
Boerderijnummer   3.1.050 
Erfnaam    Erve de Welle/de Kiefte 
Oudste vermelding   ca 1813 
Huidig adres Twikkelerweg 7 
 
Historie boerderij 
 
De familie Kevelham stichtte hier omstreeks 1813 een hutje op de markegrond, dat in 1825 met 1½ hectare 
grond hun eigendom werd. Bij de toedelingen tijdens de markedeling in 1861 steeg de omvang van het bedrijf tot 
6½ hectare. 
In 1862 werd Jan Hendrik Hagreis op ‘n Pool (3.2.130) eigenaar van deze boerderij. Bij een boedelscheiding in 
1890 werd Jan Willem Eeftink in Diepenheim zowel de eigenaar van ’n Pool als van dit boerderijtje. 
Bij een volgende boedelscheiding in 1905  ging alles over op Gerrit Jan van den Enk, woonachtig op het 

Haghoes in Diepenheim. Enkele jaren later, in 1907 bij 
een openbare verkoop, werd het door hem verkocht 
waarbij veel grond versnipperd raakte. Het boerderijtje 
de Welle met het erf werd eigendom van buurman Jan 
Arend Roesink (3.1.060), die het in 1909 doorverkocht 
aan de familie Jannink in Goor, die het pand liet 
herbouwen in 1911. 
Nieuwe eigenaar van het huis met ruim 6,5 hectare 
grond werd in 1955 Hendrik Arie Pieter Kruithof. 
Deze verkocht in 1965 het huis met 2½ hectare grond 
aan Mevr. de Brauw-van Lynden in Den Haag. Een 
weiland werd verkocht aan H. Kooijmans (3.1.160), 
terwijl een naast de boerderij gebouwd weekendhuisje 
met ruim 2 hectare grond eigendom bleef van 
Kruithof. 

Bewoners: 
 

 ► Jenneken Koelers, ook wel genaamd Koelmans, (1769-1849) trouwde in 1793 met de weduwnaar Jan 
Hendrik Olijdam en werd daardoor boerin op de aan de Herikerweg gelegen aloude boerderij Oude Welle 
(3.2.128).  Deze boerderij floreerde in die periode niet bepaald wat blijkt uit geldleningen en het verkopen van 
gronden; ook waren in 1807 de schulden hoger dan het totaal aan bezittingen. Mogelijk was haar man ziekelijk 
want na 13 jaar huwelijk overleed hij in 1806. Jenneken hertrouwde in 1807 met de uit Kerspel Goor afkomstige 
Willem Kevelham (1755-1819).  Omstreeks 1813 was de nood zo hoog gestegen dat het gezin vertrok van de 
Oude Welle en zich vestigde in een hutje op de markegrond aan de Twikkelerweg. Twee jaar later werd de Oude 
Welle aan de Herikerweg afgebroken en kreeg het nieuwe hutje aan de Twikkelerweg de naam de Welle.  
Uit het huwelijk van Jenneken met Jan Hendrik Olijdam werden geboren: Hendrika (*1794) die in 1825 
trouwde, nadat ze in 1823 al een zoon had gekregen, met Johannes Hermannus Beckmann, Teunis (*1795) die 
de opvolger werd, Gerritdina (*1800) en Hendrykus (1802-1866) die in 1837 trouwde met z’n buurmeisje 
Hendrika Koldenberg en in Kerspel-Goor ging wonen. Kinderen uit het tweede huwelijk waren: Janna Kevelham 
(*1808) die in Laren trouwde met de wever Jan Willem te Roller uit Groenlo en Jan Hendrik Kevelham (1811-
1858) die tweemaal trouwde en in Enter overleed. 
 
► Opvolger op De Welle werd dus de oudste zoon uit het eerste huwelijk Teunis Olijdam (1795-1851), 
landbouwer van beroep, die in 1833 trouwde met de uit Markvelde afkomstige Geertruid Hogeslag (1802-1849). 
Uit dit huwelijk werden geboren Hendrika (1834-1862) die als ongehuwde meid in Neede  woonde, echter later 
op haar ouderlijk huis overleed, Berend Jan die als ongehuwde boerenknecht in Diepenheim (1835-1860) 
woonde, Gerrit Hendrik (1838-1896) die in 1869 trouwde met Geertrui Potman en op Kooyman ging boeren 
(3.1.160), Berendina (* 1838) die vertrok naar het Zeldam en daar tweemaal trouwde en Egberdina (1841-1883) 
die in 1870 trouwde met de weduwnaar timmerman Johann Heinrich Stomps in Stokkum. 
 
► Na het overlijden van Teunis en vervolgens het vertrek van de kinderen Olijdam werd de Welle in 1862 
verkocht aan Hagreis op De Pool (3.2.130) en vervolgens door hem verhuurd aan de familie Nijenhuis. Gerrit 
Hendrik Nijenhuis (1834-1891) was in 1858 getrouwd met Willemina Immink (*1839) van Immink (3.3.030). 
Hij bracht naast zijn vader Gerrit Nijenhuis (1804-1878) geboortig uit Laren en moeder Jenneken Potman (1806-
1876), ook z’n broer Jan Hendrik (1840-1913) mee. Deze laatste trouwde in 1864 met Jenneke Eppink van de 
Boars (3.3.070); zij gingen op Nieuw Boars (3.3.040) wonen. 
Uit het huwelijk van Gerrit Hendrik en Willemina werden 8 kinderen geboren: Gerritdina  



Johanna (1858-1858), Hendrika Johanna (1859-1860), Hendrika Johanna (*1861) die in 1884 trouwde met de 
Deldense weduwnaar Berend Assink, Johanna (1865-1901) die in 1888 trouwde met Gerrit Hendrik Kranenberg 
in Kerspel Goor, Jenneken (* 1869) die in 1890 trouwde met Jan Roessink in Diepenheim, Jan Hendrik (*1871) 
boterkneder van beroep, die in 1893 trouwde met de van de Bekker (3.3.120) afkomstige Katharina Derking; zij 
vestigden zich in Lonneker, Gerritdina (1874-1907) die achtereenvolgens trouwde met Johannes van Urk, haar 
zwager Gerrit Hendrik Kranenberg en met Gerrit Willem Hietkamp in Kerspel Goor en Johanna Frederika  
(*1878) die in 1898 trouwde met Gerrit Jan Bouwhuis in Enschede. 
 
► Na het vertrek van z’n kinderen en het overlijden van Gerrit Hendrik Nijenhuis zelf in 1891, werd De 
Welle (inmiddels van naam gewijzigd in De Kiefte omdat Nijenhuis afkomstig was van erve de Kiefte in 
Elsenerbroek) betrokken door Hermannus Nijland (1860-1950) die in 1892 trouwde met Gerritdina Krabbenbos 
(1865-1945). Hermannus was één van de weeskinderen Nijland , broer van de schoenmaker Nijland, van 
timmerman Nijland en van de caféhouder Nijland (Haverkamp). Gerritdina was afkomstig van De Steek 
(Markelo 1.2.040). 
Hermannus en Gerritdina kregen 9 kinderen Jan Hendrik (*1892), arbeider van beroep, die in 1920 trouwde met 
Johanna Aleida Drieses van de Voelkeujer en achtereenvolgens ging wonen in Diepenheim en Kerspel Goor, Jan 
Harmen (*1893) die in 1923 trouwde met Aleida Hendrika Heuten op De Poes in Stokkum (Stokkum 2.1.250), 
Jenneken Berendina (1895-1985) die in 1917 trouwde met Gerrit Jan Roosdom op KoekGait (Stokkum 2.4.170), 
Berend Jan  (*1898) die in 1925 trouwde met Hendrika Wonnink van Sink en later de boerderij KieftenJan 
stichtte aan Brummelaarsweg 14, Maria Gerritdina  (1899-1922), Gerritdina Hendrika (*1901) die vrijgezel bleef 
en na het overlijden van haar ouders vertrok naar een inrichting in Deventer, Hermina (*1904) die in 1924 
trouwde met Hermannus Vreeman op KaampMans (Stokkum 2.1.425), Johanna Willemina  (*1906) die in 1924 
trouwde met Gerrit Jan Drieses op de Voelkeujer (Stokkum 2.2.280) en Gerrit Hendrik (*1909) die lang als 
vrijgezel op De Kiefte woonde, maar op latere leeftijd nog trouwde en toen naar Goor vertrok. 
 
► Na de Nijland’s werden Henk en Jaantje Kruidhof de eigenaren / bewoners. Hun enige dochter Janny 
trouwde met de douanier de Vries in Goor. 
 
► Sinds omstreeks 1965 is de familie de Brauw uit Den Haag de eigenaar. Zij gebruiken  het pand als 
weekendhuisje. 


