
Boerderijnummer   5.4.140 

Erfnaam    erve Groot Kolhoop-Loch Frederik 

Oudste vermelding   1635 

Huidig adres    Kolhoopsdijk 1 

Historie boerderij 

 

De eerste vermelding van deze boerderij vinden we in het markeboek van Elsen, wanneer in 1635 een stukje 

markegrond wordt verkocht aan Kolhoop. 

Ook wordt de naam Kolhoop in het Elsener markeboek genoemd in een holtingverslag van 4-9-1637. 

 

Hierin wordt o.a. vermeld dat een Lubbert Colhoop zonder vergunning van de Holtrigter, Erfgenamen en 

Huisluiden in de marke heeft getimmerd. Besloten wordt dat de "gezworenen" hem direkt de volgende dag een 

hoek van het (stro)dak zullen afsmijten. Heeft hij het bouwsel binnen 8 dagen niet afgebroken dan zal het geheel 

worden ingesmeten. Of dit gebeurd is is niet bekend. Wel, dat op de holting van 31-7-1655 door de marke-

schutters wordt gemeld dat Lubbert Colhoop als ongewaarde illegaal plaggen heeft gemaaid. 

Zeer waarschijnlijk stamt de naam Kolhoop vanouds uit Wiene bij Delden. In 1475 wordt er een caterstede 

Koelhoep genoemd. Mogelijk stamt de naam uit het kolenbrandersvak; dit werd namelijk aldaar door meerdere 

familie's van vader op zoon uitgeoefend. Er was toen veel hout in het 

nagenoeg onbewoonde Elsenerbroek en de nabij gelegen Regge zorgde voor 

de afvoer van de houtskool. 

Werd in 1675 de bewoner van het 

Kolhoop nog als “pauper” aangemerkt, 

honderd jaar later werd bij de verdeling 

van veen op 13-11-1777 Kolhoop 

beschreven als een volgewaarde hoeve, 

welks eigenaar gaarne geaccepteerd 

werd als borg bij eventuele verkopingen. 

Dat het Kolhoop, hoewel begonnen als 

een clandestien gestichtte caterstede, 

toch een volgewaarde boerderij werd, 

kwam doordat de Kolhoop’s de 

financiele middelen bezaten om een 

“waar” (stemrecht) in de marke aan te 

kopen. In 1717 kocht men bijvoorbeeld 

“een ¼ part van de whare van Rosinck” en in 1727 kocht men “een volle waer” in de marke voor de prijs van 

300 gulden. Dit bedrag besteedde de marke aan het opnieuw laten gieten van de kerkklok in Rijssen. 

 

In 1705 kopen Jan Lietink en vrouw Aelken een gedeelte van de caterstede de Colhoop in het Elsener Broek van 

de erfgenamen van zall. Jan Sprockereeff, welke zijn Gerrit Lubberts ten Colhoop en vrouw Greetien Derks, 

Hendrick ten Olijdam en vrouw Plipsken Hengeloe, Gerrit ten Colhoop en vrouw Elsken Lietinck, Jan ter Duys 

en vrouw Berentjen ter Duys, Jan ter Welle en vrouw Harmken Sprockereeff uit Harke. 

In 1706 verkopen Hendrick van Loghem en vrouw Anneken Meesters een stuk bouwland in het Elsenerbroek 

aan Gerrit ten Colhoop. 

Voorhuis van het oude Kolhoop Achterhuis Kolhoop voor de verbouwing 



Voor 1749 heeft Harmen Kolhoop, bouwman en selfs eygenaar, aangegraven een kamp bij sijn huis, zijnde een 

hoek dat bij overslag groot is omtrent 1 schepel geseey middelmatig goet boulant, nog an een andere kamp 

omtrent 1 spint geseey dat slegter lant, is tesaam dan 1 schepel 1 spint getaxeert ten waerde van f 75,-. 

 

De Kolhoop’s kochten met overtollige geldmiddelen boerderijen, losse grond, tienden e.d. die soms weer 

verkocht werden, maar er werden ook leningen verstrekt aan particulieren, bedrijven en instanties. Uit een lange 

lijst noemen we b.v.: - in 1748 koopt men de boerderij Rietman in Elsen (5.2.480) om hem in 1766 weer te 

verkopen aan de pachter, - in 1767 en 1772 koopt men in gedeelten de tienden gaande uit het erve Roeters in 

Enter, -in 1785 wordt f. 300,- uitgeleend aan de marke Enter die het gebruikt voor een klok in de toren en een 

“nieuw glint om het kerkhof” enz. 

In 1803 blijkt bij een boedeldeling dat de 

boerderij f. 5000,- waard is en dat men in 

totaal ruim f. 8000,- gulden uitstaande 

leningen heeft. De uittrouwende dochters 

krijgen dan uit moeders erfdeel elk “f. 

2100,-, een kiste, 2 paar bedden met 

toebehoren, een koe, een gust beest, 

bruidskleeren, moeders nagelaten linnen 

en wullen, kleeren, silver en goud”. 

Hieruit blijkt duidelijk de bovenmodale 

welstand op deze boerderij, die in latere 

jaren alleen maar groeide (in Enter had 

men later b.v. huizen en een steenfabriek). 

Uit de gemeentelijke belastingregisters 

van begin 1800 blijkt dat Kolhoop toen de 

grootste belastingbetaler in de gemeente 

Markelo was (de adel buiten beschouwing 

latend). 

 

Begin 1800 omvatte het Kolhoop 12½ ha grond en moet de boerderij een fors pand zijn geweest gezien de 

huurwaarde van 36 gulden. De veestapel bestond toen uit een ruin, een hengste veulen, 6 koeien, 3 vaarsen en 2 

kalveren. 

In 1843 werd er 2 ha verkocht aan Jan Kolhoop in Enter en Jan ter Keurst. Kort daarna werd het boerderijtje 

Reetgerrit (5.4.135) met ruim 1½ ha grond aangekocht en in 1850 gesloopt. Door een royale toedeling uit de 

marke van 25 ha kwam men wel heel ruim in het onroerend goed te zitten. Daarom werd er 2,8 ha verkocht aan 

W. Rothman en ½ ha aan B.J. Zendman. In 1874 kreeg zoon Albert Jan Kolhoop die de boerderij Kloas 

(5.4.130) had gekocht 8 ha grond mee. Per saldo bleef het Kolhoop zelf toen op ongeveer 26 ha steken. 

In 1880 werd er op een stuk grond dat door de marke was toebedeeld een nieuwe boerderij gesticht (5.4.105) die 

later op naam van een van de zoons kwam. 

In 1891 werd er nabij het Kolhoop een huisje gesticht, waarschijnlijk voor de uittredende vader Marten, dat later 

echter de bestemming schuur kreeg. 

In 1902 werd een gedeelte van de boerderij gesloopt waardoor de huurwaarde aanzienlijk daalde. In 1908 werd 

de boerderij Kolhoop inclusief de verhuurde boerderij Lochget, het huisje nabij Kolhoop en 27½ ha grond door 

de koopman Frederik Kolhoop verkocht aan de toenmalige pachter Frederik Boswinkel. Deze stichtte in 1934 

een nieuwe boerderij op Lochget terwijl daar het oude huis een stalbestemming kreeg. 

Boswinkel verkocht in 1923 en 1940 in totaal 4¼ ha heidegrond aan De Wilde (5.4.032). Na nog wat kleine 

verkopen werd in 1944 de verhuurde boerderij met 8½ ha grond vererfd aan Gerrit Boswinkel (5.4.105) en de 

boerderij Kolhoop met 13½ ha aan Jan Hendrik Boswinkel. 

Tegenwoordig is de boerderij in gebruik als vakantieboerderij Landgoed Kolhoop, Bed and Breakfast en 

Groepsaccommodatie. 

 

Bewoners: 

 

► Stichter en eerste bewoner is Lubbert ten Colhoop (*ca1610), zoon van de houtskoolbrander ten 

Colhoep in Wiene en omstreeks 1632 getrouwd met Philipke. Van hen zijn 3 kinderen bekend: 

Jan ten Colhoop (*ca1634-1681) die in 1668 trouwde met Hermken ten Sprockelrief en ging boeren op 

Sprokkereef, Mettien ten Kolhoop (*ca1636) die in 1657 trouwde met Hermen ten Hengele en de stichter werd 

van Klein Kolhoop en Gerrit ten Colhoop (*ca1640) de opvolger die in 1667 in Voorst trouwde met Greetien 

Derks de weduwe van Jan Hermans op de Kruym in Tonde. 

Johan Boswinkel melkt nog handmatig in 2000 !! 



► Gerrit ten Kolhoop (*1661), afkomstig van Klein Kolhoop, werd de opvolger bij z’n oom en tante en 

trouwde ca 1691 met Elsken Lietink (*1663) van Groot Letink (Elsen 5.2.430). Samen kregen ze 3 kinderen: 

Harmen Colhoop werd de opvolger, Gerrit Colhoop (*1697) werd timmerman en vertrok naar Leiden waar hij 

tweemaal trouwde, eerst met Maria Planken en in 1752 met Sara Maria Knotter en jongste zoon Jan Colhoop 

(*1702). 

 

► Opvolger Harmen Colhoop (*1693) trouwde in 1719 met Maria Wolters (*1689) van Wolters (Elsen 

5.2.470). Dit echtpaar kreeg 1 zoon genaamd Jannes. 

 

► Jannes Colhoop (1720-1790) trouwde in 1749 met Hendrine Smeyers (*1727) afkomstig uit Zuna. Ook 

dit echtpaar kreeg slechts één nakomeling genaamd Gerrit. 

 

► Gerrit Kolhoop (1753-ca1788) trouwde in 1785 met Jenneken Meyer (1764-ca1802) van de boerderij 

Hofmeyer in Delden. Dit huwelijk duurde slechts enkele jaren waarna Jenneken in 1789 hertrouwde met Marten 

Oink (1761-1834), zoon van Jan Wolters en Dyne Oink op Oonk (Elsen 5.3.030). Alle nazaten van Marten 

kregen de familienaam Kolhoop; hiermee is hij de stamvader van alle huidige Kolhopen. 

Van 1791 tot 1802 wordt er nog een proces gevoerd omtrent een erfeniskwestie tussen Jenneken Wolters, de 

wed. van J. ter Horst, en Gesina en Janna Wolters als mede-erfgenamen van wijlen Jannes Colhoop contra 

Marten Odink nu Colhoop en vrouw Jenneken Meyer over de boedel en nalatenschap van gemelde Jannes 

Colhoop. 

Na het overlijden van Jenneken hertrouwde Marten in 1803 met Aaltjen Leussink (1777-1841) uit Markvelde. 

Uit de huwelijken van Marten Oink werden in totaal 10 kinderen geboren: 

Uit het eerste huwelijk: Gerridine Oink of Kolhoop (1790-1835) trouwde in 1815 met haar neef Willem Rotman 

(5.3.330), Jan Oink (1791-1791) overleed na 2 dagen, Jan Oink (1793-1793) overleed na 6 dagen, Willemina 

Oink (1795-1884) trouwde in 1817 met de Goorse stalhouder/voerman Jan Brunnekreeft en Janna Kolhoop 

(1798-1844) trouwde in 1831 met Wolter Kistemaker (1782-1851) in Markelo-dorp (1.1.040). 

Uit het tweede huwelijk: 

Jenneken Oink of Kolhoop (1804-1849) trouwde in 1836 met de tapper Gerrit Jan Gijmink (1804-1884) in 

Kerspel Goor, Hendrika Oink/Kolhoop (1805-1866) trouwde in 1828 met Berend Morsinkhoff  (1802-1858) in 

Kerspel Goor, Derk Kolhoop (*1807) werd de opvolger op Kolhoop, Jan Kolhoop (1809-1878) trouwde in 1840 

met Alberdina Gijmink uit Kerspel Goor en ging wonen in het Enterbroek waar z’n vader de boerderij Koerdam 

aan de Regge voor hem had gekocht, Janna Colhoop (1811-1876) trouwde in 1840 met Berend Zeendam (1811-

1896) en trok ook naar het Enterbroek. 

 

► Derk Kolhoop (1807-1886) trouwde in 1841 met Fenneken Zeendam (1818-1857), de jongere zuster 

van Berend Zeendam uit het Enterbroek.  

Uit hun huwelijk werden 8 kinderen geboren: Mina Kolhoop (1842-1842) werd 228 dagen oud, Marten Kolhoop 

(*1843) werd de opvolger, 

Gerrit Kolhoop (1845-1848) 

werd 2 jaar oud, Albert Jan 

Kolhoop (1847-1931) trouwde 

in 1884 met Berendina Johanna 

Meyer en vestigde zich op 

Kloas (5.4.130), levenloos kind 

Kolhoop in 1850, Gerrit 

Hendrik Kolhoop (1851-1852) 

werd slechts 1 jaar oud, 

Hendrika Kolhoop (1853-1904) 

trouwde in 1873 met Jan 

Scholten (1841-1924) in 

Zenderen en Gerrit Jan 

Kolhoop (1854-1856) werd 

slechts 2 jaar oud. 

 

► Marten Kolhoop 

(1843-1905) trouwde in 1871 

met Willemina Brasse (1840-

1892) geboortig uit Lonneker. 

Marten en z’n enige zoon 

Frederik (*1873) woonden 

Het echtpaar Frederika Johanna ter Horst en Frederik Boswinkel met de zoons 

Gerrit (links) en Jan Hendrik 



vanaf 1894 in Hengelo waar ze op het Marktplein nr. 29 een logement hadden. Begin 1896 kwam Marten weer 

terug naar het Elsenerbroek om te gaan wonen bij z’n broer op Kloas (5.4.130), terwijl Frederik er nog een paar 

maand aan de Berfloweg bleef wonen. Hij verpatste uiteindelijk het hele vermogen van z’n vader, verkocht in 

1908 de boerderij voor een appel en ei aan de pachter Frederik Boswinkel en trok de wijde wereld in. Bekend is 

nog dat hij in 1900 koetsier was in Dusseldorf, in 1905 woonde hij weer in Hengelo, in 1906 kwam hij vanuit 

Kaisersmerth in Pruisen weer in Markelo wonen om hetzelfde jaar naar Rotterdam te vertrekken waar hij 

trambeambte werd. In 1907 werd hij gesignaleerd in Goor om daarna met onbekende bestemming te vertrekken, 

waarschijnlijk naar de mijnen in Limburg. 

 

► Nieuwe bewoner werd in 1900 Frederik Boswinkel (1873-1947) ook wel genoemd Loch-Frederik, die 

in 1896 was getrouwd met Frederika Johanna ter Horst (1873-1942) uit Ambt Delden.  Enkele jaren later, in 

1908, kocht Frederik Boswinkel de door hem gepachte boerderij van Marten’s zoon Frederik Kolhoop. Zij 

kregen 2 zoons: 

Jan Hendrik Boswinkel (*1896) die de opvolger werd en Gerrit Boswinkel (1901-1971) die in 1932 trouwde met 

Johanna Willemsen en vertrok naar Lochget (5.4.105). 

 

► Opvolger Jan Hendrik Boswinkel (1896-1968) 

trouwde in 1927 met Johanna ten Voorde (1895-1965) uit 

Ambt Delden. Ook dit echtpaar kreeg 2 zoons: 

Johan Frederik Boswinkel (Johan 1930-2005) die 

ongehuwd bleef, de opvolger werd op Kolhoop en de  

laatste boer werd in het Elsenerbroek die z’n koeien nog in 

de grupstal melkte. 

Tweede zoon Frederik Jan Herman Boswinkel (Frederik 

*1940) trouwde in 1968 in bij Hendrika Wilhelmina 

Rensink (Rikie *1947) in Markvelde. Zij kregen 3 

kinderen: Erik (*1969), André (*1971) en Henny die nadat 

zijn oom Johan was overleden de opvolger werd op 

Kolhoop. 

 

► Johan Herman Boswinkel (Henny *1972) trouwde in 2008 met de in Heteren geboren Linda Balkema 

(*1971). Ze kregen 2 kinderen: Ilse (*2008) en Thijs (*2009). 

Henny en Linda verbouwden het achterhuis tot vakantieboerderij Landgoed Kolhoop, Bed and Breakfast en 

Groepsaccommodatie. 

Linda en Henny Boswinkel 


