Havesate Oldenhof
De havesate Oldenhof stond ongeveer halverwege de boerderijen Bolink en de Boa. Het wordt voor
het eerst vermeld in 1046 en behoorde lang toe aan de familie Splinter. In ieder geval bezat Wolter
Splinter (evenals zijn overgrootvader Ghert in 1394) het goed. Als riddermatige verscheen hij in 1531
op de Overijsselse landdag.
Uit zijn huwelijken met een dochter van Geert van Woelde genaamd Peckedam en later Anna van
Hoevel had hij meerdere kinderen. Door dit huwelijk konden zijn nakomelingen zekere rechten laten
gelden op de Havezate Olydam bij Goor. Zijn oudste zoon Jurjen werd naast hem op de landdagen
verschreven, maar stierf ongehuwd kort na 1554. Diens broers Christoffer en Johan verkregen nu een
aandeel in het Olydam en Johan bovendien het goed te Markelo.
Johan Splinter liet daar, na een brand in 1573, een nieuwe havezate bouwen: “die timmeringe des
huyses, staende op die hovesate tho Marculoe, heeft gekostet tho timmeren over die drie dusent daler”.
Tegelijk met zijn vader en broers verscheen ook hij als “riddermatige” op de landdagen.
Bij de opstand tijdens de 80-jarige oorlog koos hij partij voor de koning. Na 1580 vertoefde hij
meestal in het garnizoen te Oldenzaal, waar hij het bracht tot hopman en overste-luitenant.
Blijkbaar was Johan niet zo erg huwelijkstrouw geweest. Hij was eerst gehuwd met zijn volle nicht
Agnes Snipart/Sniperts, die “hij beslapen” had. Of dit huwelijk wettig geacht moest worden wordt
sterk betwijfeld; zij zou veelal te Zutphen gewoond hebben. Na haar dood hertrouwde hij in 1560 met
Maria van Achtevelt. “na dato dat de huwelijckx voorwaerden gemaket waren, begaven joffer Maria
van Achttevelt ende Johan Splinter tot Marckel sich na sijn huess alwaer zij met haer daelgekamde
haer als bruit en hij met een ring haar met handt unde mont the samen in den echt begeven hadden”.
Echter de overste verliet zijn vrouw om samen te gaan leven met Gese Thieselinck; “en leefd in
overspel met Gesa Thieselinck”, waarbij hij 10 kinderen verwekte. Van zijn gedrag hadden tijdgenoten
geen goed woord over.
Bij testament had Johan Splinter bepaald, dat zijn zoon uit het eerste huwelijk, Evert/Everhard, na zijn
dood de Oldenhof zou verkrijgen. In 1583 vond te Oldenzaal de scheiding en deling van Johans
nalatenschap plaats. Aan Evert Splinter werd toegescheiden “alsoedaene haevesaete und woenplatz
mit ihren toebehoirende landeryen und guederen, als Johan Splinter, hopman und averste lieutenant
saliger, deselve levendt bewoent ende gebruyckt hefft gehadt, gelegen tho Marckeloe”.
Tevens zou hij nog krijgen de erven Ziggink (Sink) en Klumpers te Markelo, alsmede enige losse
landerijen en ook nog het erve Winnekingen/Wennink te Stokkum. Gese met haar kinderen Agneta,
Marieke, Mechteld, Wolter en Hendrik zouden op het huis Oldenhof mogen blijven wonen, er
huisraad mogen bezitten en enige rentebrieven ontvangen.
De dochter uit het tweede huwelijk werd afgescheept met een karig bedrag, wat nog in 1617
aanleiding gaf tot een groot proces tegen de overige erfgenamen en waarbij zelfs de hoogleraren in de
juridische faculteit in Leiden werden geraadpleegd.
Rond 1600 vinden we als bewoners de aangetrouwde familieden Teesselinck en/of Achtevelt:
1601. Die Hofte, na het olde, 1½ schepel, 0-4-14.
1602. Achterveldt.
1602. Paardegeld en reliquaregister.
Teesselinx 5 0 2 0 (5 paarden en 2 varkens)
Achtevelt 3 0 4 0 (3 paarden en 4 varkens)
Evert Splinter was net als zijn vader militair in Spaanse dienst.
Uit zijn tweede huwelijk met Anna de Vos werd een dochter Catharina Splinter geboren, die
uiteindelijk de Oldenhof in handen kreeg. Zij was eerst gehuwd met de luitenant Gerhard van Suilen.
Als weduwe trouwde zij in 1600 met Folkert van Fritema, die secretaris was van de Spaanse
veldoverste Spinoza en vanwege de koning drost van Coevorden. Tenslotte huwde zij met Arnold van
Boymer, een zoon van Peter van Boymer en Elisabeth van Haersolte en maarschalk van het stift
Osnabruck, commissaris-generaal van de Westfaalse Kreitz en ambassadeur naar de hoven te Wenen
en Madrid.
Van Boymer klaagt in 1641 bij de Staten over de aanslag in de belastingen van zijn havezate, waarvan
hij 17 mud bouwland mocht vrijen, 14 dagwerk hooiland en 4 koeweiden.
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Stukken betreffende het appèl van Folkert van Fritema, als man van Catharina Splinter, die eerder
gehuwd was met luitenant Gerhard van Suilen en een dochter van Evert Splinter, en namens Gese
Thieselinck, weduwe en derde vrouw van Johan Splinter tot Oldenhof, op het vonnis van 1619 van het
landgericht Kedingen in het tegen hem gevoerde proces in de jaren 1614-1619 door Derk van
Achtevelt, namens zijn vrouw Agnes Splinter, dochter van Johan Splinter tot Oldehof en diens tweede
vrouw Maria van Achtevelt, over de eigendom van de havezate Oldenhof te Markelo, richterambt
Kedingen, met bijlagen.
De havezate Oldenhof werd door Catharina waarschijnlijk verhuurd aan haar halfbroer Wolter
Splinter, die tot 1615 veelvuldig wordt genoemd als markerichter van de marke Markelo. Hierna werd
het huis tot 1651 verhuurd aan Jan van Vlodrop.
1623 archief Weldam nr 213 (kerkezaken) verzoek van Wolter Splinter aan de Drost van Twente om
vrijstelling van schattinge. (transcriptie Bas den Brok).
Request van Wolter Splinter an den ... Unico Ripperda
Woledelen gestrengen erentfesten wolwisen sehr discreten Unico Ripperda to Boekeloe unde
Hengeloe, droste des landes Twente unde Ritmeister.
Remonstret mit allee behoerliger reverents der edel unde erentfest Wolter Splinter wat gestalt hem
voorkompt dat de buirmanss van Maerckel vorhebbens sint supl(ian)t hem (baven reiden unde
billicheit) up schattonge ahn des conninx sijde tot setten gemerckt zin huyss, sijne olthovige adelige
havesate iss unde niet mher pretendere oft begere tho frien dan t'selve so aver hondert unde mher
onehrdencklige jaren gefriet iss worden unde ock doch den buiren voirschr. niet to staede offte porfite
konde koemen sondern over 'tgantze landt behoere verdeelt to worden unde dewil dan noch gijne
jonckeren also beswert, versocht supl(ian)t ganss dinstflitich dat de woledell e(rentfeste) gunstlich
beloven wil hem supl(ian)t in zin olthebbende gerechticheit to manuteneren unde den buiren vorschr.
wol ernstlich belasten unde inbinden willen, wilten den supl(ian)t dairin niet to perturberen, sondern
vordelich dairbij verbliven laten ten ende zin ed niet mher als andere van adell beswert werden moge.
Dit doende etc erat apostilla.
Ut redenen in desen angetragen ende ten sunderlunge regarde dat supl(ian)ts huiss ein olde havestae
iss, so werden de buiren van Marckelo hirmede wol ernstlich belastet den supplt in de schattinge niet
te setten offte an te slaen sonder hem de vrijheit laten geneiten als ander adeluiden, so olthavige
adelick havesaten besitten tot noch toe geneitende sint, angesehen de buirschap Marckelo darup niet en
is angeslagen dat des supplt huiss met hair luden sal contribueren unde daer alschoen verstaen mocht
worden dat supplt eenige schattinge tho geven mochte schuldich zin, so konden dat selve evenwael de
van Marckel tot haare particuliere profit niet trecken sonder moste komen tot vordel vant gehele
kerspel unde gerichte van Keddingen.
Actum Deventer den 2 february 1623 onderstont Unico Ripperda.
Pro vera collationata copie cum suo vero originali verbotenuis concordante Bernardus Bischoff
notarius publicus in fidem. Scrips(it) et subs(ignavit).

Nadat haar man in 1647 was overleden verkocht Catharina haar “aedelicke” havezate Oldenhof,
bestaande in “huys ende ‘tgiende daerin eerdt-, negel- ende paelvast is” in 1648 aan Arend Jurjen van
Haersolte.
Op zijn verzoek namen de Staten van Overijssel in 1650 het goed tot een leengoed aan van de
provincie, bestaande in: “Het huis ende havesate Oldenhof met hoff ende boomgaert dairaen gelegen
ende de navolgende daironder gehoorige parcheelen als den Papencamp, het achterste Lant, de
Splinters Camp, een acker aen het Wechbome, een acker naast de Lobree, sijnde t’samen tentvrij. Item
vier koeweijden voor het huis Oldenhave gelegen: de Leusmate, de Busmate ende de Lichtendam met
een volle whaere in den mercke van Marckel, to heyde, to weyde, to torve, to twijge met aller slachter
nut ende een volle houw in de Suitgeurs, gelegen in den gerichte van Kedingen, bourschap Marckel
gelegen”.
Door het goed tot een leengoed te maken, zou worden voorkomen dat het in de toekomst versnipperd
zou raken. Bovendien verschafte een feodaal goed in die tijd “status”, daar met name in Twente bijna
alle havazaten leengoederen waren.
Arend Jurjen van Haersolte was een zoon van Thomas van Haersolte en Johanna van Lynden. Hij
studeerde aan de universiteiten van Groningen en Utrecht, maar koos uiteindelijk voor een militaire
loopbaan. In 1647 was hij luitenant-kolonel.
Na de aankoop van de Oldenhof werd hij in 1648 in de Ridderschap van Overijssel verschreven.
Waarschijnlijk woonde hij er nooit, want al in 1652 verkreeg hij van de Staten vrijstelling van de
belasting op de consumptie, omdat hij er geen huishouding hield. Nadien was hij gezant bij de
hertogen van Brunswijk en Lunenburg. Ongehuwd overleed hij in 1673.
Kort daarop werd Fenne Elisabeth van Haersolte, weduwe van Derk van Haersolte tot Wolfshagen,
met de Oldenhof beleend ten behoeve van haar minderjarige zoon Volkier. Dit geschiedde krachtens
testamentaire bepalingen van Arend Jurjen van Haersolte, die in 1652 zijn familieleden Derk en Fenne
Elisabeth van Haersolte tot universele erfgenamen had benoemd.
Ook Volkier van Haersolte werd militair, al werd hij wel in 1681 in de Ridderschap verschreven. In
dienst van de Staten-Generaal sneuvelde hij tegen de Fransen bij Leuze (B) in 1691.

De havezate Oldenhof telde in 1675 slechts één vuurstede, wat doet vermoeden, dat het huis van Johan
Splinter zeer niet groot zal zijn geweest. In 1682 werd het weer voor twee vuursteden genoteerd.
Bij het huis bevond zich nog een schuur, waarin een vuurstede werd gevonden en een pachter woonde.
Van Haersolte was in 1688 te Nunspeet gehuwd met Ida Elisabeth van Brienen, die hem de havezate
Bijssel bij Doornspijk ten huwelijk aanbracht. Op dit goed woonde het echtpaar voornamelijk en
werden hun twee zoons geboren. De jongste zoon overleed op bijna 20-jarige leeftijd in 1710.
Zijn broer Wolter Jan van Haersolte werd in 1715 door de leenkamer van Overijssel met de Oldenhof
beleend, waarbij hij toegelaten werd tot de vergaderingen van de Staten van Overijssel. In 1721 erfde
hij ook de havezate Wolfshagen bij Zwolle van zijn oom Rudolf van Haersolte.
In datzelfde jaar trouwde hij met zijn familielid Geertruid van Haersolte, dochter van Anthony van
Haersolte tot Elsen.
Van Haersolte volgde de gebruikelijke politieke carriere. Van 1718 tot 1720 en van 1723 tot 1724 was
hij lid van de Overijsselse Gedeputeerde Staten. Namens Overijssel had hij zitting in de StatenGeneraal van 1724 tot 1731, vervulde hij de functie van Drost van Vollenhove van 1731 tot 1732 en
promoveerde daarna tot Drost van Salland, de hoogste politieke post in Overijssel. Dit ambt vervulde
hij tot zijn dood in 1746.
Ook dit echtpaar van Haersolte-van Haersolte woonde niet op de Oldenhof, maar meestal in een nog
bestaand huis aan de Kamperstraat in Zwolle. Nadat Wolter Jan van Haersolte Drost van Salland was
geworden, droeg hij de Oldenhof over aan zijn toekomstige schoonzoon Johan Lodeweijk van
Rechteren, die vanwege deze havezate in de Ridderschap van Overijssel kon worden toegelaten. Kort
daarop huwde van Rechteren - een van de zoons van de heer van Almelo - met Johanna van Haersolte.
Dit echtpaar kocht in 1744 de havezate ’t Laer bij Ommen en vestigde zich daar. Johanna van
Haersolte overleed te Zwolle in 1756.
De weduwnaar van Rechteren hertrouwde in 1758 met Juliana Louise van Lippe-Alverdissen. Hierna
liet zijn voormalige schoonmoeder Geertruid van Haersolte zich weer met de Oldenhof belenen. Na de
dood van haar schoonzoon van Rechteren in 1762 maakte zij begin 1764 bekend weer volledig
eigenaresse te zijn geworden van de Oldenhof. Geertruid van Haersolte overleed nog hetzelfde jaar.
De Oldenhof – en ook Wolfshagen en Bijssel - vererfden nu op haar kleindochter Sofia Geertruid
Florentina gravin van Rechteren. Zij huwde in 1770 met Fredrik Jan Willem Robert van Heeckeren tot
Overlaer. Het paar vestigde zich op Overlaer onder Laren (Gld.) en de Oldenhof werd toegevoegd aan
hun uitgebreid grondbezit. Van Heeckeren overleed op Overlaer in 1815 en zijn weduwe op dat huis in
1827.
Krant 04-04-1816. Aankondiging verkoop Oldenhof.
In 1816 vond ten verzoeke van de weduwe van Heeckeren de openbare verkoping plaats van “de
havezathe den Oldenhoff genaamd” bestaande uit een groot aantal percelen, waaronder “huis en
schuur van het erve Oldenhoff en een huisje of katersteedje, Schöppert genaamd, geleegen bij het
huis”, verder het daaraan verbonden recht van jacht, visserij en de medecollatie van de predikant, de
schoolmeester en de koster te Markelo en de erven Bolink, Ovink, Zigger en Hiddink en tenslotte twee
banken in de kerk te Markelo.
1816. RAO. 214. Archief Huis Almelo. Inv.nr. 2369.
Stukken betreffende de openbare verkoping door Sofia G.F. van Rechteren, wed. van Frederik J.W.R.
van Heeckeren tot Overlaar, van de havezathe Oldenhof en erven bij Markelo.
Met retro-acta 1733-1813 o.a. met een verzoek om een molen te mogen bouwen bij de Oldenhof, ca
1780.
Voor het huisperceel werd slechts 2800 gulden geboden door Jan Hendrik Gorkink, waarna de
verkopers besloten het huisperceel en enige losse landerijen aan te houden. Na de dood van de
eigenaresse in 1827 liet haar zoon Willem Robert Jan Walraven van Heeckeren, die toen op de
havezate Rhaan te Hellendoorn woonde, de Oldenhof in 1828 nogmaals in veiling brengen.
Krant 27-03-1828. Aankondiging verkoop Oldenhof, Ziggers en Vruwink.
De koop werd toen gegund aan Jan Dikkers, burgemeester van Rijssen.
Zijn dochter Gerharda Helena Dikkers, getrouwd met Jan Reint Jansen, bood in 1874 publiekelijk te
koop aan: de “voormalige riddermatige havezathe “den Oldenhoff”, gelegen aan den straatweg van

Deventer, op 5 minuten gaans van het dorp Markelo, met de markegronden, groot 37 bunder, benevens
het recht van medecollatie in de Hervormde kerk aldaar”.
Voordat de veiling plaats kon vinden verwisselde het goed deels onderhands van eigenaar en de
buurman Jan Zwiers (erve de Boa) werd voor 11.280 gulden de nieuwe eigenaar van de gebouwen en
5½ bunder grond. Van de koop werd uitgezonderd het recht van collatie, dat werd overgedragen aan
de kerkeraad van de hervormde gemeente Markelo.
In 1875 werd wat er nog aan gebouwen stond afgebroken.
Daarmee verdween de naam Oldenhof, terwijl sinds de ruilverkaveling in 1972 iedere herinnering –
vroeger nog aanwezig in de perceelsindeling- aan de havezate de Oldenhof is uitgewist.
Er hebben verschillende boerderijen behoord onder de Oldenhof, in een aantal dat varieerde; in 1772
waren het er acht. Gedurende een tijdlang waren in elk geval de volgende boerderijen eigendom van
de Oldenhof: Hiddink, Ovink, Siggink, Meyers, Klumpers, Pruusse, Roosdom en Vruwink in
Stokkum.
RAO. 236. Archief van Van Haersolte afkomstig van de Ver. tot beoefening van Overijssels Regt en
Geschiedenis.
1644-1648. Inv.nr. 193-194.
Stukken betreffende aankoop door Arent Jurrien van Haersolte van de havezate de Oldenhof onder
Markelo van baronesse Van Boeymer.
1661. Inv.nr. 190.
Pachtboek Oldenhave o.a. Markelo Martini 1661.
1673-1701. Inv.nr. 82-84.
Stukken betreffende onroerend goed onder Markelo, w.o. het goed Oldenhave, afkomstig van Arent
Jurrien van Haersolte.
1715 en 1763. Inv.nr. 251-252.
Akten van belening met de havezate Oldenhof onder Markelo.
1742-1747. Inv.nr. 256.
Pachtboek van de havezate de Oldenhof.
1772. Inv.nr. 268.
Stukken waarbij F.J.W.R. van Heeckeren en S.G.F. van Rechteren f 5000,- opnemen bij de directeuren
van de Overijsselse Praebende-societeit, waarvoor zij 8 boerderijen onder de Oldenhof gelegen,
hypothecair verbinden.
16e-19e eeuw. Inv.nr. 298.
Notities over het geslacht van Haersolte; bevat o.a. een aantekening over de vraag of de Hulsbeeck
onder Markelo havezaatsrechten bezat.
Archief Twickel, behorend tot het archief Weldam.
16-07-1662. Inv.nr. 195.
Resoluties van de holtink van de marke Markelo. Het erfmarkerichterschap was verbonden aan het
erve Oldenhof.
Van de havesate zal in de loop van de 17e eeuw al niet veel meer over zijn en is dan in gebruik als
boerderij.

Oldenhof in gebruik als boerderij
Zoals hiervoor al gememoreerd werd de Oldenhof niet continue door de eigenaren bewoond.
Waarschijnlijk zijn ze vanaf het midden van de 17e eeuw zelfs nauwelijks aanwezig geweest. Geen
wonder dus dat de gebouwen na verloop van tijd betrokken werden door een boer die er gepacht z’n
boerenbedrijf ging exploiteren.
Bewoners:
I.1

Berent Brinckers, zn. van Lambert Brinkers.
Gehuwd met Hilleken Oldenhof, begraven op 20-07-1716 te Markelo.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneken Berents Oldenhof (zie II.26).
2.
Fennichjen Oldenhof, gedoopt op 17-10-1675 te Markelo, overleden na 1748 te
Beusbergen, huwt 6-6-1697 met Gerrit Teunissen Cloots.
3.
Aeltjen Berents, huwt 13-11-1687 met wed. Jan Wolbering.
4.
Jenne Berents, huwt 27-3-1698 met Arent Henricks Nieuwenhuis.

II.2

Jenneken Berents Oldenhof, geboren circa 1669 te Markelo, overleden circa 1744 te
Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 21-09-1690 te Markelo met Wolter Leeffering, geboren te Stokkum,
overleden voor 1743, zn. van Roelof Leeffering uit Stokkum.

In 1743 laat Jenneken Oldenhof, de weduwe van Wolter Oldenhoff, haar testament opmaken; zij is siek en
bedde-legerig dog haer verstandt seer wel maghtigh. Universeel erfgenaam is haar dochter Berentjen getrouwt
aan Harmen Schepers ook op den Oldenhoff wonende. De legitieme portie is voor de andere kinderen: Jan
Warmelo, Gerrit tot Enghuysen wonende, Henderik Boomman en Aeltjen op de Waldacke onder Lochum
woonende; verder aan haar kinds kinderen Wolter Lookman, Hendrik en Jenneken.

Uit dit huwelijk:
1.
Geertjen/Gertruid Oldenhave (zie III.26).
2.
Jan Oldenhave, gedoopt 10-1692 te Markelo, huwt 05-07-1722 met Jenneken
Wermelo uit Harke.
3.
Rolef Oldenhave, gedoopt op 14-10-1694 te Markelo.
4.
Aele Oldenhave, gedoopt op 08-03-1696 te Markelo, overleden jong.
5.
Gerrit Oldenhave, gedoopt op 18-03-1698 te Markelo. Woont later op Enghuysen.
6.
Hendrick Oldenhave, gedoopt 1700 te Markelo, overleden na 1743 te Markelo, huwt
25-7-1728 wed. Elske Booms.
7.
Aele Oldenhave, gedoopt 1702 te Markelo, overleden op 19-12-1771 te Gelselaar,
huwt 10-3-1732 te Laren G met wed. Jan Berentsen Schreur/Scholten/Soetegoor.
8.
Berendje Oldenhave (zie III.117).
9.
Jan Oldenhave, gedoopt op 02-10-1707 te Markelo.
10.
Roeloffken Oldenhave, gedoopt op 30-08-1711 te Markelo.
III.2

Geertjen/Gertruid Oldenhave, gedoopt 02-1691 te Markelo, begraven op 13-04-1730 te
Markelo.
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-07-1716 te Laren G met Derk Huurneman, overleden circa
1723 te Markelo, zn. van Wolter Huurneman uit Verwolde.
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-03-1724 te Markelo met Evert Hidding, 46 jaar oud, gedoopt
op 13-05-1677 te Markelo, begraven op 25-02-1732 te Markelo op 54-jarige leeftijd, heeft
voor zijn huwelijk gediend te Gorssel.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Wolter Oldenhof, gedoopt 10-1716 te Markelo, overleden na 1799 te Herike, huwt in
1737 met Hermken ter Look en hertr. 10-8-1754 met wed. Hermken Immink.
2.
Hendrick Oldenhof, gedoopt op 11-12-1718 te Markelo.
3.
Teunis Oldenhove, gedoopt 1722 te Markelo.
Uit het tweede huwelijk:

4.

III.11

Jenneken Oldenhofs, gedoopt op 24-08-1727 te Markelo, overleden circa 1749 te
Markelo, huwt 26-6-1746 te Bathmen met Zwier Henrik Brits in Loo.

Berendje Oldenhave, gedoopt op 10-05-1705 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-03-1730 te Laren G met Hermen Schepers,
24 jaar oud, geboren te Harke, gedoopt op 03-01-1706 te Markelo, zn. van Hendrick Schepers
uit Harke.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrina Oldenhof, gedoopt 10-1730 te Markelo, jong ovl.
2.
Wolter Oldenhof, gedoopt op 27-01-1732 te Markelo.
3.
Jan Oldenhof, geboren circa 1739 te Markelo.
4.
Janna Oldenhof, geboren circa 1743 te Markelo, in 1767 meid bij Snels; huwt sept.
1767 met Garrit Karssenberg uit Stokkum.
5.
(Beren-)Diene Oldenhof of Schepers (zie IV.107).

Omstreeks 1759 werd het roer tijdelijk overgenomen (tot 1769) door Hendrik Wissink of
Oldenhof (*1734) afkomstig van Wissink in de Dijkerhoek en getrouwd met Jenneken Schoolgerrits.
Hun oudste zoon Jan, strodekker van beroep, werd later de stichter van het boerderijtje Oldenhof in
Herike, nu v.d. Maat aan de Rijssenseweg.
Hendrik Wissink of Oldenhof, geboren circa 1734 te Markelo, zn. van Berend Pongers op Wissink.
Gehuwd voor de kerk circa 1759 met Jenneken Schoolgerrits of Frantgers.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Oldenhof, stroodekker, geboren circa 1759, overleden op 01-02-1841 te Herike, huwt 68-1785 met Geesken Wibbelink.
2.
Janna Oldenhof, gedoopt op 07-04-1760 te Markelo.
3.
Jenneken Oldenhof, gedoopt op 22-08-1762 te Markelo.
4.
Berendina Oldenhof, gedoopt op 10-03-1765 te Markelo.
5.
Berent Oldenhof, gedoopt op 01-06-1766 te Markelo.
IV.10 (Beren-)Diene Oldenhof of Schepers, geboren circa 1747 te Markelo, overleden op
10-01-1819 te Herike.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-03-1769 te Markelo met Hendrik Brinkers, geboren circa
1739 te Markelo, overleden circa 1782 te Markelo, zn. van Gerrit Brinkers uit de Achterhoek.
In 1782 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Hendrik Brinkers. De weduwe Diene
Oldenhoff zal hertrouwen met Harmen Heuten. De nagelaten kinderen zijn Harmen, Gerrit Jan, Berendina en
Willemina. Hen komt ieder toe f 15,-, de zonen een kiste en een goed beest. De dochters ieder een kiste en een
peert, bedden met peuluwen en kussens, 2 paar lakens, kussentoge, 12 ellen smaldoek en een swart bruidskleet
met een zijden voorschot.

Gehuwd voor de kerk (2) op 11-10-1782 te Markelo met Hermen Heuten, 30 jaar oud,
bouwman, van 1803 tot 1807 schutter in de markte, gedoopt op 25-03-1752 te Markelo,
overleden op 23-07-1822 te Stokkum op 70-jarige leeftijd, zn. van Hendrik Heuten.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Garrit Brinkers, gedoopt op 18-03-1770 te Markelo, overleden jong.
2.
Berendina Brinkers, gedoopt op 21-04-1771 te Markelo, overleden op 03-03-1835 te
Lochem op 63-jarige leeftijd, huwt 08-11-1805 te Laren met Hendrik Jan Olthof.
3.
Garrit Brinkers, gedoopt op 13-12-1772 te Markelo, overleden jong.
4.
Harmen Brinkers, schaapherder, gedoopt op 09-10-1774 te Markelo, overleden op
26-08-1845 te Markelo op 70-jarige leeftijd, ongehuwd.
5.
Garrit Jan Brinkers (zie V.58).
6.
Willemina Brinkers, gedoopt op 26-12-1778 te Markelo, overleden op 30-01-1846 te
Markelo op 67-jarige leeftijd, huwt ca 1810 met Wolter Jansen Stoelhorst.
7.
Wolter Brinkers, gedoopt op 01-07-1781 te Markelo, overleden jong.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Jan Hendrik Heuten, landbouwersknecht, gedoopt op 05-12-1784 te Markelo,
overleden op 22-06-1822 te Stokkum op 37-jarige leeftijd. Ongehuwd.

9.
10.

Hendrika Heuten, geboren op 05-07-1787 te Markelo, gedoopt op 08-07-1787 te
Diepenheim, overleden op 06-06-1846 te Stokkum op 58-jarige leeftijd.
Geertruit Heuten, geboren op 14-08-1792 te Markelo, overleden op 28-05-1857 te
Markelo op 64-jarige leeftijd, huwt 25-06-1821 met Arend Jan Holstege op Tijman.

De familie Heuten vertrok omstreeks 1812 naar Herike.
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie, 1 merrie veulen, 5 koeien en 3 kalveren.
V.5

Garrit Jan Brinkers, dagloner, gedoopt op 19-01-1777 te Markelo, overleden op 07-05-1846
te Beusbergen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 29-06-1807 te Markelo met Jenneken Berents
of Stoelhorst, 23 jaar oud, gedoopt op 21-09-1783 te Markelo, overleden op 06-08-1862 te
Beusbergen op 78-jarige leeftijd, dg. van Jan Berents of Stoelhorst op Berents.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Brinkers, geboren op 20-01-1808 te Markelo, bij de doop wordt vermeld
dat de ouders nog geen woonplaats hebben.

In 1813 kwam er de familie Schorfhaar, komende van erve Krooshoop uit KG en vertrokken in 1816
naar het nabij gelegen erve Ovink, hetwelk ze toen kochten bij de openbare verkoping van het
Oldenhof.
Hendrik Schorfhaar, wever, geboren op 08-06-1776 te Laren, gedoopt op 16-06-1776 te
Laren, overleden op 29-09-1851 te Markelo op 75-jarige leeftijd, zn. van Derk Schorfhaar.
Ondertrouwd op 19-12-1806 te Almen, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op
11-01-1807 te Almen met Megteld Nijendijk, 19 jaar oud, geboren op 14-01-1787, gedoopt
op 21-01-1787 te Almen, overleden op 20-10-1871 te Markelo op 84-jarige leeftijd, dg. van
Christiaan Nijendijk en Gerritjen Koekkoek.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Schorfhaar, schutter bij de Overijsselsche Mobiele Schutterij, geboren op
30-05-1807 te Kerspel Goor, gedoopt op 07-06-1807 te Goor, overleden op
28-12-1835 te Markelo op 28-jarige leeftijd.
2.
Christiaan Schorfhaar, geboren op 26-12-1808 te Kerspel Goor, gedoopt op
01-01-1809 te Goor, overleden op 23-12-1884 te Markelo op 75-jarige leeftijd.
3.
Derksken Schorfhaar, geboren op 19-10-1810 te Kerspel Goor, gedoopt op
28-10-1810 te Goor, overleden op 07-07-1889 te Elsen op 78-jarige leeftijd, huwt 1904-1838 met Jan Willem Beltman.
4.
Gerrit Schorfhaar, geboren 1814 te Markelo, overleden op 15-09-1886 te Markelo,
huwt in 1838 met Willemina Stoelhorst.

Toen in 1816 de familie Schorfhaar het Ovink kocht, werden ze hier opgevolgd door Harmen
Peusschers (1767-1836), geboortig uit Beusbergen en getrouwd met Jenneken Leeferink of
Broekkamp uit Diepenheim. Hun oudste zoon Jan (1801-1848) werd de opvolger en trouwde
met Hendrika Wissink (1803-1872), geboren op Slagman. Na hun overlijden werd in 1875 de
Oldenhof afgebroken. Hun zoons kwamen uiteindelijk terecht bij de Köster in de Pothoek en
bij Berends in de Achterhoek.
I.1

Harmen Peusschers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 04-10-1767 te Markelo, overleden
op 20-09-1836 te Markelo op 68-jarige leeftijd, zn. van Jan Paasschers/Beusbergen.
Gehuwd voor de kerk circa 1801 met Jenneken Leeferink of Broekkamp, geboren op
19-12-1776 te Diepenheim, gedoopt op 22-12-1776 te Diepenheim, overleden op 21-10-1848
te Markelo op 71-jarige leeftijd, zn. van Jan Leeferink op Broekkamp.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Peusschers (zie II.19).
2.
Janna Peuscher, geboren op 01-10-1804 op Hogenbelt te Diepenheim, gedoopt op
17-10-1804 te Diepenheim, overleden op 29-01-1853 te Markelo op 48-jarige leeftijd,
huwt 18-9-1828 met Hermen Nijmeyer.

3.
4.
5.

6.
7.

Geertrui Peuscher, geboren op 16-12-1806 te Stokkum, overleden op 29-05-1850 te
Herike op 43-jarige leeftijd, huwt 9-5-1834 met Hendrikus Zendman.
Gerrit Jan Peuschers, geboren 1808 te Stokkum, ovl. op 28-04-1881 te Woolde
(Hengelo O), huwt 20-02-1845 met wed. Janna Kappert.
Harmannus Peusschers, geboren op 24-03-1813 te Stokkum, overleden op
28-09-1878 te Look (Holten) op 65-jarige leeftijd, huwt 14-07-1853 met Gerritjen
Janzen uit Bathmen.
Arend Peusschers, geboren 1817 te Markelo, overleden op 23-01-1818 te Markelo.
Aaltjen Peuscher, geboren 1819 te Markelo, overleden op 26-08-1861 te Markelo,
huwt 23-11-1848 met Jan Willem Voelman en hertr. 19-2-1857 met Gerrit Jan Jansen.

II.1

Jan Peusschers, geboren op 20-05-1801 op Hogenbelt te Diepenheim, gedoopt op
24-05-1801 te Diepenheim, overleden op 10-07-1848 te Markelo op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-05-1834 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 01-06-1834
te Markelo met Hendrika Wissink, 31 jaar oud, geboren op 01-03-1803 op
Wonseler/Slagman, gedoopt op 02-03-1803 te Markelo, overleden op 14-10-1872 te Markelo
op 69-jarige leeftijd, dg. van Berend Wissink.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Harmen Peusschers, geboren 1835 te Markelo, overleden op 31-12-1874 te
Beusbergen, huwt in 1873 met Gerritdina Kosters.
2.
Berend Jan Peusschers (zie III.29).
3.
Jan Hendrik Peusschers, geboren 1838 te Markelo, overleden op 12-08-1865 te
Markelo.
4.
Jenneken Peusschers, geboren 1841 te Markelo, overleden op 16-08-1875 te
Markelo, huwt 27-12-1873 met Gerrit Hendrik Sligman.

III.2

Berend Jan Peusschers, geboren 1836 te Markelo, overleden op 30-11-1904 te Markelo.
Gehuwd op 01-12-1862 te Markelo met Tonia Stegeman, geboren 1840, overleden op
16-01-1913 te Herike.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Peusschers, geboren 1863 te Markelo, overleden op 23-11-1938 te
Oldenzaal, huwt 18-5-1889 met Fredrik Jan Ikkink (ovl. 1901 te Oldenzaal).
2.
Gerritdina Peusschers, geboren 1868 te Markelo, overleden op 13-01-1942 te
Herike, huwt 11-9-1889 met Jan Hendrik Brinkmans (ovl 16-10-1924).

Dichtbij de boerderij/havesate heeft nog een boerderijtje gestaan met de naam Oldenhof Schoppen,
behorend tot Oldenhof, waarvan een bewoning is te vinden van ca 1675 tot 1818.
Het betreft een terrein met een hoge archeologische waarde (CMA-nr. 2550; CAA-nr. 4824).
Aan het einde van de jaren '60 van de 58 der twintigste eeuw bevonden de fundamenten zich nog
geheel of gedeeltelijk op het terrein. De oprijlaan en een deel van de gracht waren nog zichtbaar. Het
terrein zelf is laaggelegen en ietwat drassig.

