Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.2.208
erve Klein Nijsink-Stegeman
ca 1735
ca 1805 gelegen nabij Bovenbergweg

Historie boerderij
Het boerderijtje Stegeman moet gestaan hebben in de buurt van het erve Lentfert (5.2.180). Het werd
waarschijnlijk rond 1735 gesticht door het van Groot Nijsink afkomstige echtpaar Jan Meyer en Jenneken
Nijsink.
1742-1750 Stadarchief Rijssen 0073.2 Invnr 6.
Dr. Wilhelm Hulsken namens de Hoogheid van Twenthe, vervolgd door de erfgenamen van wijlen de landdrost
van Twenthe w. Bentink nomine fisci ca Klaas can Kemna. Eis tot betaling van een som van 200 "Rijxdalers"
aan de Hoogheid, wegens het doen opstellen ener acte van koop en verkoop tussen Jan Meijer aan "de Stege tot
Elssen" en diens schoonzoon Hendrik Willemsen Camp, met kennelijke bedoeling door die acte de crediteuren te
benadelen.
Het was een klein onderkomen dat ook wel “Klein Nijssink” werd genoemd. Begin 1800 werd het boerderijtje
afgebroken.
Bewoners:
►
Eerste bewoner was dus Jan Meyer (*1689) die omstreeks 1719 trouwde met Jenneken Nisink (*1698)
en toen ging boeren op Groot Nijsink. Na ongeveer 15 jaar vertrokken ze van die boerderij om hier een kleine
caterstede te stichten. Uit hun huwelijk werden 4 kinderen geboren. Hendrik (*1723) overleed op jeugdige
leeftijd. Garrit werd geboren in 1725 en Hendrick in 1726. Dochter Aeltjen werd de opvolgster.
►
Aeltjen Meyers (*1720-ca. 1749) trouwde in 1741 met Hendrick van de Kamp uit Rijssen. Het paar
kreeg 2 dochters. Dochter Jenneken (*1743) trouwde in 1774 met Frerik Breeschee in Diepenheim. Aeltjen
(*1745) trouwde in 1769 met de weduwnaar Wolter Jan Bloemendaal uit Goor. In 1749 overleed Aeltjen waarna
Hendrick hertrouwde met Berndijne Geerlings of Veldes (*1726) uit Holten. Met haar kreeg hij nog weer 4
kinderen, die evenals hun 2 halfzussen de naam Stegeman kregen. Aeltje werd geboren in 1750, Marie in 1753
en Willem in 1756. De jongste dochter Janna (1763-1838) “van Klein Nijssink” trouwde in 1790 met Hendrik
Janssen Moetgeert uit Holten, woonde eerst op Nijland (5.2.077) en ging omstreeks 1807 wonen op ’n Stork
(5.4.270) in het Elsenerbroek.

