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3.2.055
Erve Scholman-de Scholle
1675
ca 1860, was gelegen aan de Herikerweg nabij Vinkers

Historie boerderij
In het vuurstedenregister van 1675 wordt Scholman in “Herricke” als pauper vermeld. Bij de volkstelling van
1748 wordt de boerderij in de “Boerschap Harrike” met de naam “De Schollerije” aangeduid; de bewoners zijn
dan de weduwe Eule Schol met de zonen Jan en Willem. In 1751 wordt Jannes Weerman uit Goor als eigenaar
genoemd. Getuige de diverse registers en eerste kadastergegevens moet de boerderij hebben gelegen nabij
Vinkert (3.2.160), ca 70 m. noordelijk van WissinkHaarm (3.2.080). Het erve lag blijkbaar aan het einde van de
Heriker Brink, daar het een enkele keer werd aangeduid met “Brinkende”.
In 1787 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Jan Schol. De weduwe Janna ter
Hofste zal hertrouwen met Jannes Woesthuis. De nagelaten kinderen zijn Hyndrik, Jenneken, Arent, Gerryt en
Gerrytien. Jenneken krijgt voor vaderlijke goed een bedde, een peuluwe en 2 kussens. De zonen ieder een
kleerkiste.
Inventaris:
Een koebeest, een gans en hoender, rogge en boekweyt, een bedde met zijn behoor, eerdappelen, vlas en verdere
vrugten in den garden, 2 kisten, haspel en spinwit, 2 keetelkes, een panne en pot, een tange en haalketting, een
emmer, een braak en wanne, een spaan, een greepe, melkgoed, leepels en steengoed. Totale waarde f 70,-.
Schulden aan Weerman, Kystemaaker en dootschulden. Totaal f 69,-.
In 1811 bestond de veestapel uit 1 merrie, 1 koe en 1 vaars.
Als eigenaar wordt in 1813 genoemd Jan ten Doeschot.
In 1832 is Zwier Immink van het nabijgelegen erve de Schoolte (3.2.190) de eigenaar van het erf.
Omstreeks 1860 is het huis verdwenen.
Bewoners:
►
De eerstgenoemde bewoner van Scholman was Gerridt Schol. Van hem is verder niets bekend.
Hierna wordt Hermen Scholl genoemd, samen met Geertjen Scholmans. Dit paar kreeg 2 kinderen: Anna Schol,
die in 1727 trouwde met de weduwnaar Hermen Nijmeyer van de Borkeld en Jenneken Schol, geboren in 1684
en gedoopt in Diepenheim, die op Scholman bleef wonen.
►
Jenneken Schol trouwde in 1712 te Markelo met Hendrick Hulsebeeke (*1682), zoon van Hermen
Hulsebeeke ( Dorpsgeschiedenis 1.1.005). Zij kregen 2 kinderen: Geertken Scholman (*1719) die in 1751 huwde
met de weduwnaar Garrijt Krijgsman (*1709) van Kriegsman (Markelo buitengebied 1.2.060) en Hendrina
Scholman (*1727) die omstreeks 1755 trouwde met Roelof Aalderink, naderhand op Nijland (3.2.010) en daarna
op (Klein) Vrielink (3.3.060) woonde.
►
Hierna waren de bewoners Eule Scholman en Hendrick Scholman, de laatste mogelijk een zoon van
Hendrick Hulsebeeke. Zij trouwden omstreeks 1735 en kregen 2 kinderen. Zoon Jan Scholman werd omstreeks
1736 geboren, hij bleef op Scholman en overleed in 1786. De tweede zoon Willem Scholman werd circa 1740
geboren.
►
Jan Scholman huwde in 1765 met Janna ten Hofstede of Pas, dochter van Gerrit ten Hofstede. Het paar
kreeg 7 kinderen, hiervan overleden 2 kinderen op jonge leeftijd.
De oudste zoon Hendrik Scholman werd geboren in 1766; hij is mogelijk overleden in 1810.
Dochter Jenneken werd geboren in 1768; zij trouwde in 1787 te Rijssen met de weduwnaar Harmen Assink
(1741-ca1800) en hertrouwde in 1801 met Hendrik Schottelink (1771-1809) uit Elsen; tenslotte huwde ze in
1812 nog met de weduwnaar Gerrit Jan Nijland (ca1760-1825) uit Kerspel Goor; zij overleed in 1831 te
Elsenerbroek op Nieuw Assink (Enterweg). Een zoon van Jenneken, Gerrit Assink, zou omstreeks 1839 weer op
Scholman gaan wonen.
Arent Scholman werd geboren in 1772; hij werd opvolger op Scholman; hij overleed in 1813. Garritdina
Scholman werd geboren in 1774. Garrit Scholman kwam in 1780; hij trouwde in 1801 met de weduwe Engele
Zandvoort en ging toen op Nijland (3.2.010) wonen.

Na het overlijden van Jan Scholman in 1786 hertrouwde Janna ten Hofstede of Pas in 1787 met Jannes
W(o)esthuis (1740-1812), kotter, zoon van Jan Westhuis te Rijssen. Jannes is overleden op Klein Oongs. Janna
was eerder in 1809 overleden.
►
Arent Scholman (1772-1813) trouwde in 1800 met Gerritdina Bras (1772-1817) geboren te Elsen,
dochter van Jan Hendrik Bras. Arent en Gerritdina kregen 1 dochter, Janna Schol(man). Zij werd geboren in
1809 en overleed in Stokkum in 1888. Zij bleef ongehuwd.
►
De volgende bewoners op Scholman, geregistreerd in 1821, werden Theunis Siggers en zijn vrouw
Maria Vruwink. Theunis (1789-1848) was geboren in Stokkum als zoon van Gerrit Hendrik Siggers en Janna
Ikkink op de Snieder in Stokkum ( 2.2.040); hij was kleermaker van beroep. Hij was in 1811 opgeroepen voor
het leger van Napoleon, hij gaf echter aan “2 stijve vingers te hebben” en daardoor niet geschikt te zijn. Theunis
trouwde in 1820 met Maria Vruwink (1793-1870), dochter van Arent Vruwink uit het Westervlier.
Theunis en Maria kregen op Scholman 3 kinderen; hiervan overleed de tweede dochter jong, op 3-jarige leeftijd.
Dochter Geertruy Siggers werd geboren in 1821; zij trouwde in 1850 te Rijssen met de weduwnaar Rutgert
Meulenkolk en overleed in 1859 op Kampert (3.3.200). De derde dochter Janna Siggers werd geboren in 1824.
Omstreeks 1825 vertrok de familie Siggers naar Kampert waar nog de zonen Arend Jan (1826-1878) en Gerrit
Hendrik (1829-1847) werden geboren.
►
In 1829 staat Jannes (Johannes) Frederiksen geregistreerd als wonende op Scholman. Jannes, van
beroep klompenmaker, was geboren in 1791 in Enter. Hij vertrok omstreeks 1833 van Scholman naar zijn nieuw
gestichte boerderij ’n Schol aan de Holtdijk in Elsenerbroek, alwaar hij in 1857 overleed. Jannes huwde in 1825
te Ambt Delden met Johanna Morsink of Wekdam, geboren ca 1790 in Hengevelde en overleden in 1861 in
Elsen. Uit dit huwelijk werden in Herike op Scholman 5 kinderen geboren; 2 kinderen overleden slechts enkele
dagen oud. Zoon Albert Jan Frederiksen werd geboren in 1826; hij trouwde in 1855 met Hendrika Pharhorst
(1827-1881) uit Kerspel Goor en was opvolger op ’n Schol in het Elsenerbroek, alwaar hij in 1865 overleed.
Grietje Frederiksen werd geboren in 1827; zij vertrok in 1855 naar Epe en was getrouwd met Evert Leferink; zij
overleed in Epe in 1865. Zoon Dirk Frederiksen werd in 1830 werd geboren; hij vertrok in 1859 naar
Haarlemmermeer.
►
Omstreeks 1833 kwam de familie Gerrit Assink op Scholman wonen. Gerrit was in 1801 geboren in het
Elsenerbroek op Nieuw Assink-Dalendam aan de Enterweg als zoon van Harmen Assink en Jenneken Schol (die
in 1768 op Scholman was geboren) en was RK gedoopt in Wierden. Hij was landbouwer en linnenwever. Hij
trouwde in 1830 met Janna Bras (1806-1890), geboren in Markvelde, dochter van Gerrit Bras en Hendrika
Nijland. Gerrit Assink vertrok in 1841 met zijn gezin naar de Plegt (3.2.020), waarna hij zich in 1850 op
Vosgezang (3.3.110) vestigde.
Gerrit en Janna kregen 7 kinderen, waarvan er 5 op jonge leeftijd overleden.
Gerrit Hendrik Assink werd geboren in 1834; hij trouwde in 1865 met Hendrika Hoevink (1834-1909) en
overleed in 1903 op Vosgezang. Jan Hendrik werd geboren in 1840; hij huwde in 1878 met Jenneken Leunk uit
Stokkum van erve Achternes. Het echtpaar Assink-Leunk ging omstreeks 1879 wonen op Vosgezang aan de
Brummelaarsweg (Markelo buitengebied 1.5.220). Jan Hendrik overleed in 1915.
►
Een volgende bewoner op Scholman, geregistreerd aldaar in 1850, was Jan Hendrik Janssen (18251854), geboren te Elsenerbroek. Hij trouwde in 1847 met Harmina Reimerink (1818-1861), dochter van Harmen
Reimerink te Haaksbergen. Het paar kreeg op Scholman 4 kinderen; 3 kinderen overleden op jonge leeftijd.
Zoon Hendrik Janssen werd geboren in 1850.
Na het overlijden van Jan Hendrik hertrouwde Harmina Reimerink in 1856 met Hendrik Koeslag (1825-1887),
landbouwer, geboren op Schreurs in Stokkum (2.1.360) en opgegroeid op de Fap (Stokkum 2.3.140). In Herike
kreeg het paar 2 kinderen: Johanna Koeslag (1856-1922), die in 1876 in Diepenheim trouwde met Albert te
Kolsté uit Neede en Gerridina Gezina Koeslag, die in 1860 werd geboren en reeds in 1864 in Goor overleed.
Harmina Reimerink overleed in 1861 en daarna vertrok de familie Koeslag van het erve Scholman. Jan Hendrik
Koeslag overleed in 1887 in Diepenheim.

