Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.030
erve TossenBerend
ca 1840
Plasdijk 16

Historie boerderij
Toen de Hervormde Diaconie van Elsen, later omgedoopt
tot “Vereniging tot ondersteuning van Protestantse
behoeftigen te Elsen”, bij de verdeling der
gemeenschappelijke markegronden in 1854 bijna 12 ha
grond kreeg toebedeeld, stonden op die markegronden
diverse huisjes c.q werden op die grond huisjes gesticht.
Eén van de eerste was deze woning die in 1874 werd
vervangen door een nieuwe woning op een iets andere
plek. Deze nogal krappe woning die toen op instorten
stond werd in 1937 vervangen door de huidige
bebouwing. Rond 1900 betaalden de bewoners voor dit
huisje met een kleine ha grond f. 22,- huur per jaar,
inclusief de turf die ze uit het veen mochten halen werd
dit f. 25,-.
erve TossenBeernd
Toen de toenmalige bewoonster mevrouw Horsting-Smit
in 1990 vertrok naar Goor werd door het bestuur van “de Vereniging tot ondersteuning van Protestantse
belangen en personen te Elsen” besloten om het boerderijtje met de grond, ter grootte van bijna 2½ ha, voortaan
in erfpacht uit te geven.
Bewoners:
►
Eerst bekende bewoners waren, vanaf ongeveer 1840, de dagloner Joannes Groothuis (1805-1878) en
z’n vrouw Henrica Rupert (1802-1870). Hun zoon vertrok in 1864 naar Delden.
►
Omstreeks 1871 trok de timmerman Bernardus Averdijk (van
pand Elsen 5.2.280) er bij in. Hij was getrouwd met Gezina Groothuis,
de dochter van de hiervoor genoemde Joannes en Henrica.
Het echtpaar kreeg 10 kinderen.
De oudste Aleida (1868-1953) die trouwde met Johannes Hendrikus
Koertshuis in Lonneker, 2 dochters met de naam Hendrika die
overleden in hun geboortejaar, een volgende Hendrika (1871-1947) die
in 1892 trouwde met Gradus Kamphuis in Wierden, Hermina (18721956) die trouwde met Hendrikus Matthijs van der Vegt uit Oldemarkt,
Johanna (1875-1926) die in 1900 trouwde met Bernardus Vaanholt in
Lonneker, Jenneken (1878-1941) die in 1903 in Lonneker trouwde met
de uit Coevorden afkomstige Albertus Gering, Gerrit Jan (1881-1915),
verzekeringsagent van beroep, die in 1914 trouwde met Johanna
Gerridina Maria van Dijk uit Wijhe maar een jaar later overleed,
Berendina (*1883) die in 1913 in Lonneker trouwde met Marthias
Bernardus Stockman uit Weststellingwerf en Jan Hendrik (1885-1907).
De kinderen vertrokken in de loop der jaren achtereenvolgens, meestal
al op jonge leeftijd, naar Borne, Losser en Wierden. In 1894 vertrokken
ook de ouders met hun jongste kinderen naar Enschede.
►
Opvolgend bewoner werd de familie Smit. Johannes Smit was
in 1852 geboren in Kerspel Goor; hij trok naar Enter en trouwde daar in
1880 met Hermina Bullenaar. In 1889 hertrouwde hij met Willemina de Wilde die al eerder trouwde met
respectievelijk Arend Jan Koldenberg in 1870 en Jan Harmen Kempers in 1879. (Hericke 3.3.230).
Zoon Jan Willem (*1882) uit het eerste huwelijk van Johannes trouwde in 1910 met Willemina Tonia Winkel in
Goor, terwijl zoon Berend Jan (*1885) de opvolger werd.
Berend Jan en Hanna Smit

►
Berend Jan Smit (1885-1968), ook bekend als TossenBeernd, trouwde in 1914 met de in Ommen
geboren Johanna Ekkelkamp (1886-1962). Berend was bakkersknecht bij Thanner in Rijssen en bezorgde
dagelijks brood in Elsen en omgeving. Het echtpaar kreeg 9 kinderen:

Harmina (Mina, 1914-1981) die in 1942 trouwde met de fabrieksarbeider H.J.D. Elfers (1917-1985) in Goor, Jan
Hendrik (1917-1992) die in 1944 trouwde met Gerritdina Johanna Holstege (1923-1985) van Kubben (Hericke
3.3.340); zij gingen eerst wonen in een spoorhuisje in het Stokkumerbroek en vervolgens in het dorp, Marie
Johanna (Hanna, 1919-1993) die in 1953 trouwde met de in Den Ham geboren Jan Hendrik Horstink (19201977) werkzaam op de Stoomblekerij in Goor, Berendina (Dina, 1921-1921) die slechts 3 weken oud werd,
Berendina (Dina, 1923-1995) die vele jaren werkte bij café De Zon in Goor en ongehuwd bleef, Marie (19252006) die in 1952 trouwde met de electricien Arend Jan Sligman (1932-1987) van Lubbers (Stockum 2.2.200);
zij woonden eerst op Lubbers en verhuisden later naar Goor, Jan (1928-1928) die na 1 week overleed, Hendrika
(Riek, 1931-1991) die in 1965 trouwde met Gerrit Hofhuis (1930-1986), vitrage-wever in Almelo; zij gingen
wonen in Ambt-Delden, Jan (1935-1992), werkzaam bij de gemeente Goor, die in 1971 trouwde met Maria
Johanna Hyacintus Hümmels (Marianne, *1945).
►
In 1965 kwamen
Marie Johanna Smit
(Hanna, 1919-1993) en
haar man Hendrik
Horstink hier vanuit Goor
weer wonen. Ze kreeg in
1973 gezelschap van
Cornelius M. Stotijn uit
Ambt Delden. Toen
Stotijn in 1990 overleed
vertrok Marie Johanna
weer naar Goor.
►
Hetzelfde jaar
betrokken de in
Hellendoorn geboren Jan
Willem Jansen (*1960) en
Hendrika Poffers (Ria,
V.l.n.r.: Hanna Smit, Dina Smit-Holstege, Herman Elfers, Mina Elfers-Smit, Dina
Brinkmans-Nijland, Hendrik Brinkmans, Arend Jan Sligman, Jan Hendrik
*1962), op dat moment
Horstink, Jan Hendrik Smit, Albert de Wilde, Marie Sligman-Smit, Jo de Wildeafkomstig van de
Daggert, Dina Smit, Gerrit Hofhuis en Riek Hofhuis-Smit
Kemperweg 3, deze
woning. In 1997 zijn ze
alweer vertrokken. Jan Hendrik werd toen in Duitsland bedrijfsleider op een groot varkensvermeerderingsbedrijf.
►
Nieuwe erfpachter werd toen Jan Hendrik
Willem Brinkers (Hendrik, *1967), afkomstig van de
Holtdijk, die in 1995 was getrouwd met met de
Enterse Johanna Gerritdina van den Berg (Anita,
*1970). Dit paar kreeg 3 kinderen: de tweeling Bart
en Ruben (*1999) en Mathijs (*2001).

