Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.354
erve Glad’n(-Berend)
ca 1925
Enterveenweg 2

Historie boerderij
De grond ter plekke van deze woning werd bij de verdeling der markegronden omstreeks 1852 toegewezen aan
de “Buurtschap Elsen tot onderhoud der wegen”. In 1925 ging zowel het onderhoud van de vroegere
markewegen als het eigendom van deze grond over naar de gemeente Markelo. De gemeente stichtte hier
omstreeks 1925 een huisje, dat bewoond werd door het kinderrijke gezin van de in Rijssen geboren Berend Jan
Nijhof en Gerritdina Johanna Rotman. In 1952 kocht Berend Jan (toen GladnBeernd genoemd) het huis van de
gemeente. Hij was werkzaam als arbeider, kolenhandelaar, petroleumventer en later nog venter in
kruidenierswaren. Na het overlijden van Berend Jan (1957) werd in 1961 zijn dochter Hermanna Johanna,
getrouwd met Pieter Verseput de eigenares. Sinds 2010 is zoon Dinant Verseput de eigenaar; hij is sinds 2006
weer bewoner van dit pand.
Bewoners:
►
Eerste bewoner omstreeks 1925 was Gerritdina Johanna Rotman (1891-1969) van ’n Gladn/
Glad’nHermans (5.3.370) die in 1916 gehuwd was met Berend Jan Nijhof die van beroep arbeider,
kolenhandelaar en petroleumventer was. Berend Jan Nijhof (1892-1957) was geboren in Rijssen als zoon van
Egbert Nijhof en Hermanna Wissink. Deze Egbert Nijhof (1836-1902), geboren in Laren (Gld), had nog in Elsen
gewoond (zie bij 5.2.130 Straatman/Nijhof); hij was een jongere broer van Hendrik Jan Neihof (*1831) op
Schöppert (5.2.210). De nazaten van Egbert gingen als Nijhof verder door het leven en van Hendrik Jan als
Neihof !
Gerritdina woonde de eerste jaren na haar huwelijk nog in het ouderlijk huis (‘n
Gladn/GladnHermans), toen samen met haar familie een tijdje in de Achterhoek
(bij de Plecht/Greven a/d Leusmanweg) om ca. 1925 naar het nieuwe
onderkomen te verhuizen.
Uit het huwelijk van Gerritdina Johanna Rotman en Berend Jan Nijhof werden
11 kinderen geboren.
Zoon Hermannus (1917-1989) groeide op op zijn moeder’s ouderlijk huis
(5.3.370 ’n Gladn, later Glad’nHermans); hij trouwde in 1939 met Johanna
Brinks van de Rijssener Borkeld en werd de opvolger op ’n
Gladn/GladnHermans. Egbert Gerrit
Hendrik (Ep, 1918-1991) trouwde met
Maria Bosman in Rijssen (Tichelweg).
Gerrit Johan (Geije, 1920-1984)
scheidde van zijn eerste vrouw en
hertrouwde in 1955 Janna Jenneken
(Jo) Nijland uit Diepenheim; hij ging
Gerritdina Johanna Nijhofwonen aan de Enterveenweg in een
Rotman (*1891) en jongste
onderkomen dat naderhand “de Geije”
zoon Harman Marinus (*1936) (pand (5.3.358) werd genoemd.
Hermanna Johanna (1922-2010) werd opvolgster op “GladnBeernd”.
Jan (1924-1986) werd knecht bij de Forte (Fort’nHanna 5.3.310); hij
trouwde in 1955 met Geertruida Beverdam, dochter van Frederik
Beverdam in het Zuidbroek in Wierden en ging aldaar wonen. Johan
(1925-1994) trouwde in 1955 met de Arnhemse Annie Schreeuwer; hij
ging in Goor wonen en verhuisde later naar Rijssen. Geesken (19272009) trouwde in 1947 met de in Rheine (D.) geboren Johannes
Nieman en woonde o.a. lange tijd in de Achterhoek aan
Luttekeveldweg 2. Gerrit Hendrik (1928-1976) bleef ongehuwd; hij
werd boerenknecht bij de Forte (Fort’nHanna 5.3.310) en is aldaar
overleden. Gerritdina Johanna (Dientje, 1929-2010) huwde met Albert
Jan Egbers van Ossenjan uit Diepenheim en ging in Rijssen wonen.
Johanna Cornelia (Janna, *1931) trouwde (na een eerst geweigerde
Harman Marinus Nijhof (*1936) met
inzegening in de Eskerk in Rijssen) in 1954 met Dieks Ruumpol en
oudere broer Gerrit Hendrik (*1928)
ging in Nijverdal wonen. Tenslotte werd in 1936 Harman Marinus

(Herman/Harman) geboren die in 1958 trouwde met Jenneken (Jenny) Beverdam (*1939; zuster van eerder
genoemde Geertruida Beverdam); Herman ging in 1959 in Zuidbroek (Wierden) wonen; hij startte in 1963 in
Wierden een transportbedrijf op en was directeur van het latere transportbedrijf Nijhof-Wassink.
►
Hermanna Johanna Nijhof (1922-2010) trouwde in 1946 met Pieter Verseput (1925-2001), geboren in
Rotterdam. Pieter Verseput was weesjongen en was als bestedeling eerst naar Enter gekomen (bij
Trien’nHendrik, de Wilde); hij was naderhand boerenknecht bij Teunis Hargeerds in dorp Markelo.
Hermanna en Pieter kregen 3 kinderen. Berend Jan werd geboren in 1946; hij overleed jong in 1984, Dinant
kwam in 1959; hij ging naderhand weer op het ouderlijk huis wonen. Gerrit Pieter (Gerrit) werd geboren in
1965; hij woonde kort in België, waar hij zijn levensgezellin Claudine van Kerkhoven uit Hulst ontmoette. Zij
wonen sinds 1993 in Rijssen.
De familie Pieter Verseput vertrok in 1969 naar Markelo-dorp (Fokkerstraat) om in 1984 terug te keren naar ‘n
Gladn.
►
Dinant (*1959) keerde na in Markelo aan de
Fokkerstraat te hebben gewoond in 2006 terug op dit erf. Hij
woont er samen met Mariandel Proost (*1969), afkomstig uit
Enschede. Dinant kreeg uit een eerdere relatie 3 kinderen:
Dinant jr. (*1994) die in Etten Leur woont, Johnny (*1998) die
binnen een jaar overleed en Johan (*1999) die in Purmerend
woont. Mariandel heeft 2 kinderen: Jasper (*2001) en Robin
(*2003), allebei geboren in Enschede.

11-4-1950. Uit Indonesië terug.
De militair P. Verseput (Elsen) die zaterdag
uit Indonesië terug kwam, werd hartelijk
verwelkomd.
Als steeds was ook hier versiering
aangebracht en werden cadeaux aangeboden.
Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd
evenals andere autoriteiten, terwijl “De
Fanfare” een serenade bracht. De vreugde
was algemeen.

Transportbedrijf Nijhof, Nijhof-Wassink
Herman Nijhof werkte ongeveer 10 jaar bij diverse
transportondernemingen. Gaandeweg rijpte bij hem de wil om voor
zichzelf te beginnen. Het verkrijgen van een startkapitaal had nog de
meeste voeten in de aarde. Omdat weinig transporteurs zin hadden in
internationale transporten naar Italië, zag Nijhof zijn kans schoon. In
1964 hoorde hij een bericht op de radio dat de koers van zijn bedrijf
een definitieve wending gaf: bij Scheperboer in Goor was het vervoer
van 7-Up in de regio te vergeven. De klus ging naar Nijhof en
daarmee werd de basis voor H.M. Nijhof Transport Wierden gelegd.

Harman Nijhof (*1936) en Jenny
Beverdam (*1939)

Ook Evert Wassink had een eigen transportbedrijf in Wierden.
Herman Nijhof en Evert besloten de krachten te bundelen en per 1
januari 1967 werd het transportbedrijf Nijhof en Wassink opgericht.
Het begon allemaal aan de Stamanstraat in Wierden. Langzaam
groeide Nijhof-Wassink (Nijwa) in Wierden uit zijn jasje en in 1981
volgde de verhuizing van Nijwa naar de Fahrenheitstraat in Rijssen.
In 1992 stopte Herman als directeur; zijn zoon Freddy Nijhof volgde
hem op. Herman ging zich toen, tot aan zijn 69e, bezighouden met de
opzet van Nijhof-Wassink in Polen (o.a. Kutno, Poznan). NijhofWassink Transport is specialist geworden in bulktransport over weg,
spoor en water. Naast die in Nederland en Polen, zijn er vestigingen
in Duitsland en Hongarije. Er zijn inmiddels meer dan 1000
personeelsleden.

Vrachtauto’s uit de beginperiode van Nijhof-Wassink

