Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.320
erve Snijders-Paalman
ca 1660
Enterbroekweg 12

Historie boerderij
Het “catersteedjen” de Snieder is gesticht in de tweede helft van de 17e eeuw. Omstreeks 1683 werd Snijder
(snijder“meister”) Harmen aangeduid als “gepretendeerde arme” en bewoonde hij een “opgeslagen hutte”. De
bewoners waren altijd zelf eigenaar van hun boerderijtje. De zaken gingen vooruit want in 1767 behoorde
Harmen de Snijder tot de “vermoogenden”.
Wel werd er geleend:
In 1780 lenen Jan en Janna Snijders f 400,van Gerhardus Boers te Rijssen met als
onderpand hun huis en gaarden, een mudde
gesaay zijnde thiendvrij bij Vinkers agter
Rotmans gaarden, 2½ dagwerk hooylandt den
Peddemors genaamt tussen de gemeente en
het land van Jan Mensink en 1½ dagwerk bij
het landt van Tioonk.
Begin 19e eeuw hoorde er 3½ ha grond bij de
boerderij terwijl de veestapel toen bestond uit
1 merrie, 2 koeien en een vaars. Door de
toedeling bij de markedeling omstreeks 1852
werd de bedrijfsomvang 7½ ha.
In 1916 werd het geheel verkocht aan de toenmalige pachter Gerrit Jan Paalman die een nieuw huis stichtte en er
2 ha grond bijkocht. Het oude boerderijtje stond iets meer richting erve Vinkert.
In 1938 werd de boerderij na een veiling, nodig vanwege een erfdeling, met een gedeelte van de grond (ruim 5
ha) eigendom van Gerrit Paalman die met enkele forse (terug)aankopen de bedrijfsomvang op 13½ ha bracht.
Bewoners:
►
Kleermaker (snijder) Harmen Snijders was mogelijk de eerste bewoner van de Snieder.
Van hem zijn 2 kinderen bekend: Jenneken (*1675) en Hendrickien (*1682) die op de boerderij zou blijven
wonen.
►
Hendrickien Snijders (*1682) trouwde ca. 1704 met Jan ten Cate (†ca.1707) en hertrouwde in 1707 met
de kleermaker Berent Besteman, zoon van Hendrik Besteman uit Rijssen.
Uit het eerste huwelijk zijn 2 kinderen bekend: Trijne (*1705) en Jenneken (*1707) Snijders. Uit het tweede
huwelijk werden 6 kinderen geboren: Jan (*1708), Maria (*1710) die de opvolgster werd, Hendrik (*1713),
Garrit (*1718), Geesken (*1721) die jong overleed en nog weer Geesken (*1724).
►
Maria Snijders (1710-voor 1767) trouwde in 1729 met Harmen Costers zoon van Jan Costers uit Enter.
Maria en Harmen Snijders kregen 9 kinderen, waarvan er 2 jong overleden.
Grootgebracht werden: Fenne/Fenneken (*1732) die in 1754 trouwde met de weduwnaar Jan Gerritsen Plumers
in Enter, Bernt (1736-1810) die ongehuwd bleef, Harmen (*1739), Janna (*1743) die de opvolgster zou worden,
Jenneken (*1747), Jan (*1751) en Aeltje (*1754) die in 1779 te Rijssen huwde met Antony Wigerink van de
Deldener Es.
►
Janna Snijders (*1743) trouwde in 1769 te Rijssen met Jan Kenkhuijs, zoon van Berend Kenkhuijs uit
Rijssen.
Janna en Jan Snijders kregen op de Snieder 4 kinderen: Mannes (*1769) die de opvolger werd, Berendina
(*1774), Hendrik (*1778) die jong overleed en weer Hendrik (1782-1855) die in 1815 trouwde met de weduwe
Hendrina Wolters en op Assink (5.3.250) ging wonen.
►
Mannes Snijders (1769-1841) huwde in 1805 met Jenneken Mensink (1778-1838), dochter van Jan
Mensink van Harremensink (5.3.180).
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: Jan (1807-1833) die schutter werd bij de Overijsselsche Schutterij

en in 1833 in het Garnizoens Hospitaal in Breda overleed, Jan Hendrik (1811-1874) die de opvolger werd en
Janna (1821-1886) die in 1867 te Wierden trouwde met de weduwnaar Hendrikus Bruggeman.
►
Van ca. 1844 tot 1850 woonden (Jan) Willem Buursink met echtgenote Jenneken Bosch en kinderen op
de Snieder. De familie woonde hiervoor in Enter. Willem (1801-1878), geboren in Ambt-Delden, was in 1827 in
Delden getrouwd met de uit Den Ham afkomstige Jenneken (1799-1866). Het paar had 6 kinderen, waarvan er
blijkbaar minimaal 3 op de Snieder hebben gewoond: Hendrik (1834-1897), Janna (1839-1925) die in 1862 zou
trouwen met Jan Hendrik Haykers van Klein Tjoonk (5.2.040) en Gerritdina (1842-1894). De andere kinderen
waren: Gerrit (1827-1886), Hendrika (1832-1914) en Derk (1837-1917) die in 1863 trouwde met Willemina
Vosgezang van (Nieuw) Swoferink (Borkeld 5.1.040) en erfgenaam op ’n Teemker in Elsenerbroek werd
(5.4.160).
In 1850 ging de familie Buursink-Bosch terug naar de gemeente Wierden. Willem en Jenneken zijn overleden in
de gemeente Rijssen.
►
Opvolger op de Snieder Jan Hendrik Snijders (1811-1874) trouwde in 1849 met Jenneken Kamphuis
(1823-1890) uit Enter. Jan Hendrik was in 1850 schaapherder op het Rommeler in Kerspel Goor.
Zij kregen 5 kinderen: de nog in Enter geboren Jenneken (1850-1890) die in 1867 te Wierden trouwde met de
klompenmaker Lucas Ezendam, Hendrik Jan (1853-1910) die ongehuwd bleef, Harmina (1856-1921) die in 1882
trouwde met Arend Jan Heumann en op de Baas in Stokkum ging wonen (Stockum 2.1.240), Hendrik (18591898) die opvolger op de Snieder werd en Jan (1862-1939) die ongehuwd bleef.
►
Hendrik Snijders (1859-1898) trouwde in 1889 met
Hendrika Harmina Dikkers (1864-1928), geboren op de
Klooster (Hericke 3.3.050).
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: Jenneken
(*1890) die in 1910 te Wierden trouwde met klompenmaker
Jan Puppels uit Enter, Johanna (1892-1898) en Hendrika
(1894-1895) die beiden jong overleden en Jan Hendrik
Snijders (*1895).
Na het overlijden van Hendrik Snijders in 1898 hertrouwde
Hendrika in 1902 te Rijssen met de in Lochem geboren
grondwerker Hendrik Jan Deurnink (1879-1952).
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: in Rijssen
Willemina Johanna Deurnink (*1903) die in 1924 trouwde
met Gerrit Eertink uit Enter, Janna Hendrika Deurnink
(*1904) en Hendrik Jan Deurnink (1908-1910) die - in Elsen
- jong overleed en in Elsen Hendrika Harmina Deurnink
(1911-1956) die trouwde met Gerrit Nieuwenhuis te Rijssen.
Het huwelijk tussen Hendrika Dikkers en Hendrik Jan
Deurnink hield 24 jaar stand, in 1927 scheidden zij.

Jenneken Paalman-ter Welle (*1913), Henk Nijhof
(*1928, knecht van Fort'nHanna), Hanna VastersStegeman (*1909, Fort'nHanna) en Aaltje
Paalman-Ulfman (*1934)

►
Omstreeks 1911 is Gerrit Jan Paalman (1858-1943),
komend van de Langenberg (5.3.380), met zijn familie op dit
erf gaan wonen. Gerrit Jan, geboren in Look (Holten) als
zoon van Jan Willem Paalman, was in 1886 getrouwd met
Janna Slots (1865-1937), geboren op de Holter Borkeld.
Gerrit Jan en Janna hadden 9 kinderen gekregen, waarvan de
eerste 3 nog in Holten waren geboren en de latere 6 in Elsen:
Jan Willem (*1887) die in 1945 op 58-jarige leeftijd huwde

Advertentie Dagblad van het Oosten; 30 juli 1938
Notaris Teesselink te Markelo zal op Maandagen 1 Aug. bij inzet en 15 Aug. bij toeslag, telkens des voormiddags te elf
uur, i.h."Cafe de Kemper" te Elsen krachtens gerechtelijk bevel, publiek verkopen, het aan Gerrit Jan Paalman en
kinderen in eigendom boerenerve “De Snieder” gelegen te Elsen, gemeente Markelo, bestaande uit huis met schuur,
weiland, bouwland, rietland veengrond en heide, samen groot 9 Hectaren 50 Aren 51 centiearen.
Aanvaarding: Het bouwland stoppelbloot i/d aanstaanden Herfst; het weiland 1 November a.s. en het huis en schuur 1
Januari a.s. Betaling 1 November a.s. Verkooplijsten te bekomen ten kantore van genoemden Notaris vanaf

Zaterdag 30 Juli a.s.
met Arendina Grobbe (48) in Enschede en naderhand erve Paalman aan de Enterveenweg (5.3.352) stichtte,
Egberdina (1889-1974) die in 1911 te Holten trouwde met haar neef Jan Hendrik Paalman in Look en na diens

overlijden (1916) in 1919 hertrouwde met de weduwnaar Jan Hendrik Zeendam en ging wonen op boerderij
Kempers in de Pothoek (later Paalman, Hericke 3.3.230), Albert Jan (1890-1894) die jong overleed, Gerritdina
Johanna (*1892) die in 1917 trouwde met Egbert Kruiskamp in Holten, weer Albert Jan (1894-1970) die in 1921
huwde met de weduwe Janna Egberts op de Strookappe in Look (Holten), Geertrui Janna (*1896) die in 1922 in
Rijssen trouwde met de in Bathmen geboren en op Nieuw Wassink (5.3.200) wonende Gerrit Jan Nijkamp en
naar Holten vertrok, Egbert (1899-1996) die in 1928 trouwde met Willemina Krijgsman en boerderij Paalman
aan de Larenseweg stichtte, Aaltje (*1903) die in 1930 zuivelarbeider Herman van de Riet uit Ambt Almelo
huwde en jongste zoon Gerrit Paalman (*1907) die de opvolger werd op Paalman/de Snieder.
►
Gerrit Paalman (1907-1945) trouwde in 1931 met Jenneken ter Welle (1913-1994) van
BaargJanWillem. Gerrit is net na de bevrijding in 1945 verongelukt bij het demonteren van een V1 nabij Flip op
de Holter Borkeld.
Gerrit en Jenneken hadden 4 kinderen: Gerrit Jan (1932-1968) die de opvolger werd, Jan Willem (*1938) die in
1963 trouwde met Gusta Enoch en naar Rijssen vertrok, Janna (*1939) die in 1965 trouwde met Herman Jan
Willem (Herman) Daggert van EgbertDaggert aan de Ensinkgoorsdijk en in Markelo-dorp ging wonen en Gerrit
Johan (Gerrit, *1945) die in 1974 trouwde met Johanna Hendrika (Annie) ter Balkt van het Zeldam (in 1948
geboren als dochter van Herman ter Balkt, pand 5.4.340 in Elsenerbroek) en aan de Rouwelaarsdijk de boerderij
Paalman stichtte.
6-8-1938
Notaris Teesselink te Markelo maakt bekend, dat het Erve “De Snieder” te Elsen, gemeente Markelo, is ingezet en staat
als volgt:
Perc. 1 op f 2500, perc. 2 op f200, perc. 3 op f400, perc. 4 op f 300, perc. 5 op f900, perc. 6 op f200, perc. 7 op f 200,
perc. 8 op f1300, perc. 9 op f600, perc. 10 op f160, perc. 11 op f330, perc. 12 op f120, perc. 13 op f100, perc. 14 op
f220, perc. 15 op f250, perc. 16 op f150, perc. 17 op f 90. Toeslag maandag 15 aug. A.s. des voormiddags 11 uur in het
Café “de Kemper” te Elsen. Verkoopboekjes te bekomen ten kantore van noteris Teesselink voornoemd.

►
Opvolger Gerrit Jan (1932-1968) trouwde in 1953 met Aaltje Ulfman (1934-2014) van Ulfman op de
Borkeld (5.1.160).
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren: Gerritje (Gerry) Paalman (*1953) die in 1972 trouwde met Johan
Wessels en op Fenneke (5.2.530) ging wonen en Gerrit Jan (Gerrit) Paalman (*1964) die bleef wonen op de
boerderij.

Sluitsteen van Gerrit Jan Paalman en Janna Slots.
►
Gerrit Paalman (*1964) trouwde in 1986 met Joke Poortman (*1965) uit Rijssen.
Zij kregen 3 kinderen: Celina (*1988), Gertjan (*1991) en Anna (*2002).

