1804 te Rijssen, 
overleden op 09 september 1849 te Kerspel Goor op 45-jarige leeftijd. Dochter van Marten 
Odink op Kolhoop. Het erve Gymink is een hofhorig erve van de Hof te Goor in 1811. 
 
1475 Ghyming, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), d. 1495 Ghymmyng, 2 s(chilt). 
1601 Jan Gyminck, 10 molder, hemselffs, een heerengoedt. 1602 Jan Giminck, 10 mudde 
geseyes, 1 dachwerck hoylandtz.  
 
Bron: 1778 Domeinkaart “Gymink bij Goor”, HCO kaarteninventaris nummer 1251. 1832 
Kadaster gemeente Markelo, sectie C nummer 126. 
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Erve Kolhoop, ook wel Loch Fredrik. 
 
 
Derk KOLHOOP, landbouwer, geboren op 26 juli 1807 te Elsenerbroek, gedoopt te Rijssen, 
overleden op 29 december 1886 te Elsenerbroek huis nummer123 op 79-jarige leeftijd. 
 
Derk was erfgenaam van het oude erve Kolhoop in Elsenerbroek. In 1850 verkoopt hij nog 
bomen voor  203.30 gulden. 

 
Zoon van Marten Odinck KOLHOOP (Oedijnk ook Oonk)  en  Aaltje LEUSINK. 
Getrouwd op 33-jarige leeftijd op 01 juli 1841 te Markelo met Fenneken ZEENDAM, 22 jaar, 
geboren op 01 september 1818 te Enterbroek, overleden op 24 november 
1857 te Elsenerbroek op 39-jarige leeftijd. 
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Dochter van Gerrit ZEENDAM, landbouwer op Zeendam,   
en Hendrika MEIJER (Bergman/van den Berg). 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Mina, geboren op 08 februari 1842 te Elsenerbroek, overleden op 24 september 1842,  
228 dagen oud. 

2. Marten  
3. Gerrit, geboren op 18 september 1845 te Elsenerbroek, overleden op 18-april 1848 op 2-jarige 

leeftijd. 
4. Albert Jan (Claes)  
5. ll, geboren op 13 maart 1850 te Elsenerbroek. 
6. Gerrit Hendrik, geboren op 11 januari 1851 te Elsenerbroek, overleden op 11 april 1852 op 1-jarige  

leeftijd. 
7. Hendrika, geboren op 29 januari 1853 te Elsenerbroek, overleden op 19 maart 1904 te Zenderen op 

51-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 20-jarige leeftijd op 07 juni 1873 te Borne met Jan SCHOLTEN, geboren 1841 te 
Zenderen, overleden op 08 februari 1924 te Zenderen. 
Zoon van Arend Jan SCHOLTEN, landbouwer, en Geesken HAGREIS. 

8. Gerrit Jan, geboren op 30 januari 1954 te Elsenerbroek, overleden op 04 juni 1856 te Elsenerbroek. 
 
 
 
Marten KOLHOOP, geboren op 28 december 1843 te Elsenerbroek, overleden op 24 
november 1905 te Elsenerbroek op 61-jarige leeftijd. Aangifte gedaan door Fredrik 
Boswinkel en Jan Hendrik Harmsel (Pool). 
 
Marten was een vermogend man, met veel bezittingen in Elsenerbroek, maar ook in Enter, 
waar hij heel wat geld als hypotheek had uitstaan. Heeft iemand een achterstand in betaling 
van rente en aflossing, dan werd al heel gauw het hele hebben en houden van dat pand 
verkocht. In Enter bezat hij naast huizen ook nog een steenfabriek. 
Marten en zijn zoon Frederik wonen in Hengelo (O) vanaf 23 november 1894, waar hij 
logementhouder is op `t Markplein 29. Op 30 april 1896 gaat hij terug naar Elsenerbroek. Zoon 
Frederik, die rondreist, woont nog tot 7 augustus 1896 aan de Berfloweg 1. 
Marten overlijdt ten huize van broer Albert Jan (op `n Claos), nadat zijn zoon Fredrik het hele 
hebben en houden verkwanselt had. 
Voordat Fredrik Boswinkel het erve koopt heeft hij het eerst zes jaar gepacht, met een gedeelte 
van de grond. 
Historicus G.J. Eshuis te Almelo schrijf over dit erve in het Dagblad van het Oosten in 1968:  
‘Het kan verkeren, in de geschiedenis van de boerenstand blijkt telkens weer de waarheid 
van het gezegde dat "Geeldbuul en Birrebuul haank zelden honderd jaor veur dezölfde 
stiepel".  
 

Zoon van Derk KOLHOOP en Fenneken ZEENDAM. 
Getrouwd op 27-jarige leeftijd op 03 april 1871 te Markelo met Willemina BRASSE, 
geboren 1841 te Lonneker, overleden op 03 oktober 1892 te Elsenerbroek (aangifte 
door Derk Buursink en Jan Senkeldam). 
Dochter van Jan Hendrik BRASSE, landbouwer, en Berendina KWINKELER. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Fredrik, geboren op 09 februari 1873 te Elsenerbroek. 
 
Frederik trekt liever de weide wereld in dan dat hij boert, hij maakt goede sier met vaders geld.  
In februari 1905 worden enkele percelen grond in Enterbroek verkocht, dan woont Fredrik in Hengelo. 
Op 11 nov. 1900 is hij koetsier in Dusseldorf. Op 10 augustus 1906 wordt hij nog weer ingeschreven 
in het bevolkingsregister van Markelo, als hij terug komt uit Kaisersmerth. Zes september 1907  
vertrekt hij naar Goor. Als voor de tweede keer het erf verpacht wordt aan Fredrik Boswinkel,  
op 11 november 1906, woont hij in Rotterdam en werkt er als trambeambte. Als hij de boerderij  
verkoopt in december 1906 wordt hij bestempelt als landbouwer in het Elsenerbroek. Later zou hij  
in de Limburgse mijnen hebben gewerkt. In ieder geval vertrokken met onbekende bestemming. 
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Erve Kolhoop  
 
 
Al in de Middeleeuwen werden met water gevulde potten van aardewerk, metalen pannen, 
emmers en tonnen gebruikt om de oogst te beschermen tegen knaagdieren als muizen en 
ratten. Er werd een speciale constructie gemaakt. Men plaatste de potten over de koppen van 
de staanders. De muizen die naar boven klommen kukelden in het water en verdronken. Oude 
potten die bij opgravingen zijn gevonden laten zien dat deze vorm van ongediertebestrijding 
behoorlijk effectief was. De potten zitten soms vol met resten van muizen, mollen, kikkers en 
padden. In het verleden werden koeien bewerkt met de stofzuiger. De dieren vinden het prettig 
als haren, vuil en ongedierte worden verwijderd met de borstel. Koeien die zich prettig voelen 
geven meer melk. 
 
 
Albert Jan KOLHOOP (Claes), landbouwer op erve Claos. Geboren op 23 november 
1847 te Elsenerbroek, overleden op 14 februari 1932 te Elsenerbroek op 84-jarige leeftijd. 
 
Albert Jan tekent op 31 mei 1884 een akte nummer 1396 bij de notaris te Goor, waarbij erkent 
een schuld te hebben onder hypotheek en borgtocht, ten behoeve van Wolf Liefman, mulder te 
Oldenzaal. Kapitaal ter grootte van 9800 gulden. 

 
Zoon van Derk KOLHOOP en Fenneken ZEENDAM. 
Hij woonde Kolhoopsdijk 10 te Markelo 
Getrouwd op 36-jarige leeftijd op 08  november 1884 te Markelo met Berendina 
Johanna MEIJER, 25 jaar, geboren op 06 februari 1859 te Ambt Delden, overleden op 30-
juni 1927 te Elsenerbroek op 68-jarige leeftijd. 
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Dochter van Jan Hendrik MEIJER, Landbouwer op het erve Meijershof, en Berendina 
Johanna SENKELDAM. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Fredrik  

2.  Jan Hendrik  
3.  Dirk  
4.  Berend Jan, landbouwer, geboren op 06 juni 1892 te Elsenerbroek, overleden op 08 april 1951 te  

Assen op 58-jarige leeftijd, begraven te Enter. 
Hij was ongetrouwd, woonde bij zijn broer Herman. 

5.  Herman (Klaos-Herman)  

 
Fredrik KOLHOOP, landbouwer, geboren op 20 juli 1885 te Elsenerbroek, overleden op 04 
januari 1962 te Kerspel Goor op 76-jarige leeftijd, begraven op 08 januari 1962 te Goor, vak 
L nr.70. 
Zoon van Albert Jan KOLHOOP (Claes) en Berendina Johanna MEIJER. 
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 11 juni 1910 te Markelo met Hendrina 
Egberdina BANEMAN, 22 jaar, geboren op 27 mei 1888 te Diepenheim, overleden op 04 
januari 1962 te Kerspel-Goor op 73-jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrik Johannes BANEMAN, landbouwer te Diepenheim, 
en Engelina STRUIK. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Alberdina Berendina Egberdina (Dina), geboren op 18 augustus 1911 te Kerspel-Goor, overleden op  
30 mei 1994 te Herike op 82-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 19-jarige leeftijd op 29 november 1930 te Markelo met Jan Hendrik BERENDSEN,  
24 jaar , landbouwer op `t Wissink, geboren op 09 maart 1906 te Markelo, overleden op 14 
mei 1977 te Markelo op 71-jarige leeftijd. 
Zoon van Harmen BERENDSEN, landbouwer op Wissink, en Hermina VINKERS 

2.  Engelina Hendrika Johanna (Lina), geboren op 26 maart 1916 te Kerspel Goor, overleden op  
15 september 2002 te Goor op 86-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 31-jarige leeftijd op 07 juni 1947 te Ambt Delden met Jan Hendrik TER WEELE, 32  
Jaar,eboren op 25 februari 1915 te Deldenerbroek, overleden op 18 mei 1993 te Goor op 78-jarige  
leeftijd. 
Zoon van Jan TER WEELE (Höss-Jan), landbouwer, en Fredrika Johanna ALTENA. 

 
 
Jan Hendrik KOLHOOP, landbouwer op Claos, geboren op 23 februari 
1888 te Elsenerbroek, overleden op 16 oktober 1953 te Elsenerbroek op 65-jarige leeftijd. 
Zoon van Albert Jan KOLHOOP (Claes) en Berendina Johanna MEIJER. 
Hij woonde Kolhoopsdijk 8 te Markelo. 
Getrouwd op 32-jarige leeftijd op 28 augustus 1920 te Markelo met Johanna TEN DUIS, 23 
jaar, geboren op 28 juli 1897 te Ambt Delden, overleden op 27 maart 
1984 te Elsenerbroek op 86-jarige leeftijd. 
Dochter van Jan TEN DUIS en Jenneken TEN DUIS 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Albert Jan  
 
 
Albert Jan KOLHOOP, landbouwer op Claos, geboren op 15 september 
1921 te Elsenerbroek, overleden op 26 oktober 1989 te Elsenerbroek op 68-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan Hendrik KOLHOOP en Johanna TEN DUIS. 
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 27 mei  1948 te Markelo met Johanna G. WEGEREEF, 
geboren 1927, overleden op 19 maart 1997 te Elsenerbroek. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Hendrik  
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2. Johanna J. (Anny). 
Getrouwd op 09 april 1976 te Markelo met Gerrit J. BONSING. 

 
 
Jan Hendrik KOLHOOP, landbouwer op Claos, geboren op 22 november 
1949 te Elsenerbroek, overleden op 19 augustus 2001 op 51-jarige leeftijd. 
Zoon van Albert Jan KOLHOOP en Johanna G. WEGEREEF. 
Hij woonde Kolhoopsdijk 8 te Markelo 
Getrouwd met Hendrina Gerritdina (Diny) VOOGD, geboren op 04 juli 1952 te Hengelo (O), 
overleden op 18 augustus 2007 te Elsenerbroek, Markelo op 55-jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrik H. VOOGD en F.J. HAGREIS. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Anita Fenny Diana, studente bestuurskunde, geboren op 09 juli 1984 te Elsenerbroek. 
2. Carolien A. H. Geboren 1989 te Elsenerbroek. 

 
 
Elsenerbroek heeft nooit een kern gehad. Het is een gebied met enkel boerderijen. Er waren 
wel een school, een kerk en een kruidenierswinkel bij de molen. De boerderijen liggen her en 
der verspreid in het landschap. Zoals gebruikelijk werd er belasting geheven, onder andere de 
verponding waarvoor men elke 9e penning betaalde. Verder nog belasting op het gemaal, 
hoorngeld, gesaai, geslacht en zout. Ook wordt er belasting geheven over de paarden, de 
personen en per boerderij. Daarnaast is er de belasting in natura, de zogenaamde tienden. De 
grootste boerderijen van Elsenerbroek staan hun tienden af aan de heer van Elsen. Andere 
tienden moeten betaald worden aan de bisschop van Utrecht. 
 
 
Dirk KOLHOOP, onderwijzer te Notter, Almelo en Hengelo, geboren op 04 oktober 
1890 te Elsenerbroek, overleden op 01 september 1978 te Hengelo op 87-jarige leeftijd. 
Zoon van Albert Jan KOLHOOP (Claes) en Berendina Johanna MEIJER. 
Getrouwd op 31-jarige leeftijd op 27-12-1921 te Wierden met Christina VAN WIJNGAARDEN, 
29 jaar, geboren op 21 april 1892 te Enter, overleden te Hengelo (O). 
Dochter van Karel Christiaan VAN WIJNGAARDEN, briefgaarder te Enter, 
en Jansje MAATJE, vroedvrouw te Enter. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Albert Jan, geboren op 05 december 1925 te Hengelo (O), overleden op 18 februari 1948 te 
 Hengelo op 22-jarige leeftijd. 

2.  Karel Christiaan 
 
 
Ir. Karel Cristiaan KOLHOOP, geboren op 23 juni 1928 te Hengelo (O). 
 
Na een studie economie aan de landbouwschool te Wageningen in dienst van het 
landbouwschap in Den Haag (1958-1962). Daarna tot 1969 werkzaam bij het instituut voor 
landbouwcoöperaties voor Gelderland en Overijssel. Van 1969-1988 directeur DLG 
verzekeringen. 

 
Zoon van Dirk KOLHOOP en Christina VAN WIJNGAARDEN. 
Hij woont Nicolaas Beetslaan 60 te Assen 
Getrouwd met Maud VAN ENGELENBURG, geboren op 26 april 1934. 
Uit dit huwelijk: 

1.  Dick Albert  
2.  Robert Jan, geboren op 22 september 1959. 

Getrouwd met Mineke BOS 
 
 
Dick Albert KOLHOOP, geboren op 28 augustus 1956. 
Zoon van ir. Karel Christiaan Kolhoop en Maud VAN ENGELENBURG. 
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Hij woont Stoepveldsingel 75 te Assen. 
Getrouwd met Lucette RADIX. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Alexander Hans Christiaan, geboren op 10 oktober 1990 te Assen. 
2.  Marco Bastiaan, geboren op 18 augustus 1993 te Assen. 

 
 
Herman KOLHOOP (Klaos-Herman), landbouwer, geboren op 12 juli 1897 te Elsenerbroek, 
overleden op 22 juni 1984 te Enterbroek op 86-jarige leeftijd. 
 
Voor de familie Kolhoop op dit erf komt wonen, woonde hier vanaf 1903 tot in 1925 Jan Smale, 
geboren in 1872 te Markelo. Daarvoor woonden er Bosman uit Raalte. 
De vader van Herman Kolhoop heeft dit erve gekocht voor zijn zoon. Voordien was het een 
pachtboerderij. 

 
Zoon van Albert Jan KOLHOOP (Claes) en Berendina Johanna MEIJER. 
Hij woonde Bullenaarsweg 2a te Enter. EB 79.  
 
Gevestigd op dit erve op 9 oktober 1925, nadat er een nieuwe boerderij op was gebouwd. 

 
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 18 september 1925 te Markelo met Egberdina 
Johanna (Hanna) BRUNNEKREEFT, 28 jaar, geboren op 19 mei 1897 om 06.30 uur 
te Kerspel Goor, overleden op 14 februari 1948 te Enterbroek op 50-jarige leeftijd. 
Dochter van Jan Hendrik BRUNNEKREEFT, landbouwer, en Arendina Berendina MEIJER. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Berendina Johanna Albertha (Dina), geboren op 25 november 1928 te Enterbroek 
Getrouwd te Wierden, getrouwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20 mei 1953 te Enter met 
Gerrit Jan NIJMEIJER, 21 jaar, landbouwer op Klaas Herman aan de Bullenaarsweg 2a, 
geboren op 14 september 1931. 
Zoon van Gerhard Jan NIJMEIJER (Ulker Jan), landbouwer, en Egberdina GROOTHAAR. 
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Erve Kolhoop 
 
 
 
In de loop van de twaalfde en dertiende eeuw verandert de manier waarop boerderijen 
gebouwd werden. Tot die tijd werden de staanders van het gebouw in grote gaten in de grond 
ingegraven. Daardoor kwam het gebint stevig in de grond te staan. Nadeel was dat de palen 
aan de onderzijde snel konden rotten vanwege het water in de grond. Dit probleem werd 
opgelost door de staanders niet langer in te graven maar op voetjes te zetten van keien of 
stenen. Deze stapeltjes stenen worden poeren genoemd. Nu werd het gebint stevig gemaakt 
door een nieuwe houtverbinding, een ankerbalk, toe te passen. Voor archeologen is het 
bouwen op poeren lastig, want er blijven nu geen paalsporen meer achter in de grond als de 
boerderij wordt afgebroken. Die boerderij zijn moeilijk op te sporen. 
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De Koerdam 
 
 

Koerdam, Kartelaarsweg 8 te Enter 
 

De Koerdam  ligt op de plaats waar de Hagmolenbeek uitstroomt in de Regge. Er zijn akten 

uit de achttiende eeuw waardoor bekend is dat deze boerderij een overslagfunctie had. Er is 

sprake van een kraan voor het overladen van goederen. Tegenwoordig is de plaats van de 

kraan nog bekend: ’n kraan’nbèlt. Daar was vanuit de Hagmolenbeek een sloot gegraven die 

vlak langs de kraan liep. In het jaar 1856 is daar een nieuwe boerderij gebouwd. 

 
 

 
 
Regge en erve Koerdam waar ooit de overslaghaven en herberg was. 
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Havezathe Cattelaer 
 
In mei 1685 koopt Herman Borgerink de havezathe Cattelaer. Herman Borgerink, zoon van 
Joan Borgerink, voormalig voogd van Ottenstein, was een der burgemeesters van Deventer. 
Uit  hoofde van die functie was hij sinds 1681 in de Landdag van Overijssel vertegenwoordigd 
als afgevaardigde van Deventer. 
 
Zijn bezit van het Cattelaer was dus niet de oorzaak van zijn vertegenwoordiging in het 
provinciaal bestuur. Gezien het vermoedelijke tijdstip van de bouw van het herenhuis is het 
onwaarschijnlijk dat Herman Borgerink in 1685 al een compleet nieuw huis heeft laten 
bouwen. Op 23 juli 1709 overlijdt de echtgenote van Borgerink, Gerritje Daems, op het 
Cattelaer. Bij de totstandkoming van de van 1708 daterende hervormde kerk in Enter heeft 
Borgerink ook een belangrijke rol gespeeld. Als de kerkelijke armenzorg tekort schoot sprong 
hij ook diverse keren bij om de nood onder de armen te lenigen. In 1729 overlijdt Herman 
Borgerink en wordt in Deventer begraven. Zijn zoon Antony Borgerink wordt de nieuwe heer 
van het Cattelaer. Hij is getrouwd met Anna Hagedoorn. Antony Borgerink was sinds 1727 
richter van Oldenzaal en rentmeester van het vrouwenklooster Ter Hunnepe. In 1738 breidt 
Borgerink het bezit van het Cattelaer aanzienlijk uit.  
 
De in de onmiddellijke nabijheid gelegen erven Zeendam, Wolfs, Siemerink (Kattelaar), en 
Binnengaait worden zijn eigendom. Vanwege belastingschulden was door de provincie op deze 
boerderijen beslag gelegd. Borgerink lost deze schulden in en wordt zodoende de nieuwe 
eigenaar. Hiermee werd een openbare verkoop voorkomen waarbij de bewoners op straat 
zouden zijn gezet  In deze jaren werden vanwege het verscherpte beleid van de provincie veel 
boerderijen openbaar verkocht. 
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Borgerink bewees zijn 'noabers' aldus een grote dienst waardoor ze als pachters op hun 
boerderij konden blijven. Het erve Binnengaait was tevens (schippers) herberg evenals het 
even verderop gelegen Koerdam. Hier werd veel vracht door karren aangevoerd en overgeladen 
in de Enterse zompen. Bij het erve Koerdam stond tevens een kraan en was er gelegenheid 
voor het opslaan van goederen. Het probleem was dat dit stuk van de Regge veel last had van 
verzanding 
 
 

 
 
 
Bij minder hoge waterstand kon de Koerdam niet meer bereikt worden en moesten de goederen 
bij Binnengaait worden overgeladen. Omdat hier geen kraan of pakhuis was gaf dat veel extra 
werk. Hierop heeft Borgerink handig ingespeeld door het Binnengaait aan te passen aan deze 
nieuwe functie. In 1751 werd de boerderij/herberg drastisch  uitgebreid. Er werd een schuur 
gebouwd voor de opslag van goederen. Deze schuur had een 'doorreed' waarbij de geladen 
karren er aan de voorkant konden inrijden, hun lading lossen en dan aan de achterkant er 
weer uit konden rijden. Ook was het mogelijk voor karren op doorreis hun wagen 's nachts in 
de schuur te zetten. De paarden werden dan in de boerderij ondergebracht waar veel  stallen 
en kribben aanwezig waren.  
 
Er kwam een kraan voor het overladen van de goederen. Zelfs liet Borgerink de wegen van 
Binnengaait naar Almelo en Delden verbeteren en ophogen. Er kwam een nieuwe ophaalbrug 
over de Regge zodat het verkeer niet meer door de voorde hoefde. 
 
 

 
 
 

De investeringen hadden resultaat en spoedig had Binnengaait een groot deel van de 
overlaadfunctie van de Koerdam en het verderop gelegen erve Rappert overgenomen. Op de 
nieuwe ophaalbrug werd tol geheven die door Binnengaait geïnd werd. Alle activiteiten die 
Borgerink in die jaren heeft ontplooid zijn ook niet onopgemerkt gebleven bij het 
markebestuur. Er was nogal wat grond in bezit genomen dat van de marke was. Het 
markebestuur presenteert hem dan ook de rekening. Er ontstaat een conflict tussen de 
eigenaar van het Cattelaer en de marke. Borgerink vindt dat hij door het verbeteren van de 
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wegen en het leggen van een brug veel voor de  gemeenschap heeft gedaan. De grond die hij 
van de marke in bezit heeft genomen wordt volgens hem dan ook veel te hoog getaxeerd. Het 
markebestuur is het helemaal niet met hem eens. De wegen naar Almelo en Delden waren 
volgens de marke niet eens zo slecht. Hierbij komt nog dat het ene eind van de nieuwe 
ophaalbrug ook op markegrond blijkt te liggen. Midden in dit conflict overlijdt Antony 
Borgerink in 1753 op Huis Cattelaer. Twee jaar later overlijdt zijn vrouw eveneens en blijven 
de dochters  Gerhardine (1719) en Swanida (1716) achter op het Cattelaer. Het markebestuur 
heeft inmiddels gedaan gekregen dat de ingezetenen van Enter geen tol meer hoeven te betalen 
op de brug. Nog jaren  van juridische strijd volgen voor de conflicten rond de grondtaxaties 
zijn bijgelegd. Het overslagcentrum Binnengaait gaat het voor de wind en de dames Borgerink 
hebben alle reden tot tevredenheid.  
 
In september 1771 wordt de rust wreed verstoord als bekend wordt welk verzoek de graaf van 
Twickel heeft gedaan aan het markebestuur van Enter. 
 

’Den ondergeschrevene C.G.  Van Wassenaar, Heer van Twickel etc., Voornemens zijnde, eene 

vaart te laten graven, welke voor zo veel de Enterse Markte betreft, zou lopen langs de 

bekende leydinge bij het Rauler, en deselve volgen,  tot de plaatse daar deselve in de Goorse 

Schipbeek komt in te vallen, adresseert sig hier meede, aan voornoemde goedsheeren der 

Enterse Markte, met gedienstig verzoek dat dezelve gelieven goetgunstig toe te staan, dat den 

ondergeschrevene, voornoemde waterleyding moge laten verwijden en verdiepen zoo veel tot 

eene bequame vaart noodig is en zulks op des ondergeschrevenes eygen en privatieve kosten, 

met aanbodt om ook over de voornoemde vaert, bij aldien de goedsheeren zulks noodig 

oordelen  zoodanige vonders ofbrug te leggen en ten euwigen dage te onderhouden, als 

voorgemelde goedsheeren in hunnen markte nodig zullen oordelen, alles buiten eenige kosten 

of bezwaar voor de markte. ' 'Twickel  20 september 1771'.  

 
Vooral toen hieruit bleek dat deze vaart  één kilometer stroomafwaarts van het Cattelaer zou 
uitmonden in de Regge, realiseerden de dames Borgerink zich de gevolgen hiervan. Een  groot 
deel van de vracht van Hengelo, Enschede en het Duitse achterland zou niet meer overgeladen 
worden bij Binnengaait maar aan het eind van de vaart in Delden. Binnengaait zou een groot 
deel van  zijn overslagfunctie verliezen en de inkomsten zouden drastisch teruglopen. Het 
markebestuur van Enter heeft echter met het verzoek van de graaf geen enkele moeite. Op 10 
oktober 1771 berichten ze de graaf dat hij op de vermelde condities zijn gang kan gaan. De 
dames Borgerink  protesteren heftig en vechten de marke-resolutie op juridische gronden aan. 
Ze hebben geen succes.  
 
Dan wordt er zwaarder geschut in stelling gebracht. Op 18 april 1772 berichten zij graaf Carel 
dat zij de aanleg van de vaart 'metterdaad' zullen verhinderen en al het uitgegraven zand 
'wederom doen inlijken'. Dat liegt er niet om. Fel verzet dus van de eigenaressen van het 
Cattelaer. Op dit punt is vaak een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.  Heel Enter zou 
te hoop zijn gelopen tegen de aanleg van de Twickelervaart. Niets is minder waar. Het 
markebestuur gaf zonder enig probleem haar toestemming. De schippers waren er alleen maar 
bij gebaat en veel arme Enterse dagloners hebben jaren vast werk gehad met het graven van 
de vaart.  
 
De dames Borgerink voeren hun dreigement uit en in de nacht van 18 op 19 april 1772 wordt 
door handlangers van hen al het uitgegraven zand weer in de vaart  gesmeten. In de nacht 
van 5 op 6 april daaraan voorafgaand waren al de twee schutsluizen opengezet en was het 
water weggelopen. Grote schade was hierdoor veroorzaakt. Er ontstaat een zeer gespannen 
situatie. Ondanks het uitloven van een grote geldpremie worden de daders niet 
opgepakt. ledereen zoekt ze in de richting van Binnengaait. Bewijzen zijn echter niet 
voorhanden. Verantwoordelijk zijn natuurlijk de dames Borgerink die openlijk hadden 
aangekondigd dit onheil te zullen aanrichten. Al met al een zeer onverkwikkelijke zaak en in 
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menig Enters huisgezin was het onderwerp van gesprek, omdat veel arbeiders uit Enter 
kwamen. Het werkvolk wordt overdag lastig gevallen en vooral de werkbazen moeten het 
ontgelden en worden voor alles en nog wat uitgescholden. Onder druk sympathiseren 
sommige arbeiders met de vernielers waardoor de zaken uit de hand dreigen te lopen. De graaf 
richt een dringend verzoek tot de dames Borgerink niet tot verder verzet aan te zetten. Hij laat 
advocaat Putman uit Deventer komen om de gemoederen te sussen. Nu wordt ook 's nachts 
de vaart bewaakt en er worden enige manschappen met trommels geplaatst in de 'hulsebossen 
voor de poort van het Catteler' om tijdig te waarschuwen voor ongewenst bezoek. Om maar zo 
snel mogelijk het  gedeelte op Enters grondgebied klaar te krijgen wordt al het werkvolk dat 
men kan krijgen in Enter en Delden opgetrommeld. Zelfs uit Goor worden honderdvijftig 
arbeiders gehaald, waarmee ze 'sonder eenig geweld en goede ordre het Catteler met slaande 
trom voorbij  trokken'.  
 
Op 18 mei 1772 bereikt men de markegrens van Delden en de werkbazen Hiltjesdam, 
Schuytemaker, Cortekaas en Ter Plegt kunnen opgelucht ademhalen. Het heuglijk feit wordt 
gevierd met bier en wijn en van het kasteel Twickel komen de kleine stukken geschut om een 
serie saluutschoten te lossen. De graaf van Twickel zit intussen niet stil en koopt op 28 juli 
1772 de gewaarde hoeve 'Groot Peddemors'  ('Beumert). Hij krijgt hiermee als 'gewaard' 
eigenaar toegang tot de 'goedsherenvergadering' van de Enter marke en kan daar zijn stem 
laten horen tegen de daden van de juffers Borgerink. Op 31  augustus 1772 wordt weer een 
gedeelte van de vaart ingesmeten. Hierna is de ergste overlast van de kant van het Cattelaer 
voorbij. Wat kan beschaafde dames als Swanida en Gerhardina Borgerink, die toch  van 
deftige komaf waren, hebben bewogen tot zo'n onbezonnen avontuur? Het risico van 
gewonden of nog erger zat er op een gegeven ogenblik dik in. De financiële claims die hen 
boven het hoofd hingen waren helemaal niet te overzien. Zij moeten zich veel meer in hun 
bestaan  bedreigd hebben gevoeld dan tot dusverre is aangenomen. Men moet niet vergeten 
dat hun vader reeds in 1753 was overleden. Hoewel die niet onbemiddeld zal zijn geweest 
hadden de aankoop van de boerderijen en alle activiteiten rond Binnengaait hem veel geld 
gekost. De lijfrente die de dames genoten zal niet voldoende zijn geweest om er van rond te 
komen. De inkomsten van het overslagcentrum en de tol op de brug zal toch een belangrijke 
bron van inkomsten voor hen zijn geweest. Ze moeten zelf erg zijn geschrokken van wat ze 
aangericht hebben want tot in de zomer van 1773 hebben de gravers van de Twickelervaart 
geen last meer van verzet van de zijde van het Cattelaer. 
 
De graaf van Twickel had intussen bij de drost van Twente een gigantische schadeclaim 
ingediend die de dames Borgerink zeer zwaar op de maag lag. De drost had de dames op 
strenge toon gelast zich te onthouden van verdere daden van verzet om de zaak niet nog erger 
te maken. Als dan ook in de zomer van 1773 de beschadigingen van de Twickelervaart de kop 
weer opsteken is dit volkomen in tegenspraak met wat ze de drost beloofd hebben. Op 11 juni, 
22 juni en 4 juli 1773 zijn er weer insmijtingen. De moeilijkheden dreigen opnieuw te 
ontstaan. Het vermoeden bestaat dat nu Binnengaait en zijn trawanten op eigen houtje de 
boosdoeners zijn want de dames hadden al laten weten hun verzet te staken. Naast de 
eigenaren van het Cattelaer dreigde natuurlijk ook de kastelein van Binnengaait flinke schade 
te lijden. Deze wilde blijkbaar zijn verzet nog niet staken, al gebeurde dat wel anoniem. Ook 
komen er klachten bij het markebestuur binnen van schippers die lastig gevallen worden bij 
Binnengaait. Men smijt dingen in de Regge die de doorgang verhinderen.  
 
Het wordt de schippers waarschijnlijk kwalijk genomen dat ze zich niet verzet hebben tegen 
de aanleg van de vaart. Het markebestuur vraagt de dames Borgerink dringend druk uit te 
oefenen op Binnengaait  om de vrije doorgang over de Regge te garanderen. Of de emoties bij 
de heropleving van de moeilijkheden een rol hebben gespeeld weten we niet, maar op 9 
augustus 1773 overlijdt Gerhardina Borgerink op 54-jarige leeftijd. Hiermede is een triest eind 
gekomen aan een onbezonnen avontuur. De Twickelervaart zou van nu af aan 'vrij en 
onbespiert' worden gelaten. De schadeclaim die de graaf van Twickel  bij het Drostengerecht 
had ingediend wordt tot een bedrag van 1500 gulden toegekend. Juffrouw Swanida Borgerink 
betaalt hiervan  800 gulden terwijl zwager professor Ruckerfelder uit Deventer de resterende 
700 gulden bijpast. Een bewijs dat de juffers Borgerink toch niet zo kapitaalkrachtig waren. 
Wat men gevreesd had gebeurde. Meer dan driehonderd schepen per jaar die anders bij 
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Binnengaait hun vracht hadden geladen of uitgeladen, doen dat nu bij Carelshaven in Delden. 
Evenzovele karren die de vracht verder hadden moeten brengen, komen ook niet meer.  
 
Swanida is dus alleen achter gebleven op het Cattelaer. Een tuinman die in het bouwhuis 
woont verzorgd de buitenboel. Een dienstbode verzorgt het huishouden. Op latere  leeftijd is 
er vermoedelijk familie bij haar komen wonen. De volkstelling van 1795 vermeldt namelijk vijf  
personen als bewoners van het herenhuis. Haar zwager, de oud-burgemeester van Deventer, 
Gerhard Dumbar,  heeft de zakelijke beslommeringen van haar overgenomen. Sinds 1792 
verschijnt hij ook op de vergaderingen van het markebestuur als gemachtigde van Swanida 
Borgerink. In 1796 overlijdt Swanida op  80-jarige leeftijd op het Cattelaer. De erfgename van 
Swanida, de weduwe van Gerhard Dumbar, weet niet anders te doen dan het herenhuis met 
grond en boerderijen te koop aan te bieden. In juni 1B04 wordt het geheel voor 40.000 gulden 
verkocht aan de heer Yndjen Eindhoven uit Blokzijl. De zoon van deze Eindhoven is een keer 
op een vergadering van het markebestuur geweest ter kennismaking. Later werd het beheer 
overgelaten aan rentmeester G. Zweers.  
 
De bezittingen van het Cattelaer worden geleidelijk allemaal verkocht. Op 2 december 1806 
wordt het erve Seendam voor 3000 gulden verkocht aan de weduwe van B. Seendam. In 1811 
wordt het erve Siemerink (Kattelaar) verkocht aan Arent Ezendam (bewoner Binnengerrit). Het 
Wolfs wordt in 1811 verkocht aan J.A. ter Horst. In 1815 koopt Arent Ezendam het erve 
Binnengaait met de herberg voor 2900 gulden. Op 30 november 1815 verkoopt hij de herberg 
weer door aan Jan ten Zeldam uit Delden voor 5440 gulden. De koopakte tussen Arent 
Ezendam en Jan ten Zeldam volgt hier gedeeltelijk: 
 
Voor Wolter Jalink openbaar  notaris in de residentie van Goor, hoofdplaats van het kanton 
van dien naam arrondissement Almelo, provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid der 
nagenoemde en meede ondergetekende getuigen. Is gecompareerd Arent Ezendam, kastelein, 
woonende aan de herberg bij het Cattelaer onder Enter, gemeente van Rijssen kanton van 
Goor no. 273. 

  

Dewelke bij deeze tegenwoordige acte, onder vrij waring als na regte heeft verkogt, afgestaan 

en overgedragen: Aan Jan te Zeldam, molenaars baas op den Twickelsschen zaagmolen, en 

aldaar, in de gemeente en kanton van Delden arrondissement Almelo voornoemd woonachtig, 

alhier tegenwoordig en deese accepteerende het onroerend goed waar van de omschrijving 

volgd, te weten: De herberg genaamd Binnengerrit,  bestaande in huis gemerkt no. 273, schuur 

en onderhorige lande rijen namelijk: vijf en een half mudde bouwland liggende aan de overzijde 

der weg van Rijssen naar Delden en belendende ten noorden aan deze weg ten zuiden aan Jan 

Dikkers en Willem Arends ten westen aan de beek en ten oosten aan de gemeene veldgrond, 

zijnde dit bouwland genaamd het Nijeland; voorts een hooimate de Joden Mate genaamd 

gelegen kort bij het Kattelaar en belendende te noorden aan Jannes Geerdink ten zuiden aan 

de gemeene veldgrond ten westen aan Bernardus Slag en ten oosten meede aan de gemeene 

veldgrond; nog een hooimate, Mennegats Mate genaamd, groot twee dagwerk meede bij het 

Kattelaar geleegen en belendende ten noorden aan Jannes ten Katteler, ten zuiden aan Hendrik 

Mennegat, ten oosten aan de weduwe  en kinderen van Yntjen Eindhoven en ten westen meede 

aan Hendrik Mennegat; nog een Gaarden agter de bovengemelde herberg of woonhuis, groot 

een schepel lands liggende ten zuiden aan de bovengemelde weg, ten westen met het huis en 

voor het zelve liggende grond aan de beek en overigens aan de gemeene veldgrond. Een 

bleekveld groot een vierde dagwerk liggende ten noorden van het huis aan de Schipbeek, voorts 

nog de ophaalbrug gelegen over de beek of rivier genaamd de Regge met dezelver tollen, 

waarvan het onderhoud en instandhouding voor rekening van den koper is; en dan nog de 
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visscherije langs de  Jodenmaat voornoemd en de vischvijver gelegen in een halve maansche 

rigting aan de oostzijde van gemelde rivier; alles bij het Cattelaer onder Enter voormeld 

geleegen, zo als dit alles door verkoper is aangekogt van voornoemde weduwe en kinderen van 

Yntjen Eindhoven blijkens koopcontract op den twintigsten mei deeses jaars voor de 

ondergetekende notaris en getuigen gepasseerd en den vierentwintigsten der maand te Goor 

behoorlijk geregistreerd. Voorts zijn onder deesen koop meede begrepen de toebehoren en 

verdere roerende goederen hierna omschreeven te weeten: de zolders: en losse planken zo op 

de schuur als op het huis liggende, drie steenen en alle houten paardekribben en ruiven, welke 

in het voorzeide huis en schuur voorhanden zijn, het zij dezelve los of vast staan.Een turfschuur, 

staande aan de noordzijde van het woonhuis, een secreet, een pomp en een kraan, alles bij en 

voor hetzelve, mitsgaders alle verdere getimmertes welke zig op het voorzeide verkogte goed 

bevinden, alleen met uitzondering van het ymenschuur. Alles zodanig als zulks hier vooren 

omschreeven is en aan verkoper welbehoord met zijn open depentien. 

 

 

Erve Binnengaait 
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Bouwhuis Cattelaer 

 

Houtman, Rapperdweg 5 te Zeldam 
 

Op het erve Houtman wordt nog steeds een brief uit het jaar 1600 bewaard. Hierin is sprake 

van handelscontracten met Amsterdam en van de overslagfunctie van deze boerderij. Boer 

Houtman had eigen handel en was ook facteur. Deze boerderij had een goede verbindingsweg 

met Delden. In het jaar 1812 werd de Nieuwe Postweg aangelegd, op anderhalve kilometer van 

de boerderij. Langs deze boerderij stroomde de Potlee naar de Regge. In het jaar 1825 

trouwden Gerrit Jan Leuvelink en Gerritdina Houtman waarna de overslagfunctie werd 

overgelaten aan Rapperd. Het voorhuis van de huidige boerderij heeft dikke muren met 

raamkozijnen van Bentheimerzandsteen, afkomstig van het voormalig klooster te Albergen. 

Honderd meter verderop is de oude havenkolk nog aanwezig. 

 

 

Rapperd, Rapperdsweg 3 te Zeldam 
 

Het erve Rapperd is vooral bekend als startpunt van de houtvlotters voor het vervoer van 

klomphout naar Enter. Hier zijn ook andere koopmansgoederen overgeslagen. Vermoedelijk 

is hier een kraan geweest. Daarvan getuigt een erg oud vioolblok dat bij Rapperd werd 

gevonden en nog aanwezig is. 
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Krommendam, Enterweg 1 te Elsenerbroek 
 

De Krommendam ligt dichtbij de Regge, westelijk van de weg Goor-Enter. Hier was in de Regge 

een voorde, een doorwaadbare plaats waar ook wagens passeerden. De Krommendam 

fungeerde als herberg voor schippers en voerlui en werd uitgebaat door de familie Sprokkereef. 

Omstreeks het jaar 1885 werd de herberg opgeheven. Er staat een grote schuur waarin Jan 

Hendrik Sprokkereef tussen de jaren 1876 tot 1940 boerenwagens maakte.  

 

 
Jan KOLHOOP, landbouwer op Koerdam, geboren op 01 december 1809 te Elsenerbroek, 
overleden op 01 februari 1878 te Enterbroek op 68-jarige leeftijd. 
 
Op 10 april 1843 komt Jan Kolhoop met attestatie van Goor binnen. 
Het erve Koerdam, waar enkele eeuwen een Siemerink woonde, die zich ook wel Koerdam 
noemden. Jannes Ezendam, geboren 3 november 1776 op het erve Ezendam, trouwde op 26 
april 1800 met de erfdochter Janna Hendrika Siemerink, noemde zich Koerdam. 
Het erve Koerdam, dat aan de Regge lag, had naast een klein boerderijtje een overslag bedrijf. 
Daar werden de goederen uit Twenthe  in de zompen geladen om verder te vervoerd te worden 
naar het westen van het land. 
Nadat de Heer van Cattelaer, de heer Borgerink, op het erve Binnengaais de factorij met een 
overslag bedrijf begon, was het omstreeks 1750 op Koerdam afgelopen. 
In het Rechtelijk Archief van Kedingen, inv. nr. 84, zien we dat op 26 juni 1802 het erf is 
verkocht aan Derk ter Keurst, op erve Teemker in Elsenerbroek. Hij word eigenaar van het 
Koerdam voor 1500 gulden. 
Het erf werd op 22 april 1842 door Jan Kolhoop gekocht van de erven Ter Keurst. (akte 82 van 
de notaris Jalink te Goor). 
Op zijn sterfbed werd nog een testament opgemaakt, op 21 januari 1878, akte nr.2122 en 
2123, bij notaris Poelie te Wierden. 
 
Zoon van Marten Odinck KOLHOOP (Oedijnk ook Oonk) en Aaltje LEUSINK. 
Getrouwd op 30-jarige leeftijd op 21 augustus 1840 te Markelo met Alberdina GIJMINK, 21 
jaar, geboren op 28 maart 1819 te Kerspel Goor, overleden op 25 januari 
1887 te Enterbroek op 67-jarige leeftijd. 
 
Wordt lidmaat van de NH kerk op 24 juni 1849 te Enter. 
Alberdina laat een testament opmaken op 16 maart 1885 bij notaris Poelie in Wierden. Op 5 
mei 1885 wordt het testament alweer ongedaan gemaakt. Per zelfde datum verkoopt ze de 
onverdeelde helft van de navolgende vaste goederen; in gemeente Wierden sectie D. 491 tot 
499, 502, 506, 507, 1276, 2107 t/m 2111 en 2597. In Ambt Delden G. 1173 en 1177 en 
onder Markelo B 2150, totaal voor 3500 gulden. aan haar zoons Marten en Hendrik Jan. Ook 
verkoopt zij aan dezelfde zoons op die dag, de onverdeelde helft van enige huismeubelen, 
kleding, huis, bouw en melkgereedschappen, vee, gewassen, zoowel te velde en geoogst.  
 

Dochter van Jan GIJMINK, landbouwer te Kerspel Goor, en Jenneken WIEGMANNINK 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Marten (Koerdams Martn), landbouwer, geboren op 30 december 1840 te Kerspel Goor, overleden 
op 28 april 1899 te Enterbroek op 58-jarige leeftijd.  
 
Hij was ongetrouwd. Er werd verteld dat hij overleden is door dat hij te veel vlees had gegeten van 
een varken dat dood was gegaan. 

2.  Jan, geboren op 14 maart 1843 te Enterbroek, overleden op 04 juni 1846 op 3-jarige leeftijd. 
3.  Aaltjen, geboren op 29 april 1846 te Enterbroek, overleden op 23 mei 1882 te Ypelo op 36-jarige  

leeftijd. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 05 mei 1869 te Wierden met Mannes (Mans) ASSINK, 30 jaar, 
landbouwer, geboren op 26 februari 1839 te Ypelo, overleden op 29 oktober 1886 te Ypelo op  
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47-jarige leeftijd. 
Zoon van Hendrikus ASSINK, landbouwer op `t Assink, en Maria WOLTHUIS. 

4.  Jenneken, geboren op 28 september 1848 te Enterbroek, overleden op 01 februari 1919 te Elsen  
op 70-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 27 juni 1872 te Markelo met Jan Arend BAKKER, 28 jaar,  
landbouwer, geboren op 13 juli 1843 te Elsen, overleden op 03 januari 1905 te Elsen op 61-jarige  
leeftijd. 
 
De vader Gerrit Hendrik Bakker verkoopt aan zijn beide zoons, Jan Arend en Willem, de gehele  
boerderij met huis, grond en schaapskooi, voor 5000 gulden. Dit is beschreven op 27 januari 1886  
bij notaris Poelie te Wierden, akte nr.4525. Broer Willem (ongetrouwd) maakt op de zelfde dag zijn  
testament op. 

 
Zoon van Gerrit Hendrik BAKKER, landbouwer te Elsen, en Aleida BROEZE. 

5.  Johanna, geboren op 11 november 1850 te Enterbroek, overleden op 18 april 1878 te Elsenerbroek 
op 27-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 19 juni 1875 te Goor met Hendrik BRUNNEKREEFT, 41 jaar,  
landbouwer, geboren op 20 maart 1834 te Goor, overleden op 15 juli 1890 op 56-jarige leeftijd. 
 
Binnen 11 jaar tijds drie keer getrouwd en drie keer weduwnaar geworden. 

 
Zoon van Gerrit BRUNNEKREEFT, landbouwer, en Johanna Gerhardina SPROKKEREEF. 
Hij is later getrouwd op 45-jarige leeftijd op 03 mei 1879 met Geertruida Johanna WEGEREEF,  
22 jaar, geboren op 25 november 1856 te Hengevelde, overleden op 23 juni 1884 te Goor op 27 
-jarige leeftijd, dochter van Arend Gerrit WEGEREEF en Johanna Willemina WANINK. Hij is later  
Getrouwd op 52-jarige leeftijd op 28 mei 1886 te Goor met Janna BRAAKMAN, geboren 1855 
te Laren (Gld), overleden op 24 november 1888, dochter van Hendrik Jan BRAAKMAN, landbouwer 
te Laren, en Janna  PAALMAN. 

6.  Gerritdina, geboren op 25 januari 1853 te Enterbroek, overleden op 25 november 1904 te Notter  
op 51-jarige leeftijd. Aangifte door Gerrit Hendrik Wibbelink, 51 jaar en Jan Beunk, 27 jaar. 
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 16 september 1874 te Wierden met Hendrik Jan WESSELS 
 (Haarpers), 33 jaar, landbouwer, geboren op 17 september 1840 te Notter, overleden op 12  
april 1915 te Notter op 74-jarige leeftijd. 
Zoon van Fredrik Jan WESSELS (Harbers), landbouwer, en Gerritdina HEGEMAN. 
 
Dit echtpaar kreeg drie doodgeboren kinderen. 

7.  Fenneken, geboren op 05 november 1855 te Enterbroek op Koerdam, overleden op 22 april 
1939 te Deldenerbroek op 83-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 20-jarige leeftijd op 24 januari 1876 te Ambt Delden met Jan Hendrik LAMMERTINK, 
36 jaar, landbouwer op Hagen, geboren op 16 maart 1839 te Deldenerbroek, overleden op 26 
februari 1915 te Ambt Delden op 75-jarige leeftijd. 
Zoon van Jannes LAMMERTINK, timmerman en landbouwer, en Janna TER WEELE (Rikkerink). 

8.  Hendrik Jan (Koerdam)  
9.  Jannes  

10.  Arend Jan (Doven-Aorntje)  
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2016, erve Doven 
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Hendrik Jan KOLHOOP (Koerdam), landbouwer op Koerdam, geboren op 09 januari 
1858 te op Koerdam Enterbroek, overleden op 18 december 1904 te Enterbroek 939 op 46-
jarige leeftijd, aangifte is gedaan door Jan Velten en Karel Wolves. 
Zoon van Jan KOLHOOP en Alberdina GIJMINK. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 27 december 1881 met Johanna Hendrika BEKKERS, 21 
jaar, geboren op 11 januari 1860 te Herike, overleden op 17 mei 1942 te Enterbroek op 82-
jarige leeftijd. 
Dochter van Gerrit Jan BEKKERS en Jenneken LUTTIKHEDDE. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan, landbouwer op Nieuw Koerdam, geboren op 22 april 1882 te Enterbroek, overleden op  
29 november 1962 te Enterbroek op 80-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 56-jarige leeftijd op 24 november 1938 te Wierden met Johanna Maria TER KULVE,  
47 jaar, geboren op 16 oktober 1891 te Hengelo, overleden op 03 november 1967 te Enterbroek  
op 76-jarige  leeftijd. 
Dochter van Gerrit Jan TER KULVE en Maria TER HORST. 
Zij was eerder getrouwd op 40-jarige leeftijd op 26 mei 1932 te Wierden met Jan Hendrik  
KOLHOOP, 43 jaar, geboren op 25 april 1889 te Enterbroek, overleden op 08 maart 1936 te 
Enterbroek op 46-jarige leeftijd. Was met zijn broer Jan boer op Nieuw Koerdam.  
Zoon van Hendrik Jan  Kolhoop (Koerdam) en Johanna BEKKERS.                           
 

2. Gerrit Jan, landbouwer op Koerdam, geboren op 20 oktober 1883 te Enterbroek, overleden op  
06 augustus 1979 te Enterbroek op 95-jarige leeftijd. 

3. Alberdina, geboren op 18 februari 1887 te Enterbroek, overleden op 11 januari 1962 te 
Elsenerbroek op 74-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 20-jarige leeftijd op 04 april 1907 te Wierden met Gerrit Jan SENKELDAM, 26 jaar, 
landbouwer op Senkeldam, geboren op 13 januari 1881 te Elsenerbroek, overleden op 03 
april 1951 op  70-jarige leeftijd, begraven op 07 april 1951 te Goor, vak J nr. 74. 
Zoon van Jan SENKELDAM, landbouwer, en Janna Margaretha WEGEREEF. 

4. Jan Hendrik, geboren op 25 april 1889 te Enterbroek, overleden op 08 maart 1936 te Enterbroek op 
46-jarige leeftijd. 
Was met zijn broer Jan boer op Nieuw Koerdam. 
Getrouwd op 43-jarige leeftijd op 26 mei 1932 te Wierden met Johanna Maria TER KULVE, 40 jaar 
oud, geboren op 16 oktober 1891 te Hengelo, overleden op 03 november 1967 te Enterbroek op  
76-jarige leeftijd. 
Dochter van Gerrit Jan TER KULVE en Maria TER HORST. 
Zij is later getrouwd op 47-jarige leeftijd op 24 november 1938 te Wierden met Jan KOLHOOP,  
56 jaar, landbouwer op Nieuw Koerdam, geboren op 22 april 1882 te Enterbroek, overleden  
op 29 november 1962  te Enterbroek op 80-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan 
KOLHOOP en Johanna Hendrika BEKKERS. 

5. Albert Jan  
6. Willemina, geboren op 30 september 1897 te Enterbroek, overleden op 01 augustus 1913  

te Enterbroek op 15-jarige leeftijd. 
 
 
Albert Jan KOLHOOP, geboren op 30 oktober 1891 te Enterbroek, overleden op 23 januari 
1975 te Enterbroek op 83-jarige leeftijd. 
 
Was boer op Koerdam samen met zijn ongetrouwde broer Gerrit Jan. 

 
Zoon van Hendrik Jan KOLHOOP (Koerdam) en Johanna Hendrika BEKKERS. 
Getrouwd op 42-jarige leeftijd op 07 juni 1934 te Ambt Delden met Johanna Hendrika TEN 
DUIS, 28 jaar, geboren op 15 december 1905 te Ambt Delden, overleden op 25 april 
1989 te Enterbroek op 83-jarige leeftijd. 
Dochter van Jan TEN DUIS en Jenneken TEN DUIS. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Hendrik Jan Johan Willem (Koerdams Hendrik), landbouwer, geboren op 10 september 
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1935 te Enterbroek, overleden op 31 juli 2011 te Almelo op 75-jarige leeftijd. 
Ongetrouwd. 

 
 
 

 
 
Erve Koerdam  

 
 
De voorde in Elsenerbroek 
 
 
Om vee de gelegenheid te bieden een beek of sloot te passeren om een weide aan de andere 
oever te bereiken werd soms een koevoorde aangelegd. Met flinke veldkeien, die op hun plaats 
werden gehouden door in de ondergrond gedreven houten staken werd de bodem van de 
stroom bedekt om te voorkomen dat de dieren uitgleden of wegzakten in de modder. Een 
voorbeeld is de tien meter brede voorde in een beek bij Smeerling in een zijdal van de Ruiten-
Aa. De Drentse plaats Coevorden dankt haar naam aan zo'n koevoorde, net 
als Ochsenfurt en Oxfort. 

Verschillende  plaatsnamen in het Nederlandse taalgebied herinneren aan een oude voorde 
en hebben -voorde of een variant daarvan in hun naam (-voord, -foort). Zie in het Nederlands 
onder andere Amersfoort, Coevorden, Vilvoorde, Steenvoorde (Frans-Vlaanderen) en Vorden. 
De naam komt ook in andere talen en landen voor. 

• Duitsland: Dietfurt, Erfurt, Frankfurt, Ochsenfurt en Steinfurt 

• Verenigd Koninkrijk: Guildford en Oxford 
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Voorde is tevens een cognaat van fjord, een woord dat het Nederlands ontleende aan de 
Scandinavische talen. In die talen vindt men ook veel plaatsnamen met -fjord of fjorden, 
zoals in de Oslofjorden. 

Men duidde een voorde ook aan met drecht, trecht of tricht, afgeleid van Latijn traiectum dat 
doorgetrokken betekent en via een andere weg en met een andere betekenis ook in het 
Nederlands kwam als het woord traject. Steden met een dergelijk achtervoegsel in hun naam 
hebben die meestal te danken aan de nabijheid van een doorwaadbare plaats. Voorbeelden 
zijn Maastricht en Utrecht. 

 

 
 
De voorde (doorwaadbare plaats) in de Regge achter erve Teemker (Kolhoopsdijk). Op de 
achtergrond erve Groot Kolhoop. De oude landwegen volgden de hoge gronden, waren 
enigszins bochtig en niet altijd scherp begrensd. Rivieren en beken stak men over bij een 
doorwaadbare plaats. 
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Jannes KOLHOOP, smit, geboren op 07 februari 1860 te Enterbroek, gedoopt (NH) op 04 
maart 1860 te Enter, overleden op 05 juli  1887 te Lonneker op 27-jarige leeftijd. 
 
Woont op 28 april 1886 nog in Hengelo. Heeft daarna een smederij in Lonneker. Jannes overlijdt 
in 1887. Zijn vrouw en kinderen gaan voor korte tijd terug naar haar ouderlijk huis in 
Enterbroek. 
 
Zoon van Jan KOLHOOP en Alberdina GIJMINK. 
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 12 september 
1884 te Wierden met Fenneke SEPPENWOOLD (Hutten Fenne), 20 jaar, geboren op 10 
februari 1864 te Enterbroek, overleden op 23 februari 1912 te Wiene, Ambt Delden op 48-
jarige leeftijd. 
 
Fenneken komt na het overlijden van haar man terug bij haar ouders die woonden op Klein 
Mennegat (Meier) in Enterbroek aan de Kremersweg. 
Op 14 juni 1892 verhuisde zij als dienstmeid naar Markelo. Fenneken hertrouwd op 29 
september 1894 te Holten met Teunis Temmink, 59 jaar, arbeider, die weduwnaar was van 
Janna Jansen, waarmee hij 35 jaar geleden was getrouwd. Fenneken trouwt voor de tweede 
keer op 27 november 1897  met Antony Temmink. Van 1899 tot 1907 woont het gezin in 
Rijssen, daarna naar Ambt Delden. Fenneken overlijdt in 1912 te Wiene. 
Haar kinderen Jan en Aaltje gaan in 1892 naar haar grootouders op het "Seppenwoold" onder 
Deldenerbroek. Haar jongste zoon Derk Temmink vertrekt op 8 jarige leeftijd naar Nijmegen. 
Aaltje is in Bornebroek getrouwd en woonde in Dieren. 

 
Dochter van Albert Jan SEPPENWOOLD (Klein Mennegat), landbouwer, 
en Derkje MEIJERINK. 
Zij is later getrouwd op 30-jarige leeftijd op 29 september 
1894 te Holten met Teunis TEMMINK, 59 jaar, geboren op 11 februari 1835 te Holten, 
overleden op 08 december 1896 te Holten op 61-jarige leeftijd, zoon van Berend 
TEMMINK, wever, en Harmina POT. Hij was eerder getrouwd op 24-jarige leeftijd op 08 
november 1859 te Holten met Janna JANSEN, 34 jaar, geboren op 17 februari 
1825 te Holten, overleden op 13 september 1893 te Holten op 68-jarige leeftijd, dochter 
van Willem JANSEN en Hendrika BIESTE. Zij is later getrouwd op 33-jarige leeftijd op 27 
november 1897 te Holten met Anthonie TEMMINK (Hutten Tone), geboren 1855, zoon 
van Johannes TEMMINK en Geertje STROKAPPE. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan 

2. Aaltje, geboren op 22 februari 1887 te Lonneker, overleden op 14 april 1916 te Usselo, Lonneker op  
29-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 16 juli 1910 te Lonneker met Gerrit Jan BORNEBROEK,  
landbouwer, geboren 1883 te Lonneker. 
Zoon van Gerrit BORNEBROEK en Geertruid GEERDINK. 
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Jan KOLHOOP, geboren op 26 september 1884 te Enterbroek, overleden op 30 november 
1942 te Enschede op 58-jarige leeftijd. 
 
Komt op 7 jarige leeftijd op 30 december 1891 bij tante Fenneken op erve Hageman wonen. 

 
Zoon van Jannes KOLHOOP en Fenneke SEPPENWOOLD (Hutten Fenne). 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 07 mei 1910 te Enschede met Berendina 
Aleida BLENKERS, 22 jaar, geboren op 07 februari 1888 te Losser. 
Dochter van Lukas BLENKERS en Juliana TEN CATE. 
 
 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Johan  
2. Lodewijk  
3. doodgeboren dochter, overleden 1914 te Enschede. 
4. Bernard Jan, overleden 1941 te Enschede. 
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Johan KOLHOOP, geboren op 04 januari 1916 te Enschede, overleden op 22 februari 
1977 te Enschede op 61-jarige leeftijd. 
Zoon van Jan KOLHOOP en Berendina Aleida BLENKERS. 
Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 19 maart 1938 met Anna ZWIJNEPOEL, 
geboren 1916 te Enschede, overleden op 12 oktober 2005 te Enschede. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jan Berend  
2.  Lodewijk Frederik (Loeki)  

 
 
Jan Berend KOLHOOP, geboren op 18 juli 1938 te Enschede, overleden op 28 november 
2013 te Enschede op 75-jarige leeftijd. 
 
Directeur/eigenaar van Rogal B.V. galvaniseerbedrijf. 

Zoon van Johan KOLHOOP en Anna ZWIJNEPOEL. 
Hij woonde G.J. van Heekstraat 102 te Enschede. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 24  augustus 
1963 te Enschede met Hermine (Minie) HASSELDER, 25 jaar, geboren op 29 augustus 
1937, overleden op 15 april 2007 te Enschede op 69-jarige leeftijd. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Anita, verpleegkundige kinderafdeling, Medisch Spectrum Twente, geboren omstreeks 
1970 te Enschede. 

2.  Evelien Kolhoop. 
Getrouwd met Georgie NEWBY. 

 
Heeft het galvaniseerbedrijf van zijn schoonvader voortgezet. 
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Elsenerbroek  
 
 

 
 
Steenuilen  
 
 
Lodewijk Frederik (Loeki) KOLHOOP, geboren op 03 april 1941 te Enschede, overleden op 16 
augustus 2001 te Enschede op 60-jarige leeftijd. 
Zoon van Johan KOLHOOP en Anna ZWIJNEPOEL. 
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Hij woonde Roelof van Schevenstraat 177 te Enschede 
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 12 november 1965 met Anny NIJLAND. 
 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Jolanda, geboren op 04 september 1969 te Enschede. 
Getrouwd met Roy HOEFMAN. 

2.  Anneke, Werkzaam op de UT te Enschede, geboren op 04 september 1969 te Enschede. 
Getrouwd met Hans OELOFF. 

 
 
 
 

 
 
Erve Groot Kolhoop 
 
 
Lodewijk KOLHOOP, geboren op 21 maart 1926 te Enschede. 
Zoon van Jan KOLHOOP en Berendina Aleida BLENKERS. 
Hij woont Borgerspark 146 te Veendam. 
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 20 juli 1954 met Albertine Egelina HUCHRIEDE, 24 jaar, 
geboren op 30 maart 1930, dochter van Albert Huchriede en Engelien Boswinkel. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Rene Louis Engelbert, geboren op 13 december 1957 te Enschede. 
2.  Irene Mr. Rechter plaatsvervanger te Arnhem in 2004, geboren op 04 december 1961 te Enschede. 

Getrouwd met Hendrik Jan HEERES. 
3.  Alexander Michel, geboren op 06 maart 1973 te Groningen. 

 
 
Arend Jan KOLHOOP (Doven-Aorntje), landbouwer. Geboren op 25 maart 
1863 te Enterbroek, gedoopt (NH) op 12 april 1863 te Enter, overleden op 04 juli 
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1935 te Enterbroek op 72-jarige leeftijd. Aangifte gedaan door Jan de Wilde, 34 jaar, 
landbouwer.  
 
Doordat hij veel rookte is hij `s morgens in een hoestbui gestikt. 
Als jongste zoon geboren en opgegroeid op het Koerdam, is hij koeherder bij zijn zwager 
Lammertink te Deldenerbroek. Ook is hij twee keer een half jaar als scherpschutter in militaire 
dienst geweest. 
Het boeren plaatsje Doov’ n wordt in 1892 gekocht uit een verkoop van Kattelaar. Die hadden 
dit boerderijtje met een weefkamer in 1860 gesticht. Grootvader Kolhoop heeft hier eerst negen 
jaar alleen gewoond voordat hij getrouwd is. 

 
Zoon van Jan KOLHOOP en Alberdina GIJMINK. 
Getrouwd op 39-jarige leeftijd op 17 april 1902 te Wierden, getrouwd voor de kerk op 20 
april 1902 te Enter met Johanna TEN BRINKE, 30 jaar, geboren op 27 mei 1871 te Enter, 
gedoopt (NH) op 02 juli 1871 te Enter, overleden op 17 maart 1944 te Enterbroek op 72-
jarige leeftijd. 
Dochter van Fredrik Jan TEN BRINKE, landbouwer, en Geertruida VAN DEN BERG. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Alberdina Geertruida, geboren op 22 januari 1903 te Enterbroek, overleden op 05 mei 1983 te 
Enterbroek op 80-jarige leeftijd. 
Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 09 juni 1932 te Wierden met Hendrik Gerrit VOORTMAN (Weel`n  
Hendrik), 34 jaar, landbouwer, geboren op 11 januari 1898 te Enterbroek, overleden op 08 
februari 1963 op 65-jarige leeftijd. 
 
Boer op erve de Weele (Ypeloweg 4). Door een reumatische aandoening en de boedelscheiding,  
waar bij hem 3,5 ha grond werd toebedeeld, was hij genoodzaakt een nieuw huis te bouwen aan  
de Huttemansweg 3a. 
 
Zoon van Gerrit Jan VOORTMAN en Dina REEF. 

2. Gerrit Jan (Gertjan) (Doov`n Gertjan). 
 
 
Gerrit Jan (Gertjan) KOLHOOP (Doov`n Gertjan), landbouwer. Geboren op 03 december 
1905 te Enterbroek, gedoopt (NH.) op 04 februari 1906 te Enter, overleden op 01 januari 
1990 om 04.00 uur te Enterbroekop 84-jarige leeftijd, begraven op 05 januari 1990 te Enter. 
Zoon van Arend Jan KOLHOOP (Doven-Aorntje) en Johanna TEN BRINKE. 
Hij woonde Wolvesweg 3 te Enter. 
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 02 juni 1932 te Wierden met Johanna 
Gerritdina (Hanna) LOHUIS, 23 jaar, huisvrouw, geboren op 01 juni 1909 te Zuna, gedoopt 
(NH) te Rijssen, overleden op 24 mei 1991 te Enterbroek op 81-jarige leeftijd, begraven op 29 
mei 1991 te Enter. 
Dochter van Jan Hendrik LOHUIS (Truus), landbouwer, en Gezina Aleida OONK OP DE DIJK. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johanna Gezina (Janna), coupeuse, bezigheidstherapeut in het  Reggedal,  
geboren op 19 oktober 1933 te Enterbroek, gedoopt (NH) op 03 december 1933 te Enter. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 12 april 1957 te Wierden, getrouwd voor de kerk op 12 
april 1957 te Enter (NH) met Hendrik (Henk) MEILINK, 25 jaar, machinebankwerker en 
onderhoudsmonteur, geboren op 25 december 1931 te Enterveen, gedoopt (NH) te Enter. 
Zoon van Willem MEILINK, landbouwer en grondwerker bij de Heidemij, en Hendrika  
OOMS. 

2.  Jan Hendrik Arend  
3.  Arend Jan (Aornd)  
4.  Gerrit Albert  
5.  Johanna Gerritdina (Jo), geboren op 09 juni 1948 te Enterbroek, gedoopt (NH) op 04 juli 1948 te  

Enter. Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 25 november 1969 te Rijssen met Fredrik Jan (Freek)  
NIEUWENHUIS, 25 jaar, gemeente-ambtenaar. Geboren op 09 augustus 1944 te Rijssen, gedoopt 
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(gereformeerde gemeente) te Rijssen. 
Zoon van Gerrit Jan NIEUWENHUIS en Johanna TROOST. 

 

 
 

 
 
Erve Groot Kolhoop 
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Jan Hendrik Arend KOLHOOP, landbouwer, geboren op 18 februari 1935 om 04.30 uur 
te Enterbroek (geboorte-akte nummer 40), gedoopt (NH) op 07 april 1935 te Enter. 
 
Probant van deze genealogie. 

 
Zoon van Gerrit Jan (Gertjan) KOLHOOP (Doov`n Gertjan) en Johanna 
Gerritdina (Hanna) LOHUIS, huisvrouw. 
Hij woont vanaf november 2002 aan de Hogebrink 19 te Enter.  
 
Geboren en getogen aan de Wolvesweg 3 te Enterbroek. 

 
Getrouwd op 21-jarige leeftijd op 30 augustus 1956 te WIERDEN, getrouwd voor de kerk 
op 30 augustus 1956 te ENTER (NH) met Gesina (Sientje) BAAN, 22 jaar, huisvrouw, 
geboren op 12 april 1934 te Rectum, gedoopt (NH) te Rijssen. 
Dochter van Hendrikus (Dieks) BAAN (Aolbers), landbouwer, 
en Hermina (Mina) JANSEN, huisvrouw. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Johanna Gerritdina (Joke), verpleegkundige bij de afdeling cardiologie in het ziekenhuis te Almelo,  
geboren op 25 januari 1957 te Enterbroek. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 24 juni 1982 te Wierden met Jan PLUIMERS, 26 jaar, landbouwer, 
houthandel, hogedrukreiniging en paardenstalhouderij. Geboren op 18 november 1955 te Enter. 
 
In 2008 verkoopt Jan zijn grond aan overzijde van de weg aan Geert ter Steege in Ypelo. Tegelijk 
koopt hij 3500 hectare grond achter zijn bedrijf en maakt plannen om hier een golfbaan op te richten. 
Als de plannen van de golfbaan niet doorgaan verkoopt hij het boerenplaatsje met de manege,  
in 2010, aan de stichting het Zoekerveld. Die breken de schuren af en bouwen de manege uit  
voor het gehandicapten paardrijden. Jan en Joke Pluimers bouwen in 2011 een nieuwe woning op  
de halve hectare grond die buiten de verkoop is gehouden. Nu Wierdenseweg 33. 

 
Zoon van Jan PLUIMERS, landbouwer en "hoold-sjouwer", en Gerritdina SANDERMAN. 

2.  Hendrikus (Henk) 
3.  Hermina Gerrie (Ina), hulpkok serveerster. hoofd restaurant verzorgingshuizen Carint Goor en  

Hengelo, geboren op 27 augustus 1960 om 13.00 uur te Ypelo.  
 
Ina is geboren in Ypelo, Ypeloweg 29a, de familie heeft hier vier jaar gewoond, waar ze werkten 
bij de familie Wolthuis.  
 
Gedoopt (NH) te Enter, getrouwd (1) op 20-jarige leeftijd op 12 juni 1981 te Wierden, getrouwd voor 
de kerk op 12-06-1981 te Enter (NH), gescheiden na 19 jaar op 15 augustus 2000 te Wierden van 
Anthonie (Tonny) BRUNNEKREEF, onderhoudsmonteur, geboren op 03 december 1957 te Enter. 
Zoon van Gerrit BRUNNEKREEF en Dinie MENSINK. 
Samenwonend (2) november 2007 te Enter met Henry MENSINK, hoofd organisatie verzorgingshuis 
"De Stoevelaar" te Goor, geboren op 14 november 1953 te Delden. 

4.  Gea, winkelbediende en gezinshulp, geboren op 27 mei 1967 om 18.00 uur te Almelo, gedoopt (NH)  
te Enter. Getrouwd op 22-jarige leeftijd op 30 november 1989 te Wierden, voor de kerk op  
30 november 1989 te Enter (NH) met Geert Jan HUIGEN, 24 jaar, timmerman, klussendienst,  
geboren op 20 januari 1965 te Ypelo. 
Zoon van Frans Batte HUIGEN en Francina LORIË. 
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De buurtschap Elsenerbroek ligt tussen Goor en de Rijksweg A1, aan weerszijden van de weg 
Goor-Enter. Elsenerbroek is een kleine plattelandsnederzetting met uitsluitend verspreidde 
bebouwing. Dit buurtschap kwam tot ontwikkeling in de drassige wei- en hooigebieden oftewel 
de broekgronden van het op de flank van de Friezenberg en Bovenberg gelegen esdorp Elsen. 
De uitgang ‘broek’ in de naam verraadt dus al veel van de ontginningsgeschiedenis, het eerste 
deel in de naam doet dat ook. In de broeken groeiden vooral elzen. Deze boom kon tegen veel 
water, groeide snel en leverde makkelijk te bewerken hout. Niet voor niets ontwikkelde de 
streek rond Enter zich tot een heus centrum voor klompenmakers. Wat het transport van die 
klompen betreft, zat het wel goed. Enter lag aan de bevaarbare Regge. Deze rivier heeft een 
belangrijke stempel gedrukt op de vorming van het cultuurlandschap van Elsenerbroek. De 
grootste veranderingen traden op vanaf ongeveer 1900, toen het Reggewater in het gebied in 
toenemende mate aan banden werd gelegd. 
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Hendrikus (Henk) KOLHOOP, landbouwer en chauffeur, geboren op 26 januari 
1958 om 10.00 uur te Enterbroek, gedoopt (NH) te Enter. 
Zoon van Jan Hendrik Arend KOLHOOP en Gesina (Sientje) BAAN, huisvrouw. 
Hij woont Wolvesweg 3a te Enter. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 20 maart 1981 te Wierden, getrouwd voor de kerk op 20 
maart 1981 te Enter (NH) met Engberdina (Diny) SCHOLTEN, 22 jaar, geboren op 15 juni 
1958 te Enter. 
Dochter van Hendrik SCHOLTEN, arbeider, en Jenneken PLUIMERS. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Martijn Hendrik Jan, landbouwer, geboren op 22 april 1982 te Almelo. 
2.  Linda Jenneken, bezorgdienst, geboren op 23 juli 1984 te Enterbroek. 

Verhuisde naar Almelo op 14 juni 2009. 
Samenwonend november 2005 te Enter met Remon VERBEEK, geboren op 15 november 1986. 

3.  Jeroen Hendrik, geboren op 14 juli  1986 te Enterbroek. 
4.  Karin Gesina, geboren op 28 november 1989 te Enterbroek. 

Samenwonend 2010 met Kevin BOEVE, geboren op 19 januari 1984 te Vriezenveen. 
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Erve Kolhoop aan de Kolhoopsdijk 
 
 
Arend Jan (Aand) KOLHOOP, technisch ambtenaar waterschap de Schipbeek, geboren op 15 
mei 1937 om 07.00 uur te Enterbroek (geboorte-akte, nummer 92), gedoopt (NH) op 04 juli 
1937 te Enter. 
 
Woonde aan de Holtentorensweg 21 te Rijssen tot 15 februari 2012. 

 
Zoon van Gerrit Jan (Gertjan) KOLHOOP (Doov`n Gertjan) en Johanna 
Gerritdina (Hanna) LOHUIS, huisvrouw. 
Hij woont Eerdmanserve 2-210 te Rijssen. 
Getrouwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28 september 1962 te Rijssen, getrouwd voor de kerk 
op 28 september 1962 te Rijssen (NH) met Hendrika GOOSSEN, 23 jaar, geboren op 16 
februari 1939 te Rijssen (NH), overleden op 21 januari 2001 te Rijssen op 61-jarige leeftijd. 
Dochter van Hendrik Willem GOOSSEN en Jannetje ROSMAN. 
Getrouwd (2) op 71-jarige leeftijd op 03 oktober 2008 te Rijssen met Klazina 
Hermina HARBERS, 69 jaar, geboren op 02 juli 1939 te Rijssen. 
Dochter van Fredrik Jan HARBERS, fabrieksarbeider, en Altje Minna KONING 
Zij was eerder getrouwd op 23-jarige leeftijd op 29 september 1962 te Rijssen met Frederik 
Jan BEVERDAM, 24 jaar, geboren op 23 januari 1938 te Enter, overleden op 12 september 
1995 te Rijssen op 57-jarige leeftijd. Zoon van Hendrik Jan BEVERDAM, winkelbediende, 
en Hermanna Hendrika ESHUIS. 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Johanna Gerritdina (Anja), geboren op 29 februari 1964 te Rijssen. 
Getrouwd op 27-jarige leeftijd op 25 oktober 1991 te Rijssen met Jannes SCHOLTEN, 29 jaar,  
geboren op 02 januari 1962 te Enter. 
Zoon van Hendrikus (Henk) SCHOLTEN en Hendrika PLUIMERS. 

2. Annette, geboren op 18 juli 1966 te Rijssen. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 08 mei 1992 te Rijssen met Dinand SCHELLEVIS, 26 jaar,  
geboren op 14 oktober 1965 te Rijssen. 
Zoon van Herman Jacobus Berend SCHELLEVIS. 

3. Hendrika Willy (Hetty), geboren op 25 januari 1971 te Rijssen. 
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Hetty bezocht na de lagere school te Rijssen het Noetselecollege, van 1983-1987. Daarna volgde ze 
een opleiding aan de pabo. Na enkele jaren werken trok ze de wereld in. Eerst met haar ouders op  
vakantie naar het buitenland, dan een half jaar naar Israël. 
  
Een jaar rond getrokken in Australië, via een tussenstop in Indonesië  
terug op vaderlandse bodem. Na enkele maanden wordt het vakantiewerk in Frankrijk. Daar 
 ontmoet ze Scott Parker. Samen gaan ze naar Noorwegen om er te werken in het wintersportgebied.  
Als het seizoen is afgelopen besluiten ze daar te blijven. Zij zijn nu getrouwd en hebben twee 
kinderen.  Beiden hebben ze hun oude beroep weer opgepakt, hij loodgieter en zij staat weer voor de 
klas. Ze genieten ieder jaar minstens een half jaar van de sneeuw. 
 
Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 12 augustus 2000 te Semsedal, Noorwegen. Echtgenoot is 
Scott PARKER,  27 jaar, geboren op 21 april 1973 te Blackpool, Engeland. 

4. Rianne, geboren op 17 juni 1973 te Rijssen. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 18 april 1997 te Rijssen met Dinant NIJKAMP. 

 
 

 
 
Station Elsenerbroek 
 
Elsenerbroek is een buurtschap in de gemeente Hof van Twente. Het ligt in het noorden van 
de gemeente, twee kilometer ten noorden van Goor. De buurtschap had een eigen stopplaats 
aan de spoorlijn Neede - Hellendoorn: Stopplaats Elsenerbroek. 
 
 
Gerrit Albert KOLHOOP, timmerman directeur bouwonderneming, geboren op 12 december 
1940 te Enterbroek, gedoopt (NH) op 02 februari 1941 te Enter. 
Zoon van Gerrit Jan (Gertjan) KOLHOOP (Doov’n Gertjan) en Johanna 
Gerritdina (Hanna) LOHUIS, huisvrouw. 
Hij woont Spuitstraat 28 te Rijssen. 
Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 12 maart 1965 te Rijssen, getrouwd voor de kerk op 
12 maart 1965 te Rijssen (NH) met Hendrika BORGHUIS, 25 jaar, gezinsverzorgster, 
geboren op 22 juli 1939 te Rijssen, gedoopt (NH) te Rijssen. 
Dochter van Jan Hendrik BORGHUIS en Manna TIJHUIS. 
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Uit dit huwelijk: 
1.  Gerrit Jan  
2.  Manna Hendrika (Marja), geboren op 21 oktober 1966 te Rijssen. 

Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 25 januari 1991 te Rijssen met Jan GETKATE, geboren te Enter 
Zoon van Gerrit GETKATE en Hendrika (Dika) STAM. 

3.  Jan Hendrik (Henk)  
4.  Johanna Gerritdina (Anneke), accountant, geboren op 19 februari 1970 te Almelo. 

Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 04 februari 1994 te Rijssen met Jan WAANDERS, 24 jaar,  
geboren op 26 juli 1969 te Rijssen. 
Zoon van Arend Jan WAANDERS en Berendina KRAA. 

5.  Herbert, geboren op 08 september 1979 te Rijssen 
 
 
 
Gerrit Jan KOLHOOP, projectleider bij bouwonderneming Lowik, te Almelo, jongerenwerker 
en jeugdouderling in de hervormde kerk te Rijssen. Geboren op 01 juli 1965 te Rijssen. 
Zoon van Gerrit Albert KOLHOOP en Hendrika BORGHUIS, gezinsverzorgster. 
Hij woont Wulp 14 te Rijssen. 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 08 juli 1988 te Rijssen met Janneke OPGELDER, 21 jaar, 
geboren op 04 oktober 1966. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Tijs,    geboren op 23 februari   1995 te Rijssen. 
2.  Auke,  geboren op 27 augustus 1997 te Rijssen. 
3.  Bram, geboren op 11 mei           2006 te Rijssen. 

 
 
 
Jan Hendrik (Henk) KOLHOOP, leraar, geboren op 31 oktober 1967 te Rijssen. 
Zoon van Gerrit Albert KOLHOOP en Hendrika BORGHUIS, gezinsverzorgster. 
Hij woont Jan Luykenstraat 38 te Gouda. 
Getrouwd op 27-jarige leeftijd op 07 april 1995 te Rijssen met Elisabeth Maria VISSER. 
 
Uit dit huwelijk: 

1.  Cornelia Wilhelmina (Willeke),              geboren op 15 oktober 1998     te Gouda. 
2.  Hendrika (Rieke),                                  geboren op 02 september 2000 te Gouda. 
3.  Jacoba Catrijna Geertruida (Gertrude), geboren op 08 december 2004  te Gouda. 

 
 

 
 
Erve Groot Kolhoop, ook wel Loch Fredrik 



61 

 

Jan Broeze 

 
 
 

 
 
De boerderij met het atelier van kunstschilder Jan Broeze.   
 
 
Jan Broeze werkte bij zijn broer op de boerderij. Maar het liefst tekende en schilderde hij. Na 
de oorlog was hij lid van de Nieuwe Groep, waar ook Riemko Holtrop, Johan en Folkert 
Haanstra, Henk Lamm en Wim ten Broek deel van uit maakten. Jan viel al op tijdens de lagere 
schoolperiode door zijn tekeningen. Hij reisde met de Brabantse schilder Jan Kruysen in de 
twintiger jaren naar Silezie. Deze schilder heeft hem erg geïnspireerd.  
Op enkele reizen na (Spanje en Parijs) is hij altijd in Twente blijven wonen. Het werk van Jan 
Broeze omvat landschappen, stads- en dorpsgezichten, stillevens, portretten, boerentaferelen, 
figuren en figuurstudies, abstracte composities met figuratieve elementen. Hij maakte 
aquarellen, gouaches, tekeningen, grafiek, schilderijen.  
 
Zijn stijl is veelomvattend: allerlei eind negentiende- en twintigste-eeuwse stijlen door en naast 
elkaar, zonder een duidelijke opeenvolging of ontwikkeling daarin. Zijn kubistisch oeuvre 
vormt een relatief consistent geheel. Zijn stijl ontwikkelde zich naar een eigen persoonlijke 
versie van het kubisme, die hij echter niet toepaste bij het maken van zijn boerentaferelen, 
portretten, figuren en figuurstudies. 
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De Kolhoop 

 

Boerderijnummer 5.4.140, de erfnaam is erve Groot Kolhoop - Loch Frederik. De oudste 
vermelding is uit 1635. Huidig adres Kolhoopsdijk 1. De eerste vermelding van deze boerderij 
is te vinden in het markeboek van Elsen, wanneer in 1635 een stukje markegrond wordt 
verkocht aan Kolhoop. Ook wordt de naam Kolhoop in het markeboek van Elsen genoemd in 
een verslag van een holting van 4 september 1637.  

 

 

Hierin wordt o.a. vermeld dat een Lubbert Colhoop zonder vergunning van de Holtrigter, 
Erfgenamen en Huisluiden in de marke heeft getimmerd. Besloten wordt dat de "gezworenen" 
hem direct de volgende dag een hoek van het (stro)dak zullen afsmijten. Heeft hij het bouwsel 
binnen acht dagen niet afgebroken dan zal het geheel worden ingesmeten. Of dit gebeurd is 
is niet bekend. Wel, dat op de holting van 31 juli 1655 door de markeschutters wordt gemeld 
dat Lubbert Colhoop als ongewaarde illegaal plaggen heeft gemaaid. 

Zeer waarschijnlijk stamt de naam Kolhoop vanouds uit Wiene bij Delden. In 1475 wordt er 
een caterstede Koelhoep genoemd. Mogelijk stamt de naam uit het kolenbrandersvak; dit werd 
namelijk aldaar door meerdere familie' s van vader op zoon uitgeoefend. Er was toen veel hout 
in het nagenoeg onbewoonde Elsenerbroek en de nabij gelegen Regge zorgde voor de afvoer 
van de houtskool.  
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Werd in 1675 de bewoner van het Kolhoop nog als “pauper” aangemerkt, honderd jaar later 
werd bij de verdeling van veen op 13 november 1777 Kolhoop beschreven als een volgewaarde 
hoeve, welks eigenaar gaarne geaccepteerd werd als borg bij eventuele verkopingen. Dat het 
Kolhoop, hoewel begonnen als een clandestien gestichtte caterstede, toch een volgewaarde 
boerderij werd, kwam doordat de Kolhoop’s de financiele middelen bezaten om een “waar” 
(stemrecht) in de marke te kopen. In 1717 kocht men bijvoorbeeld “een ¼ part van de whare 
van Rosinck” en in 1727 kocht men “een volle waer” in de marke voor de prijs van driehonderd 
gulden. Dit bedrag besteedde de marke aan het opnieuw laten gieten van de kerkklok in 
Rijssen.  

In 1705 kopen Jan Lietink en vrouw Aelken een gedeelte van de caterstede de Colhoop in het 
Elsener Broek van de erfgenamen van de overleden Jan Sprockereeff, welke zijn Gerrit 
Lubberts ten Colhoop en vrouw Greetien Derks, Hendrick ten Olijdam en vrouw Plipsken 
Hengeloe, Gerrit ten Colhoop en vrouw Elsken Lietinck, Jan ter Duys en vrouw Berentjen ter 
Duys, Jan ter Welle en vrouw Harmken Sprockereeff uit Harke. In 1706 verkopen Hendrick 
van Loghem en vrouw Anneken Meesters een stuk bouwland in Elsenerbroek aan Gerrit ten 
Colhoop.  

Voor 1749 heeft Harmen Kolhoop, bouwman en selfs eygenaar, aangegraven een kamp bij sijn 
huis, zijnde een hoek dat bij overslag groot is omtrent 1 schepel geseey middelmatig goet 
boulant, nog an een andere kamp omtrent 1 spint geseey dat slegter lant, is tesaam dan 1 
schepel 1 spint getaxeert ten waerde van 75 gulden. De Kolhoop’s kochten met overtollige 
geldmiddelen boerderijen, losse grond, tienden e.d. die soms weer verkocht werden Er werden 
ook leningen verstrekt aan particulieren, bedrijven en instanties. Uit een lange lijst:  in 1748 
koopt men de boerderij Rietman in Elsen (5.2.480) om hem in 1766 weer te verkopen aan de 
pachter, - in 1767 en 1772 koopt men in gedeelten de tienden uit het erve Roeters in Enter, -
in 1785 wordt 300 gulden uitgeleend aan de marke Enter die het gebruikt voor een klok in de 
toren en een “nieuw glint om het kerkhof”.  
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In 2000 melkt Jan Boswinkel nog met de hand. 

 

In 1803 blijkt bij een boedeldeling dat de boerderij 5000 gulden waard is en dat men in totaal 
ruim 8000 gulden uitstaande leningen heeft. De uittrouwende dochters krijgen dan uit 
moeders erfdeel elk  2100 gulden, een kiste, 2 paar bedden met toebehoren, een koe, een gust 
beest, bruidskleeren, moeders nagelaten linnen en wullen, kleeren, silver en goud”.  

Hieruit blijkt duidelijk de bovenmodale welstand op deze boerderij, die in latere jaren alleen 
maar groeide. In Enter had men later b.v. huizen en een steenfabriek. Uit de gemeentelijke 
belastingregisters van begin 1800 blijkt dat Kolhoop toen de grootste belastingbetaler in de 
gemeente Markelo was (de adel buiten beschouwing latend). Begin 1800 omvatte het Kolhoop 
12½ hectare grond en moet de boerderij een fors pand zijn geweest gezien de huurwaarde van 
36 gulden. De veestapel bestond toen uit een ruin, een hengste veulen, 6 koeien, 3 vaarsen 
en 2 kalveren. In 1843 werd er twee hectare verkocht aan Jan Kolhoop in Enter en Jan ter 
Keurst. Kort daarna werd het boerderijtje Reetgerrit met ruim 1½ hectare grond aangekocht 
en in 1850 gesloopt. Door een royale toedeling uit de marke van 25 hectare kwam men wel 
heel ruim in het onroerend goed te zitten. Daarom werd er 2,8 hectare verkocht aan W. 
Rothman en een halve hectare aan B.J. Zendman. In 1874 kreeg zoon Albert Jan Kolhoop, 
die de boerderij Cloas had gekocht, acht hectare grond mee. Het erve Kolhoop zelf had toen 
ongeveer 26 hectare. In 1880 werd er op een stuk grond, dat door de marke was toebedeeld, 
een nieuwe boerderij gesticht die later op naam van een van de zoons kwam. In 1891 werd er 
nabij het Kolhoop een huisje gesticht, waarschijnlijk voor de uittredende vader Marten, dat 
later echter de bestemming schuur kreeg. In 1902 werd een gedeelte van de boerderij gesloopt 
waardoor de huurwaarde aanzienlijk daalde. In 1908 werd de boerderij Kolhoop inclusief de 
verhuurde boerderij Loch-get, het huisje nabij Kolhoop en 27½ hectare grond door de 
koopman Frederik Kolhoop verkocht aan de toenmalige pachter Frederik Boswinkel. Deze 
stichtte in 1934 een nieuwe boerderij op Lochget terwijl daar het oude huis een 
stalbestemming kreeg. Boswinkel verkocht in 1923 en 1940 in totaal 4¼ hectare heidegrond 
aan De Wilde. Na nog wat kleine verkopen werd in 1944 de verhuurde boerderij met 8½ ha 
grond vererfd aan Gerrit Boswinkel en de boerderij Kolhoop met 13½ hectare aan Jan Hendrik 
Boswinkel. Tegenwoordig is de boerderij in gebruik als vakantieboerderij landgoed Kolhoop, 
bed and breakfast en groepsaccommodatie.  
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Erve Cloas (Kolhoop) aan de Kolhoopsdijk 

 

Stichter en eerste bewoner is Lubbert ten Colhoop (1610), zoon van de houtskoolbrander ten 
Colhoep in Wiene en omstreeks 1632 getrouwd met Philipke. Van hen zijn drie kinderen 
bekend: Jan ten Colhoop (1634-1681) die in 1668 trouwde met Hermken ten Sprockelrief en 
ging boeren op Sprokkereef, Mettien ten Kolhoop (1636) die in 1657 trouwde met Hermen ten 
Hengele en de stichter werd van Klein Kolhoop en Gerrit ten Colhoop (1640) de opvolger die 
in 1667 in Voorst trouwde met Greetien Derks, de weduwe van Jan Hermans op de Kruym in 
Tonde. 
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Erve Groot Kolhoop 

 

Gerrit ten Kolhoop (1661), afkomstig van Klein Kolhoop, werd de opvolger bij z’n oom en tante 
en trouwde in 1691 met Elsken Lietink (1663) van Groot Letink. Samen kregen ze drie 
kinderen: Harmen Colhoop werd de opvolger, Gerrit Colhoop (1697) werd timmerman en 
vertrok naar Leiden waar hij tweemaal trouwde, eerst met Maria Planken en in 1752 met Sara 
Maria Knotter en de jongste zoon Jan Colhoop (1702). 

Opvolger Harmen Colhoop (1693) trouwde in 1719 met Maria Wolters (1689) van Wolters. Dit 
echtpaar kreeg één zoon, Jannes.  

Jannes Colhoop (1720-1790) trouwde in 1749 met Hendrine Smeyers (1727) afkomstig uit 
Zuna. Ook dit echtpaar kreeg slechts één nakomeling, Gerrit.  

Gerrit Kolhoop (1753-1788) trouwde in 1785 met Jenneken Meyer (1764-1802) van de 
boerderij Hofmeyer in Delden. Dit huwelijk duurde slechts enkele jaren waarna Jenneken in 
1789 hertrouwde met Marten Oonk (1761-1834), zoon van Jan Wolters en Dyne Oonk op 
Oonk.  

Alle nazaten van Marten kregen de familienaam Kolhoop; hiermee is hij de stamvader van alle 
huidige Kolhopen.  

Van 1791 tot 1802 wordt er nog een proces gevoerd omtrent een erfeniskwestie tussen 
Jenneken Wolters, de weduwe van J. ter Horst, en Gesina en Janna Wolters als mede-
erfgenamen van wijlen Jannes Colhoop contra Marten Oonk, nu Colhoop en vrouw Jenneken 
Meyer over de boedel en nalatenschap van gemelde Jannes Colhoop. Na het overlijden van 
Jenneken hertrouwde Marten in 1803 met Aaltjen Leussink (1777-1841) uit Markvelde. Uit 
de huwelijken van Marten Oonk werden in totaal tien kinderen geboren.  
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Uit het eerste huwelijk: Gerridine Oonk of Kolhoop (1790-1835) trouwde in 1815 met haar 
neef Willem Rotman, Jan Oonk (1791-1791) overleed na twee dagen, Jan Oonk (1793-1793) 
overleed na zes6 dagen, Willemina Oonk (1795-1884) trouwde in 1817 met de Goorse 
stalhouder/voerman Jan Brunnekreeft en Janna Kolhoop (1798-1844), zij trouwde in 1831 
met Wolter Kistemaker (1782-1851) in Markelo-dorp.  

Uit het tweede huwelijk: Jenneken Oonk of Kolhoop (1804-1849) trouwde in 1836 met de 
tapper Gerrit Jan Gijmink (1804-1884) in Kerspel Goor, Hendrika Oonk/Kolhoop (1805-1866) 
trouwde in 1828 met Berend Morsinkhoff (1802-1858) in Kerspel Goor, Derk Kolhoop (1807) 
werd de opvolger op Kolhoop, Jan Kolhoop (1809-1878) trouwde in 1840 met Alberdina 
Gijmink uit Kerspel Goor en verhuisde naar  Enterbroek waar z’n vader het erve Koerdam aan 
de Regge voor hem had gekocht, Janna Colhoop (1811-1876) trouwde in 1840 met Berend 
Zeendam (1811- 1896) en verhuisde ook naar Enterbroek.  

 

 

Het echtpaar Frederika Johanna ter Horst en Frederik Boswinkel met de zoons Gerrit (links) 
en Jan Hendrik. 

 

Derk Kolhoop (1807-1886) trouwde in 1841 met Fenneken Zeendam (1818-1857), de jongere 
zuster van Berend Zeendam uit Enterbroek. Uit hun huwelijk werden acht kinderen geboren: 
Mina Kolhoop (1842-1842) werd 228 dagen oud, Marten Kolhoop (1843) werd de opvolger, 
Gerrit Kolhoop (1845-1848) werd twee jaar, Albert Jan Kolhoop (1847-1931) trouwde in 1884 
met Berendina Johanna Meyer en vestigde zich op Kloas, levenloos kind Kolhoop in 1850, 
Gerrit Hendrik Kolhoop (1851-1852) werd slechts één jaar, Hendrika Kolhoop (1853-1904) 
trouwde in 1873 met Jan Scholten (1841-1924) in Zenderen en Gerrit Jan Kolhoop (1854-
1856) werd slechts twee jaar .  
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Zeendamsweg  
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Erve Zeendam 

 

Marten Kolhoop (1843-1905) trouwde in 1871 met Willemina Brasse (1840- 1892) uit 
Lonneker. Marten en z’n enige zoon Frederik (1873) woonden vanaf 1894 in Hengelo waar ze 
op het Marktplein 29 een logement hadden. Begin 1896 kwam Marten weer terug naar het 
Elsenerbroek om te gaan wonen bij z’n broer op erve Kloas, terwijl Frederik er nog een paar 
maand aan de Berfloweg bleef wonen. Hij verpatste uiteindelijk het hele vermogen van z’n 
vader, verkocht in 1908 de boerderij voor een appel en ei aan de pachter Frederik Boswinkel 
en trok de wijde wereld in. Bekend is nog dat hij in 1900 koetsier was in Dusseldorf. In 1905 
woonde hij weer in Hengelo, in 1906 kwam hij vanuit Kaisersmerth weer in Markelo wonen 
om hetzelfde jaar naar Rotterdam te vertrekken, waar hij trambeambte werd. In 1907 werd 
hij gesignaleerd in Goor om daarna met onbekende bestemming te vertrekken, waarschijnlijk 
naar de mijnen in Limburg. 

Nieuwe bewoner werd in 1900 Frederik Boswinkel (1873-1947) ook wel genoemd Loch-
Frederik, die in 1896 was getrouwd met Frederika Johanna ter Horst (1873-1942) uit Ambt 
Delden. Enkele jaren later, in 1908, kocht Frederik Boswinkel de door hem gepachte boerderij 
van Marten’ s zoon Frederik Kolhoop. Zij kregen twee zoons: Jan Hendrik Boswinkel (1896) 
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die de opvolger werd en Gerrit Boswinkel (1901-1971) die in 1932 trouwde met Johanna 
Willemsen en vertrok naar Lochem.   

 

 

Linda Balkema en Henny Boswinkel 

 

Opvolger Jan Hendrik Boswinkel (1896-1968) trouwde in 1927 met Johanna ten Voorde 
(1895-1965) uit Ambt Delden. Ook dit echtpaar kreeg twee zoons: Johan Frederik Boswinkel 
(Johan 1930-2005) die ongetrouwd bleef, de opvolger werd op Kolhoop en de laatste boer werd 
in het Elsenerbroek die z’n koeien nog in de grupstal melkte. Tweede zoon Frederik Jan 
Herman Boswinkel (Frederik 1940) trouwde in 1968 in bij Hendrika Wilhelmina Rensink 
(Rikie 1947) in Markvelde. Zij kregen drie kinderen: Erik (1969), André (1971) en Henny, die 
nadat zijn oom Johan was overleden, de opvolger werd op Kolhoop.  

Johan Herman Boswinkel (Henny 1972) trouwde in 2008 met Linda Balkema (1971) uit 
Heteren. Ze kregen twee kinderen: Ilse (2008) en Thijs (2009). Henny en Linda verbouwden 
het achterhuis tot vakantieboerderij ‘landgoed Kolhoop’, bed and breakfast en 
groepsaccommodatie. Bron: de Hofmarken. 

 

Hendrikus Voortman was gehuwd met Gerritdina Averink, ook uit Ambt Delden afkomstig. 
Hun zoon Gerrit Jan Voortman wordt later de erfopvolger op ‘De Weele’. Hij trouwt met Dina 
Reef, geboren in Elsen. De laatste boer op het erve ‘De Weele’ wordt 292 hun zoon Hendrik 
Gerrit Voortman, geboren op 11 januari 1898. Hij trouwt op 9 juni 1932 met Alberdina 
Geertruida Kolhoop. Op dat moment is moeder Diena Voortman-Reef weduwe van Gerrit Jan 
Voortman en de ongetrouwde broer Johan en zuster Dina zijn ook nog in huis. Als in het jaar 
1960 de weduwe Voortman-Reef overlijdt, wordt het goed ‘De Weele’ onder de kinderen 
verdeeld. Voor de laatste boer op ‘De Weele’ blijft er te weinig grond over – nog geen vier hectare 
– om van te bestaan. Zij vertrekken van het erve en bouwen een huis in de directe omgeving 
aan de Huttemansweg. Op 8 februari 1963 overlijdt Hendrik Gerrit Voortman. Zijn vrouw 
overlijdt op 5 mei 1983. Johan en Dina Voortman blijven achter op het erve ‘De Weele’ dat 
meer en meer in verval raakt. Door omstandigheden zijn ze beiden in het verpleeghuis 
‘Krönnenzommer’ in Hellendoorn geplaatst waar Johan en Dina inmiddels zijn overleden. 
Bron: Enter, het gedroomde land, Anneke Koers 
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Notulen van de diaconie van de gemeente 
Elsen en Elsenerbroek 
 
 

Vergadering januari 1872 
 
Nadat de voorzitter J.H. Mensink de vergadering geopend heeft, brengt hij op verzoek van den 
predikant van Rijssen het voorstel in om vraag of de armenstaat  van Elsen met die van Rijssen 
verenigd zal worden. 
De hulponderwijzer, daar mede tegenwoordig schrijft op verzoek de namen van de leden met 
hun voor of tegen op. 
 
Tegen waren: G.J. Sprokkereef, J. Jansen, J.H. Sprokkereef, H. Wormgoor, H. Eeftink. G.J. 
Senkeldam, D. Rotman, J. Vinkert, G.M. Hegeman, E. Leetink, T. Leeftink, J.H. Dannenberg, J. 
Nijhuis, A.J. Schut, M. Zeendam, M. Tijlink, J.W. Klein Leetink, D. Buursink, G.H. Bakker, J. 
Bloemendal, M. Kolhoop, G. Groot Aaftink, G. Wessels, H. Tijink, A.J. Hoevink, A.J. Assink, M. 
Zeendam, J.H. Mensink, J. Bloemendal, J.H. Klumpers, E. Heetland, F.J. Hakkert, J.H. Mensink, 
G.J. Hegeman, H. Gerritsen, J. Assink, G.J. Klumpers, J.H. Mensink, J.W. Mensink, G.W. Odink, 
B.J. Schreurs en J.H. Gerritsen. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen verworpen. Hierna wekt de voorzitter met een kort 
en krachtig woord vooral de leden op tot milder geven voor behoeftigen en brengt ter hunner 
kennis dat G.J. Hegeman of hijzelf, in het volgend jaar zal aftreden. 
Hij stelt dus voor terstond tot de benoeming van een nieuw bestuurslid over te gaan. Dit goed 
gekeurd zijnde, gaat men tot stemmen over. De uitslag hiervan is dat J.W. Klein Leetink 33 en 
D. Rotman 4 stemmen verkrijgt. De eerste was dus verkozen, maar bedankt. Er moest dus een 
nieuwe stemming plaats hebben, doch alvorens werd besloten dat hij, die de meeste stemmen 
op zich verenigde de benoemde zou zijn en ingeval van weigering om de benoeming te 
aanvaarden vijftien gulden aan de armen zal geven. 
Nu wordt er opnieuw gestemd. De uitslag is, dat J.W. Klein Leetink 19, M. Zeendam 14, D. 
Rotman 2, J.H. Dannenberg 2 en J. Bloemendal 2 stemmen verkrijgen. 
Eerstgenoemde dus verkozen zijnde neemt na enige tegenkanting de benoeming aan. 
Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten. 

 

De namen van de aanwezigen kunnen de namen zijn van de mensen die tegenwoordig in Elsen 
wonen. Het heeft er iets van weg dat het onze generatie geweest zou kunnen zijn die de 
vergadering bezocht. De namen van de aanwezigen in verband gebracht met hun huisnaam, 
Plas Lammert, ‘n Krommendam, ‘n Iemker, ‘n Teemker, de Koopman, om er zo enkele te 
noemen. Enkele namen van toen komen niet meer voor in Elsen, zoals de naam Odink. Dit 
geslacht woonde vroeger op het erve Wolters. Omdat er geen erfopvolging was werd de 
boerderij geveild en door Sprokkereef van de Krommendam gekocht. Er waren ook gezinnen 
waar een mannelijke erfopvolger ontbrak. Zo kon het voorkomen dat een boerenerf dat 
geslachten lang dezelfde naam had gedragen, ineens van naam veranderde. 
En nu zijn de mannen weer onderweg naar huis. Ze lopen zoveel mogelijk met elkaar op en ze 
praten er nog over na. Men was het unaniem met elkaar eens geweest. Er was geen enkele 
voor-stemmer gehoord. In de buurtschap Elsen waren er enkelen die nog al nauw betrokken 
waren bij de hervormde kerk van Rijssen. Die waren het er ook wel over eens dat Elsen niet 
financieel kon opdraaien voor de armoede in Rijssen. Het deed hun pijn dat ze hun dominee 
in dat geval moesten afvallen. Die uit Elsenerbroek die kerkelijk onder Goor behoorden, 
hadden aangevoerd dat als de dominee uit Goor nu ook eens een beroep op hen deed, dat dan 
de diaconie van Elsen en Elsenerbroek geheel uit elkaar zou vallen. En dat moest maar niet 
gebeuren. Klein Leetink was waarschijnlijk de enige die met gemengde gevoelens naar huis 
terugkeerde. Hij had zich flink verzet tegen zijn benoeming als bestuurslid. Ondanks zijn 



74 

 

verzet werd hij gedwongen om die bestuursfunctie te aanvaarden. Bij weigering zou hij immers 
vijftien gulden moeten betalen, dat was in die dagen een rib uit het lijf. Onderweg naar huis 
kon hij er zich nog kwaad over maken. 

De brandspuit van Elsen was gestationeerd bij de school en die van Elsenerbroek op het erve 
Nöttebaarg. Over het gebruik van deze brandspuiten is niet zoveel bekend. De brandspuit van 
Elsenerbroek is voor het laatst gebruikt toen de boerderij ‘n Teemker van Buursink aan de 
Kolhoopsdijk is afgebrand. Bij die brandbestrijding hadden de broers Neutebarg de leiding. 
Met betrekking tot deze brand doet nog een kleine anekdote de ronde. Bij het uitbreken van 
een brand tracht men van alles te redden wat er maar te redden valt. Dat was bij ’n Teemker 
ook gebeurd maar de kafmolen die op de deel stond was door de brand verloren gegaan. Toen 
een van de  buren na de brand bij Buursink kwam vertelt deze hoe de brand is ontstaan en 
wat er zo verloren is gegaan door de brand. ‘Joa’, zei de oude Buursink, ‘en de kafmölle is 
oons ok nog verbraand, en dat spit miej ook nog wal’. ‘Mér die kafmölle he’j toch al gen joar 
of vieve gebroekt’, merkte de buurman op. Waarop de oude Buursink antwoordde: ‘Nee, wiej 
gebroekn de kafmölle nich meer, mér het spit meij wal, want wiej harn dr aaltied de olliekanne 
op stoan’. Bron: De grote geschiedenis van Twente, Anneke Koers 

 

 

Erve Klein Kolhoop 
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Het erve Klein Kolhoop aan de Breddendijk 2.  

 

Breddendijk, 2015 
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Brand bij vakantieboerderij 

 

11 mei 2017. De brandweer had de brand woensdagmiddag in vakantieboerderij Landgoed 
Kolhoop in de buurtschap Elsenerbroek binnen 45 minuten onder controle. Er vielen geen 
slachtoffers, op het moment van de brand waren er geen gasten. Het vuur ontstond in de 
rieten kap rondom de schoorsteen van de achttiende eeuwse boerderij. Broer Andre van 
eigenaar Hennie Boswinkel ontdekte rook en schakelde direct de brandweer in. De brandweer 
rukte uit met vier wagens, waaronder hoogwerker, en 21 spuitgasten uit Goor, Enter en 
Rijssen. Naar de oorzaak wordt een onderzoek ingesteld. Zeker is dat er een kachel in de 
vakantieboerderij brandde. De omvang van de schade is nog onbekend. Om nasmeulen te 
voorkomen werd een deel van de rieten dakbedekking rond de schoorsteen weggehaald. 
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Hendrik Kolhoop 

 

 

 

 

Als stamboomonderzoeker heeft Henk Kolhoop zo ongeveer alle familie in Enter nageplozen. 
Ook met Reckum is hij al een aardig eind op weg. Wie daarom het ware karakter van de 
Enterse volksaard onderzoekt, moet bij de 72 jarige Kolhoop zijn. Zeker vier uur per dag zit 
hij achter de computer te puzzelen met het verleden. ‘Als anderen voetbal kijken zit ik achter 
het computerscherm. ’t Houdt mij mooi van de straat’. De echte oude Enterse families? Hij 
kan ze zo opnoemen: Pluimers, Rohaan, Ten Brinke, Roetgering, en natuurlijk Kolhoop. Want 
met zijn eigen naam is het gewroet in het verleden begonnen.  

Een kennis zocht een keer enkele voorvaderen. Dat werk intrigeerde Kolhoop mateloos. Hij 
was toen veertig jaar en eigenaar van een gemengd boerenbedrijf. De hobby van het 
stamboomonderzoek liet hem echter niet meer los. Zeker niet toen bleek hoe weinig mensen 
van de familie Kolhoop er nog zijn. Nog steeds komt de naam hooguit dertig keer voor in 
Nederland.  Toen hij zijn eigen stamboom terug had gezocht vanaf 1475, begon hij met de 
naam van zijn vrouw. Die kwam uit Rijssen en haar naam was Baan. Daar kon hij wel even 
mee vooruit. Na zijn vrouw kwamen zijn moeder Lohuis, zijn vrienden, de buren, de mensen 
uit de straat en de wijk. Dat had als gevolg dat er in 2007 55.000 vermeldingen van personen 
op zijn computer staan. Ze staan allemaal op zijn eigen website. Hij schreef eerst op papier en 
heeft eindeloos moeten overschrijver omdat het vel te klein was. Zijn schoonzoon legde hem 
het gebruik van de computer uit en dat vind Henk veel gemakkelijker. Elke dag komen er nog 
namen bij. ‘Mijn vrouw gaat om half tien naar bed. Dan ga ik achter de computer zitten. Ze 
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vindt er niet veel aan maar laat mij mijn gang gaan. Toen ik nog boer was deed ik het 
speurwerk tussen de bedrijven door. En in de vakantie, want we gingen toch nooit weg. Ik 
zocht dan stambomen uit. Dat was mijn vakantie. Het mooiste is dat stamboomonderzoek 
toch heel wat verhalen oplevert. Het is leuk wanneer je heel oude namen met elkaar in verband 
kunt brengen. Ik vind dat mooi werk. Mooier nog dan bij de mensen langs gaan om de oude 
verhalen op te schrijven. Dat moet je liggen. Er zijn wel mensen die dat doen. 

Maar ik ben nu eenmaal geen schrijver, ik puzzel liever. Weet je dat Enter in 1795 groter was  
dan Rijssen?’ Hij weet dat omdat in dat jaar een grote volkstelling is gehouden. Wierden was 
in die dagen een gehucht. Nijverdal bestond niet, er waren verspreide boerderijen in Noetsele. 
Dat Enter niet verder is gegroeid en Rijssen wel heeft  alles te maken met de industrialisatie. 
In Enter woonden veel zelfstandigen. Dat waren handelaren, kruideniers, zompschippers en 
klompenmakers. Toen de industrialisatie begon weigerden die om zich in fabrieken te laten 
opsluiten. Enternaren waren een vrijgevochten en zelfstandig volk. Het gevolg was dat ze niet 
de bevolkingsgroei doormaakten die wel plaatsvond in de omliggende plaatsen. Ze zijn in Enter 
een weefschool begonnen, maar dat liep niet. Die is naar Goor en later naar Nijverdal gegaan. 
Daardoor kon Nijverdal een grote sprong vooruit maken. Enter bleef wat het was, een 
ondernemend handelaarsdorp.  

De boerderij die de grootvader van Henk in 1892 kocht had een weefkamer. Maar het weven 
bleef binnenshuis. Tegelijk met de industrialisatie begon ook de waterbeheersing. Het gebied 
werd droger. Daarvoor stond het land geregeld onder water. Er zijn verhalen van boerderijen 
waar het water zo hoog stond dat de kinderen in de winter op de deel konden schaatsen. Door 
betere afwatering werd de grond droger. De landbouw profiteerde daarvan. Dat was nog een 
reden om niet mee te doen aan de industrialisatie. Zo kon het zijn dat Enter bleef zoals het 
eeuwen was geweest. 

Het oude karakter van de Enternaren is er nog steeds. Het is een typisch handelaarsdorp met 
een vrijgevochten mentaliteit. Kolhoop vertelt over de handelaren in ganzen. Die kochten in 
de verre omtrek alle ganzen op en dreven ze bij elkaar in Enter. Daardoor kregen ze al snel 
het monopolie in de omgeving. Er werden goede zaken gedaan. Kolhoop weet te vertellen dat 
de jonge ganzen te voet naar Rotterdam werden gedreven. Onderweg vraten de ganzen de 
bermen leeg. Soms werden ze in een weiland losgelaten. De bedoeling was dat de jonge ganzen 
vetgemest in Rotterdam aankwamen. Ze scheten alles onder, vertelt Kolhoop. 

De oudst bekende Kolhoop is geboren in 1475 in Wiene. In 1675 verhuisde een Kolhoop naar 
Elsenerbroek. Daar is Henk Kolhoop een nakomeling van. Kolhoop is genoemd naar het 
beroep dat ze uitoefenden, houtskool branden. Het hout werd als brandstof verkocht aan 
handelaren in het westen van het land. Het hout is zwaar daarom werd het voorgebrand tot 
houtskool. Dan was het lichter en dus goedkoper te vervoeren. De familieleden zijn bijna 
allemaal rondom Enter blijven wonen. Een van de voorvaderen heeft zich van 
houtskoolbrander opgewerkt tot lid van het markebestuur.  

Zodra het bezoek weg is gaat Kolhoop weer naar zijn computer. Zijn vrouw zegt bij het 
afscheid: ‘Hij is drukker met de mensen uit 1700 dan met de familie die nog leeft’. Hendrik 
verontschuldigt zich: ‘Joa, joa, dat is zo. Maar het is tijdverdrijf. En als je er een keer aan 
begint dan ga je door’. Bron: Tubantia, 29 juni 2007. 
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Erve Senkeldam, de Parel van Twente 
 
 
 
 
Boerderijnummer     : 5.4.120 
Erfnaam                   : erve Duisschen-Senkeldam 
Oudste vermelding  : omstreeks 1630 
Huidig adres            : Kolhoopsdijk 10 

 
 
 

 
 

Deze boerderij is vermoedelijk gesticht in de eerste helft van de zeventiende eeuw en behoorde 
daarmee tot de oudste erven in het Elsenerbroek. Begin 1800 was ze met bijna zesenhalf 
hectare grond in het bezit van Holland van het erve Aaltink in Deldenerbroek.  

Het was toen al een bedrijf met een grote veestapel bestaande uit een merrie, vier koeien, twee 
vaarzen en vier kalveren. In 1832 erfde Janna Holland het erve Duisschen. Janna is getrouwd 
met Berend Jan Senkeldam uit Kerspel Goor. Senkeldam kreeg bij de verdeling van de marke 
er ruim zes hectare bij. In 1864 erfde zijn zoon Jan het ruim twaalf hectare grote erve 
Duisschen. 

In 1871 werd de boerderij verbouwd en in 1901 en 1931 vonden er opnieuw verbouwingen 
plaats. In 1912 verkocht Senkeldam twee hectare heidegrond aan De Wilde. Er bleef elf 
hectare grond over. 

Boven de niendeur is een sluitsteen met de initialen: JMW 1875 GJS 1917 (Janna Margaretha 
Wegereef Gerrit Jan Senkeldam). In het voorhuis is een sluitsteen met de initialen: JS GJS 
20-05-1901 (Jan Senkeldam en Gerrit Jan Senkeldam) op de waterput staan de letters WMR 
(WilleMina Rijmerink). 

Gerrit Jan Senkeldam (1881-1951), die opzien baarde door als eerste met een hulpmotor 
(Mosquito) aan de fiets door het Elsenerbroek te toeren, trouwde in 1907 met de Enterbroekse 
Alberdina Kolhoop (1887-1962). Uit dit huwelijk werden geboren: Johanna Margaretha 
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Senkeldam (1909-1912) die slechts drie jaar oud werd, Hendrik Jan Senkeldam (1910- 1993) 
die in 1934 trouwde met Engberdina Johanna Brunnekreeft (1910-1955) en introk bij 
Kraaienveld in Ambt Delden en Johanna Margaretha Senkeldam die de opvolgster werd. 

Het woonhuis werd verbouwd in 1960. Dat was bij de gelegenheid van het huwelijk van de 
laatste bewoners, Gerrit en Mineke Brunnenkreef. In 1964 werden er een toiletgebouw en 
zomerhuisjes gebouwd omdat er een camping kwam, de Parel van Twente genoemd. Vijf jaar 
later werd de wagenloods verbouwd tot kantine.Gerrit Jan Hendrik Brunnekreeft (Gerrit 
,1939-2016) trouwde in 1960 met Hermina Geertruida Eertink (Mineke, 1939-2017), 
afkomstig van de Droste (Markelo 1.6.120). Zij kregen een dochter Johanna Margretha (Anna, 
1960). 

De laatste eigenaren zijn overleden; het erve was onbewoonbaar. Maurice Roetgerink kocht in 
2017 het totaal vervallen pand met de opstallen en de grond. 

De oudst bekende bewoner van het erve is Jan ter Duys. Hij trouwde en kreeg vijf kinderen. 
Vermeldt is dat er een ziek kind was: ‘Kunneken Duitsch Jan (1660) sijnde een kranck kint’. 
Zijn vrouw overleed en Jan ter Duys hertrouwde 1679 met de weduwe Grietjen Roelofs uit 
Deldenerbroek. 

Zijn zoon Berent van die Duis trouwde in 1669 met Maria Hesselink. Berent overleed kort 
daarna en zijn weduwe hertrouwde met de weduwnaar Berent ten Poel op havezathe Olydam 
in het kerspel Goor. Dochter Lene trouwt in 1675 met de weduwnaar Frederick Hertgers uit 
Goor en dochter Aelken trouwt in 1680 met de weduwnaar Jan Berents uit Goor. 

Er zijn geen opvolgers en Arent ten Poel wordt boer op het erve Duyschen. Hij is de broer van 
Berent, de man van de weduwe van Berent ten Duis. Arent ten Poel werd ook Morzen genoemd. 
Hij trouwde en kreeg twee dochters. Dochter Berentjen (1674) ‘was kranck en konde den 
voorigen sondagh om die sware inquartiering niet gedoopt worden’. Dat was in de tijd van de 
inval in Twente van Bommen Berend. Berentjen erfde het erve Duitsch. De andere dochter 
werd nog geen jaar oud (1677-1678). 

Berentjen op de Duis (1674-1709) trouwde in 1690 met Jan ten Ruweler uit Deldenerbroek. 
Na het overlijden van Berentjen hertrouwde Jan met Jenneke Spenkelink uit Enterbroek. Na 
het overlijden van Jan ten Ruweler hertrouwde Jenneken in 1722 met Roeleff Egberts Wolves. 
Uit deze drie huwelijken werden totaal dertien kinderen geboren. Bron: de Hofmarken. 
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Losse eindjes 

 

Hermannes Puppels is geboren op 18 oktober 1781 te Enter. Hij is de zoon van Jannes Jansen 
Peppels en Mina Gerritsen ter Hofstee (van den Pas). Hermannes Puppels is getrouwd op 14 
januari 1815 met Hendrika Klein Kolhoop (Brunnekreef) uit Enterbroek. Hendrika Klein 
Kolhoop overlijdt te Enter op drieënvijftigjarige leeftijd. Zij is de dochter van Jan Bronnekreef 
Klein Kolhoop (Holland) en Jenneken Brugman (voor de brug). Uit dit huwelijk zijn vijf 
kinderen geboren. 
 
Berend Jan Lambertus Mennegat is geboren op 5 november 1904 op het erve Teuneman aan 
de Breddendijk te Elsenerbroek en is overleden op 30 december 1985 te Elsenerbroek. Hij is 
de zoon van Jan Mennegat en Jenneken Stoltenberg. Berend Jan Lambertus Mennegat is 
getrouwd op 27 mei 1933 met Hendrina Hendrika Brunnekreef uit Ambt Delden. Zij is de 
dochter van de klompenmaker en landbouwer Wolter Jan Brunnekreef (Slamps Willem) en 
Gerritdina Grotenhaar. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, Wolter Johan en 
Gerritdina Hendrika (Dinie) Mennegat. Dinie Mennegat is getrouwd met landbouwer Gerrit 
Jan ter Aardt. Gerrit Jan ter Aardt overlijdt op 17 maart 1989 op zesenvijftigjarige leeftijd. Na 
het overlijden van haar man verkoopt Dinie Mennegat het erve Teuneman aan Maurice 
Roetgerink. Die breekt het erve Teuneman af en bouwde op die plaats een landhuis met een 
landgoed dat de naam Klein Kolhoop kreeg. 
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De familie Kolhoop woonde op erve Cloas in Elsenerbroek: Herman Kolhoop (1897), vader 
Albert Jan Kolhoop (1847-1931), Frederik Kolhoop (1885), Jan Hendrik Kolhoop (1888), 
Berend Jan Kolhoop (1892), moeder Berendina Johanna Meyer (1859-1927), Derk Kolhoop 
(1890). 

 
Jan Egbert Mennegat (Klein Mennegat) is geboren op 28 januari 1748 te Enter en overleden 
voor 1789 op veertigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Hendrik Berends Mennegat en Janna 
Engberts. Jan Egbert Mennegat is getrouwd op 25 juni 1780 met Jenneken Teunissen 
Brunnenkreef uit Elsenerbroek. Zij wordt ook Bronninkreeft genoemd en ook wel Klein 
Kolhoop, naar het erve waar ze is geboren. Het erve wordt nu (2018) weer Klein Kolhoop 
genoemd, voordien erve Teuneman aan de Breddendijk 2 te Elsenerbroek. Uit dit huwelijk zijn 
vier kinderen geboren. Jenneken Brunnenkreef hertrouwde op 11 februari 1789 met Hendrik 
Jansens Elschot. 

Nadat haar man is overleden en voordat ze hertrouwd wordt er kinderscheiding gedaan. Zij 
wordt bijgestaan door Hendrik Grevink en als getuigen treden op voor de minderjarige 
kinderen, grootvader Teunis Klein Kolhoop en oom Berend Mennegat. Een huisje met de halve 
katerstede Mennegat wordt getaxeerd op 1.230 gulden, vijf koeien met een waarde van 300 
gulden  en nog enig losgoed, alles tesamen een waarde van 1.728 gulden. 
 
Frans Roetgerink is geboren op 2 mei 1941 en is de zoon van Herman Roetgerink en Maria 
Elisabeth Hollander. Hij is getrouwd met Geertruida Hermina Gerharda Tanke uit Hengelo. 
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren. Het derde kind, Maurice kocht in het jaar 2000 
het erve Klein Kolhoop en liet er een nieuw landhuis bouwen. 

Hendrik de Wilde heeft op 23 november 1805 een stuk bouwland gekocht in de Enteresch van 

Jannes Brunnenkreeff op Klein Kolhoop in Elsenerbroek voor 200 gulden 

Jan Willem Hermszoon Bullenaar koopt van zijn vader op 21 april 1877 de helft van een huis 
en erf en enig bouw- en hooiland voor achthonderd gulden. De goederen lagen aan de 
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Bullenaarsweg tussen huisnummer 5 (Roetgerink) en 7 (Hoek), de toenmalige sectie nummer 
zijn D 702, 705, 1564-1566, 2159 en 1558. Jan Willem Hermszoon Bullenaar trouwt op 28 
oktober 1850 met Janna Brunnenkreef uit Elsenerbroek. Zij is de dochter van de landbouwer 
Jannus Brunnenkreef (Klein Kolhoop) en Janna Wolves. 

Gerrit Jan Nijmeijer is geboren op 14 september 1931. Hij is landbouwer op het erve Nijmeijer 
aan de Bullenaarsweg 2a te Enterbroek. Gerrit Jan Nijmeijer is de zoon van Gerhard Jan 
Nijmeijer (Ulker Jan) en Egberdina Groothaar (van het erve Wolves). Hij is getrouwd op 20 mei 
1953 met Berendina Johanna Albertha (Dina) Kolhoop uit Enterbroek. Zij is de dochter van 
de landbouwer Herman Kolhoop (Kloas Herman) en Egberdina Johanna (Hanna) Brunnekreef. 
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Het derde kind, Herman, is landbouwer op erve 
Cloas, aan de Kolhoopsdijk te Elsenerbroek. 

 

 

 

Laatste woorden 

 

De verhalen van de familie Kolhoop spelen zich  af in  Elsen, Enter en Enterbroek in de jaren 
1475 tot 2007. Zij zijn tegelijk een vanzelfsprekendheid als niet benoemde familieverhalen. De 
verhalen in deze familiekroniek gaan over het leven van familieleden in vorige eeuwen naast 
het leven in deze eeuw.  Over  Marten (Koerdams Martn), de boer die geboren is op 30 
december 1840 te Kerspel Goor en overleden op 28 april 1899 te Enterbroek op 58-jarige 
leeftijd. Hij was ongetrouwd. Er werd verteld dat hij overleden is door dat hij te veel vlees had 
gegeten van een varken dat waarschijnlijk aan een ziekte dood was gegaan. Elsenerbroek en 
Enterbroek zijn de geboorteplaatsen van veel leden van de familie Kolhoop. De plaatsen waar 
de voorouders van Hendrik in de rechte lijn zeker tot in de zeventiende eeuw hebben gewoond. 
Colhoop wordt in het markeboek van Elsen voor het eerst genoemd in een holtingverslag van 
4 september 1637. In dit verslag wordt vermeld dat een Lubbert Colhoop ´zonder vergunning 
van de Holtrigter, Erfgenamen en Huisluiden in de marke heeft getimmerd.´ Over Wiene is 
niets bekend. In 1870 wordt het erve Kolhoop in Elsenerbroek opnieuw bewoond door een 
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Marten Colhoop. Diens zoon verkocht het erve voor een appel en een ei aan de pachter Fredrik 
Boswinkel. Diens nakomelingen wonen nog steeds op het erve Groot Kolhoop.  

Ik had het geluk dat ik voor deze familie niet zelf alles hoefde uit te zoeken. Ik maakte gebruik 
van het werk van  Hendrik Kolhoop die de genealogie van de familie op schrift stelde, van 
Enters Erfgoed die het verhaal van de havezathe Cattelaer vastlegde en van de Hofmarken die 
schreven over de erven in Elsen. Er zijn vele generaties boeren in de familie Kolhoop. Van de 
erven in Elsenerbroek en Enterbroek zijn nog foto’s.  Arend Jan Kolhoop rookte teveel en stikte 
op een morgen in een hoestbui. Hij was de jongste zoon van de familie Kolhoop die woonde op 
erve Koerdam. Arend Jan was koeherder bij zijn zwager Lammertink te Deldenerbroek. Ook 
is hij twee keer een half jaar als scherpschutter in militaire dienst geweest. Essentiële 
gebeurtenissen in de levens van personages worden kort beschreven. De alledaagse 
beslommeringen worden daarentegen uitgebreider uiteengezet. Op deze manier leren we de 
leden van de familie kennen. We zien hun gewoontes en onhebbelijkheden. Het boerenleven 
speelt een grote rol in hun leven. Ze bestaan nog, de erven uit begin vorige eeuw die generaties 
lang in familiebezit zijn gebleven. De geschiedenis van de erven gaat veel verder terug dan de 
laatste honderd jaar. Al in de Middeleeuwen stond op deze plaatsen een boerderij. Groot 
Kolhoop werd overgenomen door Loch Frederik en ook op Klein Kolhoop, Koerdam en Cloas 
woont tegenwoordig geen Kolhoop. In 1980 woonde H.J.W. Kolhoop op het erve Koerdam aan 
de Kattelaarsdijk 8, met twee mudden land, is acht schepel. Dat is ongeveer anderhalve 
hectare. Maar op erve Doven woont nog steeds Kolhoop. Tot op de dag van vandaag zijn het 
paradijsjes, waar het goed toeven is. Hendrik Kolhoop richtte zijn aandacht vooral op de 
genealogie van inwoners van Enter en omgeving  met als resultaat een imponerend bestand 
van meer dan zeventigduizend namen. Hij zag dat echt als zijn levenswerk, waarmee hij tot 
het eind van zijn leven bijna dagelijks bezig was om het up-to-date te houden en verder uit te 
bouwen en waarover hij met veel enthousiasme kon vertellen.  We zijn hem veel dank 
verschuldigd voor zijn bijdragen. 

 

 

 

 

Enter, 29 mei 2018 


