
Boerderijnummer   5.4.310 

Erfnaam    erve Teemkersmaat 

Oudste vermelding   ca 1841 

Afgebroken    ca 1880 was gelegen a/d Klemmerweg  

 

Historie boerderij 

 

Toen de familie Tankink moest vertrekken op het door hen gepachte Krommendam stichtte eigenaar Sprokkereef 

van de Krommendam hier voor de Tankinks omstreeks 1841 een nieuw boerderijtje. Na het vertrek van de 

laatste pachter zal het omstreeks 1880 zijn afgebroken. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner was de katholieke dagloner Gerhardus Johannes Tankink (1804-1867) uit Ambt Delden 

die in 1828 was getrouwd met Engelina Rouweler (1802-1872) van de Haverhutte aan de Haaksbergerweg in 

Kerspel Goor. Zij hadden hiervoor tijdelijk geboerd op Krommendam (5.4.230). Dit echtpaar kreeg 9 kinderen 

die op 1 na, zoon Hendrikus Tankink, allen jong overleden. 

 

► Hendrikus Tankink (1834-1871) dagloner van beroep trouwde in 1859 met Renella Ziethof (1836-1867) 

uit Ambt Delden. Hendrikus en Renella kregen hier 2 kinderen: 

Gerritdina Tankink (*1860) en Geertruida Tankink (1861-1866) die 5 jaar werd. In 1861 vertrokken de 

Tankink’s naar Verdriet (5.4.320). 

 

► Nieuwe bewoner werd toen de fabrieksarbeider Gerrit Hendrik Boswinkel (1835-1879), afkomstig van 

de Kleine Höfte (Hericke 3.1.210), die in 1861 trouwde met Fredrika Noteboom (1838-1895) uit Holten.  

Dit echtpaar kreeg in Elsen 2 kinderen: 

Berendina Willemina Boswinkel (1862-1935) die in 1886 in Goor trouwde met de fabrieksarbeider Albert 

Koenderink uit Enter en Willem Boswinkel (1864-1867). 

In 1865 vertrok de familie Boswinkel naar Haaksbergen en vandaar naar Goor waar nog meerdere kinderen 

werden geboren. 

 

► Eigenaar Sprokkereef verhuurde het vervolgens aan Harmen Timmerije (1839-1877) uit Lochem die in 

1864 was getrouwd met de Markelose Johanna Tempelman (1841-1898) afkomstig van Damshutte (Marckelo 

1.6.240). Harmen en Johanna kregen 5 kinderen: 

Derk Timmerij (1864-1950) die in 1886 in Goor trouwde met Johanna Geertruid Winkel, Janna Timmerij (1866-

1879), Jenneken Timmerij (1870-1935) die in 1890 trouwde met Johannes Wilhelm Hammer in Goor, Gerrit Jan 

Timmerij (1873-1883) en Albert Jan Timmerij (1875-1879). 

De familie Timmerije vertrok na het overlijden van vader Harmen in 1877 naar Goor waar de moeder met de 

kleine kinderen waarschijnlijk in behoeftige omstandigheden terecht kwam. Drie van haar kinderen overleden 

kort daarna. 

Deel van het huurcontract tussen Gerrit Jan Sprokkereef en Harm Timmerije dd 1865. 

“Een boerenerfje, de Slaghorst genaamd, bestaande in een huis, ongeveer 1 bunder en 40 roeden bouw- en weiland bij 

het huis, ongeveer 1 bunder toegedeelde markegrond, het laatste te bereiken over de wal van de zoogenaamde 

Teemkersmaat van verhuurder, ongeveer 10 roeden groengrond achter het land van Leeftink en ongeveer 20 roeden 

bouwland in de Slaghorstermaat. 

Voorts zal de huurder gedurende de huurtijd alle jaar vier duizend turven mogen maken achter den Vriezenberg en ook 

aldaar vier voer schadden steken. 

De verhuurder neemt aan, voor het begin van den huurtijd, het huis in behoorlijken bewoonbaren staat over te brengen, 

terwijl huurder zich verbindt hetzelve gedurende de huurjaren in glas, dak en wand te onderhouden en bij vertrek ook 

weder in een behoorlijken staat over te leveren. Bij te doene reparaties zal de huurder aan de werklieden den kost geven 

en de behulpzame hand bieden zonder meer. De huurder zal het weeke hout op het verhuurde staande om de vier jaar 

mogen afkappen. 

Bovendien zal de huurder den verhuurder gedurende den huurtijd jaarlijks al zijne rogge helpen afmaayen”. 

 


