
Boerderijnummer   5.3.038 

Erfnaam    erve de Rusche-Schutten-Scholengait 

Oudste vermelding   1835 

Huidig adres    Seinenweg 10 

 
Historie boerderij 

 

In 1835 liet de familie Henri Civati, de toenmalige eigenaar van de laatste restanten van de havezate-landen, iets 

ten noorden van de plek waar de oude havezate “Huis te Elsen” had gestaan een boerderijtje bouwen. 

Het werd aanvankelijk “De Schutterij” genoemd omdat het stond nabij de plek waar tot 1807 (mogelijk nog wat 

later) op het havezate erf de woning van de jachtopziener  met de naam “Schutten” stond. 

 

Het in 1835 nieuwgebouwde boerderijtje kreeg al gauw de naam “de Russche/de Russe” (dit is een 

plaatsbenaming (mv): rus = bies, rijs; mv. in dialect is “röske”, pikkeröske). Toen in 1874 de erfgenamen van de 

familie Civati, de familie Götte, de meeste havezatelanden verkochten, werd B.J. Reef op ‘t Reef (5.3.060) 

eigenaar van ruim 3½ ha grond plus deze boerderij de Russe. 

De oudste zoon van Berend Jan, Arend Jan Reef, erfde in 1889 van z’n ouders 17 ha grond inclusief deze boerderij 

de Russe.  

In 1920 werd Gerrit Assink, “ScholenGait”, komend van Schoolen (5.3.070) huurder van de boerderij. De familie 

Assink woonde geruime tijd hier, waardoor het 

huis de naam “ScholenGait” verkreeg. In 1978 is 

de boerderij verbouwd tot woonboerderij. 

In 1997 werden de van Groot Reef (5.2.038) 

afkomstige Jeanette Reef (*1969) en haar man 

Jan Henk Morsink (*1970) afkomstig van 

“JanBussink” aan de Slagendijk in Markelo 

hier de eigenaar/bewoners. 

Eind 2014 werd de woonboerderij verkocht; 

nieuwe eigenaar werd John van der Vegt, 

bestuursvoorzitter van het ROC van Twente. 

 

 

Bewoners: 

 

►  Eerste bewoner van het in 1835 

gebouwde boerderijtje was Jan Tjoonk of 

Senkeldam (1798-1861). Hij was in 1798 geboren op erve Tjoonk in de Bovenberg (5.2.170) en in 1834 

getrouwd met Gerritdina/Gerrardine Veldhuis (1809-1886) van erve ’n Bonten uit Herike (Huisken-

Herikeresweg, Hericke 3.3.310). Het echtpaar kreeg 5 kinderen. Zoon Gerrit Senkeldam (1836-1905) die 

ongehuwd bleef. Gerrit Hendrik Senkeldam (1840-1881) die de opvolger werd. Berendina Senkeldam (1845-

1846) die slechts 6 maand oud werd. Gerrit Jan Senkeldam (1847-1905) die ongehuwd bleef en jongste zoon 

Berend Jan die werd geboren in 1851 

en 2 jaar later in 1853 overleed. 

►  Gerrit Hendrik Senkeldam 

trouwde in 1867 met Gerritdina Reef 

(1837-1898), geboren op Hendertink 

(de Koopman, 5.3.130). Zij kregen op 

de Russe 1 zoon: Gerrit Jan 

Senkeldam. 

► Gerrit Jan Senkeldam (1868-

1929) trouwde in 1892 met Hendrika 

Slettenhaar (1868-1911) uit 

Hellendoorn. Het paar kreeg 6 

kinderen: Gerrit Hendrik (1893-

1952), wever van beroep, die in 1920 

trouwde met de Zutphense Aleida 

Cornelia Kaptein, Eibert Jan (1895-

1977) die in 1921 in Eersel trouwde 

met Adriana van Diessen, Gerrit Woonboerderij omstreeks 2008 

Links boerderij de Russe met op de achtergrond Groot Reef 



Willem (1896-1915) die als arbeider in Raalte bij een brand in een bouwkeet overleed, Berend Jan (1898-1981) 

die met de Rijssense Janna Kippers (1904-2001) trouwde, Jan (1902-1981), bleker van beroep, die in 1930 in 

Almelo trouwde met de naaister Dina Hendrika Hase en Willemina Gerritdina (1904-1905) die als baby in 

Rijssen overleed. 

De familie Senkeldam vertrok in 1905 via Rijssen naar Nijverdal. Er werden nog 2 levenloze kinderen geboren, 

terwijl na het overlijden van Hendrika, Gerrit Jan in 1927 hertrouwde met de in Rijssen geboren Geertrui 

Vruggink. 

► De Russe heeft vervolgens enkele jaren leeg gestaan. Gedurende de periode 1915-1918 waren de 

timmerman Hendrik Jan Keuterman (*1885) en z’n vrouw Arendina Vasters (*1894) uit Holten de huurders. Zij 

kregen hier 2 kinderen: Hendrik (*1916) en Jan Willem (*1918). 

Vanaf 1919 woonden hier de van Nieuw Wassink  afkomstige Frederik Nijkamp (*1894) met z’n in Borculo 

geboren vrouw Janna Oldemenger (*1890) en zoon Hendrik Jan (*1919). Zij verhuisden na een paar jaar naar 

Haarman (5.2.435) om in 1924 naar Rijssen te vertrekken. 

 

► In 1921 kwam hier 

Gerrit Assink (*1889) 

wonen. Hij was afkomstig 

van Scholen (5.3.070) zodat 

vanaf toen dit pand bekend 

stond als ScholenGait. Hij 

was in 1920 getrouwd met 

Geertruida Leferink (*1894); 

zij was afkomstig van 

Kapjan (Marckelo 1.5.003) 

en de zuster van Gerrit’s 

schoonzuster Alberdina. 

Gerrit en Geertruida kregen 

5 kinderen: 

Dochter Janna Alberdina 

(1921-1970) trouwde in 

1942 met Jan Hendrik 

Schreurs (1915-1989) van 

Vinkert  aan de Hochtweg; 

zij kregen in 1942 zoon 

Gerrit en woonden nog tot 

1949 op ScholenGait waarna 

ze vertrokken naar 

PoesGetjan aan Hogedijk 5. 

Gerritdina (Dina, *1923) trouwde met de Rijssenaar Jan Juurlink en verhuisde naar Nijverdal. Gerrit Jan (*1925) 

werd de opvolger, Geertruida (Truida, *1929) trouwde met Frits Beltman in Rijssen en jongste zoon Gerrit 

(1936-1991) huwde Riek Rozendom eveneens in Rijssen. 

 

► Gerrit Jan Assink (1925-2001) trouwde in 1953 met de Enterse Hendrika Velt (1931-2010). Ze kregen 

zoon Gerrit (*1954) die aanvankelijk op ScholenGait bleef en dochters Rikie (*1958) die in 1978 trouwde met 

Jan van der Stouw uit Rijssen en na een verblijf op “Sandvoort” (5.3.158) naar de Oomsdwarsdijk (Enterveen) 

verhuisde en Gerrie (*1961) die in 1982 trouwde met Berend Voortman in Rijssen. 

 

► Gerrit Assink (*1954) trouwde in 1978 met Janny van de Maat (*1955) uit Rijssen. Zij kregen 2 

kinderen: Laura (*1984) die samen met Marco Groot in Beugen (NBr.) is gaan wonen en Janine (*1985) die met 

Marc Pluimers uit Enter trouwde en zich vervolgens in Markelo-dorp vestigde. 

In 1978 is de boerderij ScholenGait verbouwd tot woonboerderij en in 1993 vertrok de familie Gerrit Assink 

samen met de inwonende ouders naar de ernaast gelegen boerderij Groot Reef (5.2.038). 

 

► In de periode 1993-1997 woonde hier voor een half jaar de familie Klaas van Losser uit Rijssen en 

vervolgens de familie Jan en Greet Schoneveld uit Laren die hierna naar Goor en daarna naar Rijssen verhuisde. 

  

► Vanaf 1997 woonden  hier Jeanette Reef (*1969) en Jan Henk Morsink (*1970). Zij trouwden in 1999 

en kregen 2 kinderen: Mirthe (*2000) en Fleur (*2001). In 2015 vertrok het gezin naar een woning op De Esch 

in Markelo. 

Familie Assink omstreeks 1945: Geertruida (*1929), Gerrit Jan (*1925), Janna 

Alberdina (*1921) en Gerritdina (*1923). Zittend: Gerrit (*1889), Gerrit (*1936) en 

Geertruida (*1894) 

 



► De nieuwe bewoners, in februari 2015, komend uit Almere, werden John van der Vegt en echtgenote 

Mary Flokstra. John, geboren in 1959 in Zwolle, was in 1981 getrouwd met de in 1957 in Bandung (Indonesië) 

geboren Mary. Zij kregen 2 kinderen: Sven (*1989) en Lotte (*1993) die thans allebei elders wonen. John van 

der Vegt werd in 2013 bestuursvoorzitter van het ROC van Twente, nadat hij een vergelijkbare functie bij de 

Almeerse Scholen Groep had bekleed. 


