
Boerderijnummer   5.3.330 

Erfnaam    erve Rotman 

Oudste vermelding   1475 

Huidig adres    Enterbroekweg 3  

 

Historie boerderij 

Het erve Rotman is van zeer oude datum. In 1475 bij de vermelding van het schattingsregister was het al een 

gewaard erve dat in het hoogste belastingtarief viel: dat Rode seget is gewart. 2 s., bet. Volmert zone Lambert, 

1½ golden r.g. 

Het werd aangeduid met de naam Dat Rode (de 

naam kan afkomstig zijn van “roden”, ook 

“raden” = rooien). Het erf was toen eigendom 

van de Proosdij in Deventer (beheerder 

eigendommen katholieke kerk) getuige de 

volgende notitie uit 1482: “Dat arve ten Rode, 

als een volschuldych guet der pravestyen van 

Deventer, ghelegen in de parochye van Rijssen 

in de buerscap van Elsen, gehorende in den hoff 

tho Deventer. Beleend door Berent ten Rode”. 

De oude bewoners van Rotman waren tevens de 

beleners van de boerderij; ze waren horig aan 

de proosdij. Zij werden aanvankelijk 

beschreven met de familienamen ten Rode dan 

wel then Raede, maar vanaf ca. 1590 gaat men 

door het leven onder de naam Rotman. 

Vanaf omstreeks 1670 berustte het leen bij verschillende regentenfamilies, waaronder Boppe, Broecker, Ten 

Stal, Marienburgh, Pieterman en majoor Backer. In 1761 kwam het erf weer in eigendom van de bewoners: Jan 

Rotman verkreeg via een “publique verkopinge in opdracht van de Heer Major J. Bakker en van Gerh. 

Scheltinga, professor te Leiden”, voor f 2700,- de boerderij in handen. De bewoners zelf zijn sindsdien eigenaar 

gebleven. Omstreeks 1830 is eigenaar en bewoner Willem Rotman. 

 

De lijst van beleningen van het erve: 

8-5-1482. Beleend door Berent ten Rode. 

17-9-1484. Beernt ten Rode met de ledige hand. 

18-10-1485. Beernt ten Roden verkrijgt consent om zijn vrouw Gebbe "na hoevesrecht" te begiftigen met de 

lijftucht van het 9e deel van het goed. 

18-10-1485. Lambert en Johan, zonen van Beernt ten Rode en Gebbe, begeven zich in de echt. 

27-8-1505. Lambert then Rode na de dood van zijn vader Bernt then Rode. 

27-8-1505. Lambert Berntssoen then Rode en zijn vrouw Gese geven hun onmondige kinderen Egbert en Evert 

in de echt onder voorwaarde, dat wanneer zij mondig worden, zij zelf zullen beslissen of zij wel of niet in de echt 

zullen blijven. 

27-8-1505. Lambert then Rode verkrijgt consent om zijn vrouw Gese te begiftigen met de lijftucht van het 9e 

deel van het goed. 

13-6-1513. Lambert then Rode verkrijgt consent om ten behoeve van Johan Pholperdynck een jaarlijkse rente 

van 1 mud rogge te vestigen. 

20-9-1514. Lambert then Rode verkrijgt consent om ten behoeve van de gezusters Alijth en Anna, dochters van 

Ghert then Kuerst en zijn vrouw Else een jaarlijkse rente van 2 mud rogge te vestigen. 

29-12-1517. Lubbert then Raede, na opdracht door Lambert then Raede en zijn vrouw Gesa. 

30-1-1518. Lubbert then Raede verkrijgt consent om zijn moeder Bathe, weduwe van Andrees Letynck, te 

begiftigen met de lijftucht van het 9e deel van het goed. 

23-6-1518. Lubbert Letynck, anders then Raede, en zijn vrouw Lyse verkrijgen consent om ten behoeve van 

Jacob van Lengel en zijn vrouw Elze een jaarlijkse rente van 9 mud rogge te vestigen. 

9-4-1523. Lubbert ten Raede met de ledige hand. 

2-10-1541. Johan ten Raede. 

25-9-1571. Johan ten Raede met de ledige hand. 

22-6-1575. Henrick then Raede, de oudste zoon van Johan then Raede, begeeft zich in de horigheid van de 

proosdij. 

2-5-1600. Henric ten Rhade na de dood van zijn vader Johan ten Rhade. 



1-9-1613. Jan ten Rae, nadat hij zich in de echt van de proosdij had begeven, na de dood van zijn vader Henrick 

ten Rae. 

19-1-1661. Jan Rottman en zijn vrouw Jenneken Janssen vestigen ten behoeve van Heyltien Janssen, vrouw van 

Derck Willemssen Backer voor de helft, en van Gerardus Pomerede en zijn vrouw Machtelt Dobbenberghs voor 

de andere helft, een hypotheek van f 1500,- caroliguldens. 

 
Zeer grote schuur bij de boerderij 

 

30-1-1664. Jan Rottman en zijn vrouw 

Jenneken Janssen bevestigen met consent en 

omwille van Henrick ten Raede en zijn 

vrouw Jenneken ten Stockentreef, ten 

behoeve van Wilhelm Marienburgh, als 

momber over de kinderen van wijlen de 

burgemeester Otto Marienburgh voor de 

helft, en van Gerardus Pomerede en zijn 

vrouw Machtelt Dobbenbergh voor de 

andere helft, een hypotheek van f 2000,- 

caroliguldens à 6% 's jaars. 

23-6-1670. Wendel Boppe, nadat hij zich in 

de echt had begeven, als hulder van Wessel 

Breucker en zijn vrouw Mettjen Henrix, na opdracht door Henrick ten Raede en zijn vrouw Jenneken ten 

Stockentreeff. 

22-7-1675. Wessel koopt van de marke Elsen als toeslag aan zijn erve Rotman voor f 180,- een stuk land in de 

Huurne en op de Ruurbelt, samen ca 126 roeden, bij Lentferink in gebruik. 

30-8-1696. Andries Imminck, hofgenoot, ten behoeve van de secretaris Wolter ten Stall en de servijsmeester 

Jacob Marienburgh, na opdracht door Wolterus ten Brincke, advocaat, als volmacht van Henrick Broecker en 

zijn vrouw Metjen Hendrix, mede voor de absente jongere broers Jacob en Jan Broecker. 

4-5-1704. Agneta Marienburgh, weduwe van Rudolph ten Stal, eertijds advocaat en secretaris te Almelo, als 

moeder-voogdes van haar zoontje Diderich Rudolph ten Stal, alsmede de serviesmeester Jacob Marienburgh, 

stellen na de dood van Andries Imminck tot hulder de hofgenoot Lucas Hendricksen. 

 
Verdwenen schaapsschot bij erve Rotman 

 

In 1708 lenen Jan op Rotman en vrouw Egbertien 

Hermens f 390,- van servitie meester Jacob 

Marienburgh wegens de door laatstgenoemde 

betaalde schattingen met als onderpand 2 stukken 

bouwlant en het saat, gewas, bestialen, 

bouwgereetschap en huysraat. 

9-5-1729. Caspar Dobbenberg, namens zijn vrouw 

Anna Sophia ten Stal en als lasthebber van zijn 

schoonzuster Maria ten Stal en van Margaretha 

Marienburgh, weduwe van Jacob Marienburgh, 

stelt na de dood van Lucas Hendriks Visser tot 

hulder de hofgenoot Henrik Cramer. 

15-1-1732. Andries Pieterman, hofgenoot, op 

verzoek van Maria ten Stal en Margaretha 

Marienburg, weduwe van Jacob Marienburg, na de dood van Henrik Cramer. 

 

3/4 parten in het erve en goed ten Rade in het carspel Rijssen, buirschap Elsen gelegen. 

27-9-1734. Maria Geertruid ten Stal, met de secretaris Gerhard Dumbar als haar momber, verkrijgt approbatie 

van haar testament. 

 

2/3 parten van het erve ten Raade. 

20-3-1748. Andries Pieterman, als horige hulder ten behoeve van de kapitein Jacobus Bakker, gelijk in 1732 de 

hulder van wijlen Maria ten Stal werd beleend. 

In 1761 koopt Jan Rotman bij publique verkopinge van de Heer Major J. Bakker en van Gerh. Scheltinga, 

professor te Leiden, het erve ten Raade, meest onder den naam van Rotman bekent, voor f 2700,-. 



6-3-1762. François Cornelis Queysen, secretaris te Deventer, als volmacht van Jacob Backer, majoor van het 1e 

bataillon Oranje Gelderland en zijn vrouw Maria Backer, verkrijgt approbatie van het transport aan Jan Rotman 

en om het goed met het andere deel weer te verenigen. 

In 1751 geven scholtus B. Jacob ter Welberg en professor G. Scheltinga  namens desselfs vrouwen E.A. 

Marienburg en J.M. Marienburg aan, dat door het overlijden van juffr. W. Bartha Marienburg op hen is 

gedevolveerd 2/6 parten in het hofhorige erve ten Rade. 

In 1756 geeft Jan Rotman namens zijn broer Hendrik Ooms aan dat hij gekocht heeft van Wessel Lentfers een 

stukjen bouwland voor f 75.-. 
Verdwenen eendenvijver 

 

1/3 part van het volschuldige hovhorige erve ten Rade. 

20-12-1756. Andreas Pieterman, als horige hulder ten behoeve 

van Engel Aleida Marienburg, vrouw van de schout Jacob ter 

Welberg, gelijk daarmee in 1732 dezelfde hulder met het gehele 

goed was beleend. 

23-7-1761. Andries Pieterman, hofhorige, als hulder op verzoek 

van François Cornelis Queysen, secretaris van Deventer, als 

volmacht van dr. Gerlacius Scheltinga, professor ordinarius aan 

de universiteit te Leyden, als vader en voogd van zijn oudste 

dochter Catharina Scheltinga bij wijlen Jacoba Margaretha 

Marienburg. 

6-3-1762. François Cornelis Queysen als volmacht van Gerlacius 

Scheltinga, vader en voogd van zijn dochter Catharina 

Scheltinga, verkrijgt consent van het transport aan Jan Rotman en 

om het goed met het andere te verenigen. 

6-3-1762. Andries Pieterman, hofgenoot, als hulder ten behoeve van Jan Rotman, nadat het goed tot één leen 

weer was geconsolideerd. 

6-3-1762. Jan Rotman vestigt ten behoeve van Lucretia Cost een hypotheek van f 2600,- guldens à 3%. Tot 11-3-

1780 diverse keren geprolongeerd op verzoek van Jan Rotman. Daarna tot 7-3-1798 door Hendrik Rotman. 

28-6-1777. Berend van Baak, hofhorige hulder ten behoeve van Hendrik Rotman, na opdracht door zijn vader 

Jan Rotman. 

14-11-1795. Hendrik Rotman te Elsen stelt na de dood van B.J. van Baak tot hulder de hofhorige Hendrik 

Beernink. 

 

Belening van een stuck landes geheten den Hoyck, groet wesende ongefeerlich ses mergen geseys, gehorende in 

deser praestyen volschuldige, hoffhorige guet ten Raede geheten, gelegen in den kerspell van Rijssen und 

buirschap Elssen. 

2-5-1600. Henrick ten Rhade heeft het goed voor 200 daalders aan Egbertt Nytertt in pandschap gegeven. 

15-6-1610. Mr. Jan Stien, als volmacht van Egbert Nyters, burger van de stad Oldenzaal en als vader en momber 

van zijn kinderen Henrick Geert en Geertruidt bij wijlen Aeltje Cremers, cedeert het pandschap ter voldoening 

van enige schulden aan Goessen Cremer en zijn vrouw Henrica. 

15-2-1614. Johan ten Raede vestigt ten behoeve van Arendtt Arendtzen en zijn vrouw Essele een jaarlijkse rente 

van 30 daalders, te lossen met 500 daalders. 

 

De tienden van het erve zijn eeuwenlang, minimaal vanaf de 15e eeuw, in bezit geweest van de familie van 

Voorst, die naderhand verbonden was met de Grimberg bij Rijssen. Mogelijk is dit tiendrecht beëindigd aan het 

eind van de 18
e
 eeuw, toen er een geschilzaak diende bij het Drostambt Twente: 

1787-1788: Arent Smit Gerritszoon vordert handhaving in zijn recht op tienden van de hoeve Rade of Radman te 

Elsen, in welk recht hij door Hendrik Radman of Rotman wordt gestoord. 

In 1800 werd bij de Municipaliteit der stad Deventer afgekocht de “koornstedigheid van 1½ mud rogge gaande 

uit het goed ten Raade of Rotman, jaarlijks op Martiny verschuldigd aan de Praabsdie van Deventer”. 

Beleningen van de tienden: 

De tienden van ten Rha gelegen onder den gerigte to Ryssen und burschappe Elsen beleend door: 

1488. Deryck van Vorst. 

18-8-1505. Johan van Voerst, gelijk het zijn (voor)vader Derick van Voerst heren Roderixzone bij 

boedelscheiding was toebedeeld. 

1-6-1545. Peter van Voirst. 

23-5-1561. Herman van Voirst zoals zijn vader Peter van Voirst beleend was. 



2-1-1596. Herman van Voerst zu Berse en zijn vrouw juffer Anna Schaeps vertegenwoordigd door Anthonies de 

Reiger, krijgen toestemming het leen te bezwaren met een jaarlijkse rente van 60 goudguldens ten gunste van 

Johan Jelissen en zijn vrouw Anna Wolters. 

12-10-1619. De erfgenamen van wijlen Herman van Voorst krijgen uitstel van belening. 

3-10-1622. Anthonis van Dornick, als voogd en hulder van zijn vrouw juffer Anna van Voorst, zoals Herman 

van Voorst in 1561 beleend was. 

12-03-1625. RAG 481 Archief van Rhemen nr 853. 

Voorwaarden waarop Anthonys van Dornick en Anna van Voorst, echtelieden, hunne tienden over de erven 't 

Raede, Hayckinck, Assinck, Ribbertinck, Hendertinck, Hegeman en Leutferinck, gelegen te Elsen (Markelo) 

voor 6 achtereenvolgende jaren verpacht hebben aan Egbert Hermelinck, Jan Stockers en Arendt Nottinck. 

12-7-1629. De gezusters Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse, onder hulderschap van Hidde 

van Voorst, na de dood van hun vorige hulder en echtgenoot van Anna, Anthonis van Dornick. 

28-7-1629. De juffers Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse wordt toegestaan over het 

leengoed te beschikken. 

1-5-1648. Peter van Voorst toe 

Beerse, juffer Adriana van Voorst 

toe Beerse en Maria van Voorst toe 

Beerse, abdis van Ter Hunnepe, allen 

vertegenwoordigd door jonker 

Henrick Schaep ten Damme. 

3-8-1648. Peter, Adriana en Maria 

van Voorst, vertegenwoordigd door 

Allardt Hellendoern, rentmeester van 

Ter Hunnepe, krijgen goedkeuring 

van hun testament. 

25-5-1649. Juffer Maria van Voorst, 

abdis van Ter Hunnepe, 

vertegenwoordigd door Allardt 

Hellendoern die tevens haar hulder 

is, na de dood van haar broer en zuster Peter en Adriana van Voorst toe Beerse. 

30-1-1650. Maria van Voorst, abdis van het Stift Ter Hunnepe, schenkt de tienden aan de drie kinderen van 

wijlen jonker van Voorst tot Grimbergen met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, onder voorbehoud 

van het levenslang vruchtgebruik voor haarzelf. 

1-2-1650. Ernst van Ittersum toe den Oosterhoff, kolonel, als voogd over de kinderen van wijlen jonker Hermen 

van Voorst toe Grimberge met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, na opdracht door Maria van 

Voorst. 

1650 Februari 1. (Actum op den huijse Almelo den 1 Febr.). RAG 481 Archief van Rhemen nr 117. 

Beleening van de 3 kinderen van Herman van Voerst te Grimberge, met namen Peter, Reiner en Odilia Anna van 

Voerst, met de tienden te Eisen, gaande uit de erven Hendertinck, Ribberdinck, Assinck, Lentgerinck, Roede, 

Hoijckinck en ter Heege, bij schenking van Maria van Voorst, Abdis te ter Hunnepe. Hierbij de akte van 

schenking en eenige op die zaak betrekking hebbende stukken, alsmede de akte van schenking dd. 23 November 

1649, waarbij Maria van Voorst het huis te Beerse en de Elsenertiend, leenroerig aan Almelo, aan haren neef 

Henrick ten Dam schenkt. 

 

9-9-1680. Juffer Odilia Anna van Voorst, onder 

hulderschap van Gerhard van Pomerede, met haar 

voogd Peter Janse Backer, zoals het leen haar bij 

boedelscheiding van 17-2-1659 toebedeeld was. 

15-6-1690. Juffer Odilia van Voorst en Peter van 

Voorst tot de Grimberg en zijn vrouw Euphemia 

Alegunda van Broeckhuysen bekennen de 

weduwe van burgemeester Henrick Raterinck te 

Goor en haar schoonzoon pastoor Rotger Kuyper, 

beiden f 500,- schuldig te zijn tot zekerheid 

waarvan zij hypotheek verlenen op de tienden uit 

Ribberink en Rotman. 

13-5-1692. Juffer Odilia Anna van Voorst van 

Grimberg, onder hulderschap van Andreas Nilant, 

met de ledige hand, na de dood van procureur de 

Promerede. 



2-8-1699. Ozeas Meilinck, predikant te Goor, als voogd over de vier dochters van het huis Grimberg, onder 

hulderschap en vertegenwoordigd door Casimir Wilhelm Hunevelt, predikant te Almelo; tevens vestigt hij 

hypotheek op de tienden tot zekerheid van een geldlening van f 1000,- verstrekt door Stephen van Rhemen toe 

Rhemenshuysen. 

22-5-1710. Agnes Odilia Johanna, Adelgonda Helena, Elisabeth Mechtelt en Henrietta Anna van Voorst, 

dochters van de Grimberg, onder hulderschap van hun broer Wilhelm Reiner van Voorst; tevens krijgen zij 

toestemming op de tienden uit Hindertinck en Lentgerinck hypotheek te verlenen aan Jan ten Send, tot zekerheid 

van een geldlening van f 1000,-. 

18-9-1716. Freulin Agnes Odilia Johanna van Voorst geeft haar aandeel in de Elsener tienden, dat zij heeft 

geerfd van haar moeder, in pand aan Aleyda Bruins, vrouw van dr. Brucherus, tot zekerheid van een geldlening 

van f 500,-. 

11-12-1738. Frueles Adelgonda Helena en Elisabeth 

Mechtelt van Voorst, dochters van de Grimberg, onder 

hulderschap van hun broer Wilhelm Reiner van Voorst 

toe de Grimberg, met de ledige hand. 

21-7-1761. Elisabeth Mechtelt baronesse van Voorst, 

dochter van de Grimberg, onder hulderschap van Joan 

van Hattum, advocaat te Zwolle, na de dood van haar 

zuster Adelgonda Helena van Voorst, na afdracht 

wegens het leenverzuim. 

5-12-1771. E.M. baronesse van Voorst, dochter van de 

Grimberg, onder hulderschap van Frederik Bolk, na de 

dood van haar hulder de advocaat Johan van Hattum, 

met de ledige hand. 

 

 

Generaties lang was de hoofdbewoner van then Raede/Rotman tevens “gezworene” in de marke. 

1601/1602. Verpondingsregister. 7 mudde landes. 

1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede, de eigenaar is Wessel Broecker. 

1752. Vuurstedenregister. Eigenaar is de heer Capitain Backer en nog meer anderen. 

 

     
 

Begin 1800 stond er al een flinke boerenbehuizing met aan de westzijde een ruime endskamer. Omstreeks 1885 

is de endskamer vervangen door een dwarshuis. De oude stiepel tussen de beide losslaande niendeuren (ook wel 

middeler genoemd) is bij een verbouwing van 1888 gespaard gebleven. Deze draagt onder het ingekerfde 

stiepelteken (maalkruis met horizontale dwarsbalk) de initialen H.R. (Hendrik Rotman) en het jaar 1789. De 



verbouwing is nog zichtbaar op de sluitsteen boven de “niendeure” DRM JaRM (Derk RotMan Janna RotMan). 

Er behoorden bij de boerderij 2 schaapskooien die in 1928/1930 zijn afgebroken. Het vroegere bakhuis dat nabij 

de voormalige eendenvijver stond is in 1974 afgebroken. In 1953 is de rechterzijde van de boerderij verbouwd 

terwijl in 1979 het voorhuis is gemoderniseerd. 

De grote omvang van de boerderij blijkt uit de veestapel die begin in 1811 bestond uit een merrie, 2 veulens, 58 

gesneden rammen, 20 ooyen, 7 koeyen, 2 vaarzen en 3 kalveren. Omstreeks 1830 was de grondomvang 25 ha 

met de boerderijen Rotman en Schiphorst (’n Stork 5.4.270) in het Elsenerbroek. De zeer forse toedeling bij de 

markedeling bedroeg 34 ha (voor een groot deel bestaande uit heide- en veengronden) waardoor de 

bedrijfsomvang bijna 60 ha werd. Een hele serie aankopen c.q verervingen zoals 6 ha heide van Kolhoop, in 

1871 acht ha heide van dokter Horst in Rijssen en in 1893 2½ ha hooiland van Ribbers, met een verkoop van 

bijna 2 ha aan Bakker brachten het totaal op 75 ha in 1912. 

Daarna werd de bedrijfsomvang alleen maar kleiner. In 1925 werd er 6½ ha heide verkocht aan meester Dijken 

in Enter die het later doorverkocht aan Ter Horst, in 1928 werd op een stuk heide van 8 ha een nieuwe boerderij 

gesticht die bij een boedelverdeling van 1942 met 17 ha grond eigendom werd van Hermannus Rotman 

(5.3.332), in 1925 werd er 8 ha (heide en hooiland) vererfd aan schoonzoon Overmeen in de Dijkerhoek, in 1923 

werd er 4½ ha verkocht aan Smeyers en Voortman die er de steenfabriek stichtte en in 1912 ging er 1½ ha over 

op G.J. Zeendam in het Elsenerbroek. Diverse kleinere mutaties brachten de omvang uiteindelijk rond de 

ruilverkavelingstijd op 34 ha, terwijl ‘n Stork nog steeds onderdeel is van Rotman. 

De familie Ter Weele zet het huidige melkveebedrijf voort. 

 

Bewoners: 

 

► De oudst bekende belener en bewoner op “dat Rode” was Beernt ten Rode (†ca. 1503). Hij en zijn 

vrouw Gebbe hadden de kinderen Lambert (*ca. 1460) en Johan (*ca. 1463); beide zonen gingen in 1485 in de 

horigheid  (“begaven zich in de echt”). 

 

► Zoon Lambert ten Rode (ca. 1460-na 1540) werd opvolger. Hij was ca. 1490 getrouwd met Gese 

Mensynck (†na 1540) afkomstig van “Mensing” (Mensink 5.3.190).  

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend: Egbert (*ca. 1492) en Evert (*ca. 1496). Deze werden, nog onmondig, 

door hun ouders in 1505 “in de echt” gegeven. Egbert zou naderhand trouwen met een Henrickje. 

 

► Omstreeks 1517 was 

belener en bewoner (na opdracht 

door Lambert then Raede en zijn 

vrouw Gese) Lubbert Letynk ook 

genoemd then Raede (ca.1480-

ca.1539). Lubbert was afkomstig 

van Groot Leetink (5.2.430). Hij 

was getrouwd met Lyse then 

Raede. 

Hun opvolgers waren 

achtereenvolgens: zoon Johan 

ten Raede (ca.1515-ca.1598), 

kleinzoon Henrick ten Raede 

(ca.1540-ca.1611) en 

achterkleinzoon Jan Rotman 

(*ca.1590). 

 

► Jan Rotman (*ca. 1590) 

trouwde omstreeks 1620 met 

Jenneken Janssen. Uit dit 

huwelijk werden geboren: 

Henrick (*ca. 1630) die opvolger 

werd en Dries die in 1652 

trouwde met Berentien Jansen Letink. 

 

► Henrick Rotman (*ca.1630) trouwde in 1656 met Jenken Stockenrief afkomstig van het Zeldam.  

Zij kregen 4 kinderen: Jan (*1657) de opvolger, Dries (*1660), Arent (*1666) en Wijtien (*1669). 

 

Familie Rotman. Zittend Jan Hendrik Rotman (*1866) en Harmina Scholten 

(*1867). Staand hun kinderen Derk Jan (*1892), Hermannus (*1894), Hendrina 

Johanna (*1897) en Berendina Willemina (*1903) 



► Jan Rotman (1657-na 1718) huwde ca. 1679 Egbertien Hermens (*ca.1655-na 1718).  

Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend: Janna (*1681), Hendrick (*1682) die jong overleed, Henrick (*1685) 

die op de boerderij zou blijven, Jan (*1687), Hermtien (*1688) die in 1715 huwt met Gerrit Hermsen Pluymers 

in Enter, Machtelt (1691-na 1717), Dries (*1696) en Gerritien die in 1723 trouwde met Bernt Veltlucas uit Enter. 

 

► Henrick Rotman  (*1685) trouwde in 1717 met Geesken ter Eese/Esink (†ca. 1724) uit Enter. 

Zij kregen een zoon Jan (*1717) die de opvolger zou worden. 

Na het overlijden van Geesken hertrouwde Henrick Rotman in 1725 met Anne Assink (*1692) van Assink 

(5.3.250). 

Uit dit huwelijk werden nog 2 kinderen geboren: Geesken (1726-ca.1767) die in 1762 trouwde met Jan 

Hendricksen Mensink (nabij de Oosterhof) in Rijssen en Hendrick (*1729) die  in 1754 huwde met de van de 

Holter Borkeld afkomstige en op Ooms (5.3.300) verblijvende Jenneken Theunissen Nieuwenhuis en hiermee 

boer op Ooms werd. 

 

► Jan Rotman (*1717) trouwde in 1735 met de in Zuna geboren Willemijne Steegejans (1711-voor 1767), 

dochter van Jan Steegejan die afkomstig was van de Holter Borkeld.  

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren: Geesijne (*1735), Anthony (*1736) die jong overleed, nog weer 

Anthony (*1737), Marie (*1740) die op de boerderij zou blijven, Janna (*1742) die eveneens jong is overleden, 

Jan (*1743), Enneken/Anne (*1746) die in 1778 trouwde met de schoolmeester en Elsener bode Gerrit Jan 

Beumer op Beumers (Schoolen 5.3.070) en nog eens Janna (*1749). 

 

► Marie Rotman (1740-ca.1777) trouwde in 1775 met Hendrik Oink (1753-1820) van Oonk (5.3.030). 

Uit dit huwelijk werd in 1777 Willem Rotman geboren die evenwel al omstreeks 1779 overleed. 

Omdat Marie Rotman kort na de geboorte van Willem was overleden, hertrouwde Hendrik Oink, nu Hendrik 

Rotman genoemd, in 1778 met Jenne Wissink (1753-1830) dochter van Waander Wissink op Wissink (5.3.120). 

Hendrik en Jenne kregen 9 kinderen: Maria Rotman (1779-1819) die in 1805 trouwde met Jan Effink op Effinck 

(Seinen 5.3.050) en in 1814 hertrouwde met haar zwager Gerrit Effink, Willem Rotman (*1780) die de opvolger 

op Rotman zou worden, Jan Oink op Rotmans (1782-1833) die in 1815 trouwde met Janna Hagedoorn uit Enter, 

Aaltjen Rotman (1784-1855) die in 1821 in Bathmen trouwde met Hendrikus Johannes Scheperboer uit die 

plaats, Dina Rotman (*1786), Janna Rotman (*ca.1788-1830) die in 1819 trouwde met Jan Wessels of 

Slettenhaar in Wierden (Zuna), Derk Rotman (1789-1828), die als Thierry Rotman gediend heeft in het leger van 

Napoleon in het 124e regiment infanterie van de Ligne en later schaapherder werd, Jenneken Oink op Rotmans 

(1792-1859) die in 1815 trouwde met Albert Mensink op Harremensink (5.3.180) en Jan Willem Rotman (1796-

1872) die eveneens schaapherder werd en in 1829 trouwde met Hendrika ten Berge uit Rijssen. 

Vader Hendrik Oink, later Rotman genoemd, zat in 1815 voor Elsen in de gemeenteraad van Rijssen (Elsen viel 

van 1811 tot 1818 onder de gemeente Rijssen). 

 

► Opvolger Willem Rotman (1780-1858) trouwde in 1815 met zijn nicht Gerritdina Kolhoop (1790-

1835); zij was de dochter van Marten Oink op Kolhoop (Elsenerbroek 5.4.140). 

Willem en Gerritdina kregen op Rotman 5 kinderen: de jong overleden Hendrik (1816-1835) en Jan (1818-

1838), Jenneken (*1822) die 8 dagen na haar geboorte overleed, Jan Willem (1824-1900) die ongehuwd bleef en 

Derk (*1830) die op de boerderij bleef wonen. 

 

► Derk Rotman (1830-1908) huwde in 1854 Hendrina Mokkelenkate (1826-1867), dochter van 

Harmannus Mokkelenkate uit Wierden.  

Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren: Gerrit Willem 

(1854-1917) die in 1880 in Wierden trouwde met Janna Jansen 

uit Holten, Hendrik Jan (1857-1951) die in 1883 trouwde met 

Aaltjen Kempers op de Kemper (5.2.490), Hermina (1861-1862) 

die in het jaar na haar geboorte stierf, Berend Jan Herman 

(1863-1891) die ongehuwd is gebleven en Jan Hendrik (1866-

1938) die voortboerde op Rotman. 

Na het overlijden van Hendrina Mokkelenkate in 1867 

hertrouwde Derk Rotman in 1874 met zijn in Rijssen geboren nicht Janna Rotman (1838-1913); Janna was de 

dochter van Jan Willem Rotman en Hendrika ten Berge. 

 

► Jan Hendrik Rotman (1866-1938) trouwde in 1892 met Harmina Scholten (1867-1946) van herberg de 

Pot (Hericke 3.3.270). 

Jan Hendrik en Harmina kregen 4 kinderen: Derk Jan (*1892) die de opvolger zou worden, Hermannus (1894-

1950) die in 1926 trouwde met Hendrika Tonia Nijenhuis (van Binnengaais, Enterbroek) en zich vestigde op het 

25-5-1927 

Door onzen dierenarts, de heer A. 

Voorderman, is bij een rund van den 

landbouwer J.H. Rotman te Elsen miltvuur 

geconstateerd. De ontsmettingsmaatregelen 

zijn genomen en het cadaver verbrand. 



nieuwe Rotman (5.3.332), Hendrina Johanna (1897-1957) die in 1923 trouwde met Gerrit Hendrik Sligman op 

Schottink in het Markelose Broek (Marckelo 1.6.310) en Berendina Willemina (1903-1989) die in 1930 Berend 

Jan Overmeen van “Schoenmakers”. (Dorpsgeschiedenis 1.0.200) trouwde en zich vestigde op Overmeen in de 

Dijkerhoek. 

 

► Derk Jan Rotman (1892-1990) trouwde in 1920 met Hendrika Berendina Sligman (1893-1974) van 

“Sligman onder de Mölle” (Dorpsgeschiedenis 1.1.050) uit Markelo. Zij kregen een zoon Jan Hendrik (*1920). 

 

► Jan Hendrik Rotman (1920-2002) 

trouwde in 1946 met Aaltjen Kloots (1921-

2003) van Kloots in de Beusbergen (2.4.290). 

Zij kregen 2 dochters: Hendrika Johanna 

(Hendrika, *1948) die in 1968 trouwde met 

Gerrit Jan Hermannus (Gerrit) Leunk van “de 

Wèver” en naderhand in Stokkum op het 

Moazeveld aan de Stationsstraat ging wonen 

en Johanna Berendina (Johanna, *1954) die 

op de boerderij bleef. 

 

► Johanna Rotman (*1954) trouwde in 

1975 met Freek ter Weele (*1949) uit Goor 

(de Braak).  

Freek en Johanna hebben 2 kinderen: Anita 

(*1976) die in 2002 trouwde met Ronnie te 

Wierik en in Haarle woont en Joan (*1981) 

die het boerenbedrijf voortzet. 
Jan Hendrik Rotman (*1920) met paard 


