Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

2.1.210
Scholte Mensink
1433
ca 1842, was gelegen aan de Brinkweg t.o. de Kuper

Historie boerderij
Deze boerderij stond vroeger tegenover het huidige erve de Kuper aan de andere kant van de
Brinkweg.
Het was een Bisshoppelijk leengoed welke na de 80-jarige oorlog in handen kwam van de provincie
Overijssel.
Het was de thuisbasis van meerdere generaties scholten's (soort burgemeester) van Stokkum.
Den tienden smal ende groff over Mensing gelegen to Stockem in den kerspel van Marclo beleend
door:
02-08-1433. Symen van der Schulenborch.
1475. Schattingsregister. Een gewart erve. 1 s., bet. 1½ golden r.g.
In 1601 bewoond door wed. Cunne Mensinck; het erve bestaat dan uit 4 mudde landes, darvan Cunne
gebruicket ein mudde landes.
1642. Miskoorn. Korthoender betaalt aan de kerk te Markelo door Cunna Mensinck.
In 1643 is de boerderij herbouwd blijkens een oude balk met de tekst: "Wie bouwt, God trouwt den 18
May 1643" en nog enkele initialen en een merkteken. Deze balk is later hergebruikt bij de bouw van
Nieuw Hilbert (2.1.081), Twikkelerweg 1, alwaar het zich thans nog bevindt.
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede.
In 1682 en 1751 vermeld zijnde als hofhorig aan de provincie.
In 1726 laat de ongehuwde Jan Mensinck (geb. 1691), sijnde wat swack van lichaem dog bij seer
goed verstant, zijn testament opmaken;
universeel erfgenaam van al zijn goederen is Jan van 't Buswinckel, tegenswoordig bouwman op het
erve Mensinck en sijn huisvrouwe Arentjen Mensinck, testators respective swager en halve suster;
bovendien legateert hij aan zijn halve broer Jan Mensinck woonende in Colmschate op het goed
Venninck een summa van f 50,-.
In 1746 laat Janna Boswinckel, wed. van Gerrit Koldeway, haar testament opmaken: zij testeert aan
haar broeder Scholte Jan Mensinck al haer na te latene goederen om reeden dat sij testatrice den tijt
haeres leevens bij hem sal verblijven en in cost en dranck onderhouden wordt; bovendien nog aan
haar suster Jenneken (getrouwt geweest aan Harmen Vedders op Cloppers), nu wonende op
Wenninck bij haar stiefdochter Marie Cloppers, een bedrag van f 3,-.
In 1760 leent Geertruid Mensink (of Koning), geassisteert door haar zoon Arend, omdat haar man Jan
ziek en bedelegerig is, f 150,- van Francois de Wolf en Aleida Dumbar met als onderpand 2
dagwerken hooyland het Halve Hungerinck Slag genaamt in het Stokkumer Broek tusschen Gelking
en Plegtink haar hooilanden.
RAO Statenarchief invnr. 2788.
In de jaren 1767 en 1768 wordt het huis van Arent Mensink door de provincie opgeknapt met 15000
bakstenen, 18 ton kalk en de kosten voor arbeidsloon waren f 13,-; de metselaar was Gerrit ten Dam
uit Goor.
In 1769 wordt er wederom geld geleend door Geertruid Konink, dan wed. van Jan Mensink, en haar
zoon Arend Mensink en vrouw Geertjen Renssing en wel f 400,- van Trientjen Kappen wed. van
Engbert Bosman (op Bosman/Westervlier) met als onderpand de Gelkinkmaat groot 3 dagwerk, een
stuk land de Steenbree genaamd groot 3 schepel en nog een stuk land den Binnenacker genaamd
groot 3 schepel tussen het land van Aalink en Leppink.

In 1772 doemen er problemen op voor de hofhorige Arend Mensink: hij had een aantal vrije percelen
grond geerfd van zijn vader Jan. Jan op zijn beurt had deze geerfd van zijn eerste vrouw Arentjen, die
bezitster was geweest van het bouw- en erfrecht. Uit dit huwelijk waren geen kinderen. Er hadden dus
2 opeenvolgende verervingen plaatsgevonden wat volgens de hofrechten zou inhouden dat deze
gronden weer zouden toekomen aan het Hof te Goor, aan de Provincie dus. Echter Arend had deze
percelen deels met hypotheek bezwaard en deels verkocht voor het landgericht Kedingen en niet voor
het hofgericht te Goor. Hij voerde aan dat hij had voldaan aan de voorschriften voor vrije goederen en
werkelijk niet te hebben beseft dat de percelen behoorden tot het horige erf Mensink. Hij erkende fout
te zijn geweest en verzocht Gedeputeerde Staten hem te ontslaan van de straf die volgens het
hofrecht op zijn handelen stond. Het advies van de verwalter landrentmeester over de uitleg van
Mensink was positief. Hij wilde toestaan dat de verkoop en het bezwaren van de percelen voor het
hofgericht mocht worden overgedaan.
In 1779 komen Arent Scholte Mensink en Geertjen Rensink overeen met Derk Hendrik Snel en vrouw
Jacoba van Barneveld wonende te Deventer om 6 agter een volgende jaaren binnen Deventer te
brengen 3 weken na Jacobi 4 mudde rogge en voor martini 2 mudde boekweit.
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie veulen, 1 merrie, 7 koeien en 1 kalf.
1811-1815 huisnr 583.
1817. RAO. 139. Beheer der domeinen in Overijssel. 1812-1945. Inv.nr. 114.
Taxatierapporten van de domeinbode van Twente, H. Wilmink te Weerselo, van de erven en goederen
Mensink te Stokkum.
Krant aankondiging 04-09-1818/16-10-1818. Openbare verkoop erve Mensink.
Het geduld van de domeinen, vanwege achterstallige pachten, was op en er werd beslag gelegd op
het "bouw- en erfrecht" van de boerderij. Er bleek jarenlijk geen pacht te zijn betaald. De totale
oppervlakte bestond toen uit 25 mudde en 3 schepel land.
In juni 1839 werd wederom een poging gedaan om de boerderij te verkopen en werd een openbare
verkoping gehouden van deze domeingoederen incl 10 ha grond en hierbij werd het Mensink verkocht
aan S.J. Schepers voor f 2800,-.
Eerder al, rond 1826, waren moeilijkheden gerezen rond het Mensink. De Almelose advocaten Van
Riemsdijk en Warnaars hadden van dit erve het "bouw- en erfrecht" gekocht van de provincie en
drongen, toen zij moeilijkheden in het vooruitzicht zagen, er bij het Domein op aan deze koop
ongedaan te maken door deze rechten terug te nemen. Het Domein willigde dit verzoek in.
De boerderij werd door Schepers doorverkocht aan Harmen Vruwink van Harjaans die het vervolgens
heeft afgebroken en de grond raakte versnipperd over vele nieuwe eigenaren.
Bewoning
Hendrick Scholte Menssing, scholte van Stokkum, overleden te Herike, begraven op 09-09-1685 te
Markelo, huwde mogelijk met een Fenneken NN.
Kinderen:
1.
Jan Menssing, scholte van Stokkum.
2.
Hella Menssing, huwt 13-11-1687 met Jan Jansen Megelinck.
Jan Menssing, scholte van Stokkum.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-08-1683 te Markelo met Jenneken Wijmerinck, overleden te
Stokkum, begraven 03-1687 te Markelo, dg. van Arend Wijmerinck/Markel.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-11-1687 te Markelo met Engeltjen Megelinck, 27 jaar oud, geboren
te Elsen, gedoopt op 11-11-1660 te Rijssen, overleden te Stokkum op 34-jarige leeftijd, begraven op
13-05-1695 te Markelo, dg. van Jan Megelinck/Elsen.
Gehuwd voor de kerk (3) op 25-08-1695 te Markelo met Jenneken Jansen, dg. van Jan op
Simelink/Colmschaten.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Fenneken Menssing, geboren te Stokkum, gedoopt op 08-02-1685 te Markelo.
2.
Aerentjen Menssing of Kistemaeker, geboren te Stokkum, gedoopt op 18-07-1686 te
Markelo, overleden circa 1732 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 29-07-1725 te Markelo met Jan Schuiring of
Boswinkel, 51 jaar oud, scholte van Stokkum, geboren op Stuiveler te Herike, gedoopt op
10-12-1673 te Goor, overleden na 1760 te Stokkum, zn. van coetsier Jan Boswinkel op

Stuiveler. In 1760 is hij ziek en bedlegerig.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Jan Menssing, geboren te Stokkum, gedoopt op 17-05-1691 te Markelo, testament dd
17-11-1726.
Uit het derde huwelijk:
4.
Jan Mensing, geboren te Stokkum, gedoopt op 13-03-1698 te Markelo.
Ondertrouwd op 27-08-1718 te Diepenveen, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op
28-08-1718 te Markelo met Geertjen Gerrits, wed. van Jan Roelofs te Colmschaete.
5.
Hendrick Menssing, geboren te Stokkum, gedoopt op 30-06-1706 te Markelo.
Jan Schuiring of Boswinkel, hertrouwt voor de kerk (2) op 59-jarige leeftijd op 14-06-1733 te
Gelselaar met Geertruit Conings, dg. van Garrit Conings/Gelselaar.
Uit dit tweede huwelijk:
1.
Arent Mensink, bouwman/scholte van Stokkum, geboren circa 1734 te Stokkum, overleden
op 24-01-1813 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk op 19-06-1757 te Markelo met Geertjen Renssing, geboren circa 1735
te Beusbergen, dg. van Arend Renssing/Beusbergen.
Uit dit huwelijk:
1.
Garrijt Mensink, geboren te Stokkum, gedoopt op 27-03-1758 te Markelo.
2.
Geertruid Mensink, geboren te Stokkum, gedoopt op 09-03-1760 te Diepenheim, overleden
op 30-09-1834 te Stokkum op 74-jarige leeftijd, ongehuwd.
3.
Janna Mensink, geboren te Stokkum, gedoopt op 07-11-1762 te Markelo, overleden jong.
4.
Janna Mensink, geboren te Stokkum, gedoopt op 27-11-1763 te Markelo.
5.
Jan Mensink, geboren te Stokkum, gedoopt op 02-12-1764 te Markelo.
6.
Arent Mensink, geboren te Stokkum, gedoopt op 22-03-1767 te Markelo.
7.
Berent Mensink, gedoopt op 28-02-1768 te Markelo.
8.
Aaltjen Mensink, geboren te Stokkum, gedoopt op 17-03-1771 te Markelo, overleden op
08-12-1832 te Gelselaar op 61-jarige leeftijd, huwt met Arend Jan Rouwhof.
9.
Theunis Mensink, boerwerker, geboren te Stokkum, gedoopt op 03-06-1774 te Markelo,
overleden op 27-03-1846 te Stokkum op 71-jarige leeftijd, ongehuwd.
Berent Mensink, geboren te Stokkum, gedoopt op 28-02-1768 te Markelo, overleden op 13-10-1844
te Stokkum op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 25-11-1820 te Markelo met Berendina Boswinkel, 27 jaar oud,
geboren op 18-08-1793 te Kerspel Goor, overleden op 12-04-1867 te Stokkum op 73-jarige leeftijd,
dg. van Jannes Boswinkel.
Uit dit huwelijk:
1.
Arend Jan Mensink, geboren 1821 te Stokkum, overleden op 13-01-1822 te Stokkum.
2.
Arendina Mensink, geboren 1822 te Stokkum, overleden op 08-03-1875 te Neerdorp
(Holten), huwt 23-04-1868 te Holten met landbouwer wed. Hendrik Jan Slots.
3.
Jan Mensink, landbouwer, geboren 1825 te Stokkum, overleden op 17-01-1868 te Stokkum,
ongehuwd.
4.
Gerrit Hendrik Mensink, geboren 1828 te Stokkum, overleden op 28-11-1829 te Stokkum.
5.
Hendrika Mensink, geboren 1830 te Stokkum, overleden op 15-12-1896 te Stokkum, huwt
28-08-1865 met Gerrit Jan Klein Oonk.

