Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.120
erve Duisschen-Senkeldam
ca 1630
Kolhoopsdijk 10

Historie boerderij
Deze boerderij is vermoedelijk gesticht in de eerste helft van de 17e eeuw en behoort daarmee tot de oudste in
het Elsenerbroek. Begin 1800 was ze met bijna 6½ ha grond in het bezit van de familie Holland op Altink in het
Deldenerbroek. Het was toen al een
redelijk omvangrijk bedrijf met een
veestapel bestaande uit een merrie, 4
koeien, 2 vaarsen en 4 kalveren.
In 1832 werd het geerfd door dochter
Janna Holland die was getrouwd met
Berend Jan Senkeldam in het Kerspel
Goor. Deze verkreeg bij de markedeling
er ruim 6 ha bij zodat, toen de boerderij
in 1864 in eigendom overging op zoon
Jan Senkeldam, het ruim 12 ha grond
omvatte.
In 1871 werden de boerderij verbouwd en
in 1901 en 1931 vonden er verbouwingen
plaats. De grondoppervlakte daalde tot 11
ha, o.a. doordat in 1912 ruim 2 ha
heidegrond werd verkocht aan De Wilde
(5.4.032).
Boerderij Senkeldam in 1969
Er bevinden zich de volgende sluitstenen:
boven de niendeure: JMW 1875 GJS 1917 (Janna Margaretha Wegereef Gerrit Jan Senkeldam)
In voorhuis: JS GJS 20-05-1901 (Jan Senkeldam Gerrit Jan Senkeldam)
Waterput met o.a. letters WMR (WilleMina Rijmerink)
Bij gelegenheid van het huwelijk in 1960 van de laatste bewoners, Gerrit en Mineke Brunnekreeft, werd het
woonhuis verbouwd. Vervolgens werden er in 1964 ten behoeve van de te stichten camping zomerhuisjes
gebouwd en een toiletgebouw gesticht. Vijf jaar later werd de wagenloods verbouwd tot kantine.
De landbouwactiviteiten zijn inmiddels gestaakt, de bewoners zijn vertrokken en de boerderij-gebouwen
verkeren in een vervallen staat.
In 2017 is het totaal vervallen pand gekocht door Maurice Roetgering.
Bewoners:
►
De eerste bekende bewoner van deze boerderij, Jan ter Duys, kreeg samen met z’n vrouw 5 kinderen:
Kunneken Duitsch-Jan (*1660) “sijnde een kranck kint”, Jan ter Duys trouwde in 1679 met de weduwe Grietjen
Roelofs in Deldenerbroek, Berent van die Duis, de beoogde opvolger, trouwde in 1669 met Maria Hesselinck,
Berent overleed kort daarna waarna z’n weduwe in 1670 hertrouwde met de weduwnaar Berent ten Poel op
Olydam in het Kerspel Goor, Lene ter Duits trouwde in 1675 met de weduwnaar Frederick Hertgers in Goor en
Aelken ter Duis trouwde in 1680 met de weduwnaar Jan Berents in Goor.
►
Er waren dus uiteindelijk geen opvolgers zodat Arent op Duis, een broer van Berent ten Poel op
Olydam in Kerspel Goor, de boer werd op Duyschen.
Arent op de Duis, wiens familienaam eigenlijk Morren was, kreeg met z’n vrouw 2 dochters:
Berentjen (*1674), “was kranck en konde den voorigen sondagh om die sware inquartieringe niet gedoopt
worden” (inval Bommen Berend) die de opvolgster werd en een dochter (1677-1678) die nog geen jaar oud
werd.
►
Berentjen op de Duis (1674-ca1709) trouwde in 1690 met Jan ten Ruweler uit het Deldenerbroek. Na
het overlijden van Berentjen hertrouwde Jan in 1710 met Jenneken Spenkelink uit het Enterbroek.
Toen Jenneken weduwe werd hertrouwde zij in 1722 met Roeleff Egberts Wolves.
Uit deze 3 huwelijken werden in totaal 13 kinderen geboren:

Uit het eerste huwelijk: Jenneken Duis (*1692), Harmen Duis (*1695), Arent van de Duis (*1698), Mette Duis
(*1701), Henrick Duis (*1703) trouwde in 1732 met de weduwe Mette Arents Costers in Diepenheim, Johan
Duis (*1708) en Berentjen Duis (*1709).
Uit het tweede huwelijk: Bernardina ten Duis (*1711), Hendrick Duis (*1713) trouwde in 1746 met Egberdina
Averdijk in Delden, Gerrit Duis (*1718) trouwde in 1767 met Aaltje Jansen ten Bruil in Kerspel Goor en Janna
Duis trouwde in 1747 met Marten Egbertsen Koerdam in Delden.
Uit het derde huwelijk: Jan Duys die de opvolger werd en Gerrit Jan Duyts (*1724).
►
Opvolger Jan Duys (*ca1723) trouwde in 1747 met de 17-jarige Maria Wolters (*1729), die dienstmeid
was bij Kolhoop. Na het overlijden van Maria hertrouwde Jan in 1757 met Jenneken van den Bargh of
Luchtmans (ook wel genoemd Hobbelink van pand 5.4.210). Uit deze 2 huwelijken werden in totaal 10 kinderen
geboren:
Uit het eerste huwelijk: Jan ten Duitsche
(1749-1813) trouwde in 1783 met Janna
Gerrits Bennink uit Deldenerbroek,
Fenneken Duisch (1751-1810) trouwde
met Albert Siemerink, Geertje ten
Duisch (*1754) en Hendrik ten Duisch
(*1756).
Uit het tweede huwelijk: Jan Roelof
Duyssche (*1757) werd de opvolger,
Mannes ten Duische (*1760), Geertruid
van de Duischen (1762-1828) trouwde
in 1792 met Albert Derks Bleeken in
Goor, Gerrit Duytsche (*1766) trouwde
in 1791 met Geese Bekkers in Herike,
Hendrika ten Duischen (1769-1840)
trouwde in 1800 met Teunis den Wilde
op Mulderskamp (5.4.290) en Gerrit Jan
ten Duische, kleermaker van beroep,
(1774-1831) trouwde in 1799 met Janna
Gerrit Jan Senkeldam, Alberdina Kolhoop en de kinderen Hendrik Jan Averink in het Deldenerbroek.
en Hanna

►
Opvolger Jan Roelof Duyssche (1757-1825) trouwde in 1785 met de Diepenheimse Willemina
Rijmerink (1755-1844); samen kregen ze 6 kinderen:
Jenneken Duisschen (1786-1864) trouwde in 1812 met de dekker Gerrit Jan Broens (1772-1842) en ging met
hem op Reegerrits (5.4.135) wonen, Jan Duyssche (*1787) overleed op jonge leeftijd, Janna Duyssche (*1789),
Maria Duyssche (1792-1811) trouwde met de paardenhandelaar Jan van Uitert. Maria en Jan overleden een week
na elkaar in november/december 1811 in Rijssen, hun net daarvoor geboren dochter Janna van Uitert trouwde in
1831 met de Goorse wever Arnoldus Hendrikus
Teeselink, Catharina Duyssche (1794-1862)
bleef ongehuwd op Duyschen wonen en Jan
Duyssche (*1796) werd aanvankelijk de
opvolger.

Albert Brunnekreeft (Senkeldam), Albert Kolhoop (Cloas), Jan
Mennegat (Tunneman) en Jan Willem Eelderink
(HuttenJanWillem)

►
Opvolger Jan Duyssche (*1796)
trouwde in 1828 met de in Laren geboren maar
op Krommendam (5.4.230) wonende Garritjen
van Daalen (1799-1872). Uit dit huwelijk werden
geen kinderen geboren.
Mannes Broens (1811-1870) zoon van Gerrit Jan
Broens en Jenneken Duisschen, kwam omstreeks
1850 vanaf Reegerrits (5.4.135) bij z’n moeder
op Duysschen wonen. Mannes trouwde in 1857
met Geertruid Seppenwoolde (1828-1900) uit
Enter.
Mannes en z’n vrouw kregen geen kinderen, wel
werden er een viertal pleegkinderen in huis
genomen. Nadat moeder Jenneken Duisschen in

1864 was overleden vertrok het hele gezin Broens in 1867 naar Enter.
►
Jan Senkeldam (1839-1912), wiens vader al sinds 1830 eigenaar was van Duysschen, trouwde in 1866
met Janna Lammertink (1846-1874) uit Ambt Delden en betrok toen deze boerderij.
Na het overlijden van Janna hertrouwde Jan in 1875 met Janna Margaritha Wegereef (1850-1889) uit Ambt
Delden. Uit beide huwelijken werden in totaal 8 kinderen geboren waarvan er slechts 2 volwassen werden:
Uit het eerste huwelijk: Johanna Senkeldam (1866-1912) trouwde in 1892 met Gerrit Jan Neutenberg (5.4.220),
Berend Jan Senkeldam (1867-1867) overleed jong, Johanna Berendina Senkeldam (1869-1877) werd slechts 8
jaar oud,
Uit het tweede huwelijk: Gerrit Jan Senkeldam (1876-1876) overleed jong, Johanna Berendina Senkeldam
(1877-1881) werd slechts 4 jaar oud, Gerrit Jan Senkeldam (*1881) werd de opvolger, Jan Hendrik Senkeldam
(1884-1886) en Jan Hendrik Senkeldam (1887-1890).
De situatie in 2016.

►
Gerrit Jan Senkeldam (1881-1951), die
opzien baarde door als eerste met een hulpmotor
(Mosquito) aan de fiets door het Elsenerbroek te
toeren, trouwde in 1907 met de Enterbroekse
Alberdina Kolhoop (1887-1962).
Uit dit huwelijk werden geboren: Johanna
Margaretha Senkeldam (1909-1912) die slechts
3 jaar oud werd, Hendrik Jan Senkeldam (19101993) die in 1934 trouwde met Engberdina
Johanna Brunnekreeft (1910-1955) en introk bij
Kraaienveld in Ambt Delden en Johanna
Margaretha Senkeldam die de opvolgster werd.
►
Johanna Margaretha Senkeldam (Hanna 1914-2004) trouwde in 1934 met Albert Brunnekreeft (19111986) uit het Kerspel Goor. Albert begon op z’n boerderij met de camping “De Parel van Twente”.
In 1939 werd hun enige zoon Gerrit Jan Hendrik Brunnekreeft geboren.
►
Gerrit Jan Hendrik Brunnekreeft (Gerrit 1939-2016) trouwde in 1960 met Hermina Geertruida Eertink
(Mineke 1939-2017), afkomstig van de Droste (Marckelo 1.6.120).
Zij kregen een dochter Johanna Margretha (Anna *1960) die omstreeks 1977 naar Enschede vertrok om te gaan
studeren aan de Sociale Academie.

