
Boerderijnummer   5.3.360 

Erfnaam    erve Klein Rotman-Kant’nheer 

Oudste vermelding   1609 

Huidig adres    Enterveenweg 6 

 

Historie boerderij 

Volgens de kadastrale gegevens stonden er omstreeks 1830, ongeveer 25 meter westelijk van het latere 

Kaantnheer (aan/op de huidige toegangsweg) tegen elkaar aan twee onderkomens die eigendom waren van de 

marke. Het ene (perceel B10) was het onderkomen met recht van opstal van Lammert Trienen en op het andere 

aanleunende onderkomen (perceel B11) had de dagloner Gradus Bijsterman recht van opstal. Beide 

onderkomens werden eerst vermeld met de naam Klein Rotman. 

 

Voorganger 

Het boerderijtje “Klein Rotman” had een voorganger: het “Lutteke Rae”. Dit onderkomen stond oorspronkelijk 

niet ver van Rotman (5.3.330), waarschijnlijk tussen Kluppels/Vinkers (5.3.340) en Ooms (5.3.300), vlakbij of 

“aan” eerstgenoemde. Dit erve werd voor het eerst vermeld in een markeresolutie in 1609. Het was een 

afsplitsing van het erf ten Rade (Rotman 5.3.330). Omstreeks 1620-1630 was Egbert “de olde meyer” op Lutteke 

Rae. In het vuurstedenregister van 1675 wordt het erf omschreven met Berents (pauper Berent Rotman en 

familie) en in 1683 was de omschrijving “Berent Rotmans sijnde een opgeslagen hutte”. 

In het vuurstedenregister van 1752 werd ervan gemeld “Beerent Rotman is voor lange jaren  afgebroken”. 

Waarschijnlijk was het oude erve mogelijk al 

aan het eind van de 17
e
 eeuw (of later 

omstreeks 1735) herbouwd in noordelijke 

richting op markegrond (op de plaats nabij het 

latere Kaantnheer). 

 

Vervolg 

In 1748 was Lammert Trinen (“Trijnen 

Lambert”) hoofdbewoner van het nieuwe 

markeplaatsje. Hij was mogelijk rond 1734 

hier komen wonen toen hij trouwde met de op 

Lutteke Rae geboren Garritjen Rotman. Van 

deze Lammert Trinen wordt in 1749 vermeld: 

“Trijnen Lammert een arm man bewoont een 

armen hutte heeft bij sijn wooninge in ‘t 

gebruik een kampken lant zijnde bouw en 

gaardegront van omtrent na oogmerk groot 2 spint geseey gronts dat gewaerdeert op f 100,-“. 

 

In 1811 bezat Lammert’s kleinzoon, de wever/dagloner Lammert Klein Rotman/Trienen 2 koeien. 

Waarschijnlijk ontstonden er omstreeks die tijd twee woningen, toen Lammert’s broer Frerik Jan Rotman 

trouwde met Teuntje Witten en hier bleef wonen (perceel B11). Frerik Jan overleed evenwel in 1815 waarna 

Teuntje in 1816 hertrouwde met Gradus Bijsterman. 

In 1830 overleed Lammert Klein Rotman/Trienen en daardoor werd Gradus Bijsterman min of meer de 

hoofdbewoner van Klein Rotman. Het huis van de weduwe van Lammert Trienen, Leide Nijland, kreeg 

gaandeweg de naam “Leijden” (perceel B10). 

 

In 1852 werden volgens de Akte van verdeling der Markegronden aan Gerhardus Biesterman (Gradus 

Bijsterman) 7 percelen toegewezen. Vooruitlopend hierop had Bijsterman al eerder zijn huisje en enige grond in 

eigendom verkregen. Hij stichtte mogelijk reeds omstreeks 1848 in zuidelijke richting een nieuw boerderijtje 

(westelijk van de plaats van het huidige ’n Kaantnheer) met een toenmalige huurwaarde van 6 gulden. Het oude 

huisje werd gesloopt. Na de markedeling had Gradus ca. 4½ ha grond in eigendom. 

Vanuit de marke kwam uiteindelijk ruim 3 ha beschikbaar voor Gradus Rotman, de zoon van Leide Nijland. 

Gradus stichtte in de periode 1853-1875 (mogelijk omstreeks 1865), een nieuw boerderijtje, ongeveer 100 meter 

in noord-westelijke richting t.o.v. het oude huisje Klein Rotman/Leijden. Het nieuwe huis (later bekend als “’n 

Gladn” 5.3.370) werd de voortzetting van Leijden. Het oude huisje Leijden werd gesloopt. 

 

De familie Bijsterman vererfde in 1874 hun omstreeks 1848 gestichte boerderij met de grond, ca. 4,3 ha aan 

schoonzoon Arend Jan Tijhof. Het erf had ondertussen de naam “Kaantnheer” verkregen, waarschijnlijk omdat 

de eigenaar er veelal “kaant” (netjes, strak) uitzag. 



De familie Tijhof verbouwde en herbouwde de boerderij o.a. in 1940 en 1957. Bij deze laatste herbouw werd de 

nieuwe woning geplaatst achter de oude boerderij (in oostelijke richting). De oude boerderij werd toen 

afgebroken. 

Het boerenbedrijf werd uiteindelijk beëindigd. Omstreeks 1980/1981 werd de landbouwgrond verkocht aan 

buurman Gerrit Johan Nijhof (de Geije 5.3.358) en de boerderij aan Aannemersbedrijf Schuitemaker (Brouws) te 

Rijssen. Dit bedrijf verkocht het huis aan de familie Jaap Kunst. Omstreeks 1989 werd de familie De Vroomen 

eigenaar. Vervolgens ging het eigendom over naar respectievelijk de families Boswinkel (ca. 1997) en 

Ruiterkamp (ca. 2004). 

 

Bewoners: 

 

► Omstreeks 1620-1635 woonde op “Lutteke Rae” (nabij Vinkers 5.3.340) de “olde meyer” Egbert. 

 

► Later is als bewoner van dit erf Jan Rotman genoemd.  

Van Jan zijn 7 kinderen bekend: Berent Rotman die op “Lutteke Rae” zou blijven wonen, Geseken Lutke Rae 

die op Ooms (5.3.300) kwam te wonen en in 1655 te Rijssen trouwde met Lambert Berentsen Hokes uit Ypelo 

en daarop in 1661 hertrouwde met Hendrick (Jansen) Vinckers uit Herike (Hericke 3.2.160), Elske Rotman die 

in 1662 trouwde met Gerijt Albers uit Enter, Lutgert Rotman die in 1665 huwde met Wilm Brosschotte uit 

Raalte, Jan Rotman die in 1665 trouwde met Elsken te Laer van Laers (5.3.039) en eerst in Rijssen ging wonen, 

Gretien Rotman die in 1666 trouwde met de weduwnaar Lambert Otten uit Enter en Gerijtien Rotman die in 

1667 trouwde met Wilm Coertsen van der Heino. 

 

► Jan Rotmans zoon Berent Rotman trouwde in 1650 met Trientien Otten.  

Zij kregen 3 kinderen: Otto op ’t Rae (*1651), Jan/Johan Rotman (*1653) die opvolger zou worden en Lutgert 

Rotman (*1655). 

Naderhand kwam Berent Rotmans broer Jan met zijn familie terug op “Lutteke Rae”. Jan Rotman en Elsken te 

Laer hadden 5 kinderen, alle aangeduid met de achternaam Rotman. Nog in Rijssen waren geboren: Jan (*1671) 

en Gerytien (*1673). In Elsen werden geboren Dirck (*1677), Jenneken (*1680) en Hermen (*1683). 

 

► Jan/Johan Berents Rotman (1653-na1718) trouwde ca. 1692 met Jenneken Rotman. Uit dit huwelijk 

werden 4 kinderen geboren: Garritjen Rotman (*1692) die op het nieuwe Klein Rotman de mogelijke opvolgster 

werd, Fenneken Rotman (*1694) die jong overleed, Fenneken Klein Rotman (*1696) en Berent Klein Rotman 

(*1705). 

 

 

Van Lutteke Rae naar Klein Rotman 

Het onderkomen “Lutteke Rae” nabij Vinkers (5.3.340) is vermoedelijk eind 17
e
 begin 18

e
 eeuw afgebroken (in 

1752 wordt gemeld dat het ”voor lange jaren is afgebroken”). Er kwam een nieuw Klein Rotman nabij de plaats 

van het huidige Kaantnheer. 

Gezien de veranderde naamsaanduiding van de kinderen van Jan Rotman is het mogelijk dat de stichting van 

Klein Rotman aan het eind van de 17
e
 eeuw gebeurde en men toen is verhuisd. 

Een andere mogelijkheid is dat het nieuwe Klein Rotman pas rond 1735 is gesticht door Jan Rotman’s dochter 

Garritjen en Lammert Trinen, met wie zij in 1734 trouwde. 

 

► Garritjen Rotman (1692-ca1737) trouwde dus in 1734, op 41-jarige leeftijd, met Lammert (Garritsen) 

Trinen. Lammert was weduwnaar en was al twee keer getrouwd geweest: in 1724 met Lubbe Hendriks in 

Hellendoorn en in 1732 met Geesken Gerritsen eveneens te Hellendoorn. 

Lammert bracht 2 kinderen mee naar Klein Rotman: Swaantjen (waarschijnlijk uit het eerste huwelijk van 

Lammert) die in 1758 zou trouwen met Hermannus ter Borgh uit Delden en (Gerrit-) Lucas Trienen (*1733; uit 

het 2
e
 huwelijk van Lammert) die schaapherder werd en in 1765 zou trouwen met Janna Jansen Velthuis uit 

Enter. 

Garritjen Rotman en Lammert Trinen kregen zelf 2 kinderen op Klein Rotman: Jan Rotman (*1735) en Garrit 

Rotman (*1736). 

Na het overlijden van Garritjen in 1737 trouwde Lammert in 1739 voor de vierde keer, nu met Fenneken 

Potmans (1716-voor1767), dochter van Hendrick Potmans van Klein Daalwijk/Pot uit Herike (Hericke 3.3.175). 

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren waarvan er 3 jong overleden. Geesken (Klein) Rotman, geboren in 

1742 zou de opvolgster worden. Jan Rotman (*1744) trouwde in 1773 in Rijssen met Geese Berendzen 

Zuikerberg. Hendrik Rotman werd geboren in 1752. Garrit (Lambertzen Klein) Rotman (*1753) trouwde in 1790 

te Rijssen met Jenne Janssen Bijsterman (van Groot Bijsterman). Hendrijne Rotman tenslotte werd geboren in 

1755. 



► Geesken (Klein) Rotman (*1742) trouwde in 1759 op 17-jarige leeftijd te Rijssen met Garrit Evers ter 

Welberg (*1734), zoon van Evert Harmsen ter Welberg uit Enter. 

Geesken en Garrit kregen 6 kinderen: Frerick ter Welberg (*1762), Fenne Rotman (*1763), Jenneken Rotman 

(*1767) die in 1792 trouwde met weduwnaar Jan Knijpers van de Holter Borkeld, Lambert Klein Rotman/Trinen 

(1770-1830) die wever/boerwerker werd, in 1794 trouwde met Geertruit Bergenbos en hier zou blijven wonen, 

Everdine Rotman (*1775) en tenslotte Frerik Jan Rotman of Lamberts (1782-1815) die in 1813 trouwde met 

Teune Willemsen en eveneens op het ouderlijk erf bleef wonen. 

 

Opdeling Klein Rotman 

Omdat blijkbaar 2 zonen uit het gezin Klein Rotman op het ouderlijk erf bleven wonen, was aanvullende 

woonruimte noodzakelijk. 

Mogelijk al rond 1813 werd bij het bestaande huis Klein Rotman, waarvan aangenomen kan worden  dat hier het 

paar Lambert Trinen - Geertruit Bergenbos verbleef, een woning aangebouwd. Ook aangenomen mag worden, 

dat de nieuwe woning bestemd was voor het paar Frerik Jan Rotman -Teune Willemsen. Na het overlijden van 

Frerik Jan in 1815 nam hier blijkbaar Gradus Bijsterman zijn intrek. 

In 1830 waren er in ieder geval twee aan elkaar gebouwde huizen: op kadastraal perceel B10 het huis van 

Lambert Trinen en op perceel B11 het huis van Gradus Bijsterman. 

Na het overlijden van Lambert Trinen in 1830, bleef zijn echtgenote Leide met haar jonge kinderen hier wonen; 

haar huis kreeg allengs de naam “Leijden”. 

Gradus Bijsterman werd nu min of meer de hoofdbewoner op het erf Klein Rotman, waardoor zijn zoon Jan 

Bijsterman hier de opvolger kon worden. 

 

Bewoning Klein Rotman / Leijden 

 

► Lambert Klein Rotman/Trinen (1770-1830) trouwde in 1794 in Rijssen met Geertruit/Geertjen 

Bankenbos/Bergenbos (ca1771-1821), dochter van Jan Bergenbos. 

Lambert en Geertruit/Geertjen kregen op Klein Rotman 2 kinderen: Gerrit Klein Rotman (1795-1811) en Jenne 

Klein Rotman (*1798). 

Na het overlijden van Geertruit/Geertjen hertrouwde Lambert in 1822 op 52-jarige leeftijd met Aleida/Leide 

Nijland (1793-1858), dochter van Berend Nijland uit het Enterbroek. 

Dit paar kreeg nog 3 kinderen: Gradus Rotman (1821-1879) die opvolger zou worden, Berend Jan Trinen (1824-

1894) die in 1846 Elsken Wechstapel uit Holten huwde en in Look (Holten) ging wonen en Gerritdina Trinen 

(1829-1857) die in 1850 trouwde met Enternaar Willem Wilms, wiens vader Jannes van oorsprong van Tjoonk 

(5.2.170) kwam. 

Toen Lambert in 1830 was overleden, bleef Leide met haar jonge kinderen hier wonen: het huis kreeg de naam 

“Leijden”. 

In de bewonersregistratie van 1839 wordt hier de naam Willemsen genoemd. Leide kreeg een relatie met de 

schaapherder Jan Willemsen (1793-1835) die geboren was op ’n Witten op de Borkeld (5.1.010) en o.a. tijdelijk 

op Swooftink (5.3.010) had gewoond. Leide en Jan kregen in 1832 een zoon Lukas die o.a. boerenknecht werd 

op Groot Aalbrink en Eeftink. In de geboorteakte van Lukas werd aangegeven dat “de comparant Jan Willemsen 

erkent de vader van het kind te zijn”. Jan Willemsen overleed in 1835, blijkbaar op Oonk. Zoon Lukas 

Willemsen overleed in 1891 op Ooms. 

 

► De opvolger op Leijden werd Gradus Rotman/Trinen (1821-1879), de oudste zoon van Leide Nijland. 

Hij trouwde in 1849 met Janna ter Morsche (1820-1879), dochter van Mannes ter Morsche uit Enter. 

Met haar kreeg Gradus 5 kinderen die allen werden ingeschreven onder de familienaam Rotman. 

Op Leijden werden vermoedelijk geboren: Lambertus (1850-1885), Hermannus (1852-1898), Lucas (1856-1858) 

die jong overleed en Leide (1859-1934). 

Mogelijk omstreeks 1865 (tussen ca 1853 en ca 1875) verhuisde het gezin van Gradus Rotman naar een vlakbij 

nieuw gesticht boerderijtje dat naderhand “’n Gladn” werd genoemd (5.3.370). 

In 1865 werd nog het jongste kind van Gradus en Janna, Gerrit Hendrik (1865-1893) geboren. 

 

Bewoning Klein Rotman / ‘n Kaantnheer 

 

► Frerik Jan Rotman of Lamberts (1782-1815) die evenals zijn broer Lambert, ook op het erf Klein 

Rotman bleef wonen, trouwde in 1813 te Rijssen met de spinster Teuntje/Teune Willemsen/Witten/Hoogeveen 

(1786-1855) van ’n Witten op de Borkeld (5.1.010). 

Frerik Jan en Teuntje kregen in hun trouwjaar een zoon, Gerrit Klein Rotman (1813-1893), die schaapherder 

werd, o.a. bij (Groot) Rotman (5.3.330), in 1846 trouwde met Janna Haykert (5.2.040) en woonde op 

“Veldhuis/De Piet” (PietGeije 5.2.022). 



Toen Frerik Jan in 1815 was gestorven hertrouwde Teuntje in 1816 met 

Gerhardus (Gradus) Bijsterman van de nabijgelegen boerderij Kleijne 

Bijsterij in Rijssen.  

Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren: Jan Bijsterman (1816-1870) 

die hier bleef wonen en Gerrit Jan Bijsterman (1820-1821) die op 1-jarige 

leeftijd overleed. 

 

► Opvolger, dagloner en wever Jan Bijsterman (1816-1870) 

trouwde in 1846 met Janna Lisabeth Mennegat (1820-1880), dochter van 

Hendrik Mennegat uit Enter. In deze tijd werd nabij het oude huis in 

zuidelijke richting een nieuwe woning gebouwd en werd het oude huis 

afgebroken.  

Jan en Janna kregen 4 kinderen: Geertrui Bijsterman (1848-1925) die hier 

zou blijven wonen, Hendrika Bijsterman (1850-1900) die in 1877 trouwde 

met Jan Hendrik Peddemors in het Enterbroek en in 1892 hertrouwde met 

Arend Jan Rensink uit Kerspel Goor, Gerritdina Bijsterman (1853-1898) 

die in 1874 trouwde met Jan Willem Wolthuis van Klein Ooms (5.3.280) 

en in Rijssen ging wonen en Anthonia Bijsterman (1857-1928) die in 1881 

de weduwnaar Gerrit Jan Kastenberg uit Holten huwde en eveneens in 

Rijssen kwam te wonen. 

 

► Geertrui Bijsterman (1848-1925) trouwde in 1873 met 

de dagloner Arend Jan Tijhof (1845-1908) uit Rijssen, zoon van 

Willem Tijhof en Maria Japink.  

Uit het huwelijk van Geertrui en Arend Jan werden 8 kinderen 

geboren: Johanna (1874-1904) die in 1895 trouwde met 

klompenmaker Christiaan Mennegat uit Enterbroek en in 1899 

hertrouwde met klompenmaker Jannes Koenderink uit Enter, 

Mannes (1876-1964) die opvolger werd, Jenneken (1878-1950) 

die in 1899 trouwde met Hendrikus Hofmeijer uit Rijssen 

(geboren op de Borkeld op Nijveld/De Kiete 5.1.050) en in 

Hengelo ging wonen, Willemina (1881-1883) die jong overleed, 

(nog eens) Willemina (1883-1918) die ongehuwd bleef maar in 

1912 wel zoon Berend Jan Tijhof kreeg, die trouwde met 

Willemina Schreurs en in 1987 is overleden, Berend Jan (1886-

1890) die eveneens jong overleed, Janna Geertruida (1889-1918) die in 1913 trouwde met Karel Koenderink in 

Enter en Berendina (1893-1900) die ook op jonge leeftijd is overleden. 

 

► Mannes Tijhof (1876-1964), boerenknecht en 

“tichelwerk”arbeider, huwde in 1908 in Markelo met Gerritdina 

Breukink, geboren in 1888 in Holten als dochter van de toen in Rijssen 

wonende Gerrit Jan Breukink die later op Huisken (5.2.300 Klompjan) 

woonde.  

Er groeiden 8 kinderen op: Arend Jan (1908-1978) die in 1941 in 

Rijssen trouwde met Hanna Ligtenberg, Gerrit Jan (1910-1981) die in 

1931 trouwde met Hendrika Johanna Peddemors in Enter, Geertruida 

Johanna (1913-1915) die jong overleed, Gerrit Johan (*1916) die de 

opvolger werd, Gerritje Willemina Johanna (*1919) die trouwde met 

Herman Brinks in Rijssen, Mannes (1922-2001) die in 1945 huwde 

met Arendina Bakker in Rijssen, Gerrit Hendrik (*1925) die al in 1926 

overleed en (weer een) Gerrit Hendrik (Henk, 1929-2008) die trouwde 

met Marie ter Steege in Nijverdal. 

 

Omstreeks de dertiger jaren kwamen ook Gerritdina Tijhof-Breukink’s 

ouders Gerrit Jan (Jan) Breukink (1863-1945) en Gerritjen Breukink-

Kamerman (1863-1947) vanaf Klompjan (5.2.300) hier nog inwonen. 

 

► De opvolger, landbouwer en melkrijder Gerrit Johan Tijhof 

(Gerrit, 1916-1987) trouwde in 1938 met Gerrritdina Brinks (1920-

2004), zuster van de hiervoor genoemde Herman Brinks, uit Rijssen. 

8-5-1958 

Het echtpaar M. Tijhof-G. Breukink te 

Elsen, gem. Markelo, hoopt 16 mei zijn 

gouden huwelijksfeest te vieren. De man is 

82 en de vrouw 70 jaar oud. Beiden 

genieten nog een goede gezondheid. Uit dit 

huwelijk zijn negen kinderen gesproten, 

waarvan er nog zes in leven zijn. Het 

echtpaar heeft 31 kleinkinderen. Tijhof 

heeft vroeger gewerkt op het tichelwerk van 

de firma Van Eerden te Goor. Toen deze 

opgeheven werd vond hij werk in de 

ontginningswerken van het Enterbroek. 

Gerritdina Tijhof-Breukink (*1888) 

Gerrit Johan Tijhof (*1916) en 

Gerritdina Brinks (*1920) 



Zij kregen maar liefst 12 kinderen. De oudste, Gerritdina (Dineke, *1938), trouwde in 1959 met Jan Hofstede uit 

Rijssen en ging in Holten wonen. Hendrika Maria (Hendrika, *1939) trouwde met Frits Hofstede (broer van Jan) 

en verhuisde uiteindelijk ook naar Holten. Marie (1940-2001) trouwde met Henk Velthuis uit Rijssen en ging in 

Nijverdal wonen; zij overleed in 2001. Hendrika Johanna (Hanna, *1943) huwde Mannes Plas uit Almelo; zij 

vestigden zich in Hardenberg. Geertruida Johanna (Truus, *1945) trouwde in 1965 in Rijssen met Henk 

Hartgerink. Gerrit Johan (1947-1963) verongelukte op 16-jarige leeftijd bij een botsing met het 

leemspoortreintje. Gerrit Dirk (Dick, 1948-2012) trouwde met de Rijssense Gerrie Schutte. Mannes (*1950) 

trouwde in 1976 met Gerdien Heuten in Rijssen. Gerda Dina (Gerda, 1952-1996) trouwde met Arie Nieuwenhuis 

en ging eveneens in Rijssen wonen. Gerritje (Gerrie, *1954) trouwde, ook in Rijssen, met Herman Buursink. 

Geertje Hendrika (Riekie, *1956) trouwde in 1976 met Herman Brands in Markelo. Tenslotte Hendrik Jan 

(Henk, 1957-2011), hij trouwde met Marietje Oolbekkink van de Borkeld (5.1.140) en ging in Rijssen wonen. 

In 1979 vertrok de familie Tijhof (de ouders met de jongste zoon) naar Rijssen. 

 

► Vanuit Rijssen kwam hier toen het gezin Kunst wonen. De uit Vriezenveen afkomstige Jaap Kunst 

(1926-2000) en de Wierdense Jennie Rotman (*1931) brachten 4 kinderen mee: Herman (*1956), Bert (*1958), 

Jorien (1961-2011) en Jack (*1968). Inwonend waren ook (schoon)moeder Riek Kunst en oudtante Riek Smit. 

Omstreeks 1989 verhuisde de familie Kunst naar Rijssen. 

 

► Nieuwe eigenaren en bewoners in 1989 werden de uit het Gooi afkomstige Otto en Rieneke de 

Vroomen. Inwonend was de weduwnaar Han Elsinger. In 1997 ging de familie terug naar ’t Gooi. 

 

► Van 1997 tot 2004 woonde op ‘n Kaantenheer de familie Boswinkel-Deyk.  

Jan Boswinkel (*1959) en Dirry Deijk (*1960) kregen 2 kinderen: Miriam (*1980) die, na enkele jaren op ’n 

Kaantnheer, elders ging wonen en Edwin (*1983). In 2004 was er een scheiding en vertrokken de bewoners naar 

Rijssen. 

 

► De uit Rijssen afkomstige postbode Henk Ruiterkamp (*1967) woont hier nu vanaf ca. 2004. Henk 

trouwde in 2004 met de Haarlemse Monique van Zoelen (*1964), eveneens postbode. Zij bracht haar dochter 

Soraya (*1987) mee. Deze woont hier nu ook met haar partner en twee kinderen. 


