Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.2.200
erve Meyers
ca 1640
1839 nabij Bovenbergweg (stond eerder naast de Kemper)

Historie boerderij
De nu verdwenen boerderij Meyers stond vanaf omstreeks 1800 aan de linkerkant van de weg die van Schöppert
naar Lenfert loopt. Voordien was, volgens de registers, deze boerderij vanaf het de eerste helft van de 17e eeuw
gevestigd aan of nabij de plaats waar nu de Kemper is (5.2.490). Het was altijd eigendom van de bewoners wat
er ook op duidt dat het niet tot de aloude Elsener boerderijen behoorde. In 1731 werd het erf in een testament
genoemd. Gezien de legaten die worden toegekend moet het dan al een redelijk grote boerderij zijn geweest. Het
was vanwege de late stichting geen “gewaarde” boerderij en werd dan ook niet beschreven als “erve” maar als
“plaatse”. Deze term gebruikte men voor boerderijen die niet gewaard waren in de marke maar te groot waren
om als “caterstede” door het leven te gaan.
In 1731 laten Jan Meyer, eenigsins sieck sijnde, en zijn vrouw Hendrickjen Meyers hun testament opmaken. Zij
testeren op langstlevende en stellen als eenige en universele erfgenaam aan hun stiefzoon Jan Meyer (=Nisink)
en vrouw Henderine Meyers in alle hunne na te latene goederen. Verder krijgen de volgende personen legaten:
de kinderen van Henrick Oinck met naamen Henrickjen en Jenneken, sijn nigte Aele Leuinck, Gerrit en Jan
Leuinck, Marrie Oincks en Berentjen Oincks aan den Swartendijk. Onder haar neven te verdelen f 60,- welk
bedrag nu nog uitstaat onder de volgende personen: Bijsterman, Jan Boesink, Jan ten Geusendam, Plas Jan de
wever, Teemker en Megelinck. De armen krijgen f 30,-.
1749 Aangegraven landen.
Heeft de Meyer een hoekjen goordenlant aangegraven dat bij oogmerk groot te weesen schijnt omtrent 1½ spint
geseey lants getaxeert ter waerde van f 10,-.
Jan Meyers an de Steege een kavenaer dog de geringe omstandigheyt en sobere gesteltheyt waer in denselven is,
begeert pro deo.
In 1780 is er een maagscheiding na het overlijden van Hendrikjen Meyer; de weduwnaar Jan van den Berg nu
Meyer zal hertrouwen met Maria Wolters. De 2 nagelaten kinderen zijn Hendriena en Gerrit. Vader Jan zal
behouden alle mobile goederen, vhee en saatgewas, schuld en onschuld en actien en crediten. Hendriena krijgt
een melkbeest en een gust beest, een 2-jarig paard, een kiste en een kisten vullinge, een paar twilbuiren bedden
met sijn toebehoor en een swart kleed. Gerrit krijgt een kiste met een bruidegomskleet òf f 25,-, een 2-jarig
merrien paard, een melkte beest en een gust beest. Verder krijgen zij ieder een ¼ part van alle vaste goederen.
Er wordt een (vrij uitgebreide) inventaris opgemaakt van de bezittingen en schulden waaruit ook de forse
omvang van de boerenvoortvaring blijkt:
12 tinnen schotels, 16 bonte aarden schotels op het eene rek, 15 aarde schotels en 4 dito borden waarvan der eenige stukken
zijn op het andere rek, in de waskamer 12 tinne borden, 3 tinne kommen, 1 tinne trekpot, 1 tinne kanne, 2 koperen
koffijketels, een strijkijzer, 2 aarde schotels, 3 aarde kannen, een aarde bekken, 2 houten bekken, een pannekoekspan met een
pan ijzer in het kasje, een tinnen mengelen, een tinnen boterschotel, een zoudvat van hout, een broodkorff, 2 paar koffij goed,
een houten kop, 2 wateremmers, 2 paar ijzeren potten, een grote koperen ketel, een wassche kuipen, 3 spinnen wielen, een
haspel, een haal en een kleine dito, eene lampe, 16 oude stoelen, een oude ton, een karne en een wage, 2 melk vaten, 2 melk
leupen, een slag tafel, een ronde tafel, een kiste en nog 2 dito oude kisten, een oud beddeken, een klok, 35 elle smaldoek bij
de bleker, een lapje dito circa 7 elle. Klederen van de vrouw: 2 keunslijten, 4 jakken, 2 rokken, 2 damaste rokken, een jak, het
bruidskleed hetwelk er niet meer is maar dat den inventarisand aan zijn zuster heeft gegeven is hij bereid tegens taxateur te
betalen in geld. Bouwgereedschap: een wagen, ploeg, een paar kleine eggen en een grote, een kruywagen, een hakkel ton,
een paarde krubbe, een saay sump met mes, een sijsen, 2 bousigten, hooy vork, 3 greepen, een plagge sigter, een scholle
schup, spaan, wanne, 4 vlegels, haar, een holtketting, 4 seelen, 7 koekettens, 3 paarde tuigen een halshouder, een schoots
sell, een teer vat, 4 hooy vorken, een mesthaken. Saatgewas en koren zoo in huis als op het land: een half mudde boekweite
gedorst, eenige pootknollen, 11 voer hooy in de schoppe, eenig vlas dat nog niet geplukt is, een hoekje somer knol, een hoek
aardappelen, 2 hoekjes met tabak en eenige kool planten, het Blik circa 7 mudde land met rogge besaaid, het Reutink stuk 1
mudde met rogge besaaid, het Lange stuk 1 mudde met rogge besaaid, voor de Braambelt 1 mudde met rogge besaaid, agter
Stegemans lant ½ mudde met rogge, den Steenberg 2 mudde met rogge, het Laar stukke 3 schepel met rogge, het Ooge stuk ½
mudde met rogge, dit te samen aan rogge circa 29 schepel lands; een stuk agter den Braambelt ½ mudde met boekweit, het
stuk den Steenberg 1½ mudde boekweit, het Kaale land 1½ mudde met dito, het Laar stuk 1 schepel dito, het Sentinks stukke
3 schepel, dit te saam aan boekweite 18 schepel land; in Jooinks gaarden 3 schepel land met gartse en een hoek vlas en een
hoekje somer kool groot omtrent 1 schepel, 2 hoekjes spurrie en 3 stukjes aardappelen, het gras in 2 hooymaten nog
wassende eene van 2 en eene van 4 dagwerk, den turff in het veen. Bestialen: een kol swarte merrie oud 15 a 16 jaar, een
swarte dito met een witte voet oud 4 jaar, een bruin jarig merrie veulen, een swarte bonte koe, een swarte dito, een roodbonte
dito, een schimmelde dito, 3 sterken een swart ruggelde, een swart blaard en een swart, 2 os kalveren een rood en een
swartbond, 4 kleyne kalveren een swart bond, een schimmeld, een wit en een swart, een geite, 9 biggen en 14 hoender. Vaste

goederen: de plaats en erve Meyers in Elsen met alle hoge en lage landerijen, lusten en lasten, regt en geregtigheden, soo en
in voegen als het selve bij huwelijksche voorwaarden met zijn wijlen vrouw is gegeven.
Inschulden ten voordele van den boedel: wegens een verkogt paard van Jan Welmers, van Derk Aalbrink wegens landpagt,
van Lumme Lucas wegens landpagt, van Hellen Jan wegens verkogte verken, nog 2 landpagten, van een man uit Goor
waarvan de naam onbekent is en van zijn vader Gerrit van den Berg. Totaal f. 163,=.
Schulden ten laste van de boedel: Heren lasten zoo reel als personele, knegte loon, Hendrik Budde in Deventer, sijn broeder
Willem van den Berg pretendeerd wegens kostgeld, aan de broeders Jansen in Rijssen en aan de smit in Rijssen. Totaal f.
523,=.

In 1782 kopen Jan Meyer en vrouw Hendrina van den Boom uit Elsen van Gerrit Coelmans en Geertjen Bruil
voor f 609,- het plaatsjen Coelmans te Herike.
In 1791 verkopen de voogden van de 2 minderjarige kinderen (Hendrica en Hendrina) van wijlen Jan van den
Berg of Meyer en Maria Wolters een stukke bouwland, de Haagte genaamd, groot 1 mudde gesaay in den
Elsener Esch.
In 1793 werd het katersplaatsje de Kemper aangekocht voor 1160 gulden. Dit werd echter al in 1796 weer
verkocht aan de bewoners van de Kemper, Jan Hendrik Bervede en Janna Assink. Mogelijk dat men plannen had
Meyers op de plek van De Kemper voort te zetten. Toen dat geen doorgang vond verplaatste men het bedrijf naar
de Bovenberg. Mogelijk dat de jonge boer op de Meyer, afkomstig van Woolters, flink kon bijdragen in de
verhuiskosten. Opvallend is ook dat deze verplaatsing plaats vond rond dezelfde tijd dat de caterstede Stegeman
(5.2.208), die stond tussen Hegeman en Lentfert en bewoond werd door een familie Meyers, werd afgebroken.
In 1794 lenen Jan Wolters nu Meyer en vrouw Hendrina Meyer f 1150,- van Christiaan Fredrik Bruins en
Johanna van Calcar met als onderpand hun eygendommelijke vrije en allodiale erve en goed Meyers genaamd.
R.A.O. 62.2. Processtukken Rechterlijk Archief Richterambt Kedingen. Inv.nr. 45.
1799-1800.
Dr. F.H. Racer als adv.-fisc. van Twenthe
ca
Jan Wolters of Meyer te Elsen, inzake vordering tot veroordeling in de betaling ener boete ten behoeve van de
Hoogheid des Bataafschen Volks, wegens het moedwillig verwonden van Evert Jan Letink.
In 1811 bestond de veestapel uit een ruin, een merrie, 3 ooien, 4 koeien en 3 kalveren. De huurwaarde van de
gebouwen bedroeg omstreeks 1830 21 gulden, terwijl de bedrijfsomvang toen bestond uit 9½ ha cultuurgrond.
Omstreeks 1838 werd alles verkocht waarbij de grond versnipperd raakte over vele kopers en de boerderij zelf
met de grond er dicht omheen eigendom werd van buurman Berend Teemker op Groot Nijsink (5.2.190) die het
jaar daarop de gebouwen sloopte. Nadat ook Groot Nijsink van het toneel was verdwenen werd het erf van het
vroegere Meyers een onderdeel van de boerderij Tjoonk (Lochberend 5.2.170).
Bewoners:
►
De vroegstbekende bewoner van dit erf, toen gelegen aan of nabij de plaats waar nu de Kemper is (pand
5.2.490), was Wilm Meyer. Van hem zijn 3 kinderen bekend. Zoon Hendrik werd geboren in 1644. Dochter
Jenneken trouwde in 1672 met Albert ter Plecht uit Herike en werd boerin op de Plashinne (5.2.410). De zoon
Jan werd de opvolger.
►
Jan Meyer trouwde in 1662 met Maria Luink van Loinck (Leunk 5.2.260). Zij kregen 2 dochters.
Oudste dochter Jenken werd geboren in 1663. De jongste Hendrickien werd de opvolgster.
►
Hendrickien Meyer (*1667) trouwde ca. 1685 met Henrick NN; na zijn overlijden in 1701 hertrouwde
zij omstreeks 1703 met Jan Boom (later ook Meyer genoemd). Uit het eerste huwelijk werden 4 kinderen
geboren en uit het tweede 2. Oudste zoon uit het eerste huwelijk, Lucas (*1686) trouwde in 1724 met de weduwe
Geertien Freriks in Holten. Jan (*1689) trouwde ca. 1719 met Jenneken Nisink, ging aanvankelijk bij haar
inwonen op Nisink (5.2.190) maar stichtte later de caterstede Stegeman (pand 5.2.208). Dochter Dirckien
(*1693) trouwde ca. 1716 met Roelof Alberink op Groot Aalbrink (5.2.510) en jongste dochter Hendrijne werd
de opvolgster. De zoon Jan Meyer of Boom uit het tweede huwelijk trouwde in 1748 met Aeltjen Huiskes uit
Herike (Hericke 3.3.020), zij woonden later op de boerderij Groot-Aaftink (5.2.230). Zijn zuster Hendrijne voor
de Boom trouwde in 1744 met Jan Meyer, zoon van haar halfzuster Hendrijne Meyer en Jan Nisink.

►
Hendrijne Meyer (*1701) trouwde in 1718 op 16 jarige leeftijd met Jan Nisink (*1687) van Nisink
(pand 5.2.190). Het paar kreeg 5 zonen. In 1725 werd de tweeling Egbert en Hendrick geboren, echter Hendrick
stierf al op jeugdige leeftijd; van Egbert werd in 1748 gemeld dat hij ”niet goed bij sijn sinnen” was. Jannes werd
geboren in 1732 en jongste zoon (weer) Hendrick in 1735. De oudste zoon Jan werd de opvolger.
►
Jan Meyer (*1721) trouwde in 1744 met zijn tante en mogelijk huisgenote Hendrijne voor de Boom. Ze
kregen 3 dochters. Dochter Aeltjen werd geboren in 1747 en Hendrijne in 1749. Oudste dochter Hendrikje werd
de opvolgster.
►
Hendrikje Meyer (1745-ca. 1778) trouwde in 1771 met Jan van den Berg (1737-ca. 1790), zoon van
Gerrit van den Berg op Bergman (5.3.390). Zij kregen 2 kinderen. Na het overlijden van Hendrikje, hertrouwde
Jan van den Berg in 1780 met Maria Wolters (1754-ca. 1789) van Wolters (pand 5.2.470). Uit het tweede
huwelijk werden 3 dochters geboren. Henrica (*1781) overleed op jeugdige leeftijd. Hendrine (1784-1829)
trouwde in 1806 met Hendrik Mensink in de Velthoek in Rijssen. De jongste Hendrika werd geboren in 1786; zij
trouwde met Gerrit Zeendam en overleed in 1844 in Wierden. De zoon Gerrit (1773-1858) uit het eerste
huwelijk trouwde met Geesje Hegeman en werd de opvolger op Hegeman (pand 5.2.220). Zijn volle zuster
Hendrine werd de opvolgster op Meyers.
►
Hendrine Meyer (1772-1811) trouwde in 1790, op 17 jarige leeftijd met Jan Wolters (1767-1816) van
Wolters, de halfbroer van haar stiefmoeder Maria. Enige tijd hierna, rond 1796/1800 werd de boerderij Meyers
verplaatst naar de Bovenberg.
Uit het huwelijk van Hendrine en Jan werden 10 kinderen geboren: Henrica werd geboren in 1791. De zoon Jan
Hendrik (1795-1874) bleef ongehuwd, woonde op latere leeftijd bij de familie Heumann in Stokkum en stond
daar lang te boek als hoofd van het gezin. Ook werd daar van hem een onecht kind ingeschreven waarvan Janna
Heumann-Megelink de moeder was.
Zoon Gerrit (*1797) overleed jong. (Weer) Gerrit (1798-1874) trouwde in 1821 met Geertruid Westendorp in
Haaksbergen en hertrouwde in 1838 met zijn schoonzuster Johanna Westendorp. Dochter Maria (1801-1873)
trouwde met Berend Jan Wes of Boswinkel in Herike (de Kleine Höfte, Hericke 3.1.210). Hendrike werd
geboren in 1803. Hendrina (1805-1886) trouwde in 1825 met Arend Jan Reef (pand 5.3.060). Gerrit Hendrik
(*1808) trouwde in 1830 met Antjen Meyer te Ambt Delden. Aaltje (1810-1844) trouwde in 1836 met Jan
Willem Klein Bennink in Borculo.
De dochter Jenneken (*1792) werd de opvolgster op de boerderij die inmiddels verplaatst was naar de
Bovenberg.
►
Jenneken Wolters of Meyer (1792-1839) trouwde in 1816 met buurtgenoot Jan Eeftink (1788-1845) van
Eeftink (pand 5.2.500). Dit paar kreeg 11 kinderen. Jan Hendrik (*1817) overleed op 3 jarige leeftijd, Hendrik
(1819-1860) bleef ongehuwd en werkte als boerenknecht in Rectum, Geesken (1820-1880) trouwde in 1849 met
Derk Jan Schuiters in Wierden, Jan Hendrik (1822-1892) trouwde in 1861 met Gerridina Hulshof in
Haaksbergen, Gerrit (*1824) overleed al na 1 maand, weer Gerrit (*1825) werd ook slechts 1 maand oud,
Gerridina (1827-1888) trouwde in 1851 met Hendrik Jan Meyer in Buurse, Harmannus (1829-1886) trouwde in
1851 met Jenneken Gerritsen van Willink (5.3.020); dit echtpaar woonde eerst in Enter, daarna op Willink om
omstreeks 1876 eigenaar van Zwoverink (5.3.010) te worden, Arendina Hendrika (1831-1885) trouwde in 1858
in Wierden met Gerrit Jan Egbertsen, Jan (1833-1862) overleed als ongehuwde knecht op Woolters en Gerrit Jan
(1835-1899) trouwde in 1874 onder de naam Evertink met Hendrika Wargerink in Haaksbergen.
Omstreeks 1836 vertrok het gezin Eeftink naar de pachtboerderij Zwoferink, waarna de boerderij Meyers in
1838 werd verkocht en versnipperd raakte. De gebouwen werden volgens de kadastrale registers in 1839
gesloopt.

