
Boerderijnummer   5.2.130 

Erfnaam    erve Straatman en Nijhof 

Oudste vermelding   ca 1845 

Afgebroken    ca 1878 nabij Groningeresweg 

 
Historie boerderij 

 

Het huisje Straatman bevond zich waarschijnlijk ca. 100 m. westelijk van het huidige “RoosTeuns” 

(Groningeresweg). Het is onduidelijk wanneer het boerderijtje Straatman (op perceel A1130) is gesticht, maar 

omstreeks 1850 was het het eigendom van bewoner Jan Hendrik Straatman (1802-1863), geboren op 

“Schöppert”. Zeer waarschijnlijk werd het huis al vanaf ca. 1846 bewoond door de in 1847 overleden Berend 

Nijhof met zijn gezin. De weduwe Janna Wittenberg hertrouwde in 1848 met Jan Hendrik Straatman. Deze 

laatste kocht er ca. 6 ha (deels) cultuurgrond bij maar verkocht ook weer ca. 4 ha. De bij de markeverdeling aan 

hem toegewezen grond hoorde waarschijnlijk bij de boerderij Schöppert. Er hoorde dus maar weinig 

cultuurgrond tot het boerderijtje Straatman. 

Omstreeks 1865 werd, bij de splitsing van het  huisperceel, het huisje slechts aangeduid als hut en het had een 

huurwaarde van 3 gulden. Rond 1878 werd het onderkomen, dat huisnummer E31 had gekregen, afgebroken. 

Het was ondertussen eigendom geworden van Willem Voelman, de schoonzoon van Jan Hendrik Straatman. De 

familie vestigde zich nu op Groot Aaftink dat aanvankelijk aangekocht was door (schoon)moeder Janna 

Wittenberg. 

 

Bewoners: 

 

► Waarschijnlijk vanaf ca. 1846 woonde hier het gezin van de boerwerker Berend Nijhof (1798-1847) en 

echtgenote Janna Wittenberg (1811-1881). Zij waren in 1830 in Verwolde getrouwd en brachten de volgende in 

Laren geboren kinderen mee: Egbert (1836-1902) die in 1879 trouwde met Hermanna Wissink in Rijssen (hun 

zoon Berend Jan woonde later op Gladd’nBeernd, pand 5.3.360), Janna (1839-1915) die in 1867 trouwde met de 

in Lochem geboren weduwnaar Hendrik Jan Polsvoort, Berend Jan (1842-1924) die knecht werd bij Roos en 

Leunk en in 1877 trouwde met Hendrika Jansen op Leunk (pand 5.2.260) en Grade (1845-1927) die in 1871 

trouwde met Garrit Jan Nijenhuis in Laren. Ook woonde hier de in Verwolde geboren zoon Hendrik Jan Neihof 

(1831-1904), die in 1855 zou trouwen met Johanna Straatman op Schöppert (pand 5.2.210). 

 

► Na het overlijden van Berend Nijhof in 1847 hertrouwde Janna Wittenberg in 1848 met de op Schöppert  

geboren Jan Hendrik Straatman (1802-1863). Jan Hendrik en Janna kregen 2 kinderen: Janna (*1849) die hier 

zou trouwen en Berendina (*1853) die in 1883 huwde met Gerrit Kreijkes te Rijssen. 

 

► Janna Straatman (1849-1899) trouwde in 1877 met Willem Voelman (1847-1913) van Köttink/Voelman 

op de Markelose Borkeld (de Bé, Marckelo 1.4.070). Zij kregen in 1878 dochter Jenneken. Kort hierna 

verhuisden de bewoners van Straatman naar Groot Aaftink (pand 5.2.230) en het huisje werd afgebroken. 


