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Nw. Nijland-KooiWolter
ca 1860
Goorseweg 41

Historie boerderij
In 1857 begonnen Berend Jan Modders, smid in Goor en Gerrit van Eerden, winkelier in Goor, op de
Herikerberg een steen- en pannenbakkerij. Al na enkele jaren verplaatste van Eerden (Modders was inmiddels
teruggetreden) z’n bedrijf naar de Goorseweg en wel tussen de steenbakkerijen van Rohaan en ten Hove.
Tegelijkertijd (omstreeks 1860) bouwde hij er recht tegenover, aan de andere kant van de weg, een woning op
grond aangekocht van de familie Scholten op De Pot. Deze woning werd toen betrokken door de opzichter
Hendrikus Nijland. Hendrikus was een telg uit een steenbakkersfamilie in Rijssen. Zijn ouders beheerden het
tichelwerk van de Schimmelpennincks in het Westerflier (Stokkum 2.1.008 en 2.1.009).
Bewoners:
►
Hendrikus Nijland (1830-1889) trouwde in
1857 met de Rijssense Aleida Voortman (1838-1883)
en ging toen inwonen op de boerderij Immink. In
1860 betrokken ze deze nieuwe woning. Na het
overlijden van Aleida hertrouwde hij in 1886 met de
weduwe Gerritdina Scholten uit Enter. Uit deze
huwelijken werden in totaal 16 kinderen geboren
waarvan er 12 levenloos ter wereld kwamen of jong
overleden.
Het in 1965 verbouwde KooyWolter dat vlak aan de weg stond

►
Oudste zoon Jan Nijland (1857-1895) werd de opvolger als opzichter/steenvormer op het tichelwerk en
trouwde in 1883 met Mina Veldhuis (1862-1899). De eerste zes jaren van z’n huwelijk woonde hij bij z’n
schoonouders, de familie Aal nabij de Kruder in Elsen. Toen hij in 1889 hier kwam wonen kwam z’n
schoonmoeder mee. Z’n stiefmoeder, Gerritdina Scholten, maakte ruimte voor hem door met de kinderen uit
haar 1e en 2e huwelijk te vertrekken naar Rijssen. Na het overlijden van Jan Nijland in 1895 vertrok z’n weduwe
Mina Veldhuis met kinderen en moeder weer naar Aal. Zij hertrouwde in 1896 met de weduwnaar Jan Hendrik
Kooijmans (timmerman) die later kwam te wonen in Herike.
►
Nieuwe bewoner werd vervolgens de familie Hegeman, eigenaar van de boerderij KovesJan in de
Blikstege (Stokkum 2.1.009), met stiefvader kleermaker Gerrit Hendrik Aal. Jan Hegeman (*1866) verkoos het
beroep van opzichter op het tichelwerk boven dat van boer en ging daarom hier wonen. Hij vertrok echter al
weer in 1902 met z’n vrouw Gerritdina Hendrika Wormgoor (*1868) en 6 kinderen naar Losser.
►
Het pand werd vervolgens betrokken door Wolter
Kooijmans (1872-1937) zoon van Arend Jan Kooijmans op
KooyJan aan de Potkamp. Wolter, arbeider van beroep, was in
1897 getrouwd met de Rijssense Berendina Slettenhaar (18781935). Dit echtpaar kreeg 8 kinderen, waarvan er 2 jong
overleden. De jongste zoon Hendrik (*1918) had later een
smederij nabij de Landbouwcoöperatie aan de Stationslaan in
Goor. In 1934 kocht Wolter het door hem gehuurde pand van
tichelwerker van Eerden. Na het overlijden van Wolter en z’n
vrouw werd het pand via een boedelscheiding in 1938
De moderne laagbouwwoning die in 2001
het oude KooyWolter verving.

eigendom van schoonzoon Frederik Jan Klein Nagelvoort die
het in 1952 verkocht aan Jan Hendrik Lammertink.

►
Omstreeks 1938 kwamen er als opvolgers van de familie Kooijmans nieuwe huurders: de Holtenaar
Fredrik Jan Scholman (*1912), opperman / fabrieksarbeider van beroep, en z’n vrouw Gerritje Weenk (*1916).
Zij vertrokken in 1951 met hun beide kinderen naar Diepenheim waar Scholman gemeentelijk opzichter werd.

►
In januari 1952 werd deze woning betrokken door de nieuwe eigenaar Jan Hendrik Lammertink (*1918)
geboren op De Hunger (Stokkum 2.1.130) en in 1946 getrouwd met Geertruida Brinkmans (*1923) van De Haa.
Zij verbouwden in 1965 het boerderijtje tot een woning.
Het echtpaar kreeg 4 kinderen: Jan Hendrik (*1946) die met Dirkje ten Brinkhof trouwde en in Noordijk ging
wonen, Johan (*1948) die met Dinie Mol trouwde en nu aan de Tolweg woont, Hendrika (*1951) die in 1973
trouwde met Tieme W. Stevens en in 1974 naar Goor vertrok en Janny (*1957) die in 1979 met Harry Scholten
in Holten trouwde.
►
In 1999 werd het pand door de erven Lammertink verkocht aan Hielke en Marga Gjaltema. Zij hebben
tot 2001 in het boerderijtje, dat vlak aan de weg stond, gewoond en in die tijd direct erachter een moderne
laagbouwwoning gebouwd. Na het betrekken van die nieuwe woning werd het boerderijtje gesloopt.

