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5.4.230
erve Krommendam-Blankvoort
eind 17e eeuw
Enterweg 1

Historie boerderij
Deze in de tweede helft van de 17e eeuw gestichtte boerderij was aanvankelijk een kleine “caterstede”.
Volgens het register van de 1000e pennink in 1693 was Berend de Lange de eigenaar.
In 1726 leenden de bewoners Lambert en Harmine Blanckvoort f 800,- van Jan en Aeltjen ter Heerbart met als
onderpand “hun caterstede Blanckvoort, sijnde vrij en allodiael met den Drijhoek gelegen voor de niendeure
even over de stege”.
Later blijkt de boerderij
eigendom te zijn van Dr. J.C.
Pothoff in Goor, die in 1787 fl.
800 leent van Lambert en
Hendrina Bruil met als
onderpand “zijn
eigendommelijke plaats
Blankvoort of Crommendam
gelegen aan de Beeke in het
Elsener Broek”.
In 1794 leent Pothoff wederom f
800,- nu van J. Menger
burgemeester der stad Goor.
In 1797 leent Pothoff f 479,- van
de kinderen en erfgenamen van
wijlen oud-burgemeester J.
Menger.
Waarschijnlijk heeft hij met die
Voor het oude huis Dina Sprokkereef-ter Horst links met dienstmeid Trui
Brinkmans
leningen zijn financiële
problemen niet kunnen oplossen want in 1798 wordt “het erve en goed Blankvoort of Crommendam bij executie
verkocht. Koper is Jan Sprokkerieff voor f. 2760,-“.
Rond die tijd omvatte de veestapel 2 ruinen, 3 koeien, 1 vaars en 2 kalveren.
Jan Sprokkereef woonde aan de Holtdijk en verpachtte aanvankelijk het Crommendam. Later kochten ze o.a. ook
de boerderij Wolters in Elsen (5.2.470) waar ze zich later vestigden. Een van de zoons betrok later Crommendam
en verkreeg het door vererving in eigendom.
Oude schuur bij Krommendam

Tot 1885 was het Krommendam tevens een
schippersherberg gelegen aan de Regge op de
plek waar door een voorde (een doorwaadbare
plaats), wagens e.d. passeerden. Schippers uit
Enter legden bij deze “herberg aan weg en water”
aan, als ze de reis naar Goor die dag niet meer
konden vervolgen. Nadat ze eerst de nodige
borreltjes hadden gedronken gingen ze te voet
naar huis. Ook vrachtrijders die klomphout uit
Goor, Diepenheim, Gelselaar en Markvelde naar
Enter brachten legden hier vaak aan. Toen de
scheepvaart op de Regge minder werd liep het
bezoek aan de herberg zienderogen terug.
Bovendien waren de lang plakkende echte drinkebroers op de Krommendam geen graag geziene gasten, immers:
“dronken mensen zijn geen gezellige mensen”, zoals herbergier Sprokkereef placht te zeggen. Vergeet niet dat
zijn gelagkamer ook de woonkamer was van de familie en dat zich daarin ook de bedsteden bevonden.

Omstreeks 1885 is de herberg opgeheven. Daarna is nog bijna een halve eeuw onder de naam “Het Zwarte
Paard” op het nabij gelegen ‘nKoekoek (5.4.200) een herberg geëxploiteerd.
Achter in de schuur had Jan Hendrik Sprokkereef (*1875) een wagenmakersbedrijf. Hij had het vak geleerd bij
de Elsense wagenmaker "de Schreur" te Rijssen. Tot z’n dood heeft hij het vak uitgeoefend.
Jan Hendrik Sprokkereef (1805-1881) kreeg door vererving van z’n ouders de boerderij met 6½ ha grond. Bij de
markedeling werd hem nog eens 13 ha toebedeeld, terwijl hij in 1863 1 ha kocht van Joh. ter Braak. Door z’n
zoon Jan Gerrit in 1887 een ha mee te geven en nog eens bijna 3 ha heide te verkopen boerde hij in 1887 op ruim
17 ha grond.
Een aankoop in 1921 van Hendrik Jansen op het Zeldam bracht de totale omvang op ruim 19 ha en die was in
1960 nog aanwezig. In 2012 was de omvang 20 ha. In 1979 nam Gerrit Sprokkereef het bedrijf over en begon
met een kalvermesterij.
In 1993 werd het oude huis vervangen door een
woonhuis. De oude sluitstenen zijn er opnieuw
ingemetseld: IHSR 1833 (Jan Hendrik SprokkeReef),
IHSR GDL 1863 (Jan Hendrik SprokkeReef,
GerritDine Leetink), IHSR GDL 1871, JHWSR
GJASR 1993 (Jan Hendrik Willem SprokkeReef,
Gerrit J.A. SprokkeReef).
In de oude herberg zaten nog 2 grote haardstenen met
afbeeldingen van paarden en de letters IHSR en GDL
(Jan Hendrik Sprokkereef en Gerritdina Leetink).

Bewoners:
►
Eerstbekende bewoner is in 1693 Berend de Lange of Blankvoort die waarschijnlijk getrouwd was met
Geesken.
►
Harmina Blankvoort trouwde met Hendrik van de
Jammerdal. Van hen is dochter Janna Blankvoort (*1732)
bekend. Het is zeer waarschijnlijk dat het echtpaar
Jammerdal woonde op het kleine tijdelijke plaatsje Jonge
Blankvoort dat dicht in de buurt stond.
►
Rond 1725 kwamen er nieuwe bewoners op
Blankvoort: Lambert Krommendam (*1701) uit Ypelo die
in 1724 in Rijssen trouwde met Harmijne Brunnekreeft, de
wed. van Jan Blankvoort in Goor. Hun enige zoon en
opvolger werd Jan of Jannes Krommendam genoemd.

9-4-1903. Maandagmorgen circa half negen is den
schuur van den landbouwer Sprokkereef op
Krommendam en staande bij diens woonhuis door
onbekende oorzaak in brand geraakt en met het
zich daarin bevindende: oa een tilbury,
landbouwgereedschappen, ca 12 vimme rogge en
80 mud aardappelen, benevens een flinke voorraad
riet. Alles was, behalve het riet, verzekerd bij de
Markelosche Onderlinge.

►
Jan(nes) Krommendam (*ca.1725) trouwde in 1748 met Aeltjen ten Kattelaar (*1712) uit Enter. Van dit
echtpaar is 1 dochter bekend: Fenneken Krommendam.
Gedeelte huurcontract uit 1816; door verhuurder zelf geschreven (nauwelijks leesbaar)
Bekenne ik ondergetekende Jan Sprokkereef en des zelf huisvrouw Hendriecaa Ruerink verpagt te hebben aan Hendrik
van Daalen en des zelf huisvrouw Geertruid Polsfoort het erve Crommendam met alle landerijen die daarbij behooren
zulks voor een somma van taggentig gulden en drie voer turf en met des het getimmerten Goederen dak en vak te
onderhouden en nu verder houd den Eygenaar voor hem van weegens het holt Eyken en dannen en beuken en wiliegen
en peppelen holt alle tot voordeel van den Eygenaar maar het andere holtgewas van elsen en berken tot voordeel van
den huurder maar dat het mogte gebeuren dat den huurder mogte koomen tot vertrek, dan moet hij dat holt laaten staan
van driejarig gewas. Het eersten jaar zal verscheenen weesen op 1817 en het eerste jaar geldpag zal verscheenen
weesen…………

►
Fenneken Krommendam (*ca.1750) trouwde in 1775 met Wolter Jan ten Senkeldam (1750-1812) uit
Kerspel Goor. Wolter Jan en Fenneken kregen 5 kinderen:
Berendina Senkeldam (1777-1810) trouwde in 1799 met Hendrik Hobbes of Thijink (1770-1829) van de Thije
(Hericke 3.2.050); zij vertrokken in 1806 naar de Deldener Es, Janna Senkeldam (1778-1822) trouwde in 1807
met Jan Hobbes of Thijink (1780-1834) ook van de Thije; zij vertrokken enkele jaren later naar Tjoonk in Elsen
(5.2.170) en vandaar ook naar de Deldener Es, Jannes Senkeldam (*1780), Arend Senkeldam of Krommendam
werd de opvolger en Albert Senkeldam (1786-1860) was in 1815 knecht op Groot Kevelham in Kerspel Goor.
►
Arend Senkeldam of Krommendam (1783-1864) trouwde in 1813 met Gerritdina Matena/Montena
(1787-1864) van Matena (Hericke 3.1.295). Na de geboorte van 2 kinderen (Janna en Berend) vertrok de familie
Senkeldam omstreeks 1816 naar Ambt Delden, waar nog 3 kinderen werden geboren.
►
Nieuwe pachter werd toen Hendrik van Daalen (1771-1832)
geboortig uit Vollenhove maar toen afkomstig uit Laren. Hij was in 1796
getrouwd met de Larense Geertrui Polsvoort (1771-1849). Hun oudste
dochter Garritje trouwde in 1828 met Jan Duyschen (5.4.120), terwijl
dochter Hendrika in 1827 trouwde met Arend Haytink die bij de familie
van Daalen introk. Omstreeks 1830 vertrok de familie van Daalen/Haytink
naar Notter.

De ongehuwde pluimveehandelaar
Berend Jan Sprokkereef (*1891)

►
Volgende pachter werd in 1830 Gerhardus Joannes Tankink
(1804-1867) uit Ambt Delden die in 1828 was getrouwd met Engelina
Rouweler (1802-1872) uit Ambt Delden.
Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren die op 1 na allemaal op jonge
leeftijd kwamen te overlijden:
Johanna Tankink (1829-1844), Hendrika Tankink (1830-1832), Jenneken
Tankink (1831-1833), Hendrikus Tankink (1833-1833), Hendrikus
Tankink (1834-1871), Jan Hendrik Tankink (1836-1838), Jenneken
Tankink (1838-1844), Berend Jan Tankink (1840-1841) en Willemina
Tankink (1841-1843).
Omstreeks 1841 vertrok de familie Tankink naar de nieuw gebouwde
boerderij Teemkesmaat (5.4.310) en vandaar omstreeks 1860 naar Verdriet
(5.4.320).

►
In 1841 kwam de zoon van de eigenaar Jan Hendrik Sprokkereef (1805-1881), tapper, timmerman en
landbouwer van beroep en geboortig van Sprokkereef aan de Holtdijk, maar toen afkomstig van Wolters in Elsen
(5.2.470) hier wonen. Grootvader Jan Gerritsen Sprokkereef had in
1798 de boerderij Crommendam gekocht en in 1802 de boerderij
Mulderskamp (5.4.290). Toen in 1810 vader Jan Sprokkereef de
boerderij Wolters kocht, verhuisden deze Sprokkereefs daar enkele
jaren later naar toe.
Jan Hendrik Sprokkereef (1805-1881) trouwde in 1841 met Gerritdine
Leetink (1820-1890) van Koarjan (5.4.180).
Dit echtpaar kreeg 7 kinderen:
Hendrika Johanna Sprokkereef (1842-1932) trouwde in 1874 met
Bernardus ter Balkt (1842-1930) op Boswinkel in Kerspel Goor,
Johanna Berendina Sprokkereef (1843-1844), Johanna Berendina
Sprokkereef (1845-1846), Jan Hendrik Sprokkereef (*1847) werd de
opvolger, Jenneken Sprokkereef (1850-1932) trouwde in 1871 met
Gerrit Hendrik Hegeman op Klein Aalbrink (5.2.520); 2 jaar later
overleed Hegeman waarna ze in 1879 hertrouwde met Willem ter Balkt
(1841-1925) en ging wonen op de Barlo (5.4.240), Jan Gerrit
Sprokkereef (1854-1926), timmerman van beroep, trouwde in 1882 met
Johanna Wegereef (1862-1943) uit Ambt Delden en stichtte JanGait
(5.4.078) en Johanna Sprokkereef (1856-1928) trouwde in 1879 met
Egbert Meijer (1840-1927) op ’t Reef in Ambt Delden.
►
Jan Hendrik Sprokkereef (1847-1907), akkerbouwer van
beroep, trouwde in 1873 met Arendina Johanna Wegereef (1854-1940)
uit Ambt Delden.

Opoe Arendina Johanna SprokkereefWegereef (*1854) haalt water uit de put

Dit echtpaar kreeg maar liefst 13 kinderen waarvan er 2 levenloos ter wereld kwamen:
Jan Willem Sprokkereef (1873-1962), timmerman van beroep, trouwde in 1902 met Johanna Tijink (1875-1939)
en ging uiteindelijk wonen op ‘n Schol (5.4.330), Jan Hendrik Sprokkereef (1875-1958), wagenmaker van
beroep, trouwde in 1900 met Antje Haarman (1877-1949) en ging in Goor wonen, Gerritdina Sprokkereef (18771964) trouwde in 1896 met Berend Jan Altena (1874-1965) uit Enter, Arendina Gesina Sprokkereef (1879-1944)
trouwde in 1902 met Hendrik Jan Lohuis (1877-1965) uit Zuna, Hendrik Jan Sprokkereef (1882-1941) bleef
vrijgezel en exploiteerde een kruidenierswinkel in Goor waar nu Expert-Reiners is gevestigd. Na z’n overlijden
werd de winkel voortgezet door z’n huishoudster Dina Smit (1890-1965). Dina’s broer had in hetzelfde pand een
meubelmakerij, Gerrit Jan Sprokkereef
(*1884) werd de opvolger, Jan Sprokkereef
(1885-1971), fabrieksarbeider van beroep,
trouwde in 1919 met Hendrike van den
Burg (1883-1985) uit Enter en ging in
Almelo wonen; in 1969 verhuisden ze naar
de Tolweg in Markelo, Gerrit Hendrik
Sprokkereef (1889-1918) was leerlingmachinist bij de spoorwegen in Haarlem
maar overleed op jonge leeftijd aan de
Spaanse griep, Berend Jan Sprokkereef
(1891-1977), pluimvee handelaar, bleef
ongehuwd, Arend Jan Sprokkereef (18951963) van beroep timmerman bij de
spoorwegen, trouwde in 1921 met z’n nicht
Egbertdina Johanna Sprokkereef (1893Dina Sprokkereef-ter Horst, Hendrik Sprokkereef en Jo
Sprokkereef-Altena
1980) van JanGait (5.4.078), wettigde haar
kind, en vertrok naar Almelo en Wilhelmina Sprokkereef (1898-1953) trouwde in 1920 met de broer van haar
schoonzuster Gerrit Hendrik ter Horst (*1886) in Ambt Delden.
►
Gerrit Jan Sprokkereef (1884-1974) trouwde in 1918 met Berendina Johanna ter Horst (1884-1966) uit
Ambt Delden. Dit keer bleef het aantal kinderen beperkt tot één: Jan Hendrik Willem Sprokkereef.
►
Jan Hendrik Willem Sprokkereef
(1918-2000) trouwde in 1950 met Johanna
Albertha Altena (*1928) uit Kerspel Goor. Uit
dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
Gerrit J.A. Sprokkereef die de opvolger werd,
Johanna Berendina Frederika Sprokkereef
(Annie, *1955) die in 1975 trouwde met Arend
Johan Winterman (*1953); zij vertrokken eerst
naar Raalte maar wonen nu in Markelo,
Berendina Johanna Sprokkereef (Dinie, *1956)
trouwde in 1980 met Hendrik Jan Gerrit
Meutstege (Henk) uit Diepenheim; zij
vertrokken naar Vriezenveen, maar gingen
uiteindelijk in Diepenheim wonen.
►
Gerrit J.A. Sprokkereef (*1952) ging in
1993 samenwonen en trouwde in 2008 met Ida
Theresia van Vilsteren (*1955). De kinderen uit het eerste huwelijk van haar zijn: Gijs Martien Opdam (*1978)
en Lotje Maria Opdam (*1980).
Gijs is in 2006 gaan samenwonen met Alies Kottelenberg in het Stokkumerbroek en Lotte vertrok in 2004 naar
Goor.

