
Boerderijnummer   5.1.060 

Erfnaam    erve Heetakke 

Oudste vermelding   1831 

Huidig adres    Meutgeertsweg 9 

Historie boerderij 

 

Dit woonhuis, tegenwoordig gelegen in de gemeente Rijssen-Holten aan de Meutgeertsweg 9, maar voorheen in 

de gemeente Markelo, Borkeldweg 23 staat op de plaats waar vroeger een boerderij stond. Deze boerderij werd 

in 1831 gesticht door Jannes Kappert, geboren op de boerderij Oud Kappert. De naam van de boerderij Heetakke 

is waarschijnlijk afgeleid van “heetakker” (akker op de hei). 

Omstreeks 1837 was het perceel ca. 0,5 ha groot. Het bezit ging over naar de Hervormde Diaconie van Elsen die 

het omstreeks 1874 inclusief 2,3 ha grond verkocht aan Gerrit Jan Klein Nagelvoort. De grondoppervlakte werd 

uitgebreid zodat er in 1894 ca. 4½ ha was. In 1963 was Hendrik Jan Klein Nagelvoort de eigenaar; hij bezat rond 

1968 ca. 4,1 ha grond. Het huis was ondertussen omstreeks 1962 vernieuwd. 

Na het overlijden van Hendrik Jan Klein Nagelvoort in 1980 werd het huis verkocht aan de familie Van der 

Kolk. In 1985 werd het oude huis afgebroken en er kwam er een nieuw woonhuis voor in de plaats. Vervolgens 

woonden er een aantal verschillende families. In 2008 werd het huis vanuit de familie Boeve verkocht aan de 

huidige bewoners Johan den Butter en Jiska van der Jagt. 

 

Bewoners: 

 

► De eerste bewoner was Jannes Kappert (1786-1851). Jannes was afkomstig van het nabijgelegen 

Kappert (5.1.070). Na zijn huwelijk woonde hij eerst in Bathmen. Hij was toen getrouwd met Gerritjen Beekman 

of Schoonhagen. Na het overlijden van Gerritjen trouwde hij met Geertjen Wengelmans (1786-1832), dochter 

van Hermen Wengelmans uit Barchem. Slechts 1 jaar na het stichten van deze boerderij de Heetakke overleed 

ook Geertjen. Daarop trouwde Jannes in 1836 

voor de derde keer. Zijn vrouw werd toen 

Hendrika Gerritzen (1801-1870) afkomstig van 

de boerderij Mullersmaat in de Dijkerhoek te 

Holten. Voor haar huwelijk met Jannes had zij al 

de dochter Hendrika (1834-1860) die door 

Jannes als zijn kind erkend werd. Hendrika werd 

slechts 25 jaar oud. In 1840 werd nog de zoon 

Gerrit Jan geboren die echter maar 2 jaar oud 

werd. In 1851 overleed ook vader Jannes zodat 

Hendrika Gerritzen in 1854 weer trouwde met de 

weduwnaar Gerrit Jan Brinkhof (1803-1875), 

zoon van Steven Brinkhof uit Ambt Delden. 

Vanwege hun gevorderde leeftijd werden uit dit 

tweede huwelijk geen kinderen meer geboren. 

Omdat de beide kinderen van Hendrika 

overleden waren, was er dus geen nakomeling 

die de boerderij kon overnemen. 

 

► Nieuwe bewoner werd toen in 1870 Gerrit Jan Klein Nagelvoort (1840-1910), geboren te Holten als 

zoon van Jan Willem Klein Nagelvoort. Hij was in 1865 getrouwd met Janna Aanstoot (1840-1907) eveneens 

afkomstig uit Holten.  Dit paar kreeg 6 kinderen. Willemina (1865-1899) trouwde in 1884 met Jan Albert 

Bouwhuis in Holten, Jan (1867-1954) trouwde in 1894 in Wierden met Hermina Smit, Johanna Alberdina (1870-

1949) trouwde in 1895 in Rijssen met Jan van de Willige, Gerrit Jan (*1872) werd maar 3 jaar oud, Berendina 

(*1879) trouwde in 1902 in Rijssen met Berend Jan Paalman die was geboren op het nabij gelegen Sprikkelman 

(5.1.080); zij vestigden zich op de Rijssener Borkeld (deze plaats zou naderhand ook Sprikkelman gaan heten) , 

zoon Gerrit Jan (*1876) werd de opvolger. Omstreeks 1890 kwam ook de moeder van Gerrit Jan (*1840), 

Geertrui Essen (1811-1900) op de Heetakke wonen, om hier de laatste jaren van haar leven te slijten. 

 

► Gerrit Jan Klein Nagelvoort (1876-1943) trouwde in 1903 met Aaltjen Hendriksen (1880-1966) van de 

naburige boerderij Nijmeijer (5.1.030). Uit het huwelijk werden 5 kinderen geboren. Janna (*1904) huwde in 

1925 Jannes Paalman in Holten, Fenneken (*1907) trouwde in 1932 in Holten met Gerrit Willem Rietman. 

Gerritdina (*1910) trouwde in 1941 met Jannes Beldman in Holten en Gerrit Jan (1922-2006) trouwde in Rijssen 

met Hanna Middelesch. De zoon Hendrik Jan (*1914) werd de opvolger. 

Gerrit Jan Klein Nagelvoort (*1876) voor De Heetakke 



 

► Hendrik Jan Klein Nagelvoort (1914-1980) trouwde in 1944 met Janna Gerritdina Paalman (Janna, 

*1917) geboren op Sprikkelman (zie hierboven) op de Rijssener Borkeld. Na het overlijden van Janna in 1963 

trouwde Hendrik Jan in 1966 met de in Rijssen geboren Tonia Kreijkes (1913-2001). Uit het eerste huwelijk 

werden 5 kinderen geboren. Dochter Aaltje (1945-1946) werd nog geen jaar oud. Arie (*1947) trouwde in 1972 

met Gardina Johanna (Ineke) Groteboer in Rijssen en hertrouwde in 1998 met Johanna Wilhelmina Wessels. Jan 

Willem (Jan, *1949) huwde in 1973 in Rijssen Geertruida (Truus) Averesch. Gerrie Janna (Gerrie, *1953) 

trouwde in 1974 met Hermannes (Herman) Nijland in Rijssen. Willem (Wim, *1957) trouwde in 1979 met 

Gerrie Aanstoot uit Holten en ging (ook) in Rijssen wonen. 

Hendrik Jan is overleden in Deventer. Echtgenote Tonia ging terug naar Rijssen; zij overleed in Hellendoorn. 

Na het overlijden van Hendrik Jan werd het huis verkocht. 

  

► Volgende bewoners omstreeks 1981 

waren het echtpaar Gerrit en Elsje van de Kolk 

en hun dochter Karin. Karin trouwde in 1984 

met Wim Wolters, geboren op de Klooke 

(Marckelo 1.4.030); zij gingen, na een verblijf 

elders, in 2002 op Wim’s ouderlijk huis 

Wolters aan de Winterkamperweg te Markelo 

wonen. De ouders Van der Kolk verhuisden 

hierna naar Enschede. 

Vervolgens werd omstreeks 1985 het oude 

huis “de Heetakke” afgebroken en vervangen 

door een nieuwe woning. Als eerst ging hier 

toen het bejaarde echtpaar Van Kalleveen uit 

Twello wonen. In 1998 kwam het paar Boeve-

van Velzen met hun 2 dochters naar dit huis. 

Maar het huwelijk eindigde in een 

echtscheiding en de woning moest opnieuw verkocht worden. Sinds 2008 woont hier het uit Hillegom 

afkomstige stel Johan den Butter en Jiska van der Jagt. 

Nieuwe woning op De Heetakke 


