
Boerderijnummer   5.2.060 

Erfnaam    erve HochGerard 

Oudste vermelding   ca 1850 

Huidig adres    Oude Rijssenseweg 25 

 

Historie boerderij 

In het kadaster wordt dit huis voor het eerst genoemd omstreeks 1862/1864. Waarschijnlijk was het echter al 

omtrent 1850 gesticht. De Markelose Hervormde Kerk verkreeg het perceel omstreeks 1854 van Hendrikus 

Johannes Megelink na de markeverdeling. 

Het naastliggende perceel werd ontgonnen in 1873. Omstreeks 1877 kocht de ongehuwde bewoner Hendrik Jan 

Maag het geheel inclusief 1,8 ha grond. Hij had van derden ook nog wat grond, zodat zijn bezit toen ca. 2,2 ha 

omvatte. Omstreeks 1896 werd Hendrik Jan’s broer Jan Hendrik Maag medeëigenaar (50/50). 

In 1899 was bewoner Jan Hendrik Huisken (“Scheperhuusken”, afkomstig van Huiskes, pand 5.2.300) de 

eigenaar geworden. Door verdere aankoop werd zijn grondgebied vergroot tot 3,2 ha. Na het overlijden van Jan 

Hendrik in 1907 werd zijn vrouw Janna ten Tije de eigenares. Zij hertrouwde met Arent Jan Bouwhuis 

(HochOarnd), die na het overlijden van Janna in 1925 mede-erfgenaam werd. Arent Jan was armmoedig en de 

erfgenamen waren gedwongen het erfje te verkopen. Dit gebeurde in 1927 met een openbare verkoop. Nieuwe 

eigenaar van het toen 3,65 ha grote boerderijtje werd Gerhard Rohaan (HochGerard), die voordien op de Hoch 

(pand 5.1.170) woonde. HochOarnd ging naast het erf wonen, op “’n Beelt” (’n Boolderman, Bolderman Belt), 

in een onderkomen waaruit naderhand het “Vinkennest” is ontstaan (pand 5.2.062). 

Het boerderijtje van HochGerard werd in 1931 verbouwd, waarna het geheel duidelijk in waarde steeg (de 

belastbare opbrengst ging van 14 naar 44 gulden). Er werd nog 0,9 ha grond bijgekocht, zodat het bezit 4,1 ha 

groot werd. Gerhard had naast het boerenbedrijf tevens een varkenshandel. 

In 1960 werd Gerhard’s zoon Herman Rohaan de eigenaar. Kort daarop werd de oude boerderij afgebroken en 

vervangen door nieuwbouw. In die tijd behoorde er ca. 5 ha grond tot de boerderij. Herman Rohaan was naast 

boer ook melkrijder en loonwerker. Omstreeks het midden van de 70-er jaren werd het boerenbedrijf afgebouwd. 

In 1976 was er nog een omvangrijke verbouwing van de boerderij: het huis werd opgedeeld in twee 

wooneenheden. De familie Herman Rohaan ging één deel bewonen, terwijl in het andere deel zoon Gerrit 

Rohaan met familie zijn intrek nam. 
Bewoners: 

 

► Bewoners 

vanaf circa 1850/1852 

waren mogelijk Arend 

Jan Bannink en 

echtgenote Aaltjen 

Nijkamp. Het e.e.a. 

kan worden 

geconcludeerd uit de 

noteringen van 

opvolgende bewoners 

in de bevolkingslijst 

van 1869, alsmede uit 

geboorte- en 

overlijdensaangiftes, 

waarbij o.a. als buurlui 

van de Winterkampen 

Gerrit Jan Beltman op 

Schöppert en Gerrit 

Regterschot op de 

Plecht zijn vermeld. 

Arend Jan Bannink 

(1803-1853), geboren in Voorst en echtgenote Aaltjen Nijkamp (1813-1870), geboren in Bathmen (zij is daar 

ook overleden) waren in 1836 in Bathmen getrouwd. Zij woonden vanaf ca. 1846 op de Kleine Pot (Hericke 

3.3.260). Er waren zes kinderen, waarvan de eerste vier waren geboren in Kring van Dorth: Gerrit Jan (1837-

1916) die opvolger zou worden, Jan Hendrik (1841-1920) die in 1862 trouwde met Egberdina de Beuze in 

Diepenveen, Mannes (1843-1918) die in 1863 trouwde met Willemina Bronswijker in Bathmen, in 1869 

hertrouwde met Berendina Maatman en in 1891 met de weduwe Hendrika ter Schegget, Gerrit Willem (ca. 1844-

1921) die in 1874 in Ambt Almelo trouwde met de weduwe Mina Scherphof, in 1879 hertrouwde met Hendrika 

HochGerard omstreeks 1951. Gerhard Rohaan (1887) met op schoot Jan Rohaan (*1949), 

op fietsje Gerrit Rohaan (*1947), Hanna Rohaan-Knopers (*1924), Johanna Leusink 

(buurmeisje), voor Hennie Rohaan (zn van Jan R.), achter Dika Rohaan-Deyk, Berendina 

Rohaan-Schreurs (*1882) en Dini Rohaan (*1946) 



Smit en in 1879 nog weer trouwde met Gezina Elferink, de in Herike geboren Maria (1846-1924) die in 1871 in 

Olst trouwde met Gerrit Jan van Bremen en Albert Jan (1849-1927) die in Ambt Almelo ging wonen en in 1878 

trouwde met Diena Struik uit Holten. In Elsen werd nog geboren Arend Jan Bannink (*1852) die in 1880 te 

Ambt Almelo zou trouwen met Jennigjen Brunink uit Vriezenveen. 

Aaltjen Nijkamp keerde enige tijd nadat haar echtgenoot in 1853 was overleden terug naar Bathmen, mogelijk 

samen met enkele van haar kinderen. 

 

► Opvolger, akkerbouwer Gerrit Jan Bannink (1837-1916) trouwde in 1863 met Hendrika Volthuis  

(1831-1893) afkomstig van erve Sniederskamp (het latere Bannink, Marckelo 1.3.260). Zij kregen, nog wonend 

in Elsen, 2 kinderen: Johanna Bannink (*1863) die in 1883 huwde met Jan Nijland uit Wierden en Arend Jan 

Bannink (1866-1940) die in 1893 trouwde met Jenneken Groot Ulen. Omstreeks 1870/1871 vertrok de familie 

naar erve Sniederskamp waar in 1872 nog zoon Albert werd geboren. 

 

► De familie Jan Maag (1805-1876) - Hermina Lodeweges (1821-1888) woonde vanaf ca. 1872 op dit erf. 

Zij woonden hiervoor op Wissinkhutte (de Stobbe, Marckelo 1.6.080) en in Markelo-dorp. De in het Verwolde 

geboren Jan was in 1841 te Gorssel getrouwd met Hermina, geboren in Gorssel. Het paar bracht 5 kinderen mee 

naar Elsen, op de oudste na alle geboren op 

Wissinkhutte: Hendrik Jan (1841-1906), nog 

geboren in Gorssel, bleef ongehuwd en zou 

met zijn zuster Gerridina op pand 5.2.070 gaan 

wonen; Jan Hendrik (1853-1941) zou 

vooreerst de opvolger worden; Johanna werd 

geboren in 1861 en overleed in 1947 in 

Haaksbergen; Gerridina (1864-1945) trouwde 

in 1890 met Arend Jan Tjoink (1857-1898) 

van Tjoonk/in ‘t Veld (5.2.090) en ging wonen 

op het boerderijtje, voordien bewoond door de 

familie Lammersen (pand 5.2.070, het latere 

Vastert); een eerder in 1885 geboren kind van 

Gerridina, Jan Maag, was jong in 1886 

overleden; Jenneken (1867-1938) zou in 1889 

trouwen met Jan Hendrik Ebbekink op de 

Kruusweg (Marckelo 1.3.300). 

Op Wissinkhutte waren in het gezin meer kinderen geboren. Deze waren echter of overleden, of elders dienende 

dan wel getrouwd. 

 

► Dagloner en opperman Jan Hendrik Maag (1853-1941) trouwde in 1883 met Willemina Hoevink (1863-

1951) afkomstig van Vrielink in Herike (Hericke 3.3.060). Jan Hendrik Maag woonde met zijn gezin omstreeks 

1895-1896 nog kort bij zijn zuster en broer (pand 5.2.070) om vanaf ca. 1897 in Markelo-dorp op het latere 

“Völkers” te gaan wonen. Willemina Hoevink werd daar bekend als de beste mutsenmaakster van Markelo. Jan 

Hendrik en Willemina kregen 4 kinderen, waarvan er twee nog in Elsen hebben gewoond: Johanna (*1883) die 

in 1906 trouwde met Maurits Ameling in Enschede en Hendrika Willemina (1896-1905) die jong overleed. 

 

► De volgende bewoners waren Jan Hendrik Huisken (“Scheeperhuusken”, 1854-1907), geboren op 

Huiskes (pand 5.2.300) en de op de Keite (Hericke 3.3.380) geboren Janna ten Tije (1867-1925). Zij trouwden in 

1889 en hadden 4 kinderen: de voor hun huwelijk geboren Gradus (1888-1932) die vrijgezel bleef, bij de familie 

van zijn vader verbleef en naderhand het eigen huisje “HuuskesGraads” bewoonde, de nog op Huiskes geboren 

Jan (*1890)  die in 1918 trouwde met Adriana Johanna Roelands in Steenbergen (NBr.), Hendrik Jan (1892-

1916) die fabrieksarbeider werd en in 1913 trouwde met Johanna Tjoonk van het nabijgelegen erve Tjoonk 

(pand 5.2.090) en naar Stokkum verhuisde en Mina (1903-1990) die in 1923 trouwde met Gerrit Jan Bosman in 

Enter. 

Na het overlijden van Jan Hendrik Huisken hertrouwde de weduwe Janna in 1908 met Arent Jan Bouwhuis 

(HochAornd, 1879-1940), afkomstig van de Hoch (pand 5.1.170). Toen Janna in 1925 was overleden, ging Arent 

Jan op een vlakbij opgericht onderkomen op “’n Beelt” (bij het latere Vinkennest) wonen en werd het 

boerderijtje, dat ondertussen “HochOarnd” was gaan heten,  geveild. 

Dubbel woonhuis HochGerard omstreeks 2007 



► Na het vertrek van HochOarnd kwam omstreeks 1928 de nieuwe eigenaar Gerhard Rohaan (1887-1964) 

op dit erf wonen. Gerhard, die zoon was van de steenbakker Jan Rohaan (Oude Rijssenseweg 1, Hericke 

3.3.350), was in 1907 getrouwd met Berendina Schreurs (1882-1959) van Haans/DekkersJanHaarm (Hericke 

3.3.260). Het paar had hiervoor op de Hoch gewoond (pand 5.1.170) en hadden 7 kinderen: Willemina (Mina, 

1908-1993) die in 1931 huwde met rietdekker Hendrik Jan Brinkmans (Leusmanweg), Egberdina Johanna (Dina, 

1909-1991) die in 1932 trouwde met Jan Hendrik Ebbekink 

(Kruusweg “op ’n Es”,), Jan Hendrik (Jan, 1913-1995) die 

verzekeringsagent werd en trouwde met Dika Deijk uit Goor en 

naar Markelo-dorp verhuisde, Herman (1916-1990) die de 

opvolger werd, Johanna (Hanna, 1919-2003) die in 1951 trouwde 

met Wim Vos uit Purmerend en naar Neede verhuisde, Berendina 

(Dientje, 1920-2003) die trouwde met Jan Slijkhuis uit Brummen 

en in Markelo-dorp ging wonen en Gerritjen (Gerritje, 1923-2001) 

die in 1947 trouwde met Jan Flierman op Knol aan de Postweg. 

 

► Herman Rohaan (1916-1990) trouwde in 1946 met 

Johanna Hendrina (Hanna) Knopers (1924-2014) van KluunJan uit 

de Achterhoek. Herman en Hanna kregen 3 kinderen: Berendina 

Derkje (Diny, *1946) die in 1974 trouwde met Johan Kolkman 

(geboren op KappenMans, Marckelo 1.5.140) en naar Herike 

verhuisde, Gerrit Jan (Gerrit, *1947) die na verblijf elders weer 

terug zou komen op het ouderlijk huis en Jan (*1949) die in 1976 

trouwde met Gerrie Sligman van de Bergweg (Markelo-dorp) en 

op de naastgelegen nieuw gestichte woning ging wonen. 

 

 ► Gerrit Rohaan (*1947) trouwde in 1973 met Jenneken 

Gezina (Jenny, *1953) Oolbrink, geboren op de Klomp in Herike 

(Hericke 5.2.300). Zij woonden kort op erve Daalkman aan de 

Rijssenseweg, waarna ze naar de Whemekamp in Markelo-dorp 

verhuisden. Zoon Arjan werd geboren in 1975; hij trouwde in 2008 met Janneke Borghuis uit Rijssen en ging in 

Markelo-dorp wonen. In 1977 kwam Gerrit Rohaan met zijn gezin terug op zijn ouderlijk huis aan de Oude 

Rijssenseweg. Daar werd in 1978 dochter Rianne geboren; zij trouwde in 2006 met Erik Altena van Stroek uit 

Kerspel Goor, woonde eerst in uitkijktoren de Belvédère op de Herikerberg, daarna op de “Esch” in Markelo om 

vervolgens naar de schoolhoofdenwoning in het Markelose Broek te vertrekken. 

Herman Rohaan (*1916) en Hanna Knopers 

(*1924) 


