
Boerderijnummer   5.2.076 

Erfnaam    erve ‘n Bril 

Oudste vermelding   ca 1852 

Afgebroken    ca 1889 aan Elsener Veen/Borkeldweg 

 

Historie boerderij 

 

Het verdwenen erfje ’n Bril lag aan het Elsener Veen (Achterbergse veen) nabij de driesprong van de voorheen 

nog als Borkeldweg aangeduide zandweg (in huidige situatie bij het eind van het vlonder). 

Het erf werd omstreeks 1852 gesticht door de Rijssense arbeider Johannes Dangremond, die hier een stukje 

grond van ca. 0,4 ha had verkregen uit de markeverdeling. Omstreeks 1868 werd het erf verkocht aan de 

bewoner Gerrit Jan Brilman, die afkomstig was van ’n Bril op de Rijssener Borkeld. Deze kocht er nog grond bij 

zodat hij hierna ca. 1,7 ha bezat. Omstreeks 1874 werd het bestaande huis gesloopt en werd een nieuw huis 

gebouwd. Het erf met de omliggend cultuurgrond kreeg gaandeweg de naam “’n Bril”. 

In 1880 ging het eigendom over naar “De Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen” te 

Elsen (’n Elsener Aarm’n). Het huisnummer was in die tijd E17. Omstreeks 1889, enkele jaren na het overlijden 

van Gerrit Jan Brilman en van zijn vrouw, werd het huis afgebroken. In 1909 was Teunis Wevers eigenaar van 

het perceel, waarna successievelijk nog Jan Hendrik Wevers, Hendrik Jan Nijland en Hendrik Jan Vinkers 

bezitters werden. Tegenwoordig maakt het gehele gebied “’n Bril” deel uit van het natuurgebied “De Borkeld”. 

 

Bewoners: 

 

► Omstreeks 1852 ging Gerrit Jan Brilman (1818-1885) hier wonen. Hij was geboren op Brilman/‘n Bril 

op de Rijssener Borkeld als zoon van Antonius (Teunis) Willemsen Hillekes en Jenneken Derks Brilmans. Hij 

was in 1851 weduwnaar geworden van Janna Mensink die in 1816 was geboren in Kring van Dorth en in Rijssen 

overleed. Hij hertrouwde in 1852 te Rijssen met Hermina Wolbers (1816-1885) die op het latere Meutgeert 

(5.1.150) had gewoond. Uit het eerste huwelijk kwamen 2 kinderen mee: de in Bathmen geboren Tonia (*1845) 

en de in Rijssen geboren Derk (1848-1927) die fabrieksarbeider werd, in 1875 in Holten trouwde met Jenneken 

Nalis uit die plaats en onder Hellendoorn en later onder Wierden ging wonen. 

 

► Tonia Brilman (1845-1878) trouwde in 1877 met de schaapherder Gerrit Jan Schreurs (1844-1881) van 

erve Schreurs aan Petersweg in Stokkum (Stockum 2.1.360). Tonia overleed in 1878 bij de geboorte van haar 

eerste (levenloze) kind. Gerrit Jan overleed in 1881 in Stokkum. 

Na het overlijden van Tonia’s ouders, beide in 1885, werd het huis niet meer bewoond en omstreeks 1889 

afgebroken. 


