Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.370
erve Glad’n(-Herman)
ca 1860
Enterveenweg 8

Historie boerderij
Dit erf is in de periode 1845-1875 gesticht op een stuk heidegrond wat mogelijk tussen 1846 en 1853 eigendom
was geworden van Gradus (Klein) Rotman, afkomstig van Klein Rotman /Leijden (5.3.360). Gradus verkreeg uit
de markeverdeling ruim 3 ha.
Mogelijk had het nieuwgebouwde boerderijtje eerst
nog de naam Leijden, echter al gauw werd de bijnaam
van Gradus, “’n Gladn” gebruikt. Naderhand werd,
naar de toenmalige bewoner Hermannus Nijhof, de
naam “GladnHermans” gebezigd.
Het oorspronkelijke boerderijtje; thans opslag

Omstreeks 1877 bezat Gradus (Klein) Rotman ca. 3,8
ha grond. Zoon Lambertus Rotman werd omstreeks
1882 de eigenaar, terwijl na Lambertus overlijden
(†1885) zijn broer Hermannus in 1895 eigenaar werd.
Deze had toen 5,4 ha grond in bezit. Na het overlijden
van Hermannus in 1898 erfden de weduwe Geeske
Rotman-ter Hofste en haar kinderen de boerderij.
Vervolgens werd de ongehuwde zoon Gradus Rotman
eigenaar. Omstreeks 1940 zette de neef Hermannus Nijhof, afkomstig van GladnBeernd (5.3.354), echter
grootgebracht hier op ’n Gladn, de boerderij voort. Hij werd later, omstreeks 1965/1967 (rond het overlijden van
Gradus) ook de eigenaar.
In 1956 is ten noorden van de oude boerderij een
nieuw woonhuis gebouwd. Het oude huis werd
naderhand als schuur gebruikt.
Het in 1956 gebouwde huis; afgebroken in 2004

Op een deel van het grondgebied werd omstreeks 1955
eveneens een onderkomen gesticht (5.3.358) waarvan
Gerrit Johan Nijhof (de Geije) in 1960 de eigenaar
werd.
In 1983 werd Hermannus’ zoon Jan Nijhof de eigenaar
van ’n Gladn/GladnHermans. Het woonhuis werd in
2004 vervangen door een nieuwe dubbele woning.
Bewoners:
►
Aannemend dat de boerderij omstreeks 1860 is gesticht, was Gradus (Klein) Rotman/Trinen (18211879), oudste zoon van Aleida Nijland van Leijden (5.3.360), de eerste bewoner. Zijn bijnaam was “’n Gladn”,
een naam die hij kreeg omdat hij er meestal “glad” (netjes) uitzag. Hij was in 1849 getrouwd met Janna ter
Morsche (1820-1879), dochter van Mannes ter Morsche uit Enter.
Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren die allen werden ingeschreven onder de familienaam Rotman:
Lambertus (1850-1885), klompenmaker/boerwerker, die de eerste de opvolger werd maar al vrij jong overleed.
Hermannus (1852-1898) de latere opvolger, Lucas (*1856) die jong overleed in 1858, Leide (1859-1934) die in
1881 trouwde met klompenmaker Jan Scholten uit Enter en Gerrit Hendrik (1865-1893) die ongehuwd bleef.
►
Latere opvolger Hermannus Rotman (1852-1898) trouwde in 1881 in Markelo met Geesken ter Hofste
(1859-1940), dochter van Gerrit Jan ter Hofste uit Enter.
Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, waarvan er 6 op jonge tot zeer jonge leeftijd overleden. Volwassen
werden: Janna Rotman (1883-1940) die in 1914 trouwde met de Rijssense steenvormer/veldarbeider Gerrit Jan
ten Zijthof (1879-1918, overleden in Elsen) en in 1923 hertrouwde met de weduwnaar en landbouwer Pieter
Adrianus Struijk uit Hoogvliet, Gradus Rotman (1886-1966) die ongehuwd bleef en Gerritdina Johanna Rotman

(1891-1969) die in 1916 huwde met Berend Jan Nijhof uit Rijssen en
naderhand op “GladnBeernd” (5.3.354 nu Enterveenweg 2) zou gaan
wonen.
Na het overlijden van Hermannus Rotman in 1898 hertrouwde Geesken ter
Hofste in 1899 met steenbakker Jacob Rietveld (1870-1956) uit
Amsterdam.
Uit dit huwelijk werd nog geboren dochter Hermina Rietveld (1900-1936)
die in 1920 trouwde met Antonie Boomkamp van “de Villa” in Beusbergen
en, na een scheiding in 1926, in 1931 in Wierden hertrouwde met de
weduwnaar en timmerman Gerhardus Johannes van Nes.

Steenbakker Jacob Rietveld

►
Op erve ‘n Gladn werd het boerenbedrijf voortgezet door
Hermannus Nijhof (1917-1989), kleinzoon van Hermannus Rotman en
afkomstig van GladnBeernd (5.3.354), die echter was grootgebracht hier
op ‘n Gladn. Hermannus trouwde in 1939 met Johanna Brinks (1912-1995)
uit Rijssen (zuster van Gerritdina Brinks op ’n Kaantenheer).
Zij kregen 6 kinderen: Hendrika Maria (Hendrika, *1939) die trouwde met
Johan Averesch en naar Rijssen verhuisde, Gerrit Johan (1941-1942) die
nog binnen het jaar overleed, Gerritdina Johanna (Dine,*1943) die in 1965
trouwde met Jan Willem Voortman en ook in Rijssen ging wonen, Hendrik
Jan (*1945) die nog jong in 1960 in Hellendoorn overleed, Jan (*1946) die
zou blijven wonen op ‘n Gladn en Grada (*1948) die in 1971 trouwde met
Henk Heuten in Rijssen.
►
Jan Nijhof (*1946) bleef op het ouderlijk huis. Hij trouwde in
1969 met Hendrika (Riek) Witten (1950-2006) uit Rijssen.
Jan en Hendrika kregen 3 kinderen: Jolanda (*1970) die in 2004 trouwde
met Gerrit Jan
Harbers (*1968) uit
Rijssen en in de ene
helft van het rond
2004 nieuwgebouwde
huis woont, Gerrit
(*1971) die bij zijn
vader in het andere
deel van het huis
verblijft en tenslotte
Hermannus Nijhof
(Herman, *1973) die
o.a. in Laren (Gld.)
woonde.

Hermannus Nijhof (*1917)

