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3.3.350
Erve Velthuis-Rohaan
ca 1765
Oude Rijssenseweg 1

Historie boerderij

Hendrik Rohaan (*1885) op de trekker voor z'n boerderij

Jacob Volthuis had omstreeks 1765 op de markegrond
een hut gesticht waarvoor hij van de Marke het recht
van opstal kreeg.
De veestapel bestond in 1811 uit 2 koeien.
In 1831 werd het voor f. 35,= aangekocht van de
marke. In 1852 werd Berend Hendrik Reurslag de
eigenaar. Hij verkocht het pand in 1853 aan Willem
Gerrit Wevers. Wevers verkocht het in 1895 aan de
arbeider op de steenfabriek Jan Koelers. Deze
verkoop zal wel niet volgens de regels zijn verlopen
want in 1896 kreeg Wevers alles weer op zijn naam
om het in 1897, met bijna 2 hectare grond, weer te
verkopen nu aan Jan Rohaan. Rohaan breidde het uit
tot ongeveer 4 hectare en deed het in 1915 over aan
zoon Hendrik Rohaan. Diens zoon, de vrijgezel
gebleven Jan Rohaan, deed het over aan de familie
Lansink-Ebbekink die het boerderijgedeelte
verbouwde tot muzieksalon.

Bewoners:
►
Eerstbekende bewoner was Jacob Volthuis uit Kerspel Goor die in 1764 trouwde met Jenneken
Krijgsman (*ca1742) van Kriegsman in de Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.060). Het echtpaar kreeg 6
kinderen, waarvan er enkelen jong overleden; oudste zoon Lammert werd de opvolger.
►
Lammert Volthuis (1771-1848), inlands
kramer en dagloner van beroep, trouwde in 1794
met Hendrika Beumer (1770-1844) uit Gelselaar.
Lammert en Hendrika kregen 9 kinderen die allen
met de familienaam Wolthuis werden ingeschreven
en waarvan er 3 jong overleden: Berend (*1796),
Jan (1798-1870) trouwde in 1818 met Jenneken
Krommendijk en stichtte aan de overkant van de
weg de boerderij Bannink (Markelo buitengebied
1.3.260), Berendina (1800-1881) trouwde in 1825
met Jan Hendrik Ebbekink en stichtte iets verderop
het boerderijtje de Kruusweg (Markelo buitengebied
1.3.300), Maria (*1802), Hendrik (*1805), Hendrika
(1806-1882) trouwde in 1847 met Jan Willem
Jan Rohaan (*1923) melkt handmatig z'n koetje
Paalman op de Potsche (Markelo buitengebied
1.4.040), Jenneken (*1809), Maria (*1811), Margaretha (1814-1894) trouwde in 1834 in Holten met Jan Willem
Bekkink en Maria (*1811) werd de opvolgster.
►
Maria Wolthuis (1811-1893) trouwde in 1836 met de timmerman Berend Hendrik Reurslag (18111874). Het echtpaar kreeg 11 kinderen en vertrok in 1862 naar Tjoonk (Markelo buitengebied 1.3.320).
►
Opvolgend eigenaar/bewoner werd Willem Gerrit Wevers (*1828) van het Haagje in Stokkum (2.1.220)
die in 1856 was getrouwd met Johanna Stoelhorst (*1833) van Berends in de Achterhoek (Markelo buitengebied
1.3.170). Dit echtpaar vertrok in 1896 met de kinderen, voorzover nog niet getrouwd, naar Hengelo.
►
Vanuit de gemeente Wierden kwam toen de nieuwe eigenaar/bewoner, de steenbakker Jan Rohaan. Jan
(1844-1904) was in 1885 getrouwd met Egberdina Johanna Greven (1858-1935) en had 3 zoons: Gerhard (18871964) die in 1907 trouwde met Berendina Schreurs en vertrok naar de Hochtweg 7, Herman (1889-1972) die in
1914 trouwde met de weduwe Jenneken Ebbekink-Greven en aanvankelijk op de Es ging wonen en Hendrik

(1885-1973) die in 1922 trouwde met Janna Straalman (1887-1969) en bij haar in ging wonen op Sink (Markelo
buitengebied 1.3.230). De weduwe Egberdina Johanna Rohaan-Greven vertrok in 1924 naar een nieuwe woning
(later slagerij Rohaan aan de Rijssenseweg), waarna zoon Hendrik met vrouw en zoon Jan (*1923) weer terug
kwam van Sink.
Deze Hendrik Rohaan (*1885) was mogelijk op school niet de gemakkelijkste; schoolhoofd de Boer van de
Dorpsschool deed in 1897 een verzoek aan de gemeente Markelo om hem van school te mogen verwijderen
vanwege wangedrag.
►
Jan Rohaan (1923-1998) bleef ongehuwd en vererfde de boerderij bij z’n overlijden aan Gerda
Ebbekink van de Es en Ben Lansink, die het bedrijfsgedeelte verbouwden tot een klein concertzaaltje waar met
enige regelmaat muziekvoorstellingen worden gehouden.

