
Boerderijnummer   5.1.030 

Erfnaam    erve Hendriksen-Nijmeyer 

Oudste vermelding   eind 17
e
 eeuw 

Afgebroken    ca 1903 

Historie boerderij 

 

Vrij dicht bij de boerderij Huusken (5.1.020) iets verder in noordelijke richting (richting A1) stond vroeger aan 

de westkant van de (Borkeld)weg de boerderij Nijmeijer die in 18
e
 eeuw ook wel ’n Blauwen genoemd werd. 

Waarschijnlijk is deze boerderij aan het begin van de 18
e
 eeuw gesticht. 

Een belastingregistratie uit 1749 m.b.t. “aangegraven landen” geeft aan: 
Nije Meyer zijn kamp zoo als die in hoedaenigheyt en bepalinge ligt bestaende in boulant en goordengront t' saem groot 

omtrent 16 sch geseey lants dat geestimeert 400 gld. Nije Meyer van wooninge en omslag nog geen kavenaer. 

In 1811 bestond de veestapel uit 1 ruin, 3 koeien en een vaars. Omstreeks 1830 was Mannes Nijmeijer de 

eigenaar en in 1835 Willem Nijmeijer. 

Omstreeks 1850 hoorde bij deze boerderij 4,5 ha grond. Na de markeverdeling kwam de totale oppervlakte op 

ruim 10,5 ha. Vanaf 1899 heeft de boerderij een aantal jaren leeg gestaan en werd daarna omstreeks 1903 

afgebroken. De bijbehorende gronden werden voornamelijk toegevoegd aan de naburige boerderij Huusken. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner was waarschijnlijk de in ca. 1719 overleden Hendrik Nijmeijer, zoon van Jan Hendriks 

Nijmeijer op de Borkeld. Hendrik, die mogelijk ook Rosinck werd genoemd, was in 1707 getrouwd met 

Fenneken ten Broeke/Speelman, dochter van Harmen Harmsen op de Borkeld, maar mogelijk oorspronkelijk 

afkomstig uit Gelselaar. Van dit echtpaar zijn 6 kinderen bekend. Na het overlijden van Hendrik trouwde 

Fenneken in 1720 met Jan Hendricks, zoon van Hendrick Lamberts. Uit het tweede huwelijk van Fenneken werd 

de dochter Hendrina (*1722) geboren. De kinderen uit het eerste huwelijk waren: Harmen (*1708), Gerrit 

(*1709), Jan (*1713), Janna (*1714), Megteld (*1716) en Jan (*1718). Omstreeks 1727 overleed Fenneken. De 

weduwnaar Jan Hendricks trouwde toen in 1728 met Anneken Endeman (*1701), dochter van Jan Endeman in 

Hericke (Hericke 3.3.150). Het lijkt er op dat ze toen vertrokken van deze boerderij. 

 

► In 1727 trouwde de weduwnaar Harmen Jansen met Anna Scholman uit Herike (Hericke 3.2.055). 

Wellicht kwam dit paar rond deze tijd op Nijmeijer wonen. Uit zijn eerste huwelijk met een zekere Fenne NN 

had Harmen 4 kinderen die allen later de naam Nijmeijer kregen. Zoon Hendrik (*1721, geb. “Agter op de 

Borkeld”) trouwde in 1744 met Anna Lamberts in de Holter Dijkerhoek en in 1750 met de weduwe Aeltien 

Reinds. Gerrit (*1724) trouwde in 1749 met de weduwe Zwenne Jansen aan de Langstraat te Holten. Jan werd 

geboren in 1726 en oudste dochter Janna (*ca. 1719) werd de opvolgster. 

 

► Janna Nijmeijer (*ca. 1719) trouwde in 1740 met Willem Breukink (*1712), zoon van Jan Breukink van 

de Holter Borkeld, ook wel ’n Blauwen genoemd. Het paar kreeg 10 kinderen die allen de naam Nijmeijer 

kregen: Fenne, Jan (*1742), Jenneken (*1744), Marie (*1746), Harmine 

(*1748), Hendrine (*1750) Harmen (*1751), Geertruid (*1754), Jannes 

(1757-1826) die trouwde met Harmina Rensink en pachter werd op de 

boerderij Brookman in de Dijkerhoek en Roelofken (*1758) die blijkbaar 

op Nijmeijer bleef wonen. 

Na het overlijden van Willem Breukink omstreeks 1760 hertrouwde Janna 

in 1761 met Jan Hietkamp (1737-1808) geboren op de boerderij 

Berkenbos op de Holter Borkeld. Uit dit tweede huwelijk van Janna 

werden nog weer 2 zonen geboren: zoon Willem (*1763) die de opvolger 

werd en Mannes (*1765). 

In 1761 werd er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van 

Willem Breukink: 

De 9 nagelaten kinderen krijgen ieder voor vaderlijke goed f 15,-. De 

meisjes nog een bedde met een paar lakens en een paar kussentogen. 

 

► Roelofken (*1758) trouwde in 1783 in Goor met de weduwnaar 

Esken Boswinkel en hertrouwde in 1790 met Berend Teeselink, zoon van 

Lambartus Teesselink. Uit het eerste huwelijk werden op Nijmeijer 3 

kinderen Boswinkel geboren, allen gedoopt in Goor: Maria (*1784), Berendina Hendriksen-Leferink (*1888) 

en Reint Jan Hendriksen (*1886) 



Willemina (*1785) en Carel (*1788) die in 1822 in Borne trouwde met Grietjen Abbink. 

Uit het tweede huwelijk van Roelofken werd in 1793 de dochter Esselina Teeselink geboren. 

 

Opvolger Willem Nijmeijer (1763-1841) trouwde in 1787 met Jenne Rensink (1764-1816) geboren te 

Beusbergen (Beusbergen 2.4.050). Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: Jan (*1789) die jong overleed, Arend Jan 

(*1791), Aaltjen (*1793), Jan (1795-1822) die maar 27 jaar werd en oudste zoon Mannes (*1788)  die de 

opvolger werd. 

 

► Mannes Nijmeijer (1788-1867) trouwde in 1815 met Jenneken Nijland (1789-1828) afkomstig van 

Snorrewind (Marckelo 1.4.080). Nadat Jenneken in 1828 overleed, hertrouwde Mannes in 1829 met Gerritjen 

Voorthuis (1798-1852) afkomstig uit de buurtschap Look in Holten. Alleen uit het eerste huwelijk werd een kind 

geboren. Deze Aaltjen (*1816) werd de opvolgster. 

 

► Aaltjen Nijmeijer (1816-1883) trouwde in 1838 met Albert Hendriksen (1812-1879), zoon van Hendrik 

Hendriksen uit Holten. Zij kregen 8 kinderen: Gerritjen (*1839) die in 1864 trouwde met Jan Willem 

Dennekamp in Holten, Jenneken (1841-1915) die trouwde met Gerrit Jan Aanstoot in Holten (Borkeld), Harmina 

(1845-1882) die in 1871 trouwde met Jan Bronsvoort in Neerdorp (Holten), Willemina (*1848) die binnen één 

jaar overleed, Mannes (1849-1850) die ook al na een jaar overleed, Mannus (1851-1867) die maar 16 jaar werd, 

Albert (1855-1915) die in 1889 in Wierden trouwde met Manna ter Avest en in Hellendoorn ging wonen en 

Hendrik (*1840) die de opvolger werd. 

 

► Hendrik Hendriksen (1840-1899) trouwde in 1872 met 

Fenneken Brinks (1851-1939) uit Holten. Uit dit huwelijk werden 7 

kinderen geboren: zoon Albert (1873-1929), die koopman werd, trouwde 

in 1900 in Wierden met Hendrika Nijhuis; hij is in Enschede overleden, 

Jan Willem (1877-1941) trouwde in 1905 met Hendrika Nijland op de 

Forte (5.3.310), Aaltjen (1880-1966) trouwde met Gerrit Jan Klein 

Nagelvoort op de boerderij de Heetakke (5.1.060), Berendina (1883-

1954) trouwde in 1907 met Hendrik Jan Assink en verhuisde naar 

Lonneker, Reint Jan (1886-1980) trouwde met Berendina Leferink van 

de Kappe (Marckelo 1.3.060) en ging in Markelo-dorp wonen; hij was 

jarenlang koetsier bij dokter Wanrooy, Hendrik (1890-1917) trouwde in 

1917 met Jenneken Geerlings in Look (Holten) en Fenneken (*1894) die 

in 1917 in Raalte trouwde met Hendrik Tempelman. Na het overlijden 

van Hendrik Hendriksen in 1899 vertrok de weduwe Hendriksen-Brinks 

met haar gezin van de boerderij. Zij hertrouwde in 1900 met Arend Jan 

Scholman, weduwnaar van Janna Postman, op het Hekkershoes (Holter 

Borkeld). De boerderij Hendriksen stond nog een aantal jaren leeg en 

werd uiteindelijk gesloopt. 
Arend Jan Scholman en Fenneken Brinks 


