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Historie boerderij 
Waarschijnlijk gesticht in de 16e eeuw. 
In 1614 pacht Lambert yn de Strate van de Markelose pastorie de Kranenbreide sijnde ses scheppell 
geseyes, gepachtet vor ses scheppell roggen. Tevens pacht hij van de St. Antoni Vicarie een mudde 
geseies achter den Kulenberch bij den Papenkamp tiendfrij gepachtet vor 5 scheppell rogge. 
1626. Verpachting van landerijen behorende tot die Pastorije ende Vicarije van Markel voer den tijt 
van 3 jaaren. Lambert in de Straeten ses spint gesays gepachtet voir 2 dallr. Borgh Splinter. 
7-8-1645 Lambert Straten wordt genoemd in het markeboek. 
 
In 1750 laten Arent Strateman en Hendrikjen Schrijvers hun testament opmaken; zij legateren aan hun 
neef Harmen Oostendorp, die in het huwelijk zal treden met Aeltjen Dijking. Harmen komt toe de 
halfscheyd van de vaste goederen, obligatien, rentebrieven, beddegoed, inboedel, paerden, beesten, 
varkens, uitgesondert de kiste van Hendrikjen; die zal verdeeld moeten worden onder haar zusters 
met name Elske, Jenne en Aeltjen. Harmen wordt tevens verplicht om de testateurs te onderhouden in 
eten en drinken, linnen en wollen en jaerlix een spind lijn saayen welke uit het huis sal worden 
bearbeid en bekostiget totdat het tot linnen en vervolgens wit zal zijn. Bovendien jaerlix f 10,- geven 
voor zakgeld en hen na doode een eerlijke begraffenisse geven. 
 
In 1777 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Aaltjen Dijking. De nagelaten 
kinderen zijn Jurrien, Hendrik, Elsken, Hermina en Geertjen. De zonen krijgen ieder f 14,- en een gust 
beest. De dochters ook ieder f 14,-, een zwart kleed bestaande in een rasementen jak en rok; verder 
linnen, kussens, peluwen, 2 paar lakens en kussenslopen. De bezittingen bestaan uit huis, schuur en 
gaarden, een 6-tal stukken grond, 2 paarden, 3 koeien, 2 kalver, wagen, ploeg, inboedel des huizes 
en boumansgereedschap. Schulden totaal f 1809,- w.o. een obligatielening van f 1650,-, Heeren 
lasten f 60,- en losse schulden 50,-. 
 
In 1779 geeft Theunis Straateman aan het versterf van zijn vrouwens oom Arent Strateman, waardoor 
op hen is komen te vervallen ¼ portie van een stuk bouwland van 6 schepel onder Stokkum de 
Braake genaamt, 3 schepel bouwland den Belt genaamt, een half mudde bouwland de Dorper Esch 
genaamt, 3½ schepel bouwland de Ribbe genaamt en een gaarden groot 1 mudde. 
 
In 1782 is er wederom een maagscheiding nu na het overlijden van Tonis Meenderink; weduwe Janna 
Stratemans zal hertrouwen met Garrit Hobbes. De nagelaten dochter is Willemina Stratemans. Haar 
komt voor vaderlijke goed toe f 300,-, 2 bedden met toebehoren, een twiltogen en een linnen, 2 paar 
lakens, 2 paar kussen togen, 30 elle vlassen doek, 10 elle pellen, 10 elle breeddoek, 10 elle tierentey 
en als zij komt te trouwen een bruidskleed, een rasemarokken jak, een serge dammen rok, een sijden 
schorteldoek, een koe en vaders kiste. Inventaris: huis en hof, een bouwland de Braake in de 
Stockumer Esch, een bouwland de Ribbe, een stukjen land Klootskamp, een hooyland in het 
Apengoor, 2 paarden, 4 beesten, een oude boerenwagen, een ploeg en inboedel des huizes. 
Schulden totaal f 1700,-. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 ruinen, 4 koeien, 2 vaarsen en 2 kalveren. 
1811-1815 huisnr 463. 
 
24-8-1899. Door tegenwoordigheid van geest der schoone sekse is zaterdag namiddag een groot 
brandgevaar van ons dorp gekeerd. Op een paar meter afstand van de woning bewoond door J.W.N. 
op Stroaten, ongeveer 10 mt van de lagere school en in de onmiddellijke nabijheid van nog andere 
woonhuizen, staat nl een stroomijt tusschen een schuur van genoemde N., een bergplaats van turf, 
andere brandstoffen en ongedorschte rogge, en een houtmijt. Vermoedelijk door onvoorzichtigheid 
van kinderen die met lucifers of vuur speelden, geraakte de stroomijt in brand, wat onmiddellijk werd 
ontdekt door enkele buurvrouwen en de handen aan het werk sloegen en den brand spoedig meester 
waren.  
 
In mei 1925 is de boerderij van Jan Willem Nijland grotendeels door brand verwoest. Van de inboedel 
kon nauwelijks iets worden gered en ook een deel van de levende have kwam in de vlammen om. 



30-7-1929. Borculose Courant. Aankondiging openbare verkoop door notaris Teesselink van de 
landbouwerswoning met schuur, erf, bouw- en weilanden van de erven J.W. Nijland op Straten. Het 
huisperceel met schuur is gekocht voor f 8000,- door de Coop. Handelsver. Markelo. 
In 1972 werd het pand voor f 40.000 gekocht door de gemeente en afgebroken t.b.v. de uitbreiding 
van het gemeentehuis. Het stond op de plek van de parkeerplaats achter het gemeentehuis aan de 
Stationsstraat. 
 
Bewoning 
In de eerste helft van de 17e eeuw wordt Lambert in de Strate genoemd als bewoner. 
 
Eefse Nieumeyer (begr. 17-08-1692) huwde op 18-06-1663 te Diepenveen met Lambert Straeten 
(ovl. ca 1666), waarna zij hertrouwde met Jan NN. 
 
Jurrien Coendering, geboren te Beusbergen, gedoopt op 22-11-1676 te Markelo, overleden na 1729, 
zn. van Jan Jorriens Coendering. 
Gehuwd voor de kerk op 15-jarige leeftijd op 13-03-1692 te Markelo met Geertjen Cuipers, overleden 
na 1728, dg. van Arend Cuipers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marie Straeten, gedoopt op 23-06-1695 te Markelo, huwt 9-7-1724 Evert 

Rensing/Beusbergen. Haar onechte zoon Hermen Straten, ged. 31-08-1718, blijft als knecht 
op Straten wonen. 

2. Arent Straeten, gedoopt op 19-09-1697 te Markelo. 
3. Jan Straeten, gedoopt op 28-10-1703 te Markelo, huwt 24-4-1729 met Jenne Coendering. 
4. Marie Straeten, gedoopt op 29-03-1709 te Markelo, overleden te Beusbergen, 183 dagen 

oud, begraven op 28-09-1709 te Markelo. 
Arent Straeten, gedoopt op 19-09-1697 te Markelo, overleden 1779 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 27-06-1728 te Markelo met Teunisken Oings, 
gedoopt 1701 te Markelo, begraven op 01-03-1731 te Markelo, dg. van Hendrick Oings. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 22-07-1731 te Markelo met Hendrickjen Schrijvers, 
gedoopt 1701 te Markelo, dg. van Berend Schrijvers. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Hendrick Straatemans, gedoopt 1731 te Markelo. 
 
Harmen Oostendorp of Straten, zn. van Hendrick Oostendorp. 
Gehuwd voor de kerk op 15-03-1750 te Markelo met Aeltjen Dijking, 22 jaar oud, geboren te 
Beusbergen, gedoopt op 27-06-1727 te Markelo, overleden circa 1776 te Markelo, dg. van Jan 
Dijking/Beusbergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Janna Straten, gedoopt op 03-04-1751 te Markelo 
2. Geertje Straten, gedoopt op 01-01-1753 te Markelo, overleden jong. 
3. Else Straten, gedoopt op 10-03-1754 te Markelo, overleden circa 1802 te Herike, huwt 

27-3-1784 Wolter Kubben. 
4. Jurrien Straten, gedoopt op 09-11-1755 te Markelo, overleden jong. 
5. Harmen Straten, gedoopt op 06-02-1757 te Markelo. 
6. Harmine Straten, gedoopt op 04-06-1758 te Markelo, ovl. op 13-01-1835 te Neede, huwt 

7-2-1779 te Neede met Willem Ordelmans. 
7. Geertjen Straten, gedoopt op 17-05-1761 te Markelo, huwt 10-4-1790 te Laren met Theunis 

Bronswijker. 
8. Jurrien Straten, gedoopt op 04-04-1763 te Markelo, huwt 7-4-1802 te Delden met wed. 

Geesjen Pas. 
9. Hendrik Straten, gedoopt op 20-04-1766 te Markelo, overleden op 28-11-1836 te Elsen op 

70-jarige leeftijd, huwt 20-12-1801 Janna Schoppers/Elsen en hertrouwt 7-3-1805 met Diena 
Hofmans/Holten. 

Janna Straten, gedoopt op 03-04-1751 te Markelo, overleden op 23-06-1818 te Markelo op 67-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1776 met Theunis Meenderink, geboren circa 1747 te Markelo, 
overleden circa 1780 te Markelo, zn. van Jan Oings op Meenderink. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 05-01-1782 te Markelo met Garrit Hobbes, 
bouwman, geboren circa 1746, overleden op 25-04-1817 te Markelo, zn. van Jan Hobbes/Holten. 
Uit het eerste huwelijk: 



1. Willemina Straten, gedoopt op 06-09-1778 te Markelo, overleden 1806 te Markelo, huwt 
3-7-1804 met Antoni Ooms/Elsen. 

Uit het tweede huwelijk: 
2. Theunis Hobbes, landbouwer, gedoopt op 03-11-1782 te Markelo 
3. Jan Hobbes, boerwerker, geboren circa 1784 te Markelo, overleden op 12-01-1847 te 

Markelo, ongehuwd. 
4. Garritjen Hobbes, gedoopt op 28-05-1786 te Markelo. 
5. Aeltje Hobbes, gedoopt op 14-02-1790 te Markelo. 
Theunis Hobbes, landbouwer, gedoopt op 03-11-1782 te Markelo, overleden op 03-04-1827 te 
Markelo op 44-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-05-1813 te Goor met Harmina Krabbenbos, 22 jaar oud, gedoopt 
op 09-01-1791 te Markelo, overleden op 26-12-1860 te Markelo op 69-jarige leeftijd, dg. van Garrit 
Krabbenbos. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Hobbes, geboren op 18-08-1813 te Markelo, overleden op 18-08-1873 te 

Beusbergen op 60-jarige leeftijd, huwt 11-11-1841 met wed. Jan Hendrik Reinds en hertr. 03-
02-1859 met Albert ter Welle. Johanna krijgt op 23-11-1834 een levenloos onecht kind. 

2. Geertruid Hobbes, geboren op 12-07-1815 te Markelo, overleden op 06-06-1830 te Markelo 
op 14-jarige leeftijd. 

3. Gerritdina Hobbes, geboren op 04-07-1817 te Markelo, overleden op 30-10-1852 te Markelo 
op 35-jarige leeftijd, ongehuwd. 

4. Jenneken Hobbes, geboren op 09-02-1820 te Markelo, overleden op 03-07-1852 te Markelo 
op 32-jarige leeftijd, huwt 14-8-1851 met Hendrik Stoelhorst. 

5. Aaltjen Hobbes, geboren op 15-02-1822 te Markelo. 
6. Gerritjen Hobbes, geboren op 29-07-1824 te Markelo, overleden op 15-04-1825 te Markelo, 

260 dagen oud. 
7. Gerrit Jan Hobbes, geboren op 05-02-1826 te Markelo, overleden op 07-02-1827 te Markelo 

op 1-jarige leeftijd. 
Aaltjen Hobbes, geboren op 15-02-1822 te Markelo, overleden op 12-11-1855 te Markelo op 
33-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-09-1841 te Markelo met Arend Jan Nijland, geboren 1814 te 
Markelo, overleden op 01-03-1865 te Markelo, geb. op Scholten/Dorp. 
Uit dit huwelijk: 
1. Teunis Nijland, geboren op 20-11-1841 te Markelo, overleden op 03-05-1858 te Markelo op 

16-jarige leeftijd. 
2. Geertrui Nijland, geboren op 06-11-1844 te Markelo, overleden op 13-02-1858 te Markelo op 

13-jarige leeftijd. 
3. Hendrika Johanna Nijland, geboren op 15-09-1848 te Markelo, overleden op 02-01-1860 te 

Markelo op 11-jarige leeftijd. 
4. Gerrit Jan Nijland, geboren op 10-11-1853 te Markelo, overleden op 21-03-1855 te Markelo 

op 1-jarige leeftijd. 
Arend Jan Nijland hertr. op 11-09-1856 te Markelo met Johanna Sligman, geboren 1832 te Markelo, 
overleden op 11-03-1916 te Markelo, dg. van Willem Sligman. Johanna hertr. 08-02-1866 met Reint 
Vrugteman geb 1822 in Borculo, ovl. op 19-12-1889. 
Uit het tweede huwelijk van Arend Jan met Johanna worden geboren: 
5. Arent Harmen Nijland, geboren op 04-09-1857 te Markelo, overleden op 03-07-1858 te 

Markelo, 302 dagen oud. 
6. Aaltjen Nijland, geboren op 17-05-1859 te Markelo, overleden op 20-02-1860 te Markelo, 

279 dagen oud. 
7. Jan Willem Nijland, geboren op 14-02-1861 te Markelo. 
8. Hendrik Jan Nijland, boerenknecht, geboren op 13-02-1863 te Markelo, overleden op 

08-12-1879 te Stokkum op 16-jarige leeftijd. 
Jan Willem Nijland, geboren op 14-02-1861 te Markelo, overleden op 13-09-1928 te Markelo op 
67-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Markelo met Johanna Schorfhaar, geb. 31-05-1872, 
ovl. 24-09-1943. 
Uit dit huwelijk: 
1. Arent Jan Nijland, geboren 1892 te Markelo. 
2. Gerrit Jan Nijland, geboren 1895 te Markelo. 
3. Reintjen Nijland, geboren 1896 te Markelo. 



4. Johan Nijland, geboren 1898 te Markelo, overleden op 05-09-1899 te Markelo. 
5. Johanna Nijland, geboren 1899 te Markelo, overleden op 17-09-1899 te Markelo. 
6. Jan Nijland, geboren 1901 te Markelo. 
7. Hendrika Johanna Nijland, geboren 1905 te Markelo. 
8. Willemina Johanna Nijland, geboren 1908 te Markelo. 
9. Hendrik Jan Nijland, geboren 1909 te Markelo. 
10. Johanna Nijland, geboren 1912 te Markelo. 
De wed. Johanna Nijland-Schorfhaar vertrok in 1929 met de kinderen naar Nieuw Stroaten aan de 
Blikstege. 
Vanaf 1930 tot de sloop was de hoofdbewoner de molenaar van de landbouwcoop. Arnoldus 
Mulderije en zijn fam. De overige ruimte werd verhuurd aan diverse personen.   


