Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.2.180
Erve JanNiehoes
ca 1770
Herikerweg 17

Historie boerderij
Het erve JanNiehoes werd omstreeks 1770 gesticht, vermoedelijk door Jan Nijhuis van het op ca 50 meter
noordelijk gelegen oude erve Nijhuis (3.2.170).
In 1811 bestaat de veestapel uit een ruin, 2 koeien, een vaars en een kalf.
In 1813 was Egbert Nijhuis de eigenaar van de boerderij.
Zwier Immink van het nabij gelegen erve de Schoolte
was in 1832 de eigenaar van Jan Niehoes. De pachter
was toen wever Jan Frerman, geboren in Gildehaus,
Pruissen. Omstreeks midden 19e eeuw werd de boerderij
met ca 1,8 hectare grond verkocht aan Jan’s dochter
Jenneken Frerman die dienstmeid op de Schoolte was
geweest.
In 1862 was haar zwager Berend Hendrik Scholte in ’t
Hof de eigenaar. In dat jaar werd het huis afgebroken en
herbouwd. Berend Hendrik was omstreeks die tijd
eveneens eigenaar geworden van het naastgelegen
Nijhuis; hij liet ook dit huis afbreken waarna de
vrijkomende grond gebruikt werd als weiland. Nadat
Boerderij JanNiehoes in 2006
Berend Hendrik in 1869 was overleden, hertrouwde zijn
weduwe met Gerrit Jan Nijmeyer die nog tot na 1900
boerde op JanNiehoes. In 1892 was echter Berend Hendrik’s zoon Jan Hendrik Scholte in ’t Hof al bezitter van
Jan Niehoes geworden. Het huis werd nieuw gebouwd omstreeks 1908. Na het overlijden van Jan Hendrik in
1934 werd het huis vernieuwd en in 1936 werd schoonzoon Frederik Jan Burgers de eigenaar.
Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe Herikerweg werd in 1938 de “schöppe” afgebroken, deze werd
herbouwd noordelijk van het huis JanNiehoes. De verkoop van de grond voor de nieuwe weg en de sloop en
herbouw van de schuur werd kadastraal pas in 1943 verwerkt.
Frederik Jan’s zoon Jan Hendrik Burgers had in 1953 het eigendom van het erf en goed.
Omstreeks 1959 werd de boerderij verbouwd. Bij ingang van de ruilverkaveling in 1966 was er ca 6,5 hectare
grond aanwezig.
In 1980 werd Jan Frederik Burgers eigenaar van de boerderij; deze besloeg toen ca 5,5 hectare.
In 1994/1995 werd het huis opgesplitst in 2 woongedeelten en betrok dochter Diny met haar gezin het voorheen
achterste gedeelte van huize JanNiehoes.
Bewoners JanNiehoes:
►
De eerstbekende bewoner op JanNiehoes omstreeks 1770 was Jan Nijhuis (*ca1746), zoon van Egbert
Lubbers of Nijhuis van het naastgelegen Nijhuis. Jan trouwde in 1773 met Berentdina Hofmans / Ten Hofhuis of
Stokkers of Truitmans († vóór 1801), dochter van Jan Hofmans.
Jan en Berentdina kregen 7 kinderen: Egbert (1774-1822) die opvolger werd, Hendrica (1776-1852) die in 1801
trouwde met dagloner Jan Verdriet of Dengerink (1774-1853) van (Oud) Verdriet in het Elsenerbroek (nu ter
Balkt aan de Holtdijk), Arent Jan (*1779) die jong overleed, Arent (*1782), (weer) Arent Jan (*1785), Jenne
(1786-1829) die in 1811 trouwde met Jan Huyskes (1775-1845) van erve Huiskes (later Klompjan) te Elsen (zij
zou in 1809 in eerste instantie trouwen met Gerrit Jan Daalwijk op Wilbers, maar dit huwelijk vond geen
doorgang) en Aaltjen (1789-1853) die in 1814 in Goor trouwde met Willem Schutte van Vosgezang (3.3.110) en
vooreerst aldaar ging wonen.
►
Voor haar huwelijk in 1801 met Jan Verdriet of Dengerink had Hendrica Nijhuis in 1799 op JanNiehoes
al zoon Berend gekregen. Met hun trouwen ging Hendrica met haar zoon inwonen bij haar man op Verdriet,
alwaar nog een zoon werd geboren. Oudste zoon Berend Verdriet zou later trouwen met Aaltjen Volbrink (18041867) geboren onder Wierden; Berend overleed in 1879 in Elsen op Verdriet (later Alink aan de Klemmerweg).

Hendrica’s broer en opvolger op JanNiehoes, Egbert Nijhuis, trouwde in 1812 op 37-jarige leeftijd te Goor met
Janna Wonnink (1781-1822), 31 jaar oud, geboren op Ovink in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.250).
Uit dit huwelijk werden op JanNiehoes 5 kinderen geboren, waarvan er echter 2 zeer jong overleden. De
overblijvende kinderen waren: Berendina (*1813) die in 1845 trouwde met de weduwnaar Gerrit Jan Nijland
geboren omstreeks 1817 in Goor als zoon van Willem Nijland, Hendrine (*1816) die in 1851 overleed op (Oud)
Verdriet (bij haar tante Hendrica) en Jan Hendrik Nijhuis (1820-1900) die knecht werd op (Oud) Verdriet, in
1852 trouwde met de van Peddemors (Oomsdijk) afkomstige Jenneken Vinkers (1819-1890) en hierna opvolger
op (Oud) Verdriet werd.
►
Nadat Egbert Nijhuis en Janna Wonnink beide in 1822 waren overleden, daarbij hun nog jonge kinderen
achterlatend, kwam in 1823 het paar Jan Frerman en Janna Schurink op JanNiehoes wonen. Jan Frerman
(ca1794-1850), die wever van beroep was, was geboren in Gildehaus, Grafschaft Bentheim (Pruisen, koninkrijk
Hannover). Hij trouwde in 1823 in Lonneker met Janna Schurink (1800-1860) van Schurink in Herike (3.2.065).
Het stel kreeg op JanNiehoes 12 kinderen waarvan er echter 5 op zeer jonge leeftijd overleden.
Dochter Jenneken Frerman (1823-1877), zou in 1851 trouwen met Gerrit Groothaar (1815-1867). Het paar
woonde eerst in op de Schoolte (3.2.190) waar Jenneken en Gerrit toendertijd meid en knecht waren; Jenneken
kwam veel later terug op JanNiehoes, alwaar zij in 1877 overleed. Gerridina Frerman werd geboren in 1832; zij
trouwde in 1857 in Ambt Delden met Jan Stokkert en
overleed aldaar in 1862. In 1834 werd Christina geboren;
zij werd calicotweefster en werd naderhand opvolgster op
JanNiehoes waar zij in 1884 overleed.
Harmannus kwam in 1836, hij overleed reeds in 1850 en
Aaltje geboren in 1838 overleed ook nog jong in 1852.
Gerrit Hendrik Frerman zag in 1840 het levenslicht; hij
werd linnenwever van beroep en diende als knecht op
diverse boerderijen. In 1874 trouwde hij met de op
KooyJan (3.3.220) geboren en van Berend Jan Hofmeijer
(3.3.080) weduwe geworden Gerritdina Kempers (18391914); het paar woonde eerst bij Baars (later Bomans aan
de Twikkelerweg) en vestigde zich in 1892 op erve
Frerman (3.1.155) alwaar Gerrit Hendrik in 1911
overleed.
Tenslotte werd in 1843 nog Berend Jan Frerman geboren;
hij werd soldaat en overleed in 1863 in Arnhem.
►
Opvolgster Christina Frerman (1834-1884)
huwde in 1852 Berend Hendrik Scholte in ’t Hoff (18121869) van de Höver in Stokkum (2.1.320). Het paar
woonde eerst in op Berend Hendrik’s oudershuis, waarna
het zich omstreeks 1856 op JanNiehoes vestigde. Uit dit
huwelijk werden 5 kinderen geboren waarvan er 2 zeer
jong overleden. De overblijvende kinderen waren: zoon
Ca 1915: Jan Hendrik Scholte in ‘t Hoff (*1853)
Jan Hendrik (1853-1934) nog geboren in Stokkum die
en Berendina Assink (*1857) met kleinzoon Jan
naderhand opvolger op JanNiehoes zou worden, Berend
Hendrik Burgers (*1912)
Jan (1859-1943) die in 1874 naar Diepenheim vertrok en
in 1891 te Borculo trouwde met Jenneken Heideman in Diepenheim en Johanna Gerritdina (1863-1938) die in
1882 in Ambt-Delden huwde met Jan Harmen Nijmeyer en aldaar ging wonen.
Christina Frerman hertrouwde in 1869 met Gerrit Jan Nijmeijer (1839-1912), akkerbouwer, geboren in Holten
als zoon van Arend Nijmeijer. Christina en Gerrit Jan kregen op Jan Niehoes nog 2 kinderen: Berendina
Hendrika Nijmeijer (1871-1949) die in 1882 naar Ambt Delden vertrok en in 1897 te Goor trouwde met Arend
Jan Vrugteman en Jenneken Nijmeijer (1873-1931) die in Herike bleef wonen.
►
Latere opvolger op JanNiehoes, Jan Hendrik Scholte in ’t Hoff trouwde in 1879 met dienstmeid
Berendina Assink (1857-1940), dochter van Hendrikus Assink en Geertruid Stokreef van het Zeldam (AmbtDelden). Jan Hendrik en Berendina kregen 6 kinderen: Berend Jan (*1879) die in 1895 naar Wierden vertrok,
Gerritdina Scholte in ’t Hoff (1881-1978) die opvolgster werd op JanNiehoes, Christina (1884-1966) die in 1903
trouwde met Jan ten Zende (*1882) van Zaandjan (3.2.240), in Goor ging wonen, na het overlijden van haar man
Jan in 1909 verhuisde naar Zaandjan en in 1911 hertrouwde met Jan’s broer Gerrit Hendrik ten Zende (1862-

1938), Johanna Hendrika (1886-1907) die dienstmeid werd en in 1904 naar Goor vertrok, Hendrika Willemina
(1889-1977) die in 1910 trouwde met de metselaar Jan Hendrik Bomans (1886-1927) van Krooshoop in
Stokkum (2.1.050), tijdelijk inwoonde op Veldman (3.3.100) en daarna op de Pieterije (nu Stokkumerweg 3,
2.1.007) ging wonen en tenslotte Jan Hendrik Scholte in’t Hoff (1894-1987) die in 1923 trouwde met Johanna
Willemina Mensink (1901-1942) van de Mösker (Herikerweg) en op Daalwijk / Daalkman (3.3.170) ging
wonen.
►
Gerritdina Scholte in ’t Hoff trouwde in 1903 met de landbouwer- klompenmaker Frederik Jan Burgers
(1873-1956) van erve de Klompenmaker (3.2.260). Zij kregen op JanNiehoes 3 kinderen: Gerrit Jan (19031983) die in 1932 te Diepenheim trouwde met Johanna Frederika Klein Nagelvoort (1909-1997) geboren op
Flipborg (3.1.090) en vertrok naar het Diepenheimse broek, Berendina Johanna (1906-1999) die in 1926 huwde
met Arend Jan Schreurs (1903-1968) van het nabijgelegen erve Huusken (3.2.210) en aldaar introk en Jan
Hendrik (1912-2001) die opvolger werd op JanNiehoes.
►
Jan Hendrik Burgers (vanwege zijn werk wel bijgenaamd “de GOS”) huwde in 1934 Gerritdina
Lammertink (1913-1999) van Lamtink in de Pothoek (3.3.335). Het paar kreeg 4 kinderen. De oudste Jan
Frederik (Jan) geboren in 1935 bleef op JanNiehoes. Dochter Hendrika Gerritdina (*1936) overleed reeds in
1938. Dochter (eveneens) Hendrika Gerritdina (Dika) geboren in 1938 trouwde in 1962 met Gerrit Jan Smale en
ging in Goor wonen. Zoon Gerrit Jan (Gerrit) Burgers (*1950) trouwde in 1978 met Minie Hazenkamp van de
Markeloseweg te Goor en ging toen ook in die plaats wonen; Gerrit overleed in 1993.
►
Jan Frederik (Jan) Burgers trouwde in
1956 met Aaltje Goorman van de Stobbendijk
(Markelo buitengebied 1.6.260). Aaltje was
geboren in 1934 als dochter van Albert Jan
Goorman en Gerritjen Pinkert. Jan en Aaltje kregen
2 kinderen: Gerritdina (Diny, *1956) en Gerritje
(Gerrie, *1963). Laatstgenoemde trouwde in 1987
met Hendrik Jan (Henk) Pinkert; zij gingen wonen
op Henk’s ouderlijk huis “Pinkert” (Stokkum
2.2.090).
►
Diny Burgers trouwde in 1978 met
Wilhelm Lieving (Wim) Groeneweg (*1956) zoon
van Daniel Groeneweg en Cor Rootering te Goor.
Diny en Wim woonden eerst in Goor. In 1981 werd
de oudste dochter Linda geboren; zoon Bart werd
geboren in 1985. Het achterhuis van Diny’s
ouderlijk huis werd verbouwd en in 1995 verhuisde
het gezin Groeneweg naar JanNiehoes. Dochter
Linda verhuisde in 2006 naar Goor.

Frederik Jan Burgers (*1873) en Gerritdina Scholte in 't
Hoff (*1881)

