Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.215
Erve De Hofte
ca 1700
Goorseweg, nu Markeloseweg 133

Historie boerderij
Het herleiden van de geschiedenis van deze boerderij heeft nogal wat hoofdbrekens gekost. De gegevens van
deze boerderij en die van de Kleine Höfte liepen nogal eens door elkaar. En omdat het beide aanvankelijk nogal
kleine boerderijen waren, kwamen ze niet altijd in alle registers voor. Bovendien werd er ter vervanging van De
Höfte begin 1800 een nieuwe en grotere boerderij gesticht genaamd het Wolters, die later de naam De Höfte
overnam.
In 1772 geeft Jan Hoftemans aan dat aan hem in eigendom is overgegaan de Kannegieters Maat met het daarbij
gehorende campjen t.w.v. f 226,-, sijnde de bruitschat van zijn vrouw hen toekomende. Verkopers zijn Harmen
ten Heckhuis en zijn vrouw.
In 1811 bestaat de veestapel uit twee koeien en een kalf.
De Höfte, toen beschreven als het Wolters, was omstreeks 1825 eigendom van Egbert Coster in Almelo. Deze
verkocht in 1836 de boerderij met ruim 10 hectare grond aan Cornelis Anthony van Everdingen, controleur der
belastingen in Almelo. Van Everdingen verkocht het geheel, ongeveer 10 jaar later in 1845, toen nog steeds
genaamd het Wolters, aan het Weldam die er een nieuwe boerderij stichtte.
Sluitsteen boven de niendeure met jaartal 1845 (Weldammer boerderij). Twee peerdezompen met inscriptie: TW
(Twickel Weldam).
In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd het boerenbedrijf geleidelijk afgebouwd.
Bewoners:
►
Oudstbekende bewoner op De Höfte is Willem Hoffteman die in 1726 trouwde met de Enterse Aeltjen
te Ravenshorst.
►
Zoon Jan Höften (*ca1733) werd de opvolger en trouwde in 1754 met Marrijtje Hekhuis (*1717). Hun
dochter Anna (*1754), werd de opvolger en trouwde in 1783 met Jan Knoopers (1761-1827) uit Holten.
►
Anna Höften, die al een voorkind had (Willem 1782-1809), kreeg samen met Jan Knoopers nog 7
kinderen: Jan (*1784), Jan (*1785), Janna (*1787), Derk (*1789), Arend (*1792), Gerrit (*1797) en Gerritdina
(*1798); de meeste van deze kinderen overleden op jonge leeftijd. Rond 1805 vertrok deze familie naar de
Kleine Höfte (3.1.210), waarna deze boerderij
waarschijnlijk is gesloopt.
►
Omstreeks dezelfde tijd was hier, op een
nieuwe grotere boerderij (genaamd het Wolters),
beginnen te boeren de in Neede geboren Hendrik
Willemsen (1762-1830). Hij was in 1786 getrouwd
met de in Eibergen geboren Diena Kolthof (17661827). Rond 1790 trokken ze van Eibergen naar
Stokkum om te gaan boeren op de boerderij Veltjans
(Stokkum 2.1.010). Vandaar vertrokken ze zo’n 15 jaar
later om hier neer te strijken. Hun zoon Roelof was
knecht bij Philipsburg en werd daar later de boer.
►
Jongste zoon Hendrik Willemsen (*1801)
werd de opvolger op de Höfte. Hij trouwde in 1827
met de Eibergse Willemina Hannink (*1797).
Het was in die tijd een redelijk grote boerderij gezien het feit dat er op de Höfte/Wolters geboerd werd met 1
knecht en 2 meiden. Omstreeks 1836 vertrokken Hendrik en Willemina met hun 4 kinderen naar Ambt Delden.
Boerderij De Höfte / Wolters

►
Ze werden hier opgevolgd door de van het Weldammer bouwhuis afkomstige Berend Morsinkhof
(*1802) die was getrouwd met Hendrika Kolhoop uit het Elsenerbroek. Het was van slechts korte duur, want in
1845 vertrokken ze alweer met hun 5 kinderen en 2 personeelsleden, nu naar de boerderij Bruil (nu Jacobi) in het
Kerspel Goor.

►
Opvolger, op de toen herbouwde en waarschijnlijk ingekrompen boerderij, werd de in Laren geboren
Hendrik Jan Hissink (1817-1883) die in 1844 in Hengelo G was getrouwd met de aldaar geboren Berendina
Hissink (1809-1876).
►
Hun enige zoon Gerrit Hissink (1846-1874) trouwde in 1867 met Hendrika Maria Noteboom uit Holten
die echter 3 jaar later kinderloos overleed. Gerrit hertrouwde in 1871 met Aaltje Overbeek (1842-1906) van
JanHendriks in Stokkum (Stokkum 2.2.240). Ook dit huwelijk duurde voor Gerrit maar 3 jaar. In 1874 overleed
hij, waarna z’n weduwe in 1875 hertrouwde met de uit Ambt Delden afkomstige Hendrik Jan Willemsen (18401885). (Hendrik’s ouders hadden vòòr de Hissink’s op de Höfte geboerd). Aaltje kreeg uit beide huwelijken in
totaal 4 kinderen.
►
De enige zoon, Hendrik Jan Hissink (*1872), werd de opvolger en trouwde met de Goorse Geertje
Eeftink (*1882). Omstreeks 1913 vertrok de familie Hissink van de Höfte naar de reeds in hun bezit zijnde
boerderij Koldenberg (3.1.240). Naar de volksmond beweert moesten ze vertrekken omdat ze de boerderij
“verslaterden” . Zeker is dat ze vanwege “armoe” enkele jaren geen pacht hoefden te betalen aan het Weldam.
►
Ze werden hier opgevolgd door Gerrit Willem Olijdam (1883-1959). Gerrit Willem was geboortig uit
het Kerspel Goor en was in 1908 getrouwd met Hendrina Aleida Senkeldam (1886-1918) en daardoor boer
geworden op Stoevelaar (3.1.290). Nadat z’n vrouw in 1918 aan de Spaanse griep was overleden, hertrouwde
Gerrit Willem in 1920 met z’n schoonzuster Willemina Hendrika Senkeldam (*1899). Uit het eerste huwelijk
werden geboren: Johanna Geertruida (*1909) die in 1937 trouwde met Jan Hendrik Neutenberg, Geertruida
Hermina (*1911) die trouwde met Jan Goorhuis in Kerspel Goor en Hermina (*1918) die in 1946 trouwde met
Jan Koeleman in Goor en uit het tweede huwelijk Hendrik Herman (*1926)
►
Opvolger Hendrik H. Olijdam (1926-1988) trouwde in 1955 met de in Rijssen geboren Dika Meilink
(1924-2011). Dit echtpaar kreeg 2 zoons: Jan (*1959) die met z’n vrouw Dinie en kinderen aan de
Loosboerstraat woont en Willem (*1956), werkzaam bij Bruins en Kwast, die met echtgenote Giemeke en de
twee zoons op de Höfte woont.

