
Boerderijnummer   5.3.070 

Erfnaam    erve Scholen-Beumers 

Oudste vermelding   17 eeuw 

Huidig adres    Scholendijk 17 

 
Historie boerderij 

 

Op deze plek is omstreeks het midden van de 17
e
 eeuw de eerste school van Elsen gesticht. Uit de woning van de 

onderwijzer zal zich deze boerderij hebben ontwikkeld. Immers de inkomsten van de eerste onderwijzers waren 

van dien aard dat bijverdiensten, zoals uit een boerderijtje, onontbeerlijk waren. 

Het was lang een klein bedrijf, hoewel, toen hier de schoolactiviteiten werden gestaakt en de school in 1835 

werd verplaatst naar het “Zuidveld”, er toch al 3¼ ha grond bij hoorde. In 1811 bestond de veestapel uit een 

paard, 4 koeien, een vaars en een kalf. 

Toen in 1854 de gemeenschappelijke 

markegronden werden verdeeld kreeg 

Schoolen daar 5½ ha van mee. Ook 

omstreeks 1888 toen de boerderij Assink 

in het Elsenerbroek (5.4.090) werd 

opgeheven verkreeg Schoolen daar een 

flink portie van mee en kwam daarmee 

op een omvang van 12½ ha. Kleine aan- 

en verkopen veranderden daar niet veel 

in, zodat in 1967 de bedrijfsomvang 13¼ 

ha bedroeg. 

In 1919 brandde de boerderij af en werd 

ze vervolgens iets meer naar de wegkant 

herbouwd. Omstreeks 2005 is men 

gestopt met het gemengde boerenbedrijf. 

In 2000 was de deel al verbouwd tot 

wooneenheid voor het gezin Assink-

Wessels. 

 

Bewoners: 

 

► De eerstbekende onderwijzer aan het 

markeschooltje was Henrick Mensink (†ca. 1680), in 1665 

getrouwd met Jenken Wissinck, die echter bleef wonen op de 

boerderij van z’n ouders. Zijn opvolger was z’n zoon Jan 

Mensink (1666-1778) die omstreeks 1692 trouwde met 

Harmken Gerrits en toen hier ging wonen. Uit dit huwelijk 

zijn 6 kinderen bekend: 

Henrick (*1694), Hendrieckien (*1696), Gerrit (*1698) die 

opvolger schoolmeester werd, Dirck (*1701) die in 1730 

trouwde met Jenneken Jansen Hegeman uit het Elsenerbroek, 

Hermken (*1704) die in 1735 trouwde met de Rijssense 

weduwnaar Bernt ten Maate en Jan (*1707). 

 

► Schoolmeester Gerrit Mensink (1698-ca. 1747) trouwde in 1735 met de 16-jarige Maria Schottelink 

(*1719) van Schottelink (5.3.210). Na het overlijden van Gerrit hertrouwde Maria in 1748 met zijn opvolger 

Hendrik Beumer (†ca. 1777) uit Rekken. 

Uit beide huwelijken werden respectievelijk 4 en 3 kinderen geboren: Jan Mensink (1737-1819) die trouwde met 

Trijntje Hulscher en in Nigtevecht (Utr.) is overleden, Janna Mensink (*1741) die in 1775 trouwde met Evert 

Gerritsen Letink op Groot Letink (5.2.430), Harmijne Mensink (*1743), Hendrik Mensink (1745-1809) die op 

het bouwhuis van Heeckeren (Kerspel Goor) is overleden, Gerrit Jan Beumer (*1750) die de opvolger werd, 

Jenneken Beumer (*1753) en Jan Beumer (*1756). 

 

► Gerrit Jan Beumer (1750-1817) was naast onderwijzer ook bode voor de marke Elsen. Hij trouwde in 

1778 met Anneken Rotman (*1746) van Rotman (5.3.330) en in 1790 met de in 1766 geboren Berendina 

Haykers (5.3.270). Er werden 4 kinderen geboren uit het eerste huwelijk en 1 uit het tweede : 

04-05-1919 

Woensdagvoormiddag is het huis van de wed. 

G.J. Assink (“Schoolen”) te Elsen totaal 

afgebrand, met zoo goed als den heelen 

inboedel, uitgezonderd een bed. Met behulp der 

buren kon de levende have nog bijtijds worden 

gered, echter kwamen nog 4 pinken in de 

vlammen om. Waarschijnlijk is de brand door 

den fornuispot ontstaan. 

Alles was, gerekend naar den tegenwoordige 

tijd, laag verzekerd bij de onderlinge 

maatschappij “Markelo”. 



Hendrik (1779-1854) was vanaf 1817 tot 1835 (provisioneel) schoolmeester maar bleef vrijgezel. Hij werd 

werkloos toen in 1835 de school hier werd gesloten en verplaatst naar het Zuidveld. Bij zijn ontslag verzocht hij 

om een pensioen omdat hij vanwege gevorderde jaren en zwakte onbekwaam was om handenarbeid te 

verrichten. Willemina (*1781) werd de opvolgster op de boerderij. Marten (1784-1815) overleed op 30-jarige 

leeftijd. Janna (1786-1857) trouwde in 1812 met Derk Wolterink (ca. 1780-1853) in Notter. Mogelijk keerde 

Janna omstreeks 1827 tijdelijk terug naar haar ouderlijk huis; haar dochter Hendrika (ca. 1814-1832) overleed op 

18-jarige leeftijd in Elsen. Uit het tweede huwelijk Aaltje (1791-1831) die in 1818 trouwde met de boerwerker 

Jan Bakker. Hun eerste kind Harmina werd in 1818 geboren op Klein Aalbrink; ze verhuisden naderhand naar 

Enter. 
In 1790 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het 

overlijden van Anneken Rotmans; weduwnaar Gerrit Jan Beumers 

zal hertrouwen met Berendina Haykers. De 4 nagelaten kinderen 

zijn: Hendrik, Willemijn, Marten en Janna. Zij krijgen ieder voor 

moederlijke goed f 75,-, de dochters elk een goede koe, een swart 

kleed, moeders kiste, een nieuwe kiste, een paar twilbueren 

bedden met een paar kussens, lakens en slopen, 25 elle 

hemdlinnen, 20 ellen vief vierdeldoek en de zoons een gust beest, 

een bruidegomskleed en een kist van 4 voet. Als zekerheid wordt 

gesteld een stukke hooyland, de Schipmaate genaamd, gelegen in 

het Elsener Broek en een stukke bouwland in den Elsener Es en 

bij Wilgerink weg, het Groote Stukke genaamd. 

 

► Opvolger Willemina Beumer (1781-1834) trouwde 

in 1811 met Jan ten Hove (1775-1827) de zoon van 

Abraham ten Hove in Rectum. Jan en Willemina kregen 4 

kinderen: 

Aaltje (*1813) die de definitieve opvolgster werd, Hermina 

(*1815) die aanvankelijk de opvolgster was, Geesken 

(1818-1821) die ruim 2 jaar oud werd en opnieuw een 

Geesken (1823-1898) die in 1857 trouwde met 

klompenmaker Gerrit de Wilde in Enter. 

 

► Hermina ten Hove (1815-1838) trouwde in 1834 

op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerrit Jan Assink 

(1804-1888) afkomstig van Assink (5.3.250). Na het in het 

kraambed overlijden van Hermina hertrouwde Gerrit Jan in 1840, overigens nadat hun eerste kind al was 

geboren, met z’n schoonzuster Aaltjen ten Hove (1813-1843), die echter 3 jaar en 2 kinderen later ook in het 

kraambed is overleden. 

Uit beide huwelijken werden 5 kinderen geboren: 

Gerrit Jan (*1836) de opvolger, 

Hendrik (1839-1884) die 

ongehuwd bleef, Willemina 

(1843-1913) die in 1869 

trouwde met Willem Harbers 

en naar Rijssen vertrok en 2 

levenloos geboren kinderen. 

 

► Opvolger Gerrit Jan 

Assink (1836-1912) die naast 

landbouwer ook beroepsjager 

was, trouwde drie keer: in 1858 

met Anna Maria ter Plegt 

(1835-1858) uit Enter, in 1861 

met Geziena Zwierink (1835-

1874) uit Kerspel-Goor en in 

1876 met Janna Aastman 

(1850-1930) uit Rijssen. Uit 

deze huwelijken werd het 

respectabele aantal van 20 

kinderen geboren. De 9 

kinderen uit het tweede 

huwelijk kwamen echter 

Familie Assink: Gerrit Hendrik (*1877), Gerrit Jan (*1911), Gezina (*1893), 

Janna Assink-Aastman (*1850), Alberdina Assink-Leferink (*1887), Alberdina 

(*1915) en Janna Gerritdina (*1909) 

De landbouwer/jager Gerrit Jan Assink (1836-1912) 



allemaal levenloos ter wereld. Uit het eerste huwelijk werd in 1858 dochter Harmina geboren die echter kort 

daarop overleed. 

De 10 kinderen uit het derde huwelijk waren: 

Gerrit Hendrik (*1877) die de opvolger werd, Gerrit Jan (*1878) die in 1911 trouwde met Gerritdina Lammersen 

in Lonneker, Hermina (*1881) die in 1904 trouwde met de op Hegeman (5.2.220) geboren Hendrik Jan Hietland 

en naar Hellendoorn vertrok, Hendrik Jan (*1882) die in 1907 trouwde met Berendina Hendriksen (5.1.030) en 

in Enschede woonde, Anna Maria (*1884) die in 1907 in Wierden trouwde met Marinus Kolkman uit Holten, 

Johanna (1886-1909) die in 1909 in Rijssen trouwde met de molenaar Hendrik Arends en ruim 3 maand nadat zij 

in het huwelijk waren getreden overleed, Gerritdina (1888-1888), Gerrit (*1889) die in 1920 trouwde met 

Geertruida Leferink van Kapjan (Markelo 1.5.003) en op de Russe (5.3.040) ging wonen, Gerritdina (*1891) die 

in 1915 trouwde met de in Harderwijk geboren politie-agent Gerrit Foppen en Gezina (*1893) die in 1918 in 

Wierden trouwde met Berend Jan van de Riet. 

 

► Gerrit Hendrik Assink (1877-1964) trouwde in 1908 met Alberdina Leferink (1887-1932) afkomstig 

van Kapjan (Markelo 1.5.003). Hij werd in 1932 weduwnaar toen zijn vrouw, een paar dagen na de val van een 

hooiwagen, overleed. 

Er werden 5 kinderen geboren: 

Janna Gerritdina (1909-1946) die op 36-jarige leeftijd overleed, Gerrit Jan (*1911) die de opvolger werd, 

Alberdina (*1915) die in 1939 trouwde met Gerrit Hendrik Scholman (zie pand 5.3.356), Gerritdina Hendrika 

(1924-2002) die in 1944 trouwde met de landbouwer-melkventer-chauffeur Hendrik Arend Jan Jansen uit Enter 

(Gerritdina en Hendrik kwamen in 2002 om bij een verkeersongeluk op de IJpeloweg) en Aaltje (*1926) die in 

1950 trouwde met Arend Jan Aanstoot van Lokget (Larenseweg) die werkzaam was bij de zuivelfabriek en aan 

de Bergweg in Markelo-dorp ging wonen. 

 

► Opvolger Gerrit Jan Assink (1911-1986) trouwde in 1935 met 

Johanna Hendrika Schreurs (1914-2001) uit het Enterbroek. Dit 

echtpaar kreeg 7 kinderen: 

Gerrit Hendrik Albert (*1935) die opvolger werd, Willemina (*1937) 

die in 1962 trouwde met Hendrik Rozemuller in Enter, Albert (1939-

2012) die trouwde met Janna Klein Nagelvoort in Wierden, Hendrika 

(*1942) die in 1966 trouwde met Jan Willem ten Brinke uit Wierden en 

in Nijverdal ging wonen, Gerrit Jan (1944-1946), Janna Gerritdina (Hanneke, *1946) die trouwde met Willem 

Bouwhuis in Rijssen en Gerrit Jan (*1950) die onderwijzer werd en trouwde met de onderwijzeres Zwanet 

Zomerman en naderhand in Wezep is gaan wonen. 

 

► Gerrit Hendrik Albert Assink (Hendrik *1935) trouwde in 1964 in Wierden met Johanna van de Riet 

(Jo, *1941) uit Wierden. Zij kregen 4 kinderen: 

Gerrit Jan (1965-1983) die bij een verkeersongeval met de bromfiets in Wierden overleed, Jan Hendrik (*1968) 

die trouwde met Jolande Dolsma uit Dwingeloo en in Balkbrug woont, Johanna Hendrika (Ria, *1969) die in 

1995 trouwde met Martin Jansen in Heeten en Harm Jan (Arjan) die de opvolger werd. 

 

► Harm Jan (Arjan) Assink (*1973) trouwde in 2000 met Joke Wessels uit Rijssen. Samen kregen ze 2 
kinderen: Gerjan (*2002) en Julia (*2004). 

 

  Bij bouwwerkzaamheden achter de huidige boerderij werd dit stenen kruikje 

gevonden op de plek waar de school stond. 

16-7-1932 

De vrouw van den landbouwer 

G.H.A. te Elsen, die de vorige week 

van een hooiwagen viel, is helaas aan 

de gevolgen van den val overleden. 


