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Historie boerderij 

 

Voordat omstreeks 1820 overwogen wordt 

om het onroerend goed van de havezate 

Elsen te verkopen woont op de restanten 

van de havezate (op “Schutten”, zie pand 

5.3.050) nog de jagersfamilie Ten 

Brummelhuis. Gerrit ten Brummelhuis 

woont, na een verhuizing naar Ambt 

Delden, omstreeks 1821 nog kort op 

Haykers (5.3.270). De toenmalige eigenaar 

van het onroerend goed, de familie van 

Raesfelt, bouwt dan voor Ten Brummelhuis 

deze nieuwe woning 

Katheurne/Wissinkbosch. De woning wordt 

ook met de naam “De Schutte” of “’t 

Schuttenhuuske” aangeduid. 

De familie Civati, de kopers van bedoelde grond en opstal inclusief Wissinkbosch, vererven het eigendom aan de 

familie Götte. Deze familie verkoopt in 1874 dit huis met bijna 2 ha grond aan de toenmalige bewoners de 

familie Slots. Door verschillende kleine aankopen vergroten dezen de omvang tot ruim 4½ ha. De laatsten van de 

Slots-familie, die ongehuwd waren gebleven, vererven huis en grond in 1958 aan de inwonende neef Hendrik 

Jan Bloemendal. Wanneer deze in 1962 vertrekt naar Vastert aan de Potkamp (Herike 3.3.240), wordt dit huis 

enkele jaren verhuurd aan de 

jachtopziener Jansen (‘n Stork). 

In 1964 doet Bloemendal het huis en 

bijbehorend huisperceel via een grondruil 

over aan buurman Schreurs op de Schreur 

(5.3.080). 

In 1970 wordt het huis vernieuwd. Vanaf 

1974 wordt dit pand bewoond door 

Berendina Johanna Schreurs (*1947) en 

Herman van der Maat uit Rijssen, die in 

dat jaar zijn getrouwd. 

 

Bewoners: 

 

► Omstreeks 1822 ging de familie 

ten Brummelhuis (RK) de Schutte 

bewonen. Gerrit ten Brummelhuis (1765-1835) had hiervoor kort gewoond op Haykers (5.3.270), maar was 

oorspronkelijk afkomstig van “Schutten” (zie bij pand 5.3.050). Hij was weduwnaar van Gerridina ten 

Krooshoop en was in 1800 hertrouwd met Jenneken Arents Bretelaar (ca. 1773-1852) uit Haaksbergen. Roelof 

een zoon uit het eerste huwelijk werd de opvolger. 

 

► Roelof Brummelhuis (*1792-1845) trouwde in 1821 met Janna Spoolder of Kraayenveld (*ca. 1802-

1873) uit Delden. Samen kregen ze 6 kinderen, waarvan de eerste nog in Delden werd geboren: 

Gerritdina (1821-1883) die in 1856 in Hengelo trouwde met de wever Bernardus Herberink en in  1867 

hertrouwde met de veldwachter en weduwnaar Jan Jacobs Verwer, Geertruy (1822-1822) die slechts 75 dagen 

oud werd, Gradus (1824-1852) die in de gemeente Wierden is overleden, Gerhardus (1827-1827) die 24 dagen 

oud werd, Geertruy (1828-1828) die 166 dagen oud werd en Geertruid (1830-1833) die jong overleed. Na de 

geboorte van de jongste is dit gezin vertrokken naar Enter. 

 

► Metselaar Anthony Smit woonde een tijdlang in bij de oudelui. Na het overlijden van Gerrit ten 

Brummelhuis in 1835 is zijn weduwe Jenneken Bretelaar elders in Elsen gaan inwonen; zij overleed in 1852 op 

Averdijk/LeunkGetJan (5.2.270). 

 



► Vervolgens woonden er de in Borculo geboren Arend Jan Broekhuis (1806-1859) met z’n vrouw 

Reintjen Leeftink (1811-1886) uit Diepenheim en haar moeder de weduwe Janna Leeftink-Veldhuis (1777-

1842). Arend Jan en z’n vrouw kregen 2 kinderen: 

Jan Hendrik (1844-1888) die in 1875 trouwde met Maria Beltman van Haarman (5.2.435) en Hendrik Jan (1856-

1925) die in 1879 trouwde met Geertrui Beltman van de Keite (Markelo 1.3.340). De familie Broekhuis vertrok 

in 1860 naar Diepenheim. 

 

► Datzelfde jaar kwam hier de familie Slots wonen. Teunis Slots (1830-1908) was geboren in Holten en in 

1854 getrouwd met Johanna Hegeman (1832-1923) van de boerderij Groot Aaftink /Mombarg (5.2.230), waar 

ook de eerste kinderen ter wereld kwamen. Er werden in totaal 10 nakomelingen geboren: 

Jan Hendrik (1855-1906) die in 1886 trouwde met Hendrika Janssen (*1861) van ’n Stork in het Elsenerbroek 

(5.4.270) en vertrok naar het Zeldam, Gerrit Jan (1858-1927) die in 1884 trouwde met Johanna Hendrika Schutte 

(1862-1932) van de Schutte in het Elsenerbroek 

(5.4.050) en daar de opvolger werd, Arendina (1861-

1944) die in 1888 trouwde met Jan Hendrik 

Vruggink in Holten, Jan (1863-1946) die in 1893 

trouwde met de weduwe Aaltje Bloemendal-Geels 

op Bergman (5.3.390), Gerrit Hendrik (1864-1945) 

die in 1888 trouwde met Jenneken Neihof (*1866) 

van Schöppert (5.2.210) en naar Hengelo vertrok 

alwaar hij in 1912 hertrouwde met Hanna Zwierink, 

Harmina (*1866) die ongehuwd bleef, Gerrit Willem 

(1867-1924) die in 1892 trouwde met Lamberdina 

Kempers uit de Pothoek (Herike 3.3.230) en naar 

Hengelo vertrok, Johanna (1869-1962) die in 1903 

trouwde met de tuinman Hermannus Marinus 

Gaalman in Delden; na het overlijden van Gaalman 

kwam Johanna weer op het ouderlijk huis wonen, 

Berend Jan (1871-1959) die ongehuwd bleef en 

Tonia (1873-1955) die in 1895 trouwde met de 

Hengelose fabrieksarbeider Arend Jan Zwierink. 

 

► Uiteindelijk bleven dus de zusters Harmina 

(Mientje) en Johanna met hun broer Berend Jan op 

het boerderijtje wonen. In 1941 namen zij Hendrik 

Jan Bloemendal (1926-2007) van BaargmanJans 

(5.3.390) bij zich in. Hij erfde in 1958 het onroerend goed en verkocht het in 1964 aan de buren op de Schreur, 

nadat hij in 1962 was getrouwd met Hendrika Geertruida (Dika) Nijmeijer (*1934) op Vastert in de Pothoek 

(Herike 3.3.240). 

 

► Vanaf 1962 tot 1964 werd de woning verhuurd aan jachtopziener Gerrit Janssen (1922-1984), geboren 

op ’n Stork (5.4.270) in het Elsenerbroek. Hij was in 1946 getrouwd met Gerritje Kappert (*1922) uit Lochem en 

bracht 2 kinderen mee: Arie (*1946) en Ans (*1950). In 1964 vertrok de familie naar de woning van 

Staatsbosbeheer op de Borkeld. Hierna heeft het huis enige tijd leeg gestaan. 

 

► In 1970 werd het huis verbouwd en gingen Gerrit Schreurs van het naastgelegen Schreurs en zijn vrouw 

Dika Nijkamp hier wonen. In 1974 keerden zij terug naar het ouderlijk huis van Gerrit, waarop Gerrit’s zuster 

Dina, tot dan wonend op de Schreur, het huis betrok. 

 

► Sinds 1974 wonen hier dus Berendina Johanna (Dina) Schreurs (*1947) en Herman van de Maat uit 

Rijssen. Zij waren in 1972 getrouwd en kregen 2 dochters: Jenet (*1973) die in 2002 trouwde met Gert Hakkert 

(zie pand 5.2.100, TönsJan) en in Markelo-dorp ging wonen en Gea (*1975) die, eveneens in Markelo, 

samenwoont met Martin Sanderman. 

De gezusters Slots. Wed. Johanna Gaalman-Slots (*1869) en 

Harmina Slots (*1866) 


