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2.3.125
Goordam
ca 1885
Stokkumerbroekweg 7

Historie en bewoning boerderij
Dit boerderijtje werd omstreeks 1885 gebouwd door Jan Hendrik Lammertink (1858-1919) afkomstig
van Hesselink (2.2.010), die op 02-07-1881 trouwde met Jenneken Leeftink van Leeftink (2.1.290).
Hij had daartoe bijna 3 ha grond gekocht van de familie Meenderink op Wansink.
Reeds in 1897 werd de boerderij verbouwd waarna in een hoog tempo door diverse aankopen de
omvang van het bedrijf werd uitgebreid tot 11½ ha in 1913. Het behoorde toen tot de grootste
boerderijen in het Stokkumerbroek. De aangekochte grond was echter van slechte kwaliteit en stond
bij de geringste wateroverlast onder water, zodat de opbrengsten tegenvielen. Lammertink trachtte
daarom door de handel in allerlei vee de inkomsten wat op te krikken, doch slaagde daar niet altijd in.
Daarna begon de afbouw, de uittrouwende dochters kregen elk 1½ à 2 ha grond mee en stichtten
daar nieuwe boerderijtjes op: Noteboom, Gait van Bram en Egbert Daggert.
Opvolger op ‘n Goordam, met toen nog 7½ ha grond, werd zoon Jan Willem Lammertink (18811968) die op 09-12-1905 trouwde met Willemina Johanna Vasters (1883-1915). Zij vertrokken in
1907 met hun dochter Jenneken (*1906) naar Diepenheim, alwaar Jan Willem in 1919 hertrouwde
met Hendrika Schoman.
Toen vader Jan Hendrik in 1919 was overleden, kwam Jan Willem met drie kinderen uit z’n eerste
huwelijk en z’n tweede vrouw Hendrika Schoman (*1889) vanuit Diepenheim weer op ‘n Goordam
wonen. Zij kregen daarna nog vier zoons.
In 1934 werd ‘n Goordam geveild nadat ook in 1931 een aankondiging van een verkoop was geweest:
21-7-1931. Openbare verkoping van het vruchtbare erve Goordam in het Stokkumerbroek voor J.W. Lammertink
en de wed. J.H. Lammertink.

Jan Willem vertrok toen met z’n gezin, inclusief moeder en broer met wat schamele bezittingen naar
een nieuw huisje aan Voordesdijk 5.
Nieuwe bewoner werd toen Hermannus Hofman (1898-1969) en Willemina Krooshof (1902-1963),
afkomstig uit de gemeente Borculo. Zij kochten de boerderij met bijna 3 ha grond. De overige grond
van ‘n Goordam werd aangekocht door Klumpers, Boode en H.W. Lubbers.
Na het overlijden van Hofman zijn de twee ongehuwd gebleven dochters in 1980 verhuisd naar de
Wondaalstraat, waarna in 1981 het boerderijtje werd aangekocht door de tegenwoordige bewoners,
de uit Enschede afkomstige Dirk en Ria van de Noort.
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