
Boerderijnummer   3.3.340 
Erfnaam    Erve Nieuw Kubben 
Oudste vermelding   ca 1772 
Huidig adres Rijssenseweg 12-12a 
 
Historie boerderij 
 

Jan Kobben stichtte omstreeks 1772 op de 
gemeenschappelijke markegrond een boerderijtje. 
In 1785 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens 
het overlijden van Jenneken Vrilink. Deze familie 
woonde toen op Diependal te Elsen. Haar weduwnaar 
Thonis Grootenboer zal hertrouwen met wed. Jenneken 
Hogelaar en bij de Kobbe intrekken. De 2 nagelaten 
kinderen zijn Hendrik en Maria (geb. op Helleman). Zij 
krijgen ieder voor moederlijke goed f 10,-. Tevens zal 
Thonis voor de 3 kinderen zorgen uit het eerdere 
huwelijk van Jenneken Hogelaar met Jan Kubben. 
Inventaris: een huis, 1 koe, inboedel des huises. Totale 
waarde f 83,-. Schulden aan Lammerdink, Lammert te 
Dalwik, van Heek, Kistemaker, Berent Berentsen, 
Stokkentref, Arentsen te Goor en Hendrik ten Kaate te 
Goor. Totaal f 23,-. 

In 1811 bestaat de veestapel uit 1 koe. 
In 1832 werd door Jan Kobben de ondergrond voor f. 90,= van de marke gekocht. Er behoorde aanvankelijk 1½ 
hectare grond bij, doch bij de verdeling van de markegronden werd 3½ hectare toegewezen, zodat het totaal op 5 
hectare kwam. En ongeveer deze omvang heeft het altijd gehouden. In 1837 werd het aangekocht door Harmen 
Bouwhuis en 50 jaar later, in 1887, werd het eigendom van de familie Holstege en dat bleef het. In 1979 werd er 
1 hectare vererfd aan G.J. Smit-Holstege. 
Gevelsteen in het voorhuis met het jaar 1891 en de initialen HHS (Herman HolStege) en JHB (JoHanna 
Beltman). 
In 1974 werd de schuur verbouwd tot woning. Deze woning is omstreeks 1994 gesloopt en door het echtpaar 
Paalman vervangen door een dubbel woonhuis met schuur, waarbij Herman Holstege in een gedeelte van die 
nieuwe woning huisvesting kreeg. De oude boerderij werd grondig verbouwd en doet sinds ca 2005 dienst als 
vakantiewoning. 
 
Bewoners: 

 
► Eerste bewoner was dus Jan Kobben 
(ca1733-ca1783) afkomstig van het oude Kubben 
(3.2.126), die in 1766 trouwde met de Diepenheimse 
Jenneken Hogelaar (1743-1817). Na het overlijden 
van Jan hertrouwde Jenneken in 1785 met de 
weduwnaar Teunis Grootenboer (1734-ca 1805), die 
z’n dochter Maria (*1760) en zoon Hendrik (*1765) 
meebracht van een boerderijtje op Diependal waar 
hij woonde. Maria huwde in 1781 te Wierden met 
Hendrik Albertsen Schapink en Hendrik overleed in 
1813 in Nederhorst ten Berg. Uit het eerste huwelijk 
van Jenneken Hogelaar werden 4 kinderen geboren: 
Jan Kobben (*1768), Jan Hendrik Kobben (*1771), 
Fenneken Kobben(1772-1843) die in 1794 in 
Diepenveen trouwde met Jan Dekkers, Arend 
Kobben (*1774) en uit het tweede huwelijk Jan 

Groteboer (*1787) timmerman van beroep, die in 1818 in Voorst trouwde met Berendina Berends en oudste 
zoon Jan die nog in Diepenheim was geboren, werd de opvolger. 
 
► Jan Kobben (1768-1835), dagloner van beroep,  trouwde in 1796 met Willemken Deurnink (1759-
1833), de weduwe van Hendrik Wesselink in Geesteren. Hun 3 dochters overleden op resp. 1-, 21- en 21-jarige 
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leeftijd zodat, nadat de ouders waren overleden, in 1837 het boerderijtje in eigendom overging op Harmen 
Bouwhuis, die al een tijdlang met z’n gezin bij hen inwoonde. 
 
► Nieuwe eigenaar/bewoner werd dus Harmen Bouwhuis (1800-1849) die in 1827 was getrouwd met 
Geertruid Heuten (1800-1872). Harmen was afkomstig van Snels in het dorp (Dorpsgeschiedenis 1.0.440) en 
Geertruid van Potman (3.3.370). Harmen en Geertruid kregen 5 kinderen: Gerridina (1830-1840) werd slechts 10 
jaar, Jan Harmen (1833-1903) trouwde in 1862 met Harmina Wes uit Goor en vertrok naar Losser, Jan Hendrik 
(1834-1857) werd 23 jaar oud, Arend Jan (1838-1905) trouwde in 1866 
met Esselina Oelen en ging wonen aan Hochtweg 7 en oudste dochter 
Johanna Willemina (*1828) werd de opvolgster. 
     
► Johanna Willemina Bouwhuis (1828-1884) trouwde in 1850 
met Dirk Holstege (1826-1889), afkomstig van Tieman in de 
Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.240). Dit echtpaar kreeg 9 
kinderen: Geertrui (1854-1933) die in 1876 trouwde met Jan Altena op 
Endeman in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.400), Gerrit Jan 
(1856-1930) die in 1889 trouwde met Jenneken Immink en aan 
Herikerweg 19 ging wonen (3.2.210), Aaltje (1859-1889) die in 1883 
trouwde met Jan Harmen Tempelman op Lammers op de Borkeld 
(Markelo buitengebied 1.4.020), Gerritdina Johanna (*1861) die in 1889 
trouwde met Gerrit Karsenberg (3.1.040), Arend Jan (1864-1904) die 
vaak te diep in het glaasje keek en dood gevonden werd in een met ijs 
bedekte sloot, Jan Hendrik (1867-1905) die in 1899 trouwde met de 
weduwe Arendina Assink, Dina (1869-1940) die in 1897 trouwde met 
de Amsterdammer Arie Rietveld, Willemina (1873-1924) die in 
Hengelo tweemaal een weduwnaar (Tijhof en ter Horst) trouwde en oudste zoon Harmen (*1851) die de 
opvolger werd. 

► Harmen Holstege (1851-1939) trouwde in 1883 met 
Johanna Beltman (1860-1924) afkomstig van wat nu camping de 
Keite is (Markelo buitengebied 1.3.340). Ze kregen samen 6 
kinderen: Johanna Hendrika (1883-1883), Hendrik (1891-1975) 
die in 1916 trouwde met Hendrika Berendina Tijink van de 
Slatte en aan de Lochemseweg ging wonen, Dirk Jan (1893-
1979) die in 1923 trouwde met jonkvrouwe Janna van 
Coeverden en op Leusman ging wonen (Markelo buitengebied 
1.3.390), Johanna Hendrika (1896-1896), Reintje (1903-1985) 
die in 1922 trouwde met Albert Nijmeyer op de Bute aan het 
Beukenlaantje (Beusbergen 2.4.160) en oudste zoon Jan Willem 
(*1884) die de opvolger werd. 
 
► Jan Willem Holstege (1884-1977) trouwde in 1919 met 
Tonia Boomkamp (1893-1976) van de Goorseweg. Jan Willem 
en Tonia kregen 2 kinderen: dochter Gerritdina Johanna (1923-
1998) die in 1944 trouwde met Jan Hendrik Smit (1917-1992) en 
zoon Herman (1919-2014) die de opvolger werd, maar vrijgezel 
bleef. 
 
►  In 1994 vestigde zich in de nieuwgebouwde woning 
naast de boerderij Hendrik Paalman (*1950) en z’n vrouw 
Jacoba Waarlo (*1953) met hun zoon Richard (*1977) en de 
dochters Dorien (*1979) en Heidi (*1983). In een apart gedeelte 

van die woning woont Herman Holstege, later vertrokken naar een verzorgingshuis in Delden. 
Het voormalige boerderijtje wordt ter beschikking gesteld aan weekend- en vakantiegasten en anderen die 
behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting. 

Herman Holstege (1919-2014) 

12-3-1904 
Maandagmorgen is op ca 40 meter 
afstand van de woning van Koek 
Willem aan de Winterkamperweg in 
een sloot langs den publieken weg, 
gedeeltelijk in het ijs liggende, het lijk 
gevonden van A.J.H. 39 jaar oud en 
gegageerde van het O.I.-leger. Bij het 
geneeskundig onderzoek is voldoende 
gebleken dat hier niet aan misdaad 
behoeft gedacht te worden. H. maakte 
nog wel eens misbruik van sterken 
drank en moet zich daaraan zondag 
ook nog al schuldig gemaakt hebben. 
Waarschijnlijk is hij ’s avonds laat 
naar huis gaande van den weg op het 
ijs geraakt en gevallen, blijven liggen 
en van koude omgekomen. Van 

verdrinken is geen sprake. 


