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5.4.170
erve de Hutte
ca 1650
1977, stond aan de Kolhoopsdijk

Historie boerderij
Het boerderijtje de Hutte stond in de hoek van de Kolhoopsdijk en de zandweg richting het Zeldam en vlak bij
de zogenaamde Huttenbrug over de Regge en wel met de niendeure richting de zandweg. Het lijkt gesticht te zijn
in het midden van de 17e eeuw en zal
gezien de naam aanvankelijk een
eenvoudige behuizing zijn geweest.
Vroeger liep de weg naar het Zeldam
langs ’n Teemker naar de Regge, waar
een doorwaadbare plek was en
vanwaar men de weg vervolgde naar
de Almelosedijk. Aan de Zeldamse
kant van de Regge heet deze weg nog
steeds de Teemkerweg. Het is niet
onmogelijk dat in de toekomst deze
weg weer opengesteld wordt.
In 1784 geeft Anthony Koenderink
aan dat zijn zuster Geesken is
overleden en dat daardoor op hem en
zijn broeder Gerrit Koenderink is
komen te vervallen een derde part van
Boerderij de Hutte in 1967
het huisjen door hem bewoond
genaamd de Hutte en een derde part van een voor eenige jaren nieuw van de gemeente aangemaakt hoekjen
grond groot 3 schepel.
In 1794 kopen Hendrik Evers en vrouw Jenneken Coenderink van Gerrit Coenderink (haar oom) het “huisjen,
door de wandelinge de Hutte genaamd en de daarbij gelegen grond en 6 schepel bouwland met de groengrond
daarbij in 2 percelen den Ouden en Nieuwen Grond genaamd, voor f. 350,-“.
Hendrik Evers was dus begin 1800 eigenaar van dit boerderijtje (huurwaarde 6 gulden) met ruim 1 ha grond en
een veestapel van 2 koeien en 1 kalf. Na de verdeling der gemeenschappelijke markegronden ging er 3,8 ha
grond bij dit boerderijtje horen.
Er werd een schuur bijgebouwd en in 1907 werd Hermannus Tijink de nieuwe eigenaar. Hij had zelf al ruim 3 ha
verzameld zodat hij ging boeren op bijna 7 ha.
In 1937 werden, na het overlijden van vrijgezel Jan Tijink, de gebouwen met de erbij liggende 3 ha voor f.
9300,- aangekocht door de buurman op ’n Teemker (5.4.160). De overige gronden waren al aan verschillende
kopers verkocht.
De nalatenschap van Jan Tijink van bijna f.15000,- werd verdeeld over 23 achter- en achter-achterneven en
nichten.
Bewoners:
►
Eerst bekende bewoner was Hermen Hutten die was getrouwd met Jutte. In 1683 werd hun zoon Aelbert
Hutten geboren.
►
Volgende bewoner werd Willem Schreurs of Hutten die omstreeks 1686 was getrouwd met Derckien en
eerst ging wonen op de Biesterie. Van hen zijn 2 kinderen bekend:
Gerrit Hutten (*1687) en Anna Hutten die de opvolgster werd.
►
Anna Hutten (*1695) trouwde in 1717 met Jan Koenderink (1693-voor1767) uit Enter.
Samen kregen ze 7 kinderen:
Gerrit Koenderink (ca1721-na 1795), Jan Willem Koenderink die ging werken bij buurman Luuks/Mensink
(5.4.190) en daar de boerderij erfde, Teunis/Antony Koenderink (1727-1789), Geesken Koenderink (1731-1784),
Willemina Koenderink (1733-1806) die in 1760 trouwde met Arnoldus Bordewijk, Maria Koenderink (*1736),
Gerritjen Koenderink (*1739) die jong overleed.

►
Opvolgster werd Jenneken Koenderink (1755-1823), de dochter van Jan Willem Koenderink die op
Luuks/Mensink boerde en spinster van beroep was en in 1789 huwde met Hendrik Evers (1758-1832),
schoenmaker en landbouwer van beroep. Hendrik en Jenneken kregen 3 kinderen:
Gerrit Jan Evers (*1790), Dina Evers (*1792) die de opvolgster werd en Anthony Evers (ca.1795-1842) die
ongehuwd bleef.
►
Dina Evers (1792-1857) trouwde in 1825 met de schipper Jan Olthof (1789-1834) uit Enter.
Zij kregen 5 kinderen:
Jan Olthof (1826-1858), knecht op Teemker, bleef ongehuwd, Dirk Olthof (1827-1859) bleef ook ongehuwd,
Hendrik Jan Olthof (1829-1854) trouwde ook niet, Jannes Olthof (*1831) werd de opvolger en Gerrit Jan Olthof
(*1834) overleed na 9 dagen.
►
Jannes Olthof (1831-1861) trouwde in mei 1861 met Janna Neutenberg (1827-1905). Dit huwelijk
duurde nog geen half jaar. Dus Janna hertrouwde een jaar later, nu met Harmannus Tijink (1825-1905),
afkomstig van de Flipborg (5.4.280) en aanvankelijk kleermaker van beroep.
Harmannus en Janna kregen 1 zoon: Jan Tijink.
►
Jan Tijink (1864-1936) bleef ongehuwd, had zo
nu en dan personeel totdat hij in 1931 het echtpaar
Harmsel bij zich innam. Hiervoor al kwam in 1906 zijn
oom Albert Thijink vanuit Enschede enkele jaren bij
hem inwonen. Alberts vrouw Geesken Dakhorst was dat
jaar in Enschede overleden. Albert en z’n vrouw hadden
voor hun vertrek naar Enschede op verschillende
plekken in het Elsenerbroek gewoond.
►
Jan Hendrik Harmsel (1904-1985) uit Enter
trouwde in 1931 met Johanna Maria Reilink (19051975) van Oarns (5.4.250).
Dit echtpaar kreeg hier 4 kinderen:
Albert Jan Hendrik Harmsel (1931-2001) trouwde met
Mina en Jan Ruiterkamp, tijdelijke bewoners van de
Johanna Berendina Slaghekke, Jenneken Johanna
Hutte
Willemina Harmsel (1933-2006), Willemina Johanna
Hendrika Harmsel (*1935) en Alida Everdina Janna Harmsel (Pool Dinie) (1937-2009) die trouwde met Jan
Stokkentreeff. (zie ook pand 5.4.081).
►
Nadat de familie Harmsel was vertrokken naar het Enterbroek
woonden er zo nu en dan voor korte periodes diverse
woningzoekenden, o.a. de families Dreteler, Ramakers, Ruiterkamp en
Nieman.
Willem Dreteler (*1913) was getrouwd met Gerritdina Geertruida
Zeendam (*1917) van ’t Lintel (5.4.150). Zij vertrokken omstreeks
1942 naar Diepenheim.
De volgende bewoners, de familie Ramakers, vertrok in 1945.
Zij werden opgevolgd door Jan Ruiterkamp (1921-1981) afkomstig van
de Potdijk die in 1942 was getrouwd met Harmina Gerritdina (Mina)
Bomer (1921-1995) uit Noordijk. Jan produceerde vlak na de oorlog al
geheime zenders. Ze kregen 2 kinderen Jennie (*1942) en Gerard
(*1947). Toen zij in 1954 naar Goor vertrokken kwam de Hutte leeg te
staan.
In verband met de toen heersende woningnood eiste de gemeente
Johannes Nieman en Geesken Nijhof
Markelo dat het weer bewoonbaar werd gemaakt. De bedstee werd
dichtgetimmerd en de natte buitenmuren werden afgetimmerd. Vanaf
1954 tot 1958 woonde hier toen de familie Nieman. Johannes Nieman (*1912) was geboortig uit Rheine
(Duitsland) en in 1947 getrouwd met Geesken Nijhof (*1927) van Gladd’nBeernd (5.3.354). Ze hadden in 1954
al 3 kinderen, tijdens hun verblijf in het Elsenerbroek werden er 2 kinderen geboren en na hun vertrek nog eens
6.

In 2009 stond er nog een vervallen schuurtje welke
behoorde bij de Hutte

►
Vanaf het vertrek van de familie Nieman stond
het huis leeg. In mei 1974 brandde het af en in augustus
1977 zijn de laatste restanten verwijderd.

17-5-1974
Boerderijtje door vlammen verwoest.
Het onbewoonde boerderijtje van landbouwer J.H. Gijmink aan de Kolhoopsdijk is gistermiddag door brand volledig
verwoest. De politie vermoedt dat kinderen met vuur gespeeld hebben. De Markelose brandweer kon niet anders doen
dan nablussen.
In het onbewoonde boerderijtje waren 150 balen stro en 3000 balen hooi opgeslagen, alsmede enkele
landbouwmachines. De schade aan deze goederen wordt geraamd op f. 5000,-. Omdat het gebouw in slechte conditie
verkeerde – de landbouwer woonde er naast in een nieuwe boerderij – wordt de waarde hiervan ook geraamd op
enkele duizenden guldens.

