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5.4.060
erve Olde Schutte-Kattelaar
ca 1855
Plasdijk 18

Historie boerderij
Willem Schutte (1791-1852) werd geboren op Vosgezang (Hericke 3.3.110) en trouwde in 1814 met Aaltjen
Nijhuis (1789-1853) geboren op de boerderij Jan Niehoes (Hericke 3.2.180). Willem en Aaltje kregen op
Vosgezang hun eerste 2 kinderen waarna ze in 1819 een boerderijtje, genaamd het Rietgoor (5.4.360), stichtten
achter de boerderij Verdriet. Hier werden de overige kinderen geboren. Bij het opstellen van het kadaster in 1831
bleek dat hun huisje op grond stond van Teunis Elkink. Willem kreeg eerst nog wel het recht van opstal maar in
1838 werd dit huisje afgebroken en Willem stichtte een nieuw huisje nu op de markegrond aan de Plasdijk
ergens tussen de Slagboomsdijk en de Klemmerweg. In 1846 kocht Willem Schutte bijna 1½ ha grond van G.W.
Odink. Bij de verdeling van de gemeenschappelijke markegronden kreeg de familie Schutte 3,2 ha toegewezen,
waardoor hun bezit uitgroeide tot een huisje met ruim 4½ ha grond. Op dat moment werd op een stukje
weidegrond, toegewezen door de marke, hun definitieve huis gebouwd.
Enkele jaren later, waarschijnlijk
omstreeks 1860 werd er naast de
OaleSchutte een nieuwe boerderij
gebouwd (5.4.050). Het geheel, alle grond
en de 2 boerderijen, bleef lang
gemeenschappelijk bezit van de familie
Schutte. De familie G.J. Kattelaar
bewoonde geruime tijd een huisje dat aan
de andere kant van de weg stond. Het was
eigendom van de familie Wolthuis op
Oonk en werd in 1882 afgebroken. In
1910 vond er een officiële verkoop en
scheiding plaats waarbij het oude huis met
2,7 ha grond eigendom werd van de
familie Kattelaar, terwijl het nieuwe huis
met 1,9 ha grond eigendom werd van
Vooraanzicht oude huis Kattelaar
Gerrit Jan Slots.
In 1940 werd de fabrieksarbeider Hendrik Jan Kattelaar eigenaar van de OaleSchutte. Vanaf toen werden er
geregeld kleine stukjes grond verkocht. In 1965 werd het huis met de resterende grond, 1¼ ha, verkocht aan
Johan de Vries en partner Maria Agnesa Briel, die het huisje geheel vernieuwd hebben. Op hun beurt deden zij in
1992 het pand over aan Gerrit O.J. ter Horst en partner Elly Kolenbrander. Deze laatsten hebben opnieuw het
pand vernieuwd. Na het
overlijden van haar man heeft
Elly Kolenbrander het huis weer
in de verkoop gezet.
Bewoners:

Willem Buursink (vader van Jenneken), Gerrit Jan Kattelaar, Hendrik Jan
Kattelaar, Jenneken Kattelaar, Hanna Kattelaar en Mina Buursink (2e vrouw
van Hendrik Jan)

►
Willem Schutte en z’n
vrouw Aaltjen Nijhuis kregen 5
kinderen:
Arend Jan (1815-1884) die de
opvolger werd op de
OaleSchutte, Berendina (18181885) die in 1840 in Wierden
trouwde met Berend Jan van den
Berg (bij dit huwelijk werd een
eerder geboren dochter
gewettigd), Jan (1821-1879) die
aanvankelijk ook met z’n gezin
op de OaleSchutte bleef wonen,
doch later een nieuwe boerderij
ernaast betrok, Egbert (1824-

1843) die op 18-jarige leeftijd overleed en Johanna (1829-1833) die slechts 4 jaar oud werd.
►
Arend Jan Schutte (1815-1884),
dagloner van beroep, trouwde in 1850 met
Gerritdiene Bullenaar (1822-1888).
Hun beide kinderen trouwden met de broers
Kattelaar uit Enter:
Johanna Willemina (*1852) trouwde met Gerrit
Jan Kattelaar en werd de opvolger op de
OaleSchutte en Aaltjen (1860-1928) trouwde in
1886 met Jan Reind Kattelaar, vertrok naar
Enter en hertrouwde in 1892 met Jan Brinks uit
Holten.
►
Johanna Willemina Schutte (18521911) trouwde in 1877 dus met Gerrit Jan
Kattelaar (1850-1899). Zij werden de
definitieve opvolgers op de OaleSchutte.
Dit echtpaar kreeg 6 kinderen:
Johanna (1879-1879) die slechts 1 maand oud werd, Arent Jan (1880-1938) die ongehuwd in z’n ouderlijk huis
overleed, Johanna (1882-1949), aanvankelijk fabrieksarbeidster van beroep, die in 1914 in Goor trouwde met
Frederik Jan Nijenhuis en in 1920 hertrouwde met de Holtense stratenmaker Berend Jan Willems, Hendrikus
(1885-1890) die slechts 5 jaar oud werd, Gerrit Hendrik (1889-1923) die op 33-jarige leeftijd thuis overleed en
Hendrik Jan (*1892) die de opvolger werd.
►
Hendrik Jan Kattelaar (1892-1965), fabrieksarbeider van beroep, trouwde in 1915 met Jenneken
Buursink (1891-1919) uit Enter. Na haar overlijden hertrouwde Hendrik Jan in 1921 met z’n schoonzuster
Willemina Buursink (*1900). Kinderen uit het eerste huwelijk waren:
Gerrit Jan (1916-2006) die tot 1940 boerde op de Oale Schutte. Toen in 1940 zijn vader, die lang in Goor
werkzaam was, weer op z’n boerderij kwam werken, ging Gerrit Jan eerst werken bij het Weldam en vervolgens
bij Stork in Hengelo waar hij ook ging wonen. Hij trouwde in 1955 met Dientje Stoelhorst (1920-2001) en
Johanna Willemina (1917-2001) die in 1941 trouwde met Dirk Wolfs (1907-1981) in Enter.
Uit het tweede huwelijk werden geboren:
Jenneken Gerritdina Willemina (*1922) die in 1958 trouwde met
Arend Jan Hermannus Overbeek (1930-1988), afkomstig van
JanHendriks (Stockum 2.2.240); zij vertrokken naar Enschede en
Gerrit Hendrik (1930-2003) die in 1955 trouwde met Gerritje Vedders
(*1929) afkomstig van ButeBerend (Stockum) en naar Goor vertrok.
Daar begon hij een timmerwinkel. Later vestigde hij zich in Buurse
waar hij natuurbeheerder werd.
►
In 1965 werd het huis betrokken door de uit Hengelo
afkomstige Johan de Vries en partner Maria Agnesa Briel met hun
kinderen Duveke, Annemie en Thijs. Zij vertrokken in 1990 naar
Middelie en werden in 1991 opgevolgd door de Oldenzalers Gerrit
O.J.M. ter Horst (1934-1999) die in 1959 was getrouwd met Elly
Kolenbrander (*1934).

Echtpaar de Vries

Tegenover de Schutshuizen heeft aan de andere kant van de weg vlak
aan de beek, gedurende een korte periode een huisje gestaan. Het was
omstreeks 1865 gesticht door boer Odink op Oonk (5.3.030) en is
omstreeks 1882 al weer afgebroken. In die tijd hebben er verschillende
gezinnen voor korte tijd gewoond. De grond ter plekke is in 1932
aangekocht door de familie Slots.

