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5.1.025
erve Schoolgerrit
eind 17e eeuw
ca 1820

Historie boerderij
Dit was een kleine boerderij waarvan niet precies bekend is waar ze precies heeft gestaan. Bij de volkstelling van
1748 werd dit erf genoemd dicht in de nabijheid van ’n Witten (pand B1). Het moet een armoedig huisje zijn
geweest (“Garrit aan de Leekenberg is een arm man in een slegte hutte wonende” en “hij bid voor sijn broot,
proo deo.”). Later werd de situatie mogelijk wat beter getuige de volgende melding uit 1780:
“Egbert Scholen op de Borkelt heeft van de boermannen van Elsen aangekogt een campien erfgenamen grond
voor tachentigh guldens.”
Deze boerderij heeft waarschijnlijk tot rond 1820 bestaan.
Bewoners:
►
De eerste bewoner die bij deze boerderij genoemd werd was Gerrit Floris. Van hem zijn 3 kinderen
bekend. Aaltjen Schoolgerrit werd geboren in 1706. Hendrik Gerrits Schoolgerrit (*1709; geb. “in de Schole op
de Borkeld”) trouwde in 1734 met Gerritjen Jansen Maatman (*1715) dochter van Jan Maatman van de Holter
Borkeld. Het is onduidelijk waar dit stel woonde: mogelijkerwijs was dit op de in de nabijheid gelegen boerderij
Hekkert (onder Holten, gelegen op de grens van de marken Holten en Markelo). Mogelijk woonde het paar later
nog op Veldhuis, Diependaal (5.2.022).
De zoon Gerrit Gerritsen Scholen bleef hier op Schoolgerrit wonen.
►
Gerrit Gerritsen Scholen trouwde in 1727 in Enter met Geertjen Siemerinck.
Bij de volkstelling van 1748 worden zij genoemd als bewoners van Schoolgerrit (“het nieuw getimmer op het
Veld”). Van dit echtpaar zijn 2 dochters bekend: Aeltjen geboren in 1730 en Jenneken, die in 1748 nog bij haar
ouders woonde en mogelijk later naar de boerderij Oldenhof (Marckelo 1.3.030) is vertrokken.
Het hiervoor aangegeven stel Hendrik Gerrits Schoolgerrit (*1709) en Gerritjen Maatman (*1715)
kreeg “op de Borkeld” 9 kinderen, die allen de naam Schoolgerrit droegen. Hun precieze geboorteplaats
is onzeker, mogelijk was dit (o.a.) de boerderij Hekkert. De kinderen werden, behalve de zoon Hendrik,
allemaal gedoopt in Holten.
Zoon Gerrit, geboren in 1735, overleed op zeer jonge leeftijd. (Weer) Gerrit werd geboren in 1737. Eva
(*1740) overleed eveneens jong. Hendrik Schoolgerrit (1742-1815), gedoopt in Rijssen, trouwde in
1778 met de weduwe Geesken Holshorst en woonde op Veldhuis (5.2.022). Engbert Schoolgerrit
(*1744) werd blijkbaar de opvolger op de boerderij Schoolgerrit (zijn dochter Elsjen zou later nog
Elsken Hekkert worden genoemd). Jan werd geboren in 1747. Eefse (ook Eva, *1749) trouwde in 1776
met Jan Albertze Kerkdijk in Neerdorp (Holten). Albert (*1752) huwde de weduwe Marye Janze in
Look, eveneens in Holten. Harmen tenslotte, werd geboren in 1755.
►
Blijkbaar werd de zoon Engbert (*1744) van Hendrik Schoolgerrit en Gerritjen Maatman omstreeks
1771 de opvolger op Schoolgerrit. Hij trouwde in dat jaar met Geesken Voskes (*1744) dochter van Roelof
Jansen Voskes op de Holter Borkeld. Het paar kreeg 7 kinderen die de naam Schoolen of Scholen kregen:
Dochter Elsjen (*1774) trouwde mogelijk als Elsken Hekkers met Everd ten Oever en vestigde zich op de
boerderij Wiemerink in Markelo (Dorpsgeschiedenis 1.1.020). Zoon Egbert (1775-1841) trouwde in 1796 met
Gerritjen Schoolderman (1775-1853), dochter van Philippus Schoolderman van de boerderij Philips op de Holter
Borkeld. Waarschijnlijk heeft dit paar eerst op Schoolgerrit gewoond totdat Egberts oudere broer Hendrik (*ca.
1772) in 1804 trouwde en is de familie toen naar Philips vertrokken. Janna werd geboren in 1778. Gerritjen (ca.
1780-1811) trouwde in 1809 met Jan Borkent op Borkent (5.1.100). Gerrit (*1782) trouwde omstreeks 1809 met
Maria Hekkers op Hekkert (Holter Borkeld); Gerrit’s nakomelingen kregen de naam Scholman. Roelofken werd
geboren in 1787. Oudste zoon Hendrik (*ca. 1772) werd uiteindelijk de opvolger.
►
Mogelijk werden 3 kinderen uit het huwelijk van Egbert Scholen met Gerritjen Schoolderman nog op
Schoolgerrit geboren: Roelof (*1796) die jong overleed, (weer) Roelof (*1797) die in 1827 in Deventer trouwde
met de in Epse geboren Jenneken Kleinbussink en Jenneken (*1799). Naderhand werden, vermoedelijk op
Philips (Holter Borkeld), nog 2 kinderen geboren.
Opvolger Hendrik Schoolen (ca. 1772-1810) trouwde in 1804 in Rijssen met Janna Hoekman (1779-1858),
dochter van Harmen Hoekman uit Diepenveen. Het paar kreeg 3 zonen. Gerrit (1805-1889) werd kleermaker; hij

trouwde in 1831 met Hendrika Varenhorst in Diepenveen. Egbert werd geboren in 1807. Harmen (*1809) werd
dagloner; hij overleed in 1834 in Deventer.
Hendrik Schoolen overleed in 1810 en Janna Hoekman hertrouwde nog hetzelfde jaar met de buurtgenoot Jan
Bolink (1786-1849), zoon van Jan Bolink (5.1.110). Uit dit tweede huwelijk van Janna Hoekman werden 4
kinderen geboren die allen de naam Schoolen kregen. Oudste dochter Hendrica (1811-1868) trouwde
achtereenvolgens met Harmannes Leferink, Gerrit Derk Brinkman en in 1848 met Albert Kettelarij uit Laren. Al
deze 3 huwelijken werden in Deventer voltrokken. Dochter Berendina (1814-1885) trouwde in 1836 in Holten
met Gerrit Willem Elbersen. Zoon Hendrik (1817-1894) trouwde in 1842 in Rijssen met Geesken Groothaar van
Dijkjans (Marckelo 1.6.090) en jongste dochter Janna (1819-1849) trouwde in 1840 te Deventer met Gerrit Jan
Meyer. Vermoedelijk waren het echtpaar Jan Bolink/Schoolen en Janna Hoekman de laatste bewoners van deze
boerderij. Zij vertrokken rond 1820 naar Rijssen.

