
Boerderijnummer   5.2.077 

Erfnaam    erve Schuurteune 

Oudste vermelding   ca 1845 

Afgebroken    ca 1910 nabij Friezenberg 

 

Historie boerderij 

 

Het niet meer bestaande erfje SchuurTeune lag nabij de Friezenberg, komend vanuit Markelo ca. 250 meter links 

bezijden de Oude Rijssenseweg een paar honderd meter voorbij de vijfsprong. Waarschijnlijk omstreeks 1845 

werd op markegrond een onderkomen gesticht door de dagloner en akkerbouwer Berend Hendrik Harbers, toen 

wonend op de Piet (5.2.022). 

In de “holtink” van 31 augustus 1846 besliste de marke “over het verplaatsen van B.H. Harbers, die zich in de 

nabijheid van het veen aan den Vriezenberg heeft gevestigd, naar de Borkelt: met 16 tegen 11 stemmen om 

Berend Hendrik Harbers op de plaats in de nabijheid van den Vriezenberg te laten verblijven, wijders met 

eenparige stemmen om hem een en eenhalve bunder woeste grond te verkoopen tegen den prijs die aan de 

commissie van verdeeling wordt overgelaten”. 

In 1850 werd het markeplaatsje door de marke gratis afgestaan aan het Hervormd Armbestuur van Elsen. In de 

kadastergegevens is in 1868 sprake van een huis en erf op dit perceel (perceel A1371). Het te bewerken 

oppervlak aan grond bedroeg ca. 1,75 ha. 

Het boerderijtje werd naderhand SchuurTeune genoemd, naar Antonia Nijland, de weduwe van de in 1873 

overleden Berend Hendrik. 

In 1908 werd de ondergrond met nog enkele andere percelen door de Hervormde Diaconie te Elsen geveild. 

Teunis Wevers van erve Roos werd de nieuwe eigenaar. Nadat in 1909 de opvolger op het erf, Hendrik Jan 

Harbers, was overleden, werd het boerderijtje afgebroken. Naderhand was de grond o.a. ook nog in bezit van de 

fabrikantenfamilie Ter Horst uit Rijssen. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoners van dit plaatsje waren dagloner Berend Hendrik Harbers (1816-1873), geboren op de 

Piet (Schurink, laterPietGeije 5.2.022) en zijn vrouw Antonia Nijland (Teune, 1812-1902), afkomstig van 

Nijland in de Dijkerhoek (Nijland / Kempers, Marckelo 1.2.340). Zij waren in 1839 getrouwd en woonden 

waarschijnlijk eerst op de Piet. Zij hadden 6 kinderen: Gerritdina (1840-1878), Johanna Hendrika (1842-1927), 

Dirk Hendrik (1845-1850) die op 4-jarige leeftijd overleed, Hendrik Jan (1848-1909) die opvolger zou worden, 

Janna (1851-1918) die fabriekarbeidster werd en in 1878 te Rijssen trouwde met Arend Jan van Losser en 

naderhand in Zenderen ging wonen en Dina (1853-1884) die na haar trouwen nog kort op het erf woonde. 

Vader Berend Hendrik werd in 1873 “overleden bevonden” in Goor. 

 

► Gerritdina Harbers (1840-1878) kreeg in 1864 al een dochter Berendina; zij trouwde veel later, in 1875, 

met Gerrit Olde Reuvers of Briel in Rijssen. Dochter Berendina (1864-1949) zou in 1881 trouwen met met 

Berend Jan Hendertink in Wierden. 

Johanna Hendrika Harbers (1842-1927) kreeg in 1873 op “SchuurTeune” een zoon Dirk Hendrik; zij huwde in 

1881 met de weduwnaar Arend Jan Bouwhuis en kwam op de Hoch (5.1.170) te wonen. Haar zoon Dirk Hendrik 

(1873-1950) zou in 1898 te Lonneker trouwen met Jenneken Mekenkamp uit Wierden. 

De vooreerst nog op het boerderijtje wonende Dina Harbers (1853-1884), trouwde in 1879 met Gerrit Jan 

Verdriet (1844-1924) van Verdriet uit het Elsenerbroek (5.4.350). Uit dit huwelijk werd nog op SchuurTeune 

zoon Berend Hendrik Verdriet (1879-1937) geboren die in 1902 in Goor zou trouwen met de weduwe Willemina 

Poliste uit Holten. Vanaf omstreeks 1880 woonde deze familie Verdriet-Harbers in Goor. 

 

Hendrik Jan (1848-1909) die het boerderijtje voortzette, trouwde in 1887 met Egberdina Tuller (1864-1937) uit 

Holten. Zij kregen op SchuurTeune een dochter Antonia (1901-1968). Na het overlijden van Hendrik Jan zou 

01-01-1905 

Donderdag der vorige week, overdag, terwijl man en vrouw afwezig waren, is ten huize van H.J. Harbers. arbeider in 

den “Bovenberg” onder Elsen, door het verbreken der koestaldeur en een kamerdeur, inbraak gepleegd en uit een 

linnenkast weggenomen een nikkel horloge met ketting. 

Het door de Rijks- en Gemeentepolitie van hier ook elders ingesteld onderzoek heeft niet eerder het gewenste gevolg 

gehad dan dinsdag d.a.v. toen de dader door de rijksveldwachters van der Vaart van hier en Wessels van Goor op de 

markt te Hengelo, alwaar hij zich naar de keuring voor de Militie zou begeven, is gearresteerd. Het is zekere J.J. 

stadsbestedeling van Amsterdam, ten huize van K. Böhmer te Elsen woonachtig. Het horloge was in zijn bezit en paste 

bij het overige in zijn koffer gevonden. Hij heeft bekend de diefstal te hebben gepleegd en is gisteren ter beschikking der 

justitie te Almelo gesteld. 



Egberdina Tuller in 1910 hertrouwen met de weduwnaar Hendrik Jan Verdriet in het Elsenerbroek, oomzegger 

van de hiervoor genoemde Gerrit Jan Verdriet. Zij was toen al met dochter Antonia vertrokken naar het 

boerderijtje van haar nieuwe echtgenoot (Jonas/Verdriet 5.4.350). Antonia trouwde in 1922 met de timmerman 

Jan ten Elze uit Neede en ging op Brookjan in het Elsenerbroek wonen). 


