
Boerderijnummer   5.3.080 

Erfnaam    erve Schreurs 

Oudste vermelding   16 eeuw 

Huidig adres    Scholendijk 15 

 
Historie boerderij 

 

De boerderij de Schreur, aanvankelijk aangeduid als “caterstede” zal in de eerste helft van de 16
e
 eeuw zijn 

ontstaan. Zij werd voor het eerst genoemd in een holting van de marke Elsen in 1554. De toenmalige bewoner 

heette Gerrit Schroeder; hij kreeg van het markebestuur toen toestemming “zijn woning erfelijk te behouden”. 

Mogelijk is deze naam afgeleid van het Friese woord skroar dat snijder of kleermaker betekent. Het kan zijn dat 

deze Gerrit Schroeder zich in die tijd als kleermaker hier in Elsen heeft gevestigd. 

Het oorspronkelijk kleine bedrijf groeide in de loop der eeuwen. In 1811 bestond de veestapel van de boerderij 

uit 1 ruin, 3 koeien, 1 vaars en 3 kalveren. Omstreeks 1830 behoorde er bijna 6 ha grond tot de boerderij. 

Naast landbouwer waren de Schreurs’en jarenlang timmerman en/of wagenmaker van beroep. 

Was er in 1837 al bijna een halve ha grond gekocht van de Hervormde Kerk in Rijssen, bij de veilingen van 

Seinen en Meyer werd bijna 2 ha gekocht. Een forse sprong 

voorwaarts werd echter gemaakt toen in 1854 12 ha werd 

verkregen bij de markeverdeling en het jaar daarop 2½ ha werd 

gekocht van ’n Teemker in het Elsenerbroek. De bedrijfsomvang 

kwam daardoor in 1855 op bijna 23½ ha. 

Grote aankopen van boer Ribbers in 1876 en van ter Horst in 1891 

deden die omvang nog stijgen tot 29¾ ha. 

Op 12 november 1900, 6 dagen voor haar overlijden, vererfde 

Janna Assink, de weduwe van Berend Jan Schreurs èn Gerrit 

Hendrik Assink en op dat moment pas 4 jaar getrouwd met Arend 

Jan Reef van Reef (5.3.060), de boerderij de Schreur aan haar neef 

Berend Jan Schreurs op Tjoonk (5.2.170). Haar man Arend Jan 

Reef kreeg financiële middelen uit de boedel Schreurs. 

Sinds die tijd is de totale bedrijfsomvang echter alleen maar afgenomen. In 1933 bijv. werd 4 ha verkocht aan 

J.W. Eelderink die er een nieuwe boerderij begon in het Elsenerbroek (HuttenJanWillem, pand 4.4.018). In 1940 

werd ruim 2 ha verkocht aan Van Coeverden in Enter. Daar stond tegenover dat in hetzelfde jaar nog 2 ha 

rietgrond werd aangekocht van J.H. Wevers.  

In 1964 werd het naastgelegen boerderijtje 

“Het Schuttenhuuske” (pand 5.3.090) 

middels grondruil verworven van H.J. 

Bloemendal. Het boerderijtje met 1¾ ha 

werd overgenomen, terwijl 3¼ ha werd 

afgestaan. De verkoop van een stuk grond 

op de Borkeld aan Staatsbosbeheer bracht 

de bedrijfsomvang per 1966 op ruim 22 ha. 

Vroeger was deze boerderij overlangs aan 

de Scholendijk geplaatst. In 1913 

verwoestte een brand de behuizing samen 

met de boerderij ’t Reef aan de overkant 

van de weg. De nieuwe boerderij de 

Schreur werd nadien met de gevel naar de 

weg geplaatst. 

De naam Schreurs is wijdvertakt en is één 

van de meest voorkomende namen in 

Markelo. Nagenoeg alle personen met de naam Schreurs in de voormalige gemeente Markelo zijn nakomelingen 

van bewoners van deze boerderij. 

 

 

 

In 1766 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Dijne Schreurs; weduwnaar Jan Schreurs zal 

hertrouwen met Aaltjen Schottelink. De 3 nagelaten kinderen zijn Berent, Hendrik en Aaltjen. Aaltjen krijgt voor 

moederlijke goed f 50,-, de kiste en kleederen van de overleeden moeder, 2 bedden behoorlijk met veeren gevult met 

peul en kussens en de beide jongens ieder f 25,-. Tot onderpand voor deze betaling dient de soogenaamde Kloppersmaat 

in het Elsener Broek gelegen. 

 

Notaris Verwey Mejan 

Te Goor, zal op Donderdag 26 Augustus 

1897 bij inzet en op Donderdag 9 

September 1897 bij toeslag, telkens des 

namiddags 1 uur, ten huize van den 

kastelein Koedijk te Rijssen, voor de 

echtelieden Reef op de Schreur te Elsen, 

Publiek verkoopen: 

Een Huis en Erf Verdeeld in vijf woningen, 

staande aan den Hagen te Rijssen, groot 3 

Aren 30 centiaren. 



05-06-1913 

Gisterenvoormiddag zijn in de buurtschap 

Elzen, door onbekende oorzaak, afgebrand het 

boerenhuis van B.J. Schreurs met aangebouwde 

mestloods en daarbij staande schuur en 

roggeberg, alsmede de boerenwoning van H. 

Broeze (Reef) met daarbij staanden roggeberg. 

De brand is ontstaan in den berg van Schreurs. 

De levende have is geheel en ook een klein 

gedeelte der inboedel is gered. 

Brandverzekering dekt de schade. We hooren, 

dat S. verzekerd is bij de Onderlinge 

Maatschappij “Markelo” en R. (doch laag) bij 

de Loenensche maatschappij. 

 

Bewoners: 

 

► In 1554 was Gerrit Schroeder de bewoner. 

 

► In 1601 werd het erve Schreurs bewoond door Egbert Schroer. 

 

► Omstreeks 1684 trouwde een Willem Schreurs, zoon van Frerick Schreurs, met Derckjen Hutten uit 

Elsenerbroek; zij gingen op de Biesterie wonen om daarna naar Derckjen’s ouderlijke woning de Hutte (5.4.170) 

te verhuizen. Een broer van Willem, Roeleff Frericks Schreurs, trouwde ca. 1682 met een Hilleken. Deze Roeleff 

en Hilleken werden de opvolgers. Zij kregen 5 kinderen: Jan (*1683) die jong overleed, Jenneken (*1687) die 

trouwde met Jan Beuinck in Rijssen, Jan (*1697), Hermen (*1700) en Hendrickien die de opvolgster werd. 

 

► Hendrickien Schreurs (*1686) 

trouwde omstreeks 1717 met Dries Tjooink 

(1671-ca. 1728), zoon van Derck Everdinck 

op Tjoonk (5.2.170). Van het paar zijn 2 

dochters bekend: Maria (*1722) die in 1743 

trouwde met de weduwnaar Jan ten Zijdthof 

uit Stad-Delden en Aeltien (*ca. 1725) die in 

1746 in Holten trouwde met Jan Arents 

Schutert. Na het overlijden van Dries 

Tjooink hertrouwde Hendrickien in 1730 

met Aelbert Cock. Aelbert was afkomstig uit 

Zuna en een zoon van Egbert Cock. Uit dit 

tweede huwelijk werd de dochter Dijne 

geboren en zij werd de opvolgster. 

 

► Dijne Schreurs (*1731) trouwde in 

1756 met Jan Geelink, zoon van Hendrijne 

en Gerrit Geelink (Gerrit was hovenier op de 

Oosterhof in Rijssen). Er werden 4 kinderen 

geboren: Bernt (*1757), Hendrick (*1759), 

Garrit Jan, die jong overleed in 1762 en 

Aaltjen (*1764). Omstreeks 1765 overleed 

Dijne. Weduwnaar Jan Geelink trouwde toen 

opnieuw in 1766 met Aaltjen Schottelink 

(*1733), dochter van Jan Schottelink (5.3.210). Uit dit tweede 

huwelijk van Jan werden 3 kinderen geboren; Dina (*1767), 

Jan (*1769) en de jongste Gerrit Jan die de opvolger werd. 

 

► Gerrit Jan Schreurs (1771-1849) trouwde in 1796 met 

Berendine Schutten (1772-1818), dochter van Jan Hendrik 

Schutten in Rijssen. Het paar kreeg 7 kinderen. Jan Hendrik 

(1798-1871) die de opvolger werd, Jan (1800-1838) die 

trouwde in 1824 met de weduwe Janna Aalbrink op Groot 

Aalbrink (5.2.510), Aalken (1802-1865) die in 1825 trouwde 

met Egbert Kempers op de Kemper (5.2.490), Berend Jan 

(1804-1859) die timmerman werd en ongehuwd bleef, Arend 

Jan (1807-1876) die in 1843, nog wonend op de Schreur, trouwde met Aalken Mensink (1812-1844) van Groot 

Aalbrink en na haar overlijden in 1845 trouwde met Janna Hoevink (1810-1892) afkomstig van Vinkert uit 

Herike (Hericke 3.2.160); hij stichtte omstreeks 1851 een nieuw huis aan de “Schooldijk” (5.3.100, de Kleine 

Schreur), Janna (1809-1810) die slechts 4 maand oud werd en Jannes (1812-1868) die in 1840 trouwde met 

Willemina Schurink op Hekhuis en na haar dood met de weduwe Willemina Sanderman op Vinkert in Herike in 

1849. Door zijn zoon Arend Jan, die na enkele verhuizingen op Oolbrink (Stockum 2.2.150) terechtkwam, werd 

Jannes de stamvader van heel veel Schreurs’en o.a. degenen met huisnamen Hubert en Vinkert. 

 

De buren van de Scholendijk in 1962. Vooraan Mina Broeze-ter 

Avest (*1911), Hendrika Johanna Klein Leetink-Wessels (*1912), 

Hendrikus Schreurs (*1892) en Geertruida Schreurs-Wessels 

(*1913). Achteraan Jan Hendrik Broeze (*1911), Gerrit Jan Klein 

Leetink (*1904) en Jan Hendrik Derk Schreurs (*1905) 



Jan. 1941 

De heer Sligman volgt den heer Schreurs op. 

Van bevoegde zijde kunnen we melden, dat de 

heer D.H. Sligman A.Jz. (de Kuper) het 

raadslidmaatschap van de C.H. zal aanvaarden, 

ter vervanging van den heer B.J. Schreurs te 

Elsen, die om gezondheidsredenen als zoodanig 

heeft bedankt. 

De aanneming  heeft vertraging gehad, doordat 

van oudsher de buurtschap Elsen recht had op 

een zetel in den raad en men alle moeite heeft 

gedaan een van genoemde buurt op de lijst der 

C.H. voorkomende candidaten uit Elsen te 

bewegen den heer Schreurs op te volgen. 

Ondanks alle moeite kon men hierin niet slagen, 

waarom de heer Sligman het besluit tot 

aanvaarding van den raadszetel heeft genomen. 

► Landbouwer Jan Hendrik Schreurs (1798-1871) 

trouwde in 1825 met Hendrika Assink (1803-1866) van 

Assink (5.3.250). Het paar kreeg 11 kinderen. Gerrit Jan 

(1828-1881) die wagenmaker werd en in 1860 trouwde met 

Janna Aaltink in Holten. Gerrit Hendrik (*1830) die in zijn 

geboortejaar overleed. Hendrikus (1830-1874) en Gerrit 

Hendrik (1833-1897) die beiden timmerman werden en 

ongehuwd bleven. Jan Hendrik (1835-1905) die in 1879 

trouwde met Johanna Hendrika Dijk van de Leemkuile 

(Potdijk, Hericke 3.3.250) en de eigenaren werden van de 

boerderij Tjoonk (5.2.170). Johanna (1837-1884) die in 1860 

trouwde met Jannes Bloemendaal op Groot Wassink 

(5.3.230). Jenneken (1839-1900) die in 1865 trouwde met 

Arend Jan Klein Letink op Wissink (5.3.120). Hendrik Jan 

(1841-1910) die wagenmaker werd en in 1876 trouwde met 

zijn nicht Jenneken Schreurs van BuskusHendrieks (5.3.100), 

eerst gingen inwonen bij haar ouders, maar later een 

wagenmakerij stichtte in het dorp 

(Dorpsgeschiedenis 1.1.005). Hendrika 

(1843-1915) die in 1871 trouwde met 

Hendrik Jan Hoevink op de boerderij 

Daalkman (Hericke 3.3.170) en in 1875 

hetrouwde met Mannes Zeendam die was 

geboren op de boerderij Smale. Jongste 

dochter Aaltjen (1846-1874) die ongehuwd 

overleed op 27-jarige leeftijd. Oudste zoon 

Berend Jan (*1826) werd de opvolger. 

 

► De timmerman Berend Jan Schreurs 

(1826-1889) trouwde in 1864 met Janna 

Assink (1845-1900) van De Mösker 

(5.2.340). Ze kregen alleen de zoon Jan 

Hendrik (*1884) die echter slechts 3 weken 

oud werd. Na het overlijden van Berend Jan 

in 1889 trouwde Janna in 1890 met de 

wagenmaker Gerrit Hendrik Assink, die na 5 

jaar eveneens overleed. In 1896 trouwde 

Janna voor de derde keer, nu met 

overbuurman Arend Jan Reef 

(1862-1937). Uit de beide laatste 

huwelijken werden geen kinderen 

geboren. Na het overlijden van 

Janna Assink, hertrouwde Arend 

Jan Reef in 1905 met Gerritdina 

Wolthuis uit Herike. Arend Jan was 

ondertussen al verhuisd naar zijn in 

1903 nieuwgebouwde boerderij, 

naderhand Groot Reef genoemd 

(5.3.038). 

 

► Opvolger op de Schreur 

werd Berend Jan Schreurs (1880-

1944), de oudste zoon van Jan 

Hendrik Schreurs op Tjoonk (zie 

boven). Hoewel de vorige 

generaties Schreurs voornamelijk 

wagenmakers en timmerlieden 

waren hield Berend Jan zich 

hoofdzakelijk bezig met het 

landbouwvak. Ook was hij maar 

Familie Schreurs. Staand: Berendina Johanna (*1947), Teunis Bode (*1934), 

Jenneken Dina Bode-Schreurs (*1935) en Gerrit Berend Jan (*1940). 

Zittend: Jenneken Schreurs-Rotman (*1884), Jan Hendrik Derk (*1905), 

Berend Teunis Bode (*1955) en Geertruida Schreurs-Wessels (*1913) 

 

Familie Schreurs: Jan Hendrik Derk (*1905), Berend Jan (*1880), 

Jenneken Schreurs-Rotman (*1884) en Aaltje (*1909) 



2-7-1954 

Onder de pluimveestapel van de landbouwer 

J. Schreurs te Elsen is door de 

veeartsenijkundige dienst pseudo-vogelpest 

geconstateerd. Ongeveer 250 kippen zijn 

afgemaakt. 

liefst 18 jaar raadslid van de gemeente Markelo. Berend Jan trouwde in 1904 met Jenneken Rotman (1884-1968) 

van de Kemper (5.2.490). Ze kregen een zoon Jan Hendrik Derk (1905-1992) die opvolger werd op de Schreur 

en een dochter Aaltje (1909-1991) die in 1932 trouwde met Hendrik Jan Wolthuis op de boerderij Oonk 

(5.3.030). 

 

► Jan Hendrik Derk (Hendrik) Schreurs (1905-1992) trouwde in 1933 met Geertruida Wessels (1913-

2006) afkomstig van de boerderij Baargman aan de Plasdijk (5.2.441). Het paar kreeg 3 kinderen. Jenneken Dina 

Schreurs (Jenneke, 1935-2013) die in 1955 trouwde met Teunis Bode van de Fokker (Stockum 2.2.050). 

Berendina Johanna (Dina, *1947) die in 1972 trouwde met Herman van der Maat uit Rijssen en ging wonen op 

het boerderijtje naast de Schreur (het “Schuttenhuuske”/de Schutte, 5.3.090), dat ook eigendom van de familie 

Schreurs was en zoon Gerrit Berend Jan (Gerrit *1940) die de opvolger werd. 

 

► Gerrit Schreurs (*1940) trouwde in 1970 met Dika Nijkamp (*1946) van de Stobbe uit het Markelose 

Broek (Marckelo 1.6.280). Naast landbouwer was Gerrit vele jaren aanspreker van de begrafenisvereniging “De 

Laatste Eer”. Gerrit en Dika kregen 4 kinderen. Jan (*1974) die 

met Gerdien Schreurs van de Wehmekamp in het dorp trouwde en 

ging wonen bij Jans grootouders op de Stobbe. Gerard (*1979) die 

met echtgenote Susan de Krosse aan de Loosboerstraat in het dorp 

woont. Anja (*1980) die is getrouwd met Hendri Stokreef en 

samen de opvolgers zijn op de boerderij Kolkman aan de 

Rouwelaarsdijk (Marckelo 1.6.024). Oudste zoon Henk (*1970), 

die in 2015 nog ongehuwd opvolger is op het veehouderijbedrijf 

de Schreur. 


