
Boerderijnummer   5.2.023 

Erfnaam    erve Diependal 

Oudste vermelding   ca 1765 

Afgebroken    ca 1800 nabij Diependaalsweg 

 

Historie boerderij 

 

In het register van “‘t hooftgelt” van 1767 wordt voor het eerst melding gemaakt van een woning of hut “an de 

Diepedal”. De woning zal waarschijnlijk omstreeks 1766 zijn ontstaan en ergens hebben gelegen op of aan het 

veld of gebied de Diependaal. Hoofdbewoners in 1767 zijn de “onvermogenden” Tonis an de Diependal en 

vrouw.  

 

In 1785 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Jenneken Vrilink. De fam. woonde op 

Diependal te Elsen. Weduwnaar Thonis Grootenboer zal hertrouwen met wed. Jenneken Hogelaar. De twee 

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,-. 

 

Bij de volkstelling van 1795 worden als hoofdbewoners genoemd de daghuurder Gerrit op den Diependal en zijn 

vrouw. Na 1795 wordt de woning niet meer vermeld. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner omtrent 1766 was Theunis (of Tonis) Meengs/Helleman/Grootenboer (1734-ca. 1805), 

geboren op Grooteboer op de Langstraat (Holten) en omstreeks 1759 getrouwd met de op Groot Vrielink in 

Herike geboren Jenneken Vrielink (ca. 1735-ca. 1784). Het stel kwam van de Helle (Hellen, Hericke 3.3.090) en 

bracht 3 kinderen mee: Maria (*1760) die in 1781 in Wierden zou trouwen met Hendrik Albertsen Schapink, 

Mechtelt (*1762) die jong overleed en Hendrik (*1765) die in 1813 in Nederhorst den Berg (NH) is overleden. 

Op Diependal werd in 1769 zoon Derk Diependal geboren; hij is op jonge leeftijd gestorven. Na het overlijden 

van Jenneken Vrielink hertrouwde Theunis in 1785 met Jenneken Hogelaar (1743-1817), de weduwe van Jan 

Kobben. Het gezin verhuisde toen naar de boerderij Kobben (Kubben, Rijssenseweg, Hericke 3.3.340), alwaar 

nog zoon Jan Grotenboer (*1787) werd geboren. Hij trouwde nogmaals, in 1818 te Voorst, met Berendina 

Berends. 

 

► In 1795 woonde hier nog Gerrit op den Diependal met vrouw en mogelijk 4 kinderen. 


