
Boerderijnummer   5.4.110 

Erfnaam    erve Klein Kolhoop-Tunneman 

Oudste vermelding   ca 1665 

Huidig adres    Breddendijk 2 

Historie boerderij 

 

In 1665 werd door het markebestuur een stuk grond, de Vossenhorst genaamd, verkocht aan Hermen ten 

Colhoop. Hij bedong dat op dat stuk grond “getimmert” mocht worden. In 1675 lezen we echter in het 

markeboek: “dat de Vossenhorst anno 1665 door de buirmannen an Harmen Colhoop vercoft ende bij den selven 

int gebruyck gehatt, nu door de Erffgenaemen sal 

vercoft worden met expresse conditie als bedingh 

van Marckenrichter ende heeren Erffgenaemen 

dat niet op deser off nu nieuwe vercofte parceelen 

getimmert sal moegen worden”. 

Hoewel beide citaten elkaar tegenspreken maken 

ze wel aannemelijk dat omstreeks 1665 Klein 

Kolhoop is gesticht. De boerderij wordt voor de 

eerste keer in de officiele registers genoemd in het 

vuurstedenregister van 1706. 

Op 13-7-1747 geeft Jan Klein Kolhoop 

(Boswinkel) aan dat hij van zijn schoonmoeder 

heeft geerfd het halve plaatsjen Klein Kolhoop. 

Jan, wonend op Cattelaar in Enter, verpacht Klein 

Kolhoop omstreeks 1754 aan Teunis 

Brunnekreeft. 

In 1780 geeft Jan Esendam op het Catteler te 

Enter namens Janna Boswinkel aan het versterf 

van Jan Boswinkel. Mede erfgenamen zijn de 

erven van Jan Boswinkel: Jan Boswinkel, 

Harmen Boswinkel, Willemina Boswinkel en 

Harmine Boswinkel. Op hen is vervallen de 

volgende goederen: “de caterstede het Colhoop 

met zijn onderhorige landerien, een huis in Enter 

met zijn bijliggende hoek en grond en een 

hoekien hooyland de Harmseler Voormate 

genaamt”. 

 

In 1805 verkopen Arent Esendam en vrouw 

Catharina Nijhuis voor f. 1290,- aan “Jannes ten 

Bronninkreeff  het plaatsjen Klein Kolhoop met 

de daarbij gehorende hooge en laage landerijen 

zoals door koper vele jaren in huur en pagt 

bewoond en in gebruik is geweest”. 

Over bovenstaande verkoop blijkt een rechtzaak 

te zijn geweest; buurman Marten Odink op Groot Kolhoop beweerde van Arent Esendam het Klein Kolhoop te 

hebben gekocht. Marten Odink zou met Jannes Bronnekreeft overeengekomen zijn dat Jannes het van hem wilde 

overnemen voor een zeker winst of present.  

Rond die tijd omvatte de veestapel op Klein Kolhoop een merrie, 2 koeien en 2 kalveren. 

Omstreeks 1830 omvatte het plaatsje Klein Kolhoop 3¾ ha grond. Door een toedeling bij de markeverdeling 

werd de totale omvang bijna 10 ha. In 1902 werd het huis herbouwd terwijl er ook in 1916, 1930 en 1939 

verbouwingen plaatsvonden. In 1948 kreeg Berend Jan Lambertus Mennegat de boerderij met ruim 8 ha op z’n 

naam; hij was al eigenaar van 2,3 ha zodat z’n boerderij ongeveer 11 ha ging omvatten. Een omvang die het in 

1966 ook nog had. 

In 2000 werd de boerderij verkocht aan Maurice Roetgering uit Enter die het geheel verving door een groot 

landhuis. 

 

 

 

 

Achterzijde boerderij Tunneman 

Nieuwe bebouwing op Tunneman 



Bewoners: 

 

► Eerste bewoner Mettien ten Kolhoop (*ca1636), geboortig van Groot Kolhoop (5.4.140), trouwde in 

1657 met Hermen ten Hengele uit Kerspel Goor. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren: 

Philips(ken) ten Kolhop (1658-ca1707) trouwde eerst met Lambert ten Bullener in het Enterbroek en hertrouwde 

in 1692 met Henrick ten Poel op Olydam in Kerspel Goor, Merrijken ten Kolhop (*1659), Gerrit ten Kolhoop 

vertrok naar z’n kinderloos gebleven oom en tante op Groot Kolhoop, Jan Kolhoop (*1664) werd de opvolger op 

Klein Kolhoop, Aaltje Kolhoop (*1669) trouwde met Henrick Wolters en hertrouwde met haar zwager Jan 

Wolters. 

 

► Opvolger Jan Klein Kolhoop (*1664) trouwde omstreeks 1700 met Aeltjen en hertrouwde in 1708 met 

Marie Veltens (*ca.1680) uit het Enterbroek. Uit deze beide huwelijken werden in totaal 4 dochters geboren: 

Gertjen Klein Kolhoop (*1702) die in 1725 trouwde met Gerrit Janssen van Heek in Enter, Aeltien Kolhoop 

(*1709) die jong overleed, Aeltjen ten Colhoop (*1712) die de opvolgster werd en Hermijne Kolhoop (*ca.1718) 

die in 1745 trouwde met Jan Derksen Branders in Enter en in 1768 hertrouwde met de Enterse schipper Joost 

Grevink (deze Joost Grevink was een kleinzoon van Grevink die eind 17
e
 eeuw schoolmeester was in Markelo). 

 

► Opvolger Aeltjen ten Colhoop (1712-ca1744) trouwde in 1733 met Jan Boswinkel. Na het overlijden 

van Aeltjen hertrouwde Jan in 1745 met de Enterse Gerritjen Branders (*1716) en vertrok uiteindelijk naar het 

Cattelaar in Enter waar z’n vrouw in 1766 en hijzelf in 1780 overleden. 

 

► Jan Boswinkel verpachtte in 1754 Klein Kolhoop aan Teunis Brunnekreef (*1723) uit Kerspel Goor die 

toen trouwde met Leide ter Hofstee (*1733) uit Enter.  

Uit dit huwelijk werden maar liefst 12 kinderen geboren: 

Jan Bronninkreef (1754-1822) landbouwer en timmerman van beroep, trok naar Enter en trouwde daar 

achtereenvolgens met Geesje Rassche, de weduwe van Hendrik Holland, in 1775 met Jenneken Brugman in 

1783 en met de weduwe Marijke van de Berg in 1800, Jannes ten Brunnekreef (*1755) overleed op jonge 

leeftijd, Jenneken ten Brunnekreef (1757-1831) trouwde in 1780 met Engbert Hendriks Mennegat in Enter en in 

1789 met Hendrik Elschot, Janna ten Brunnekreef (*1759) overleed op jonge leeftijd, Janna ten Brunnekreef 

(1761-1840) trouwde in 1798 met de kleermaker Jan Jansen Elschot in Enter, Jan Hendrik ten Brunnekreef 

(*1763), Hendrika ten Brunnekreef (*1765), Berendina ten Brunnekreef (*1767) overleed op jonge leeftijd, 

Jannes Brunnekreef (*1768) werd de opvolger op Klein Kolhoop, Berendina ten Brunnekreef (*1770), Gerrit ten 

Brunnekreef (*1772) overleed jong en Garrit ten Brunnekreef (1774-1856) trok naar Enter en trouwde in 1814 

met Geesken Olthof. 

 

► Opvolger Jannes 

Brunnekreef (1768-1843) trouwde in 

1801 met Janna Wolfs (ca1779-1844) 

uit het Enterbroek. Uit dit huwelijk 

werden 10 kinderen geboren: 

Teunis Brunnekreeft (1802-1831) 

overleed tijdens de oorlog met Belgie 

als schutter gelegerd in Woensdrecht, 

Jenneken Brunnekreef (*1804) 

overleed jong, Lucas Brunnekreef 

(1805-1885) bleef als ongehuwde 

voerman wonen op Klein Kolhoop, 

Jenneken Brunnekreef (1806-1807) 

overleed na 111 dagen, Jan 

Brunnekreef (1809-1867) trouwde in 

1848 met de weduwe Everdina 

Aaftink op RooArend (5.4.250), 

Jenneken Brunnekreef (1811-1888) trouwde in 1843 in Enter met Gerrit Jan Mekenkamp, Jan Hendrik 

Brunnekreef (*1814) werd de opvolger, Gerritdina Brunnekreef (1818-1892) trouwde in 1847 met Hendrik Velt 

in Enter, Hendrikus Brunnekreef (1821-1832) werd slechts 11 jaar oud en Janna Brunnekreef (1826-1889) 

trouwde in 1850 met Jan Willem Hermszn. Bullenaar in het Enterbroek. 

 

► Opvolger Jan Hendrik Brunnekreef (1814-1875) trouwde in 1851 met Geertrui Leusink (1821-1875) 

afkomstig van ReeTonis (5.4.135). De echtelieden overleden beide in 1875, 7 maand na elkaar.  

Samen hadden ze 4 kinderen: 

Jan Mennegat en Jenneken Mennegat-Stoltenberg met de kinderen Hanna 

en Jan 



Jannes Brunnekreeft (*1852) werd de opvolger, Gerritdina Brunnekreeft (1854-1932) trouwde in 1883 met Jan 

Horsman, Jan Brunnekreeft (1857-1858) overleed jong en Jan Brunnekreeft (1862-1866) werd ook slechts 4 jaar 

oud. 

 

 

► Opvolger Jannes Brunnekreeft (1852-1923) trouwde in 1883 

met de in Laren geboren Hendrika Stoltenberg (1856-1946). 

Dit huwelijk bleef kinderloos waarna een zuster van Hendrika, 

Jenneken Stoltenberg, bij hen in trok. 

 

► Jenneken Stoltenberg (1866-1918) trouwde in 1895 met Jan 

Mennegat (1864-1948) uit Enter. Jan en Jenneken kregen 2 kinderen: 

Johanna Hendrika Mennegat (Hanna, 1896-1965) die in 1923 trouwde 

met Arend Jan Boswinkel (1881-1962) op de Bredde (5.4.100) en 

Berend Jan Lambertus Mennegat  die de opvolger werd. 

 

► Opvolger Berend Jan Lambertus Mennegat (Jan 1904-1985) 

trouwde in 1933 met Hendrina Hendrika Brunnekreef (Hanna 1904-

1977) van SlaampsWillem in Ambt Delden. Uit dit huwelijk werden 

geboren: 

Wolter Johan Mennegat (Johan *1934) die in 1959 trouwde met 

Gerda Janna Berendina Brunnekreeft (*1937) uit Ambt Delden en met 

haar naar Nijverdal vertrok en Gerritdina Hendrika Mennegat de 

opvolgster. 

 

► Opvolgster Gerritdina Hendrika Mennegat (Dina *1936) trouwde in 1973 met Gerrit Jan ter Aardt 

(1932-1989) afkomstig uit Eibergen. Dit huwelijk bleef kinderloos. 

 

Na het overlijden van Gerrit Jan kreeg Dina van 1990 tot 1994 inwoning van Pater Bernard Hoonhorst (*1936) 

en gedurende de periode 1994-2000 van de verpleegster Sietske Eshuis (*1967) uit Nijverdal. 

 

19-1-1984  

Om schade van f. 240,- naar De Kroon                                            Unieke strijd boeren “om gerechtigheid” 

Voor een schade van f 240,- procederen tot aan De Kroon. De “strijd om gerechtigheid” van de Markelose 

landbouwers Boswinkel en Ter Aardt heeft zelfs landelijk de aandacht getrokken.  De Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten noemt de kwestie “uniek” en ziet reikhalzend uit naar een uitspraak van de Raad van State. Voor het eerst is 

bij dit hoogste gerechtscollege op grond van de boswet een claim ingediend vanwege schade die door bomen van de 

buurman veroorzaakt zou zijn. 

De boswet spreekt alleen over schades voor de eigenaar-gebruiker. Die ontstaat meestal omdat bomen niet gekapt 

mogen worden. De bomen van buurman Boswinkel van landbouwer Ter Aardt mochten van het college van b en w en 

ook van de ruilverkavelingscommissie niet voor de bijl. Ter Aardt voerde bij b en w, de raad en De Kroon aan dat zijn 

maïs door de schaduw van de bomen van Boswinkel onvoldoende groeide en hij daardoor een schade leed van f 240,-. 

Op verscheidenen niveau’s kreeg Ter Aardt geen poot aan de grond. Toch hield hij vol. Toen VVD-fractieleider 

Veltkamp het in de raad voor hem opnam, ontstond in politieke kringen in Markelo het vermoeden dat ook politieke 

overwegingen een rol speelden, want de landbouwer uit Elsenerbroek is overtuigd liberaal. Zijn volhouden werd niet 

alleen gezien als een principiële strijd om rechtvaardigheid maar ook als demonstratie: de VVD komt voor de boeren 

op. Hoewel Ter Aardt er op rekende weigerde Veltkamp mee te gaan naar de hoorzitting van de Raad van State. In deze 

bijeenkomst betoogde de inwoner van Elsenerbroek opnieuw dat er geen vuiltje aan de lucht was geweest als de 

gemeente toestemming had gegeven de bomen van Boswinkel, grenzend aan zijn perceel te kappen. Vroeger waren er 

geen problemen omdat de grond toen als weiland in gebruik was. Ter Aardt en Boswinkel verschenen als goede noabers 

samen voor het Haagse college en dronken ook genoeglijk koffie met de gemeentelijke representanten, burgemeester 

Van Schaijck en chef algemene zaken Eelderink. Zij voerden aan dat het niet meer gaat om het al dan niet weigeren van 

de kapvergunning, omdat Boswinkel destijds hiertegen niet in beroep is gegaan bij De Kroon. Aan de orde is volgens de 

gemeente alleen nog de schadeclaim van f. 240,-. 

De burgemeester stelde dat de wet alleen spreekt over schade die de eigenaar-gebruiker van bomen heeft geleden en dat 

de schade aan de gewassen van derden op grond van de boswet niet verhaald kunnen worden. De heer Eelderink 

betoogde dat bomen op de grens van landbouwpercelen een algemeen landschappelijk waardevol gegeven zijn in het 

Twentse coulissenlandschap. 

Jan, Hanna, Johan en Dini Mennegat 



► In 2001 kwam hier wonen Maurice Lena 

Maria Roetgering (*1969), directeur van een 

handelsonderneming in Enter, die in 1997 was 

getrouwd met Mariël Hendrika Elisabeth Nobbenhuis 

(*1972) uit Tubbergen.  

Zij kregen 4 kinderen: Emma Bendien Getrude (Emma 

*2001), Maurits Bernardus Franciscus (Maurits 

*2003), Thomas Hermanus Gerhardus (Thomas 

*2005) en Ann Marie Elisabeth (Ann *2010). 

Hanna, Jan en Dina Mennegat 


