Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.130
erve Kloas
1619
Kolhoopsdijk 8

Historie boerderij
Deze boerderij werd al in 1619 genoemd in het markeboek van Elsen met als toenmalige bewoner Jan up de
Rytt. De boerderij dankt haar naam aan de in 1675 genoemde Rijt-Claes (Klaas die aan de Riet woont).
Erve Kloas met links Albert Jan Kolhoop (18471931) en zijn zoon Berend Jan Kolhoop (18921951)

Geconcludeerd kan worden dat dit vroeger een
waterrijk gebied is geweest. In het Elsener
markeboek wordt, bij een verkoop van een
perceel grond in 1675 aan Wessel Jalink de
waard in den Engel te Goor, vermeld dat het
gelegen is achter de landen van
Claesses-Tonnis.
Begin 1800 waren Aaltje Klaasses en Jannes
ter Horst de eigenaren van deze boerderij met
toen 9 ha grond en een veestapel van 2
merries, 5 koeien, 1 vaars en 5 kalveren.
Door toedelingen bij de markedeling werd dit bijna 15 ha. Na het overlijden van de weduwe Aaltje ter HorstKlaasses werd haar dochter, Geertruy ter Horst die was getrouwd met de wever J. ten Zijthoff in Goor, de
eigenaar. Hun zoon Arie ten Zijthoff erfde vervolgens de boerderij. Arie bleef ongehuwd en overleed in 1884.
Enkele jaren daarvoor in 1882 verkocht hij de boerderij Klaasses; ruim 4 ha ging naar verschillende kopers
terwijl de boerderij zelf met 10 ha grond werd aangekocht door Marten Kolhoop op Kolhoop (5.4.140) en z’n
broer Albert Jan Kolhoop welke laatste er in 1884 ging wonen en de boerderij met 8 ha op naam kreeg. Ook
kreeg hij van Kolhoop nog de vroegere huisplaats van het boerderijtje Reegerrits (5.4.135).
In 1928 vond er een boedelscheiding plaats waarbij bijna 5 ha grond overging naar Herman Kolhoop in het
Enterbroek. Het Kloas behield toen een omvang van 9½ ha.
Tot eind 20e eeuw had de boerderij nog een royale endskamer. De sluitsteen boven de niendeure draagt de
initialen AJKH BDJM 1889 (Albert Jan KolHoop BerenDina Johanna Meyer).
Bewoners:
►
Tonnis Claessen, de
zoon van de in 1675 beschreven
Rytclaes, trouwde in 1676 met
Hermken Nottebergh uit Kerspel
Goor.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen
bekend:
Geesken Rijt-Tonnys (*1675)
Claes Rijt (*1677) die 13 dagen
oud werd, Jan Claessen (Rijtclaes
*1679) en Fenneken Rhee Teunis
(*ca1681) de opvolgster.

Albert Jan Kolhoop en Berendina Johanna Meyer met hun 5 zoons: Herman,
Frederik (zittend), Jan Hendrik, Jan en Derk (leraar in Hengelo)

►
Opvolgster Fenneken
Rhee Teunis trouwde in 1711
met Gerrit Hagemans uit Enter.
Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen
bekend:
Tunnis Hagen (*1723) en Berend
Hagemans (*1725).

Waarschijnlijk is dit gezin vertrokken en opgevolgd door:
►
Aeltjen de Rasschen/Rasse uit het Enterbroek die in 1722 trouwde met Bernt Notteberg (1689-ca1728).
Na het overlijden van Bernt hertrouwde Aeltjen in 1729 met Berent Boswinkel (*1699). Berent hertrouwde na
het overlijden van Aeltjen in 1739 met Jenneken Nijenhuis, de weduwe van Twilhaar in Elsen.
Uit de beide eerste huwelijken werden in totaal 5 kinderen geboren:
Hermijntjen Notteberg, (*1723), Harmen Notteberg (*1725), Gerritdina Notteberg (*1727), Janna Boesewinkel
Claassens (*1731) die in 1757 trouwde met de kastelein Jan Gerritsen Ezendam (*1730) in Enter en Jan Berent
Boeswinkel of Klaasses die de opvolger werd.
►
Opvolger Jan Berent Boeswinkel of
Klaasses (*1733) trouwde in 1757 met Maria
Ezendam (*1737) van het Cattelaar in Enter.
Hun zoons Anthonie (*1758) en Jannes (*1760)
trouwden in Enter met resp. Gerritdina
Volberink (*1779) en Janna Groothuis (*1760).
Enige dochter en opvolger heette Aaltjen Claas.

Albert Kolhoop (*1921) en Dine Wegereef (*1926) met de
kinderen Henk (*1949) en Annie (*1954)

►
Aaltjen Claas (1764-1835) trouwde in
1786 met Jannes ter Horst (1751-1818) uit
Ypelo. Samen kregen ze 6 kinderen waar van er
5 geen heil zagen in de huwelijkse staat.
Jan Berend ter Horst (1787-1872), Geertruida
ter Horst (1790-1879) was de enige die trouwde
en wel in 1816 met de wever en weduwnaar Jan
ten Zijthof in Goor, Maria ter Horst (17971835), Jannes ter Horst (1799-1878), Gradus ter
Horst (1802-1859) en Harmina ter Horst (1807-

1874).
►

Van 1882 tot 1884 werd deze boerderij tijdelijk bewoond en bewerkt door Johannes Ezendam en
Jenneken Mensink uit Enter.
►
De boerderij werd vervolgens
betrokken door de nieuwe eigenaar
Albert Jan Kolhoop (1847-1931) zoon
van Derk Kolhoop (5.4.140) die in 1884
trouwde met Berendina Johanna Meyer
(1859-1927) uit Ambt Delden.
Dit echtpaar kreeg 5 kinderen:
Frederik Kolhoop (1885-1962) trouwde
in 1910 met Hendrina Egberdina
Baneman (1886-1974) uit Diepenheim
en ging wonen op Rommeler in Kerspel
Goor, Jan Hendrik Kolhoop (*1888)
werd de opvolger, Derk Kolhoop (18901978) werd onderwijzer in o.a. Notter,
Almelo en Hengelo, trouwde in 1921 te
Wierden met onderwijzeres Christina
van Wijngaarden (*1892) uit Enter; zij
vertrokken ze naar Hengelo, Berend Jan
Kolhoop (1892-1951) bleef ongehuwd en
woonde wisselend in bij z’n broers Jan Hendrik en Herman; hij overleed in een ziekenhuis in Assen en Herman
Kolhoop (1897-1984) trouwde in 1925 met Egberdina Johanna Brunnekreeft (Hanna 1897-1948) en vertrok via
Kerspel Goor naar het Enterbroek.
►
Opvolger Jan Hendrik Kolhoop (1888-1953) trouwde in 1920 met Johanna ten Duis (1897-1984) uit
Ambt Delden. Hun enige zoon Albert Jan werd de opvolger.
►
Albert Jan Kolhoop (1921-1989), actief in het verenigingsleven; o.a. bestuurslid van de Coöperatie en
de Ruilverkaveling, trouwde in 1948 met Jenneken Gerritdina Wegereef (Dine 1926-1997) uit Diepenheim. Hun

dochter Johanna Janneke (Annie) Kolhoop (*1954) trouwde in 1976 met Gerrit Jan Bonsing (*1951) uit Wijhe;
zij gingen in Nijverdal wonen. Zoon Jan Hendrik (*1949) werd de opvolger.
►
Jan Hendrik Kolhoop (Henk 1949-2001)
trouwde in 1979 met Hendrina Gerritdina Voogd
(Dinie 1952-2007) uit Hengelo. Samen kregen ze 2
dochters:
Anita Fenny Dianne Kolhoop (Anita *1984) en
Carolien Albertine Herbrina Kolhoop (Carolien
*1989).
Dramatisch was het jong en na een zeer kort ziekbed
overlijden van Henk. Ook Dinie overleed na een
ongelijke strijd op relatief jonge leeftijd. De beide
dochters bleven toen op jeugdige leeftijd alleen achter
op Kloas. Enkele jaren, van 2002 tot 2005, had men
inwoning van de familie Onland-Asbreuk. Carolien is
in Enter gaan wonen, terwijl Anita met haar vriend op
het verbouwde Kloas woont.

