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5.2.210
erve Schoppert
ca 1755
Bovenbergweg 8

Historie boerderij
De caterstede Schöppert (aanvankelijk waarschijnlijk een “schöppe” behorend bij Groot Nijsink) werd omstreeks
1759 door Jan Niesink en Jenneken Weerds (bewoners van Groot Nijsink) voor 1000 gulden verkocht aan Berent
Oovink; het omvatte tevens de volgende gronden: 2 stukken land in den gaarden soo als het den koopers is
aangeweesen, den Kleinenkamp uit Zendink Stukke, het Middel Stukke, het Nieuwe Land en de Hooyslag
gelegen aan Kouvers Maate.
In 1775 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Berent Ovink; de weduwe Gerridina
Klein Teeselink zal hertrouwen met Jannes Teemker. De 2 nagelaten dochters uit hun huwelijk zijn Janna en
Gerritdyne. Ook zijn er nog Dyna, Jan en Hendrijk uit een eerder huwelijk van Berent met Janna ter Beek. Zij
krijgen ieder voor vaderlijke goed f 20,-.
In 1785 koopt Berend ten Zijthof voor f 415,- van Jannes Schuppert of Teemker en vrouw Gerhardina Klein
Teeseling het plaatsjen Schoppert met de volgende gronden: een stuk land aan den gaarden, den Kleinen Kamp
in het Zendink Stukke, het Midden Stukke, het Nieuwland en het Hooyslag gelegen aan Coverts Mate.
In 1801 koopt vervolgens Janna Klein Nijzink van C. ten Zijthoff het Schoppers plaatsjen voor f 1000,-.
In 1805 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Janna Schoppers. Weduwnaar Hendrik
Stratemans zal hertrouwen met Diene Hofmans. De 2 nagelaten kinderen zijn Jan Hendrik en Harmina. Zij
krijgen ieder voor moederlijke goed f 25,- en Jan Hendrik nog 15,- voor een kleed en een kist van 4 voet groot.
Harmina bovendien nog een paar linnen bedden met zijn toebehooren, een kist van 4½ voet en de klederen van
haar moeder.
De grondomvang omstreeks 1830 en mogelijk al in 1801 was 4 ha.
In 1811 bestond het bezit aan vee uit een ruin, 2 koeien en een kalf.
In 1843 werd Jannes Rikkers de eigenaar van de boerderij met ca. 4½ ha, wat dank zij de markedeling en wat
kleine aankopen groeide naar 6 ha. Rikker’s
stiefdochter Johanna Straatman trouwde in 1855 met
Hendrik Jan Neihof. De 4 generaties Neihof
breidden in de loop der tijd de omvang uit tot ca. 12
ha.
In 1972 verhuisde de familie Neihof naar de
boerderij Eeftink (5.2.500) aan de Kemperweg. Via
de ruilverkavelingscommissie werd de boerderij
Schöppert verkocht aan Dr. Westenberg. Naderhand
werd zoon Miel Westenberg de eigenaar, die het
pand als weekendhuis ging gebruiken dan wel
verhuurde.
Boerderij Schöppert in 1943

Bewoners:
►
Omstreeks 1759 werd Berent Oving (1727-ca. 1775) de eigenaar en bewoner. Hij was geboren op de
boerderij Ovink in de Achterhoek (Marckelo 1.3.250) en in 1758 getrouwd met Janna ter Beek/Oolbekkink
(1732-ca. 1768), afkomstig uit de Holtense buurtschap Neerdorp. Het echtpaar kreeg 6 kinderen, waarvan er 3 op
jeugdige leeftijd kwamen te overlijden. Oudste dochter Berendine Schuppen (1758-1836) trouwde in 1786 met
Arend Stegemans op Tijman in de Achterhoek (Marckelo 1.3.240) en in 1795 met Arend Holstege. Zoon Jan
Schuppen werd geboren in 1761 en Hendrik Schuppen in 1767.
Omstreeks 1768 overleed moeder Janna ter Beek. Berent Oving hertrouwde toen in 1769 met Gerridina Klein
Tijsing/Teesselink (ca. 1730-1815) uit Delden en met haar kreeg Berent nog weer 2 kinderen. Jongste dochter
Gerridina Schuppen/Schoppen (1773-1849) trouwde in 1802 met Egbert Blaauhand/Markerink in Neede,

hertrouwde in 1805 met Hendrik Jan Voormaag en trouwde voor de derde keer in 1810 met Christiaan te
Hoonte/Groothoonte. Dochter Janna Schuppen werd de opvolgster.
Na het overlijden van Berent Oving omstreeks 1775 hertrouwde Gerridina Klein Teesselink in 1776 met Jannes
Teemker (1741-1810), zoon van Jan Teemker (5.2.250).
►
Janna Schuppen (ook Schoppers genoemd, 1770-ca. 1804)
3-8-1891. Zaterdag namiddag ruim 1 uur
woedde boven deze gemeente een zwaar
trouwde in 1801 met Hendrik Strateman (1766-1836), de zoon van
onweder. In de buurtschap Elsen in den
Harmen Straten van Stroaten uit dorp Markelo (Dorpsgeschiedenis
Bovenberg sloeg de bliksem in het huis van
1.0.090). Zij kregen 2 kinderen. Na het overlijden van Janna
den landbouwer H.J. Neihof en trof een
Schuppen, hertrouwde Hendrik Strateman in 1805 met Diene
paard in den stal doodelijk. Er ontstond
Hofmans (ca. 1773-1844), afkomstig uit Holten. Uit dit tweede
een begin van brand die evenwel bijtijds
huwelijk werden in de jaren 1805 t/m 1811 drie dochtertjes geboren
gebluscht werd zoodat de verdere schade
die allen Janna werden genoemd en allen maar korte tijd leefden.
gelukkig niet noemenswaardig was.
De kinderen uit het eerste huwelijk van Hendrik Strateman waren
Jan Hendrik (1802-1863) die in 1848 trouwde met de in Laren geboren weduwe Janna Wittenberg en zich toen
op Nijhof/Straatman (5.2.130) vestigde en Hermine die de opvolgster werd.
►
Hermine Strateman (1803-1882) kreeg in 1834, als alleenstaande moeder, de dochter Johanna Straatman
en trouwde in 1840 met Jannes Rikkers (1812-1849), afkomstig uit Enter en na diens overlijden met Gerrit
Hendrik Daalwijk (1806-1857) van de boerderij Klein Aalberink (5.2.520) in 1850. Uit het eerste huwelijk werd
de zoon Gerrit Hendrik Rikkers (1842-1904) geboren die ongehuwd op Schöppert bleef wonen. De in 1834
geboren dochter Johanna werd de opvolgster.
►
Johanna Straatman (1834-1899)
trouwde in 1855 met de in Verwolde
geboren Hendrik Jan Neihof (1831-1904)
die in Elsen woonde (zie bij pand
5.2.130). Het paar kreeg 9 kinderen
waarvan er 1 levenloos werd geboren. De
oudste 6 kinderen waren allen dochters:
Gerritdina (1855-1934) trouwde met
Derk Jan Toeters in Notter. Janna (18561930) trouwde met Mannes Smalbrugge
in Rijssen. Hermina (1859-1920) trouwde
met Jan Willem West in Wierden.
Berendina (1861-1949) trouwde met
Gradus van de Maat in Rijssen. Hendrika
(1864-1944) trouwde met Mannes Tuller
uit Holten; zij woonden o.a. in Rijssen,
zeer waarschijnlijk nog tijdelijk in een
De familie Neihof v.l.n.r.: Gerrit Hendrik Neihof (*1874), Hendrika Willemina
gedeelte van het huis “JèèntnJenneke”
Neihof (*1924), Hendrik Jan Neihof (*1900), Jenneken Neihof-Meulman (*1901),
Harmina Neihof (*1926), Johanna Aleida Neihof (*1912) en Hendrika Willemina (pand 5.2.335) en in Nijverdal. Jenneken
(1866-1911) trouwde in 1888 met Gerrit
Neihof-Hakkert (*1879)
Hendrik Slots (1864-1945) van ‘t Schuttenhuuske (5.3.090); ze vertrokken naar Hengelo (Ov). De zoon Hendrik
Jan (1868-1935) trouwde in 1897 met zijn buurmeisje Jenneken Voelman op Groot Aaftink (pand 5.2.230).
Gerrit Hendrik, de jongste zoon werd de opvolger.
►
Gerrit Hendrik Neihof (1874-1964) trouwde in 1897 met Hendrika Willemina Hakkert (1879-1947),
geboren in Enter als dochter van Teunis Jan Hakkert (zie bij pand 5.2.240, Klein Aaftink). Uit het huwelijk
werden 3 kinderen geboren. Dochter Johanna (*1899) overleed in haar geboortejaar. Johanna Aleida (*1912)
trouwde in 1933 met Gerrit Jan Lammertink in de Dijkerhoek (Lamtink, Marckelo 1.2.050). Zoon Hendrik Jan
(*1900) werd de opvolger.
►
Hendrik Jan Neihof (1900-1989) trouwde in 1923 met Jenneken Meulman (1901-1975) van Meulman
(5.3.110). Ook dit stel kreeg 3 kinderen: Hendrika Willemina (1924-1979) die in 1950 trouwde met Gerrit Klein
Horsman van de Kroeze aan de Holterweg (Marckelo 1.3.110), Harmina (*1926) die in 1947 trouwde met
Hendrik Jan Oosterkamp in de Dijkerhoek (Marckelo 1.2.350) en Gerrit Hendrik (*1930) die de opvolger werd.
►
Gerrit Hendrik Neihof (*1930) trouwde in 1951 met Jenneken Veneman (*1933) van de Witterietsweg
(Marckelo 1.5.092). Weer werden 3 kinderen geboren. Zoon Jan (*1952) trouwde in Diepenheim met Dinie

Stokreef. Gerda (*1955) trouwde in 1981 met Jan Landeweer van de Kiefte en ging in Markelo-dorp wonen en
jongste dochter Jenny (*1959) trouwde in 1982 met Jan Hoek uit Goor.
De familie Neihof vertrok in 1972 naar de boerderij Eeftink aan de Kemperweg (5.2.500).
►
Opvolgende bewoner in 1974, op 77-jarige leeftijd, was “dokter” Antony Hendrik (Ton) Westenberg
(1897-1990), voordien huisarts in Almelo. Zijn zus Joke woonde tijdelijk in ditzelfde huis. Bij tussenpozen was
ook inwonend Ab Post uit Amsterdam, al of niet met diens zoontje Alexander. Nadat Ton Westenberg in 1990
was overleden, werd het huis lange tijd niet meer als hoofdwoning gebruikt. Ton’s zoon Miel Westenberg
(Almelo) hield het huis nu aan als tweede woning; ook verhuurde hij de woonboerderij voor enkele langere
periodes.
►
In 2014 kwam Marije Westenberg, de kleindochter van Ton Westenberg en dochter van Miel, vanuit
Gilze (NB) op Schöppert wonen. Marije (*1979) en haar partner Floris Elbrink (*1977) brachten 2 kinderen
mee: Letteke (*2009) en Rinze (*2011).

