Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.250
erve Teemker
1394
Bovenbergweg 2

Historie boerderij
De boerderij Teemker, vroeger ook wel
Thevenbrinc genaamd, werd voor het eerst
genoemd in 1394 en werd toen beleend door
Pilgrim Sticke van het Weldam.
25-8-1394.
Beleend door Pilgrim Sticke.
17-12-1556.
Beleend door Eggerich Ripperda na de dood van
zijn moeder Jutte van Twickeloe.
17-3-1610.
Idem door Herman Ripperda na de dood van
zijn broer Eggerich Ripperda.
15-9-1620.
Idem door Unico Ripperda opten Weldam tot zijn goede recht, zoals Eggerich Ripperda daarmee was beleend.
Archief huis Albergen.
1460 op St. Gregorius.
Sweder van Voerst, heer te Keppel en Almelo, betuigt dat hij ten behoeve van Herman Pesie de twee grove en
smalle tienden over de erven en goederen Tioding en (T)Evenbrinck in de buurschap Elsen uit het leenverband
heeft ontslagen en tot vrije edele en eigene goederen heeft gemaakt.
1467 op St. Urbanus.
Herman van Pesie stelt de grove en smalle tienden over het erve Tevenbring in de buurschap Elsen die door
Egbert Zuzeler nu al 6 jaar wegens verpanding werden ontvoerd, niet voor St. Marten in den winter
naastkomende over een jaar, van dat bezwaar bevrijdt, de grove en smalle tienden over het erve Zwaferding
daarvoor ten behoeve van den Prior en het Regulieren-Convent te Albergen, in de plaats.
1604.
De tienden (Albergen) brachten op 9 mud rogge en 9 mud boekweit van ieder der volgende erven: Tevenbrinck,
Boesinges, Loynck, Everdinck, Toynck, Bloemelinck, Evynck en Megelinck. Dit zaad werd na Deventer
gereden. Alle rogge en boekweit uit 1604 werden op 2 April verkocht aan een Fries, te weten schipper Joucke
van Harlingen. In twee reizen werd alles opgehaald en geleverd.
1683.
Thedenbrinck geeft den smallen thiende ende grooven uyt volgende landerien:
't Stuck bij Aefftincks schot ende Loincks lant.
't Stuck ande Heess Barch bij Loincks lant.
Een stuck aen Hegemans lant bij den Groenen wech.
Een stuck inden Esch bij Wolters lant.
't Kranen landt waer onder eenich lant thiendtvrij is, gelegen op ende nae den Gallen Barch.
't Stuck ande Heidtwech tussen Megelincks lant.
Een stuck tussen Aefftincks lant ande stege bij Nijsincks huys.
Een stuck inden Esch tegen den Boom bij Wissincks lant wendende op Hinrinck lant.
't Tussen stucke bij Swoeffrincks en Nijsincks lant.
't Kleine stucke bij Swoeffrincks lant.
In 1805 worden door de Commissie van Financien de tienden gaande uit het erve Teemker verkocht voor f
1150,-. Kopers zijn Jan Huiskes en Jan Hendrik Barvede.
In 1907 is Hendrik Jan Rotman, landbouwer en winkelier te Elsen, eigenaar van de Tedenbrinker of
Teemkertiende, gaande uit landerijen behoorende tot het vroeger bestaande boerenerf de Teemker gelegen te
Elsen, bestaande uit tarwe, rogge, haver, boekweit en gerst (alle graangewassen 2 schoven van de 25).
(Kort daarop werden de tienden afgekocht en landelijk afgeschaft).
1475. Schattingsregister.
Een gewart erve. 2 s(child), oir koer verdorven, myn Her dach geven beth to Mey, penden.

Het koren was dus bedorven, waardoor uitstel van betaling werd gegeven maar wel met de dreiging van
beslaglegging.
1601-1602. Verpondingsregister.
Tevenbrinck. 10 mudde landes, hoert to Oelbecke, darvan 3 mudde landes woeste, gifft den garve 5-0-0.
1675. Vuurstedenregister.
1 vuurstede.
In 1682 is eigenaar van de boerderij de Heer van Elsen.
Voor 1749 aangegraven land door de Hoogwelgebooren vrou van Elssen die eygenaerse is van 't goet of plaetse
genaemt Teemkers en is daar bij een kleyn hoekjen weyde gront van ca ¼ deel spints gesaey getaxeert op f 1.-.
In 1755 geeft Jurriaan Jalink uit Goor aan voor f 2335,- gekocht te hebben van de Heere Baron van Raesfelt,
drost van Diepenheim en Haxbergen, het erve Tedenbrink.
Archief oudheidkamer Twente nr SR145a:
1770. Exceptie, ingediend bij het gericht van Kedingen door proc. Gerh. ter Horst als gemachtigde van Jan
Teemker in Elsen, tegen een eisch van Christoffel ten Haverkate en zijn vrouw Lucretia Huiskes en van haar
zuster Janna Huiskes. Extr. prot. (Stukken proc. Gerh. ter Horst). 1770 Oct. 31, z.pl.
Brief van E. Dull aan Gerh. ter Horst, procureur een secretaris te Rijssen, ten geleide van een memorie,
bestaande in een rekening van E.Dull ten laste van Jan Teemker te Elsen. Oorspr. (Stukken proc. Gerh. ter Horst)
1771 Oct. 1, Almelo.
In 1781 lenen Jan Teemker en Maria Wolters f 100,- van mevr. M.G. van Doornink, wed. Jordens, met als
onderpand een stuk lands, het Roesink Landt genaamt, groot 3 schepel op den Elsener Esch tussen de Meyer en
Arent Wassink.
In 1802 koopt bewoner Hendrik Teemker voor f 2300,- van Wilhelm Hulsken het erve Teemker.
De veestapel in 1811 bestond uit een merrie, 2 koeien en 2 kalveren.
Op Vrijdag den 18den December 1829, ’s
In 1806 was naast Teemker een nieuwe boerderij gebouwd welke
morgens 10 uur, zal in den Engel te Goor,
aanvankelijk Schuerink ging heten (zie 5.2.248). Hendrik Teemker
door de notaris Jalink, daartoe verzocht,
betrok omstreeks 1830 dat nieuwe boerderijtje (met een huurwaarde
publiek worden verkocht:
Het Erve Teemker in Elsen, Gemeente
van slechts 3 gulden) die vanaf toen, omdat het oude Teemker werd
Markelo gelegen.
afgebroken, de naam Teemker kreeg.
Omstreeks die tijd behoorde er nog ruim 16 ha grond bij de boerderij.
Daarna werd er veel grond verkocht wat echter grotendeels werd gecompenseerd door een toewijzing uit de
markedeling van 12 ha welke echter voor een aanzienlijk deel bestond uit heidegrond. Sinds het midden van de
19e eeuw werd de boerderij, met toen 13 ha grond, bewoond door de familie Huisken. De eerste Huisken, Jan,
was geboren op Hendertink en had ook op Zwoferink en Klein Letink gewoond.

Blijkens een inscriptie bij de niendeur was het erve bewoond door het
echtpaar Gerrit Hendrik Huisken en Maria Hendrika Reurslag plus een ongehuwde broer Jan Huisken: JH GHH
MHR 1909.
In 1909 is de boerderij, die voordien vrij dicht bij het erve Klein Aaftink lag, ten gevolge van blikseminslag
afgebrand (de oude waterput staat nog in de weide) en daarna op de huidige plaats herbouwd.
De nieuwe behuizing werd toen op iets grotere afstand van Klein Aaftink herbouwd. Rond 1939/1940 werd er
weer grond verkocht waardoor de uiteindelijke bedrijfsomvang slonk tot ruim 8 ha. Omstreeks 1973 werd op
Teemker gestopt met de agrarische activiteiten.

Bewoners:
►
De eerstbekende bewoner van deze boerderij was Jan Tembrink. Van hem zijn de zonen Jan en Arent
bekend. Beide zonen trouwden en woonden een zekere tijd op de boerderij Teemker.
►
Jan Tembrink trouwde in 1652 met Juttien Megelts van Megelink (5.2.150).
Het paar kreeg 5 kinderen. De tweeling Tonis en Jan werd geboren in 1652, Gertien in 1655, Jan in 1660 en
Gerijt in1661.
Arent Temker trouwde in 1665 met buurmeisje Altien Aftink, dochter van Egbert Aftink (5.2.230). Dit paar
kreeg 4 kinderen. Wilm werd geboren in 1667, Gerijt in 1669, Jenken in 1671 en Aeltien in 1674.
►
Omstreeks 1682 woonde op deze boerderij het echtpaar Roeleff en Metthien Theemker. Roeleff (*1746)
was de broer van de hiervoor genoemd Altien Aftink; hij was in 1679 in Delden getrouwd met Metthien (ook:
Metjen) ter Stege in Hengevelde. De zoon Henrick werd geboren in 1684. Zijn oudere broer Egbert Theemker,
geboren in 1681 in Hengevelde als Egbert Stegeman, werd de opvolger.
►
Egbert Theemker (*1681) trouwde omstreeks 1700 met een Jenneken. Zij kregen 4 kinderen.
De zoon Jan (*1702) trouwde in 1724 met Fenneken Aelberts Praters van de Haspel in Holten en stichtte het
nieuwe Teemker in het Elsenerbroek (5.4.160). Engele trouwde in 1743 met Bernt Tegerink in Neede. Roelof
werd geboren in 1713. De dochter Jenneken werd de opvolgster.
►
Jenneken Theemker (*1705) trouwde in 1724 met Jan ter Beek zoon van Joost ter Beek uit Holten. Ook
dit paar kreeg 4 kinderen. Roeloff (*1731) trouwde in 1759 met de weduwe Trijntje Nijlant in Diepenheim.
Jenneken werd geboren in 1733 en Jannes (1741-1810) trouwde in 1776 met de weduwe en buurtgenote
Gerhardine Klein Teesselink op Schöppert (5.2.210). De oudste zoon Jan werd de opvolger.
►
Jan Teemker (*1726) trouwde in 1755 met Maria Wolters (*1734) van Wolters (5.2.470). Er werden 5
kinderen geboren. Oudste dochter Engele (1756-1823) trouwde in 1788 met Derk Philipsburg van de Flipborg in
Herike (Hericke 3.1.090) en verhuisde naar het nieuwgestichte Schiphorst (Elsenerbroek 5.4.270). De in 1757
geboren Marie overleed op jeugdige leeftijd. Jan (1762-1815) trouwde in 1800 met Jenne Horstman op Klein
Tjoonk (5.2.040). Jongste dochter Maria (1765-1833) trouwde in 1795 met Hendrik ten Doesschate in Goor. De
zoon Hendrick werd de opvolger.
►
Hendrick Teemker (1759-1834) trouwde in 1791 met Leide Huiskes (1770-1843) van Huisken
(Klompjan, 5.2.300). Het paar kreeg 7 kinderen. Marten (1791-1842) overleed ongehuwd. Ook Gerrit Hendrik
(1793-1866) bleef ongehuwd, maar was in 1843 wel de eigenaar van de boerderij. Jan (1796-1882) trouwde in
1826 met de weduwe Geertrui BloemendaalBoom en ging boeren op Groot Wassink
(5.3.230). Berend (1798-1874) trouwde in
1826 met Willemina Nijland van het erve
Groot Nijsink (5.2.190) en zou daar
naderhand gaan boeren. Gerrit werd geboren
in 1800. Jenneken (1802-1868) had een
relatie met Jan Hendrik Nijland, de broer
van schoonzuster Willemina en eigenaar van
de boerderij Groot Nijsink. Gerritdina
(*1805) overleed op bijna 2 jarige leeftijd.
Hendrick Teemker betrok met familie en
broer Gerrit Hendrik omstreeks 1830 de
naastliggende woning Schuerink. De oude
boerderij Teemker werd afgebroken;
Schuerink kreeg toen de naam Teemker.
►
Uit de relatie van Jenneken
Teemker met Jan Hendrik Nijland was op
Groot Nijsink de dochter Janna Nijland
(1830-1866) geboren. Zij trouwde in 1852
Maria Huisken-Reurslag (*1864), op schoot Gerrit Hendrik Huisken (*1916), met Jan Huisken (1819-1902) die was
Gerrit Hendrik Huisken (*1861), Gerrit Jan Huisken (*1893) en staand Jan
geboren op Zwoferink (5.3.010) en ook op
Huisken (*1891) en Janna Huisken-Oplaat (*1894)
Klein Letink en op Hendertink (5.3.130) had

gewoond. Jan Hendrik en Janna werden de opvolgers op de boerderij Teemker. Uit het huwelijk werden 5
kinderen geboren waarvan de oudste 2 levenloos ter wereld kwamen. Dochter Jenneken (1858-1900) trouwde in
1885 met Bernardus Smit op Tuutnsmit (5.2.080, Oosterkamp). Jan (1863-1924) overleed ongehuwd en Gerrit
Hendrik werd de opvolger.
Nadat Janna Nijland in 1866 was overleden hertrouwde Jan Huisken een jaar later met Johanna Maria Kempers
(1835-1884) geboren in Herike (Hericke 3.3.230). Uit dit tweede huwelijk werden 2 zonen geboren: Gerrit Jan
(1868-1897) die in 1894 trouwde met Arendina Assink van de Peusscher (Stockum 2.1.260) en fabrieksarbeider
in Hengelo (O) werd en Berend Jan (1873-1937) die in 1896 trouwde
10-8-1909 Lochemse Courant
met Maria Berendina Reurslag op de boerderij Bats (Oude
Gisternamiddag sloeg het onweer in de
Rijssenseweg, Marckelo 1.3.315).
landbouwerswoning van G.H. Huisken
(‘Teemker-Huusken’) te Elsen. Huis en
inboedel werden een prooi der vlammen,
de levende have, het vee liep gedeeltelijk
buiten, werd gered. Een en ander was,
hoewel laag, verzekerd bij de Onderlinge
Brandwaarborg Maatschappij Markelo.
De belendende boerderij van de wed.
Daalwijk vatte ook reeds vlam, doch met
vereende krachten mocht het gelukken
deze te behouden.

23-6-1933

►
Gerrit Hendrik Huisken
Het paard van den landbouwer
Huisken op Teemker te Elsen trapte
(1861-1925) trouwde in 1889 met
bij het grasmaaien in de
de op Bats geboren en op de Keite
maaimachine. Het dier bezeerde
(Hericke 3.3.380) gewoond
zich zoo ernstig, dat het moest
hebbende Maria Hendrika
worden afgemaakt.
Reurslag (1864-1939). Het paar
kreeg 4 zonen. De oudste Jan (1889-1890) werd maar 4 maand oud.
Gerrit Jan (1893-1967) trouwde in 1926 met Geertruida Breukink, toen
afkomstig van Huisken (Klompjan, 5.2.300); zij overleed al in 1927 bij de geboorte van haar eerste kind. Gerrit
Jan hertrouwde toen met de weduwe Jenneken Zandjans op Leunkboer (Stockum 2.1.280) en stichtte omstreeks
1930 het boerderijtje Teemker aan de Stationsweg in Stokkum. Jan Hendrik (1894-1895) werd slechts een half
jaar oud en Jan (*1891) werd de opvolger.
►
Jan Huisken (1891-1972) trouwde in 1916 met Janna Oplaat (1894-1971) van de Weuste (5.3.032). Het
paar kreeg maar liefst 11 kinderen: Gerrit Hendrik (1916-1974) die in Rijssen trouwde met Fredrika Denekamp
en eerst nog enkele jaren op Fenneke
(5.2.530) woonde, Gerritdina
(*1918) die ongehuwd op ’n
Teemker bleef wonen, Jan (*1919)
die maar 9 jaar oud werd, Maria
Hendrika (1922-2000) die in 1943
trouwde met Arend Jan Keuper in
Ambt Delden, Aaltje (1924-1997)
die in 1944 trouwde met Jan Hendrik
Hofhuis in Diepenheim, Gerrit Jan
(1927-1963) die trouwde met
Hanneke Bosman op de Holter
Borkeld, Johanna (*1928) die
trouwde met Gerrit Jan Beldman in
Rijssen, Jan (1931-1976) die in 1953
trouwde met Hanna Elkink in het
Diepenheimsebroek, Gerritdika
Maria (*1933) die trouwde met
Buurvrouwen nabij de Bovenbergweg in 1962 v.l.n.r.: Rika Mensink-Mensing (*1915, Marten Koedijk in Rijssen, Gerda
Iemker), Janna Huisken-Oplaat (*1894 Teemker), Jenneken Vasters-Platerink (*1913 (*1935) die trouwde met Hendrikus
Niesman), Geertruida Willemina Nijenhuis-Bohmer (*1912 Keujer), Hendrika
Lankamp in Rijssen en Albert die de
Mombarg-Bolink (*1898 Jente), Gerritdina Vasters-Nijland (*1885 Niesman) en
opvolger werd.
Jenneken Wissink-Welmer (*1884 Lentfert)
►
Albert Huisken (1925-1985) trouwde in 1954 met Hendrika Jenneken (Dika) Daggert (1928-2016) van
Egbert Daggert van de Ensinkgoorsdijk in Stokkumerbroek. Ze kregen 2 kinderen. Dochter Janna Hermina
(*1954) trouwde in 1973 met Hendrik Jan Vunderink uit Neede. Het stel ging in Diepenheim wonen, waar
Hendrik Jan op jonge leeftijd overleed. De zoon Egbert Jan bleef op’n Teemker wonen.
►
Egbert Jan Huisken (*1960) trouwde in 1989 met Helga Klein Leugemors (*1960), toen afkomstig uit
Goor maar geboren in Hengelo. Het paar heeft 2 dochters: Mahrinka (*1990) die aanvankelijk op ’n Teemker is
blijven wonen en Loreen Seline (*1993) die is gaan samenwonen in Goor.
De familienaam Teemker is in 1906 uitgestorven.

