
Boerderijnummer   2.3.116 
Erfnaam    Schottink 
Oudste vermelding   1874 
Huidig adres    Stokkumerbroekweg 12 
 
Historie boerderij 
Jan Daalwijk, getrouwd met Grietje Snellink en wonend op Achternes (2.2.290) en Mensink (2.2.100) 
kocht in 1874 1½ ha grond van Leunkboer en daarnaast van Wolberink grond erbij. Vervolgens 
stichtte hij er een boerderijtje ten behoeve van dochter Gerritdina Daalwijk, die toen trouwde met 
Mannes Krijgsman. Mannes en Gerritdina erfden dit, terwijl Mannes zelf ook nog eens 5 ha inbracht. 
In 1901 werd de boerderij met 5 ha verkocht aan Jan Hendrik Schottink. Ze bleef lang deze omvang 
houden, doch tegen 1985 was ze door enkele aankopen uitgebreid tot ongeveer 9 ha. 
Steen boven de oorspronkelijke niendeure met jaartal 1913 en  IHS  WMD   (Jan Hendrik Schottink   
WilleMina Daggert). 
 
18-02-1955 Wraakzuchtige pluimveehandelaar. 
De 20-jarige J.H.S., agent van een pluimveehandelaar had grieven tegen de pluimveedeskundige Schottink uit 
Markelo. Om deze grieven te uiten legde hij op 18 december 1954 op de zandweg die naar de woning van deze 
pluimveedeskundige leidde, een tweetal houtblokken neer waaruit een aantal puntig gevijlde spijkers stak, en een 
latje waardoorheen spijkers waren geslagen. De bedoeling was dat de pluimveedeskundige hier met zijn auto 
door zou rijden. Dit is echter niet geschied omdat anderen de blokken en latjes zagen en verwijderden. 
Niettemin moest de 20-jarige J.H.S. zich gisterochtend voor zijn handelwijze verantwoorden voor de 
politierechter, die hem vroeg waarom hij dit gedaan had.  “Ik heb er eigenlijk niet bij nagedacht” zei verdachte. Hij 
zette vervolgens uiteen dat hij bezig was een broodwinning op te zetten en meende dat Schottink hem daarbij 
dwarsboomde. De officier vroeg een voorwaardelijke straf van 14 dagen en een boete van f. 20. 

 
Bewoning 
Mannes Krijgsman (1842-1899) van Kriegsman (1.2.060) uit de Dijkerhoek die op 08-05-1873 
trouwde met Gerridina Daalwijk (1843-1885) van Mensink en op 21-11-1885 hertrouwde met 
Jenneken Sligman (1858-1927). 
Nadat de oudste zoons op resp. 9 en 24-jarige leeftijd al waren overleden, stierf Mannes zelf in 1899. 
Zijn tweede echtgenote vertrok toen met de kleinste kinderen, waarna de boerderij in 1901 werd 
verkocht aan Jan Hendrik Schottink (1868-1934) van Schottink (2.2.210) en op 29-08-1900 
getrouwd met Willemina Daggert  (1874-1945) van Voorts (2.4.010). Jan Hendrik was voor zijn 
trouwen spoorwegarbeider geweest in Delden. 
Zoon Jan Hendrik Schottink (1903-1993) op 16-11-1929 getrouwd met Dina Hendrika Hesselink 
(1910-1988) van Hesselink (1.6.130) aan de Drostendijk. Jan Hendrik was naast landbouwer ook 
pluimveevoorlichter/-selecteur en bovendien actief in vele verenigingen. Hij was o.a. vele jaren 
secretaris van de Coöperatieve Zuivelfabriek, secretaris van de kiesvereniging Gemeentebelang en 
bestuurslid van het waterschap de Schipbeek, de Boerenleenbank, de IJsbaanvereniging, het Rode 
Kruis en diverse oudercommissies. 
Zoon Jan Hendrik Schottink (*1931) getrouwd met Trui G. Koeleman van de Melkboer bij Goor.  
Zoon Gerard Schottink die in 1998 trouwde met Silvia Witbreuk. 
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