
Boerderijnummer   5.2.077 

Erfnaam    erve Nijland 

Oudste vermelding   1767 

Afgebroken    ca 1807 omgeving Borkeldweg 

 

Historie boerderij 

 
Over de plaats waar het omstreeks 1807 afgebrande boerderijtje (“hutte”) Nijland heeft gestaan is weinig 

bekend. Aannemelijk is een locatie op de Borkeld grenzend aan nieuw in cultuur gebracht land, waarbij een 

situering niet ver van het latere erve ’n Bril (5.2.076) een mogelijkheid is. In het hoofdgeld-register van 1767 is 

er een eerste melding: Egbert an ’t Nielant en zijn vrouw worden als onvermogenden aangemerkt. Bij de 

volkstelling van 1795 vindt men de boer en boerin Hendrik Nijland en zijn vrouw Janna Steegemans als hoofden 

van het huisgezin; er zijn dan 4 personen in het huis. 

 

Bewoners: 

 

► In 1767 woonde hier ene Egbert an ’t Nielant met zijn vrouw. Over deze bewoners zijn geen verdere 

gegevens bekend.  

 

► Circa 1790 kwam Hendrik (Janssen) Moetgeert (1759-1817), later Nijland en ook Janssen genoemd, het 

erve Nijland bewonen. Hendrik was geboren “aan” Meutgeert op de Holter Borkeld als zoon van Jan (Jansen) 

Moetgeert en Engele (Jansen) Visschers. Omtrent 1798 vertrok de familie van Nijland. Circa 1807 kwam de 

familie op Schiphorst (5.4.270) in het Elsenerbroek. 

Hendrik was in 1790 getrouwd met Janna (Hendriksen) Stegeman (1763-1838) van “Klein Nijssink” (Stegeman, 

5.2.208). Zij kregen 3 kinderen: Jenneken Nijland (1791-1838) die in 1813 in Rijssen zou trouwen met Berend 

Jan Olthof (op erve Lueks in Elsenerbroek 5.4.190), Hendrik Nijland (1793-1859) die in 1815 trouwde met 

Janna ten Berge uit Rijssen (zie: de Kiefhorst, Elsenerbroek) en de in Goor gedoopte Berendina Nijland (1803-

1865) die in 1823 trouwde met Jannes Smit in Kerspel Goor. 

 

► Vermoedelijk woonde hier omstreeks 1796 voor korte tijd de als Jan Hendrik Tjoonk (5.2.170) geboren 

Jan Hendrik Berfde (1769-1814). Hij was in 1796 getrouwd met Janna Assink (1772-1829). Zij kregen “aan 

Nijland in Elssen” zoon Egbert (1796-1868), de latere tapper op de Kemper. Omstreeks 1798 verhuisde de 

familie naar de Kemper (5.2.490). Zij ruilden toen van bewoning met de familie Jannes Oolbekkink. 

 

► Volgende bewoner op Nijland omstreeks 1798 was boer en dagloner Jannes Oolbekkink (1758-1827) 

geboren in dorp Holten, maar toen komend van Kempers/de Kemper (5.2.490). Hij was in 1791 getrouwd met 

Jenneken Endeman of Teunissen (1767-1833), geboren aan de Langstraat in Holten. Het paar bracht 3 kinderen 

mee: Willemina (*1792) die was geboren op Maatman aan de Langstraat (Holten),  de in dorp Holten geboren 

Janna (*1793) en Hendrika (*1795) die was geboren op de Kemper. Een in 1796 geboren zoon Jan was jong 

overleden. Op Nijland werden 2 kinderen geboren: Jenneken (*1802) en Berendina (*1805). Omstreeks 1807 

brandde het boerderijtje Nijland af waarna de familie Oolbekkink omstreeks 1808 een nieuwgesticht boerderijtje 

op de Borkeld ging bewonen (5.1.140 Hutten/OostJan). 

 

Het schijnt dat op (de resten van?) Nijland (“aan Nieuwland in Elssen”) in 1808 nog de geboorte plaatsvond van 

Lammert Schutten, de zoon van de in Notter geboren Lammert Schutten (1782-1808) en Geesken Schutten (of 

Huiskes). Als “peet” werd Jenneken Holshorst vermeld, mogelijk familie van de hiervoor genoemde Jan Hendrik 

ten Berfde. 


