
Boerderijnummer   3.1.240 
Erfnaam    Erve Koldenberg 
Oudste vermelding   ca 1790 
Huidig adres Verlengde Meenweg 2 
 
Historie boerderij 
 
Het boerderijtje Koldenberg zal eind 18e eeuw zijn gesticht en het stond toen dichter  bij de boerderij De Keujer. 
Begin 1800 omvatte het, toen eigendom van de familie Ensink, 4 hectare grond, wat in 1861 bij de verdeling van 
de gemeenschappelijke markegronden uitgroeide tot 9 hectare.  
In 1885 werd het Koldenberg aangekocht door Hendrik Jan Willemsen, wonend op de Höfte (3.1.215). Zijn 
vrouw Aaltje Overbeek had het boerderijtje De Haar in het Westerflier geërfd (Stokkum 2.1.412),  zodat hun 
gezamenlijk bezit uitkwam op 2 boerderijen met in totaal 11½ hectare grond die ze beide verpachtten, terwijl ze 
ondertussen zelf gepacht woonden op de Höfte. 

In 1906 werd het boerderijtje in het Westerflier verkocht aan 
Schimmelpenninck, die het in 1926 sloopte. Ook in 1906 werd het 
Koldenberg met 9 hectare grond vererfd en wel aan Hendrik Jan 
Hissink, zoon uit het eerste huwelijk van Aaltje Overbeek. 
De boerderij kalfde vanaf die tijd af, zodat het in 1954 toen zoon 
Jan Hissink, fabrieksarbeider en landbouwer van beroep, het op 
zijn naam kreeg nog slechts 5 hectare omvatte. Op dat moment 
werd de oude boerderij vervangen door nieuwbouw die vlak aan 
de Verlengde Meenweg kwam te staan. De afgebroken 
gedeeltelijk lemen boerderij werd later herbouwd in het 
Openluchtmuseum in Arnhem. Die omvang van 5 hectare had het 
ook nog in 1981 toen het op naam stond van de weduwe Johanna 
Christina Hissink-Beld. Het werd daarna eigendom van de Kerk, 
die het pand verkocht aan de familie van der Kuil die het 
vervolgens volledig gerenoveerd hebben. 

 
Bewoners: 
 
► De dagloner / kotter Hendrick Koldenberg (1762-1832) was eerst getrouwd met Maria Mattena (*1768). 
Na het overlijden van Maria hertrouwde Hendrick in 1808 met de spinster Johanna Nijland (1787-1855) van 
Berkedam (3.2.010).  Bij die gelegenheid werd er een boedelscheiding opgemaakt waarbij de enige zoon uit het 
eerste huwelijk een kist met kleren plus een koe of 25 gulden kreeg toebedeeld. 
Omstreeks 1818 vertrok het jonge gezin van de boerderij Koldenberg en ging wonen in een hutje aan de 
Twikkelerweg met de naam Nieuw Koldenberg (3.1.060). Men ging er flink op achteruit want op Koldenberg 
had men nog drie koeien en een kalf op stal gehad, terwijl men nu weer met niets begon.  
 
► In 1819 woonde hier de uit Kerspel Goor afkomstige katholieke wever Jannes Ensink (1776-1855), die 
ook eigenaar was. Jannes was getrouwd met de Hengeveldse Geesken Koenderink (*ca1784-1847), die haar 
voorkind Johanna Koenderink meebracht. Er werden 2 dochters geboren waarvan de jongste, Berendina of 
Dientje Ensink (*1821) de opvolgster werd.  
 
► In 1855 kwam vanaf het Zeldam de Duitser Johannes Jacobus Schmeing (1813-1875) als knecht 
inwonen. Dientje en de Duitse knecht kregen 2 kinderen: Johannes in 1856 en Gezina in 1858, voor ze in 1859 
met elkaar trouwden. Vervolgens werd in 1860 nog zoon Gerrit Hendrik Schmeing geboren en in 1863 dochter 
Johanna Schmeing, die beide slechts 2 jaar oud werden.   
 

► In 1889, de boerderij was inmiddels aangekocht door 
Willemsen, vertrok de weduwe Schmeing naar Kerspel Goor en 
werden hier, voor een jaar, opgevolgd door de uit Lochem afkomstige 
familie Engbert Jan Wissink. 
Na de Wissink’s woonde er voor korte tijd (1890-1895) de familie 
Berend Jan Knopers en Willemina Nijland met 7 kinderen. Zij 
kwamen van de boerderij GatJan (3.1.040) en vertrokken naar 
Kerspel Goor. 
 
► In 1895 kwamen vanaf de boerderij de Krimp in het 
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Markelosebroek (Markelo 1.6.060) Hendrikus Schorfhaar en Johanna Gerritdina Vrugteman met hun 
(schoon)moeder Janna Breukink, die het volgende jaar verhuisde naar Lochem. In 1901 vertrok Hendrikus met 
vrouw en 4 kinderen naar Goor. 
 
► Arend Jan Oosterkamp (*1871) afkomstig van Oosterkamp in de Dijkerhoek (Markelo 1.2.350) trouwde 
in 1901 met Gerritdina Fokkers (*1875) en vestigde zich toen hier. Er werden 3 kinderen geboren, waarna hij 
omstreeks 1913 verhuisde naar de Plecht (3.1.095) aan de Twikkelerweg.  
 
► Het Koldenberg werd op dat moment betrokken door de nieuwe eigenaar: Hendrik Jan Hissink (1872-
1944) en z’n vrouw Geertje Eeftink (1882-1961) afkomstig van de Höfte (3.1.215). Hendrik Jan en Geertje 
hadden 5 kinderen waarvan de eerste twee nog op de Höfte waren geboren: Aleida Gerritdina (*1905) die in 
1921 naar Goor vertrok en daar in 1926 trouwde met de fabrieksarbeider Hendrikus Albertus Leeftink, Gerrit Jan 
(*1909), Berendina (*1913) die in 1935 naar Goor vertrok en daar trouwde met Verdriet, Gerrit Hendrik (1916-
1944) en Jan (*1919). 
 
► Opvolgend boer/fabrieksarbeider werd Jan Hissink, bijgenaamd Höftenboertje (1919-1974). Hij 
trouwde met Annie Beld uit Almelo, die in 1981 overleed. 
 
► In datzelfde jaar kwam vanuit Haaksbergen de nieuwe eigenaar / bewoner: timmerman Cor van der Kuil 
(*1950) met z’n vrouw Anne-Marie Boevink (*1950). Ze kregen een zoon en dochter die beide al zijn 
uitgevlogen. Na z’n scheiding woont Cor hier nu met Dinie Bannink. 


