Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.1.160
Nijhuis
1433
Nijhuisweg 2

Historie boerderij
Het erve Nijhuis, gelegen aan Nijhuisweg 2 in de buurtschap Stokkum bij Markelo, wordt voor het
eerst vermeld in 1433; in dat jaar worden nl de grove en smalle tienden genoemd (d.i. een gedeelte
van de opbrengst van de oogst of van het slachten), die dan beleend zijn door Symen van der
Schulenborgh. Aanvankelijk was de boerderij een leengoed van de Bisschop van Utrecht en nadat de
katholieke eigendommen aan het eind van de 80-jarige oorlog met Spanje in beslag waren genomen,
is het in bezit gebleven van de provinciale overheid. Vandaar dat het ook een hofhorig erf werd
genoemd. Wat is hofhorigheid ?
Het hofstelsel ontstond in de Karolingische tijd (800-1000). In deze periode was het van belang een
constante aanvoer van producten in natura te hebben, omdat geld schaars was en de handel
achteruitliep. Daarom liet een grootgrondbezitter zijn landgoed bewerken door boeren, die een
gedeelte van hun oogst rechtstreeks aan hem afdroegen. Het centrum van een op een dergelijke wijze
geëxploiteerd landgoed werd gevormd door de hoofdhof, waar de hofheer of zijn vervanger - de
hofmeier - woonde. Voorts stond op het bezit een aantal kleine boerderijen, waar de horigen
woonden. Zij waren verplicht tot het leveren van goederen in natura en het verrichten van allerhande
diensten voor de eigenaar van de door hen bewerkte landerijen. Daarnaast waren de horige boeren
goederen en/of geld verschuldigd aan de heer bij een sterfgeval, bij vererving en bij een huwelijk.
Bovendien was de keuze van een huwelijkspartner gebonden aan bepaalde voorwaarden en waren ze
beperkt in hun bewegingsvrijheid. Juridisch gezien waren ze onderworpen aan het hofgericht, dat was
samengesteld uit de hofmeier en enkele hofhorigen. De boer was dus geen eigenaar maar pachter
van een boerderij. Hij diende elk jaar pachten, meestal zowel in geld als goederen te betalen. Het is
duidelijk dat hij vele verplichtingen had, maar toch ook wel bepaalde rechten verwierf. Er was dus
sprake van zowel persoonlijke als materiele onvrijheid. Het hield echter niet automatisch in dat hij het
economisch slechter had dan de niet-horigen. Integendeel, veelal waren ze zelfs welvarender dan
andere plattelandsbewoners. Bovendien was, zij het tegen betaling van hoge bedragen, het erfrecht
voor één van de kinderen verzekerd. De grootste moeilijkheid lag evenwel in de onregelmatigheid van
de geldelijke verplichtingen. Een aantal op elkaar volgende overdrachten, bv ten gevolge van
vroegtijdig overlijden, konden het boerenbedrijf van de horigen ruïneren.
Uit de rekeningen van de bisschop in 1381 en 1382 komen zes belangrijke hoven in Twente naar
voren, waarbij de hofhorigen verplicht waren tot het leveren van geld of goederen en het verlenen van
diensten. Dat waren de hoven te Oldenzaal, Ootmarsum, Weddehoen, Delden, Borne en Goor. De hof
te Ootmarsum was het belangrijkste bisschoppelijke bezit en het hofrecht van dit domeingoed was.
Nijhuis viel administratief onder de hof van Goor. (Van enkele van deze bovengenoemde hoven zijn
archieven bewaard gebleven; helaas echter niet van het hofgericht van Goor).
Een hofhorige man die zijn einde voelde naderen en nog een testament moest maken, werd onderworpen aan
een wonderlijk ritueel. De zieke man, die nog goed bij zijn verstand diende te zijn, moest zich in de kleren steken
die hij aantrok als hij op een hoogtijdag de kerk bezocht. Vervolgens moest hij met een mes of bijl in de hand uit
zijn huis lopen en buiten drie keer in de stiepel (de houten post die de grote inrijdeur van de boerderij in tweeën
deelt) of een boom houwen. Deze krachtproef moest worden voltooid in het bijzijn van de hofrichter en twee
getuigen.

Het hofstelsel raakte in West-Nederland vanaf de dertiende eeuw in verval. Met de toename van het
geld- en handelsverkeer nam het belang van de hoven af. Omdat de geldeconomie belangrijker werd,
was het voor de grootgrondbezitter minder van belang zijn aandeel in natura te ontvangen. Bovendien
waren de lasten van de horigen vastgelegd, zodat met een waardedaling van het geld de inkomsten
van de heren terugliepen. Vrijwel overal werden de oude verhoudingen ondersteboven gegooid en
hofhorige lasten omgezet in tijnzen, erfpachten en andere rechtsvormen.
In Oost Nederland (Twente en Achterhoek) had de horigheid echter een taai leven. Begin 19e eeuw
begon de provincie Overijssel, die in 1794 nog ca 180 boerderijen in haar bezit had, deze te verkopen.
Meestal hadden de toenmalige pachters de eerste keus om het erf aan te kopen. Zo ook Jan Nijhuis,
die in 1829 de mogelijkheid kreeg om hier gebruik van te maken. Hij kocht de boerderij, waar
meerdere generaties voorouders van hem woonden, voor een bedrag van f 1476,- incl. 16 percelen
grond omvattende 8½ hectare. Andere hofhorige erven in Markelo waren o.a. Boode, Dijkink, Leunk,
Wolberink, Scholte in't Hoff, Mensink en Worsink.

1475 Schattingsregister: Nijehus gewart, 1 schilt bet. 1½ golden rijnsche gulden.
In het schattingsregister van 1475 wordt het erf vermeld als zijnde gewaard, dwz het had stemrecht bij
de markevergaderingen.
1493. Inkomsten van het rentambt Twente.
Dyt nabescreven sint pachten, renten, vervallen ende upkomynge an gelde, saede ende anders van
het rentampts van Twente, ut bevele myns gnadiges heren Davids van Buorgondien, bisscop van
Utrecht, by my Jacob van Ittersom upgebort ende entfangen, angande up Sunte Mertensdagh in den
winter anno 1493 ende weder eyndende up Sunte Mertensdach in den winter anno 1494. Entfangen
van 't hoves Goor up Onses Heren Hemmelvordesdagh: het Nijehus wordt hierin enkele keren
genoemd wegens het betalen van tynsen, beden, bedeswyn, pacht- ende garfroggen. Bewoond door
Stycken Nijehus. Dat erve heft Becken ende wyl der nicht betaelen de pacht van 15 spint roggen.
In 1493 diende men aan pacht te betalen 15 spint rogge en de boerderij wordt dan bewoond door
Stycken Nijehus.
Rond 1600 omvatte Nyhuss "6½ mudde landes en 2 daghwerck broicklandes" en had men 4 paarden,
3 verckens en 5 ymen (bijenkorven).
Uit een acte van 1648 blijkt dat er in die tijd aan de provincie een jaarlijkse pacht betaald diende te
worden in de vorm van 2 mud rogge, 2 mud garst en 2 mud haver.
In 1674 krijgt Nijehuys f 50,- vergoeding vanwege geleden schade, veroorzaakt door legertroepen die
van Borckeloo naar Zwolle trokken, tijdens de Munsterse oorlog.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
1682. Vuurstedenregister. Bewoner Evert Nieuwhuys.
Dat het niet altijd meeviel om de pachten op te brengen bleek wel in 1681; er wordt dan vermeld: "is
pauper, daar is niets van te crijgen, is verbrant en leydt in een aerdt hutte; de meyer is seer arm en
desolaet gestorven".
17-6-1683. Everhard Berdenis, Dr. Verwalter Rigter van Kedingen, certificeert dat ter instantie van
Johan Rijcken, provisor van het Grote Gasthuis, Aelbert op 't Hoge Laer, Jacob Fruirick, Jan Loinck en
Jan Wolberinck onder eede verklaart hebben dat de weg tot de Dijckmate naast Reppelers maete,
welke het Grote Gasthuis van Nijhuis gekocht heeft, al voor 50 jaar vrij en onbekommerd door de
meyeren van dien gebruikt is, zonder door iemand gestoord te zijn.
In 1749 leent Aaltjen Nijhuis(-Kusbelt) f 200,- van Jan Loinck met als onderpand een 1½ dagwerk
hooyland:
Ick Roeloff Baron van Hoevell, Heere van Nienhuis, wegens Hooger Overigheid, Richter van
Kedingen, doe cond en certificere voor de suivere waerheid, dat voor mij en nabenoemde ceurnoten
personelijk gecompareerd en erschenen is Aeltjen Nijhuis uit de Boerschap Stokkum, geassisteert met
haer broer Derk Smit als haerer versochten en toegelaten momboir in desen dewelken bekende voor
haer self en als boedelhoudster en wettige voogdesse van haar kinderen wegens verstrekte en bij
haer comparante te danke ontfangenen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen Jan
Loinck, jongste zoon van Jan Loinck, bouwman op 't erve Loinck in Stokkum de somma van
tweehondert caroli gulden ad 20 stuivers het stuk, welke penningen sij comparante belooft jaerlix en
alle jaer te verrenten met twee gelijke gulden van het hondert tot de effectuele aflosse toe, welke ten
ieder tijden sal vrijstaen ten allen tijde te kunnen en mogen doen met de eene den anderen een half
jaer voor den verschijndag daervan de opsage doende sullende het eerste jaer rente verschijnen
wegens op den 6 May 1750 voor welke capitael en daerop te verlopene interesse sij comparante
verbint haer persoon en goederen en daervoor tot een speciael onderpand stellende haer eygen
doemelijke één en een half dagwerk hooyland gelegen met het eene einde aen 't Laer en met de
andere sijde langs 't gemeene broek in Stokkum, Gerichts Kedingen, soo en als door comparante
voormaals van Jan Brinkers of Landewers en desselfs huisvrouwe Berentjen is aengekoft, ten einde
hij rentheffer in cas van onverhoopte misbetalinge soo van capitael als interesse sig daer aen ten allen
tijde kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen renuncierende sij comparante alle beneficien
en privilegien rechtens desen eenigsins contrarierende en wel in specie van de exceptie van
ongetelden gelde, daer dit aldus passeerde waeren met mij Richter voorn. aen en over als ceurnoten
Jurriaen Jalink en Mr. Tobias van Ommen sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick

Richter dese neffens Derk Smit daertoe van haer comparante specialijk versocht dewijl sij niet
schrijven kan nog segel gebruikt uit haeren name mede te tekenen en te segelen. Getekent en
gesegelt en heeft Derk Smit hiertoe gebruikt het cachet van de Ed. Wolter Jalink. Actum Goor den 1
July 1749.
R. van Hoevell
Derk Smitt als momber
Derk Smitt.
In datzelfde jaar leent zij f 100,- van Harmen Nijmeyer met als onderpand een hooyland, de Leusmate
geheten, groot 1 dagwerk.
In 1748 verzoekt Nijhuis om hout voor de reparatie van de schoppe: 3 balken, 6 stijlen, 2 swepen, 2
platen, 5 span sporen, 10 krubben, posten en opzetters. In 1753 een verzoek om grondhout voor de
stallen en beuken planken boven den heerd. In 1761 verzoekt Hendrik Nijhuis om kwijtschelding van
de pacht omdat hij drie keer achter elkaar zijn vee door ziekte is kwijtgeraakt: de eerste keer 18, de
tweede keer 15 en de derde keer 10 koebeesten, neffens een van zijn beste paarden. In 1781 wordt
er bij de provincie wederom een dergelijke verzoek ingediend en in 1787 wordt verzocht om planken
te mogen kopen voor een nieuwe zolder, waarvan de oude was ingestort. Het verzoek wordt
ingewilligd: er worden 400 voeteyken 1½ duims planken aangeleverd. Ook kan er bij de provincie geld
geleend worden: in 1793 wordt er f 150,- opgenomen tegen 3%. In 1799 en 1800 volgen wederom
verzoeken om hout voor de zolder, het varkensschot, de schuur, paardenstal, koestal en reparaties
aan het huis.
In 1811 bestond de veestapel uit 1 merrie veulen, 7 koeien en 3 kalveren.
In 1816 dienen er reparaties te worden verricht aan het getimmer: een zolder op de kamer, grondhout
voor de peerdestal, een beddestee in de kamer, sparren en latten op de schure, deuren voor de
schure, een nieuw hekke, enz.
Hofhorige huwelijksvoorwaarden van Jan Nijhuis (1741-1815) in Stokkum:
De voorwaarden van Jan Nijhuis en Aaltjen Wilbers zijn hier en daar gebrekkig geschreven en met de
broeder en suster des bruidegoms eenige bedingen gemaakt, dog over 't geheel beschouwd en den
bruidschat die de bruid aanbrengt en bij 't Erve moet blijven tegen de uitgaven aan de broeders en
suster vergeleken, kan de ondergeschrevene niet zien dat tegen de Hofrechten strijd of met de
intentie der welgem. resolutie van Ridderschap en Steden, weshalven hij deselve mede ter hooge
approbatie van Weled. Mog. zeer onderdanig komt presenteeren en alzo beide parthien reeds onder
de geboden staan, versoeken deselve zeer reverentelijk van U Wed Mog een spoedige dispositie.
Hendrik Jan Bos, 16 Mey 1775.
Volgens de hofrechten moest Jan zijn huwelijk aldaar opgeven; hij heeft dat "vergeten" om onder de
bijbehorende betalingen uit te komen:
In den Hof Goor verswegene posten geaccordeert den 16 octob. 1777: Jan Nijhuis in Stokkum zijn
erfwinninge volgens zijn verklaringe wel aangegeven dog niet overgeschreven zijnde zal daarvoor
volgens gemelde resolutie betalen f 180,- En voor de opvaart van de vrouw Aaltjen Wilbers f 18,-, vrij
van boete.
Testament Jan Nijhuis opgemaakt in 1811:
Wij Griffier van het Vrede Gerigt des Cantons Goor certificeeren en verklaaren dat voor ons en
nabenoemde Getuigen op heeden verschenen is in persoon Jan Nijhuis woonende in de Buurschap
Stokkum en bij ons en de Getuigen bekend, zijnde zijn verstand en zinnen volkomen magtig zo ons
uiterlijk gebleek, dewelke verklaarde na rijpen berade en overleg te hebben goedgevonden over zijne
nalatenschap bij uiterste wille te beschikken in deezer voegen.
Dat zijnen zoon Jan Nijhuis van comparant zal erven zijne geheele nalatenschap, zo roerende als
onroerende Goederen, obligaties, actien en Crediten niets uitgezondert, en dus ook succederen in het
regt het welk Comparant op het hofhorige Erve Nijhuis in Stokkum geleegen, heeft niets en onder
deeze erfroep Conditie dat deezen zijnen zoon daarentegen uitkeerd aan zijne zes overige kinderen
met naame Janna, Hendrika, Arent, Jan Hendrik, Jenneken en Arent Jan die zijnen sterfdag beleven
of hunner lijfserven hetgeen volgt.
Aan zijne Dogters Janna en Hendrika ieder eene Som van Twintig guldens als hebbende bij hun
trouwen bereeds een behoorlijken uitzet gekreegen.
Aan zijne Zoons Arent en Arent Jan ieder dertig guldens eens.
Aan zijne Dogter Jenneken eene Som van Twintig Guldens en daarenboven voor een uitzet wanneer
zij komt te trouwen en anders niet, indien zij die bij het overlijden van Testator in gelijkheid van haar
zusters nog niet mogt gekreegen hebben een som van twee en vijftig guldens en tien stuivers.
Aan zijnen zoon Jan Hendrik eene som van Twintig guldens en bovendien zal zijnen geenstitueerden

Erfgenaam deezen zijnen broeder (die wegens een ongemak aan zijn been buiten staat is te dienen)
moeten onderhouden in voedsel, kleeding en Huisvestinge, en hem voor een zakstuiver Jaarlijks
uitkeeren Vijff Guldens, Zegge vijf Gulden.
Zullende zijnen zoon en Erfgenaam het hier voor en aan Compt. overige kinderen vermaakte moeten
uitkeren als dezelve komen te trouwen of zig buiten het Huis van hunne ouders begeven.
Daarenboven verpligt testator nog deezen zijnen zoon en Erfgenaamen, om, die van zijne Broeders of
Zusters welke (ongehuwd zijnde) ziek of zugtig mogten worden te moeten huisvesten en van het
nodige voedsel, deksel en onderhoud verzorgen.
Waarmeede Testator deeze zijne uiterste wille verklaarde te sluiten waarbij hij nadat hem dezelve in
tegenwoordigheid van Getuigen duidelijk was voorgeleezen verklaarde te blijven volharden, willende
en begeerende dat dezelve na zijn overlijden stipt zouden worden agtervolgd en nageleefd, zo als
dezelve na de wetten best zal kunnen bestaan.
Aldus gepasseerd voor ons Griffier voornoemd en Herman Bernard van der Namer, Jurrian Hoed,
Martien Rouenhorst en Willem te Rouenhorst als getuigen (bij ons bekend). En is deeze acte door den
Comparant en Getuigen benevens ons Griffier getekend.
Goor den zesden April agttien hondert en elf.
Jan Nihuis
H.B. van der Namer als Getuige
Jurrian Hoed als getuyge
Martien ten Rouwenhorst als get.
W. ten Rouwenhorst als getuige
Wolt. Jalink Griffier.
Huwelijkscontract dd 5-4-1811 i.v.m. voorgenomen huwelijk tussen Jan Nijhuis (1778-1949) en
Arendina Johanna Rengerink:
Wij Griffier van het Vredegerigt der Cantons Goor certificeeren en verklaaren hiermeede dat op
heeden voor ons en nabenoemde getuigen verscheenen zijn in persoon:
Jan Nijhuis, meerderjarig zoon van Jan Nijhuis en Aaltjen Wilbers echtelieden woonende in Stokkum
en bij ons bekend, welke beiden laatsten alhier meede compareerden ter eener, en
Arendina Johanna Rengerink, meerderjarig dogter van wijlen Christiaan Rengerink en Hendrika
Roessink, welke laatste alhier meede compareerde, woonende bij Diepenheim, bij ons niet
genoegsaam bekend, en hebben diensvolgens de nabenoemde getuigen ten haaren beiden opzigte
verklaard dat zij hun kennen voor de persoonen waarvoor zij zig uitgeven.
Verklaarende zij comparanten Jan Nijhuis en Arendina Johanna Rengerink voornoemd, met
malkanderen onder goedkeuring van wederzijdsche ouders voor zoverre nog in leven zijn, te hebben
opgerigt het volgend huwelijkscontract, waar op zig verbinden een wettig huwelijk aan te gaan en te
zullen voltrekken.
Eerstelijk brengd den compt. Jan Nijhuis ten huwelijk meede alle goederen welke hij tegenwoordig
bezit niets uitgezonderd. Zowel als het geene hem verder aanerven zal, zullende hij met zijne
aanstaande echtgenoote, bij zijne voornoemde vaders op het Erve Nijhuis koomen inwoonen.
Ten tweeden brengd de comparante Arendina Johanna Rengerink ten huwelijk meede al het geene zij
tegenwoordig bezit niets uitgezondert en in zonderheid. Zo daar is de som van vijfhondert en twee
gulden en tien stuivers als haar wegens haar vaderlijk goed bij kinderscheiding is toegedeelt, en door
haare moeder moet worden uitgekeerd.
Ten derden verklaaren de beide aanstaande echtgenooten voornoemd dit huwelijk aan te gaan in
gemeenschap van goederen.
Ten vierden verklaaren dezelfde aanstaande echtgenooten, wanneer uit dit hun voorgenoomen
huwelijk onverhoopt geene lijfserven mogten verwekt worden, elkanderen over en weeder de eerst
stervende de langstlevende tot zijne of haaren enige en universeele erfgenaame of erfgenaam, in alle
met daade na te latene goederen en geheele nalatenschap te stellen, nomineeren en institueeren
onder conditie dat de langstleevende van hun aan de ouders of grootouders der eerst stervende, bij
zoverre zijnen of haaren sterfdag mogten beleeven voor de legitime portie zullen uitkeeren, de kiste
met de kleederen en verdere lijfstoebehooren diee de eerststervende zal koomen na te laten,
waarvoor de wederzijdsche ouders verklaarden afstand te doen van alle regt hetgeen de wet hun uit
hoofde der hun competerende legitime portie toekend, waarmeede de comparanten verklaarden dit
huwelijkscontract te sluiten.
Aldus gepasseerd voor ons Griffier voornoemd en Jan Hendrik Kloeken, Hendrik Hungerink, Carel ten
Zijthoff en Jan Vruwink als getuigen, en is deeze acte door de comparanten boven genoemd
(behalven Aaltjen Wilbers die verklaard heeft niet te kunnen schrijven), voorts door de getuigen en
door ons Griffier eygenhandig ondertekend.
Op het Erve Nijhuis in Stokkum, den vijfden April des jaars agttien hondert elf.
Jan Nijhuis
Arendina Johana Rengerink
Jan Nuhuis
Heendrieeka Roeseenk
J.H. Kloeke als getuige
H. Hungerink als getuige
C. ten Zijthoff get.
Jan Vruwink als getuige
Wolt. Jalink Griffier.

In 1829 koopt Jan Nijhuis van Rijksdomeinen de erve welke gedurende eeuwen bewoond is
geweest door vele van zijn voorouders.
Het omvat tevens de volgende gronden:
1. Een huis en boomgaard, groot 9 roeden en 8 ellen.
2. Een schuur.
3. Een perceel bouwland, de gaarden, groot 27 roeden en 23 ellen.
4. Een dito, de kamp bij het huis, groot 99 roeden en 86 ellen.
5. Een dito, het Slootstuk, groot 9 roeden en 8 ellen.
6. Een dito, het Storkenneb, groot 11 roeden en 35 ellen
7. Een dito, het Breestuk, groot 27 roeden en 23 ellen.
8. Een dito, het Speekenstuk, groot 24 roeden en 96 ellen.
9. Een dito, het Legenkamp, groot 81 roeden en 70 ellen.
10.Een dito, den Hoogenkamp, groot 2 bunders, 17 roeden en 86 ellen.
11.Een dito, het Blikstuk, groot 36 roeden en 31 ellen.
12.Een dito, het Rieginkshegestuk, groot 54 roeden en 47 ellen.
13.Een dito, het Heetland, groot 22 roeden en 69 ellen.
14.Een dito, het Beldstuk, groot 18 roeden en 16 ellen.
15.Een dito, het stuk voor 't Loo, groot 18 roeden en 16 ellen.
16.Een dito, het stuk in het Loo, groot 68 roeden en 9 ellen.
17.Een perceel hooiland, de Leusmaat, groot 81 roeden en 70 ellen.
18.Een dito, de Rotmaat en Kop, groot 2 bunders, 44 roeden en 10 ellen.
19.Een wheeme in de marke.
De erve en landerijen zijn verkocht voor f 1476,Bovendien zijn ze nog schuldig een kapitaal f 50,Een obligatie van het jaar 1780 groot f 150,Achterstallige pacht en rente f 55,Totaal f 1731,-. Het bedrag dient betaald te worden in 5 jaarlijkse termijnen.
10-6-1837 Testament Jan Nijhuis (1778-1849):
Voor Wolter Jalink openbaar notaris in de residentie van Goor hoofdplaats in het kanton van dien
naam Arrondissement Almelo provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid van de hierna te
noemende getuigen.
Compareerde Jan Nijhuis landbouwer wonende in de buurtschap Stokkum gemeente Markelo
nummer zeven in het kanton Goor voornoemd zijnde de comparant gezond naar ziel en lighaam zijn
geheugen en oordeel hebbende zoo als bleek uit zijne gesprekken met den voornoemden notaris in
tegenwoordigheid der na te noemene getuigen hebbende den comparant zich ten na te melden einde
begeven ten kantore van voornoemden notaris alwaar ook geroepene en tans tegenwoordig zijnde
getuigen hierna genoemd.
Dewelke in het vooruitzicht van de dood en na zijne ziele aan God haren Schepper te hebben
aanbevolen heeft gemaakt en opgegeven of voorgezegd aan voornoemden notaris en in
tegenwoordigheid der getuigen zijn testament en bevel van uitersten wil hetwelk den voornoemden
notaris geschreven heeft zoo als het door den testateur is opgegeven en alhier volgd.
Ik geef en legateer aan mijne zoons Jan Arent Nijhuis en Hendrik Nijhuis voor derzelver erfdelen in
mijne nalatenschap ieder eene som van vijftig gulden.
Ik geef en legateer aan mijne dochters Johanna Nijhuis en Aaltjen Nijhuis voor dezelver erfdelen in
mijne nalatenschap ieder eene som van vijftig gulden.
En wat het overschot betreft van alle mijne goederen roerende en onroerende uitschulden regten en
actien en in het algemeen al hetgeen verder of anderswijze aan nalatenschap zal uitmaken hetzelve
geef en legateer ik aan mijnen oudsten zoon Christiaan Nijhuis welke ik tot dat einde stelle tot mijnen
algemeenen legateur of erfgenaam onder de verpligting om te betalen alle mijnen schulden om uit te
keren en te betalen de bovengemelde legaten aan mijne vier andere kinderen hierboven gemaakt om
bovendien mijne vier overige kinderen zoolang zij ongehuwd blijven in hunne voorzeide legaten niet
zullen hebben ontvangen bij ziekte of zugtigheid te huisvesten voeden en oppassen tot herstel toe en
om mijne begravenis te bekostigen.
Wanneer echter bij mijn leven de voornoemde legaten aan mijne vier eerstgemelde kinderen gemaakt
geheel of gedeeltelijk mogten zijn gegeven of uitgekeerd zal zulks strekken in voldoening of in
mindering van die legaten. Indien een of meer mijne kinderen voor mij mogt of mogten zijn overleden
is mijne bedoeling wil en begeerte dat het aan de zoodanige gemaakte zal vervallen en vererven op
de wettige afkomelingen van zoodanige vooroverledene of vooroverledenen respective. En indien een
of meer mijner kinderen of afkomelingen boven de anderen mogt of mogten zijn bevoordeelt door de

beschikkingen bij dit testament gemaakt wil en begeer ik dat zulks zal worden aangemerkt als aan
dezulke gemaakt onder den titel van vooruitgemeting en boven het erfdeel hetzelve aan de zoodanige
vooruitmakende bij deze.
Deze aldus gedaan opgegeven door den testateur aan gemelden notaris en geschreven staande de
voorzeide opgave door gemelden notaris in tegenwoordigheid der getuigen en vervolgens is dit
testament door gemelden notaris in tegenwoordigheid der getuigen voorgelezen aan den testateur
welke gezegd heeft dit alles wel te verstaan en daarbij te volharden als zijnen wil bevattende.
Gedaan en gepasseerd te Goor ten kantore van voornoemden notaris in tegenwoordigheid van
Reinier Navers wever en Karel de Lat daghuurder en Jan Albert Paalman klompmaker en van Cornelis
Oosteweeghel zonder beroep alle wonende binnen Goor voormeld getuigen hiertoe expres verzocht
den tienden Juny des jaars achttienhonderd zevenendertig des middags ten twaalf ure; en heeft den
testateur met de vier getuigen an den notaris na gemelde voorlezing onderteekend dit testament
hetwelk gebleven is onder de bewaring van voornoemden notaris.
Jan Nijhuis
R.Navers
K.de Lat
J.A.Paalman
C.Oosteweeghel
Wolt.Jalink notaris.
1838. Aanstelling voogd na overlijden Arendina Johanna Rengers:
In den jare achtien honderd acht en dertig den tienden der maand Maart compareerde voor ons
Meester Adriaan Pieter Jan de Schepper Vrederigter des Kantons Goor Arondissement Almelo,
Provincie Overijssel, geassisteerd met onzen Griffier en ons bekenden ter plaatse een gewone
regtzitting binnen Goor.
Jan Nijhuis, landbouwer in de buurschap Stokkum gemeente Markelo dezes kantons, weduwnaar van
Arendina Johanna Rengers overleden den twintigsten Juny des vorigen jaars, vader en voogd zijner
drie minderjarige kinderen bij wijlen zijne gezegde huisvrouw in echte verwekt, met name Aaltjen, oud
achttien jaar, Jan Arend oud zestien jaar en Hendrik Nijhuis oud dertien jaar. Te kennen gevende dat
ter voldoening aan de wet hij thans eenen toezienden voogd wenst te benoemen te zien ten einde
hem in de voogdij over gezegde zijne minderjarige kinderen. Dat hij daartoe den raad van
naastbestaanden en goede vrienden heeft mede gebragt ons toegekende onder onze zitting daartoe
te willen overgaan, hebbende na voorlezing geteekend. J.Nijhuis
Aan welk verzoek gevolg verleenende zijn daarop dan voor ons verscheenen:
1. Gerrit Leferink oud zeven en vijftig jaren
2. Jannes Bennink oud vijf en veertig jaren, beide behuwd ooms
3. Christiaan Nijhuis oud drie en twintig jaren, broeder van moederszijde
4. Arend Nijhuis oud een en vijftig jaren, volle oom
5. Jan Hendrik Leunk oud zeven en dertig jaren en
6. Berend Peusschers oud een en zestig jaren, beide behuwd ooms van vaderszijde, wonende de
tweede genoemde in de gemeente Neede, provincie Gelderland en de vijf overigen in die van Markelo
gemeld.
Deze familieraad aldus onder onze voorzitting tesamen gesteld zijnde, hebben wij de leden de
overdragt in het hoofd dezes gedaan ter kennis gebragt en hun verzogt ons te willen bekend maken
met den persoon die zij als toezienden voogd in dezen verlangden benoemd te zien. Het geweten der
gezamentlijke leden heeft verhoofd dien aangaande door ons ingewonnend zijnde zoo hebben den
comparanten eenparig met uitzondering van Gerrit Leferink, die verklaarde naar de uitspraak zich te
zullen gedragen tot toeziende voogd en deze voogdij aangesteld den zoo over gemelden persoon van
Gerrit Leferink, zijnde behuwd oom van de in dezen betrokken minderjarigen.
Over met dit bijna eenstemmig gevoelen zoo hebben wij Vrederigter vernoemd tot toeziende voogd als
bovengemeld uitgeroepen en aangesteld meergemelden persoon van Gerrit Leferink die op daartoe
gedaan aanzoek heeft verklaard, diens post te aanvaarden tevens met eede belovende zoo veel in
zijn vermogen is de belangen der in dezen genoemde minderjarigen te zullen behartigen.
Ten blijke waarvan wij dit proces verbaal hebben opgemaakt, hetwelk na gedane voorlezing door den
comparanten met uitzondering van den tweeden en vierden genoemden die verklaarden niet te
kunnen schrijven voor ons een onzen Griffier is onderteekend ten dage en jare als boven.
G.Leferink
A.P.J.de Schepper V.Regter
C.Nijhuis
J.H.Leunk
H.Verbeek Griffier
B.Peusschers
Na de toewijzing uit de markedeling in het midden van de 19e eeuw omvatte het bedrijf totaal ca 24
hectare grond. Door o.a.verervingen was de omvang in 1985 ca 18 ha.
21-2-1879 Testament Christiaan Nijhuis (1816-1879).
Op heden den eenentwintigsten February des jaars eenduizend achthonderd negen en zeventig is
voor mij Willem Fredrik van der Meulen notaris te Goor in tegenwoordigheid der na te benoemen

getuigen verschenen,
Christiaan Nijhuis landbouwer wonende te Stokkum Markelo mij notaris bekend.
Welke zijn testament willende maken daar van aan mij notaris buiten tegenwoordigheid der getuigen
zakelijk opgave heeft gedaan naar aanleiding daarvan die wil door mij notaris is opgesteld zooals ik
hier heb doen schrijven als volgt.
De erflater geeft, maakt en legateert aan zijne echtgenoote Christina Snellink het levenslange
vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap niets daarvan uitgezonderd haar vrijstellende van het
stellen van zekerheid.
Alvorens de voorlezing daarvan is geschied heeft de erflater zijnen uitersten wil nader zakelijk in
tegenwoordigheid der getuigen opgegeven daarna is de als voormeld en geschriftig kragte uiterste wil
door mij notaris aan den erflater voorgelezen en door mij aan hem afgevraagd of het voorgelezene
zijnen uitersten wil bevat waarop hij toestemmend heeft geantwoord al hetwelk zoo voorlezing
afvraging als beantwoording mede in tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gehad.
Gedaan en verleden te Stokkum gemeld ten woonhuize van den erflater in tegenwoordigheid van
Johannes Euphenius Carel Nijhuis kantoorbediende wonende te Goor en Albert Wagenaar
landbouwer wonende onder Markelo als getuigen welke met den erflater en mij notaris onmiddelijk na
gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.
C.Nihuis
J.E.C.Nijhuis
A.Wagenaar
W.F.van der Meulen not.
12-4-1883. Overdracht van Erve Nijhuis van Christina Snellink (wed. van Christiaan Nijhuis) aan haar
zoon Hendrik Jan Nijhuis:
Op heden den twaalfden April des jaars achttienhonderd drieentachtig is voor mij Willem Fredrik van
der Muelen notaris te Goor in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen
Christina Snellink weduwe van Christiaan Nijhuis zonder beroep wonende te Stokkum Markelo
Welke verklaart te hebben verkocht en mitsdien bij desen in vollen en vrijen eigendom af te staan en
over te dragen aan Hendrik Jan Nijhuis landbouwer wonende te Stokkum gemeld alhier tegenwoordig
en in koop aannemende,
Het aandeel van verkoopster in de huwelijksgemeenschap welke ingevolge de tegenwoordige wil
heeft bestaan tusschen haar en harer overledenen echtgenoot Christiaan Nijhuis op den zevenden
maart achttienhonderd negen en zeventig door den dood van dien echtgenoot ontbonden en tot op
heden nog onverdeeld in het bezit van de verkoopster. In diervoege dat alle daartoe behoorende
goederen en rechten wat het aandeel aan verkoopster betreft van nu voortaan in volkomen eigendom
zullen toebehoren aan den kooper in dese die daarentegen ook belast blijft met het aandeel van
verkoopster in de schulden aan des gemeenschap begroot op twee duizend gulden.
Den verkoop is gesloten voor eene som van drieduizend gulden in mindering waarvan de verkoopster
erkent aan den kooper te hebben ontvangen negentien honderd gulden waarvoor volledige kwitantie
bij dese onder wijdere bepaling dat hij kooper de overige elfhonderd gulden zal moeten uitbetalen na
het overlijden van verkoopster aan zijne zusters Arendina, Reintje, Johanna en Jenneken Nijhuis of
hare afkomelingen en wel aan de drie eerst genoemden elk tweehonderd gulden en aan de
laatstgenoemde vijfhonderd gulden waartoe de kooper zich verbind bij deze behoudens welke
verplichting de verkoopster den kooper stelt en vestigt in den volkomen eigendom van haar aandeel in
alle tot overschreven huwelijks gemeenschap behoorende de goederen om daarmede van nu aan te
kunnen doen handelen naar wel gevallen.
Tot voorschreven huwelijks gemeenschap behooren de navolgende onroerende goederen: onder
Diepenheim de kadastrale perceelen sectie B nummers 605 en 685. En onder Markelo de kadastrale
perceelen sectie D nummers 12, 24, 144, 19, 45, 47, 179, 243, 247, 256, 275, 287, 296, 325, 357,
358, 738, 808, 830, 1115, 1512, 1513, 1518, 685, 690, 680, 1011, 1943, 1944, 1012, Sectie F
nummers 119, 617, 682, 763 en de onverdeelde helft van Sectie F nummer 117. Partijen verklaren dat
aan deze goederen geen eigendomsbewijzen of titels van aankomst bestaan of bekend zijn.
Gedaan en verleden te Stokkum gemeld ten woonhuize van de verkoopster in tegenwoordigheid van
Johannes Euphemius Carel Nijhuis kantoorbediende wonende te Goor en Gerrit Hendrik Heuten
landbouwer wonende onder Markelo als getuigen met partijen aan mij notaris bekend.
En hebben partijen met getuigen nevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing deze minute
geteekend.
C.Snellink
H.J.Nijhuis
J.E.C.Nijhuis
G.H.Heuten
W.F.van der Muelen not.
In 1907 vinden we een notariele akte waarin genoemd worden Hendrik Jan Nijhuis en zijn beide
zonen Jan en Arend Jan i.v.m. leenschulden aan Gerrit Stokkentreeft, electricien te Markelo,
minderjarig zoon van van wijlen Hermanus Stokkentreeft en van Didrika Johanna Eggink. Het gaat om
een totaal bedrag van f 1528,74 incl. rente.

Uit 1941 is er een omschrijving van de boerderij: de toenmalige bebouwing stamt uit ca 1800. Het is
een hallehuis met wolfseind en boven- of endskamer ook met wolfseind en een oelegat op het dak.
Verder is er een Bentheimer stenen put met haal en er is nog een oude paardekrib uit 1831 met de
opschriften JNH ADR (Jan NijHuis ArenDina Rengerink). De Bentheimer waterput is na de oorlog
verkocht aan Hotel de Herikerberg en later ergens in de gemeente Wierden terecht gekomen.
De boerderij is na WO II meerdere keren verbouwd; in 1968 is de zo karakteristieke endskamer
verdwenen en inmiddels is het erve geheel tot woonboerderij aangepast.
Sinds ca 1985 wordt er niet meer geboerd op Nijhuis; er wonen echter nog steeds nazaten, hoewel
niet meer met de naam Nijhuis en heden heeft men een hoveniersbedrijf.
Bewoning
Jan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, overleden voor 1681 te Stokkum.
Kinderen:
1.
Jenneken Nieuwhuis, geboren circa 1662 te Stokkum.
2.
Aeltjen Nijhuis, geboren circa 1665 te Stokkum, huwt 8-8-1697 te Goor met Jan Leefferink,
wed. van Trijntje Roessen.
3.
Hermken Niewhuis, geboren circa 1668 te Stokkum, overleden circa 1703 te Stokkum, huwt
14-4-1695 (21-4-1695 te Laren) met Jan Paesschers/Stockum.
Jenneken Nieuwhuis, geboren circa 1662 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk (1) op 13-03-1687 te Markelo met Willem Häver/Scholte in 't Hoff, landbouwer
op Nijhuis, geboren te Stokkum, begraven 05-1709 te Markelo, zn. van Willem Haver/Stokkum.
Gehuwd voor de kerk (2) op 09-02-1710 te Markelo met Gerrit Camers, 33 jaar oud, landbouwer op
Nijhuis, geboren te Stokkum, gedoopt op 09-04-1676 te Markelo, overleden voor 1745 te Stokkum, zn.
van Lubbert Camers.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Aeltjen Nieuwhuises, geboren te Stokkum, gedoopt op 05-02-1688 te Markelo.
2.
Willemtjen Nieuwhuis, geboren te Stokkum, gedoopt op 14-08-1692 te Markelo, huwt
4-6-1719 te Diepenheim met Claas Gerritsen Alberts.
3.
Henrick Nieuwhuises, geboren te Stokkum, gedoopt op 29-03-1696 te Markelo.
4.
Jan Nieuhuis, gedoopt 1702 te Markelo.
Jan Nieuhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren te Stokkum, gedoopt 1702 te Markelo, overleden circa
1744 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk (1) op 11-07-1728 te Markelo met buurmeisje Jenneken Hungering, 24 jaar
oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 16-12-1703 te Markelo, begraven op 06-12-1728 te Markelo op
24-jarige leeftijd, dg. van Egbert Megeling en Hermken Hungering.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-05-1729 te Markelo met Aeltjen Kusbelt, 22 jaar oud, geboren te
Beusbergen, gedoopt op 17-04-1707 te Markelo, overleden na 1752 te Stokkum.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Willem Nieuhuis, geboren te Stokkum, gedoopt op 02-07-1730 te Markelo, begraven op
09-10-1730 te Markelo, 99 dagen oud.
2.
Wilmken Nieuhuis, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-10-1731 te Markelo, overleden op
14-12-1779 te Gelselaar op 48-jarige leeftijd, begraven op 16-12-1779, huwt ca 1760 met Jan
Hendrik Krebbers van Kreyenbeld/Westervlier.
3.
Berentjen Nijhuis, geboren circa 1734 te Stokkum, huwt 20-5-1787 te Geesteren met wed.
Jan Derk Greupink/Eibergen.
4.
Janna Nijhuis, geboren circa 1739 te Stokkum, overleden circa 1780 te Stokkum, huwt
27-8-1774 met Theunis Wolberink.
5.
Jan Nijhuis, geboren op 02-05-1741 te Stokkum.
6.
Hendrik Nijhuis, geboren circa 1743 te Stokkum.
Aaltjen Kusbelt hertrouwt ca 1745 met buurman Hendrik Hilbert, geboren te Stokkum, gedoopt op
06-11-1712 te Markelo, overleden na 1765 te Stokkum, zn. van Roelof Camers op Hilberts.
Jan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren op 02-05-1741 te Stokkum, overleden op 10-05-1815 te
Markelo op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 30-04-1775 te Markelo met Aaltjen Kuipers of Wilbers,
17 jaar oud, geboren te Harke, gedoopt op 09-04-1758 te Markelo, overleden op 20-09-1827 te
Markelo op 69-jarige leeftijd, dg. van Hendrick Kuipers op Wilbers.
Uit dit huwelijk:
1.
Janna Nieuwhuys, geboren te Stokkum, gedoopt op 23-06-1776 te Markelo, overleden op
12-11-1853 te Stokkum op 77-jarige leeftijd, huwt 22-7-1798 met Jan Hendrik Leunk of
Wennink.

2.
3.

Jan Nieuwhuys, gedoopt op 22-03-1778 te Markelo.
Aaltjen Nieuwhuys, geboren te Stokkum, gedoopt op 22-04-1781 te Markelo, overleden voor
1811.
4.
Hendrika Nieuwhuys, geboren te Stokkum, gedoopt op 06-04-1783 te Markelo, overleden op
15-05-1822 te Markelo op 39-jarige leeftijd, huwt 5-9-1807 met Berend Puisschers.
5.
Arend Nieuwhuys, landbouwer, geboren te Stokkum, gedoopt op 27-12-1785 te Markelo,
overleden op 18-09-1855 te Dijkerhoek op 69-jarige leeftijd, huwt 23-12-1819 met wed.
Hendrina Wannink.
6.
Jan Hendrik Nieuwhuis, geboren te Stokkum, gedoopt op 01-06-1788 te Markelo, overleden
op 02-07-1828 te Stokkum op 40-jarige leeftijd. Ongehuwd; had een ongemak aan zijn been.
7.
Jenneken Nieuwhuis, geboren te Stokkum, gedoopt op 30-01-1791 te Markelo, overleden op
22-11-1877 te Diepenheim op 86-jarige leeftijd, huwt 9-6-1836 te Diepenheim met koetsier
Hendrik Marsman/Lochem.
8.
Arend Jan Nijhoeses, landbouwer, geboren op 01-05-1793 te Stokkum, overleden op
09-03-1835 te Diepenheim op 41-jarige leeftijd, huwt 13-2-1833 te Diepenheim met wed.
Harmiena Nijhof.
Jan Nieuwhuys, landbouwer op Nijhuis, geboren te Stokkum, gedoopt op 22-03-1778 te Markelo,
overleden op 03-04-1849 te Stokkum op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-04-1811 te Goor met Arendina Johanna Rengerink, 24 jaar oud,
gedoopt op 11-10-1786 te Diepenheim, overleden op 20-06-1837 te Stokkum op 50-jarige leeftijd, dg.
van Christiaan Rengerink/Diepenheim.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Nijhuis, geboren op 02-08-1812 te Stokkum, overleden op 05-08-1812 te Stokkum,
3 dagen oud.
2.
Johanna Nijhuis, geboren op 09-10-1813 te Stokkum, overleden op 09-09-1859 te
Diepenheim op 45-jarige leeftijd, huwt 3-12-1846 met Arend Jan Hidders.
3.
Christiaan Nijhuis, geboren op 20-04-1816 te Stokkum.
4.
Aaltje Nijhuis, geboren op 13-03-1819 te Stokkum, overleden op 20-04-1896 te Borculo op
77-jarige leeftijd, huwt 24-11-1848 te Borculo met Antonie Hartelman.
5.
Jan Arend Nijhuis, landbouwer, geboren op 18-03-1822 te Stokkum, overleden op
15-04-1897 te Stokkum op 75-jarige leeftijd. Ongehuwd.
6.
Hendrik Nijhuis, landbouwer, geboren op 24-10-1824 te Stokkum, overleden op 11-08-1907
te Neede op 82-jarige leeftijd, huwt 22-9-1870 met Aaltje Vennebekken.
Christiaan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren op 20-04-1816 te Stokkum, overleden op
07-03-1879 te Stokkum op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-05-1847 te Markelo met Christina Snellink, 24 jaar oud, geboren
op 15-11-1822 te Stokkum, overleden op 08-06-1883 te Stokkum op 60-jarige leeftijd, dg. van Arend
Jan Snellink/Stokkum.
Uit dit huwelijk:
1.
Arendina Nijhuis, geboren op 28-01-1848 te Stokkum, overleden op 06-03-1920 te Stokkum
op 72-jarige leeftijd, huwt 6-10-1870 met buurman Jan Lammertink.
2.
Reintjen Nijhuis, geboren op 05-02-1850 te Stokkum, overleden op 12-03-1909 te Wolfheze
op 59-jarige leeftijd, huwt 17-1-1879 met Gerhard Johannes Rensink.
3.
Johanna Nijhuis, geboren op 11-04-1852 te Stokkum, overleden op 17-04-1917 te Markelo
op 65-jarige leeftijd, huwt 19-6-1879 te Delden met Jan Hendrik Goorhuis.
4.
Hendrik Jan Nijhuis, geboren op 28-02-1855 te Stokkum, overleden op 19-05-1860 te
Stokkum op 5-jarige leeftijd.
5.
Gerridina Nijhuis, geboren op 29-09-1857 te Stokkum, overleden op 30-08-1867 te Stokkum
op 9-jarige leeftijd.
6.
Hendrik Jan Nijhuis, geboren op 27-09-1860 te Stokkum.
7.
Jenneken Nijhuis, geboren op 23-11-1864 te Stokkum, overleden op 26-01-1898 te Markelo
op 33-jarige leeftijd, huwt 22-4-1893 met Jan Hendrik Stegeman.
Hendrik Jan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren op 27-09-1860 te Stokkum, overleden op
07-11-1947 te Stokkum op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 24-12-1881 te Markelo met buurmeisje Jenneken Lammertink, 25
jaar oud, geboren op 04-11-1856 te Markelo, overleden op 07-07-1890 te Markelo op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 14-05-1892 te Markelo met Jenneken Tijink, 31 jaar oud, geboren
op 03-07-1860 te Elsen, overleden op 22-03-1897 te Stokkum op 36-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Christina Nijhuis, geboren op 13-01-1882 te Markelo, overleden op 20-11-1936 te Markelo

op 54-jarige leeftijd, huwt 24-3-1906 met Jan Willem ten Hove.
Johanna Nijhuis, geboren op 20-10-1883 te Markelo, overleden op 31-12-1972 te Markelo op
89-jarige leeftijd, huwt 20-5-1911 met Hendrik Vedders/Beusbergen.
3.
Jan Nijhuis, landbouwer, geboren op 05-03-1885 te Markelo, overleden op 15-07-1943 te
Markelo op 58-jarige leeftijd, huwt 30-8-1913 met Geesken ten Hove.
4.
Arend Jan Nijhuis, geboren op 01-03-1886 te Markelo.
5.
Jan Hendrik Nijhuis, landbouwer, geboren op 18-04-1888 te Markelo, overleden op
12-02-1973 te Lochem op 84-jarige leeftijd, huwt 22-5-1915 met Gerritdina Hendrika Drieses
en hertr. 21-9-1949 met wed. Victoria Zofia I. Brony.
6.
Gerrit Hendrik Nijhuis, landbouwer, geboren op 20-12-1889 te Markelo, overleden op
20-05-1985 te Diepenheim op 95-jarige leeftijd. Is na de vroege dood van zijn moeder
opgevoed door zijn tante Johanna Goorhuis-Nijhuis in Kerspel Goor; huwt 26-4-1919 met
Berendina Huiskes/Vinkert.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Jan Willem Nijhuis, landbouwer, geboren op 29-07-1893 te Markelo, overleden op
25-01-1969 te Deventer op 75-jarige leeftijd. Ongehuwd.
8.
Hendrik Nijhuis, landbouwer, geboren op 11-03-1895 te Markelo, overleden op 10-10-1981
te Markelo op 86-jarige leeftijd, huwt 3-11-1923 met Hendrika Aleida Wibbelink.
9.
Hendrina Nijhuis, geboren op 09-02-1897 te Markelo, overleden 1969, huwt 4-11-1916 met
Jannes Bloemendal.
Arend Jan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren op 01-03-1886 te Markelo, overleden op
23-11-1970 te Markelo op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1911 te Markelo met Egberdina Noteboom, 19 jaar oud,
geboren op 01-02-1892 te Markelo, overleden op 14-12-1950 te Markelo op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneken Nijhuis, geboren op 06-09-1912 te Stokkum, overleden op 07-06-1994 te Markelo
op 81-jarige leeftijd, huwt 9-9-1942 met Jan Reef.
2.
Hendrik Jan Willem Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren op 15-08-1913 te Stokkum,
overleden op 11-08-1981 te Markelo op 67-jarige leeftijd.
3.
Hanna Nijhuis, geboren op 06-07-1914 te Stokkum, overleden op 07-09-1993 te Goor op
79-jarige leeftijd, huwt 12-11-1941 met Jan Willem Wissink.
4.
Hendrik Jan Nijhuis, landbouwer, geboren op 30-06-1916 te Stokkum, overleden op
09-12-1996 te Markelo op 80-jarige leeftijd, huwt 4-8-1943 met Hendrina ten Tije.
5.
Gerhard Nijhuis, geboren op 22-08-1918 te Stokkum.
6.
Arendina Nijhuis, geboren op 01-11-1920 te Stokkum, overleden op 17-05-1991 te Markelo
op 70-jarige leeftijd, huwt 19-7-1944 met Jan Ikkink.
7.
Arend Jan Nijhuis, fabrieksarbeider, geboren op 08-12-1929 te Stokkum, overleden op
14-08-1987 te Markelo op 57-jarige leeftijd. Ongehuwd.
Gerhard Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren op 22-08-1918 te Stokkum, overleden op
19-09-1983 te Markelo op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-12-1948 te Markelo met buurmeisje Hendrika Willemina Klein
Ovink.
Uit dit huwelijk:
Egberdina Tonia (Dinie) Nijhuis, geboren op 06-04-1949 te Stokkum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-03-1974 te Markelo met Berend Jan Reurink.
Uit dit huwelijk:
1.
Ilse Reurink, pedicure.
Gehuwd op 09-03-2007 met Richard Overbeek, heeft een hoveniersbedrijf op erve Nijhuis.
2.
Dorien Reurink, huwt 12-06-2008 met landbouwer Lennard Lamberts.
2.
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