Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.050
erve ten Elsen/ Haar Berent
ca 1766
Lentfersweg 4 en 4a

Historie boerderij
Deze boerderij is waarschijnlijk omstreeks 1766 gesticht door Jan ten Elsen en echtgenote Free van ’t Kwartier.
Zij kwamen toen van Nijhuis in Herike, alwaar Jan moest vertrekken “daar deze niet magtig geweest is die
beloofde cooppenningen voor het gekochte huis te bekomen en aan hem (de verkoper van het huis Willem ten
Heckhuys) te betaelen”.
In 1811 bezat de familie “4 koeyen en 1 vaars”. Omstreeks
1830 was het grondbezit van de zoon van Jan, Berent ten
Elsen (HaarBerent), ca. 2,3 ha groot. Berent’s zoon
Hendrikus was vanaf omstreeks 1843 de eigenaar. Later, in
1852, werd Albertus ten Elsen de bezitter. Het grondbezit
was ondertussen gegroeid naar ca. 10,5 ha.
In 1924 verkreeg Hendrikus ten Elsen het eigendom, toen
groot 9,8 ha. Omdat er geen opvolger was werd het goed
omstreeks 1928 verkocht. Kopers waren meerdere personen,
maar notarisklerk/gemeenteontvanger Berend Jan Meengs
verkreeg ca. 3 ha inclusief huis en erf. Deze verkocht het
bezit circa 1931 aan boekhouder Hermanus Zeggelink uit
Enschede, die zijn eigendom vervolgens vergrootte tot 11,5
ha. Omstreeks 1939 werd koopman Karel Adolf v.d. Weide, eveneens uit Enschede, eigenaar van de boerderij
met 7,3 ha grond. In 1942 was er een verbouwing en een bijbouw.
Albert Klein Teeselink was in 1953 de eigenaar geworden. Het huis werd verbouwd in 1956. Na koop en
verkoop bezat Albert uiteindelijk ca. 3,8 ha aan grond. Zoon Gerrit Klein Teeselink werd naderhand de bezitter.
Na een eerdere stichting op een verder van de weg gelegen grondstuk, kwam er omstreeks 1960 nog een nieuw
zomerhuisje (5.2.045).
Bewoners:
►
De roomskatholieke Jan ten Elsen (†voor 1795) en echtgenote Frederika Kwartier (Free van ’t Kwartier,
ca. 1730-1809), getrouwd in 1750 in Goor, waren omstreeks 1766 met hun gezin de eerste bewoners op dit erf.
Zij kwamen toen van Nijhuis in Herike (Hericke 3.2.170) en brachten twee kinderen mee: Hermannus (17541824), die wever/boerwerker werd en in 1786 trouwde met Henrica Wierik in Rijssen en Berent die in 1756 in
Kerspel Goor was geboren en de opvolger zou worden.
►
Berent ten Elsen (1756-1836) trouwde in 1809 te Rijssen met de weduwe Hendrika Groothuis (ca.
1774-1809) uit Enter. Hendrika overleed nog in haar huwelijksjaar, waarna Berent in 1810 hertrouwde met
Hendrina Bloem(en) (1773-1840) uit Wegdam/Ambt Delden. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
Hendrikus (*1812) die opvolger werd en Gerrit Jan (1815-1852) die ongehuwd bleef.
►
Hendrikus ten Elsen (1812-1901) huwde in 1841 met Susanna Kenkhuis (ca. 1802-1845) uit Wierden en
hertrouwde in 1847 met Hermina Ros (1816-1885) uit Ambt Delden. Uit het eerste huwelijk werden 2 kinderen
geboren die echter beide reeds op jonge leeftijd zijn overleden: Berendina (1842-1857) en Albertus (1844-1847).
In het tweede huwelijk zagen eveneens 2 kinderen het levenslicht: Albertus (*1848) die de opvolger werd en
Arendina (1852-1924) die ongehuwd bleef.
►
Albertus ten Elsen (1848-1924) trouwde in 1883 met Geertrui Megelink (1846-1922) van Megelink /
Klein Molenkolk (5.2.360). Albertus en Geertrui kregen in 1884 zoon Hendrikus die ongehuwd op de boerderij
bleef. Hij overleed in 1927.
►
Kort na het overlijden van drie leden van de familie ten Elsen kwam er in 1925 inwoning op het erf. De
uit Holten (Espelo) afkomstige Hendrikus Haverslag (1901-1977) en zijn in Rijssen geboren echtgenote Gerritje
van Schooten (1905-1944) kwamen na een kort verblijf op Kistemaker in Markelo-dorp hier wonen. Zij waren in
1923 getrouwd. Wonend in de Bovenberg kregen zij 5 kinderen: Jan (*1925), Janna Maria (*1928), Jet (*1934)

en de tweeling Janna en Henk (*1939). Begin 1940 vertrok het gezin Haverslag naar een nieuwe
gemeentewoning aan het Groningerveld (pand 5.2.082, nu “LangeJan”).
►
Hierna kwam de familie Albert (Ab) Klein Teeselink op het erf, dat hierna allengs de naam Teeselink
kreeg. Ab Klein Teeselink (1918-1989) was in 1937 in Holten getrouwd met Hermina Rensen (1914-1964). Het
paar kreeg 5 kinderen. In de Holter Dijkerhoek werden 2 kinderen geboren: Hendrik Jan (Henk, *1937) en Gerrit
Johan (Gerrit, *1939) die naderhand de bewoning van “Teeselink” zou voortzetten. Na de aankomst in de
Bovenberg werden nog 3 kinderen geboren: Hendrik (*1945), Jan (*1947) en Gerritdina (Dini, *1950).
Ondermeer vanwege de ernstige astma van echtgenote Hermina, stopte Ab Klein Teeselink met zijn
boerenbedrijf. Hij werd metselaar. Het gezin verhuisde in 1963 naar een nieuwgebouwd huis aan de
Kloppertstraat in Markelo. Hermina overleed in 1964. Ab hertrouwde in 1966 met Heiltjen Maria Hagen uit
Ambt-Delden. Omstreeks 1970 verhuisde het gezin naar (weer) een nieuw huis aan de Kemperweg (5.2.278).
►
Van 1964 tot 1965 woonden op Teeselink nog het in 1962 getrouwde stel Gerda Vasters (5.2.150) en
Wim Harmelink met hun in 1963 geboren dochter Ineke. Gerda en Ineke kwamen toen van Gerda’s ouderlijk
huis. In 1965 verhuisde de familie naar Wim’s ouders aan de Winterkamperweg waarna zij in 1966 een
nieuwgebouwde woning ernaast betrokken.
►
Zoals gezegd werd Gerrit Klein Teeselink (1939-2007) de opvolger op het huis in de Bovenberg. Hij
trouwde in 1965 met Janna Harmsel (*1943) uit Ambt Delden. Zij kregen 2 kinderen: Yvonne (*1966) die in
1988 is getrouwd met Henrie Veltkamp en in Stokkum aan de Kooidijk woont en Dorien die na een eerdere
relatie samenwoont met Rob Groote Schaarsberg uit Raalte en sinds 2008 op het naastgelegen pand nr. 6 is
gevestigd.
De familie Compagner, Lentfersweg 4A
Sinds 1998 woont in het achterste gedeelte van “Teeselink” de familie
Reinder Compagner. Reinder, oorspronkelijk afkomstig uit Avereest,
was voorheen directeur boekhoudbureau OLM (later Countus). Reinder
(*1947) en echtgenote Diny Bouwman (*1948) trouwden in 1969. Zij
woonden vanaf 1972 in Markelo eerst aan de Wondaalstraat en
naderhand aan de Korthals Alteslaan. Zij kregen 2 kinderen.

