Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.1.100
erve Borkent-Nienhoes
begin 18e eeuw
De Oplegger 10

Historie boerderij
Het huidige adres van dit erf is De Oplegger 10, Rijssen, voorheen was dit Borkeldweg 10, Markelo. Deze
boerderij werd waarschijnlijk in de eerste helft van de 18e eeuw gesticht. Bij de volkstelling van 1748 waren Jan
Borkent en Greetjen Elberink de bewoners.
In 1750 geeft Harmen Egbers van de Borkeld namens Stams en Kottermans aan van van de Hr. Putman te hebben gekocht
voor f 600,- het Borkent plaatsjen op de Borkelt gelegen.
In 1763 is er een maagscheiding wegens het overlijden van Egbert Borkent; de weduwe Mette Borkent zal hertrouwen met
Jan Gerritsen Knijpen. De nagelaten kinderen zijn Gerrit, Judit, Roelofken en Geertruit. Zij krijgen ieder voor vaderlijke
goed f 6,-. De laatste 2 krijgen nog ieder een kiste en 2 linnen bedden met toebehoor.
In 1783 is er een maagscheiding na het overlijden van Janna Jansen; weduwnaar Gerrit Borkent blijft achter met zoontje
Egbert. Hij krijgt voor moederlijk goed moeders kiste.
In 1805 verkoopt Albert Stam op Cotterman voor f 200,- aan zijn stiefschoonzoon Tonis van Holten ¼ part van het plaatsjen
Borkent en ¼ part van 2 hooylanden in Markeler Broek gelegen. ¼ gedeelte blijft eigendom van verkoper en de andere
halfscheid is van Hendrik Stam.
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 koeyen.

Omstreeks 1835 waren Gerrit Stam en de weduwe
van Hendrik Kotterman van de Rijssener Borkeld
de eigenaren en in 1843 Gerrit Stam en Jan
Willem Kotterman. De laatsten, die samen een
grote oppervlakte grond bezaten verkochten het
erf in 1860 voor 1200 gulden aan Jan Willem
Wijers en zijn vrouw Hermina Stam.Vanaf die tijd
werd de boerderij Niejhoes genoemd. Jan Willem
begon zijn bedrijf met een kleine 7 ha grond en
die oppervlakte is in de loop der jaren nauwelijks
gewijzigd. Na 3 generaties Wijers werd in 1940
schoonzoon Johan Mekenkamp de eigenaar.
Daarna werd het bedrijf eigendom van diens
Rechts boerderij Borkent met op de achtergrond boerderij Bolink
schoonzoon Berend Stegeman, die het weer
omstreeks 1934
overdeed aan zijn zoon Johan Stegeman, de
huidige eigenaar. In 1962 werd een nieuw voorhuis gebouwd en in 1987 werd het geheel een woonboerderij voor
2 gezinnen. Vele jaren was het een boerenbedrijf zoals zo vele, sinds 2005 is het een bedrijf gespecialiseerd in
witvleeskalveren. In dat jaar werd een grote schuur voor dit doel gebouwd en men houdt er nu ongeveer 1000
kalveren.
Bewoners:
►
Van 1746 tot 1757 woonde hier het echtpaar Jan Borkent en Greetjen Elberink. Het echtpaar had 4
kinderen. Dochter Fenne was al voor 1738 geboren. Evert, Harmine en Berendjen werden geboren in de periode
1738-1748.

Boerderij Borkent omstreeks 1935

►
De volgende bewoonster was Mette/Martjen
Gerrits (1714-1775), dochter van Gerrit Willems Trekop
van de boerderij Engberts op de Holter Borkeld. Zij
trouwde in 1739 met Egbert Roelofsen Voorthuis (1716-ca.
1763) geboren in de Holter Beuseberg. Het stel kreeg 5
kinderen waar van de oudste 4 op de boerderij Voorthuis
werden geboren. Oudste dochter Judit (1740-1814) trouwde
in 1763 met Harmen Broers in Holten en verhuisde naar
(Klein) Wissink in de Markelose Achterhoek (Marckelo
1.3.410). Stijntje (*1741) overleed op jeugdige leeftijd.
Roelofken (*1748) trouwde in 1773 met Gerrit Janssen
Averesch te Notter. Geertruit (1758-1828) trouwde in 1780

met Jacob Oosterkamp uit Holten. Zij stichtten later vlakbij de boerderij Oosterkamp (5.1.130). Zoon Gerrit
Borkent of Egbertsen (*1745) werd de opvolger op Borkent.
Na het overlijden van Egbert Roelofsen Voorthuis hertrouwde Mette/Matjen in 1763 op 49-jarige leeftijd met
Jan Gerrits Knijpen van de Holter Borkeld.
►
Gerrit Borkent of Egbertsen (1745-1828) is waarschijnlijk de stamvader van de nu nog levende
Borkents. Gerrit trouwde in 1779 met Janna Potman (1754-ca. 1782), dochter van Jan Hofman van de Oude Pot
in Herike (Hericke 3.3.160). Zij kregen 2 kinderen. Zoon Egbert (1779-1854) trouwde twee keer in Holten: in
1801 met Hendrika Willems Vasters en in 1842 met Jenneken Jansen Reterink. Dochter Jenneken (*1782)
overleed vermoedelijk op jonge leeftijd.
Omstreeks 1782 overleed Janna Potman en in 1783 hertrouwde Gerrit Borkent met Anneken Waanders Geels
(1759-1828) dochter van Waander Geels in Enter. Uit dit tweede huwelijk van Gerrit werden 9 kinderen
geboren. Wander (1785-1863) trouwde in 1819 met Teuntjen Graven uit Holten. Mannes (1787-1853) trouwde
in 1821 met de weduwe Aaltjen Klein Nijland (Marckelo, 1.4.080, “Snorrewind”) en in 1841 met Jenneken
Borkend in Holten (een dochter van zijn halfbroer Egbert en Hendrika Willems); hij is mogelijk de stamvader
van de familie Egbertzen.
Gerrit (ca. 1789-1863) bleef ongehuwd; hij was langjarig knecht op Huisken (pand 5.2.300). Jenneken (17901826) trouwde in 1814 met de boerwerker Gerrit Regterschot afkomstig uit Kerspel Goor; zij kreeg in het zelfde
jaar op Zwoferink (5.3.010) dochter Janna; Jenneken is in Stokkum overleden (Stockum 2.1.300, Löppink).
Geesken (1793-1844) trouwde in 1818 met Gerrit Menneken in Look (Holten). Roelof werd geboren in 1796; hij
overleed ongehuwd in 1848 in Rijssen. Harmina (1798-1849) trouwde in 1827 met Mannes Vorschezang van
(Nieuw) Swoferink (5.1.040). Oudste zoon Jan (*1784) werd aanvankelijk de opvolger. Later werd dit zijn
jongste zuster Hendrika (*1803).
►
Jan Borkent of Egbertsen (1784-1829) trouwde omstreeks 1808 met Gerritje Scholen (ca. 1780-1811)
van Schoolgerrit (5.1.025). Zij kregen de zoon Gerrit (1810-1811), die echter maar 7 maand oud werd. Ook
moeder Gerritje Scholen overleed al in 1811, zodat Jan Borkent in 1813 hertrouwde met Derksken Leunk (17851868) geboren op Klein Hidding in Exel. Zij was in 1809 met haar familie op de nabijgelegen boerderij Bolink
komen wonen. In zijn tweede huwelijk kreeg Jan 5 kinderen. Oudste zoon Gerrit (ca.1814-1873) trouwde in
1836 met Janna Sprikkelman (5.1.080) en werd de opvolger op Sprikkelman. Arend (1816-1837) stierf op 20jarige leeftijd. Albert (1821-1893) trouwde in 1857 met Janna Haalman uit Holten; hij overleed in Diepenveen.
Hendrikus (1824-1901) trouwde 2 keer in Diepenveen: in 1852 trouwde hij met Aaltje Smeenk en in 1867 met
Jansje Rebel, afkomstig uit Goor. Dochter Janna (1829-1875) bleef ongehuwd en overleed in het Elsenerbroek.
In 1829 overleed vader Jan Borkent. De weduwe vertrok toen met haar kinderen naar de naburige boerderij
Oosterkamp (5.1.130), waar ze ging inwonen bij de weduwnaar Gerrit Jan Berendsen en zijn zoon. Jans zuster
Hendrika (*1803) werd toen de opvolgster.
►
Hendrika Borkent (1803-1877) trouwde in
1828 met Hendrik Jan Ulfman (1802-1875), zoon
van Gerrit Jan Ulfman, afkomstig uit de buurtschap
Neerdorp in Holten. Dit echtpaar kreeg 7 kinderen
op de boerderij Borkent en 1 kind op de
nieuwgestichte boerderij Ulfman (5.1.160). De
oudsten waren Jenneken (*1829), Jan Albert
(*1831), Gerrit Jan (*1831), Gerritdina (*1833) Jan
Willem (*1835), Antony (*1837) en Arendina
(*1840). Jongste zoon Jan (*1845) zou later de
opvolger worden op het nieuwe Ulfman, waar deze
familie zich ca. 1841 vestigde.
►
Nieuwe bewoners werden omstreeks 1841
het in 1840 gehuwde paar Jan Willem Weijers
(1810-1889) en Herremina Stam (1814-1868). Jan
Willem was afkomstig van de boerderij Niejhoes in
Neerdorp en Herremina, dochter van Gerrit Stam van
Zittend: Johan Mekenkamp (*1902) en Mina Mekenkampde Rijssener Borkeld, de eigenaar van deze boerderij.
Weijers (*1902). Staand: Berendina Mekenkamp (*1926), Hanna
Zij kregen 8 kinderen. Oudste dochter Janna (1840Mekenkamp (*1932) en Wim Mekenkamp (*1945)
1912) trouwde in 1861 te Holten met Egbert Vasters.
Maria (1842-1872) trouwde in 1862 met de weduwnaar Hendrikus Zwiers in Holten. Hendrika (1844-1913)
trouwde in 1868 met Jan Aanstoot in Holten. Gerritdina (1847-1924) huwde in 1864 Gerrit Willem Vruggink in

Holten. Aaltjen (1853-1878) trouwde in 1871 met Willem Nijenhuis in Look (Holten). Jan (1857-1858) werd
slechts 1 jaar oud en Jenneken (1860-1884) overleed op 24-jarige leeftijd. Zoon Hendrikus Marinus (*1849)
werd de opvolger.
►
Hendrikus Marinus Weijers (1849-1914) trouwde in 1871 met Maria Brinks (1852-1919), dochter van
Gerrit Jan Brinks uit Holten. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen. Dochter Harmina (1874-1951) trouwde in 1899 met
Jan Hendrik Meulman op Meulman (5.3.110), Hendrina werd geboren in 1877; zij overleed in 1915 in Deventer.
Gerrit Jan (1885-1958) trouwde in 1908 in Holten met Aaltje Paalman. Zoon Jan Willem (*1872) werd de
opvolger.
►
Jan Willem Weijers (1872-1962) trouwde in 1897 met Berendina
Elbersen (1870-1934), dochter van G.J. Elbersen, geboren in Holten. Ook
dit stel kreeg 4 kinderen. Maria (Miejke, *1900) trouwde in 1926 met
Gerrit Albert Hakkert (Hakk’n Gait, geboren op Klein Aaftink, pand
5.2.240) en ging vooreerst op de Hutte (pand 5.2.478) wonen, Hendrikus
Marinus (*1905) trouwde met Janna Pekkeriet en ging in Holten wonen.
Ook Gerrit Jan (*1908) trouwde in Holten. Dochter Mina (*1902) werd de
opvolgster.

Mina Weijers (*1902) en Johan
Mekenkamp (*1902)

►
Mina Weijers (1902-1973) trouwde in 1926 met Johan
Mekenkamp (1902-1969) van de Holter Borkeld. Ook nu werden weer 4
kinderen geboren. Johanna Berendina (1932-2003) bleef ongehuwd op
Niejhoes wonen. Janna Willemina (*1935) werd slechts 1 dag oud. Jan
Willem (*1945) trouwde met de Rijssense Dineke ten Hove en ging in
Holten wonen. Oudste dochter Berendina (*1926) werd de opvolgster.
►
Berendina Mekenkamp (1926-2012) trouwde in 1950
met Berend Stegeman (1924-2012) geboren te Rijssen. Dit
paar kreeg 2 kinderen. Dochter Mina Berendina (Mientje,
*1951) trouwde met Bertus Pieffers en vestigde zich in
Holten. Zoon Johan Stegeman (*1964) werd de opvolger.

Berendina Mekenkamp (*1926) en Berend Stegeman
(*1924)

►
Johan Stegeman (*1964) trouwde in 1987 met
Jacobine van der Mespel (Bieke, *1965). Bieke was geboren
in Voorthuizen, woonde later in Holten en daarna nog in
Enschede. Zij gingen wonen in het verbouwde achterhuis en
kregen 2 kinderen. Dochter Miranda (*1988) trouwde in 2012
met Johan Wessels (*1984) afkomstig van de Rijssenseweg
(5.3.200); dit stel is tijdelijk in het vroegere voorhuis gaan
wonen. De zoon Robbert (*1990) bleef vooreerst in het
achterhuis bij zijn ouders wonen.

