Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.2.190
erve Groot Nijsink-Niesman
1463
ca 1878 nabij Bovenbergweg

Historie boerderij
Achter de boerderij Schöppert (5.2.210), richting Lentfert stond vroeger de boerderij Groot Nijsink. In 1463
werd de boerderij Nysinck voor het eerst genoemd en was toen eigendom van de familie van Coeverden van ’t
Wegdam. Evenals de andere boerderijen in de buurt was in 1601/1602 ook deze boerderij door oorlogsgeweld
verlaten.
12-11-1463.
Blijkens een "moetzoen" (een arbitrale uitspraak over een erfdelingskwestie) is de fam. van Coeverden van 't
Wegdam eigenaar.
De nakinderen van Reinolt van Coeverden verkrijgen o.a. het erve Nijsinck.
RAO 214 Archief huis Almelo. Regest nr 504.
31-10-1471.
Johan de Rode van Heker verklaart dat hij heeft beloofd heer Otto van Rechteren, ridder, schadeloos te zullen
houden voor de borgstelling die deze samen met Johan van Twyclo, Gadert van Rede en Jacop van Yttersum,
heeft gedaan tegenover de weduwe Reynes te Deventer voor de rentebetaling van 22½ mudden rogge per jaar,
welke rente door wijlen Reynalt van Covorde en diens vrouw Katherine was verkocht uit het erve Nysinck,
gelegen in het kerspel Rijssen in de buurschap Elsen.
1475. Schattingsregister.
2 s., bet. 3 golden r.g.
1601/1602. Verpondingsregister.
ist woeste, niet bewohnt ende ligt tot vogelweide.
1675. Vuurstedenregister.
1 vuurstede.
RAG Archief 0373 Ampsen nr 168.
20-08-1734. Anna Henrietta van Coeverden, douariere van Nagel tot Ampsen, schenkt bij gifte onder de
levendigen aan haar zoon Hendrik Jacob baron van Nagel van Ampsen o.a. de volgende goederen:
De goederen Nijsink en Lenfert, gelegen in het richterampt Kedingen, kerspel Rijssen.
In 1748 laat Arent Lentforts, zijnde swak van lighaem dogh sijn verstand ende memorie ten vollen magtigh en
dan inwonend op Groot Nijsink bij zijn broer Jan, zijn testament opmaken. Hij stelt tot eenige en universele
erfgenaam aan sijn neve en broers soon Jan Nijsink, bouwman op Nijsink en vrouw Jenneken Weerdes; zij
zullen hem den tijt sijnes levens ordentelijk verplegen en onderhouden. Zijn zuster Hindrikjen, weduwe van
Teunis Boertman, krijgt f 6,- en aen de armen daer meest nodigh is ook f 6,-. Arent heeft voor zijn broer Jan, de
oude bouwman op Nijsink de verpondingen en heeren lasten betaalt.
In 1751 is eigenaar de Heer van Ampsen.
In 1753 verkopen Jan Niesink en vrouw Jenne Weerts voor f 100,-, in minderinge te strekken van verschulde
pagten, hun vrije en allodiale stukke bouwland, het Nije genaamt, gelegen tusschen de landen van Claas van
Kemna, Stegeman en de gemeene weg in de Elsener Esch. Koopster is de HoogWelGeb. Freulin R.A.C. vrij
Freulin van Naegel tot Ampsen.
In 1756 geeft de vrouw van Jan Niesink aan, van de HoogWelGeb. Gestr. Heere Baron van der Capellen Heere
van den Dam en Marhulsen, gekogt te hebben het erve Nijsink voor f 2100,-.
In 1759 (datum akte 1768 !) verkopen Jan Niesink en Jenneken Weerds, wonend op Groot Niesink, voor f 1000,de naastgelegen caterstede Schoppert en haar gronden aan Beerent Oovink. Het omvat tevens de volgende
gronden: 2 stukken land in den gaarden soo als het den koopers is aangeweesen, den Kleinenkamp uit Zendink
Stukke, het Middel Stukke, het Nieuwe Land en de Hooyslag gelegen aan Kouvers Maate.

In 1772 lenen Jan en Willemina Nijsink f 75,- van Jan Meyer en Hendriena voor den Boom met als onderpand
hun eygendommelijke stuk bouland, de Hegte genaamt in den Elsener Esch gelegen, groot 1 mudde gesaay.
In 1775 geeft Hendrik Dikkers aan te hebben gekocht van Hendrik (?) Nijsink en vrouw de halve plaatse Nijsink
voor f 2200,-.
De veestapel bestond in 1811 uit 1 drachtige merrie, 1 merrieveulen, 1 “hommel” (gesneden ram), 4 ooien, 2
koeien en 2 kalveren.
Doordat er waarschijnlijk nog al wat woonruimte in de boerderij was waren er in de jaren 1791-1875 geregeld
medebewoners. Zo woonde er in 1811 de familie Velthuis-Haykers en in 1835 de familie Lammersen-Seegink.
In 1835 was de ongehuwde Jan Hendrik Nijland de eigenaar van de boerderij met 6½ ha grond. Na een toedeling
uit de markedeling en wat kleine verkopen werd de bedrijfsomvang 24 ha, wat in 1873 eigendom werd van
Hendrik Vasters. In 1878 viel het doek voor de boerderij Groot Nijsink/Niesman. De familie VastersAchterkamp vertrok toen naar de boerderij Megelink (Vastert 5.2.150). Schoonzoon Gerrit Jan Immink werd
eigenaar van het door Vastert gestichtte boerderijtje Immink (5.2.148) met 11 ha grond, grotendeels bestaande
uit heide, die hij direct voor een deel verkocht.
Het huis en het erf Groot Nijsink/Niesman werden eigendom van Gerrit Hendrik Rikkers, wonend op Schöppert,
terwijl de rest van de gronden versnipperd raakte. Na het vertrek van de familie Vastert-Achterkamp werd de
boerderij Groot Nijsink/Niesman afgebroken.
Bewoners:
►
Frerik Nisink en Altien Aftinck waren de eerstbekende bewoners van deze boerderij.
Van hen worden 5 kinderen genoemd. Aeltien trouwde in 1650 met de weduwnaar Jan Jansen Aelpoel in Holten.
Jan trouwde in 1660 met Jenneken Drieses Alberdink (Klein Aalbrink 5.2.520), Rolef trouwde in 1667 met
Jenken Berentsen Alberdink (Groot Aalbrink 5.2.510). Het jongste kind van Frerik en Altien werd geboren in
1644. De zoon Henrik werd de opvolger.
►
Henrik Nisink trouwde in 1648 met Jenken Oink, dochter van Wilm Oink (5.3.030) en in 1665 met
Gertien Vrilink van Frilinck in Herike (Groot Vrielink, Hericke 3.3.010). De 5 kinderen uit het eerste huwelijk
waren Frerik (*1652), NN (*1657), Jenken (*1659), Altien (*1662) en Jan (*1650) die de opvolger werd.
Uit het tweede huwelijk werden 4 kinderen geboren. Jenken (*1667) die op jeugdige leeftijd overleed. Jenken
(*1668), Gesien (*1672) en de zoon Jan (*1670) die trouwde met een Geertjen en vertrok naar de Langstraat in
Holten.
►
Jan Nisink (*1650) trouwde omstreeks 1676 met Engele NN. Ze kregen 6 kinderen. Twee van hen
overleden op jeugdige leeftijd. De dochter Jenneken werd geboren in 1681 en Wijsse in 1685. De zoon Jan
(*1687) trouwde in 1718 met Hendrina Hendriksen Meyer op Meyers (5.2.200). De oudste dochter Aeltijn
(*1678) werd de opvolgster.
►
Aeltijn Nisink (*1678) trouwde circa 1695 met een Gerrit (mogelijk Gerrit Megelink, geb. 1669). Ze
kregen 5 kinderen. Engele werd geboren in 1695, Henrick in 1700, Jan in 1706 en Wilm in 1711. De dochter
Jenneken (*1698) trouwde omstreeks 1719 met haar buurman Jan Meyer (*1689, pand 5.2.200), de zwager van
haar oom Jan (*1687). Op Nisink kregen zij de kinderen: Aeltjen (*1720), Hendrik (*1723) die op jeugdige
leeftijd overleed, Garrit (*1725) en Hendrick (*1727). De familie vertrok omstreeks 1735 van Nisink om te gaan
wonen op de door hen gestichte caterstede Stegeman (5.2.208).
►
Rond die tijd kwam het echtpaar Jan Lentferts (*1679) en Aeltjen Olbering (*1686) op de boerderij
Nisink/Groot Nijsink wonen. Ze waren afkomstig van Lentfert (5.2.180) en brachten de ongehuwde broer Arent
Lentferts en 2 van hun kinderen mee. De dochter Wijsse (*1723) Nijsink trouwde in 1747 in Rijssen met Willem
Nijlant. De zoon Jan Nijsink (ca. *1716) werd de opvolger.
►
Jan Nijsink (*ca. 1716) trouwde in 1744 met Jenneken Weerts (*1706), dochter van Wilm Weert (pand
5.3.125). Zij kregen alleen de dochter Willemijne.
►
Willemijne Nijsink/Niesing (*1748) trouwde in 1768 met Jan Nijland, zoon van Gerrit Nijland uit
“Elsen” (mogelijk op of nabij de Biesterije, Rijssen). Het paar kreeg 5 kinderen, waarna omstreeks 1775
Willemijne overleed. Jan hertrouwde toen in 1777 met Catharina/Caatjen Geelink, dochter van Gerrit Geelink
(die mogelijk hovenier was op de Oosterhof en in Elsen woonde). Met haar kreeg Jan nog weer 4 kinderen. De
kinderen uit het eerst huwelijk waren: Jan (*1769), Jenneken (*1770) die jong overleed, (weer) Jenneken

(*1772) die trouwde met Gerrit Kuipers of Scholten, Hendrine (1774-1832) die in 1803 trouwde met de
weduwnaar Gerrit Tijman op Matena in Herike (Hericke 3.1.295) en tweelingzuster Janna (*1774). Uit het
tweede huwelijk werden geboren: Willem (1777-1832), Gerrit (*1779), Gerrit Jan (*1781) en Hendrik (*1784).
►
Omstreeks 1790 kwam Jan Nijland of Biesterman (1758-1824) op de boerderij Groot Nijsink wonen.
Jan was geboren op de Biesterije (op Nijland/de “Kleine Bijsterij”) en in zijn tweede huwelijk in 1785 in
Groenlo getrouwd met Francine Kaarman (ca.1765-1814). Het paar kreeg 2 kinderen. Van de zoon Jan Hendrik
(1785-1847, geboren in Groenlo) werd in 1830 een dochter geboren met als moeder Jenneken Teemker (18021868) van erve ’n Teemker (5.2.250). Het stel was waarschijnlijk niet getrouwd want bij hun overlijden werden
ze beiden ongehuwd genoemd. Hun dochter Janna (1830-1866) trouwde met Jan Huisken op ’n Teemker.
Opvallend is dat Jan Hendrik in 1835 wel als eigenaar van de boerderij werd genoemd. De jongere zuster van
Jan Hendrik, Willemine Nijland (*1796) trouwde met Berend de broer van Jenneken Teemker en werd
uiteindelijk de opvolgster.
►
Willemine Nijland (1796-1860) trouwde in 1826 dus met Berend Teemker (1798-1874); ze kregen 3
kinderen. Dochter Fenne Hendrika (1828-1906) trouwde in 1854 met Jan Janssen in Rijssen. De zoon Hendrik
(1832-1860) overleed ongehuwd en de dochter Janna (*1826) werd de opvolgster.
►
Janna Teemker (1826-1874) trouwde in 1849 met Hendrik Vasters (1816-1892) geboren op Vasters in
Holten. Het paar kreeg 4 kinderen: Geertrui (1850-1918) die in 1876 trouwde met Gerrit Jan Immink uit Herike
en na een kort verblijf in Rijssen ging wonen op het door Hendrik Vasters gestichte boerderijtje nabij de
Groninger es (Immink, 5.2.148), Willemina (1853-1920) die in 1876 trouwde met Egbert Agterkamp en naar
Holten vertrok, Egbert Jan (*1859) die slechts 1 maand oud werd en Hendrika Berendina (1863-1915) die in
1890 trouwde met Jan van der Maat en nadat ze eerst in Holten had gewoond zich later vestigde op de boerderij
Klein Oldenhof/v.d Maat (Rijssenseweg, Hericke 3.3.330).
Nadat Janna in 1874 was overleden hertrouwde Hendrik in 1875 met Hendrika Achterkamp (1852-1910) uit
Holten. In het jaar 1879 vertrok het echtpaar Vasters-Achterkamp naar de huidige boerderij Vastert (5.2.150).
Hun 2 oudste kinderen werden nog op Groot Nijsink geboren. Oudste zoon Hendrik Jan (*1876) overleed al in
zijn geboortejaar. De zoon Hendrik (*1877) werd de opvolger op Vasters. Het vertrek van de familie Vasters
betekende het einde van de boerderij Groot Nijsink.
Medebewoners op Groot Nijssink
Blijkbaar was er nogal wat woonruimte in op dit erf, zodat er in de jaren 1791-1835 geregeld medebewoners
waren.
►
De familie G.J. Velthuis
Van ca. 1809 tot ca. 1813 woonde hier Gerrit Jan Velthuis met zijn gezin. Gerrit Jan (1779-1853), afkomstig uit
Enter, trouwde in 1809 met Geesken Haykers (1786-1848) van Haykers (5.3.270). Zij kregen “an Niesman” 2
kinderen: Gerrardine/Gerritdina (1809-1886) die in 1834 trouwde met Jan Zenkeldam en boerin werd op
Senkeldam/de Schutterij (5.3.040) en Hendrik (1811-1890). Omstreeks 1813 verhuisde de familie naar
Velthuis/Bonten in Hericke (Hericke 3.3.310), waar nog 6 kinderen werden geboren. Na het overlijden van zijn
echtgenote in 1848 vertrok Gerrit Jan naar zijn dochter op Senkeldam en vandaar omstreeks 1852 naar Delden.
►
De familie Lammersen
Omstreeks 1832, kwam de R.K. familie Hendrik(us) Mathias Lammersen inwonen op dit erf. Zij kwamen van
Delden en hadden ook nog kort op Nieuw/Klein Sendink (5.2.295) gewoond. Daghuurder/boerwerker Hendrik
(1803-1862), geboren in Amsterdam, was ca. 1828 getrouwd met Johanna Zegink/Seegink/Siegerink (ca. 18051875) uit Ambt Delden. Zij kregen 12 kinderen, waarvan drie kinderen op jonge tot zeer jonge leeftijd overleden
en één levenloos werd geboren. Volwassen werden: Harmina (*1831) die was geboren in Delden, Hendrika
(1833-1904) die in 1876 te Wierden trouwde met de weduwnaar Jannes Zandink en in 1886 in Rijssen
hertrouwde met weduwnaar en kleermaker Johannes Bernardus Colard, Hendrikus (1834-1891) die naderhand
zou boeren op het eigen boerderijtje “Lammersen” (Vastert, 5.2.070), Johannes (1839-1910) die in 1879 trouwde
met de in Ootmarsum geboren Allegonda Geertruida Wientjes en naar Kerspel Goor vertrok, Bernardus (18401915) die in 1882 trouwde met de weduwe Gezina Schmeing-Ensink, afkomstig van Koldenberg uit Herike
(Hericke 3.1.240) en eveneens in Kerspel Goor ging wonen, Johanna (1842-1923) die in 1876 in Wierden huwde
met weduwnaar Hermannus Keppelink, Gradus Lammersen (1847-1905) die ook naar Wierden verhuisde en in
1891 aldaar trouwde met Berendina Kok uit Lonneker en tenslotte Jan Hendrik (1853-1873) die omstreeks 1870
naar Rijssen vertrok en in Grave (N.B.) als soldaat is overleden.

De in 1862 weduwe geworden Johanna Seegink (1805-1875) kocht mogelijk omstreeks 1866 aan de toenmalige
weg Markelo-Friezenberg-Rijssen (nu Oude Rijssenseweg) een stuk heide, waarop een boerderijtje werd
ingericht: zie pand 5.2.070. Mogelijkerwijs rond 1867 verhuisde Johanna met enkele nog thuiswonende
kinderen, in elk geval Harmina, Hendrikus en Jan Hendrik, naar dit pand.
►
De familie Dufour
Na het vertrek van de familie Lammersen kwamen op Niesman wonen de in Stad Delden geboren Johanna/Janna
Hulst(er) (1813-1874) met haar zoon, de in Rijssen geboren dagloner Frans Dufour (1839-1916). Johanna was
weduwe van de scharenslijper Frans Dufour.
Frans jr. trouwde in 1868 in Goor met de in Neede geboren Arentdina ter Haar (*1837). In 1871 vertrok het
jonge paar naar Goor en in 1889 werd hun huwelijk in Den Haag ontbonden. Johanna Hulster was waarschijnlijk
de laatste bewoonster van dit gedeelte van de boerderij Niesman. In 1880 kwam het huis niet meer voor in het
bevolkingsregister.

