
Boerderijnummer   3.2.190 
Erfnaam    Erve Scholten 
Oudste vermelding   1298 
Huidig adres Herikerweg 16 
 
Historie boerderij 
 

Erve de Schoolte, ook wel aangeduid met “de 
Scholte” is één van de oudste erven van Herike. Het 
erve, toendertijd genaamd Wygmannic, 
Wychmanning of Wijchmanninck, werd in 1298-1304 
genoemd in het register der inkomsten van de 
Proosdij St. Pieter te Utrecht. Het erf ressorteerde 
lange tijd onder het Hofrecht van het Espelo (nabij 
Enschede). De Hof te Espelo zou in 1119 door de 
Bisschop van Utrecht aan de Proosdij van het kapittel 
St. Pieter zijn geschonken. Deze Proosdij werd in 
ieder geval in 1283 volledig eigenaar. De Hof te 
Espelo werd aangewezen als hoofdhof, als de centrale 
plaats waar de beheerder (de hofmeijer / rentmeester) 
van alle boerderijen van de Proosdij in Twente 
woonde. Er behoorden 21 hofhorige erven onder de 
Hof te Espelo, waarvan slechts één in Herike, de 
boerderij Wijchmanninck of Wichminck. Ten minste 

eens per jaar en wel op Lambertidag (17 september) schreef de hofmeijer de hofdag uit op de Hof te Espelo, 
waartoe de horigen met “wijff en kinder door de hofbode ter hofvaert of dagvaert” werden opgeroepen. Daar 
hoorden zij telkens opnieuw de voorlezing hunner verplichtingen jegens de hoofdhof en zijn eigenaren en 
moesten daar tevens hun hoofdgeld of hoofdtins (tienden) betalen. 
 
De horigheid is ontstaan uit een soort slavernij en heeft altijd betrekking gehad op onvrijheid, zowel 
persoonlijke onvrijheid als onvrijheid in materieel opzicht. De horigen waren gebonden aan de boerderij die 
eigendom was van hun hofheer. Deze hofheren waren grootgrondbezitters zoals de bisschop van Utrecht, de 
kloosters in Sibculo en Albergen en later de provincie. 
Hoewel de oorspronkelijke horigheid (toen nog min of meer slavernij) al in de loop van de middeleeuwen was 
verdwenen, bleven de boerderijen hofhorig (de  pacht moest veelal worden opgebracht in natura en er waren 
diverse verplichtingen) en bleven eigendom van de hofheer, veelal de bisschop van Utrecht. Tot 1528, toen de 
bisschop al z’n eigendommen moest overdoen aan de wettelijke regering (toen de Spaanse keizer Karel V) en de 
hofhorige boerderijen dus domeingoederen werden. Nadat de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog waren 
verslagen kwamen de hofhorige boerderijen in het bezit van de provincie. Om de opbrengsten te verhogen deed 
de provincie direct na deze 80-jarige oorlog al pogingen om de domeingoederen te verkopen wat evenwel niet 
lukte omdat de horigen zich verzetten (erve de Schoolte werd naderhand echter wel weer eigendom van ’t 
Capittel te Utrecht en ging daarna over in particuliere handen).  
Het karakter van de hofhorigheid bleef afbrokkelen en direct na de Franse tijd, vanaf omstreeks 1819, kon de 
provincie de verkoop van de hofhorige boerderij met meer succes ter hand nemen. 
 
Het schattingsregister over de Twentse boerenerven van 1475 geeft aan dat het erve Wychming toen door de 
landsheer werd aangeslagen voor 2 schild; de halve schatting werd betaald door Arent en de andere helft door 
diens zoon Bernt. 
In de periode 1544-1579 waren er moeilijkheden met de betaling van de schattingen; de horige bewoners werden 
toen aangeduid met de namen Wichming, Wichminck of Wychmynck.    
 
In 1602 had het erf  Wychmerinck, “11 mudde landes, darvan eene ligt woeste en 2 dagwerck hoilandes.” Toen 
bezat de bewoner Hermen Wichmerincx ook 4 paarden, 1 varken en 3 ymen (bijenkorven). Het was voor die tijd 
een grote boerderij. 
 
Op het erve woonden meerdere generaties “Scholten van Hericke”. In 1614 was er op het erve De Schoolte een 
Berndt Schulte to Herryke en ook in 1630 en 1642 wordt Berend / Berndt Schulte genoemd; hij pachtte grond 
van de Markelose kerk. 
Het erf werd in 1675 aangeduid met “Schult” of “Schulte” 

Erve de Schoolte in 2006 



Een scholteboer was aanvankelijk een boer, die door de bisschop dan wel edele werd aangesteld om diens 
eigendommen te beheren (o.a. ervoor zorgen dat de tienden werden afgedragen en de horigen hun verplichtingen 
nakwamen). Gaandeweg met de achteruitgang van de macht van bisschop en adel gingen deze scholten zich 
beschouwen als grondeigenaren. Scholteboerderijen hadden veel grond in bezit. De scholte was de beheerder; 
het boerenwerk werd gedaan door pachters en dagloners. 
 
In 1682 was volgens het vuurstedenregister Jan Stou(i)rs de eigenaar (waarschijnlijk als vertegenwoordiger van 
“’t  Capittel”), terwijl Jan Scholten de gebruiker was. Het erf werd in 1706 vermeld met de naam “Scholtes”. 

In 1711 wordt als eigenaar weer het “Capittel te 
Uyttrecht” genoemd.  
Het hoofdgeldregister van 1724/1725 noemt 
voor het eerst “de Scholte” als  naam van het erf. 
 
In mei 1760 geeft de vrouw van Gerrit Scholten 
aan van haar oom Harmen Scholten (=Vrijlink), 
die deze maand is overleden, geerft te hebben 
een half mudde land het Benteves genaemt, 
gelegen in Harke. 
In 1760 verkopen Gerrit Weegerief nu Scholten 
en vrouw Janna Jalink én Jan ter Plegt en vrouw 
Hendrikjen Boesink voor f 70,- aan Jan Plas in 
Elsen een hoek grond tusschen Leuinks 
koeweyde en Schuirinks grond te Elsen gelegen. 
 
In 1762 verkopen Arend Jalink en vrouw 

Gerritjen Scholten, Jan Swierink en vrouw Geertruid Modder én Jan Wegerief en vrouw Anne Akkerhuis, allen 
erfgenamen van wijlen Jenneken Scholten, voor f 200,- aan Egbert Nijhuis en vrouw Hilleken Wolberink het ¼ 
part van het Hag in de Reygerslag aan de Bolxbeeke in het Stokkumer Broek gelegen. 
 
Op 19-10-1770 verkochten de “Canoniquen capitulares des Capittuls  St. Pieter t’ Utrecht” tientallen erven 
waaronder het erf en goed “Wyffminck” aan de Hoog Weledelgeboren heer David Constantyn baron du Tour 
heere van den Bellinckhof, etc. (hij woonde op de Bellinckhof te Reutum). 
Vervolgens kochten in 1771 de bewoners, de “Scholte uyt Herke” Gerrit Wegereef en zijn “huijsvrouw” Johanna 
Jalink het erf en goed van deze baron du Tour voor ƒ 2575,-. 
Het omvatte tevens de opstallinge, onderhoorige landerijen en enkele stukken grond (een stuk agter op den 
Camp, 't Kraystuk, 't Kleine Schotstuk bij de Bokheegde en de Kleine Lokbrey), vrij van tiendbaarheyd, 
uytgesondert enige stukken land waaruit vanouds de tiende is getrokken door het Capittel van Deventer én een 
hooyland in het Stokkumer Broek 
(dit hooiland werd overigens direct daarop voor ƒ 710,- verkocht aan Egbert Wilbers uit Stokkum). 
 
In 1781 leent Janna Jalink, zij is dan weduwe van Gerrit Scholten, f 2000,- met als onderpand het erve en goed 
Scholte of Wijfferlink. 
 
In 1785 leent zij wederom, met haar zoon Jan Harmen Wegereeft, geld en wel f 200,- van Wolter ten Sende uit 
Elsen met als onderpand een hoek groengrond off weydegrond, den Morsch genaamd, in Harke naast het land 
van Thijink en Plegt. 
In 1786 verkopen de weduwe Johanna en haar zoon Jan Harmen voor f 200,- een stukjen gaardenland aan Esken 
en Grietjen Vinkers. 
 
In 1804 wordt Gerrit Scholten, soon van wijlen Gerrit Wegereef op Scholten, aangesteld als universeel 
erfgenaam van Zwier Immink geboren op Immink (3.3.030), die ziekelijk en bedlegerig is. Beiden zijn veel met 
elkaar opgetrokken en hebben samen negotie gedreven.  
Zwier zal overigens 2 jaar later huwen met Maria Scholten, een zuster van Gerrit. 
In 1807 koopt Jan Harmen Scholten voor f 140,- nog den zoogenaamden Wichmannink tiende van het Groote 
Capittel der stad Deventer. 
 
In 1811 bestond de veestapel uit 2 ruinen, 5 koeien, 2 vaarsen en 3 kalveren. 
 
Omstreeks 1832 was Zwier Immink, inmiddels in 1825 hertrouwd met Janna Reimerink, de alleen-eigenaar van 
de Schoolte. Hij bezat toen in totaal 17 hectare grond. Hierop stonden niet ver van elkaar 3 boerderijen: zijn 
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eigen erf de Schoolte, het erve JanNiehoes (3.2.180) met huurder Jan Frerman en het erve Scholman / de Scholle 
(3.2.055) met huurder Jannes Freriksen. Zwier overleed in 1842, zijn vrouw Janna in 1844. In 1843 was het bezit 
aan grond aangegroeid tot 18,7 hectare. 
 
Omstreeks 1845 ging Roelof Mengerink uit Haaksbergen, familie van Janna Reimerink,  boeren op de Schoolte. 
Roelof trouwde in 1845 met Janna Elkink en werd naderhand (ca 1853?) eigenaar van de Schoolte. Gaandeweg 
werd het bezit groter, o.a. door aankopen. In 1853 was er ca 21,5 hectare en in 1863, grotendeels a.g.v. de 
verkrijging uit de markescheiding, ca 41 hectare! De grote toekenning vanuit de marke had o.a. te maken met het 
bezit van meerdere huizen. Zwier Immink en opvolgers kochten en stichtten in die tijd huizen: het bezit van een 
huis gaf recht op meer markegrond. 
 
Roelofs dochter Johanna Mengerink (1846-1908) en 
haar in 1869 getrouwde man Christiaan Bisperink 
(1843-1911) zetten het boerenbedrijf voort. Tot aan 
hun dood bleven de ouders Roelof (†1885) en Janna 
(†1900) eigenaar van de Schoolte. Christiaan en zijn 
vrouw Johanna waren daarna niet lang eigenaar. 
Nadat Johanna in 1908 was overleden, vertrok 
Christiaan naar Diepenheim, alwaar hij in 1911 
overleed. In datzelfde jaar werd de boerderij door 
brand grotendeels verwoest.  
In 1912 werd het erve “de Scholte” openbaar 
verkocht, in opdracht van Christiaan’s dochter en 
erfgename Reintjen Bisperink en haar man Gerrit 
Willem Leunk, wonende te Goor.  
Gerrit Jan Vinkers en Hermina Zendman, beide geboren in Elsen en wonend in Rectum (Wierden), werden voor 
ca ƒ 7300,- de nieuwe eigenaren van de Schoolte met daarbij ca 8,7 hectare grond. 
Door de families Vinkers, daarna Leunk en tenslotte Ikkink is er tot omstreeks 2004 geboerd op de Schoolte, 
vooral met melkvee en fokzeugen. Gerrit Jan Vinkers was tot omstreeks zijn overlijden in 1972 eigenaar van het 
erf en goed; hierna kregen dochter Dina en schoonzoon Hendrik Jan Leunk voor korte tijd het bezit waarna, nog 
voor het overlijden van Hendrik Jan in 1979, zijn dochter en schoonzoon eigenaar werden.  
Verbouwingen aan de boerderij waren er in o.a. in 1922, 1927 en 1936. In 1975 was er een uitbreiding van de 
stalling en in 1977 een aanpassingen aan de woning. In 1978 werd de schuur vernieuwd en werden kapschuur en 
stal verbouwd. Bij de ruilverkaveling in 1966 was er ca 9,7 hectare grond. 
 
Bewoners: 

 
► Tot aan hun overlijden, omstreeks 1546, woonden op “Wygmynck” de horigen Johan en Bertha 
Wichmink. Dochter Gertken en haar man Coep Wissink, geboortig van het Grote Wageler te Enschede, boerden 
enigszins verder op het erf. Zij hadden zoon Johan Wichmink, die opvolger zou worden. Daarnaast was er zoon 
Berend, die in 1553 naar elders vertrok. Eén van de verplichtingen van de horigheid was dat als een horige van 
de boerderij vertrok (“zich vrijmaakte uit de echte”), hij “vrijkoop” of “wederwissel” moest toepassen. 
“Wederwissel” hield in het tegen betaling omruilen met iemand die geen deel uitmaakte van de “echte”. Berend 
maakte hiervan gebruik: zijn plaats werd ingenomen door Johan van Holten. Zijn zuster Berthe zou in 1558 
eveneens van de boerderij vertrekken; haar plaats werd ingenomen door Gese ter Laak. Verder was er nog zoon 
Paulus Wychmynck, die in 1562 voor 6 gulden en in ruil voor Johan van Rysen “vrij“ (niet meer horig) werd.  
Coep Wichmink (van huis uit Wissink) overleed in 1554. Zijn weduwe Gertken kon toen profiteren van de 
lijftuchtregeling, het vruchtgebruik tot de dood. 
 
► In 1555 trouwde zoon en opvolger Johan Wichmink met de “vrije” (niet horige) Bertha Wymerink, 
eveneens uit het ”gerichte Marckloe”. Zij kregen (een onbekend aantal) kinderen, waarvan er één Arend heette. 
Johan overleed reeds in 1561. 
Bertha “mocht” toen (omstreeks 1561/1562) hertrouwen met de “vrije” Hermen Wennekynck uit Stokkum. 
Hermen bedong bij zijn huwelijk een “vrij” kind. Dochter Fenna  profiteerde in 1570 hiervan (zij was toen nog 
geen 10 jaar oud). In 1562 was ook haar halfbroer Arend “vrijgelaten”.  
 
► In 1602 woonde er een Hermen Wichmerincx op het erf, mogelijk dezelfde als de hiervoor genoemde 
Hermen Wennekynck. Later, in 1614 was de vermoedelijke bewoner “Berndt Schulte to Herryke” (de Scholte 
van Herike); ook in 1630 en 1642 wordt Berend / Berndt Schulte genoemd. 
 

13-02-1911. Lochemsche Courant  
Waarschijnlijk ten gevolge van een schoorsteenlek 
brandde hedenmorgen de boerderij de Scholte te Herike 
alhier af, toebehoorende aan G. Bisperink te Diepenheim 
en bewoond door A. Oplaat. Een kalf en een varken 
kwamen in de vlammen om. De geheele inboedel met de 
landbouwvoorraden gingen verloren; een en ander was 
verzekerd bij de brandwaarborgmaatschappij te 
Woudsend voor f. 2500.-. Het huis was verzekerd bij de 
Onderlinge Zwolsche brandwaarborgmaatschappij voor 
f. 3000.-. Een nabij staande schuur bleef door gunstigen 
wind behouden. 



► Hierna, omstreeks 1650/1660 was Harmen Schulte, vermoedelijk de zoon van Berndt, de bewoner. Hij 
had de kinderen: Hermtjen Schulten die in 1677 trouwde met Gerrit Frieling van (Groot) Vrielink (3.3.010),  Jan 
Schulten (†1711) die in 1694 trouwde met Jenneken Leefting van Leeftink uit Stokkum (2.1.290) en in 1704 
hertrouwde met Truide Oings (1681-ca1726), ook genoemd Gertruid Oincks, van Eungs in dorp Markelo 
(Dorpsgeschiedenis 1.0.120), Willem Schulten die in 1688 trouwde met Essele Gerrits uit “Colmesgaden” en Jan 
Schulten (†1705) die opvolger werd. 
 
► Jan Schulten was (eveneens) Scholte van Herike. Hij trouwde in 1683 met Aeltjen Sweering (*1664) 
geboren op “Geusendam” in Kerspel Goor, dochter van Esken Sweering. Na het overlijden van Jan Schulten 
hertrouwde Aeltjen in 1705 met Egbert Hungering (*ca1679) van Hungerink / de Hunger uit Stokkum (2.1.130). 
Jan Schulten en Aeltjen Sweering kregen op de Schoolte 8 kinderen: Harmken Scholten (*1685) die in 1713 
trouwde met haar neef Harmen Vrijlinck, ook genoemd Hermen Frilinck (1681-1760), zoon van Gerrit / Geert 
Frieling op (Groot) Vrielink en kinderloos op de Schoolte bleef wonen, Henrick Scholten (*1688) die vroeg 
overleed, Jenneken Scholten (*1690), Hendryca Schulten (*1692) die in 1710 in Delden trouwde met Arent ten 
Wegerief uit Hengevelde, (weer) Henrick Scholten (*1696), Hendrina Scholten (*ca1698) die omstreeks 1718 
huwde met Berent Swierink (*1688) van Zwierink op ’t Weldam te Kerspel Goor, Gerritjen Scholten (*1700) die 
in 1723 trouwde met Arend Jaling in Goor en Hermen Scholten die in 1704 werd geboren.  
 
Uit het tweede huwelijk van Aeltjen Sweering / Scholten (met Egbert Hungering) werd in 1707 dochter 
Jenneken Scholten geboren. 
 
►  Janna Jalink, geboren omstreeks 1735 als dochter van Gerritjen Scholten en Arend Jaling kwam terug 
op de Schoolte, alwaar zij in 1816 ook is overleden. Zij trouwde in 1753 met Gerrit Wegereef, later ook Scholten 
genoemd. Gerrit was geboren in Goor als zoon van Arent Wegereef; hij overleed in 1780. Evenals zijn 
schoonvader werd hij Scholte van Herike. 
 
Uit het huwelijk van Gerrit en Janna Scholten werden op de Schoolte 10 kinderen geboren: Aeltje (*1754), Arent 
(*1755), Jan Harmen (1757-1818) die in 1791 trouwde met Harmina Sendink (1764-1827), dochter van Berent 
Sendink van Zendman in Elsen (“Smale” aan de Rijssenseweg), Hendrikus (*1760), Hendrijka (*1761) die jong 
overleed, Arent Jan (1763-1819) die timmerman werd en in 1819 op 55-jarige leeftijd trouwde met de 28-jarige 
Gerritdiena Vrielink (1790-1820) uit het Schoutambt Diepenheim, dochter van Jan Vrielink en Berendina 
Krebbers, Gerrit (1766-1851) die landbouwer / koopman werd en ongehuwd bleef, Jan (1768-1844) die in 1804 
huwde met de weduwe Harmina Wegereef (†ca1810) op Roesink te Kerspel Goor en die in 1811 hertrouwde met 
Berendina Nijhuis (*ca1790) van het (nu verdwenen) erve Nijhuis in Kerspel Goor, Hendrica (*1772) en 
tenslotte Maria Scholten (1775-1821) die opvolgster werd op de boerderij. 
 
Jan Harmen Scholten (*1757) was in 1795 Representant van de Provincie Overijssel. In 1783 protesteerde hij 
tegen de drostendiensten. Hij was tijdelijk ook schoolmeester op het Heriker schooltje wat toen niet ver van zijn 
boerderij stond. 
 
► Maria Scholten trouwde in 1806 met Zwier Immink (1770-1842), zoon van Jan Immink op Immink 
(3.3.030). Uit dit huwelijk werd in 1809 1 kind geboren, dat evenwel kort na de geboorte overleed. 
Na het overlijden van Maria in 1821, hertrouwde Zwier in 1825 met Janna Reimerink (ca1781-1844), de dochter 
van Roelof Reimerink in Haaksbergen. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Zwier bezat toendertijd 
naast boerderij de Schoolte ook de nabijgelegen boerderijen JanNiehoes en Scholman. 
 
► Een aantal jaren later kwam Gerrit Aaftink uit Holten bij de Schoolte wonen. Gerrit was van beroep 
schoenmaker. Hij was in 1837 getrouwd met Hendrika Pelgrim geboren in Warnsveld. Gerrit en Hendrika 
kregen bij de Schoolte 3 kinderen: Hendrik Jan (*1838), Johanna (*1842) en Hendrik Willem Aaftink (*1844). 
Gerrit verhuisde met zijn gezin omstreeks 1845 naar  het “Groningerende” te Elsen, alwaar in 1846 nog een 
dochter werd geboren, die echter jong overleed. 
 
► Zwier Immink stierf in 1842, zijn vrouw Janna Reimerink in 1844. Roelof Mengerink (1815-1885) uit 
Haaksbergen, familie van Janna, knecht, ging hierna boeren op de Schoolte. Hij trouwde in 1845 met Janna 
Elkink (1820-1900) geboren op Wiemerink (3.3.140), dochter van Hendrik Elkink. Roelof en Janna kregen in 
1846 dochter Johanna, die opvolgster werd op de Schoolte. 
► Net zoals op de andere grotere boerderijen had ook erve de Schoolte knechten en meiden, die veelal ook 
inwonend waren. Zo werden in de periode van ca 1850 tot ca 1870 in totaal 6 tijdelijk inwonende hulpkrachten 
(meiden, knechten, bestedelingen) geregistreerd.  



Gerrit Groothaar, geboren in 1815 op Dijkjans / Diekjan in het Markelosebroek (Markelo buitengebied 1.6.090), 
was omstreeks 1850 ook knecht op de Schoolte. Hij trouwde in 1851 met de Jenneken Frerman (*1823), meid op 
de Schoolte en afkomstig van het nabijgelegen erve JanNiehoes (3.2.180). Gerrit en Jenneken waren inwonend 
op de Schoolte en kregen daar in 1857 een dochter, die evenwel kort na de geboorte overleed. Gerrit was 
naderhand in Elsen, alwaar hij in 1867 overleed en Jenneken overleed in 1877 op JanNiehoes. 
 
► Opvolgster Johanna Mengerink (1846-1908) huwde in 1869 in Markelo met Christiaan Bisperink, 
geboren in 1843 in Diepenheim als zoon van Hendrik Bisperink. Christiaan was naast landbouwer ook raadslid. 

Hij en Johanna kregen 3 kinderen: Gerrit Hendrik, die werd 
geboren in 1870 en in hetzelfde jaar overleed; Reintjen 
geboren in 1872 en Hendrika Bisperink geboren in 1874 die in 
1894 naar Harrewes te Kerspel Goor vertrok. Na het 
overlijden van Johanna vertrok Christiaan in 1909 samen met 
dochter Reintjen weer naar Diepenheim. Christiaan overleed 
in 1911. 
 
► In 1909 streken weer andere bewoners op de 
Schoolte neer. Albert Oplaat (*1867), geboren in Holten en 

landbouwer van beroep werd de nieuwe tijdelijke bewoner. Hij was 
in 1894 getrouwd met Gerridina Oud Aanstoot (1874-1945), 
eveneens geboren Holten. Het paar woonde eerst in Holten, daarna 
in Rijssen. Het gezin was op de Schoolte van 1909 tot 1913, waarna 
het verhuisde naar de Weuste aan de Seinenweg in Elsen.  
 
Het gezin bracht van Rijssen 7 kinderen mee: Janna (*1894) die in 
1916 zou trouwen met Jan Huisken van ’n Teemker in Elsen, 
Hendrik (1896-1982) die in 1922 huwde met Johanna Berendina ten 
Zende van Zaandjan (3.2.240), Jan (1898-1969) die in 1923 
trouwde met Gerritdina Ebbekink, geboren op de Poorte in de 
Achterhoek, Mina (*1900) die in 1920 zou trouwen met Berend Jan 
Oonk van Plas Berend Jan (nu Wennink) in het Markelosebroek, 
Albert (1902-1983) die in 1929 huwde met Aaltjen Oonk, zuster 
van Berend Jan, Gerrit Jan (1905-1975) die in 1933 huwde met 
Egberdina Johanna Vedders van de Bute (Roosdomsweg) en nog 
Hendrik Jan Oplaat, geboren in 1907, die in 1932 in Wierden 
trouwde met Berendina Weustemaat. 
Op de Schoolte werd in 1911 Gerhard Oplaat geboren die in 1940 
zou trouwen met Gerritje Kolkman (ca1915-2007), geboren in 
Lochem.  
Albert en Gerridina Oplaat kregen op de Weuste aan de Seinenweg 

in Elsen nog dochter Johanna (1915-2007) die in 1936 trouwde met Hendrik van den Berg uit Ambt-Delden (’n 
Krul). 
 
In 1912 kwam vanuit Rectum onder Wierden, vanaf erve Bokdam, het gezin Gerrit Jan Vinkers wonen op de 
Schoolte. Zij hadden het erve de Schoolte in 1912 uit een openbare verkoop laten kopen door Harmen 
Berendsen. Gerrit Jan (1885-1972), landbouwer, was geboren in Elsen op Vinkert aan de Enterbroekweg als 
zoon van Hendrik Jan Vinkers. Hij was in 1910 getrouwd met Hermina Zendman (1887-1982), geboren op 
Eeftink aan de Kemperweg in Elsen als dochter van Jan Zendman. Vanuit Notter kwam dochter Gerridina 
Johanna Hendrika (Dina), geboren in 1912 in de gemeente Wierden en overleden in 1993, mee naar de Schoolte. 
Zij werd de opvolgster op dit erf. Gerrit Jan en Hermina kregen in Herike nog 2 kinderen: Hendrika Johanna 
Vinkers (Dika, *1917), die in 1940 trouwde met Berend Jan Oolbrink (1910-1987) van de Voorste Brikke in het 
Markelosebroek (Markelo buitengebied 1.6.330) en Johanna Hendrika Vinkers (Hanna, *1925), die in 1952 
trouwde met Jan Hendrik Sligman (*1924) op Schottink aan de Brikkenweg (Markelo buitengebied 1.6.310). 
 
► Dina Vinkers huwde in 1937 met Jan Hendrik Leunk (1911-1979) geboren op de Wever in Beusbergen 
(Beusbergen 2.4.210). Uit dit huwelijk werd in 1938 dochter Hermina Maria Johanna (Mina) Leunk geboren.  
 
► Mina Leunk trouwde in 1964 met Hendrik Jan Ikkink (*1936) van Slot uit het Markelose Broek aan de 
Enkelaarsweg (Markelo buitengebied 1.6.360). Zij bleven boeren op de Schoolte. Mina en Hendrik Jan kregen in 
1969 zoon Jan Hendrik Teunis (Eric-Jan). 

04-06-1903 
Zondagmorgen vond de landbouwer S. Bisperink 
op “de Scholte” te Herike één van de 3 koeien, 
die hij in de weide bij “Stoevelaar” liet weiden, 
aldaar dood. Onze Gemeente-veearts, de heer 
van Alphen, heeft miltvuur geconstateerd. Het 
cadaver is verbrand en de noodige 
voorzorgsmaatregelen genomen. 

Gerrit Jan Vinkers (*1885) en 
Hermina Zendman (*1887) in 1910 



 
► Eric Jan Ikkink ging niet verder boeren op de Schoolte. Hij kwam in dienst bij een loonbedrijf in 
Stokkum. In 1999 is hij getrouwd met Gretha Sanderman, in 1970 geboren op Nieuw Bolink aan de Bolinkweg, 
als dochter van Gerrit Sanderman en Jenny Plekkenpol. Al in 1997 betrokken Eric-Jan en Gretha hun nieuw 
gebouwde woning naast het ouderlijk huis van Eric-Jan. 
Uit hun huwelijk zijn 2 kinderen geboren: Anne-Lisa in 2000 en Estelle in 2002. 

Gerrit Jan Vinkers (*1885) in 1960 Hermina Vinkers-Zendman 
(*1887) in 1960 


