Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.1.160
erve Ulfman
ca 1840
Elsenerveldweg 7

Historie boerderij
De boerderij Ulfman werd omstreeks 1840 door Hendrik Jan Ulfman gesticht op de markegrond. Hendrik Jan
was afkomstig uit Neerdorp maar ingetrouwd op Borkent (pand 5.1.100). Bij de verdeling der markegronden
kreeg hij dit huis met ruim 4 ha grond op z’n naam. De grond bestond echter voor meer dan de helft uit heide- en
veengrond.
Rond 1866 werd het huis afgebroken en vervangen door
nieuwbouw ernaast. De oppervlakte grond steeg tot 5,1 ha.
Via de zonen Jan Willem en daarna Jan kwam het bezit in
1915 op naam van kleinzoon Jan Albert Ulfman en in 1940
was achterkleinzoon Gerrit Jan Ulfman de bezitter. Door
enkele kleine verkopen van heidegrond was de omvang van
het bedrijf per 1964 gedaald tot ruim 4 ha.
In 1978 werd voor de boerderij een nieuw woonhuis
gebouwd. Tot circa 1998 werd hier nog geboerd.
(Woon)boerderij Ulfman

Bewoners:
►
Eerste bewoner was Hendrik Jan Ulfman (1802-1875) geboren op de boerderij Ulfmans in Neerdorp te
Holten. Hij trouwde in 1828 met Hendrika Borkent (1803-1877). Hun oudste 7 kinderen werden op Borkent
geboren. De jongste zoon en latere opvolger Jan werd
in 1845 op deze nieuwgebouwde boerderij geboren.
De anderen kinderen waren: Jenneken (1829-1887) die
in 1855 trouwde met de weduwnaar en kleermaker
Berend Wissink op Brinkman in Herike. Gerrit Jan
(1831-1876) die ongehuwd bleef wonen op Ulfman.
Gerritdina (1833-1899) die in 1860 in Holten trouwde
met Berent Altena. Jan Willem (1835-1878) die ook
ongehuwd bleef. Antony (1837-1929) die in 1863
trouwde met Bartjen Menneken en in Nijverdal ging
wonen en Arendina (1840-1875) die in 1868 trouwde
met Berend Jan Holstege van de boerderij Potdijk
(Hericke 3.3.250) en met hem naar Enschede vertrok.
De zoon Jan Albert (1831-1893) zou aanvankelijk de
opvolger worden. Hij trouwde in 1870 met Janna
Jan Albert Ulfman (*1875) en Gerritdina Ooms (*1872)
Bergman (*1842) uit Rijssen en kreeg in 1871 de zoon
Jan Hendrik, echter moeder Janna overleed kort na zijn geboorte. Ook het zoontje overleed al na 1 jaar. Jan
Albert trouwde toen in 1872 met Harmina Hegeman (*1825), dochter van Gerrit Jan Hegeman van Haykers
(5.3.270). Dit huwelijk was ook van zeer korte duur want Harmina overleed al 4 maand na haar trouwdatum. In
1873 trouwde Jan Albert voor de derde keer, nu met Willemina Hendrika Kelholt (1838-1899), geboren te
Gorssel. Met haar stichtte hij een nieuwe boerderij Ulfman, later de Vros (5.1.152). Jan Alberts jongste broer Jan
(*1845) werd toen de opvolger.
►
Jan Ulfman (1845-1928) trouwde in 1867 met Jenneken Egbers (1837-1904) uit Holten. Het paar kreeg
5 kinderen. Oudste zoon Hendrikus (1867-1924) bleef ongehuwd. Dochter Jenneken (1870-1951) trouwde in
1895 met Egbert Goosen in Rijssen. Hendrik Jan (1872-1903) werd schaapherder en overleed ongehuwd op 30jarige leeftijd. Arent Jan (1876-1947) trouwde in 1903 met Berendina Brinks uit Rijssen; ze werden eigenaar van
de boerderij Sprikkelman/Witmoos. Zoon Jan Albert (*1875) werd de opvolger.
►
Jan Albert Ulfman (1875-1948) trouwde in 1895 met Gerritdina Ooms (1872-1934) van Klein Ooms
(5.3.280).
Dit echtpaar kreeg 7 kinderen. Dochter Jenneken (*1896) trouwde in 1920 in Holten met de veehandelaar Teunis
Deyk. Arendina (*1898) trouwde in 1920 met Hendrik Jan Achterkamp van Meutgeert op de Holter Borkeld; zij

gingen wonen op de naburige boerderij Noach die toen de naam Meutgeert kreeg (5.1.150). Janna werd geboren
in 1901 en trouwde in 1924 met de landbouwer J.H. Reevoord in Bathmen. Hendrik Jan (1908-1993) trouwde
met Johanna Gerritdina Vrugteveen en werd landbouwster in Neerdorp (Holten). Hendrina Johanna (*1911)
werd diensbode in Holten. Gerritdina (1913-1998) trouwde in 1933 met de in Amsterdam geboren Wouter Petrus
Maas, de grondlegger van het loonbedrijf Maas (Stockum 2.2.180). Zoon Gerrit Jan (*1903) werd de opvolger.
►
Gerrit Jan Ulfman (1903-1986) trouwde in 1925 met Geertruida
Denekamp (1904-1988) uit Holten. Uit het huwelijk werden 8 kinderen
geboren. Het eerste kind Jan Albert (*1926) overleed in zijn
geboortejaar. In 1927 werd weer een zoontje Jan Albert geboren. Hij
werd slechts 6 jaar oud. Berendina (*1930) trouwde met G.J. Hofmeijer
in Rijssen. Gerridiena (*1933) trouwde met Rudie van Reenen; zij
gingen aan de Tolweg in Markelo wonen. Aaltje (1934-2014) trouwde in
1953 met Gerrit Jan Paalman (5.3.320). Willemina (1936-2013) trouwde
met Wim Barvelink in Holten en Gerrit Jan (*1940) trouwde met de
Holtense G.E.W. Dikkers. De derde Jan Albert, geboren in 1938, werd
de opvolger.
►
Jan Albert Ulfman (1938-2011) trouwde in 1966 met Hendrika
Maria (Dika) Nijland (*1944) van Klostert aan de Kappelaarsdijk. Zij
kregen de zoon Gerrit Jan Egbert, die de opvolger werd. Ook de moeder
van Dika, Gezina Arendina Snellink (1908-1998) woonde de laatste
jaren van haar leven bij haar dochter op de boerderij Ulfman.
Gerrit Jan Ulfman (*1903) komt in 1947
terug van de veemarkt in Rijssen, met vis
achter "het buis"

in 2008 dochter Anniek.

►
Gerrit Jan Egbert (Gertjan) Ulfman (*1975) trouwde in 2005
met Marianne Welmer van Lentfert aan de Kluunvenneweg. Zij kregen

