
Boerderijnummer   5.2.075 

Erfnaam    erve Zwemjan 

Oudste vermelding   1898 

Huidig adres    Oude Rijssenseweg 20 

 
Historie boerderij 

 

Op de plaats van erve Zwemkolk / ZwemJan stond omstreeks 1850 reeds een schaapskooi die eigendom was van 

Roos (5.2.160). In 1898 werd door Gerrit Jan Klumpers van Roos hier een huis gesticht. Het grondgebied 

omvatte toen een stuk heide van ca. 2,4 ha. De erfbenaming Zwemkolk komt van een zwemgat (een “welle”, 

bron) welk achter het huis was gelegen. 

Eerst woonde op dit erf o.a. een schaapherder. 

In 1908 was de eigenaar Teunis Wevers, de opvolger op Roos. Vanaf ca. 1909 werd de boerderij verhuurd aan 

de familie Eertink-Noteboom om omstreeks 1915 bewoond te worden door de eigen familie. Rond 1925 erfde de 

familie Jan Hartgerink- Gediene Wevers het huis met erbij ca. 10,9 ha grond. Het erf kreeg toen gaandeweg de 

naam ZwemJan. 

Er werd grond bijgekocht zodat omstreeks 1940 ca. 17,3 ha eigendom was. Er werd uitgebreid en bijgebouwd en 

er werd een kuikenfokbedrijf gesticht. Hendrik Hartgerink was in 1959 de eigenaar. Hij had een kuikenbroederij 

en exporteerde de kuikens o.a. naar het Midden-

Oosten. 

In het begin bezat Hendrik ca. 16,5 ha grond; 

hierna liep het grondbezit op maar na enige 

verkopen omstreeks 1962 was er ca. 22 ha aan 

grond. Vanaf 1985 werd het bezit afgebouwd. 

Er is tot 1994 geboerd, hierna werd begonnen 

met een vakantieboerderij. Zoon Gerard werd 

naderhand de eigenaar. 

Sluitsteen boven de oorspronkelijke niendeure: 

1898 JH GJW (Jan Hartgerink  Gerritdina 

Johanna Wevers) en HH  LG 1970 (Hendrik 

Hartgerink  Lammerdina Gersen). 

 

Vakantieboerderij Zwemkolk 

Begin 90-jaren werd op ZwemJan begonnen met een vakantieboerderij; in 1994 verkreeg men er de officiële 

vergunning voor en werden de schuren omgebouwd tot vertrekken geschikt voor max. 60 personen waar vooral 

van gebruik gemaakt wordt door scholen en clubs. Verder zijn er drie vakantiewoningen. 

In de schöppe werd door Hendrik Hartgerink een klein museum opgezet met streekgebonden 

gebruiksvoorwerpen en archeologische vondsten. Deze waren door hemzelf hoofdzakelijk op de nabij gelegen 

Friezenberg opgegraven. Hij was een verwoed verzamelaar van oude voorwerpen. 

Na het overlijden van Hendrik in 1994 werd door zoon Gerard de vakantieboerderij voortgezet. 

 

Bewoners: 

 

► Dit erf werd eerst bewoond door o.a. een schaapherder, in 

dienst bij Roos. Het is o.a. mogelijk dat het hier schaapherder Berend 

Jan Oosterkamp (1833-1916) van Oosterkamp in het Groenland 

(Marckelo 1.5.070) betrof. 

 

► Vanaf ca. 1909 woonde hier de landbouwer Hendrikus 

Eertink (1864-1939), geboren op Eertink (Hericke 3.2.110) met zijn 

in 1897 getrouwde vrouw Hendrika Noteboom (1876-1945). Zij 

kwamen toen van de Boars in Herike (Hericke 3.3.070) en brachten 2 

kinderen mee: Johanna (1898-1980) die in 1920 zou trouwen met 

Hendrik Willem Sanderman van Endeman/’n Dekker 

(Kluunvenneweg, Marckelo 1.3.400) en Dina Harmina (1903-1972). 

Ook Hendrika’s ouders, de in Bathmen geboren landbouwer Hendrik 

Willem Noteboom (1834-1917) en zijn echtgenote Janna Hekkert 

(1845-1918), kwamen mee. Omstreeks 1915 verhuisde de familie 

naar Groot Wilbers in Herike (Hericke 3.2.070), om daarna in 1921 

naar Weerselo te vertrekken. 

Boerderij Zwemjan omstreeks 1988 

Jan Hartgerink (*1893) met z'n jachtbuit 



► Nadat de familie Eertink-Noteboom was vertrokken, ging Gerritdina Johanna (Gediene) Wevers, 

dochter van de eigenaar Teunis Wevers op Roos (5.2.160) hier wonen. Gerritdina Johanna (1893-1957) trouwde 

in 1914 met Jan Hartgerink (1893-1982) van erve Hartgerink (5.2.390). Zij kregen 8 kinderen: Gerhardina 

Johanna (Dina, 1916-2008) die in 1941 trouwde met Arend Jan Hidders en naar Boslonink in de Dijkerhoek 

(Marckelo 1.2.320) vertrok, Truida Hendrika 

(Trui, 1919-2007) die in 1946 trouwde met 

Willem Hendrik (Wim) Hiddink in 

Diepenheim, Hendrika (Dika, 1922-2006) die in 

1946 huwde met Arend Jan Eertink van 

Schöppert in Stokkum (Stockum 2.1.110) en op 

Kievit/Schöppert aan Brinkweg 2  in Stokkum 

ging wonen, Janna (Hanna, 1924-2008) die in 

1955 huwde met Geert Jan Bathoorn en na op 

diverse plaatsen te hebben gewoond - o.a. in 

Zuid-Afrika en daarvoor omstreeks 1964 nog 

weer bij Hanna’s ouderlijk huis - zich in 

Haaksbergen vestigde, Hendrik (1926-1994) die 

op ZwemJan de opvolger werd, Johanna (1927-

1955) die gezinsverzorgster werd, Gerritdina 

Johanna (Gerda, *1931) die in 1955 trouwde 

met Jan Bouwmeester in Diepenheim en 

Johanna Hendrika (Jo, *1937) die in 1960 

trouwde met Derk (Dick) Roessink uit 

Geesteren (Gld.) en in Markelo-dorp ging 

wonen. 

 

► Hendrik Hartgerink (1926-1994) trouwde in 1954 met Lammerdina (Dina) Gersen (*1926), afkomstig 

van de Kooi uit Stokkum (Stockum 2.3.010). Zij kregen 3 kinderen: Jan (*1955) die in 1979 trouwde met Wilma 

Hakkert en ging wonen op het in eigendom verworven erve TönsJan (5.2.100), Henk (*1959) die in 1990 

trouwde met Johanna Meuleman van “Toone” uit de Holter Dijkerhoek en Gerard (*1962) die op ZwemJan bleef 

wonen. 

 

► Gerard Hartgerink (*1962) trouwde in 1993 met Diny Vorkink (*1964) uit de Holter Dijkerhoek. Zij 

hebben 2 kinderen: Gerben, geboren in 1997 en Robin die werd geboren in 2000. 

 

Op erve ZwemJan bevindt zich nog een woning. In deze woning woonden veelal tijdelijke huurders. Zo waren 

hier van ca. 1995 tot ca. 2007 Albert Hoegee en echtgenote Ria Hoegee (†2007). 

Vanaf 2009 zijn hier Gerrit Assink (*1954) en echtgenote Janny Assink-van de Maat (*1955) gaan wonen. Gerrit 

en Janny woonden hiervoor op Groot Reef (5.3.038) en daarvoor op ScholenGait (5.3.040). 

Zittend v.l.n.r: Trui (*1919), Gediene Hartgerink-Wevers (*1893), Jan 

Hartgerink (*1893) en Dina (*1916). Staand v.l.n.r.: Jo (*1937), Gerda 

(*1931), Janna (Johanna, *1927), Hendrik (*1926), Hanna (*1924) en 
Dika (*1922). 


