
Boerderijnummer   5.4.330 

Erfnaam    erve de Schol-Kemkesmaat 

Oudste vermelding   1832 

Huidig adres    Holtdijk 11 

 

Historie boerderij 

 

De weduwe Kempers-Assink op de Kemper (Elsen 5.2.490) 

verkocht in 1832 een kleine ha grond aan Johannes 

Freriksen die er een boerderijtje met een huurwaarde van 6 

gulden op bouwde. Johannes kreeg bij de markedeling 2 ha 

toegewezen waarvan hij direct een kleine ha verkocht. In 

1858 kreeg zoon Albert Jan Freriksen dit geheel op zijn 

naam. 

In 1875 werd het boerderijtje ’n Schol met 1½ ha grond 

aangekocht door Albert Tijink die er in 1876 kwam wonen. 

Albert verkocht zijn boerderijtje met 3 ha grond in 1905 aan 

z’n broer, de in Goor wonende veearts Willem Tijink. 

Enkele jaren 

later in 1910 

verkocht de 

veearts het geheel aan de timmerman/landbouwer Jan Willem 

Sprokkereef. Jan Willem had zelf al 1,7 ha zodat hij ging boeren 

op 5½ ha wat daarna, door hem en z’n zoon, geleidelijk werd 

uitgebreid tot 7½ ha in 1965. 

Er is nog een betonnen paardekrib met de initialen: JWSR  JHT 

1916 (Jan Willem SprokkeReef, JoHanna Tijink) en er is nog een 

steen uit de oude boerderij: JWSR JHT 1924 wegens een 

verbouwing. 

De boerderij is in 1999 vervangen door een nieuwe woning; de 

landbouwschuur staat er echter nog. 

 

Bewoners: 

 

► Johannes Freriksen (1791-1857), landbouwer en klompenmaker van beroep en geboortig uit Enter, 

trouwde in 1825 met de uit Ambt Delden afkomstige Johanna Morsink op Wekdam (ca.1791-1861). Ze woonden 

de eerste jaren van hun huwelijk op de Scholle (Hericke 3.2.055), vandaar dat deze boerderij de naam ‘n Schol 

draagt. Johannes en Johanna kregen 4 kinderen: 

Albert Jan Freriksen (*1826) 

werd de opvolger, Grietje 

Freriksen (*1827) vertrok in 1855 

naar Epe, Derk Freriksen (*1830) 

vertrok in 1859 naar de 

Haarlemmermeer en Maria 

Femia/Fenneken Freriksen (1833-

1874), calicotweefster van 

beroep, vertrok in 1863 naar 

Haaksbergen en trouwde daar in 

1871 met Engbert Botterhuis. 

In 1837 werd vader Johannes tot 2 

jaar gevangenis veroordeeld; er is 

niet achterhaald voor welk 

misdrijf hij deze straf kreeg 

opgelegd. 

 

► Albert Jan Freriksen 

(1826-1875) trouwde in 1855 met 

Hendrika Pharhorst (1827-1881) 

uit Kerspel Goor. Dit echtpaar 

kreeg 7 kinderen waar van er 1 levenloos ter wereld kwam: 

Rika Tijink, Jan Tijink, Geertje Wolters, Joop Wolters, Willem Alink, Jenny 

Alink, Hendrik ter Balkt, Dika ter Balkt, Herman en Marietje Semmekrot 

Voorgevel oude huis 



Johanna Freriksen (1856-1881) overleed op 25-jarige leeftijd, Euphemia Freriksen (1857-1938) trouwde in 1884 

met de klompenmaker weduwnaar Hendrikus Bernardus Slagers in Enter, Jan Hendrik Freriksen (*1860) vertrok 

naar Hengelo en overleed in 1935 ongehuwd in Haaksbergen, Hendrikus Freriksen (1865-1939) ging in 1875 

wonen op erve Sprokkereef aan de Holtdijk en werd daar grootgebracht. Hij trouwde in 1892 te Wierden met 

Grada Kosters en vertrok naar het Zeldam, later naar Goor (de “Scholzangers” uit Goor stammen uit deze tak), 

Geertruida Freriksen (1868-1876) overleed als 7-jarige en Jenneken Freriksen (*1871) vertrok naar Amersfoort 

en overleed in 1948 ongehuwd in Doetinchem. 

Na het overlijden van vader Albert Jan en het vertrek van enkele kinderen kwamen in 1876 de nieuwe eigenaren 

hier wonen. Het lijkt er op dat de jongste kinderen Freriksen tijdelijk woonden op een van huisjes Rietgoor en 

pas in 1885 vertrokken naar Ambt Delden. 

 

► Nieuwe bewoner/eigenaar werd Albert Thijink (1831-1914) geboortig van de Flipborg (5.4.280) die in 

1867 trouwde met Geesken Dakhorst (1846-1906) uit Enter wiens zoontje Jannes Dakhorst enkele maanden voor 

dit huwelijk al was overleden. Tot 1872 woonden Albert en Geesken op Haverhuis in Kerspel Goor en daarna tot 

1876 op Mensink (5.4.190). 

Ze kregen samen 7 kinderen: 

Jan Hendrik Thijink (1868-1872), Berendina Johanna Thijink (1871-1950) trouwde in 1899 in Enschede met de 

meubelmaker Ruurd Sytze Wierda en overleed in 1950 in Voorburg, Jenneken Thijink (1873-1887), Johanna 

Thijink (1876-1909) trouwde in 1901 in Enschede met de magazijnknecht Lambertus Teutelink, Jan Hendrik 

Thijink (1879-1959) trouwde in 1905 in Enschede met de dienstbode 

Harmina Johanna Wolsink uit Eibergen, Arendina Thijink (*1882) 

trouwde in 1908 in Enschede met de spoorwegconducteur Hendrik Jan 

Terink uit Zutphen en hertrouwde in 1917 met de rijwielhandelaar 

Gerhardus Johannes ter Brusse van wie ze in 1936 scheidde, Jan Thijink 

(*1885) overleed in 1908 ongehuwd in Enschede. 

Nadat de oudere kinderen al eerder waren vertrokken verhuisden de 

ouders Thijink in 1905 met de jongste zoon naar Enschede. 

 

► Opvolgend bewoner werd Jannes Potman (1874-1934) van erve 

Toeschen uit Ambt Delden en voerman bij de Stoomblekerij in Goor die 

in 1905 trouwde met Geertruida Hendrika Paskamp (1884-1909) ook uit 

Ambt Delden; Jannes hertrouwde in 1910 met Gerritdina Wolfs uit Enter 

(1891-1919). Uit het eerste huwelijk werden 3 kinderen geboren: 

Johanna Gerritdina Potman (*1905), Hendrika Gerharda Potman (*1906) 

en Jansje Geertruida Potman (*1908). 

Na het overlijden van moeder Potman, vertrok Jan in 1910 met z’n 

nieuwe vrouw en de kinderen naar ’n Tip in Herike (Hericke 3.1.225) en 

vandaar naar de Metseler in de Dijkerhoek (Marckelo 1.2.480). 

 

► Nieuwe bewoner Jan Willem Sprokkereef (1873-1962), 

timmerman van beroep en raadslid van Markelo, trouwde in 1902 met 

Johanna Tijink (1875-1939) van de Flipborg (5.4.280). Zij woonden tot 

1910 op de boerderij Trekop (Marckelo 1.2.300). Jan Willem en Johanna 

kregen 3 kinderen die allen op Trekop werden geboren: 

Arendina Johanna Sprokkereef (1903-1982) trouwde in 1932 in Wierden 

met Herman Jan Hendrik Wolves (1905-1971) uit Enter, Hendrik 

Sprokkereef (1903-1964) trouwde in 1929 met de in Borculo geboren Alberdina Luttikhedde (1904-1995), 

voorlopig gingen ze wonen in Goor en Ambt Delden om vervolgens, vanaf 1932 tot 1937, in te trekken bij de 

ouders, totdat ze in 1937 een nieuwe woning stichtten nabij de school (5.4.083) en Jan Hendrik Herman 

Sprokkereef werd de definitieve opvolger. 

 

► Jan Hendrik Herman ( Jan) Sprokkereef (1904-1969) trouwde in 1941 met Hendrika (Rika) Naafs 

(1918-1991). Samen kregen ze 3 kinderen: 

Johanna Willemina Gerritdina Sprokkereef  (*1941) 

werd de opvolgster, Jan Willem Gerrit (Wim) 

Sprokkereef (*1946) trouwde in 1967 met Johanna 

Geertruida (Ans) Strengers (*1946) uit Neede en 

ging inwonen op ’n Schol, waar dochter Anna 

Hendrika (Monique) in 1968 werd geboren. In 1971 

vestigden ze zich in Goor. Janna Hendrika (Jannie) 

Aug 1924 

Wij vernemen, dat de heer J.H.H. Sprokkereef te 

Elsenerbroek (laatste van de lichting 1924) 

op 20 augustus a.s. te Deventer voor de militairen dienst 

zal worden ingelijfd. Hij is bestemd voor het 4e reg. veld-

art. onberedenen, 2e ploeg, garnizoen Ede. 

 

Rika Sprokkereef-Naafs en Jan 

Sprokkereef 



Sprokkereef (*1949) trouwde in 1972 in Borculo met de schilder Augustinus Johannes Petrus Pot (*1951), welk 

huwelijk ca 1985 werd ontbonden. Moeder Rika Naafs ging met haar dochter mee naar Borculo, woonde daarna 

samen in Hengelo en vervolgens samen met Gerrit Hegeman op Potschen (Markelo 1.4.040) aan de Borkeldweg. 

 

► Johanna Willemina Gerritdina (Hanna) 

Sprokkereef (*1941) trouwde in 1967 met Eise 

Emming (*1941) uit Enschede en ging daar 

aanvankelijk ook wonen. In 1971 kwamen ze terug 

naar de Holtdijk.  

Ze kregen 2 kinderen: in 1970 zoon Jan Goossen 

Hendrik Herman (Henk-Jan) Emming die de 

opvolger werd en Richard Eise Johan Emming 

(*1972) die in 1994 in Goor ging samenwonen met 

Anita Schottink (*1971) uit Markelo. 

 

► Henk-Jan Emming (*1970) trouwde in 

2002 met Jeanet Wanda Steunenberg (*1975) uit 

Holten. Samen kregen ze 3 jongens: Sem Eise 

Egbert (*2003), Boaz Richard Marius (*2005) en 

Jorn Henk Jan (*2007). 


