
Boerderijnummer   2.3.100 
Erfnaam    de Hunger 
Oudste vermelding   1860 
Huidig adres    Stokkumerbroekweg 15 
 
Historie boerderij 
Deze boerderij is omstreeks 1860 gesticht door Jan Hendrik Hungerink (*1808). Hij was geboren op 
de Weerd (2.1.270) waar z’n vader bij ingetrouwd was. Toen zijn grootouders op erve Hungerink 
(2.1.130) geen opvolger bleken te hebben, vertrok hij omstreeks 1836 daar naar toe en trouwde met 
Jenneken Peusschers (1808-1848). 
In 1856 trouwde hun dochter Johanna Hendrika met Jan Lammertink, die boer werd op Hungerink. 
Jan Hendrik vertrok enkele jaren later met zoon Hendrik Jan en dochter Geertrui naar het Stokkumer 
broek en stichtte daar op eigen grond deze nieuwe boerderij de Hunger. 
 
01-08-1908. Een kalf van de landbouwer L. in het Stokkumsche broek was ongemerkt op de deel uit het hok 
gekomen en door de waschkamer en de keuken buitenshuis geraakt. Verschrikt geworden door de eigenaar die 
het dier greep, sprong het eensklaps in den .... waterput, onmiddellijk gevolgd door L. Met behulp van een touw 
werden kalf en eigenaar met moeite naar boven gehaald. 
 
De boerderij stond er nog maar net toen er een gedeelte van de grond afging ten behoeve van de 
aanleg van de spoorlijn. Het huis kon echter blijven staan. Dit bleek echter uitstel van executie want in 
1932 werd de boerderij opgekocht door de Staat ten behoeve van de aanleg van het Twentekanaal. 
Er werd aan de andere kant van de spoorlijn toen een nieuwe boerderij gesticht. De oude boerderij 
werd vanaf 1932 tot 1933 bewoond door Dimmendaal die werkzaam was bij de aanleg van het kanaal.  
In 1945 werd de nieuwe boerderij door oorlogshandelingen vernield, doch na de oorlog op dezelfde 
plek weer herbouwd.  
In het jaar 2000 verhuisden de bewoners naar hun nieuw gebouwde woning die nabij de boerderij was 
gesticht. Dus in een tijdspanne van nog geen 140 jaar betrok deze familie vier keer een nieuwe 
woning. 
De boerderij had lang een omvang van ongeveer 5 ha. Dit begon zich uit te breiden vanaf 1902 toen 
er 2 ha werd geërfd van Leeftink. Daarna werd er zo nu en dan wat aangekocht, echter in 1931 gingen 
er bijna 2½ ha vanaf voor het Twentekanaal. Dit werd meer dan goedgemaakt toen men in 1932 6½ 
ha kocht van Willem Pinkert, die dit in 1921 had aangekocht van de Kerk. Na nog een aankoop van ‘n 
Teemker belandde men op ruim 13 ha in 1985. 
 
Bewoning 
Weduwnaar Jan Hendrik Hungerink (1808-1879) met de ongehuwde zoon Hendrik Jan (1838-1869) 
en dochter Geertrui (1844-1871); zij trouwde 04-10-1866 met Gerrit Jan Lammertink (1836-1915) van 
Klein Lammertink (1.1.100). Zij werden de stichters van de boerderij Sloot-Lammertink in de 
Wiemerinkhoek. Doordat ook al de oudste dochter met een zoon van Klein Lammertink was getrouwd 
en boerde op het oude erve Hungerink in Stokkum, was er een wel zeer nauwe relatie ontstaan 
tussen beide families.  
Zoon Hendrik Jan (*1838), de beoogd opvolger (in 1868 had hij al de boerderij op naam gekregen), 
overleed in 1869 ongehuwd op 30-jarige leeftijd. Jan Hendrik bleef dus alleen achter en vertrok toen 
naar z’n dochter op Sloot-Lammertink in de Wiemerinkhoek en de Hunger was toen tijdelijk 
onbewoond. Het noodlot bleef Jan Hendrik achtervolgen, want hij had zich nog maar net geïnstalleerd 
in de Wiemerinkhoek, toen z’n dochter daar in 1871 overleed. 
Hij ging toen weer terug naar de Hunger en nam Hermannus Lammertink, inderdaad ook van Klein 
Lammertink, als z’n opvolger op de Hunger mee. 
Hermannus (1840-1900) was op 23-05-1870 getrouwd met Berendina Leeftink (1844-1923) van de 
boerderij Leeftink (2.1.290). De boerderij de Hunger werd daarom in de volksmond ook wel eens 
aangeduid met de naam MansLamtink. 
Hun enige zoon Hendrik Jan Lammertink (1872-1949) trouwde op 27-02-1909 met Johanna 
Harmina Hesselink (1886-1960) van Rierink. 
Enige dochter Mina Berendina Lammertink (1910-1981) trouwde op 28-05-1932 met Berend 
Hendrik Hesselink (1901-1993) van Hesselink (1.6.130) aan de Drostendijk in het Markelose broek. 
Hun enige zoon Hendrik Jan Hesselink (*1934) trouwde op 27-09-1961 met Dinie Nijkamp (*1938) 
van Reinds (1.3.150) uit de Achterhoek. Zij verhuisden in 2000, samen met hun dochter en 
schoonzoon naar de nieuw gebouwde woning. Het oude pand staat nu onbewoond. 
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