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5.4.050
erve Slots-Schutte
ca 1860
Plasdijk 20

Historie boerderij
Deze boerderij werd waarschijnlijk omstreeks 1860
gesticht door de bewoners van de ernaast gelegen
boerderij OaleSchutte. Uit oude aktes blijkt dat Jan
Schutte in 1873 1000 gulden leende van Wolters in
Elsen met als onderpand 1,92 ha grond en de
onverdeelde helft van een huis met 3,95 ha grond.
Het nieuwe huis werd betrokken door zoon Jan
Schutte met zijn jonge gezin. Pas in 1913 werd het
gezamenlijk bezit verdeeld waarbij schoonzoon
Slots het door hen bewoonde huis plus 1,9 ha grond
werd toegewezen. Gerrit Jan Slots had voor die tijd
bij verschillende gelegenheden al 2,2 ha gekocht,
zodat hij in 1913 eigenaar werd van een huis met
ruim 4 ha grond. In 1933 werd er 1,7 ha bijgekocht
van Wolthuis op Oonk en ook daarna werden er
stukjes bijgekocht, zodat in 1958 de totale omvang
van het bedrijf ruim 7 ha omvatte.
Het bij deze boerderij staande theehuis annex
galerie is opgebouwd vanuit een “löss hoes” dat
oorspronkelijk aan de Goorseweg in Enter
stond. Het was bekend onder de naam
Plesschers of Grond Arends en werd bewoond
door Aaltje Schutte en haar echtgenoot die jong
overleed. Aaltje kwam op 82-jarige leeftijd bij
de familie Slots inwonen en is in 1950 op 93jarige leeftijd overleden. Omstreeks 1944 heeft
Hendrik Slots dat huisje in Enter afgebroken en
hier met behulp van de buurman/timmerman
Frits Reef weer opgebouwd. Echter toen tijdens
de oorlog deze Frits Reef bij het bombardement
op Goor om het leven kwam werden de
bouwactiviteiten gestaakt. Het werd als schuur
Aaltje ten Zende-Schutte (1857-1950)
gebruikt
en raakte in verval. Omstreeks 1993 werden door Jille Slots de
restauratie-werkzaamheden hervat. Echter de gemeente weigerde een
bouwvergunning af te geven omdat het pand te dicht op de weg stond.
Enkele jaren later in 1996 werd er wel een bouwvergunning verstrekt en
in 1997 kon het theehuis annex galerie officieel worden geopend.
Bewoners:

Hendrik Slots en Martje SlotsPultrum

►
Jan Schutte (1821-1879), fabrieksarbeider van beroep en
geboren op de Oale Schutte (5.4.060), trouwde in 1855 met de in Borne
geboren Johanna van der Kamp (1834-1919). Jan en Johanna kregen 7
kinderen waarvan de eersten nog op de Oale Schutte werden geboren:
Jan Willem (1855-1921) die in 1878 trouwde met Willemina Assink
(1857-1917) en met haar naar Enschede vertrok, Aaltje (1857-1950),
fabrieksarbeidster van beroep, die in 1877 trouwde met de klompenmaker
Jan Hendrik ten Zende uit Enter, Maria Johanna (1858-1920) die in 1877
trouwde met Hendrik Jan Vossebelt en naar Rijssen vertrok, Johanna
Hendrika (*1862) die de opvolgster werd, Jan Hendrik (1865-1932)
fabrieksarbeider van beroep die in 1889 trouwde met de in Enter geboren
Willemina de Wilde en naar Goor vertrok, Egbert (1870-1888) die op 17-

jarige leeftijd overleed en Jennigjen (1873-1950) die in 1896 trouwde met de Enschedese bosarbeider Hendrik
Muller.
►
Opvolgster Johanna Hendrika Schutte (18621932) trouwde in 1884 met Gerrit Jan Slots (18581927) afkomstig van Katheurne in Elsen (5.3.090).
Het echtpaar Slots kreeg 7 kinderen:
Jenneken (1884-1946) die ongehuwd bleef en in
Diepenheim waarschijnlijk bij een van haar zusters
overleed, Johanna (1887-1904) die bij een tante in
Hengelo woonde, Johanna Egberdina (1889-1978) die
in 1913 trouwde met Arend Jan Klein Twennaar
(*1884) en boerin werd op de Koekoek (Marckelo
1.4.010), Antonie Jan Hendrik (*1891) die de
opvolger werd op de Schutte, Jan (*1899),
belastingcommies, die in 1931 in Lonneker trouwde
met de wasserij-arbeidster Geziena Hendriena Klein
Bruinink (*1908), Johanna Gesina (*1901) die in 1925 trouwde met de Diepenheimse landbouwer Willem
Johannes Geerdink en Aaltjen (*1903), dienstbode in Amsterdam, die trouwde met Jan Sijbrant van der Sterre
die in de oorlog in Diepenheim door de Duitsers werd opgepakt en later hertrouwde.
►
Opvolger Antonie Jan Hendrik Slots (1891-1978) was boer en dreef
daarnaast een handel in turf en bij één van z’n bezoeken aan het Drentse turfland
leerde hij z’n toekomstige vrouw kennen. Hij trouwde in 1926 met deze in Leek
Tolbert geboren Martje Pultrum (1897-1977).
Zij kregen 2 kinderen: Johanna Hendrika (Hanny, *1926) die in 1954 trouwde met
Wiebe Piers (1918-1993) onderwijzer in Neede en Jille Bertus Gerrit Jan (Jille,
*1938) de opvolger.
►
Jille trouwde in 1966 met Arendina G. Welmer (Dinie, *1945), afkomstig
van LaanverJan (Stockum 2.3.113). Ze kregen 2 kinderen:
Martje Johanna (Martha *1967) die in 1987 vertrok naar Groningen en Johanna
Hendrika Christina (Hanny *1970) die in Goor is gaan wonen.
Jille Slots

