Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.140
erve Klein Bloemers - de Fonse
ca 1660
Rijssenseweg 42

Historie boerderij
Deze boerderij werd waarschijnlijk de tweede helft van de 17e eeuw als katerstede gesticht door de van Groot
Bloemers afkomstige Henrick Bloemers. Het “Bloemersplaatsje” was eigendom van de families Jan Dikkers en
Rutger Klaassens. Het was aanvankelijk een kleine behuizing; een vakwerkhuisje waarvan de muren bestonden
uit met leem bepleisterde houten wanden.
Het plaatsje werd in 1729 gekocht door Jan Jans Weerts en in 1749 was de bewoner Jan Bloemers de eigenaar.
In 1811 bestond de veestapel uit één merrie, twee koeien en een vaars.
In 1837 werd naast het oude boerderijtje door de nieuwe bewoners een ruimer pand gesticht. De sluitsteen boven
de niendeure bevat de initialen van deze stichters: JWH - JHA (Jan WoltHuis - JoHanna (Groot) Aaftink). De
bewoner Jan Volthuis had van zijn ouderlijk huis in Herike (Herike 3.3.350) de nieuwe huisnaam “Fonsen” (later
“De Foonse”) meegebracht: zijn vader Jacob Volthuis werd daar veelal als Jakop Fonsen aangeduid.
Omstreeks 1830 behoorde er nog slechts 2½
ha grond bij deze boerderij. Zestig jaar later
was dat, dankzij een toedeling bij de
markeverdeling van 11 ha en na enkele
aankopen, uitgegroeid tot bijna 19 ha. Bij een
boedeldeling in 1894 ging er 6 ha mee met
zoon Gerrit Hendrik Wolthuis op de
Klompenmaker (5.2.450).
Medio 19e eeuw werd een huisje gesticht,
genaamd “De Velve” (5.3.220), dat echter in
1879 al weer werd gesloopt. Terwijl er in
1924 een huis werd gebouwd (5.3.195) voor
dochter Hanneke die toen trouwde met Arend
Jan Wibbelink.
Vele verkopen in 1928 en in de jaren 50 en
60 van de vorige eeuw betekenden de
liquidatie van het landbouwbedrijf. In 1964 werd de boerderij voor particuliere bewoning verkocht en verbouwd.
In 1982 is het huis voor een belangrijk deel afgebrand als gevolg van kortsluiting. Bij de herbouw werd door
eigenaar en bewoner, scheepswerktuigkundige Hans de Koning, deze woonboerderij de naam “Pikheet”
gegeven, wat in de scheepvaart zoveel als “rust, pauze” betekent.
Bewoners:
►
Vermoedelijk eerste bewoner was de van Groot Bloemers (5.3.150) afkomstige Henrick Bloemers die in
1682 in als “paup” (arm) genoteerd staat. Wanneer Henrick Bloemers hier is komen wonen is niet duidelijk.
Henrick Egbersen Blomers (1648-ca.1696) trouwde in 1669 te Rijssen met Maria Wilmsen (†ca. 1684) van erve
Wilms (5.3.310). Zij kregen 4 kinderen:
Henrik (*1670) die mogelijk opvolger werd op Klein Bloemink, Henrickien (*1675) die in 1709 trouwde met
Henderik Jansen Sippenwolde in Enter, Egbert (*1680) die mogelijk als Engbert Hendricks in 1711 in Zutphen
trouwde met de weduwe Gerritje ter Meulen en Jan (*1683) die in 1720 te Rijssen huwde met Getruy Jansen
Lenfers.
Na het overlijden van Maria hertrouwde Hendrick Blomers omstreeks 1685 met Anna of Annechien NN,
naderhand Anna Blomers genoemd. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: Jan (*1686) die de latere
opvolger werd, Marija (*1690) en Henrick (*1695).
Na de dood van haar man Hendrick hertrouwde Anna Blomers ca. 1697 met Jan de Weert (*1669).
Deze Jan kocht in 1729 het boerderijtje van de familie Dikkers en Klaassen. Anna ging naderhand bij haar
kleindochter Jenneken (*1718) op Groot Bloemers wonen.
►
De opvolger op Klein Bloemers omstreeks 1700 was een Henrik/Hendrik Blomers. Mogelijk was dit de
in 1670 geboren zoon Henrik uit het eerste huwelijk van de hiervoor genoemde Henrick Egbersen Blomers. Van
deze opvolger is alleen bekend dat hij tot na 1722 actief was op deze boerderij.

►
Ook boerde Jan Blomers (*1686), de zoon uit het eerste huwelijk van Anna, op dit erf. Hij verbleef eerst
mogelijk op Groot Bloemers, hertrouwde omstreeks 1719 met Jenneken Kenckhuis en vestigde zich blijkbaar
naderhand op Klein Bloemers.
Uit het eerste huwelijk van Jan Blomers met Anneken Jansen was in 1718 een tweeling geboren: Jenneken
Bloemers die later op Groot Bloemers boerin zou worden en Hendrik Bloemers.
Uit het tweede huwelijk van Jan Blomers (met Jenneken Kenckhuis) werden 5 kinderen Bloemers geboren.
Garrit (*1719). Hendrick (*1722) die jong overleed. Maria (*ca.1723) die in 1752 trouwde met Jan Nijlant op de
Deldener Esch. Jenneken (*1725) die in 1764 te Rijssen trouwde met Jan Theunissen Broekmans op Groot
Schrievers/Brookman in de Markelose Dijkerhoek (Markelo 1.2.460). Na het overlijden van Jan hertrouwde
Jenneken in 1769 op “Brookman” met Gerrit Jan Venneman uit Delden; zij zouden later verder boeren op Klein
Bloemers. De jongste zoon Henderik (1732-1783) uit het eerste huwelijk van Jenneken Kenckhuis was de
beoogde opvolger.
►
Eerste opvolger op Klein Bloemers, Henderik Bloemers (1732-1783), trouwde in 1766 met Maria
Wilgerink (*1734) van Willink (5.3.020). Na het overlijden van Henderik was er enige ergernis omtrent de
nalatenschap. Maria Wilgerink hertrouwde in 1784 met de weduwnaar Garrit Kippers uit Rijssen.
Vanaf ca. 1787 boerden toen Jenneken Bloemers en Gerrit Jan Venneman, komend van “Brookman” verder op
Klein Bloemers. De in 1768 op “Brookman” geboren zoon uit het eerste huwelijk van Jenneken, Teunis
Bloemers of Broekmans, werd de opvolger op Klein Bloemers.
In 1784 geeft Maria Wilgerink het versterf aan van haar man Hendrik Bloemers, voorgevallen in den gepasseerden nasomer
des jaars 1783, en aan haar nagelaten het plaatsjen Bloemelink en de helfte van 3½ schepel allodiaal land in den Elsener
Esch. Echter haar schoonsuster Jenneken meende dat de boerderij op hààr zou vervallen en dat daarover mogelijk dispuut zal
kunnen voortkomen. Maria voelt zich dan ook niet verplicht om hierover reeds de 50e Penning te betalen.
Ook Gerrit Jan Venneman, de man van Jenneken, voelt zich nog niet verplicht de belasting te betalen.
Men zal er wel uitgekomen zijn want enkele jaren later wonen Jenneken en Gerrit Jan echter wel op de boerderij.

►
Teunis Bloemers of Broekmans (1768-1825) trouwde in 1800 met Jenneken Eefting (1771-1837) van
Eeftink (5.2.500). Zij kregen op Klein Bloemers 2 kinderen: Janna Bloemers (*1803) die op 7-jarige leeftijd in
1811 overleed en Jenneken Bloemers (1806-1825) die op 18-jarige leeftijd overleed. Deze familie stichtte
omstreeks 1815 naast Klein Bloemers een klein huisje waar men ging wonen (5.3.145).
►
Omstreeks 1815 kwam landbouwer Jan Volthuis/Wolthuis (1775-1852), geboren op Velthuis/Volthuis
(Herike 3.3.350) op dit erf. Hij brachte de huisnaam “Fonsen” mee, wat later “De Foonse” werd. Jan was
weduwnaar van Geertjen Ooms en hertrouwde in 1808 met Leide Aaftink (1774-1834) van Schotjan/Aaftink
(5.2.010). Zij hadden 3 kinderen: Harmina (1809-1878) die in 1838 te Wierden trouwde met timmerman van den
Barg uit Enter (haar eerste zoon Gerrit van den Berg werd in 1838 nog op Klein Bloemers geboren), Gerrit Jan
(1813-1889) die de opvolger op Klein Bloemers werd en Hendrik Jan (1816-1903) die in 1841 trouwde met
Jenneken Huisken en de boerderij Klein Ooms (Eurntje 5.3.280) stichtte.
Omstreeks 1837 werd het oude
boerderijtje Klein Bloemers
afgebroken en ernaast werd een nieuwe
boerderij gebouwd.
►
Opvolger op deze boerderij,
Gerrit Jan Wolthuis (1813-1889),
trouwde in 1840 met Gerriedina van
den Berg (1819-1889) uit Enter. Zij
kregen 5 kinderen: Leijda (1841-1928)
die in 1881 trouwde met Jan Oonk op
den Dijk uit Rijssen en in de
Bovenberg (5.2.175, het latere
Meengs) ging wonen, Gerridiena
(1843-1899) die in 1866 huwde met
Arend Jan Ooms op Klein Ooms
(Eurntje 5.3.280), Jan (1845-1896) die
op de boerderij bleef, Jan Hendrik
(1848-1904) die in 1879 trouwde met
de 16-jarige Johanna ten Thije op
Familie Wolthuis: Gerrit Jan (*1905), Janna Wolthuis-Wessels (*1880),
Gerrit Jan (*1873), Jan (*1914), Johanna (*1903), Johanna WolthuisSteegen in Herike (Herike 3.2.040) en
Groot Aaftink (*1847) en inwonende neef Gerrit Groot Aaftink (*1886)
Gerrit Hendrik (1851-1925) die in
1892 de weduwe Willemina Groot Aaftink-Hofste van Nieuw Groot Leetink (Baargman 5.2.441) huwde en zich
toen vestigde op de Klompenmaker (5.2.450).

►
Jan Wolthuis (1845-1896) huwde in 1872 met Johanna Groot Aaftink (1847-1942) van Nieuw Groot
Letink (Baargman 5.2.441). Uit dit huwelijk werd hier zoon Gerrit Jan Wolthuis (1873-1953) geboren. Hij zou
later de opvolger op de Foonse worden.
In 1892 kwamen Johanna’s vader Gerrit Groot Aaftink (1821-1909) en Gerrit jr. (1886-1918), zoon uit het eerste
huwelijk van Johanna’s broer Gerrit Jan Groot Aaftink, van Nieuw Groot Leetink naar de Foonse. Gerrit jr. bleef
ongehuwd.
►
Gerrit Jan Wolthuis (1873-1953) huwde in 1900 Janna Wessels (1880-1952) uit Rijssen. Zij kregen 9
kinderen waarvan er 3 levenloos werden geboren en 2 kort na de geboorte overleden: Johanna (Hanneke, 19031996) die in 1924 trouwde met Arend Jan Wibbelink van BuskesHendrieks (5.3.100) en een nieuwe door haar
vader gestichte woning betrok aan de andere kant van de weg naar Rijssen (5.3.195). Gerrit Jan Wolthuis (19051983) die de opvolger werd. Jan Wolthuis (1914-1993) die kippenhandelaar werd; hij trouwde in 1940 met
Johanna Gerdina Hargeerds van de “Wagenmaker” aan de Stationsstraat en later, omstreeks 1963 aan de
Enkelaarsweg ging wonen en Hendrik (1917-1990) die trouwde met Johanna (Hanna) Goosen op de Snippe op
de Rijssener Borkeld.
►
Gerrit Jan Wolthuis (1905-1983) trouwde in 1931 met
Arendina Harmina Aanstoot (Mina, 1913-1965) van Klook’nGait
aan de Winterkamperweg. Er werd in 1933 een levenloos kind
geboren. Zij kregen daarna nog 2 kinderen: Gerrit Jan Wolthuis
(*1936) die met Corry van Nijen trouwde en in Goor ging
wonen, om naderhand (ca. 1992) naar Esche (D) te verhuizen,
Geertruida Johanna Wolthuis (Truida, *1947) die in 1966
trouwde met Bennie ten Dam uit Holten. Zij woonden het eerste
halfjaar nog op de Foonse, om daarna samen met Truida’s vader
naar Rijssen te verhuizen. De boerderij de Foonse was toen
verlaten. Na 12½ jaar scheidden Truida en Bennie; Truida woont
nu reeds vele jaren in Hengelo (Ov); zij woonde samen met Jan
Nijhof, die afkomstig was uit Goor en in 2012 is overleden.
Boerderij de Foonse werd in 1966 verkocht aan de
scheepswerktuigkundige Hans Louis de Koning, afkomstig uit
Den Haag.

Johanna Gerdina Hargeerds (*1916) en Jan
Wolthuis (*1914)

►
In 1968 kwamen Hans Louis de Koning (Hans, *1935)
en Etty Roelofs (*1943, afkomstig uit Nijverdal) op het
aangekochte de Foonse wonen. Zij trouwden in hetzelfde jaar. Zij
kregen 3 dochters: Mariette (*1970) die naar Balkbrug verhuisde,
Fike (*1972) die in Arnhem woont en Hanne-Louise (*1978).
Hans de Koning overleed in 2009.

