
Boerderijnummer   5.2.022 

Erfnaam    erve Pietgeye/Veldhuis 

Oudste vermelding   voor 1795 

Huidig adres    Diependaalseweg 4 

 
Historie boerderij 

 

O.a. uitgaande van de in de volkstelling van 1835 genoemde huisnaam “Veldhuis”, een bewonersaanduiding 

“Velthuis” in 1795 ondersteund door de volgorde in de registers, zou aangenomen kunnen worden dat op deze 

plaats vermoedelijk (ver) voor 1795 al een onderkomen aanwezig was. In deze beschrijving gaan we van deze 

aanname uit. 

Omstreeks 1825/1832 werd dit erf in de kadastergegevens aangeduid als “de Piet”. Ook werd de naam Schurink 

gebruikt. Deze naam was meegebracht door bewoner Derk Harbers, die hiervoor op het tussen Klein Aaftink (nu 

de Keujer) en oud-Teemker gelegen huis “Schuerink” (pand 5.2.248) woonde. 

Eigenaar van het erf omstreeks 1830 was Gerrit Hendrik Hegeman van Klein Aalbrink (pand 5.2.520); in 1843 

waren diens erven de bezitters. Kort daarna ging het bezit over naar de bewoner Gerrit Klein Rotman. Mogelijk 

omstreeks die tijd (of later) is de naam “PietGeije” ontstaan. 

Vervolgens werden Gerrit’s schoonzoon Jan Klein Legtenberg en daarna Gerrit’s dochter Jenneken en haar 

kinderen de bezitters; dochter Berendina Maria, getrouwd met Hendrik Jan Wessels op Willink, kreeg een deel 

van de grond. In 1895 omvatte het bezit ongeveer 8,1 ha. Jenneken’s dochter Aleida Gezina Ligtenberg en haar 

man Gerrit Hendrik Meulman gingen de grond beboeren. 

Omtrent 1935 waren eigenaren genoemde Aleida Gezina, haar dochter Janna Everdina en diens echtgenoot 

Johan Gerrit Vossebelt. Op het erf werd daarna een onderkomen ingericht, dat de familie in 1939 ging bewonen. 

Vanaf 1952 ging de familie op het ernaast gestichte “PietGeije-nieuw” (pand 5.2.020) wonen. 

De oude boerderij werd verhuurd aan de familie Bergman. Deze boerderij is in de Tweede Wereldoorlog 

getroffen door een V1, waarbij de kap van het huis werd weggeblazen. Vanaf omstreeks 1970 werd de grond 

beboerd door Gerrit Lensink, getrouwd met de 

dochter van de familie Bergman. De grond bleef 

eigendom van de familie Vossebelt. 

Het oude huis en erf met ca. 1,6 ha grond werd 

in 1975 gekocht door Willem Jansen uit Rijssen. 

Zijn zoon Jan Jansen zou hier gaan wonen, maar 

door omstandigheden is dit er nooit van 

gekomen. 

Na aankoop door de Rijssenaar Andries 

Dangremond in 1990, werd het oude huis 

afgebroken en werd er een nieuw landhuis 

gebouwd. In 1996 werd het huis gekocht door 

de familie Borger-Kampherbeek, toen afkomstig 

uit Bruchterveld. 

Bewoners: 

 

► Bij de volkstelling van 1795 worden de bouwlieden Hendrik Velthuis en zijn vrouw Geesken genoemd. 

Zij woonden vermoedelijk op dit erf Veldhuis. Het betrof hier Hendrik Hendrikzen Veldhuis/van Scholen (1742-

1815), getrouwd in 1778 met de van Tjoonk (pand 5.2.170) afkomstige Geesken Tjoink/Holshorst, die weduwe 

was van Egbert ten Berfde. Bij het overlijden van Hendrik Veldhuis werden de burenplichten o.a. verzorgd door 

Jan Wolthuis (pand 5.2.010, het latere Schotjan); hij woonde nabij de plaats van dit erf. 

Uit het gegeven dat Hendrik in 1742 in Elsen is geboren en de bij zijn overlijden genoemde vadersnaam 

Veldhuis, zou afgeleid kunnen worden, dat ook zijn ouders hier mogelijk ook al hebben gewoond. Zijn vader 

was de op Schoolgerrit (pand 5.1.025) geboren Hendrik Schoolgerrit (*1709) die in 1734 trouwde met Garritjen 

Jansen Maatman en mogelijk eerst op Hekkert op de Holter Borkeld woonde. 

 

► Omstreeks 1812/1815 kwam hier mogelijk Berend Jan Reef (1778-1846) wonen. Deze Berend Jan 

kwam van Hendertink (pand 5.3.130 de Koopman); hij trouwde in 1812 op 34-jarige leeftijd in Rijssen met de 

toen 18-jarige Engele Waanders (1794-1854) uit Enter. De familie vestigde zich omstreeks 1822 op Berend Jan’s 

ouderlijk huis Hendertink/de Koopman. 

 

► Omstreeks 1823 kwam van het erve Schuerink bij ‘n Teemker (pand 5.2.248) hier wonen Derk Harbers 

(1780-1848, “Schuur”Derk), geboren in Rijssen, die in 1808 was getrouwd met Gerritdina Haykert (1780-1836) 

van Noordjan/Haykers (pand 5.2.040). Zij hadden 2 zonen. Zoon Hendrik (1811-1882) werd dagloner; hij was 

De nieuwe woning op "PietGetjan" 



o.a. schaapherder op Ribbers en woonde vanaf ca. 1840 nabij de plaats waar later erve TönsJan zou zijn (pand 

5.2.100). Zoon Berend Hendrik (1816-1873) zou naderhand nabij de Friezenberg gaan wonen 

(SchuurJan/SchuurTeune, pand 5.2.070). 

Enige tijd na het overlijden van echtgenote Gerritdina verhuisde Derk Harbers blijkbaar naar de woning van zijn 

zoon Hendrik; aldaar overleed hij in 1848. 

 

► Zoon Berend Hendrik Harbers (1816-1873) trouwde in 1839 met Antonia Nijland (1812-1902), 

afkomstig van Nijland in de Dijkerhoek (Nijland/Kempers, Marckelo 1.2.340). Zij kregen 6 kinderen, waarvan 

de eerste twee of drie mogelijk nog op Veldhuis (Schurink/De Piet) zijn geboren: Gerritdina (*1840), Johanna 

Hendrika (*1842) en misschien Dirk Hendrik (*1845). Het gezin verhuisde omstreeks 1845 naar het nieuw 

gesticht onderkomen nabij de Friezenberg, dat later SchuurTeune zou gaan heten. 

 

► Na het vertrek van de familie Harbers kwam dagloner Gerrit Klein Rotman (1813-1893), afkomstig van 

het erve Klein Rotman (5.3.360) hier wonen. Hij trouwde in 1846 met Janna Haykers (1822-1870) van Haykers 

in de Bovenberg (5.2.040), een nichtje van vorige bewoonster Gerritdina Haykers. Uit het huwelijk van Gerrit en 

Janna werden 4 kinderen geboren, waarvan er twee zeer jong overleden. Dochter Jenneken (1850-1933) werd de 

opvolgster. Dochter Berendina Maria (1858-1936) trouwde in 1886 met weduwnaar Hendrik Jan Wessels op 

Willink (pand 5.3.020). 

 

► Jenneken Klein Rotman (1850-1933) trouwde in 1873 met 

Jan Klein Legtenberg (1833-1900), geboren in Holten. Zij kregen 4 

kinderen, twee kinderen overleden jong. Dochter Aleida Gezina 

(*1880) bleef op dit erf, terwijl dochter Johanna Gerritdina (1882-

1970) in 1908 trouwde met Jan Hendrik Wessels op Willink die ging 

boeren op NieuwWillink (5.3.015). 

 

► Aleida Gezina (Leida) Klein Legtenberg (1880-1957) 

trouwde in 1902 met Gerrit Hendrik Meulman (1872-1941), van 

Meulman (pand 5.3.110, Scholendijk). Uit dit huwelijk werd in 

1904 dochter Janna Everdina (Hanna) geboren. Omstreeks 1939 

verhuisde de familie naar een op het erf nieuw ingerichte woning. 

Later omstreeks 1951 betrokken Leida en dochter Hanna een 

ernaast nieuw gebouwd huis (pand 5.2.020). 

 

► De oude boerderij PietGeije werd vanaf 1939 verhuurd 

aan de in Raalte geboren Gerrit Jan Bergman (1905-1982) en zijn 

uit Espelo afkomstige vrouw Jenneken (Jet) Brinkman (1903-

1984). Het boerderijtje kreeg hiermee de naam “PietGetjan”. 

Gerrit Jan en Jenneken, getrouwd in 1933 in Wijhe, hadden eerst 

nog in Wijhe en van 1934 tot 1939 op de Kistemaker in Markelo-

dorp gewoond (Dorpsgeschiedenis 1.1.040). In 1942 werd in 

Elsen dochter Klasina Jenneken (Sientje) Bergman geboren. Zij 

trouwde in 1966 met Gerrit Hendrik Frederik (Gerrit) Lensink en 

verhuisde naar de Lichtenbergerweg in Rijssen. 

Omstreeks 1977 vertrokken Gerrit Jan Bergman en echtgenote 

Jenneken naar de Göttelaan in Markelo-dorp en kwam het huis, inmiddels eigendom van de Rijssenaar Willem 

Jansen, leeg te staan. 

 

► In 1990 werd het huis gekocht door de Rijssense uitvoerder Andries Dangremond. Hij ging hier wonen 

samen met echtgenote Alice Teeselink. Het oude huis werd vervangen door een nieuw landhuis.  In 1996 vertrok 

de familie; zij woonden later geruime tijd in Reutum (gem. Tubbergen). 

 

► Vanaf 1996 woont hier de familie Henk Borger (*1948) - Gerda Kampherbeek (*1948). Zij woonden 

hiervoor in Bruchterveld en zijn allebei geboren in de gemeente Hardenberg. Henk was voorheen lid van het 

managementteam van een metaalbedrijf in Vriezenveen. Een zoon en dochter wonen in Drenthe. 

21-11-1926    Dolle koe 

Op advies van onzen dierenarts den 

heer A. Voorderman, is door onzen 

gemeente-veldwachter C. van Hemert 

een dol geworden koe van den 

landbouwer G.H. Meuleman te Elsen 

in de weide doodgeschoten. 

Gerrit Jan Bergman haalt de oogst binnen 


