
Boerderijnummer   3.3.020 
Erfnaam    Erve Huiskes-Peuschersjan 
Oudste vermelding   ca 1650 
Afgebroken    2006, stond op Worsinkweg 16 
 
Historie boerderij 
 
Het erve Huiskes is vermoedelijk in de tweede helft van de 17e eeuw ontstaan. Het heeft in 1672 te lijden gehad 
van de rooftochten van de troepen van  “Bommen Berend” (de bisschop van Munster, Berend van Galen), want 
in 1674 ontving de eigenaar Lammert Imminck voor de geleden schade een vergoeding van 22 Caroli gulden. 
Lammert was afkomstig van het nabijgelegen erve Immink (3.3.030). Het is dus aannemelijk dat het een 
afscheiding is van het erve Immink. 
Bij het door de Staten van Overijssel geheven “Zoutgeld” in 1701 werd het erf vermeld met Gerrit Imminck als 
eigenaar. In het Vuurstedenregister van 1706 wordt de boerderij voor het eerst aangeduid met Huiskes. In 1711 
(1000e Penning) werd het erve “Gerrit Huyskes alias Imminck” getaxeerd op een waarde van 1000 gulden.  
 
De provinciale volkstelling van 1748 geeft aan dat toen de bewoners van Huiskes Catersplaatse “Henderik en 
Geertien” (Hendrick Aefting en Geertjen Huiskes) met nog de kinderen Gerrit en Jan waren. Hendrick was ook 
de eigenaar getuige het vuurstedenregister van 1752. 
In 1749 lenen Hendrik en Geertjen Huiskes f 500,- van Waander Wassink en Aeltjen Mensink in Elsen met als 
onderpand hun vrije en allodiale hooymaate, groot 4 dagwerk, in het Elsener Broek tusschen Cromme Maate en 
Philipsburgs Camp gelegen; voorts nog een kamp land, 5 mudde gesaey, schietende langs Wimerinkskamp in het 
gemeene veld te Harrike. 
 
In 1800 lenen Gerrit Huiskes en Harmina Philipsborg f 250,- van Arent Vlierman en Maria Grooten met als 
onderpand hun eygendommelijke huys, hoff of gaarden en 2 stukken bouwland, het eene groot 2 schepel, 
genaamd de Steenbree tusschen de landerijen van Welmers en het andere groot 4 schepel, het Lange Stukke 
genaamd, tusschen de landerijen van Immink. 
Op 7-6-1806 verkopen Gerrit Huiskes (of Helderink/Hendertink) en Harmina Philipsborg voor f 348,- aan 
zwager en broer Jan Philipsborg hun huis en gaarden het Huiskes genaamd, alsmede een stuk land in den Esch 
tusschen Immink land. 
 
De veestapel was in 1811 niet groot: er waren 2 koeien. 
In 1832 was de eigenaar nog steeds de weduwnaar “Helderink op Huiskes”. Er was toen ca 3 hectare aan grond, 
grotendeels bouwland. Huis en erf werden omstreeks 1861 verkocht aan Arend Jan Tijink en met ca 1,3 hectare 
grond doorverkocht aan Hendrik Tijink (van “de Flipborg” in het Elsenerbroek). Circa 1862 werd de grofsmid 
Berend Hendrik Capelle de eigenaar van het huis inclusief ca 4,3 hectare grond. In het huis ontstond toen een 
smederij. 
Uiteindelijk was Mina, de dochter van Berend Hendrik’s zoon Arend Jan, de eigenares. In 1938 verkreeg 

Hendrik Jan Boom, helper in de smederij van 
Capelle, een klein deel van de grond (ca 6 are) om 
er zijn nieuwe huis (3.2.265) op te bouwen.  
Jan Hendrik Nijenhuis (PeuschersJan) en zijn 
gezin woonden vanaf omstreeks 1938 gehuurd op 
Capelle; in 1964 kocht Jan Hendrik het erve. In 
1954 werd de woning verbouwd en in 1970 nog 
eens. 
Nadat zoon Henk Nijenhuis in 2002 was 
overleden, werden erf en weiland via Vasters in 
de Bovenberg in 2 delen verkocht. Nieuwe 
eigenaren werden respectievelijk Anne Flierman 
en Jeroen Hakkert, die op hun nieuw verworven 
eigendom elk een nieuw huis hebben laten 
bouwen. Het huis “PeuschersJan” werd in 
december 2006 afgebroken. 
 

 
 
 
 

Het in 2006 afgebroken PeuschersJan 



Bewoners: 
 
► Vroegstbekende bewoner van Huiskes was Gerrit Huiskes (alias Imminck). Het is echter aannemelijk 
dat ook eigenaar en vermoedelijke stichter Lammert Imminck hier gewoond heeft. Gerrit’s zoon, ook Gerrit 
genaamd, huwde in 1691 met Greete Sleetenhaer. 
 
Gerrit Huiskes sr. is (vermoedelijk in 1688) weduwnaar geworden van Geertjen Eerting. Hij hertrouwde in 1691 
met Aeltjen Vrielinck (ca1669-1696) op Groot Vrielink (3.3.010). Het paar kreeg 2 kinderen: Geertjen, in 1692 
nog geboren op Groot Vrielink en Lambert (1693-1696), geboren op Huiskes en jong overleden. Geertjen werd 
opvolgster op Huiskes. 
Na het overlijden van Aeltjen in 1696 hertrouwde Gerrit in 1699 met Marie op de Langstraet (†1716), dochter 
van Gerrit op de Langstraet (Holten). Gerrit en Marie kregen 2 zonen en 1 dochter. Zoon Lambert werd geboren 
in 1701. Dochter Jenne geboren in 1703 huwde in 1727 Egbert ten Hasselaer te Borne. Zoon Gerrit werd 
geboren in 1706. 
 
► Opvolster Geertjen Huiskes trouwde in 1716 op 24-jarige leeftijd met Hendrick Aefting (*1688), zoon 
van Jan Aefting (van erve Klein Aaftink, nu de Keujer) te Elsen. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren. 
Dochter Marie Huiskes geboren in 1717 overleed jong. In 1719 werd Aeltjen geboren; zij trouwde in 1748 te 
Holten met Jan Jansen Meyer (of Voor den Boom) uit Elsen, ging wonen op Groot Aaftink / de Jente, 
hertrouwde in 1777 met Garrit Jan Bekkers van de Bekker (3.3.120) en ging toen wonen op “Broekjan” (nu 
Brinkers aan Holtdijk 13) en zij overleed ca 1779. Marietjen Huiskes werd geboren in 1722 en zij huwde in 1750 
Berent Jansen ten Hoven in Diepenheim. Zoon Gerrit (*ca1724) trouwde in 1760 te Rijssen met Aeltje 
Henterdink uit Elsen. Dochter Jenneken kwam in 1727, zoon Jan omstreeks 1731. 
 
► De volgende bewoner op Huiskes was “bouman” Garrit Hendertink / Helderink / Huiskes (1758-1835). 
Garrit was de zoon van Gerrit Wolberink en Jenneken Hendertink (zuster van Aeltje Henterdink) op Hendertink 
(nu de Koopman) in Elsen. Garrit trouwde in 1784 met Jenne Eeftink (1762-ca1791) de dochter van Jan Eeftink 
te Elsen. Het paar kreeg 3 kinderen waarvan er 2 jong overleden. Jenneken Huiskes / Helderink werd geboren in 
1790; zij huwde in 1817 te Goor met Hendrik Leuvelink op Truuks (Beusbergen 2.4.190) en overleed in 1861.  
Den 9 augustus 1816. Bedanke ik ondergetekend Jenneken Hendertink voor de momberschap van mijn oom Hendrik Eeftink, 
hetwelke nu zijn zoon Jan Eeftink heeft waar genomen. En ben ook voldan voor de vieftin ellen linnen, waar voor ik bedanke 
voldan te zijn. Dit ¹ is het mark Jenneken Hendertink. 
    

In 1792 hertrouwde Garrit met Hermina Flipsborg (1759-1809) 
dochter van Harmen Philipsborg in het Elsener Broek. Garrit en 
Hermina kregen 5 kinderen: Janna Huiskes (1793-1845) die op 
Huiskes bleef, Jennigjen (*1795) die jong overleed, Jenneken 
(*1796), Jan Herm (1799-1869) die in 1837 trouwde met 
Fenneken Bekkernens uit Holten en in Elsen overleed en 
Gerritdina (*1801) die in 1827 trouwde met Garrit Heuverhorst 
en in 1829 in het Elsenerbroek is overleden. 
 
►  Janna Huiskes / Helderink huwde op 28-jarige leeftijd 
in 1822 Hendrik Jan Brinkmans (1782-1840), zoon van Jan 
Schepers op Brinkman in de Achterhoek (Buitengebied 1.3.190). 
Zij kregen 6 kinderen; 2 meisjes overleden jong.  Dochter 
Harmina Brinkmans (1825-1891) was omstreeks 1850 meid op 
Effink in Elsen; zij trouwde in 1859 in Goor met de wever en 
weduwnaar Hendrik Toorenman geboren in Deventer. Jenneken 
(1829-1905) trouwde in 1867 met Berend Willem Kevelham die 
was opgegroeid op Immink (3.3.030) en zij gingen op 
WeideWillem (3.1.302) wonen. Gerrit Jan werd geboren in 
1831; hij huwde in 1869 in Diepenheim Hermina ter Hogt en 
hertrouwde in 1874 eveneens in Diepenheim met Gerritje 
Mensink en hij overleed in 1891. Willem (1834-1899) trouwde 
in 1870 met Gerritdina Reurslag (*1845) op Reurslag (Tjoink, 
Markelo Buitengebied 1.3.320) en zij vertrokken in 1888 naar 
Goor.  

 
► De volgende bewoners van Huiskes omstreeks 1841 waren Gerrit Immink (1818-1895) en Hendrika 
Kevelham (1820-1887). Gerrit was geboren op Immink en Hendrika was in Diepenheim geboren. Zij was 

Brulfteneugers in Herike, links Jan 
Hendrik Nijenhuis (*1909) en rechts 

Herman Berkedam (*1911) 



dochter van Willem Kevelham van erve Snellink (Stokkum 2.2.190). Gerrit en Hendrika trouwden in 1841; 
Hendrika trouwde toen met de broer van haar stiefvader Jan Hendrik Immink, die in 1836 getrouwd was met 
Hendrika’s stiefmoeder Janna Schutte. Uit het huwelijk van Hendrika en Gerrit Immink werden op Huiskes 7 
kinderen geboren: Berend Jan (1841-1899) die in 1870 trouwde met Geertrui Oolbrink op Smitman aan de 
Larenseweg (Markelo Buitengebied 1.2.240) en van daaruit in 1876 vertrok naar een door hem gekochte 
boerderij aan de Roudaalterweg (Immink / BlesJanHendrik, Markelo Buitengebied 1.5.036), Hendrik Jan 
(*1845), Willem (1849-1925) die in 1874 trouwde met Geertrui Altena van HondeBerend en omstreeks 1876 de 
nieuwe boerderij de Reet aan de Rietdijk (Markelo Buitengebied 1.6.050) stichtte, Jenneken (1852-1927) die in 
1889 trouwde met Gerrit Jan Holstege en opvolger op (Nieuw) Huusken zou worden, Gerrit Jan (1855-1856), 
Gerritdina (1857-1933) die in 1881 trouwde met Hermannus Elkink van Koelert en samen omstreeks 1889 
“EsBeerndje” (3.3.035) stichtten en tenslotte Harmen geboren en overleden in 1861.  
Gerrit Immink stichtte ca 1862 op ongeveer 300 m. ten zuiden van Huiskes het erve (Nieuw) Huusken (3.2.210); 
hij ging toen met zijn gezin het nieuwgebouwde huis bewonen. 
  
► Vanaf omstreeks 1863 kwam Berend Hendrik Capelle (1829-1903), grofsmid, wonen op Huiskes. 
Berend Hendrik was zoon van Arend Jan Capelle, grofsmid te Markelo (Dorpsgeschiedenis 1.0.480). Hij 
trouwde in 1859 met Fenneken Lammertink (1832-1909) van Klein Lammertink in de Wiemerinkhoek 
(Dorpsgeschiedenis 1.1.100). Zij kregen 4 kinderen: de jong overleden Hendrik Jan (1860-1861) geboren in 
Stokkum en Hendrika (1863-1867) geboren in Herike; Christina (1867-1903) die ongehuwd bleef en zoon Arend 
Jan (1865-1938) die opvolger werd in de smederij. 
 
► Arend Jan Capelle trouwde in 1905 met Gerritdina Sligman, geboren in 1875 op Löppink in Stokkum 
(2.1.300) en overleden in 1939. Zij kregen 2 dochters: Fenneken Berendina (1906-1922) en Hermina (Mina). 
Mina werd geboren in 1917; zij was enigszins gehandicapt. Toen het gezin van Hendrik Jan Boom haar nieuwe 
huis (3.2.265) betrok, verhuisde zij mee daar naar toe. Nadien verbleef zij nog in Soest en in “Het Dorp” te 
Arnhem. In 1979 is zij aldaar overleden. 
 

► Hierna 
werd het huis 
bewoond door Jan 
Hendrik Nijenhuis 
(PeuschersJan) en 
gezin. Jan, van 
beroep timmerman, 
was geboren in 
1909 op de 
Peuscher (3.3.040), 
als zoon van Arend 
Jan Nijenhuis en 
Jenneken 
Hegeman. Hij 
trouwde in 1937 
met Fenna Aleida 
Schorfhaar, 
geboren in 1913 op 
de Fokker 
(Dorpsgeschiedenis 
1.1.030); het paar 
woonde nog kort in 
bij de Fokker, 
totdat zij in 1938 
het huis van 

Capelle konden huren. 
Jan en Fenna kregen 2 kinderen: Jan Hendrik Arend (Henk) Nijenhuis (1937-2002) nog geboren op de Fokker en 
die het huis bleef bewonen en Hermina Jenneken Nijenhuis (Mina, *1940), die in 1963 trouwde met Antonie 
(Tony) Boswinkel (*1934) uit Goor en aldaar ging wonen.  
Jan Nijenhuis overleed in 1992, Fenna in 1993. 
 
► Henk Nijenhuis, van beroep o.a. calculator (bouw), bleef ongehuwd; hij overleed in 2002. Na zijn 
overlijden is het erf verkocht. Het huis werd in 2006 afgebroken. Thans staan er twee landhuizen. 

Huwelijksfoto in 1937 van Jan Hendrik Nijenhuis (*1909) en Fenna Aleida Schorfhaar (*1911). 
V.l.n.r: Jan Hendrik Nijenhuis, Hermina Kooyman, het bruidspaar, Jan Teela (stiefvader van Fenna) 

en Dina Fokkers. Achter de getuigen Jan Hendrik Hoevink en Hendrik Jan Hermannus Heuten 


