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5.3.110
erve Meulman
ca 1832
Scholendijk 7

Historie boerderij
Hendrik Jan Meulman stichtte hier omstreeks 1832 een huis op grond die oorspronkelijk bij het naastgelegen
Wissink (5.3.120) hoorde. Vandaar dat deze boerderij nog een lang de naam Nieuw Wissink droeg. Het zal niet
groot zijn geweest want Hendrik Jan had nog maar weinig grond te bewerken. Tussen zijn trouwen in 1826 en de
vestiging hier woonde het gezin o.a. bij z’n schoonouders op Hegeman (5.2.220) in de Bovenberg en op
Zwoferink (5.3.010).
Blijkens een steen bij de niendeur werd het herbouwd door Hendrik Jan Meulman (HIM 1852).
Omstreeks 1854 verkreeg Hendrik Jan bij de
markedeling bijna 8 ha grond, terwijl hij op
hetzelfde moment ca. 5 ha kocht van G. Stam
en J.W. Kotterman. De bedrijfsomvang werd
daarmee ruim 14 ha. Geen wonder dat hij in
1852 de boerderij had herbouwd.
In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw werd
een actief aan- en verkoopbeleid gevoerd dat
per saldo leidde tot een omvang in 1942 van 16
ha grond.
Omstreeks 1947 vond er een boedelverdeling
plaats waarbij Hendrik Jan Meulman afkomstig
van Nieuw Meulman deze boerderij met 5½ ha
grond op naam kreeg. Dit was in 1966
uitgegroeid tot bijna 6 ha. De overige grond
ging naar Nieuw Meulman (5.3.105).
Boerderij Meulman omstreeks 1967
In 1972 is de boerderij verbouwd tot woning.
Bewoning:
►
Hendrik Jan Meulman (1801-1883)
was geboren in Heino en kwam terecht in
Elsen waar hij in 1826 trouwde met Hendriena
Meyer (1802-1833) van Hegeman (5.2.220).
Ze gingen wonen op Zwoferink (5.3.010) bij
Hendrik Jan’s moeder Gerridina en stiefvader
Evert Jan Valk, voor ze hier rond 1833 een
nieuwe boerderij begonnen.
Bij hun vestiging hier waren zoon Evert Jan
(*1826) en dochter Gezina (*1829) al geboren.
Dochter Arendina (*1833) werd slechts 8
maand oud en moeder Hendriena was 5 weken
na de geboorte van Arendina overleden. Evert
Jan (*1826) werd de opvolger op Meulman en
Gezina (1829-1868) trouwde met haar
buurjongen Jan Zendman op Seinen (5.3.050).
Van ca. 1835 tot zijn overlijden in 1839 woonde op Meulman ook Hendrik Jan’s stiefvader Evert Jan Valk.
►
Evert Jan Meulman (1826-1899) trouwde in 1863 met Jenne ten Duis (1841-1894) uit Ambt Delden.
Samen kregen ze 7 kinderen:
Hendrik Jan (1864-1950) die in 1893 trouwde met Janna Altena (1871-1940) van Ribbers (5.3.160), en toen de
boerderij Hegeman (5.2.220), het ouderlijk huis van z’n moeder, kocht en daar ging boeren. Jan Hendrik (18671867) die slechts 5 dagen oud werd, (weer) Jan Hendrik (1867-1944) die de opvolger werd, Gerrit Hendrik
(1870-1871), (nog eens) Gerrit Hendrik (1872-1941) die in 1902 trouwde met Aleida Gezina Klein Legtenberg
en bij z’n schoonouders op de PietGeije (5.2.022) introk, Hendrik (1875-1944) die in 1905 trouwde met z’n
buurmeisje Arendina Schreurs van de Kleine Schreur (5.3.100) en de boerderij Nieuw Meulman begon en
tweelingzus Mina (*1875) die ongehuwd bleef en in 1942 in Rijssen overleed.

Jan Hendrik Meulman (*1867) en Harmina Weyers (*1874)

►
Jan Hendrik Meulman (1867-1944)
trouwde in 1899 met Harmina Weyers (18741951) afkomstig van Borkent/Niejhoes op de
Borkeld. Er werden 4 kinderen geboren:
Evert Jan (*1899) die in 1924 trouwde met Janna
Hendrika Mekenkamp van de Holter Borkeld en
in de gemeente Rijssen ging wonen, Jenneken
(1901-1975) die in 1923 trouwde met Hendrik Jan
Neihof op Schöppert (5.2.210), Maria (*1903) die
in 1926 trouwde met Hendrikus Averesch in
Rijssen en Hendrika Maria (1910-1984) die
trouwde met Gerhard van Munster op Ribbers
(5.3.160 ).
Omstreeks 1925 vertrok de familie Meulman naar
Rijssen.

►
Het huis heeft in de volgende jaren enige, mogelijk geruime, tijd leeggestaan.
Wel werden er in de oorlog evacués ondergebracht.
►
Vanaf 1944 woonde hier dan enkele jaren de tuinarbeider Leendert Solleveld met echtgenote Maria
Geertje Pellegrom, afkomstig uit Den Haag/Scheveningen. Ze kwamen met 4 kleine kinderen: Johanna Maria,
Leo, Cornelis Marinus en de in Kerspel Goor geboren Maria Leida Adriana Hester (*1943). Hier op Meulman
werd in 1944 nog dochter Margje geboren.
►
Omstreeks 1946 kwam hier weer een Meulman wonen. Het was Hendrik Jan Meulman (1919-1976)
afkomstig van Nieuw Meulman (5.3.105) die toen trouwde met Berendina Meijer (Dina, 1920-1997) uit Rectum.
Dit echtpaar kreeg 2 kinderen: Arendina Jenneken (Dinie, 1948-1991) die in 1969 trouwde met Gerrit van de
Maat in Rijssen en Jan Hendrik (*1950) die ongehuwd bleef.
►
Omstreeks 1972 kwam Dinie van de Maat-Meulman met familie vanuit Rijssen terug naar Meulman.
Dinie en Gerrit van de Maat (*1944) kregen 2 kinderen: Diana (*1971) die trouwde met Richard Steijn en in
Nijverdal is gaan wonen en Anita (*1974) die trouwde met Jeroen de Jong en naar Zutphen verhuisde.
Na het overlijden van Dinie in 1991 hertrouwde Gerrit in 1995 met Ina Kreijkes uit Rijssen (1960-2006).

