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Historie boerderij
De eeuwenoude volgewaarde boerderij Groot Bloemers, vroeger ook wel Bloemendael of Bloemelinck geheten,
was oorspronkelijk een Bisschoppelijk leengoed dat in de 14e eeuw beleend werd door de familie van der Eze,
terwijl in de 15e eeuw de familie van Tije als zodanig staat genoteerd.
Eén en ander blijkt o.a. uit een overzicht getiteld: "Dit siin die manne in Zallant", gevende de namen van de
Utrechtse bisschoppelijke leenmannen in het gehele Oversticht (en dus niet uitsluitend in Salland, zoals de titel
zou doen vermoeden). Deze staat is samengesteld tussen 26 september 1381 en 21 januari 1382. Omtrent
Bloemers is het volgende genoteerd:
“Item Albert (Gertruyt Alberts dochter) van den Reve hout in dienstmansstad to Stichts leen Hermans huys to
Enther, ende Ludolvinc to Enther, dat Catteler, ende dien tienden over die Eze to Enther smal ende grof, ende
voertmeer den tienden tot Elsenne grof ende smal, alse over Odinc, over Avekinc, over Aelberinc ende over dat
Blomendal ende vor hoer hulde Everd van Bevervorde oere man”.
Na belening door de vrouw van Evert van der Eze was in 1457 Derick van Tye de leenheer van
Bloemendael/Bloemelinck.
De tienden “groff en smal over
Bloemendall in ’t carspel Rijssen,
boerschap Elsen” werden in
1492 door Evert ter Borch
verkocht aan het convent van
Albergen.
Over deze tienden in 1604:
De tienden (Albergen) brachten
op 9 mud rogge en 9 mud
boekweit van ieder der volgende
erven: Bloemelinck, Boesinges,
Loynck, Tevenbrinck, Everdinck,
Toynck, Evynck en Megelinck. Dit
zaad werd na Deventer gereden.
Alle rogge en boekweit uit 1604
werden op 2 april verkocht aan
een Fries, te weten schipper Joucke van Harlingen. In twee reizen werd alles opgehaald en geleverd.
Een beschrijving van 1683 vermeldt over de landerijen waaruit de tienden moesten worden opgebracht het
volgende:
Bloemelinck geeft thiende groff en
smal uyt volgende landerien:
Den Steenbarch in den Esch bij
Haincks lant.
Den Diependael bij Swoeffrincks
lant.
De Veldt Braecke achter in den Esch
bij Menssincks ende Swoeffrincks
lant.
Op den Esch voor Wilgerincks huys.
Een stuckien twe schepel gesaey.
Op den Houw wech bij Assincks lant.
't Deventer stuckien in den Esch bij
Assincks lant.
Achter Ribberts camp in den Esch bij
Wissinck lant.
Een stuckien bij Ribberts schodt.
't Wech stuckien.

In 1781 berustten de tienden bij de provincie Overijssel en in 1807 bij Jannes Tusveld uit Rijssen die deze toen
voor f 900 had gekocht.
1475. Schattingsregister. Blomendal een gewart erve. 2 s.
1601/1602. Verpondingsregister.
1601. Blomelinck, tobehoerende Scheell, iss woeste.
1602. Blomelinck, niet bewohnt ende ligt tot vogelweide
1642 vuurstedenregister vermeld Henrick Bloemertinck als bewoner en Daniel Scheel als lantheer/eigenaar.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
Hoewel Groot Bloemers dus aanvankelijk een volgewaarde boerderij binnen de marke Elsen was, werd het later
een kleiner bedrijf. Dat begon tijdens de 80-jarige oorlog toen de boerderij vernield werd, de bewoners waren
verdwenen en de gronden “tot vogelweide” vervallen. Het was in die tijd eigendom van de familie Scheele, die
verwant was aan de Ripperda’s op Weldam. Toen in de tweede helft van de 17e eeuw de boerderij ook nog eens
opgesplitst werd (pand 5.3.140 Klein Bloemers), behield Groot Bloemers slechts een halve waar in de marke.
Medio 18e eeuw werden beide Bloemers boerderijen zelfs als “catersteden” beschreven. In die tijd werden de
bewoners van Groot Bloemers wel zelf de eigenaren.
In 1792 leent Gerrit Bloemers f 350,- van burgemeester Gradus Baan te Rijssen met als onderpand: huis en
schoppe met een gaarden, een stuk lands groot een ½ mudde het Wegstukke genaamd, den Steenberg groot 1
mudde gesaay, 3 schepel land agter Ribbers Kamp en een hooyland groot 2 dagwerken, het Slag genaamd, agter
Ribbers gelegen.
In 1811 bestond de veestapel uit 1 paard en 6 runderen.
Omstreeks 1830 had Groot Bloemers een bedrijfsomvang
van 4½ ha., terwijl uit de huurwaarde van de boerderij valt
af te leiden dat het tot de middenklasse behoorde. Een ruime
toedeling bij de markedeling in 1854 deed de
bedrijfsomvang stijgen tot 19½ ha. Door enkele aankopen
steeg in de loop der tijd de totale oppervlakte tot ongeveer
21 ha. Omstreeks het jaar 1928 werd er 10 ha verkocht,
waaronder 6½ ha heidegrond aan de familie ter Horst in
Rijssen. In 1968 verkreeg men een huis en ongeveer 8 ha
van oom Jan Hendrik Sandvoort waardoor men weer op 20
ha uit kwam.
Vanaf begin 19e eeuw is de boerderij steeds bewoond
geweest door Mensinks. Het huis werd in 1899 verbouwd;

04-08-1934
Notaris Teesselink te Markelo maakt bekend,
dat ten verzoeke van J.H. Mensink op Bloemers
te Elsen zijn ingezet de volgende perceelen:
Perceel 1. Weiland te Elsenerbroek, nabij de
weg Goor-Enter, groot 0.88.20 H.A., op f 575.;
perceel 2. weiland aldaar, aan de harde weg,
0.08.40 H.A. op f 70.-; perceel 3. weiland “de
Kieftenmaat” aldaar 1.43.10 H.A. op f 1600.-;
perceel 4 bouwland in de Elseneres groot
0.32.70 H.A. op f 80.-.
Toeslag dinsdag 14 aug. a.s. des voorm. 11 uur,
in Café Rotman op de Kemper te Elsen.

het vermeld de initialen FDM (de wed. FreDerika
Mensink), HJZ (Hendrik Jan Zandvoort) en ALM
(ALeida Mensink).
Rond 1903 werd nog een woning bijgebouwd, deze
werd daarna omstreeks 1925 samengevoegd met het
oude huis. Een modernisering vond plaats in 1980.
In 2000 verkocht de familie Hendrik Jan Mensink het
huis en erf aan de familie Borsboom.
Bewoners:
►
Het erf “Blomendal” werd al in de tweede
helft van de 14e eeuw benoemd. Uit die tijd zijn geen
bewoners bekend. Eerst begin 17e eeuw worden er
namen van bewoners genoemd.
Op het erve “Bloemelinck” woonde toen een Jan Blomers en waarschijnlijk een Luken Blomers.
Jan Blomers had mogelijk de 3 kinderen:

Derck Blomers die in 1642 trouwde met Fenne Hobbelink uit Enter en mogelijk op Bloemelinck dochter Gertien
(*1643) kregen. Jan Blomers die op de boerderij zou blijven en Gerijt Blomers (†ca.1656) die in 1648 te Rijssen
trouwde met Jenken Drieses Hendertink en ging wonen op Hendertink (5.3.130).
Luken Blomers had een zoon Egbert Blomers die eveneens op dit erf bleef wonen.
Verder was er nog een Reint Blomers; van hem wordt in de oude geschriften geen vader genoemd, waardoor
onbekend is of hij een zoon van Jan dan wel van Luken was.
Reint kreeg in 1646 dochter Trine; hierna verhuisde hij met zijn gezin blijkbaar naar Rijssen.
►
De zoon van Jan Blomers, Jan jr., trouwde in 1646 met Maria Ribbers van het naastgelegen erve
Ribbertinck (5.3.160). Zij kregen in hetzelfde jaar een zoon die ook weer Jan (*1646) werd genoemd.
De zoon van Luken Bomers, Egbert,
trouwde in 1645 met Swenneken
Hobbelings (†ca.1646). Na het overlijden
van Swenneken hertrouwde Egbert
Blomers in 1647 met Fenneken Tij,
dochter van Jan Tij uit Herike (De Thije,
Hericke 3.2.050). Uit dit huwelijk werden
5 kinderen geboren: Henrick (1648-ca.
1696) die mogelijk eerst op de boerderij
bleef maar naderhand Klein Bloemers
(5.3.140) stichtte, Johan (*1651), Luken
(*1656), Jan (*1660) en Geschen (*1665).
►
De opvolging op Groot Bloemers
omstreeks de zeventiger jaren van de 17e
eeuw is onduidelijk.
Henrick Blomers (1648-ca.1696), de zoon van Egbert Blomers, trouwde in 1669 met Maria Wilmsen (†ca.1684)
van erve Wilms/deForte (5.3.310). Mogelijk verhuisde hij meteen bij zijn trouwen naar het nieuwe, door hem
gestichte Klein Bloemers (5.3.140) òf enige tijd daarna. In ieder geval wordt hij in de registers in 1682 genoemd
op deze nieuwe boerderij. Hij hertrouwde omstreeks 1685 met een Anna of Annechien NN, naderhand Blomers
genoemd.
►
Latere opvolger op Groot Bloemers was een Willem Blomers, die o.a. in registers van 1701 en 1722
wordt genoemd. Waarschijnlijk was hij niet getrouwd.
►
In 1711 wordt op deze boerderij nog een Jan Blomers genoemd, mogelijk één van de hiervoor
genoemde zonen Jan, geboren in 1646, 1660 of 1686 van de op Klein Bloemers wonende Henrick en Anna
Blomers.
Ook in 1724 was er een Jan Blomers op deze Groot Bloemers. Meest waarschijnlijk is dit de in 1686 geboren
Jan. Deze Jan Blomers trouwde omstreeks 1716 met Anneken Jansen (†ca.1718). Jan en Anneken kregen in
1718 een tweeling: Hendrik Bloemers en Jenneken Bloemers, waarvan laatstgenoemde naderhand de boerin zou
worden op Groot Bloemers.
In 1719 hertrouwde Jan Bomers met Jenneken Kenckhuys, bij wie hij 5 kinderen kreeg.
Van Jan is in het bevolkingsregister van 1748 vermeld dat hij toen boerde op Klein Bloemers (zie bij pand
5.3.140 voor de beschrijving van zijn gezin).
►
De latere opvolgster Jenneken Bloemers (*1718) trouwde in 1739 met Garrit Aalbrink (1713-ca.1740)
van Klein Aalbrink (5.2.520). Zij kregen een dochter Hendrijne Bloemers (*1740). Garrit overleed op tamelijk
jonge leeftijd. Zijn weduwe hertrouwde in 1741 met Bernt Assink (*1712) van Assink (5.3.250). Bernt en
Jenneken kregen 7 kinderen die allen de achternaam Bloemers kregen: Garrit (1743-1817), Hendrick (*1745),
Jenneken (*1747) die jong overleed, Derk (*1751), nog eens Jenneken (*1753) die de opvolgster werd en
Aeltien/Aaltjen, (*1756) die in 1779 te Rijssen trouwde met Hendrik Gerrits Haykers van boerderij Haykers
(5.3.270).
Jenneken en Garrit kregen nog voor 1748 inwoning van Jenneken’s grootmoeder Anna Blomers
►
Jenneken Bloemers (*1753) huwde in 1779 Gerrit Letink (1745-1812) van Groot Letink (5.2.430). Uit
dit huwelijk kwamen 3 kinderen voort: Jan (*1779) die jong overleed, Gerridine (1781- 1854) die op de

boerderij zou blijven en Berend Hendrik (1783-1854) die in 1809 trouwde met Janna Klein Leetink (1777-1832)
van Klein Letink (5.2.440) en op de Plashinne ging boeren (5.2.410).
►
Gerridine Bloemers (1781-1854) trouwde in 1804
met Jan Mensink (1777-1852) van Mensink. Zij kregen 6
kinderen, die of met de naam Mensink of met de naam
Bloemers werden aangeduid. In 1804 werd Jan (†1864)
geboren; hij bleef ongehuwd. Jenneken (1806-1838) bleef
eveneens ongehuwd. Gerrit (1812-1869) werd schaapherder;
hij trouwde in 1848 met Cornelia Schut uit Brummen en
hertrouwde in 1855 met Berendina Bohmer uit het
Enterbroek. Frerikdina (*1814) werd de opvolgster.
Gerritdina (1819-1880) bleef ongehuwd op Bloemers wonen.
De nakomer Jan Hendrik Mensink (1826-1881) trouwde in
1858 met Jenneken Kruiders (1840-1919) op de Plashinne
(5.2.410).

12-03-1904
Dinsdagnamiddag is de landbouwer S., op
“Bloemert” te Elsen, toen hij met een kar met
meel van het dorp huiswaarts keerde, onderweg
leelijk te pas gekomen. Onverwachts kwam hij in
een zoogenaamd knipgat. Door den schok viel
hij van de nog als zwaar beladen kar, die over
hem heen ging. Geneeskundige hulp achtte men
hoog noodig en werd dan ook direct ingeroepen.
Volgens geruchten moet de toestand ernstig zijn.
Zooëven kwam hier bericht, dat S. hedenmiddag
is overleden.

►
Opvolgster Frerikdina Bloemers/Mensink (1814-1896) trouwde op 43-jarige leeftijd met Johannes ter
Braak (1830-1881) uit Ambt Delden. Dit huwelijk bleef kinderloos.
►
Aangezien er geen opvolgers waren werd nicht Aleida Mensink (1867-1950), afkomstig van de
Plashinne als opvolgster aangenomen. Aleida trouwde in 1892 met Hendrik Jan (Klein) Sandvoort (1855-1904),
geboren in Holten. Uit dit huwelijk werden op Bloomert vier kinderen Sandvoort geboren: Jan Hendrik (18931978, later bijgenaamd “Kwatta”) die in 1918 trouwde met Gerritje Johanna Capelle op de boerderij Mensink
(Stockum 2.2.100), weduwnaar werd en naderhand een nieuwe woning naast Bloomert (5.3.158) stichtte;
vervolgens Johanna Frederikdina (*1895) die in 1923 trouwde met Hendrik
Jan Lammers in Notter, Hendrika (1898-1983) die in 1926 huwde met
Hendrik Jan Velt in Enter en Jenneken (1900-1981) die in 1927 trouwde
met Jan Hendrik Ooms op Loos in Markelo-dorp (1.1.110).
Na het overlijden van Hendrik Jan hertrouwde Aleida in 1905 met Jan
Hendrik Mensink (1861-1936) van ’n Iemker (5.2.510) wiens moeder en
grootvader van vader’s kant beiden van Mensink stamden. Zij kregen in
1906 een zoon Hendrik Jan die de opvolger werd.
►
Hendrik Jan Mensink (1906-1937) trouwde in 1932 met
Geertruida Wibbelink (1913-1976) van Niejnhoes (Marckelo 1.2.490). Uit
dit huwelijk werden 3 kinderen geboren. Oudste zoon Jan Hendrik (19332010) werd architect; hij trouwde in 1961 met Jenneke Janna (Jennie)
Elkink van de Haa aan de Slagendijk en ging in Wierden wonen. Dochter
Willemina Aleida (Mientje, *1935) verhuisde naar haar tante, de weduwe
Gerritdina Wonnink-Wibbelink op Sink in Markelosebroek en trouwde in
1955 met de uit Diepenheim afkomstige Henk ten Brummelaar. Zoon
Hendrik Jan (*1937) werd de opvolger op Bloomert.

“Kwatta”
►
Hendrik Jan Mensink (*1937) trouwde in 1959 met Willemina Johanna (Mineke) Wissink (*1938) van
Koonderink (Stationsweg, Beusbergen 2.4.090). Zij kregen 2 kinderen: Hendrik Jan (Henk, *1960) die in 1995
trouwde met Elsje Ordelman van Schöppen aan de Gelselaarseweg (Stockum 2.3.055) en in Markelo-dorp ging
wonen en Johanna Geertruida (Johanna, 1963) die gehuwd is geweest met Dinant Leferink (“Kappie”) en in
2013 van Markelo naar Holten verhuisde.
In 2000 verhuisden Hendrik Jan en Mineke Mensink naar een nieuw
23-12-1924 Lochemse Courant
verbouwde woning aan de Kerkweg in Markelo.
Een koe van de langbouwer M. op
►
Vanaf 2000 woont op Bloomert de familie Borsboom. Jos
Borsboom (*1953) en Corrie Borsboom-de Vrij (*1951) woonden
hiervoor in Hooglanderveen (Utr.), maar zijn oorspronkelijk afkomstig
uit respectievelijk Schiedam en Rotterdam. Ze brachten zoon Justin
(*1988) mee; deze is ondertussen naar Holten verhuisd.

Bloemert te Elsen, die in erge mate
verschijnselen van hersenaandoening
had, is op aanraden van onzen
dierenarts Voorderman afgemaakt.

