
 
Boerderijnummer   3.1.235 
Erfnaam    Erve Dannenjan 
Oudste vermelding   1919 
Huidig adres Herikerweg 6  
 
Historie boerderij 
 

Derk Jan Klein Nagelvoort, tot dan wonend op 
Dannenkamp (3.1.260), stichtte hier in 1919 een 
nieuwe boerderij, waarna hij z’n oude boerderij 
verhuurde. In de loop der jaren kocht Derk Jan 
geregeld gronden aan, zodat hij eind jaren ’30 in 
totaal bijna 13 hectare grond bezat. In 1940 
stichtte hij een nieuw huis aan Twikkelerweg 6 
voor zoon Derk Jan, die het in 1952 met 2,3 
hectare grond op naam kreeg. Ook in 1952 kreeg 
zoon Hendrik Jan de oude boerderij met 4 hectare 
grond op naam (3.1.260), terwijl deze boerderij 
met ongeveer 7 ha grond toen op naam kwam 
van zoon Hendrik Klein Nagelvoort. 
Hendrik zette de werkwijze van z’n vader voort 
en breidde door enkele aankopen het grondbezit 
behorend bij deze boerderij uit tot ongeveer 10 
hectare. 

Bewoners: 
 
► Eerste bewoner werd dus in 1919 Derk Jan Klein Nagelvoort 
(1872-1951), wiens ouders afkomstig waren uit Laren. Hij was 
boerwerker van beroep, had gewoond op ’n Pool (3.2.130) en Philipsborg 
(3.1.090) en trouwde in 1891 met Johanna Lammertink (1865-1926) van 
de Hunger in Stokkum (Stokkum 2.1.130). Zij werd daardoor de 
buurvrouw van haar zuster die een jaar daarvoor op de Keujer (3.1.250) 
was ingetrouwd. 
Derk Jan werd later jachtopziener van beroep. Het echtpaar kreeg 15 
kinderen waarvan er 6 op jonge leeftijd overleden: Jan Hendrik (*1891) 
werd, evenals z’n vader jachtopziener, trouwde in 1921 met Dina Reef en 
vestigde zich in het Tolhuis (3.1.180), Frederik Jan (*1892) trouwde in 
1917 met Hendrika Kooijmans van KooyWolter (3.1.010),  Arendina 
(*1893) trouwde in 1914 met Gerrit Temmink in Diepenheim, Johanna 

(*1896) trouwde in 1924 (ze had toen al een dochter) met de weduwnaar Gerrit Willem Hasselo (Stokkum 
2.1.360), Christiaan (*1901), chauffeur van beroep, trouwde in 1929 met Janna Haarman in Ambt-Delden, Dirk 
Jan (*1903), vertrok in 1918 naar Diepenheim, kwam in 1931 terug op DannenJan en  trouwde in 1934 met 
Petronella Deurman, waarmee hij zich aan Twikkelerweg 6 vestigde, Jenneken (*1904) ging in 1921 naar 
Diepenheim en trouwde in 1926 met Jan Hendrik ten Brummelaar, Hendrik (*1906) werd de opvolger en 
Hendrik Jan (*1908) trouwde in 1935 met Johanna Berendina Bomans en vestigde zich op Dannenkamp 
(3.1.260).  

► Opvolger op Dannenjan werd dus Hendrik Klein 
Nagelvoort (*1906) die in 1930 trouwde met de 
Diepenheimse Hendrika Dreteler (*1908). Het echtpaar 
kreeg 2 kinderen: dochter Dinie (*1937) die in 1962 trouwde 
met Charles C. Reisinger en in Holten ging wonen en zoon 
Johan (Jopie) die de opvolger werd. 
 
► Jopie (1930-1970) trouwde in 1956 met Aaltje H. 
Aanstoot (*1930) van LokGet van de Larenseweg aan de 
Schipbeek. Jopie, die in 1970 bij een noodlottig auto-ongeval 
om het leven kwam, en Aaltje kregen samen 2 kinderen Ria 
die eerst naar Neede vertrok en sinds haar scheiding in Goor 
woont en Gerard de opvolger. 

Derk Jan klein Nagelvoort ging op 
een maandag morgen in alle 
vroegte naar de Rijssense markt om 
z’n veestapel met een koe uit te 
breiden. Hij kocht vlot een goede 
koe en had dus voldoende tijd om 
in het café met de verkoper de deal 
te beklinken. Toen hij ’s middags 
thuis kwam en opgewonden 
vertelde welk een goeie koe hij voor 
weinig geld had gekocht, besefte hij 
ineens dat hij zonder koe naar huis 
was gelopen ! 

De boerderij Dannenjan 

23-10-1919.  
Zaterdagavond om circa half elf bekeurden de 
jachtopzieners van de heren Jannink, D. en J. en 
J.H. Klein Nagelvoort, in den Esch bij Stoevelaar 
zekeren G.J.D. d. W. uit Goor, met jagen op 
verboden terrein zonder acte, met behulp van een 
lichtbak. Een geweerkolf en de lichtbak werden in 
beslag genomen en proces-verbaal werd 
opgemaakt. Twee tot het jachtgezelschap nog 
behorende personen wisten in de duisternis te 
ontsnappen. 



► Opvolger Gerard Klein Nagelvoort (*1960) trouwde met Brigit Burggraaff (*1962). Ze kregen samen 2 
zoons: Lars (*1993) en Stef (*1995). 


