Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.1.105
erve Olden of Kleine Borkent
begin 17e eeuw
ca 1793

Historie boerderij
Dit erf, naderhand ook “Kleyne Borkent” genoemd, was waarschijnlijk een van de oudste boerderijen van de
Borkeld en de voorloper van bovengenoemde boerderij Borkent. De Borkeld was lange tijd een verlaten gebied,
wellicht ten gevolge van de massale zandverstuivingen. Omdat dit misschien de oudste boerderij in dit gebied
was kan de naam Borkent afgeleid zijn van “de Borkeld”, mogelijk als Bork-ent: liggend aan (het eind) van de
Borkeld.
In het markeboek van Elsen staat dat Jan van Gesscher in 1636 “sall tot en aen sijn erve en goet die Borckel
erfflijck en ewelijck sall hebben en holden, eene wahr inde Elssener Marcke“.
In 1675 worden er maar 2 erven genoemd op de Elsener Borkeld en dat zijn “Borchert” (Borkent) en “Boelinck”
(Bolink). In 1674 kreeg Hermen Borkent een vergoeding van 28 guldens en 3 stuivers na de inval van de
bisschop van Munster. In 1734 behoorde het erf voor de helft aan de Heeren Boekholt en Putman.
1749. Aangegraven landen: den Olden of Kleyne Borkent een kamp gront bij het huis bestaende in bouw- als
ook goordenlant soo als denselven in sijn hoedaenigheyt ligt, is bij ooverslag groot 13 sch geseey gront,
geestimeert op 325 gld.
In 1750 moest Jan Borkent hoofdgeld betalen voor 1 hoofd. Bij de volkstelling van 1795 werd deze boerderij
niet meer genoemd.
Bewoners:
►
De eerste bewoner die genoemd werd was Hermen Borkend. Van hem zijn 3 dochters bekend. Dochter
Jenne trouwde in 1703 met de weduwnaar Jan Huiskes. Hendrickjen trouwde in 1720 met Jan Berents
Hobbelink en Geesken trouwde in 1720 met de weduwnaar Egbert Hendriks en in 1723 met weduwnaar
Hendrick Jansen Heckers.
►
Omstreeks 1698 trouwde een Willem Jansen (Borckent) met Hendrickjen NN. Van hen zijn 5 kinderen
Borckent bekend. Oudste dochter Swaentjen (*1701) trouwde in 1728 met weduwnaar Jan Jansen Colckman
(Lammertink) in Hogeweteringe. Jenneken werd geboren in 1704, Megtelt in 1706 en Teunisken in 1709. Zoon
Jan (*1700) werd de opvolger.
Mogelijk was er ook nog een dochter Aaltjen; deze trouwde in 1741 met Gerrit Jansen op de Bomhof in
Colmschate en hertrouwde in 1748 met Klaas Hendriksen Jansen in Hellendoorn.
►
Jan Borckent (1700-ca.1756) trouwde in 1728 met Jenneken Roessink (1707-ca. 1732) van de boerderij
Roos (5.2.160), in 1733 met Henders Lammerts (1706-ca. 1750) afkomstig van de Langstraat (Holten) en in
1751 met Aeltjen Gerrits uit Holten. Uit het eerste huwelijk werden 2 kinderen geboren: de jong overleden Jan
Borckent (*1731) en Willem Borkent (*1730) die trouwde met Maria van het Schott en waarschijnlijk tijdelijk
opvolger werd.
De zoon Jan Borkent (1734-1818) uit het tweede huwelijk trouwde vermoedelijk in 1752 in Holten met Anna
Janzen en hertrouwde op latere leeftijd met de weduwe Geertruit Knijpen op de Visscher in Markelosebroek.
Uit het derde huwelijk van Jan Borckent werden nog 2 kinderen geboren: Janna Borckent (*1756) en Hendrine
Ouden Borkent (*1752) die later de opvolgster zou worden.
Omstreek 1756 overleed Jan Borckent. Aeltjen Gerrits trouwde toen in hetzelfde jaar met Gerrit Jansen, zoon
van Jan Kleinjongen. Het stel verhuisde omstreeks 1760 naar Trompers op de Holter Borkeld. Uit dit tweede
huwelijk van Aeltjen werden nog weer 4 kinderen geboren. In 1757 werd de zoon Jan Ouden Borkent geboren;
hij overleed op jonge leeftijd. In 1760 werd op Trompers weer een Jan geboren, nu Jansen genoemd. In 1763
kwam nog Jannes en in 1766 Gerrit Jan Jansen.
►
De zoon Willem (*1730) uit het eerste huwelijk van Jan Borckent werd waarschijnlijk tijdelijk de
opvolger. Hij trouwde in 1767 met Maria van het Schott, dochter van Gerrit van het Schott uit Elsen. Zij kregen
2 kinderen: Jan geboren in 1769 en Jenne geboren in 1778.
►
Halfzuster Hendrine Ouden/Klein Borkent (*1752), dochter van Jan Borckent en Aeltjen Gerrits,
trouwde in 1779 met de pannenbakker Daniel Stittelaar (ca. *1731), weduwnaar van Maria Klaassen (Claazen).
Hun oudste kind werd geboren op “de Pannenbakkerij” op de Borkeld en hun jongste op de boerderij “Daniels”
op de Holter Borkeld. Vermoedelijk kwam het gezin omstreeks 1781 wonen op Olden Borkent. Het echtpaar

kreeg 6 kinderen die allen de naam Stittelaar kregen: Maria (1780-1851), Gerrit (1781-1864) die in 1804 in
Colmschate trouwde met Henders Olthof en in 1855 op 73-jarige leeftijd met Geertruid van Duuren in Deventer,
Albert (*1784), Jan Willem (*1787), Geertrui (1791-1856) en Jenneken (*1794). Omstreeks 1794 vertrok het
gezin naar het nieuwe “Daniels” op de Holter Borkeld. Waarschijnlijk waren zij de laatste bewoners van de
boerderij Olden Borkent.

