
Boerderijnummer   3.3.380 
Erfnaam    Erve de Keite 
Oudste vermelding   ca 1800 
Huidig adres Rijssenseweg 27 
 
Historie boerderij 
 

Begin 1800 stichtte Hendrik Keiten hier een 
onderkomen op de markegrond. Hij verkreeg 
hiervoor van de Marke het recht van opstal. Bij 
de verdeling van de markegronden in 1861 
kreeg Hendriekus ten Tije alles op zijn naam, 
terwijl hij bovendien flink wat grond kreeg 
toebedeeld en daardoor op een eigen boerderij 
met ruim 4 hectare grond kwam. Zoon Hendrik 
Jan ten Tije kocht er in 1883 wat grond bij en 
in 1888 een boerderijtje met ¾ hectare grond 
aan de Oude Rijssenseweg (Markelo 
buitengebied 1.3.320). Zodat hij in totaal uit 
kwam op 2 boerderijtjes en 6,6 hectare grond. 
Opvallend is dat z’n eigen huis een lagere 
huurwaarde had dan het aangekochte. In 1921 
wordt het aangekochte huis verkocht en 
tegelijkertijd een boerderij aan de overkant van 

de Oude Rijssenseweg aangekocht (Markelo buitengebied 1.3.340). Het totale bezit werd daardoor 2 huizen en 
12½ hectare grond. In de periode 1935-1940 werden beide huizen her-/verbouwd. 
In 1968 kreeg Hendrik Arend ten Tije het huis aan de Oude Rijssenseweg met wat grond op naam; hij stichtte er 
de camping de Keite. Het huis in de Pothoek kwam op naam van Hendrina ten Tije en haar man Hendrik Jan 
Nijhuis.  
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner was de ca 1744 in Frankennauw (Hessen-
Duitsland) geboren Hendrik Keiten, die ook wel Hessen genoemd werd. 
Hij was ca 1793 getrouwd met Aaltjen Kosters (1764-1841) uit 
Beusbergen. Zij kwamen van erve Bleekers (2.4.140). 
  
► Hun enige zoon dagloner Hendrik Keiten of Hessen (1795-1858) 
trouwde in 1820 met z’n buurmeisje Jenneken Heuten (1802-1873) van 
Potman (3.3.370). Dit echtpaar had geen opvolgers, zodat Hendrikus ten 
Tije bij hen in trok. 
 
► Hendrikus ten Tije (1825-1882) was een zoon van de uit 
Haaksbergen afkomstige Jan ten Tije op de Welle of Tiejan op de 
Borkeld (Markelo buitengebied 1.4.015). Hij trouwde in 1845 met Janna 
Beltman (1821-1864) van Schöppert (Markelo buitengebied 1.3.350) en 
in 1866 met buurtgenote Garritjen Horstman (1837-1908), de weduwe 
van Bernardus Reurslag op Bats (Markelo buitengebied 1.3.315). 
Uit beide huwelijken werden in totaal 9 kinderen geboren waarvan er 4 
jong overleden: Hermannus (1849-1867), Johanna (1852-1859), Dina 
(1855-1950) trouwde in 1887 met de weduwnaar Albert Jan Nijkamp op 
de Stobbe (Markelo buitengebied 1.6.280) (zij had een voorkind Jan Hendrik ten Tije dat later de opvolger op de 
Keite zou worden), Jan (1858-1859), Johanna (1860-1929) trouwde in 1881 met Jan Harmen Snellink op de 
Hogenkamp (Markelo buitengebied 1.2.110), Jenneken (1863-1864) en Hendrik Jan (*1846) die de opvolger 
werd. Uit het tweede huwelijk: Janna (1867-1943) die in 1889 trouwde met Jan Hendrik Huisken en Berend Jan 
(*1869) die in 1898 trouwde met z’n buurmeisje Hendrika Oosterveld en daardoor boer werd op Endemanshutte 
(Markelo buitengebied 1.3.280). 

Woonboerderij de Keite 

Jan Hendrik ten Tije (1881-1986) bezig 
bijenkorven te vlechten 



 ► Hendrik Jan ten Tije (1846-1932), klompenmaker van 
beroep, trouwde in 1873 met Aaltje Jansen (1846-1933) uit 
Holten. Hij was in 1866/67 in militaire dienst en bereikte daar de 
rang van korporaal. Zijn uiterlijke kenmerken waren: lengte 1.60 
mt 9 cent. en 2 mill, aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen 
blauw, neus gewoon, mond idem, kin spits, haar blond, 
wenkbraauwen idem, merkbare teekenen lidteeken aan het 
voorhoofd. Zij kregen 2 kinderen die beide jong overleden, zodat 
er geen opvolger was.  
Toen het echtpaar ten Tije, met Jan Hendrik het zoontje van zuster 
Dina, in 1888 van hun boerderij de Keite vertrokken naar de Oude 
Rijssenseweg 14 (Markelo buitengebied 1.3.320), verhuurden ze 
deze boerderij aan achtereenvolgens: 
 
► Buurjongen Gerrit Jan Oosterveld (*1862) van 
Endemanshutte (Markelo buitengebied 1.3.280) en z’n vrouw de 
in Amsterdam geboren Alida Catharina Bruyntens (*1867). In 
1893 vertrokken ze met hun 3 kinderen naar Goor. 
 
► Opvolgende huurders werden Derk Hendrik Boomkamp 
(1864-1944) en Gerritjen Leeftink (1867-1946). Zij vertrokken in 

1902 met hun 3 kinderen naar de “Villa” aan de Roosdomsweg, later verhuisden ze naar de Markeloseberg waar 
Boomkamp in de oorlog door een vliegtuigbom om het leven kwam.  
 
► Nieuw huurder werd Gerrit Jan Sligman (1866-1940) van Deel’n in het Markelosebroek (Markelo 
buitengebied 1.6.370). Hij was getrouwd met de Larense Hendrika Nijmeyer (1875-1960). Hun eerste kinderen 
werden nog op Deel’n geboren. Zij vertrokken al na enkele jaren naar Stokkum en belandden uiteindelijk in 
1915 op Deel’n aan de Rouwelaarsdijk. 
 
► Vervolgens werd het een éénpersoons huishouden. De slachter Gerrit Jan Greven (1863-1947) kwam in 
1905 van Lamtink in de Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.050) en vertrok in 1909 naar Rohaan (3.3.350). 
Uiteindelijk stichtte hij zelf een huis aan de Postweg (3.3.395). 
 
► In 1909 kwamen vanuit Borne Jan Willem ter Welle (1877-1938) en Johanna Snellink (1883-1972) met 
hun oudste dochter Hendrika Johanna (*1906) die in Borne was geboren. Er werden hier nog 2 dochters geboren, 
waarna ze in 1920 met het hele gezin vertrokken naar hun nieuwe boerderij BaargJanWillem aan de 
Leusmanweg. 
 
► Vanuit Lonneker kwamen toen de in Holten geboren Arend Jan Heuten (1887-1978) en z’n vrouw 
Jenneken Beldman (1893-1965) van de Moes (3.3.390). In 1928 vertrokken ze met hun 5 kinderen naar 
Hochtweg 7. 
 
► Nieuwe huurder werd toen Jan Hendrik Klein Velderman (1892-1970) toen afkomstig van Brinkweg 2 
in Stokkum, maar opgegroeid op Potman (3.3.370). Jan Hendrik was in 1918 getrouwd met Johanna Wibbelink 
(1896-1995) van ’n Denger en samen hadden ze 5 kinderen: Berend Jan (*1918) die in 1937 trouwde met 
Hendrika Aleida Johanna Rohaan en slager van beroep werd, Willemina Johanna (*1920) in 1946 getrouwd met 
de smid Gerrit Jan Klein Twennaar en ging wonen bij het Weldam, Johanna (*1921) in 1947 getrouwd met Dirk 
Jan Abbink in Borculo, Hendrik Jan (*1927) werkzaam op het notariskantoor die met z’n vrouw Anneke aan de 
Roosdomsweg ging wonen en Dina Janna (*1933) in 1958 getrouwd met de Diepenheimer Albert J. Wissink. In 
1949 vertrok het echtpaar Klein Velderman met de kinderen Dina Janna en Hendrik Jan  naar het boerderijtje 
Dikkers aan de Stoevelaarsweg (3.2.030).    
 
► Datzelfde jaar kwam de dochter van de eigenaar weer op de Keite wonen. Hendrina ten Tije (*1918) 
was in 1943 getrouwd met Hendrik Jan Nijhuis (1916-1996) uit Stokkum. De boerderij heette vanaf toen Keiten-
Niehoes.  In 1971 kreeg dit paar inwoning van vader Jan Hendrik ten Tije die in 1986 op 104-jarige leeftijd 
overleed. 
Hendrik Jan Nijhuis en z’n vrouw kregen 4 kinderen: Hendrik (*1943) die in 1965 trouwde met Bertha Markink 
en aan de Oude Rijssenseweg woont, Dinie (*1945) die in 1967 met Henk Veltkamp in Holten trouwde en daar 
relatief jong overleed, Alie (*1956) die in 1977 trouwde met Jan Schreurs (*1955) van de Baas (Stokkum 
2.3.150) en Wim (*1959) die ongehuwd thuis woont. 

Geertruida Aleida ten Tije-Roosdom (*1888) en 
dochter Hendrina ten Tije (*1918) 



 
► Jan Schreurs en Alie Nijhuis kregen 3 zoons: Tom (*1985), Bas (*1988) en Sam (*1992). 


