
Boerderijnummer   5.4.190 

Erfnaam    erve Mensink-Luuks 

Oudste vermelding   ca 1720 

Huidig adres    Enterweg 8 

Historie boerderij 

 

Deze boerderij is begin 1700 gesticht door Derk Hekhuis en Anneken Matena uit Herike. Het was aanvankelijk 

een kleine boerderij: “1749 Derk ten Hekhuis kleyn van omslag en wooninge niet meer dan een halve 

kavensteede”. De boerderijnaam was in eerste instantie Matena, vervolgens Teunis naar de voornaam van de 

eerste Scholten die hier woonde en daarna Luuks, naar de eerste Mensink die hier ging wonen. 

Ter demonstratie hoe vroeger boerderijen via vererving op volgende eigenaren overgingen, hieronder een serie: 

- In 1723 testeren Derck ten Heckhuys en Anneken Mathena op langstlevende en de Diaconie van Goor komt f 

6,- toe. 

- In februari 1753 geeft Anna Matena in het Elsener Broek aan dat haar man Derk te Hekhuys in december is 

overleden en aan haar heeft nagelaten bij testament het halve huisjen, 3 schepel gesaay land en een hooyland 

groot een half dagwark. 

- In 1753 laat Anneken Mattena, de weduwe van Derk ten Hekhuis, wonend in Elsen haar testament opmaken. 

Universeel erfgenamen zijn Jan Willem Koenderink en desselfs bruid Geertjen Notteberg voor al de roerende en 

onroerende goederen. Voorts aan haar neef Willem Matena en aan haar nigte Geertjen Mattena ieder f 100,-. 

- In 1757 laat zij opnieuw haar testament opmaken; universeel erfgenamen zijn Tonis Scholten en vrouwe 

Geertjen Notteberg, de weduwe van Jan Willem Coenderink. De kinderen Anna-Dina, Janneken en Egbert, 

zijnde kinderen uit het 1e huwelijk, krijgen ieder f. 50,-. 

- Op 18-8-1760 geeft Tonis Scholten uit het Elsener Broek aan dat hij bij testamentaire dispositie dd 6-10-1757 

eigenaar is geworden van het caetersplaatsjen Matena ter waarde van f. 900,- door het overlijden van Anna 

Matena voor circa 6 weken geleden. 

- In 1785 vindt erfdeling plaats omdat dochter Anna-Diena Coenderink zal trouwen met Klaas Olthof. Klaas 

brengt als bruidsschat het plaatsjen Matena f. 175,- in met een nieuwe schuitezeyl en tendzeyl. 

Stiefvader Theunis Scholten zal worden onderhouden den tijd sijnes levens in eeten, drinken, linnen en wollen 

met jaarlijks als nootstuiver een ducaat. Bruids zuster Jenneken krijgt f 125,- en haar halfzusters Gerridiena en 

Geesken ieder f. 25,- en een twilbuiren bedde met toebehoor. 

De halfbroers Jan en Jannes komen ieder toe f. 50,- en zullen worden onderhouden. 

 

Begin 1800 was Lucas Mensink eigenaar van deze toen redelijk grote boerderij met een huurwaarde van 15 

gulden waar echter op dat moment slechts 2,4 ha grond bij hoorde. De veestapel omvatte toen 4 koeien, een 

vaars en 2 kalveren. Bij de markedeling in 1854 werd de totale bedrijfsomvang bijna 7 ha. Rond 1865 werd 

echter het grootste deel van deze van de marke gekregen gronden te gelde gemaakt, waardoor de bedrijfsomvang 

weer daalde tot ruim 3 ha. 

In 1897 werd de boerderij Assink (5.4.090) met 

klomphuis en ruim 1 ha grond aangekocht van 

klompenmaker Assink. De gebouwen werden 

gesloopt en de grond werd bij het eigen bedrijf 

gevoegd. 

Deze omvang bleef in tact, ook tot 1962 toen Gerrit 

Mensink de eigenaar was. 

In 1999 werd er een nieuwe burgerwoning gebouwd 

en werd het oude boerderijtje afgebroken. 

 

 

 
Het huidige Mensink 

 

 

 

Bewoners: 

 

► Stichter en eerste bewoner was Derck Heckhuis (1680-1752) die in 1719 trouwde met Anna Matena 

(1681-1760) uit Herike (Hericke 3.1.295). Derck was de broer van Jenneken Heckhuis de stichter van de naast 

gelegen boerderij Koarjan/Letink (5.4.180). Derck en Anna kregen in 1720 een dochter Jenneken die jong 

overleed. Dat deze boerderij aanvankelijk Matena heette is hiermee ook duidelijk. 



► Buurjongen Jan Willem Coenderink (1725-

ca1757) werd hun opvolger (afkomstg van de Hutte 

5.4.170) en trouwde in 1753 met Geertjen Notteberg 

(ca.1725-voor1785). Na het overlijden van Jan Willem 

hertrouwde Geertjen in 1757 met Thonis Scholten 

(*1732) van Kleyn Averacker in Kerspel Goor.  

Met testamenten van Geertjen Notteberg van 1753 en 

1757 werden die echtparen eigenaar van deze boerderij. 

Uit beide huwelijken werden 7 kinderen geboren: 

Uit het eerste huwelijk: Anna-Dina Coenderink (*1754) 

die de opvolgster werd, Jenneken Coenderink (*1755) 

die de opvolgster werd op Hutten (5.4.170) en Egbert 

Coenderink (1756-voor 1785). 

Uit het tweede huwelijk: Jan Scholten (1758-1828) die 

naar Hengelo vertrok, Gerridiena Scholten (*1760), 

Jannes Scholten (1764-1837) die in 1802 trouwde met Janna Anna Megteld Wolbers in Diepenheim en Geesken 

Scholten (*1767). 

 

► Opvolgster Anna-Dina Coenderink (1754-ca 1787) trouwde in 1785 met Klaas Olthof (1750-1807) uit 

Enter. Na het overlijden van Anna-Dina hertrouwde Klaas in 1787 met Engeltjen Scholten (1757-1813) van 

Klein Averacker in Kerspel Goor. Uit beide huwelijken werden 7 kinderen geboren: 

Uit het eerste huwelijk: de wever Gerrit Jan Olthof (1786-1858) die in 1812 trouwde met Dirkje Klooster in 

Goor en uit het tweede huwelijk: Arent Olthof (*1789), Berend Jan Olthof (*1791) die de opvolger werd, Fredrik 

Olthof (*ca.1794) die in 1813 trouwde met Aaltjen Scholten in Kerspel Goor, Jan Olthof (1798-1820) wever van 

beroep die slechts 21 jaar werd en Jenne Olthof (1803-1856) die ongehuwd bleef; zij was in 1829 dienstmeid op 

het Stoevelaar en overleed op de Teemker (5.4.160). 

 

► Opvolger Berend Jan Olthof (1791-1817) trouwde in 1813 met Jenneken Janssen of Nijland (1791-

1838) afkomstig van Schiphorst (5.4.270). Dit huwelijk duurde nog geen 4 jaar waarna Jenneken in 1818 

hertrouwde met Lucas Mensink (1783-1860) afkomstig van Mensink in Elsen (5.3.190).  

Uit beide huwelijken werd een kind geboren: Kaatje Olthof (1814-1826) die slechts 11 jaar oud werd en Berend 

Jan Carel Mensink die de opvolger werd. 

 

► Berend Jan Carel Mensink 

(1829-1891) trouwde in 1850 met de 

dienstmeid Garritdina Esendam 

(1822-1858) en in 1859 met Janna 

Zonnebelt (1830-1868) uit Enter. Uit 

beide huwelijken werden 7 kinderen 

geboren:  

Uit het eerste huwelijk: Jenneken 

Mensink (1853-1853), Jan Hendrik 

Mensink (1855-1903) die ongehuwd 

bleef, naar Ambt Delden vertrok 

maar later weer terug kwam en een 

levenloos kind in 1858. 

 

Uit het tweede huwelijk: Gerrit Jan 

Mensink (1860-1862), Gerrit 

Hendrik Mensink die naar Goor en 

vervolgens Borne vertrok maar in 

1886 weer terug kwam, toen even 

inwoonde op Barlo en vervolgens de 

opvolger werd op Mensink, 

Gerridina Mensink (1864-1914) die 

in 1887 trouwde met Jan Hendrik 

Wibbelink op JanBerends (5.4.080) 

en Aleida Mensink (1867-1868). 

 

12-8-1928. De moordaanslag te Holten  

In den avond van Zondag 5 Augustus heeft zich in het dorpje Holten een 

afschuwelijk drama afgespeeld. Midden in het dorp heeft toen een 

jongeman een moord gepleegd op een meisje, met wie hij eenigen tijd 

verkeering had gehad, de 26-jarige Jenny Mensink uit Elsenerbroek, gem. 

Markelo. De moordenaar, de 28-jarige Dirk Goudkuil uit Stadskanaal, 

werkte den laatsten tijd in Hengelo (O.) als bakkersknecht: het meisje was 

sedert korten tijd werkzaam in het theehuis Holterberg. Zij had om 

verschillende redenen de verloving met G. verbroken, waarover deze zeer 

ontstemd was, wat hij dikwijls liet blijken. 

In den middag van den 5den Augustus was G. weer te Holten gekomen om 

haar over te halen, de verloving te herstellen. G. had ook nu geen succes 

met zijn gedreig. Het meisje ging naar haar vriendin, en toen zij omstreeks 

tien uur samen buiten kwamen, ontmoetten zij G., die mej. Mensink 

aansprak, waarop het tot een woordenwisseling kwam en G. uit een 

revolver twee schoten op het meisje loste. Bijna onmiddellijk overleed zij, 

in hoofd en buik getroffen. De man trachtte toen zichzelf van het leven te 

berooven. doch dit werd hem door een der toegesnelde menschen belet. 

Dinsdag heeft de zaak voor de rechtbank te Almelo gediend. 

Na een uitvoerige behandeling eischte de vertegenwoordiger van het O. 

M.., veroordeeling tot 8 Jaar gevangenisstraf met aftrek van den tijd in 

voorloopige hechtenis doorgebracht en verdachtes ter beschikking stelling 

van de regeering na afloop van de straftijd. 

Hendrik Mensink te paard, Mina Mensink-Kalenkamp 

en zoontje Gerrit 



De zusters Gerritdina (*1898) en Jenneken Mensink (1901-1928) 

 

 

► In 1867 trouwde de dienstmeid Geesken Dakhorst uit 

Enter, die al 5 jaar in dienst was en al een zoontje genaamd 

Jannes had, met Albert Thijink van de Flipborg (5.4.280). Zij 

vertrokken voor een 4-tal jaren naar het Haverhuis in Kerspel 

Goor. 

Een andere dienstmeid, Willemina Koenderink kreeg in 1870 een 

kind dat de vader niet zou kennen; zij vertrok in 1871 naar Enter. 

Vanaf 1872 woonden hier weer Geesken Dakhorst en Albert 

Thijink die in 1876 nogmaals verhuisden, nu naar ’n Schol (5.4.330). 

Gedurende de periode 1876 tot 1881 waren Hendrik Willemsen en Dina Seppenwoolde met hun kinderen hier 

gevestigd. Terwijl ook nog even buurman Arend Jan Senkeldam van ‘nKoekoek (5.4.200) met een dochter en 2 

kleinkinderen hier woonde. 

 

► In 1882 trouwde Jan Garrit Sprokkereef (van Krommendam 5.4.230) met Johanna Wegereef uit Ambt 

Delden. Zij hebben hier enkele jaren gewoond omdat hun nieuw gestichte boerderij JanGait (5.4.078) nog niet 

gereed was. Hun eerste kind Gerritdina (1884-1887) werd hier geboren. 

 

► In 1886 kwam Gerrit Hendrik Mensink (1862-1911) terug op z’n ouderlijk huis, evenals z’n ongehuwde  

halfbroer Jan Hendrik Mensink. Waarschijnlijk werd in 1893 het huis herbouwd want toen leenden ze 

gezamenlijk f. 1100,- van Hermannus Brunnekreeft.  

Gerrit Hendrik trouwde in 1886 met Johanna Krabbenbos (1857-1923) geboortig van Jolink in Stokkum 

(Stockum 2.2.220), maar voor haar huwelijk werkzaam in de textiel in Borne.  

Gerrit Hendrik en Johanna kregen 6 kinderen: 

Janna Mensink (1887-1957) die verpleegster werd, in 1914 naar Almelo ging, trouwde met Markus Sijbring en 

later vertrok naar Nijmegen, Jan Hendrik Mensink (1889-1951) die trouwde met Gerritdina ter Horst in het 

Deldenerbroek, Berend Jan Mensink (1892-1947), kantoorbediende, die in 1915 naar Denekamp vertrok, 

trouwde met Gerritje van Berkum en later in Zwolle woonde, Hendrik Jan Mensink (*1894) die de opvolger 

werd, Gerritdina Mensink (*1898) die winkeljuffrouw werd, in 1919 naar Almelo vertrok en in 1932 naar 

Meppel ging en Jenneken/Jennie Mensink (1901-1928) 

die door haar ex-verloofde in Holten werd vermoord. 

 

► Hendrik Jan Mensink (1894-1953) trouwde in 

1921 met Hermina Kalenkamp (1901-1944) uit Enter. 

Hendrik Jan en Hermina kregen 6 kinderen: 

Gerritdina Johanna Mensink (1922-1923), Gerritdina 

Johanna Mensink (1923-2012) die in 1944 trouwde met 

de betonwerker Gerrit Jan Gerritsen (1916-1996) in Goor; 

zij overleed toen ze op vakantie was bij haar zoon in 

Benidorm, Gerrit Jan Hendrik Mensink (Henk, 1924-

2005), metaalbewerker bij de spoorwegen, trouwde in 

1948 met Johanna Rika Blekkenhorst (Annie, *1929) uit 

Ambt Delden; zij trokken voor korte tijd bij vader in en 

verhuisden daarna naar Hengelo, Johan Gerrit Mensink 

(*1927) fabrieksarbeider trouwde met Hanna Revoort in 

Markelo, Gerrit Mensink (*1932) werd de opvolger en Jan Marinus Mensink (*1937) die in zijn geboortejaar 

overleed. 

Voor korte periodes had het gezin Mensink inwoning: 

Johan ten Wolthuis (*1917) en Gerritje Bargmans uit Rijssen van 1944 tot 1947 en van 1949 tot 1958. 

Bernard Hendrik Hietbrink (1927-1990) en Berendina Johanna Horstman (Bertha, *1928) met hun zoon Henk 

(*1952) van 1958 tot 1960. Zij vertrokken in 1960 naar het even verderop gelegen Barlo (5.4.240). 

 

► Gerrit Mensink (1932-1995), fabrieksarbeider van beroep, trouwde in 1961 met Hendrika Scholten 

(Riek, 1932-2006) uit Enter. Hun enige zoon Hendrik Jan Mensink (Henk, *1963) ging in 1998 samenwonen 

met Geraldine Maria Klaver (*1966) uit Lochem. In 2003 werd hun zoon Boris Lukas Antoine geboren. 

 Johan Brinckate, Gerrit Sprokkereef en Gerrit Mensink 


