
Boerderijnummer   3.1.260 
Erfnaam    Erve Dannenkamp 
Oudste vermelding   1848 
Huidig adres Herikerweg 4  
 
Historie boerderij 
 
Jan Hendrik Hofmeyer, geboortig van Matena (3.1.295), kocht in 1848 een stuk bouwland ter grootte van 1.6 
hectare van Harmen Berendsen op Wissink (3.2.080). Hierop liet hij een boerderijtje bouwen. Door de toedeling 
bij de verdeling van de gemeenschappelijke markegronden groeide z’n bedrijf uit tot 5½ hectare. 
In 1892 werd het geheel verkocht aan Derk Jan Klein Nagelvoort. In 1919 stichtte Derk Jan een nieuwe boerderij 
vlak aan de Herikerweg (3.1.235), waar de hele familie naar toe verhuisde. Dit pand werd toen verhuurd, tot 
1936 toen zoon Hendrik Jan Klein Nagelvoort er met z’n gezin kwam wonen. Pas in 1952 kreeg Hendrik Jan de 
boerderij met 4 hectare grond op z’n naam. Omstreeks 1962 werd het huis met een stukje grond verkocht aan 
David Huizing, apotheker in Enschede. De overige landbouwgrond ging op in de de ruilverkaveling. 
Huizing verkocht het pand omstreeks 1985 met ¾ hectare grond aan de huidige bewoner Bertil Fluttert, die het 
geheel verbouwde tot landhuis. 
 
Bewoners:  
 
► Jan Hendrik Hofmeyer (1822-1880), calicotwever van beroep en geboren op Matena (3.1.295) trouwde 
in 1850 met Gerridina Kranenberg (*1826) uit Kerspel Goor en vestigde zich toen hier, samen met z’n ouders. 
Het echtpaar kreeg 10 kinderen waarvan er 3 relatief jong overleden, er één de opvolger werd en de overigen 
allemaal naar elders vertrokken. 
 
► De opvolger werd de oudste zoon Jan Hendrik Hofmeyer (1851-1890), landbouwer en fabrieksarbeider 
van beroep, die in 1876 trouwde met de dienstmeid Hendrika Haalman (1850-1913). Ze kregen in 13 jaar tijd 7 
kinderen. In 1890 overleed Jan Hendrik op 38-jarige leeftijd, zijn vrouw met 7 kinderen, variërend van 1 tot 13 
jaar, achterlatend. Dit hele gezin vertrok het jaar daarop naar Goor waar Hendrika hertrouwde met Albert 
Nijkamp. 
 
► Nieuwe eigenaar / bewoner werd toen Derk Jan Klein Nagelvoort (1872-1951), wiens ouders afkomstig 
waren uit Laren. Hij was boerwerker van beroep, had gewoond op ’n Pool (3.2.130) en Philipsborg (3.1.090) en 
trouwde in 1891 met Johanna Lammertink (1865-1926) van de Hunger in Stokkum (Stokkum 2.1.130). Derk Jan 
werd later jachtopziener van beroep. Het echtpaar kreeg 15 kinderen waarvan er 6 op jonge leeftijd overleden. 
Omstreeks 1919 stichtte Derk Jan een nieuwe woning aan de Herikerweg (3.1.235) waar de hele familie naar toe 
vertrok. 

 
► Pachter op 
Dannenkamp werd toen de 
in Borculo geboren 
Hendrik Jan Mengerink 
(*1893) die in 1917 in 
Diepenheim was getrouwd 
met de Diepenheimse 
Hendrika Heideman (1895-
1986). Hendrik Jan’s 
ouders Engbert Mengerink 
(1865-1957) en Garritje 
Kloosters (1855-1949), die 
hiervoor hadden gewoond 
op Boskamp (3.2.060) en 
Boars (3.3.070) kwamen bij 
hen inwonen. In 1926 
vertrok de familie 
Mengerink en bouwde zich 
een eigen onderkomen aan 
de Wheedijk (3.1.344). Het 
echtpaar kreeg in totaal 6 

kinderen, waarvan er 2 op de Dannenkamp werden geboren. 

16-4-1962 
Het 33-jarige paard Corrie 
van H.J. Klein Nagelvoort te 
Markelo wordt opgenomen in 
het tehuis voor bejaarde 
paarden van de Stichting “De 
Paardenkamp” te Soest. Als 
7-jarig paard kocht de heer 
Klein Nagelvoort het paard. 
Het heeft altijd getrouw zijn 
werk gedaan op de boerderij 
die thans verkocht is. De 
familie Klein Nagelvoort kon 
er niet toe komen om het 
getrouwe dier aan een slager 
te verkopen, ondanks het 
financiele nadeel dat er aan 
verbonden is en besloot het 
dier naar Soest te laten 
transporteren. Mevr. Klein 
Nagelvoort moest wel even 
een traantje laten toen zij 
afscheid nam van haar 
Corrie.  



► Gedurende de periode 1926 tot 1935 woonden er verschillende families voor kortere tijd: 
De uit Hellendoorn afkomstige bakker Marinus van der Veen (*1904) met z’n gezin van 1926 tot 1928, Gerrit 
Hendrik Smit met vrouw en dochter van 1928 tot 1932 toen ze vertrokken naar het dorp en vandaar naar 
Winterkamperweg 1, de voeger Derk Willem Stegeman met vrouw en 2 kinderen van 1932 tot 1934 toen men 
naar Apeldoorn vertrok, de tuinknecht Hendrik Jan Potman met vrouw en zoontje van 1935 tot 1936 toen ze naar 
Goor verhuisden. 
 
► Toen in 1935 de jongste zoon van Derk Jan Klein Nagelvoort, Hendrik Jan Klein Nagelvoort (*1908) 
trouwde met Johanna Berendina Bomans (*1914) van Bomans in de Blikstege (Stokkum 2.1.007) werd Potman 
de pacht opgezegd. Natuurlijk ging daar wat tijd overheen zodat hun oudste zoon Jan Hendrik Klein Nagelvoort 
(*1935) nog bij de grootouders Bomans werd geboren. In 1939 werd dochter Hanny geboren. 
Zij trouwde met de onderwijzer Lammy de Graaf en woont in Lochem, terwijl Jan Hendrik in 1962 trouwde met 
Riky Visscher, welk huwelijk in 1972 werd ontbonden. Hij woont nu samen met Ida Vrielink in Hengelo. 
In 1962 vertrok de familie Klein Nagelvoort naar Goor. 
 
► Nieuwe eigenaar / bewoner werd toen de familie Huizing, apothekers in Enschede. 
 
► Na hun vertrek werden, omstreeks 1985, de huidige bewoners de nieuwe eigenaren: Bertil Fluttert 
(*1957) en z’n vrouw Sandra Kroeze (*1958); er werden een dochter en een zoon geboren: Juliette Fluttert en 
Lodewijk Fluttert (*1991). 


