
Boerderijnummer   3.1.190 
Erfnaam    Koldendijk-De Klomp-Rigter van Kedingen 
Oudste vermelding   ca 1700 
Afgebroken Afgebroken in 1970, lag aan de Goorseweg schuin t/o Tolhuis 
 
Historie boerderij 
 

De boerderij de Klomp was gelegen vlak aan de 
Markeloseweg, tussen deze weg en de tegenwoordige 
Bijnsstraat en wel in de achtertuin van Bijnsstraat nr 3.  
In 1753 kopen Jan Roesink en vrouw Janna Koldendijk 
van Claas Wennink en vrouw Maria Cloppers voor f 190,- 
een stukke bouwland in Meengs Kamp naast het Hekke 
langs den weg ter eene en naast Lokers land ter andere 
sijde te Harke gelegen. Daarom lenen zij f 100,- van 
Frerik Meyer in Elsen met als onderpand het net 
aangekochte stuk land. 
Het was oorspronkelijk een klein boerderijtje ( begin 1800 
bestond de hele veestapel uit 1 koe en 1 kalf) en een 
tapperij met de aansprekende naam “In den Richter van 
Kedingen”.  In 1825 was de molenaar Gerrit Hendrik 
Lantink, woonachtig in Dalfsen, de eigenaar van dit huis 

met 2¼ hectare grond. Lantink verkocht het in 1854 (onder de naam Koldendijk of Klomp) aan het Weldam, die 
het pand in 1886 sloopte en verving door een grotere boerderij op een plek naast het oorpronkelijke huis. 
Waarschijnlijk is er door het Weldam toen grond aan toegevoegd die eerder hoorde bij de boerderij Matena 
(3.1.295) die het Weldam ook had gekocht en gesloopt. 
Het pachtbedrag dat het Weldam jaarlijks aan de pachter in rekening bracht steeg, hoewel men toen het woord 
inflatie nog niet kende, in de loop der jaren aanzienlijk. In 1902 betaalde de pachter 205 gulden. Dit bedrag bleef 
gelijk tot het jaar 1916. Toen werd, omdat de schuur was vernieuwd en omdat Matena’s weide die tot dan in 
gebruik was geweest bij Monte Bello bij deze boerderij werd gevoegd, de pacht verhoogd tot 370 gulden per 
jaar. In 1920 werd de pacht meer dan verdubbeld tot 950 gulden per jaar. In 1931 werd het verlaagd tot 800 
gulden per jaar en in 1932 tot 650 gulden. Tot de jaren vijftig bleef het dit bedrag. Daarna stegen de pachten 
enorm. 
November 1968 werd de boerderij door het Weldam verkocht aan de gemeente Goor die de gebouwen in 1970 
liet slopen. De toenmalige pachters Oolbrink vertrokken in 1969 naar Oele, naar de boerderij Klein Avest, die 
inmiddels al weer verlaten is. 
 
Bewoners: 
 
► Begin 1700 woonde op deze plek de familie Koldendijck. Jan Koldendijck trouwde in 1726 met 

Jenneken Middelweg terwijl hun zoon Roelof (*1730) in 1757 trouwde 
met Fenneken ter Welle of Wellink (3.2.128). Dit echtpaar kreeg 11 
kinderen die deels jong overleden en voor een ander deel vertrokken, 
zodat er omstreeks 1810 plaats kwam voor de familie Tone Boswinkel 
of Wes, geboren in Kerspel Goor.  
 
► Tone Boswinkel (1776-1816) was omstreeks 1801 getrouwd 
met de Enterse Gerridina Volbers of Volbertink (1779-1841). In Enter 
werd ook hun oudste zoon Berend Jan geboren. Tone en Gerridina 
brachten ook hun (schoon)zuster Jenneken Volbers mee, die dienstmeid 
werd bij het Stoevelaar en daar 2 kinderen van haar baas kreeg, voordat 
ze uiteindelijk in 1820 met hem trouwde. De Boswinkels hebben later 
flink profijt gehad van het ontstaan van deze familieband. 
Gerridina Volbers hertrouwde in 1819 met de dagloner Engbert 
Willemsen (1787-1848), zoon van Hendrik Willemsen op de Höfte 
(3.1.215) en vertrok toen met haar kinderen uit het eerste huwelijk naar 
de Kleine Höfte (3.1.210). 
 
► Opvolger werd in 1820 de in Ambt Delden geboren tapper Jan 
Hendrik Averink (1780-1851). Hij was in 1815 in Delden getrouwd met Gerrit Jan Oolbrink en Gezina Johanna 

Endeman 

Boerderij "In den Richter van Kedingen". 



de Enterse Johanna ten Brunnekreef (1790-1862). Het echtpaar kreeg 4 kinderen, waarvan er 3 naar buiten de 
gemeente vertrokken en de jongste dochter Gesina (1830-1887) de opvolgster werd. 
 
► Gesina Averink trouwde in 1847 met de uit Wierden afkomstige timmerman Gerrit Endeman (1822-
1873). Nadat het tiende kind in 1871 was geboren, overleed Gerrit in 1873. Gesina hertrouwde vervolgens in 
1876 met de op de Flipborg (3.1.090) geboren akkerbouwer  Berend Jan Willemsen (1834-1900). Van de 10 
kinderen Endeman overleden er 4 rond hun 20e jaar en vertrokken er 3 naar de textielindustrie; alleen middelste 
dochter Gezina Johanna Endeman (1859-1933) bleef thuis en trouwde in 1887 met Gerrit Jan Oolbrink (1845-
1926) afkomstig van de Thije (3.2.050) aan de Stoevelaarsweg. 
 
► Gezina en Gerrit Jan Oolbrink kregen 3 kinderen: Gerrit (*1891), Willemina Gezina (1899-1989) die in 
1922 trouwde met Hendrik Jan Lammertink op Hiddink (Markelo 1.2.020) en de oudste zoon Arend Jan (*1890) 
die in 1920 trouwde met Johanna Berendina Lammertink (1895-1966) ook van Hiddink. 
 
► Arend Jan Oolbrink en z’n vrouw kregen 2 kinderen: Gezina Johanna (1920-1936) en Arend Jan 
(*1924), die de opvolger werd. Hij trouwde in 1946 met Hanna Leeftink (*1926) van de Klemmer in het 
Elsenerbroek. Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Jan (*1947) die nu met z’n vrouw Bertha Pelle, afkomstig van de 
boerderij Hellekotte bij Twickel, inwoont op Stoeveler (3.1.290), Jenny (*1953) die in 1973 trouwde met Gerrit 
Rohaan en aan de Oude Rijssenseweg woont en Gerrit (*1957) die in 1982 trouwde met Josefien Koebrugge, 
afkomstig van de Bollenweg op het Zeldam, en nu in Goor woont. 


