
Boerderijnummer   3.3.330 
Erfnaam    Erve Klein Oldenhof 
Oudste vermelding   ca 1785 
Huidig adres Rijssenseweg 10 
 
Historie boerderij 
 

Jan Oldenhof stichtte omstreeks 1785, vlak aan de 
weg, een boerderijtje op 1½ hectare grond.  
In 1811 bestond de veestapel uit een koe. 
Bij de verdeling van de gemeenschappelijke 
markegronden in 1861 kreeg hij er bijna 5 hectare 
bij.  
In 1881 werd de boerderij met 1½ hectare grond 
aangekocht door Gerrit Klein Heerdink op 
Straalman in het Markelosebroek (Markelo 
buitengebied 1.6.230). Hij sloopte de oude 
gebouwen en stichtte een eind achter het oude erf 
een nieuwe boerderij die verpacht werd. In 1893 
werd het geheel verkocht aan Jan van de Maat. 
Deze familie breidde de aangekochte 1½ hectare 
uit tot ongeveer 3½ hectare. In 2006 werd de 
leegstaande boerderij verkocht aan Henk Boode 

van café De Pot, die de woning en schuur enkele jaren later heeft gerestaureerd. 
 
Bewoners: 
   
► Jan Oldenhof (ca1760-1841), strodekker en kotter van beroep, en zoon van Hendrik Wissink wonend op 
de boerderij bij de havezate Oldenhof (Markelo buitengebied 1.3.030), trouwde in 1785 met Geesken Wibbelink 
(1761-1831). Jan en Geesken kregen 8 kinderen: Fenneken (*1788) die in 1817 in Diepenheim trouwde met de 
klompenmaker Hermannus Schelfers, Jenneken (1791-1861) die in 1817 trouwde met Gradus Slot en in 1828 
hertrouwde met haar zwager Wolter Slot op Slot in het Markelosebroek (Markelo buitengebied 1.6.360), Jan 
(1793-1814), Geertruyt (1795-1877) die in 1822 trouwde met Jan Willem Stegeman uit Laren en aan het 
Kerkplein ging wonen (Dorpsgeschiedenis 1.0.270), Jan Berend (*1797) die jong overleed, Jan Berend (1801-
1831) die als schutter van de Overijsselse Schutterij in Leiden overleed, Hendrica (1803-1822) en oudste zoon 
Hendrik (*1786) die de opvolger werd. 
 
► Hendrik Oldenhof (1786-1855), ook strodekker van beroep, trouwde in 1818 met Jenneken ter Welle 
(1785-1857), de weduwe van Hendrik Nijland op Veldman (3.3.100). Hendrik en Jenneken kregen 6 kinderen: 
Johanna (*1818) trouwde in 1850 in Borculo met Hendrik Meddeler, Gerrit Jan (1822-1872), Hendrika (1824-
1904) trouwde met Arend Jan Tijmans op Strik (Markelo buitengebied 1.5.034), Johanna Willemina (1826-
1895) trouwde in 1849 met de Borculoer Tone Avink, Geesken (1830-1849) werd dienstmeid in Neede en 
overleed daar en oudste zoon Jan Hendrik (*1820) werd de opvolger. 

 
► Jan Hendrik Oldenhof (1820-1879) trouwde in 1847 met 
Gerritdina Vruggink (1819-1886) van de Loker (3.3.400). Het echtpaar 
kreeg 4 kinderen: Jenneken (1847-1896) die in 1870 trouwde met Dirk Jan 
Klumpers, Janna (1851-1940) die in 1876 trouwde met Jan Harmen 
Overmas op de Welmer (3.2.270), Hendrika (1854-1875) en Hendrina 
(1858-1895), die ongehuwd in Rijssen overleed. 
Jan Hendrik had er moeite mee om het rechte pad te houden. Hij belandde, 
samen met 2 van z’n dochters, in de gevangenis. Hij overleed in 1879 in 
de gevangenis te Hoorn. Het was toen natuurlijk gebeurd met de boerderij; 

moeder Gerritdina vertrok naar haar dochter bij Overmas (3.2.270) en de boerderij werd verkocht 
 
► Pachter op deze boerderij werd in 1880 de linnenwever Hermannus Elbert (*1851), afkomstig uit Ambt 
Delden en in 1879 getrouwd met de Larense Maria Klein Velderman (*1857). Nadat er 6 kinderen waren 
geboren vertrok de familie Elbert in 1892 en werd hier opgevolgd door de nieuwe eigenaar Jan van de Maat. 
 

Woonboerderij Klein Oldenhof / v.d. Maat 

21-07-1907 

Bij Jan van de Maat in de Pothoek 
onder Herike, heeft men een dezer 
nachten het gaas, staande om zijn 
met kool bezet land weggehaald. 
Tot nu toe is niet bekend, wie er 
zich eigenaar van maakte. 



► Jan van de Maat (1866-1938) uit Holten was in 1890 getrouwd met Hendrika Berendina Vasters (1863-
1915) uit Elsen. Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Johanna (*1891), die 6 weken later overleed in Holten en 
opvolger Jan Hendrik (*1895). 

 

► Jan Hendrik van de Maat (1895-1979) trouwde in 1918 met Hendrina Overmeen (1895-1977) uit 
Holten. Het echtpaar kreeg 2 zoons: Jan (1919-1971) die in 1946 trouwde met Gerritdina Johanna Nijland, 
administrateur werd en aan het Kerkplein ging wonen en Albert Hendrik (*1921) die de opvolger werd. 

 
► Albert Hendrik van de Maat (1921-2005), naast landbouwer ook broodbakker van beroep, trouwde in 
1946 met z’n buurmeisje Jenneken Tjoonk (1924-2008) (3.3.360). Ze kregen 2 kinderen: dochter Hendrina 
Johanna (*1947) die in 1966 trouwde met de Holtenaar Gerrit J. ten Dam, van 1980 tot 1984 op het ouderlijk 
huis woonde, en nu op de Achteres woont en zoon Hendrik (*1951) die in 1977 trouwde met Jeannette van 
Mulligen (*1953) en in 1984 het ouderlijk huis betrok. Omstreeks 2005 werd de woning verlaten en een jaar 
later aangekocht door Henk Boode van café De Pot. 


