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Historie boerderij
De boerderij Berkedam met eerder adres Wheedijk 2, tegenwoordig bewoond door de familie Eertink, was
vroeger bekend als Nijland (het “Nieuwe land van de Plegt”) en zal vermoedelijk ca. 1690 gesticht zijn.
Omstreeks 1750 was Jan Nijland de eigenaar van de caterstede Nijland.
In 1752 laat de ongehuwde Wolter te Worse (geb. 1709), dan inwonende op Nijland te Herike, zijn testament
opmaken; hij is krank, edog sijn kennis volkomen hebbende. Hij stelt tot eenige en universele erfgenaam aan zijn
zuster Hermken te Worse, vrouw van Jan Nilant, van al zijn na te latene goederen.
In 1767 behoorden de eigenaren/bewoners van Nijland tot de onvermogenden.
In 1811, toen Arend Dannenberg of Nijland de eigenaar was, bestond de veestapel uit 4 gesneden rammen, 9
ooien, 3 koeien en een kalf.
Arend had in 1832 ca. 3,1 hectare grond in bezit, wat naderhand uitgebreid werd met aankopen uit de marke.
De boerderij werd in 1861 met 6,7 hectare grond
aangekocht door Gerrit Jan Berkedam.
Omstreeks 1919 werd Gerrit Hendrik Berkedam de
bezitter. Bij de boedelscheiding van ca. 1940, toen
Herman Berkedam de eigenaar werd, was de
bedrijfsoppervlakte uitgebreid tot ruim 14 hectare.
Herman kocht daarbij in 1943 van Derk Jan Kempers
het ca. 500 m. verder oostelijk gelegen huis Kempers
(de Prakke), toen bekend onder nummer H41 en nu
bewoond door Bert Pinkert (3.1.390). Dit boerderijtje
werd later weer verkocht, terwijl de grond in
eigendom van Berkedam bleef zodat de totale
oppervlakte bij de aanvang van de ruilverkaveling
ruim 20 hectare bedroeg. Omstreeks 1968 werd er
een nieuw woonhuis gebouwd. De familie Berkedam
vertrok in 1974 naar het Stokkumervlier en
Luchtfoto boerderij Berkedam 1952
betrokken daar samen met de familie Kottelenberg
(Effink) een nieuwe ruilverkavelingsboerderij.
Nieuwe bewoners op Berkedam werden toen de familie Eertink. In het jaar 1993 werd het woonhuis uitgebreid
met een nieuw woongedeelte gebouwd voor dochter Gerdien Eertink die getrouwd is met André Pinkert.
Bewoners:
►
Eerste bewoners waren de uit Beusbergen afkomstige Teunis Wanssingh en zijn vrouw Hilleken ter
Plecht (†1722) geboren op boerderij de Plegt (later Boskamp / Beltman, 3.2.060). Zij waren in 1687 getrouwd.
Hun 4 kinderen kregen allen de naam Nieuwland: Grietjen (*1699) die waarschijnlijk jong overleden is, Jan
(*1688) die in 1722 trouwde met Gerritjen Schuiring en op Schurink (3.2.065) ging wonen en in 1723
hertrouwde met Geertjen Welmers, dochter van Egbert Wanning van de Welmer uit Stokkum (Stokkum
2.2.330), Gerrit (*1695) die in 1726 trouwde met Aeltjen Worsing (*1701) van de Worse (3.3.130) en blijkelijk
op Nijland bleef wonen en de oudste, Eefse, die vooreerst de opvolgster werd.
►
Eefse Nieuwland (* ca.1690) trouwde in 1709 met Hendrik Plasmans (*1675) uit Elsen. Het paar kreeg
één zoon: Jan Nieuwlands geboren in 1711.
Gerrit Nieuwland en Aeltjen Worsing kregen in 1726 op Nijland één zoon, Teunis Nieuwlands. Hij trouwde in
1753 met Willemina Plasmans van Plasman 3.2.150 en ging in Kerspel Goor op het “Teunishoes” wonen
(tegenwoordig Haverjan aan de Esweg).
►
Jan Nieuwlands (*1711) trouwde omstreeks 1735 met Harmine Worse (*1703) van de Worse, de zuster
van zijn tante Aeltjen. Zij kregen 4 kinderen: Hilleken (*ca 1741) die in 1765 trouwde met Gerrit van de Haar /
Haarman uit Zuidlo en naderhand op Groot Vrielink (3.3.010) woonde, Eesken (*1743) die jong overleed,
Jenneken (*ca 1745) en zoon Jan, die de opvolger werd.

►
Jan Nijland (*ca.1737) trouwde in 1755 op jeugdige leeftijd met de 36-jarige Judith Koelman (*1719)
van Koelert (3.3.150). Dit echtpaar kreeg 2 kinderen op de boerderij Nijland: dochter Jenneken (*1755) die jong
overleed en zoon Wolter (*1757). Omstreeks 1759 vertrok de familie naar de boerderij Groot Vrielink (3.3.010)
en daar werden nog 2 kinderen geboren. Moeder Harmina Worse verhuisde mee naar Groot Vrielink.
►
Nieuwe bewoners werden toen Roelof Nijland of Aalderink en Hendrina Scholmans of Huiskes
(*1727), geboren op Scholman (3.2.055). Het paar was ca. 1755 getrouwd en kwam omstreeks 1759 op Nijland
wonen. Ook dit stel had op Nijland 4 kinderen: Garrit Jan (genoemd Alink, *1756), gedoopt in Goor, Harmijne
(*1759), Hendrik (*1763) en Geertruid (*1766). Omstreeks 1767 vertrok de familie Nijland naar (Klein)
Vrielink (3.3.060) alwaar nog zoon Derk Nijland (*1771) werd geboren.
►
Omstreeks 1767 woonde er weer een andere familie op Nijland namelijk Teunis Horsman die ca 1756
getrouwd was met Aeltjen Tijmans (*ca 1734). Het paar woonde hiervoor op boerderij Kampert (Rijssenseweg,
3.3.200). Voor hun komst op Nijland waren reeds 4 kinderen geboren: Jan (*1757) die jong overleed, Jan
(*1758), Gerrit Jan (*1762) en Hermen (*1764). Op Nijland zagen nog 4 kinderen het levenslicht n.l. Geertruid
(*1767) die in 1792 trouwde met Berend Gerrits Horsman uit Ruurlo, Arent (*1769), Willem (*1772) en
Harmina (*1775). De zoon Gerrit Jan werd de opvolger.
►
Gerrit Jan Nijland (*1762-ca.1795) trouwde in 1785 met Engele Zandvoort (*1761) uit Holten. Uit het
huwelijk werden 5 kinderen geboren waarna Gerrit Jan omstreeks 1795 overleed. Engele hertrouwde in 1796
met Adoph Relleker uit Markvelde. Na de geboorte van de zoon Reind (*1797) overleed ook Adolph, zodat
Engele in 1801 op 40-jarige leeftijd voor de derde keer trouwde nu met de 20-jarige Gerrit Scholl (*1780) van
Scholman (3.2.055). Uit dit derde huwelijk werd nog de dochter Gerritdina geboren. De kinderen uit het eerste
huwelijk waren: Jan Harmen (*1785), Janna / Johanna (1787-1855), die in 1808 trouwde met de weduwnaar
Hendrik Koldenberg (3.1.240), Hendrine (*1790), Hermina (*1792) en Teune (1794-1822), die in 1818 trouwde
met Gerrit Knopers (1797-1819) van Stoevelman (3.1.280) en in 1820 met Gerrit Heijink uit Kerspel-Goor. De
zoon Reind Relleker (*1797) trouwde met Harmina van de Maat en later met Willemina Heuten in Diepenheim.
De dochter uit het derde huwelijk, Gerritdina Scholl (*1802), trouwde in 1828 met Gerrit Karssenberg te Holten.
►
Vervolgens kwam er omstreeks 1806 weer een andere familie op Nijland wonen. Arend Dannenberg
(1764-1840) was afkomstig uit Rijssen en ca. 1804 getrouwd met Hendrika Wolthuis (1765-1822), geboren in
Wierden. Hendrika was de weduwe van Egbert Lentfers of Dakhorst en
ze bracht de 3 kinderen uit haar eerste huwelijk mee. De zoon Jan
Hendrik Dakhorst (ca.1785-1822) en de dochter Janna Lenfers (17981860) overleden beide ongehuwd. Dochter Mette werd de opvolgster.
►
Mette Lenfers (1795-1862) trouwde in 1823 met Mannes
Endeman (1788-1847) van de boerderij Endeman (Markelo
buitengebied 1.3.400). Het echtpaar kreeg 5 dochters waarvan de oudste
twee in het eerste levensjaar kwamen te overlijden. Gerritdina (18281847) overleed op 19-jarige leeftijd, Egberdina (*1833) trouwde in
1859 met Hendrik Jan Kremers en vertrok naar Diepenheim, zodat
dochter Hendrika (*1830) de opvolgster werd.
►
Hendrika Endeman (1830-1904) trouwde in 1851 met Gerrit
Jan Berkedam (1822-1896) afkomstig uit Ambt-Delden. Vanaf hun
trouwdatum in 1851 woonden er dus Berkedams op deze boerderij.
Gerrit Jan en Hendrika kregen 5 kinderen: Berend Jan (*1855), in 1892
getrouwd met Gezina Hendrika Kranenberg, Mina (1859-1891) die
ongehuwd bleef, Geertrui (1865-1937) die in 1885 trouwde met de uit
Hermannus Berkedam (*1852) en
Duitsland afkomstige timmerman Johann Heinrich Stomps en in 1908
Hendrika Berendina Willemsen (*1864)
met Hendrik Jan Vruwink van de boerderij Alink (Stokkum 2.1.330),
Gerritdina (*1869) in 1901 getrouwd met Albert Willem Berghuis uit Ambt-Delden en oudste zoon Hermannus
die de opvolger werd.
►
Hermannus Berkedam (1852-1912) trouwde in 1886 met Hendrika Berendina Willemsen (1864-1938)
van Klostert op de Haa (3.1.100). Ook dit paar kreeg 5 kinderen: Hendrik Jan (1889-1913), die op jeugdige
leeftijd overleed, Hendrika Geertruida (1891-1985) die in 1914 trouwde met de venter Willem Lonink in dorp
Markelo, Hendrika (*1894), in 1923 gehuwd met Gerrit Jan Arendsen, die voor haar huwelijk al een kind Mina

(*1918) had, Hermannus (1897-1987), die ongehuwd bleef en oudste zoon Gerrit Hendrik die de opvolger werd
op Berkedam.
►
Gerrit Hendrik Berkedam (1886-1966) trouwde in 1910 met Berendina Johanna Kooijmans (18891962), de dochter van timmerman Jan Hendrik Kooijmans (3.2.220). Uit het huwelijk werden 3 kinderen
geboren. Hendrika Hermina (1913-1976) en Jan Hendrik (1924-1990) bleven beiden ongehuwd op Berkedam
wonen en zoon Herman werd de opvolger.

De familie Berkedam. V.l.n.r: Jan Hendrik Berkedam (*1924), vader Gerrit Hendrik Berkedam (*1886), Hendrika
Hermina Berkedam (*1913), moeder Berendina Johanna Kooijmans (*1889) en Herman Berkedam (*1911)

►
Herman Berkedam (1911-1976) trouwde in 1941 met Hendrika Johanna Kloots (1916-1994) van de
boerderij Kloots (Beusbergen 2.4.290). Het paar kreeg 3 dochters: Dini (*1941) die in 1958 trouwde met Jan
Klumpers van Popjan aan de Slagendijk en na haar scheiding in 1983 is gaan samenwonen met Hein Veldkamp
in Heeten, Jo (*1943) die in 1963 trouwde met Gerrit Jan Kottelenberg van Effink (Stokkum 2.2.070) en Gerda
(*1945) die in 1966 trouwde met Johan Laarhuis en nu in Delden woont. In 1974 vertrokken het echtpaar
Herman en Dika met broer Hendrik en zus Dika en oom Mans naar het Stokkumervlier waar ze samen met de
familie Kottelenberg (waar dochter Jo is getrouwd), in het kader van de ruilverkaveling een nieuwe boerderij met
2 woningen hadden gebouwd.
►
Na het vertrek van de familie Berkedam werd de boerderij betrokken door de familie Eertink van de
Herikerweg (3.2.010). Jan Hendrik Eertink (1915-1988) was getrouwd met Gerritdina Kloots (1918-1994), een
zuster van Hendrika Johanna Berkedam-Kloots. Hun enige zoon Hendrik Jan (*1944) die in 1969 is getrouwd
met Gerda Janna Maneschijn (*1944) van KooyJan (3.3.220) werd de boer op Berkedam. Henk en Gerda kregen
2 dochters: Jorieke (*1975) die in de nieuwe Markelose woonwijk de Esch woont en Gerdien die in 1994
trouwde met André Pinkert uit Stokkum (Stokkum 2.2.090); zij hebben een nieuw woongedeelte aan de oude
woning gebouwd (Stoevelaarsweg 16a).
►

Gerdien Eertink (*1970) en Andre Pinkert (*1968) hebben 2 kinderen: Gine (*1999) en Hein (*2001).

