Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

3.2.128
Erve de Welle-Oud Welle
1385
1815, was gelegen aan de Herikerweg nabij Schuts-Kattelaar

Historie boerderij
De verdwenen boerderij de Welle of Oude Welle was een zeer oude boerderij die al in 1385 benoemd werd.
Waarschijnlijk stond de boerderij ten zuidoosten van de huidige boerderij Schuts Kattelaar (3.2.120), maar het
kan ook zijn dat Schuts Kattelaar op de restanten van de Welle is gebouwd.
1475. Schattingsregister. 2 s., my lavet daervan Albert ten Hengelo to betalen up Mey, my bet. 3 golden r.g.
1493. Inkomsten van het rentambt Twente.
Dyt nabescreven sint pachten, renten, vervallen ende upkomynge an gelde, saede ende anders van het rentampts
van Twente, ut bevele myns gnadiges heren Davids van Bourgondien, bisscop van Utrecht, by my Jacob van
Ittersom upgebort ende entfangen, angande up Sunte Mertensdagh in den winter anno 1493 ende weder
eyndende up Sunte Mertensdach in den winter anno 1494.
Entfangen van 't hoves Goor up Onses Heren Hemmelvordesdagh: de Welle in Hederke wordt hierin enkele
keren genoemd wegens het betalen van tynsen, beden, bedeswyn, pacht- ende garfroggen.
In 1682 is de Welle eigendom van Derk Rottink onder Delden en in 1751 van diens kleinzoon (eveneens) Derk
Rottink.
In 1757 laten Jan ter Welle en Fenneken Leuvelink hun testament opmaken: zij doen al hun mobile goederen als
inboedel, gewassen op den lande, paarden, beesten, bouwgereedschappen etc. over aan hun zoon Lammert ter
Welle en vrouw Jenne Plasmans. De testators dienen in huisvestinge, eten, drinken en kledinge te worden
onderhouden in de tijd hunnes levens. Verder verlangen zij jaerlixs boekweyt van een half mudde land en na hun
doode een eerlijke begraffenisse.
In 1799 lenen Jan Hendrik Olijdam en Jenneken Koelers f 50,- van Harmen Gerritsen Krebbers en vrouw
Albertjen Leusink met als onderpand een perceel hooyland groot 1 dagwerk, de Slagmaat genaamd, gelegen in
de Harker Meeden agter Mullers huis aan 't Slag.
In 1807 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Jan Hendrik Olijdam. De weduwe
Jenneken Koelman zal hertrouwen met Willem Kevelham. De nagelaten kinderen zijn Berent Jan, Aaltjen (beide
uit een eerder huwelijk van Jan Hendrik met Hendrika Geuzendam), Hendrieke, Tonis, Garridine en Hendrikus.
De inventaris bestaat uit: inboedel des huyses, paarden, beesten, het bezaay op het land en een half dagwerk
hooyland. Totale waarde f 235,-. De schulden bedragen f 300,-.
In datzelfde jaar verkopen Willem Kevelham en Jenneken Koelmans voor f 90,- aan Harmen Garritsen Bruil en
Albertjen Leusink hun dagwerk hooyland in de Harker Meeden naast het Slag.
Eveneens in 1807 kopen Hendrik Jalink en Garrit Scholten voor f 150,- de tiende gaande uit de Welle van het
Groote Capittel der stad Deventer.
Ongeveer vanaf het begin van de 19e eeuw ging het minder goed met de boerderij, gezien de meerdere
geldleningen en verkopen van gronden. In 1811 bestond de veestapel nog wel uit een merrie, 2 koeien en een
vaars.
Omstreeks 1813 vertrokken de laatste bewoners van de boerderij. Zij verhuisden naar een hut op de Haa. De
oude boerderij werd vervolgens in 1815 afgebroken en de hut op de Haa kreeg de naam de Welle (3.1.050).
Bewoners:
►

De eerstbekende bewoners waren Henrick en Gertien ter Welle die in 1678 de zoon Hermen kregen.

►
Vervolgens woonde er Bernd ter Welle, die getrouwd was met Geesjen ter Welle (†1710). Het paar had
4 kinderen: Anneken die in het jaar 1700 een onecht kind kreeg en in 1705 trouwde met Geert Hanssen uit
Heemserveen, Hendrick (*1687), Aeltjen (*1691) en Jan die in 1700 trouwde met de in Haaksbergen geboren
Hermken Sprockerief.

►
Jan ter Welle en Hermken kregen 3 kinderen: Berent (*1701), Berendjen (*1702) en Janna (*1704).
Omstreeks 1709 overleed Jan. De weduwe hertrouwde toen in 1710 met de weduwnaar Derck Janssen van
Lijftugt Haghuys in Diepenheim en vertrok van de Welle.
►
De volgende bewoner werd toen Jan Schepers (later ook Jan Wellinck of ter Welle genoemd) afkomstig
van de Scheper (3.2.140) die in 1703 was getrouwd met Fenne Leuvelinck (*1679) van Groot Leuvelinck in de
Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.200). Het paar kreeg 4 kinderen waarvan de twee oudsten op de boerderij
de Scheper waren geboren: Roelofken (*1706), Gerrit (*1711) die ca 1732 trouwde met Trijne Vinkers en ging
wonen op Meermans Wonner (later de Welle) in Kerspel Goor, tweelingbroer Arend (*1711) die in 1737
trouwde met Maria Hulsbeke of Warmelo en oudste zoon Lambert Wellinck (*1704) die in 1730 trouwde met
Jenne Plasmans en de opvolger werd.
►
Lambert Wellinck en Jenne kregen 5 kinderen: Fenneken ter Welle (*ca1737) die in 1757 trouwde met
Roelof Koldendijk op Koldendijk-de Klomp (3.1.190), Jan (*ca1740) die 3 keer trouwde in Gorssel, Henderik
(ca1744-1818) die in 1768 trouwde met Henders Bungelers in Beusbergen (2.4.150), Aeltje (1750-1842) die in
1781 een onecht kind kreeg en in 1782 in Deventer trouwde met de smid Goessen van den Bos en oudste zoon
Jan ter Welle (*1732) die de opvolger werd en in 1761 trouwde met Geesken Boeseman, afkomstig uit Ommen.
►
Ook Jan ter Welle en Geesken kregen 5 kinderen: Jan (*1762) die jong overleed, Jan (*1763), Hendrik
(1765-1838) die ca 1793 trouwde met Hendrina Heuten van Nijland in Stokkum (2.1.430) en in 1816 met
Jenneken Krieger (*ca 1789 in Hellendoorn) en op “Nieuw Wellink” / de Welle in het Beukenlaantje (3.3.290)
ging wonen , Janna (*1767) en Lammerdina (*1775).
►
Geen van de kinderen van Jan ter Welle en Geesken bleef op de Welle wonen. De volgende bewoners
werden toen Jan Hendrik Olijdam (1747-1806) en Hendrika Geuzendam (1759-1792), beide afkomstig uit
Kerspel Goor. Zij waren in 1784 getrouwd en hun oudste zoon Arend Jan (*1785) werd nog geboren op
Geuzendam in Kerspel Goor. Op de Welle werden nog 3 kinderen geboren: Geertruit (*1786), Aaltje (17881817) en Berent Jan (*1790). Hendrika Geuzendam overleed ca 1792, waarna Jan Hendrik in 1793 hertrouwde
met Jenneken Koelers (1769-1849) van Koelman-Koelert (3.3.150). Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
Hendrika (*1794) die in 1825 trouwde met Johannes Hermannus Beckman (geboren in Pruisen), Teunis (17951851) die in 1833 trouwde met Geertruid Hogeslag uit Neede, Hendrykus (*1798) die jong overleed, Gerritdina
(*1800), Hendrykus (1802-1866) die in 1837 trouwde met Hendrika Koldenberg (3.1.240) en naar “Lijftocht
Haverhuis” in Kerspel Goor vertrok en Geertruit (*1805) die jong overleed.
Toen vader Jan Hendrik Olijdam in 1806 overleed trouwde de weduwe Olijdam-Koelers in 1807 met Willem
Kevelham (1755-1819) ook afkomstig uit Kerspel Goor. Uit dit tweede huwelijk van Jenneken werden nog weer
2 kinderen geboren: Janna (*1808) die in 1834 trouwde met de wever Jan Willem te Roller uit Groenlo en Jan
Hendrik (1811-1858) die eerst trouwde met Hendrika Bohmer en later met Catharina Koenderink uit Enter.
Omstreeks 1813 vertrok de familie Kevelham-Koelers naar een nieuw gebouwde boerderijtje de Welle (3.1.050)
op de Haa.

