
Boerderijnummer   5.2.326 

Erfnaam    woning oude schoolmeesterhuis/de Krukke 

Oudste vermelding   ca 1875 

Huidig adres    Plasdijk 2-B  

 
Historie woning 

 

De bij de Elsener school behorende hoofdenwoning, het “meestershuis”, is mogelijk omstreeks 1875 gesticht. 

Het was eigendom van de gemeente Markelo. Het werd tot 1954 bewoond door de achtereenvolgende 

schoolhoofden. Het laatste schoolhoofd in dit huis, meester Assink, had onenigheid met de gemeente over het 

eigendom van een naastgelegen stuk grond. 

Na 1954 waren er andere huurders. Van ca. 1957 tot 1994 was dit de familie Breukink (de Krukke). Jan 

Breukink was werkzaam bij de gemeente; hij en zijn echtgenote werkten om en bij de school. 

In 1995 werd de woning door de gemeente verkocht aan de familie Deterd Oude Weme. In 1997 werd de familie 

Ten Brinke de eigenaar, in 2010 opgevolgd door Paul Tijssen en partner. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner van het “meestershuis” was de nog in Deventer geboren schoolmeester Willem Steijn 

(1840-1908), de opvolger van meester Albert Herm Boskamp. Willem woonde eerst bij zijn tante Christina 

Boskamp-Slot op de Plegt in Herike (Hericke 3.2.060). Ook woonde hij tijdelijk op Wolters (5.2.470). In 1875 

trouwde hij met Maria Wilhelmina van Wijngaarden (1852-1927) uit Rijssen. In 1877 werd dochter Mina 

geboren; zij huwde in 1899 met waterstaatopzichter Cornelis de Jong en is in 1936 in Arnhem overleden. In 

1880 werd in het schoolhoofdengezin nog een levenloos meisje geboren. 

De familie Steijn vertrok in 1907 naar Heusden (NBr). Willem 

overleed aldaar in 1908, Maria is in 1927 in Rijssen overleden. 

 

► Opvolger als hoofd van de school en bewoner van 

1907 tot 1911 werd de in Winterswijk geboren Jan Hendrik 

Wilterdink (1880-1944). Hij was voordien schoolmeester in 

Lonneker en trouwde in 1908 met de Enschedese Jacoba 

Rommelaar. In 1909 werd in Elsen hun zoon Jan Berend 

geboren. In 1911 vertrok het gezin naar Eibergen. 

 

► Hierna kwam vanuit Wierden de in 1886 in 

Wanneperveen geboren onderwijzer Wicher de Graaf de 

hoofdenwoning bewonen. Hij was in 1911 getrouwd met 

Hendrina Margaretha Kosters (ca. 1883-1950) in Wierden. Zij 

kregen in Elsen 2 dochters: Johanna Catharina (Jo, *1912) en 

Hendrika Frederika (Riet, *1915). In 1915 kwam verder vanuit 

Vorden nog inwonen de onderwijzeres Johanna Wilhelmina 

Wansink (*1895). Eind 1921 vertrok de familie De Graaf naar 

Diepenveen. 

 

► Vanaf januari 1922 was hier het schoolhoofd de in Zutphen geboren Marinus Gerrit de Groote (*1895). 

Hij was hiervoor onderwijzer in Enschede en was in 1921 in Gorssel getrouwd met Alberta ten Have (*1894). In 

Elsen kregen zij 2 kinderen: Gerrit Albertus (*1922) en Aaltjen (*1923) die in 1939 op 16-jarige leeftijd in 

Markelo is overleden. 

In november 1943 vertrok de familie naar Markelo-dorp waar Marinus Gerrit directeur van de landbouwschool 

werd. 

 

► In de periode 1944-1945 was hier J.W.F. Verwer (*1907, Leiden) hoofdonderwijzer en bewoner van het 

huis. Hij was eerder hoofd in Kerspel-Goor. In augustus 1945 vertrok hij naar Enschede. 

 

22 april 1908 

Dinsdag l.l. heeft de aanbesteding plaats gehad  van het verbouwen der onderwijzerswoning te Elsen. Er waren 6  

geldige inschrijvingsbiljetten ingekomen, als van: C.F. Rouweler te Goor voor f. 1459.-, J.H. Bouwmeester te Goor voor 

f. 1329.-, H.J. Krabbenbos G.zn. te Markelo f. 1296.-, J.H. Ooms B.J.zn. te Markelo voor f. 1286,- en G. Waanders te 

Enter voor f. 1235.-. De uitvoering van het werk is aan de laagste inschrijving gegund. 

09-06-1908.  

Toen de heer Wilterink (H.d.S. te Elsen) en 

echtgenoote l.l. Maandagvoormiddag van de 

huwelijksreis terugkeerden, werden zij met 

een gepaste toespraak van den buurman, 

bakker Jansen, in de netjes versierde 

onderwijzerswoning hartelijk verwelkomd, 

namens buren enz. Door de schoolkinderen 

werd hen een welkomstlied toegezongen. In 

de woning, waar het jonge paar op een paar 

keurig versierde stoelen moest plaats nemen, 

werd nog eenigen tijd gezellig vertoefd, 

terwijl de schoolkinderen werden onthaald. – 

Zaterdag a.s. zullen ze feest hebben van 

“meester”. – Aan ’t begin van ’t laantje naar 

de school wapperde de vlag, aan ’t einde was 

een smaakvolle eerepoort opgericht. 



► Hierna, in 1945, werd Jan Willem Assink hoofd der school in Elsen. 

Hiervoor was hij al twee jaar onderwijzer op deze school. Hij bleef 

schoolhoofd tot september 1959 waarop hij hoofd van de Malberg-school  

in Goor werd. Jan Willem (Wim, 1917-1995) woonde vanaf 1945 tot 1954 in 

de hoofdenwoning. Wim, wiens vader Hendrik afkomstig was van Toetert, 

was geboren in Kerspel Goor op de spoorwoning Wachtpost 24A en in 1945 

getrouwd met de Goorse Wilhelmina Gerritdina Kobes (1917-1994). In 1948 

werd op Heeckeren in Kerspel Goor zoon Hendrik (Henk) geboren die huwde 

met Ied Lautenslager uit ’s-Hertogenbosch en naderhand in Zoutelande (Zld) 

is gaan wonen. 

Omdat meester Assink niet erg tevreden was over het wooncomfort van de 

hoofdenwoning verhuisde het gezin naar een in 1954 aangekochte eigen 

woning aan de Goorseweg. Daar werd in 1957 nog zoon Jan Willem geboren. 

Naderhand is de familie naar Goor verhuisd. In 1972 kwam er een scheiding 

waarna Jan Willem Assink sr. in 1974 hertrouwde met de uit Scheveningen 

afkomstig Phia van Kuilenburg. 

 

► Na het vertrek van de familie Assink 

werd de woning van ca. 1954 tot 1955 

verhuurd aan de van de Twikkelerweg 

(Hericke 3.1.070) afkomstige Jan Hendrik 

Bomans met zijn gezin. Jan Hendrik (Jan, 

1926-2002) was in 1951 getrouwd met 

Johanna (Hanna) Schut (1930-2014) van 

Schut (Hericke 3.3.110). Zij hadden 2 

dochters: Rina (1952-1958) en Betsie (*1953) 

Omstreeks 1955 gingen zij in Goor aan de 

Markeloseweg wonen. Daar werden later nog 

2 dochters geboren. 

 

► Hierna werd de woning verhuurd aan 

de uit Markelo-dorp afkomstige huisschilder 

Berend Jan Lonink en zijn gezin. Berend Jan 

(1919-1962) was getrouwd met Gerritje Roessink (1918-2001) uit Diepenheim. Zij hadden twee zonen: Gerard 

(1948-2000) die na zijn overlijden in Amsterdam is begraven en Jan Arend Hendrik (Jan, *1951) die later 

burgemeester is geworden, o.a. van Rijssen en sinds 2003 van de gemeente Terneuzen (Zld); Jan trouwde met de 

Zeeuwse Anique Thomaes. 

In 1957 vertrok de familie Lonink uit de meesterswoning om te gaan wonen in een nieuw gebouwd huis aan de 

Irenestraat in Markelo. 

 

► Vanaf ca. 1957 ging de familie Jan Breukink het 

“meestershuis” bewonen. Zij kwamen toen van De Krukke 

(5.2.370). Jan Breukink (1917-1994) van de Bé op de 

Borkeld (Marckelo 1.4.070) was in 1941 getrouwd met 

Johanna Gerritdina Roesink (Hanna, 1917-2007) van de 

Krukke. Zij kregen 2 dochters: Arendina Johanna (Dinie, 

*1942) die in 1966 zou trouwen met Jan Willem (Jan) 

Krabbenbos en in Markelo ging wonen en Berendina 

Willemina (Willie, *1947) die in 1970 trouwde met Gerrit 

Jan Hofhuis in Diepenheim. 

Jan en Hanna maakten de school schoon en verzorgden de 

koffie voor het schoolpersoneel. 

In 1994 verlieten zij de schoolmeesterswoning en 

vertrokken naar Markelo-dorp. 

 

► Omstreeks 1995 werd het huis van de gemeente Markelo gekocht door de familie Deterd Oude Weme. 

De uit Rossum afkomstige kwaliteitscontroleur Paulus Franciscus Maria Deterd Oude Weme en echtgenote Inge 

Maria Steggink renoveerden de woning geheel. In 1997 werd het huis weer verkocht en de familie keerde terug 

naar Rossum. 

 

Jan en Hanna Breukink 

Meester Assink 



► Volgende eigenaren en bewoners in 1997 waren de uit Lochem afkomstige Dinand ten Brinke (*1942) 

en echtgenote Marijke Lentelink (*1945), geboren in Goor. Voor de verhuizing naar Elsen woonden zij in 

Nijverdal. Omstreeks 2010 vertrok de familie naar de Kevelhammerhoek in Goor. 

 

► Hierna werden de bewoners de uit Nijmegen afkomstige mediation trainer Paul Tijssen (*1963) en zijn 

uit Deventer komende partner Yolande Donker-Duyvis. Zij kochten het huis in 2010 van de familie Ten Brinke. 


