
Boerderijnummer   3.3.032 
Erfnaam    Erve Hazenkastje-SnatsGert 
Oudste vermelding   ca 1855 
Huidig adres Herikeresweg  9 
 
Historie boerderij 
 
Ongeveer op de plaats waar zich nu de woning en timmerwerkplaats van SnatsGet bevindt, heeft van ca 1855 tot 
ca 1895 een woning gestaan. Dit huisje kreeg naderhand de naam “het Hazenkastje”, zo genoemd naar bewoner 
Wilhelm Haas, die hier vanaf 1869 tot 1887 verbleef. 
 
Het perceel grond, waarop de woning omstreeks 1855 werd gesticht (kadastraal K769, voorheen K278), was in 
1832 het bezit van de erven Egbert Nijhuis van JanNiehoes (3.2.180). Johan Herman Kues, grofsmid en wonend 
op Kooijman (3.2.220), werd met zijn echtgenote Maria Groote omstreeks 1854 eigenaar van de grond. Hierna 
werd op het perceel de woning gebouwd die ca 1857 werd betrokken door het gezin Kues. De familie Kues bezat 
omstreeks 1865 ongeveer 28,5 are grond. Na het overlijden van Johan Herman in 1862 hertrouwde de weduwe in 
1868 met oud-militair en schoenmaker Wilhelm Haas. Deze kocht omstreeks 1877 een naastliggende perceeltje 
bouwland (kadastraal K279) van de erven Harmen Schurink op Reinds (3.2.100).  
Omstreeks 1887 verliet het gezin Haas-Groote het huis. Ca 7 jaar later waren er nieuwe eigenaren: Gerrit Jan 
Eeftink (smid uit Goor) had het huisperceel gekocht en Hendrik Jan Koldenberg op de de Scheper (3.2.140) was 
eigenaar van het naastliggend perceeltje geworden. Het huis werd omstreeks 1895 afgebroken.  
 
Bewoners: 
 
► De eerste bewoners waren de leden van het gezin van akkerbouwer en grofsmid Johan Herman Kues. 
Met zijn vrouw Maria (de) Groote (ook genoemd Grothe/Groothe) en de kinderen Johanna Geertruid (*1846) die 
in 1863 naar Ambt-Delden vertrok, Johanna Elisa Femia (*1847), Gerhard (*1850), Johannes Fredrik (*1853) 
die in 1878 in Wierden trouwde met de 29-jarige Maria Katharina van Raaphorst geboren in Amsterdam en 
Antonia Alberta (*1857) was hij omstreeks 1857 vertrokken van Kooijman (3.2.220). Begin 1862 werd in de 
nieuwe woning dochter Maria Elisabeth geboren; zij zou in 1879 vertrekken naar Goor. In hetzelfde jaar 1862 
overleed vader Johan.  

► Weduwe Maria Groote hertrouwde in 1868 in Markelo op 51-jarige leeftijd met de 57-jarige, toendertijd 
in Goor wonende gepensioneerde, KNIL-soldaat Wilhelm Haas. Wilhelm was in 1811 in Den Haag geboren als 
zoon van Johan Wilhelmus Haas en Johanna (Jannetje) Moerman. In Herike zou hij zijn tweede beroep zijnde 
schoenmaker uitoefenen. 
In 1887 vertrok Wilhelm, inmiddels 75 jaar oud, naar Bronbeek in Arnhem alwaar hij in hetzelfde jaar overleed. 
Zijn vrouw Maria vertrok in 1887 naar Greven in Pruisen.  
Ook de inwonende Herman ten Brink, geboren in 1871 en kleinzoon van Johann Herman Kues vertrok in 1887; 
hij ging naar Zutphen. 
 

SNATSGERT 
 

Gerrit Kempers (SnatsGet) begon met de bouw van het 
nieuwe huis in 1960; een jaar later was het gereed. Gerrit 
had hiervoor in 1960 twee percelen grond aangekocht 
(weiland en tuin) respectievelijk van Hendrik Jan 
Koldenberg op de Scheper (3.2.140) en Willem Alink uit 
Elsenerbroek.  
Gerrit bouwde op de plek van het voormalige boerderijtje 
het “Hazenkastje”; omstreeks 1855-1895 stond er op het 
perceel gekocht van Willem Alink een huis dat het laatst 
bewoond werd door de schoenmaker Wilhelm Haas en zijn 
gezin. 
Met de ruilverkaveling omstreeks 1966 kreeg Gerrit 
Kempers meer grond bij zijn huis. 
De timmerwerkplaats werd in 1970 bijgebouwd. 
 
 

Woning SnatsGet in 2006 



Bewoners: 
 
► Gerrit Hendrik (Gerrit) Kempers, timmerman, trouwde in 1961 met Jenneken Potman; zij gingen het 
nieuwgebouwde huis bewonen. Gerrit geboren in 1933 op Snat (3.2.250), voorheen Tijinkssteeg 3, als zoon van 
Arend Jan Kempers en Arendina Hoekman. Jenneken was in 1936 geboren als dochter van Hendrik Willem 
Potman en Gerritjen Markerink. 
Gerrit en Jenneken kregen 3 kinderen: Arend Jan (Jan, *1961), Willem Hendrik (Willem, 1967) en Geraldine 
(Rineke, *1970). Arend Jan trouwde in 1997 met Christiane Wolters en zij wonen in dorp Markelo. Rineke is in 
1998 getrouwd met Nico Essink en woont in Enter. 
Willem blijft wonen op Snats Get en hij zet het timmerbedrijf voort. 


