Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.1.080
erve Witmoos-Sprikkelman
ca 1750
Postweg 129

Historie boerderij
Deze boerderij met voormalig adres Borkeldweg 27 werd omstreeks 1750 gesticht. Tegenwoordig is het adres
Postweg 129, Holten. De boerderij lag vlak aan/op de grens van de Elsener en de Holter Borkeld.
In 1843 was Egbert Sprikkelman de eigenaar en heette de boerderij Sprikkelman. Egbert had toen 1,3 ha grond;
hij kreeg er ruim 5 ha bij uit de marke. Vervolgens werd de boerderij met 2,1 ha eigendom van schoonzoon
Gerrit Borkent. De rest van de gronden, vooral veengrond, werd direct werd aan verschillende eigenaren
verkocht. Na het overlijden van Gerrit in 1873 ging het eigendom via een berusting naar zijn broer Albert
Borkent. De volgende eigenaar was Egbert Wonnink uit Holten. De boerderij werd nu verhuurd. Wonnink’s
kinderen erfden het bezit in 1909 en verkochten het in 1912 aan Arent Jan Ulfman. Deze verkocht het
boerderijtje in 1924 weer aan Albert Aanstoot (WitmoosAlbert). Zijn zoon Egbert, getrouwd met Dina Stegeman
bleef kinderloos. Het huis werd vernieuwd in 1954. In 1968 was het grondbezit nog steeds 2,1 ha groot.
Toen Egbert en Dina naar Holten vertrokken kwam het huis in 2001 in bezit van de familie Dommerholt. In
2002 werd ernaast in oostelijke richting door hen een nieuwe woning gebouwd. De oude boerderij werd toen
afgebroken.
Bewoners:
►
Eerste bewoner was de ca. 1760 overleden Harmen Gerrits Sprikkel die getrouwd was met Janna
Jansen. Het echtpaar kreeg 4 kinderen: Jenneken (*1751), Geertruid (*1753), Roelof (*1756), en Maria (*1759).
Na het overlijden van Harmen trouwde Janna in 1761 met Hendrik Lammerts (*1736), zoon van Lammert
Derksen in de Belte te Holten. Uit dit tweede huwelijk van Janna werden 2 kinderen geboren: Harmen (*1761)
en de jong overleden Elisabeth (*1764).
Omstreeks 1771 overleed ook Janna Jansen. Hendrik Lammerts trouwde toen in 1772 met Geeske Trompers
dochter van Gerrit Trompers van de naastgelegen boerderij Trompers op de Holter Borkeld. Uit zijn tweede
huwelijk kreeg Hendrik maar liefst 9 kinderen waarvan er 2 op zeer jeugdige leeftijd overleden. De anderen
waren Janna (1772-1841) die trouwde met Teunis Teerink en in Eefde is overleden, Lysabeth (1775-1836) die
trouwde met Jannes Muilerman in Gorssel, Aaltjen (*1782), Gerrit Jan (*1784). Gerritdina (*1786), Harmen
(*1789) en Egbert die de opvolger werd. Alle kinderen van Hendrik Lammerts kregen de naam Sprikkelman.
►
Egbert Sprikkelman (1780-1851) trouwde in 1807 met Jenneken Wanders Knol (1782-1842) geboren
op Knols aan de Langstraate te Holten. Zij kregen 12 kinderen waarvan er vijf op jonge tot zeer jonge leeftijd
overleden; hierbij was een in 1830 geboren tweeling die Jenneken nog op 47-jarige leeftijd kreeg. Zoon Hendrik
(1808-1850) trouwde in 1838 met de weduwe Janna Tonissen uit Bathmen. Dochter Geertruy werd geboren in
1811. Willemina (*ca.1813) trouwde in 1845 in Deventer met Dirk van den Berg, nadat ze in haar ouderlijk huis
de onechte dochter Jenneken (1839-1840) had gekregen. Aaltjen (1817-1882) huwde in 1849 in Deventer de
weduwnaar en stoelenmaker Albertus Westerhuis. Jan Albert (1821-1875) trouwde in 1850 in Bathmen met
Hendrika Bosman. Harmina (1824-1905) kreeg in Deventer de zoon Johannes (ca. 1850-1851); zij trouwde in
1855 te Diepenveen met Hermanus Wittenberg en is in Epe overleden.
Dochter Janna (*1809) Sprikkelman werd de opvolgster.

Het vroegere Witmoos

►
Janna Sprikkelman (1809-1888) trouwde in
1836 met Gerrit Borkent (ca.1814-1873) zoon van Jan
Borkent (5.1.100). Dit echtpaar kreeg 8 kinderen.
Oudste dochter Janna (1836-1860) werd maar 23 jaar.
Egberdina (1837-1881) trouwde in 1866 met Gerrit Jan
Dolman uit Bathmen. Aaltjen (1840-1902) trouwde in
1870 in Rijssen met Berend Jan Oldereuver of Briel.
Jan Hendrik (1841-1874) trouwde in 1869 met
Alberdina Gerrits te Bathmen. Albert (1846-1903)
trouwde na het overlijden van zijn broer Jan Hendrik in
Deventer met zijn schoonzuster Alberdina Gerrits; hij
hertrouwde later met Harmina van de Wetering.
Hendrikus (1848-1885) trouwde in 1879 in Diepenveen
met Aaltje Postman van de Holter Borkeld. Hendrika

(1850-1923) trouwde in 1885 in Deventer met Harm Jan Nijdeken uit Apeldoorn en jongste zoon Gerrit (18551856) werd slechts 4 maand oud. Nadat echtgenoot Gerrit in 1873 was overleden en de kinderen het ouderlijk
huis hadden verlaten vertrok Janna Borkent-Sprikkelman in 1877 naar Deventer.
►
Nieuwe eigenaren vanaf 1878 werden Albert Borkent en daarna Egbert Wonnink. De boerderij werd nu
verhuurd. Eerste huurder was de oorspronkelijk uit Holten afkomstige Jan Paalman (1845-1914) en zijn
echtgenote, de in Laren geboren Willemken Dikkers (1853-1932). Zij waren in 1875 in Holten getrouwd. Hun
oudste zoon Albert (*1875) was in Rijssen geboren en trouwde in 1901 in Holten met Janna Oud Aanstoot. De
tweede zoon Hendrikus (*1877) was in Holten geboren, hij trouwde in 1901 in Wierden met Egberdina
Kampman uit Hellendoorn. De andere 3 kinderen werden op Sprikkelman geboren. Berend Jan (*1880) trouwde
in 1902 in Rijssen met Berendina Klein Nagelvoort van de boerderij Heetakke (5.1.060) en vestigde zich op de
Rijssener Borkeld (de plaats zou later ook Sprikkelman worden genoemd). Aaltje (*1882) trouwde in 1901 in
Wierden met Anthonie ter Avest. Berendina (*1884) was de laatste die op de Borkeld werd geboren want in
datzelfde jaar vertrok de familie Paalman naar Rijssen.
►
Vervolgens kwam in 1884 de in Holten geboren Hendrik Klein Nagelvoort (1838-1909) met zijn vrouw
Jenneken Brinks (1853-1912), eveneens geboren in Holten en hun zoon Gerrit Hendrik (1877-1901) naar de
boerderij Sprikkelman. Zoon Gerrit Hendrik trouwde in 1899 met Willemina Hendrika Megelink (*1877) uit
Holten. In 1900 werd hun dochter Johanna Hendrika geboren, maar het geluk was van korte duur want Gerrit
Hendrik overleed al in 1901. Hierna vertrok de jonge weduwe met haar dochter naar Rijssen waar zij in 1902
hertrouwde met Lammert Paalman. Haar schoonouders Hendrik en Jenneken overleden respectievelijk in 1909
en 1912 waarna de boerderij weer leeg kwam te staan.
►
Kort daarna verkochten de erfgenamen van Egbert Wonnink de boerderij aan Arent Jan Ulfman (18761947) en zijn vrouw Berendina Brinks (*1882), toen afkomstig uit Holten. Arent Jan was afkomstig van de
boerderij Ulfman (5.1.160) en Berendina kwam uit Rijssen. Het stel was in 1903 in Markelo getrouwd. In Holten
waren al 4 kinderen geboren en op Sprikkelman kwamen er nog 4 bij. Hun zoon heette Arent Jan (*1912). De 7
dochters waren: Jenneken (*1905), Johanna (*1906), Janna (*1908), Gerritdina (*1911), Berendina (*1915),
Hendrika (*1918) en Jansje Egberdina (*1921). In 1923 vertrok deze familie weer van deze boerderij om zich in
Rijssen te vestigen.
►
In het jaar 1924 werd de boerderij
Sprikkelman eigendom van Albert Aanstoot
(WitmoosAlbert, 1893-1966) en zijn vrouw
Willemina Kruimelaar (1896-1982). Beiden
waren in Holten geboren en daar in 1921
getrouwd. Hun 3 kinderen werden allen in
Deventer geboren: Egbert B. in 1923,
Jenneken in 1925 (zij overleed al na een
maand) en Johan in 1932. Johan ging met zijn
uit Enter afkomstige echtgenote Dini
Voortman in Holten wonen en Egbert werd de
opvolger.
►
Egbert Bernardus Aanstoot (19232007) trouwde met Diena Stegeman (†2008)
uit Hulsen maar het echtpaar bleef kinderloos.
Toen het paar op gevorderde leeftijd kwam vertrokken ze omstreeks 2001 naar Holten en werd de boerderij
aangekocht door de familie Dommerholt.
De nieuwe woning op Witmoos

►
Het in 1977 getrouwde paar Bert Dommerholt (*1955) en Ado Breukelman (*1955) was toen afkomstig
uit Nijverdal. Bert woonde voordien voornamelijk in Nijverdal en Ado werd in Soest geboren. Bert is zelfstandig
ondernemer en ook zijn echtgenote was werkzaam in het bedrijf. Ze kwamen hier met hun 4 kinderen. De
tweeling Rutger en Michiel was geboren in 1991. De oudste kinderen, Niels (*1980) en Kim (*1982) verlieten
het ouderlijk huis omstreeks 2003. Niels ging samenwonen in Utrecht en Kim vestigde zich met haar echtgenoot
in Almelo.

