
Boerderijnummer   3.2.140 
Erfnaam    Erve de Scheper 
Oudste vermelding   ca 1640 
Huidig adres Herikerweg 11 
 
Historie boerderij 
 
Het erve de Scheper is vermoedelijk midden 17e eeuw ontstaan. Het kan zijn dat in 1674, bij het bekendmaken 
van de vergoedingen voor de schade van de “Munsterse oorlog” en in 1675 bij de hoofdgeldheffing, de toen 
genoemde Gaerden Hinrick de bewoner was. 
In het vuurstedenregister van 1706 wordt het in “Harke” gelegen erve, met “Hendk. Schepe” aangeduid.  Bij de 
volkstelling van 1748 woonden op de “Caterstede Scheepers” eigenaar Jan (Schepers of) Ovinck en zijn vrouw 
Hendrickjen Schepers met de kinderen Gerrit en Jenneken.  

In 1763 werd er een maagscheiding opgemaakt wegens het 
overlijden van Jan en Hendrickjen Schepers. De 3 
nagelaten kinderen waren: Gerrit, die reeds meerderjarig 
was, Jenneken en Janna, die beide nog minderjarig waren. 
De voogden waren Arent Rijtman en Jan Slag. De boerderij 
en inventaris bestond uit:  
“Het plaatsjen Schepers bestaande in huis, hof en 5 mudde 
zaayland en een hooyland gelegen in den Harker Meeden, 
groot 2 dagwerk, tesamen waard f 1100,-. Verder de 
inboedel des huizes, een peerd, 2 melkgevende koebeesten 
en 2 twee-jarige kalveren, totaal getaxeerd op f 125,-.” 
De boerderij gaat over op de zoon Gerrit die spoedig zou 
huwen met Jenneken Roessink. Ieder kind kreeg f 291,-. 
Gerrit zou voor zijn 2 zusters blijven zorgen. Bovendien 
kegen zij elk: “een melkgevende koe naast de beste, 2 
linnen bedden, een peuluwe, 2 kussens en 2 paar lakens, 2 
paar kussenslopen, 20 elle smaldoek, 8 elle breeddoek, 6 

ellen gansoogen, een kist, een paar stoelen, een spinnewiel, een rasemarokken jack, een sarsidedaamen rock, 
een sijden schorteldoek en moeders klederen van linnen en wollen”. 
 
In 1795 woonde op het erve Schepers het gezin Arend (Tijink) en Hendriene Schepers, bestaande uit 6 personen.  
Bij de veetelling in 1811 hadden Theunis Hidders en echtgenote Fenneke Lammertink een veestapel bestaande 
uit 1 merrie, 1 vaars en 2 kalveren.  
In 1832 was Theunis Hidders eigenaar van in totaal bijna 6.40 hectare grond. Hiervan was ca 3 hectare weiland, 
gelegen in de Meene en 2.60 hectare bouwland, gelegen in de “Brinkerhoek / Zuideresch” en de 
“Stoevelaarsesch”.  

Naderhand werd grond bijgekocht en verkregen uit de Marke, zodat er in 
1861 in totaal ca 16 hectare was. Om het vele werk op de boerderij gedaan 
te krijgen waren er in de 19e eeuw steeds knechten en meiden op de Scheper. 
Omstreeks 1850 was Arend Jan Koldenberg komen boeren op de Scheper.  
In 1885 werd zijn zoon Hendrik Jan Koldenberg de eigenaar van de 
boerderij met daarbij ca 11.25 hectare grond. Diens zoon, eveneens Hendrik 
Jan genaamd, werd omstreeks 1927 de bezitter. In 1928 was er een 
nieuwbouw van het huis, terwijl in 1933 een groot dwarshuis voor werd 
aangebouwd en in 1938 het achterhuis werd verbouwd (sluitsteen boven de 
niendeure: 1938 De Scheper). 
In 1935 werd in opdracht van eigenaar Jannes Pongers de naastgelegen 
plaats Plasman (3.2.150) met enkele percelen grond geveild. Hendrik Jan 
Koldenberg was de koper van de boerderij met daarbij ruim 4 hectare grond. 
Het vervallen huis Plasman werd in 1938 gesloopt. 
 
Net zoals bij andere boeren in Herike werd ook door bewoners van de 
Scheper ’s winters veelal riet geoogst. Dit riet stond in het “venne”, gelegen 
nabij de Holtdijkse beek niet ver verwijderd van de erven Vrielink, Hellen 
en Veldman. De Scheper bezat in het “venne” een perceeltje veengrond. 
 
Vlak voor de toedeling omstreeks 1966 van de ruilverkaveling werd nog ca 
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2 hectare bijgekocht; het bezit omvatte toen ca 17 hectare. In 1967, na het overlijden in 1966 van Hendrik Jan, 
werd zijn dochter Dina Hidders-Koldenberg eigenares. 
Er werden vanaf 1970 nog diverse verbouwingen uitgevoerd, waaronder de bouw van de ligboxenstal in 1978. In 
1980 werd Jan Hidders (*1948) de eigenaar. Anno 2009 wordt er door hem nog steeds geboerd op de Scheper 
ondanks het ontbreken van opvolgers. 
 
Bewoners: 
 
► Vanaf de 17e eeuw zijn er bewoners op de Scheper bekend. Zo woonden er Bernd Schepers en 
Hendrickjen Schepers. Zij hadden een zoon Hendrick Schepers die was geboren in 1686.  
 
► Ook Roelof Schepers (†1705) was een bewoner van het erf. Zijn zoon Jan trouwde in 1703 met Fenne 
Leuvelinck (of Läveling), geboren in 1679 op Groot Luevink in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.200) 
als dochter van Lambert en Anna Läveling. Jan en Fenne vertrokken omstreeks 1705 met hun in 1704 op de 
Scheper geboren zoon Lambert naar de nabijgelegen boerderij de Welle (3.2.128). Jan werd hierna genoemd Jan 
Wellinck of Schepers. 
 
► Omstreeks 1700 kwam Hendrick Kuipers op de Scheper wonen en heette vanaf toen Schepers. Hij was 
de zoon van Arent en Merritien Cuipers op Kuipers (de Kuper, Bolinkweg) in de Achterhoek (Markelo 
buitengebied 1.3.020). Hij was in 1691 getrouwd met Derckjen ter Rhiet, geboren omstreeks 1665 op Ter Rhiet 
in het dorp. Het paar woonde eerst op Kuipers. Daar werden ook de twee oudste dochters geboren: Fenneke 
(Cuipers), geboren in 1691 en Gerritje (Schepers, *1697) die opvolgster werd op de Scheper. Op de Scheper 
werden nog 4 kinderen geboren: Arend Schepers (*1702) die in 1728 trouwde met Marie Rietman (*1706) van 
Rietman in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.130) en aldaar ging wonen, Hermen Schepers (*1706) die 
in 1730 in Laren huwde met Berendje Oldenhave (*1705) van de Oldenhof (Markelo buitengebied 1.3.030) en 
zich ook vestigde op de Oldenhof, Jan Schepers die werd geboren in 1708 en Marie Schepers geboren in 1711. 
 
► Gerritje Schepers trouwde in 1720 met Jan Hermens Leuveling (*1696) van het eerder genoemde Groot 
Luevink. Het paar kreeg 3 kinderen: Hendrick Schepers die in 1721 werd geboren, Henrickjen Schepers (*ca 
1723, overleden voor 1764) die op de Scheper bleef wonen en Jan Schepers (ca 1725-ca 1794) die in 1765 
trouwde met de weduwe Willemke Leusmans (ca 1724-1773) op Brinkman in de Achterhoek (1.3.190) en in 
1773 hertrouwde met de 16-jarige Jenneken Schreurs (1757-1810) van Haans (3.3.300). 
 
► Henrickjen Schepers huwde omstreeks 1742 met Jan Schepers of Ovinck (*1704, overleden voor 1764) 
van Ovink uit de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.250). Jan en Jenne kregen 4 kinderen: Gerrit Schepers 
(*ca 1743) die de opvolger op de Scheper werd, Jenneken Schepers geboren omstreeks 1747, Jannaeken 
Schepers (*1754) die jong overleed en Janna Schepers (1757-1834) die in 1783 trouwde met Hendrik Bussink 
(1754-1812) op Bussink in de Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.470). 
 
► Omstreeks 1764 trouwde Gerrit Schepers met Jenneken Roessink (*ca 1739) van Roessink- de Metseler 
(Markelo buitengebied 1.2.500). Uit dit huwelijk werden op de Scheper 2 kinderen geboren: Hendrina (1764-ca 
1801) die opvolgster werd en Wilmina die werd geboren in 1766. 
 
► Hendrina Schepers huwde omstreeks 1791 met Arend Tijink (1762-ca1800), karman, geboren op de 
Thije (3.2.050) als zoon van Hermen Tijink. Arend had tijdelijk bij zijn broer Gerrit op Leunk aan de Brinkweg 
in Stokkum (2.1.280) gewoond. Hendrina en Arend kregen 5 kinderen: Jan Harmen Tijink (1792-1842) die in 
1819 trouwde met Jenneken Philipsborg en introk op de Flipborg in Elsenerbroek, Arend Jan (1794-1858) die in 
1822 huwde met de weduwe Geertruid Snellink (1788-1824) op Rensink in Beusbergen (2.4.050) en in 1827 
hertrouwde met Berendjen Kuipers uit Neede, Hendrika (1796-1847), die Leunk werd genoemd (naar haar vader, 
vanwege zijn verblijf op Leunk) en in 1814 trouwde met Gerrit Koenderink (1765-1823) in Beusbergen 
(2.4.090) en in 1824 hertrouwde met Hendrik Boode (1784-1871) van Effink (2.2.070), Gerrit (1798-1880) die 
in 1832 trouwde met Hendrina Hidders (1804-1882), dochter van haar moeder’s tweede man Theunis Hidders en 
diens tweede vrouw Fenneke Lammertink en Berendina (*1800), die jong overleed. 
Na het overlijden van Arend Tijink omstreeks 1800 hertrouwde Hendrina Schepers op 15 maart 1801 met 
Theunis Hidders (1764-1847), 36 jaar oud, geboren op Hidders (de Haspe) aan de Langstraat te Holten en vanaf 
ca 1770 wonend op de Welmer (3.2.270). Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. 
 
Toen Hendrina binnen een jaar na haar huwelijk was gestorven, hertrouwde Theunis Hidders op 30 mei 1802 
met Fenneke Lammertink (1780-1839), dochter van Hendrik Ikkink op Lamtink / Groot-Lammertink 
(Dorpsgeschiedenis 1.1.080). 



Theunis en Fenneke kregen 1 dochter, Hendrina Hidders (1804-1882). Zij trouwde in 1832 met Gerrit Tijink, 
hiervoor genoemd (zoon uit het eerste huwelijk van Hendrina Schepers). Dit huwelijk was kinderloos. 
 
► Omstreeks 1850 kwam Arend Jan Koldenberg (1821-1878) boeren op erve de Scheper. Daarvoor was 
hij reeds een aantal jaren als knecht werkzaam geweest op de Scheper. Hij was geboren op Nieuw Koldenberg 
op de Haa (3.1.060). In 1849 trouwde hij met de 16-jarige Johanna Luttikhedde (1832-1864), geboren op de 
Keujer (Herikerweg 3.1.250). Arend Jan en Johanna kregen 5 kinderen. Vier kinderen stierven op jonge tot zeer 
jonge leeftijd: Gerrit Hendrik (1848-1849), Gerrit Hendrik (1852-1870), Harmina Johanna (1858-1874) en 
Hermina (1861-1864). Alleen zoon Hendrik Jan Koldenberg geboren in 1855 haalde een hoge leeftijd; hij stierf 
in 1930.  
Na het overlijden van echtgenote Johanna Luttikhedde in 1864, hertrouwde Arend Jan Koldenberg in 1870 met 
Willemina de Wilde (1846-1916) van Scholtone (3.2.200). Met haar vertrok hij enkele jaren later om in 1878 op 
de Koele aan de Rijssenseweg te belanden. 
 
► Hendrik Jan Koldenberg werd de opvolger op 
de Scheper. Hij trouwde in 1873 op 18-jarige leeftijd met 
Hendrika Koenderink (1850-1881), 23 jaar oud, van 
Niejnhoes aan de Holterweg (Markelo buitengebied 
1.2.490). Het paar kreeg 2 kinderen die evenwel jong 
overleden: Johanna (1875-1877) en Gerrit Hendrik 
(1881-1890). Kort na de geboorte van Gerrit Hendrik 
overleed in 1881 ook moeder Hendrika. 
In 1882 hertrouwde Hendrik Jan met Gerritdina Johanna Senkeldam (1857-1892) van het nabijgelegen 
Senkeldam (3.2.090). Hendrik Jan en Gerritdina Johanna kregen 1 zoon, Hendrik Jan Koldenberg (1885-1966) 
die naderhand de opvolger op de Scheper werd. 
Nadat Gerritdina Johanna in 1892 was overleden trouwde Hendrik Jan Koldenberg in 1893 voor de derde keer, 

nu met Hermina Nijhuis (1862-1939), geboren op de boerderij 
“Oud Verdriet” (Ter Balkt aan de Holtdijk). Uit dit huwelijk 
werden nog 2 kinderen geboren die ook jong overleden: Jan 
Hendrik (1895-1895) en Johanna Gerritdina (1899-1902). 
 
► De opvolger, zoon Hendrik Jan Koldenberg (1885-
1966) trouwde in 1910 met Berendina Hendrika Wissink (1888-
1962), geboren in Beusbergen op Smitjan (2.4.250). Hendrik 
Jan en Berendina Hendrika kregen 3 kinderen: Harmina 
Johanna (Mien), geboren in 1910 en overleden in 1996 in 
Groningen, die in 1950 huwde met de kandidaat-notaris David 
Wemes (in 1912 geboren in Zwolle) en naderhand in Norg ging 
wonen (David werd notaris in Smilde), Johanna Gerritdina 
(Hanna) (1911-1999) die in 1933 trouwde met Berend Teunis 
Klumpers (1906-1975) van Rensink in Beusbergen (2.4.050) en 
Gerritdina Hendrika (Dina) (*1920) die opvolgster werd en in 
2007 op 87-jarige leeftijd in Delden overleed. 
 
 ► Gerritdina Hendrika (Dina) Koldenberg trouwde in 
1943 met Gerrit Hendrik Hidders (1918-2006) van Boslonink 
uit de Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.320). Gerrit 
Hendrik overleed in 2006 in Delden op 88-jarige leeftijd. Dina 
en Gerrit Hendrik kregen 5 kinderen. De oudste dochter 

Berendina Geertruida (Dinie) Hidders werd geboren in 1944; zij trouwde in 1965 met Albert Arend (Albert) 
Bronninkreef, in 1941 geboren op de Spechthorst te Goor. Het paar ging boeren op Warmelo aan de 
Stoevelaarsweg (3.1.350). 
Dochter Geertruida Hendrika (Truus) werd geboren in 1945; zij huwde in 1967 met Gerrit Jan Willem (Gerrit) 
Reilink, geboren in 1943 op Oarnds / Reilink aan de Klemmerweg.  
De derde dochter, Hendrika Johanna (Rikie) geboren in 1946, trouwde in 1968 met de tandarts en “koude neef” 
Jacobus Cornelis Wemes uit Norg, geboren in 1941 in Zutphen, zoon uit het eerste huwelijk van David Wemes 
(de man van haar tante Mien). 
Zoon Hendrik Jan (Jan) Hidders zag het levenslicht in 1948; hij werd opvolger op de Scheper. 
In 1955 werd nog Derk Hendrik (Hendrik) Hidders geboren; hij trouwde in 1983 met Mieke Noltus uit Borne, 
alwaar het paar nu ook woont. 

22-05-1910.  
Door H.J.K. op “De Scheper” in Herike is in een 
perceel veengrond, op eene diepte van een paar 
meter, een steen gevonden, die den vorm heeft van 
een bijl. De lengte er van is pl.m. 20, de breedte circa 
10  centimeter. 

Hendrik Jan Koldenberg (*1885) en Berendina 
Hendrika Koldenberg-Wissink (*1888) 



In 1975 kwam de toen 67-jarige alleenstaande Johanna Hendrika (Hanna) Senkeldam van het naburige 
Senkeldam (3.2.090), achternicht van Dina Koldenberg, inwonen op de Scheper. Zij overleed aldaar in 1981. 
 
► Jan Hidders trouwde in 1990 met Grada Christina (Gerda) Otten, geboren in 1950 in Almelo. Ondanks 
dat er geen opvolgers zijn boeren Jan en Gerda nog steeds voort op de Scheper. 


