Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.2.250
Erve Snat
ca 1845
Herikerweg 24

Historie boerderij
Erve Snat, ook wel Hoekman genoemd, is vermoedelijk omstreeks 1845 gesticht door Jan Albert Geertman van
het naastgelegen Timmerjan (3.2.230).
Hendrik Jan Hoekman was met zijn gezin
hoogstwaarschijnlijk de eerste bewoner. Hij
was geboren in Lochem en in 1837 getrouwd
met Jenneken Schorfhaar. Hij woonde hiervoor
enkele jaren op Vosgezang (3.3.110) en bij de
Bekker (3.3.120). Hij werd omstreeks 1863 de
juridische eigenaar van Snat.
In 1881 werd zoon Arend Jan Hoekman de
eigenaar. In 1910 brandde een schuur af en
daarbij werd ook het woonhuis een prooi der
vlammen. Hierna werden huis en schuur
herbouwd (gereed in 1912).
Gerrit Hendrik Hoekman, zoon van Arend Jan,
werd eigenaar omstreeks 1917 en vermoedelijk
ca 1929 kreeg dochter Hendrina Arendina
Boerderij Snat in 2006

Kempers-Hoekman de zeggenschap.
Jan Woestenenk en zijn vrouw Dika Woestenenk-Kempers
werden de latere eigenaren.
In 1950, 1956 en omstreeks 1995 werd het huis verbouwd. In
de loop van de tijd werden schuren bijgebouwd en verbouwd.
Omstreeks 1980 omvatte het bezit nog ongeveer 7,5 hectare.
Om en nabij de invoering van de melktank in het begin van de
tachtiger jaren werd gestopt met het boerenbedrijf.

10-04-1910
31 Maart. Dinsdagnamiddag ontstond, door nog
onbekende oorzaak, brand in de schuur van A.J.
Hoekman in de buurt Herike, welke totaal is
verbrand. Het vuur tastte ook het huis aan, dat in
korten tijd geheel in de vlammen opging. Een
groot gedeelte van den inboedel en het vee kon
nog worden gered.
Alles was, doch niet hoog, verzekerd bij een
Zwolsche Brandverzekeringsmaatschappij.

BEWONERS:
►
Hendrik Jan Hoekman, geboren in 1811 in Lochem als zoon van Hendrik Hoekman en H. Bosman, was
met zijn gezin de eerste bewoner van de omstreeks 1845 gestichte boerderij. Hij was in 1837 getrouwd met
Jenneken Schorfhaar (1808-1871), geboren op (Groot) Vrielink (3.3.010) als dochter van Jan Schorfhaar en
Jenneken Bekkers. Het paar woonde kort op Vosgezang (3.3.110), daarna vanaf ca 1840 bij de Bekker (3.3.120).
Hendrik Jan en Jenneken brachten 3 kinderen mee naar Snat (2 kinderen waren jong overleden), hun jongste
zoon werd op Snat geboren.
Dochter Hermina Hoekman, voor hun huwelijk geboren in 1833, leefde tot 1889; zij trouwde in 1870 met
Lambertus Hendrikus Reurslag (1837-1905), akkerbouwer, zoon van Berend Hendrik Reurslag, nu Tjoink aan de
Oude Rijssenseweg (Markelo buitengebied 1.3.320). Het paar woonde eerst kort op Snat, waar dochter Maria
Berendina Reurslag (1871-1952) werd geboren en gingen toen op Bats (Markelo buitengebied 1.3.315)
tegenover “Reurslag” wonen.
Zoon Jan Hendrik Hoekman was geboren in 1841 op de Bekker. Hij was dagloner en woonde afwisselend op
Snat en in Ambt-Delden en later in Wierden alwaar hij in 1896 is overleden. Hij trouwde in 1881 in Wierden met
Johanna Koenderink en in 1888 met Jenneken Annink (de zuster van Janna Annink, zie hierna).
Op de Bekker was in 1844 ook dochter Aaltjen geboren; zij kreeg zelf eveneens een dochter, die evenwel zeer
jong overleed; Aaltjen bleef ongehuwd en overleed op Snat in 1878.
In 1850 werd Hendrik Jan’s jongste zoon Arend Jan Hoekman geboren. Arend Jan was o.a. veehoeder van
beroep; hij werd de opvolger op Snat, hij overleed in 1916.
Vader Hendrik Jan Hoekman overleed in 1879, “dood gevonden op de openbare weg”.
►
Arend Jan Hoekman (1850-1916) trouwde in 1877 met Janna Annink (1859-1905), geboren te Wierden
als dochter van Gerrit Jan Annink en Gerritdina Lammers. Arend Jan en Janna kregen 12 kinderen, waarvan er 2
levenloos ter wereld kwamen en 3 op jonge leeftijd overleden.

Dochter Jenneken Hoekman werd geboren in 1880; zij trouwde in 1904 met Derk Jan Bannink, geboren in 1876
in Laren als zoon van Derk Bannink, die later op Bannink in de Stoevelerhoek (3.1.315) woonde; Jenneken en
Derk Jan werden op Bannink de opvolgers: Jenneken overleed in 1967.
Gerrit Hendrik Hoekman kwam in 1883; hij werd de opvolger op Snat.
In 1885 werd Hendrika Gerritdina Hoekman geboren; zij trouwde in 1907 met Gerrit Jan Bolink (1880-1984!)
op Knopert te Stokkum (2.2.340) en overleed in 1940.
Gerrit Jan Hoekman, geboren in 1887 en overleden in 1929, trouwde in 1917 met Arendina Johanna Hesselink
(*1895) van Hesselink in het Stokkumerbroek (2.3.115); zij woonden o.a. enkele jaren op Nieuw Wiemerink
(“Van Campen” 3.3.145).
In 1891 werd Aaltjen Hoekman geboren; zij vertrok in 1907 naar Hengelo (O); zij huwde in 1910 met Jan
Oosterveld en ging daarna in Goor wonen.
In 1894 zag Hendrik Jan Hoekman het levenslicht; hij werd spoorwegarbeider en trouwde in 1919 met Arendina
Nijmeijer (*1894) van ’n Dikkeboer (Markelo buitengebied 1.6.180). Na omzwervingen kwam dit paar terecht in
Bathmen.
In 1896 werd Johanna Arendina Hoekman geboren; zij vertrok in 1917 naar Laren. Zij trouwde in 1921 met
Albert Piepers en ging toen in Borculo wonen.
►
Opvolger Gerrit Hendrik Hoekman (1883-1966) huwde in 1906 met Hendrika Snellink (1881-1955)
geboren in Diepenheim. Gerrit Hendrik en Hendrika kregen 4 kinderen: Johanna Hendrina (*1906) die in 1920
op 14-jarige leeftijd overleed; Hendrina Arendina (1907-1995) die opvolgster werd; Arend Jan (1912-1947) die
in 1939 trouwde met Johanna Platerink (Hanna, *1909), dochter van Johan Platerink van de Rouwelaarsdijk en
op Dikkers / Steeg’n Jannoa (3.2.030) ging wonen en Hendrik Jan (1915-1986), “ambtenaar ter secretarie”, die
in 1942 trouwde met Hermina Zwiermina Platerink (Mientje), eveneens dochter van Johan Platerink.

Ca 1946 v.l.n.r. achter: Arend Jan Kempers (*1902), Hendrina
Arendina Kempers-Hoekman (*1907), Gerrit Hendrik Hoekman
(*1883), Hendrika Hoekman-Snellink (*1881) voor: Dika Kempers
(*1930), Gerrit Kempers (*1933).

►
Opvolster op Snat, Hendrina Arendina
(Dina) trouwde in 1929 met Arend Jan
Kempers (1902-1983), timmerman, geboren op
Kempers in de Dijkerhoek (Markelo
buitengebied 1.2.340).
Hendrina Arendina en Arend Jan kregen 2
kinderen. Hendrika Gerritdina (Dika) Kempers
werd geboren in 1930; zij bleef op Snat en
trouwde in 1956 met Jan Woestenenk (19281973) van Smitman aan de Larenseweg
(Markelo buitengebied 1.2.240). Jan overleed
jong in 1973.
Gerrit Hendrik (Gerrit) Kempers werd geboren
in 1933; hij werd timmerman en huwde in
1961 met Jenneken Potman van aannemer
Potman aan de Rijssenseweg (3.3.370). Gerrit
en Jenneken stichtten een nieuw huis aan de
Herikeresweg (3.3.032) en gingen aldaar
wonen.
►
Dika en Jan Woestenenk kregen op
Snat 2 kinderen. Arie (Arend Jan) werd
geboren in 1958 en Bennie (Berend Jan) in

1962. Bennie bleef op Snat wonen.
Arie trouwde in 1978 met Hannie (Johanna) Engelen uit Goor. Hannie overleed in 2000. Zij woonden toen, sinds
omstreeks 1996 weer op Snat, na eerst vanaf 1979 in Deventer, dorp Markelo en Goor gewoond te hebben. Arie
en Hannie kregen 2 kinderen. Zoon Martin werd geboren in 1978 en dochter Petra in 1980. Petra woont in Goor.

