Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.450
erve Klompmaker-Klein Leetinkskamp
ca 1841
Plasdijk 9

Historie boerderij
Omstreeks 1841/1842 kocht klompenmaker
Crommendam delen (met in totaal een omvang
van ruim 1 ha) uit de kadastrale percelen
B200/202/203/204 en 206 (zie schets bij pand
5.2.441), die tot dan deel uitmaakten van de
aloude boerderij Klein Letink (5.2.440).
Omstreeks diezelfde tijd, volgens het kadaster in
1845, kocht hij een hoekje grond van de marke
uit het perceel B291, gelegen tegen de percelen
B200, 202 en 203. Hierop stichtte hij een
boerderijtje, dat dus vlak bij het vroegere Klein
Letink kwam te staan. Mogelijk gebruikten ze bij
de bouw materialen van het toen gesloopte Klein
Letink. In werkelijkheid werd de boerderij enkele
jaren eerder gesticht want in 1842 hield men al 2 koeien en in 1850 verbouwde men 0,7 ha rogge. Dankzij een
flinke toedeling bij de markedeling van 6½ ha en wat kleine aankopen steeg de oppervlakte van het bedrijf tot
8½ ha.
In 1879 ging het eigendom over op Anthony ten Nieuwenhuis. Na diens dood werd het door z’n erven in 1892
verkocht aan Tusveld (steenfabriek De Plesse) in Rijssen. In 1917 werd het met ruim 6 ha grond aangekocht
door de toenmalige pachter Gerrit Hendrik Wolthuis voor de prijs van f 5705,=. Wolthuis verkocht toen bijna
alle reeds in zijn bezit zijnde veldgronden.
07-12-1916.
Schönfeld Wichers Notaris te Rijssen, bericht den inzet, voor de Erven J.S. Tusveld te Rijssen, van de gunstige gelegen
Boerenplaats “De Klompemaker” te Elsen onder Markelo, geheel 9.04.30 heet samen op f. 5655.-, in 17 perceelen.
1.Woonhuis, schuur, tuin, wei-, bouwland en weg, nabij de schoolbuurt groot 1.21.50 hectare op f2000,- 1bis.Bouwland
“ de Haar” bij het huis aan den Plasdijk 14.20 Are, op f 150,-;2, Bouwland “ de bomgaarden”,48.30 Are, op f1000;3
Weiland”de Prakkerij” 80.40 Are, op f 500,-;4 Weiland aan den 1sten dwarsdijk links, waarin best veen, 65.50 Are op f
450,-;5-8, Rietgronden aldaar 4 perceelen, groot 50.10-36.60-49.47-20.10-20.10 are op f 60, f 40, f 120, f 10. 9.
Weiland “het Nieuwland”, aan den Plasdijk, 468.80 are, op f 650.10. Grasland aan aan Vlierdijk ,1.12.80 hect. op f
800.11. Grasland aan Slagboomdijk, 35.70 are op f 70. 12. Heide bij Plasdijk, 15.20 are, op f 15. 13. Bouwland in
Gron. Esch 58.70 are op f 80. 14. Heide Markel. weg, 14.80 are, f 80. 15. Heide bij Friezenberg, 57.80 are, f 80. 16.
Heide bij den Borkeld, 1.01.50 hect., f 100. De Eiken, Peppelen en Wilgen brachten op f 421 en kunnen door de koopers
der gronden genaast worden tegen betaling van 5% extra.
Toeslag Donderdag 7 Dec. 1916, voorm, 10 uur, in de Herberg “ De Kemper” te Elsen.

Omstreeks 1956 is er een dwarshuis voor gebouwd. In de jaren 80 van de vorige eeuw is het voorhuis uitgebreid
en is de deel verbouwd tot een woongedeelte. In 2001 is men gestopt met het boerenbedrijf.
Bewoners:
►
Stichter en eerste bewoner was de uit Enterbroek afkomstige en hiervoor op Klein Aaftink (5.2.240)
wonende R.K. klompenmaker Jan Hendrik (Joannes Henricus) Krommendam (1797-1874) die in 1844 trouwde
met de Needse Engele (Angela/Engelbertha) ten Nieuwenhuis (1808-1888). Het echtpaar bleef kinderloos en
nam in 1859 een familielid, Anthony ten Nieuwenhuis (1836-1890) uit Neede bij zich in.
Er waren geregeld bestedelingen voor korte tijd inwonend. Ook woonde hier nog het familielid Jan Derk
Nieuwenhuis (1834-1900) die in 1889 naar Zenderen vertrok.
►
Gedurende de laatste paar levensjaren van Anthony ten Nieuwenhuis (bijgenaamd Klompentone)
woonde de familie Jan Hendrik Wolters - Dina Antonia Wassink van Nieuw Wassink (5.3.200) bij hem in. Na
Anthony’s overlijden in 1890 vertrokken de Wolters’en enkele jaren later naar Rijssen om uiteindelijk in
Montfoort (Utr.) te gaan wonen.
►
Nieuwe pachter werd toen het echtpaar Wolthuis/Hofstee. Gerrit Hendrik Wolthuis (1851-1925) was
afkomstig van de Foonse (5.3.140) en in 1892 getrouwd met Willemina Hofstee (1865-1928) de weduwe van

Gerrit Jan Groot Aaftink op Nieuw Groot Leetink (Baargman 5.2.441). Hun enige zoon Gerrit Jan (*1893) werd
de opvolger.
►
Gerrit Jan Wolthuis (1893-1984) trouwde in 1917 met de in
Bathmen geboren Hendrika Nijkamp (1892-1966), wiens familie vanaf
1906 op Nieuw Wassink (5.3.200 Kippers) woonde. Ze kregen 3
kinderen:
Gerrit Hendrik (1917-2001) die in 1947 trouwde met Gerritdina Johanna
Leuverink, administrateur bij de N.H. Kerk werd en in Markelo-dorp
ging wonen, Hermannus (1919-2010) die ongehuwd bleef inwonen en
Gerrit Willem (*1925) de opvolger.
►
Gerrit Willem Wolthuis (Willem, 1925-1988) trouwde in 1950
met Hendrina Johanna Woestenenk (Dina, 1926-2005) van Smitman in
Stokkum (Stockum 2.1.370). Zij kregen 3 kinderen:
Gerrit Jan (Gerrit, *1951) die trouwde met Dineke Voortman in Rijssen
en Gerrit Hendrik (Henk, *1954) die trouwde met Wilma Boersma in
Goor en Hendrik Herman (*1959) de opvolger.

Gerrit Jan Wolthuis (*1893) en Hendrika
Nijkamp (*1892)

►
Hendrik Herman Wolthuis
(Herman, *1959) trouwde in 1983 met
Wilmie van Eyk (*1963) uit Goor.
Samen kregen ze 3 kinderen: Johanna
Martina Jolijn (Jolijn *1985) die naar
Markelo-dorp verhuisde, Wilhelmina
Johanna (Milou *1987) die in een eigen
woongedeelte van het ouderlijk huis
ging wonen en Willemina Hendrika
(Wendy *1991).
Links achter Hermannus Wolthuis (*1919), Voor Gerrit Hendrik Wolthuis
(*1917), Gerrit Jan Wolthuis (*1893) en Gerrit Willem Wolthuis (*1925)

