
Boerderijnummer   5.1.110 

Erfnaam    erve Bolink(-Garard) 

Oudste vermelding   1675 

Huidig adres    De Oplegger 29 

Historie boerderij 

 

Samen met Borkent is het erve Bolink de oudste boerderij van de Elsener Borkeld. Het huidige adres is De 

Oplegger 29; voorheen was dat Borkeldweg 29. De boerderij werd voor het eerst genoemd in het 

vuurstedenregister van 1675, toen het huis blijkbaar was afgebrand. In 1734 waren de Heeren Boekholt en 

Putman de eigenaren. In 1750 werd de Bolinkplaatse eigendom van Jan Schuitert jr. uit Holten die het voor 1700 

gulden kocht van Putman. 

In 1791 geeft Berend Jan Schuitert het versterf aan van zijn broeder Jan Schuitert, waardoor op hem is komen te 

vervallen 1/7 part van de eene halfscheid en 1/4 part in de andere halfscheid van de markenrigtersplaats van 

Markelo, met desselfs onderhoorige hooylanden, de Hulsebeeke Maaten genaamt, alsmeede in het erve en goed 

Bolink op den Borkel. 

In 1794 leent Mette Bolink, wed. van Jan Bijvank, f 200,- en haar zuster Jenneken Bolink, wed. van Gerrit 

Philipsborg, f 150,- aan Hendrik Overesch op Kappert en vrouw Hendrika Kappert. 

In 1811 had men hier 2 koeien en 2 kalveren. 

In 1835 en in 1843 was de familie Broeze uit Ypelo de eigenaar. Van ca.1825 tot 1898 werd de boerderij 

bewoond door een familie Stam. Deze familie afkomstig van de Rijssener Borkeld had van oudsher veel invloed 

op het wel en wee van de bewoners op de Borkeld. Toen Harmen Stam in 1864 de eigenaar werd behoorde er 8,7 

ha grond bij deze boerderij en door een aankoop van 1,7 ha werd de totale oppervlakte 10,4 ha. 

In het jaar 1898 werd het erve Bolink in het openbaar verkocht. De boerderij met 9,7 ha grond werd aangekocht 

door Teunis Aanstoot. Zijn zoon Gerrit Albertus (Gerhard) verkocht in 1952 een perceel heidegrond en hield 

uiteindelijk 4,5 ha over. In een houten schuurtje dat voor het woonhuis stond begon de nog ongetrouwde broer 

van Gerhard, Johan Aanstoot in de jaren dertig van de vorige eeuw een fietsenreparatiebedrijfje (als voorloper op 

zijn fietsenzaak in Holten). 

In het jaar 1978 verkochten de erfgenamen van Gerhard Aanstoot de boerderij. Het huis kwam in het bezit van 

een aannemer die het verbouwde tot een woonboerderij en het doorverkocht aan een familie van Vliet. In 1985 

werd de familie van der Werf, toen afkomstig uit het dorp Markelo de eigenaar. Zij bouwden in 2004 een nieuwe 

woning naast de boerderij. Een jaar later werd de oude boerderij Bolink afgebroken. 

Er is nog een restant van de Bentheimer waterput aanwezig met het jaartal 1777. 

 

Bewoners: 

 

► De oudste bewoner van deze boerderij die genoemd werd was Herman Bolink. Hij trouwde in 1664 met 

Maria Egbers Oems, weduwe van Derk Rotgers uit Elsen. 

Van het paar zijn 2 kinderen bekend. Zoon Gerrijt werd geboren in 1670 en Aeltien in 1679. 

 

► Vervolgens werd genoemd Egbert 

Roelofs Bolink. Deze had 2 zonen. Roelof (ca. 

1685-ca. 1748) die in 1711 in Holten trouwde met 

Eva Philips en op Lössen op de Holter Borkeld 

ging wonen en Jan Egberts Bolink (*1680) die in 

1723 trouwde met de weduwe Fenneken Alberts 

op de Borkeld. 

 

► Omstreeks het jaar 1700 woonde hier een 

Willem Bolink, zoon van Wander Bolink die 

getrouwd was met Geesken NN. Zij was wellicht 

een dochter van bovenstaande Egbert Roelofs 

Bolink. Dit paar had 2 kinderen. Dochter 

Egbertjen (*ca.1697) trouwde in 1718 in Holten 

met Derk Jansen Meyer. De zoon Hendrick (*ca. 

1695) werd de latere opvolger. 

Omstreeks 1705 overleed Geesken NN, waarna Willem Bolink in 1707 te Holten hertrouwde met Jenneken 

Hendrikx Twenhaar. Uit dit tweede huwelijk van Willem werden 4 kinderen geboren. De oudste 2 dochters 

stierven al op zeer jeugdige leeftijd. Zoon Werner werd geboren in 1711 en dochter Geesken in 1716. 

 

Boerderij Bolink in 1975 



► Opvolger Hendrick Bolink (*ca. 1695) trouwde in 1725 met Mette Hendriks (1696-ca.1728), dochter 

van Hendrik Willems op de Borkeld. Dit stel kreeg 2 kinderen. De zoon Werner (*1726) werd maar 4 jaar oud. 

Dochter Mette zou later de opvolgster worden. 

Al omstreeks 1728 overleed moeder Mette Hendriks. De weduwnaar Hendrick Bolink trouwde toen ca. 1729 met 

Janna Vissers (*ca.1705), dochter van Jan Vissers op de Borkeld. Met haar kreeg Hendrick nog weer 8 kinderen. 

Oudste dochter Jenneken (*ca.1730) trouwde in 1755 met Gerrit Hendriksen Maatman of Philipsborg. Willem 

(*1732) overleed jong evenals zijn broertje die weer Willem (*1734) heette. Jan (*1737) die waarschijnlijk na 

zijn halfzuster Mette de opvolger werd, trouwde in 1784 met Berendine Endeman. Jannes werd geboren in 1739 

en in 1742 Willem, die op jeugdige leeftijd overleed. Engbert werd geboren in 1746 en Hendrine in 1747. 

 

► Mette Bolink (*1728) trouwde in 1753 met Jan Olden Bijvang, zoon van Jan Olden Bijvang te Raalte. 

Zij kregen de zoon Hendrikus, die naderhand de opvolger op Bolink werd. 

De halfbroer van Mette, Jan Bolink trouwde in 1784 met Berendine Endeman, dochter van Jan Endeman aan de 

Langstraat. Zij kregen 2 zonen. Hendrik, geboren in 1784, trouwde in 1812 in Holten met Jenneken Klaasses, 

hertrouwde in 1816 met Hendrientje Gerritzen Achterkamp en vervolgens in 1823 met Jenneken Kruimelaar; hij 

overleed in 1847 in Look (Holten). Jan (1786-1849) trouwde in 1810 met Janna Hoekman, weduwe van Hendrik 

Schoolen op Schoolgerrit (5.1.025). 

 

► De zoon van Mette Bolink en Jan Olden Bijvang, Hendrikus Olden Bijvang of Bolink werd toen de 

opvolger. Hij trouwde in 1798 met Maria Brinkhuis (1775-1849) geboren te Neerdorp. Echter Hendrikus 

overleed al omstreeks 1801, zodat de weduwe in 1802 hertrouwde met Jan Hoogeveen (1781-1856) afkomstig 

van ’n Witten (5.1.010). Op Bolink werden 3 kinderen van dit paar geboren. Hendrika Bolink werd geboren in 

1803, Hendrina in 1805 en Gerrit in 1807. Omstreeks 1808 vertrok dit gezin naar hun nieuwgestichte boerderij 

Nijveld, later de Kiete (5.1.050). 

 

► Nieuwe bewoners werden omstreeks 1809 de in Ruurlo geboren Jan Vruggink (1779-1831) die in 1805 

was getrouwd met Henders Klein Hidding (1783-1860) uit Exel. 

Ze brachten de moeder van Henders, Hendrika Hidding, weduwe van Arend Leunk mee. Ook de broer van 

Henders, Teunis Leunk (*1800) was van Exel meegekomen naar Bolink. Hij overleed echter al in 1818. Het 

echtpaar Vruggink-Klein Hidding kreeg 4 kinderen. De 

oudste Arend (1808-1876) was al in Exel geboren; hij 

trouwde in 1836 met Janna Ebbekink van de 

Pongershutte (Marckelo 1.3.270) en zou de opvolger 

op Groot Looker (Hericke 3.3.165) worden. De zoon 

Evert (1811-1835) overleed op 24 jarige leeftijd. 

Dochter Gerritdina (1814-1817) werd slecht 2 jaar oud. 

In 1819 volgde weer een Gerritdina die in Holten werd 

geboren: zij trouwde in 1847 met Jan Hendrik 

Oldenhof (Hericke 3.3.330) en overleed in 1886. De 

familie Vruggink vertrok waarschijnlijk ca. 1818 eerst 

naar Holten en vestigde zich later in Herike op Groot 

Looker. 

 

► Vervolgens woonde er enkele jaren de familie Wibbelink-Aalpol, afkomstig uit Holten. Toen hun 

dochter Maria Wibbelink in 1824 trouwde met Gerrit Jan Stam, afkomstig van de Rijssener Borkeld, vertrokken 

de ouders samen met hun zoon Derk (1802-1888) naar de boerderij Groot Nijland aan wat nu de Roudaalterweg 

is (Marckelo 1.5.010), terwijl het jonge stel op Bolink bleef wonen. 

 

► Maria Wibbelink (1799-1851) en Gerrit Jan 

Stam (1788-1874) kregen 3 kinderen. Zoon Jan (1827-

1905) trouwde in 1863 in Holten met Jenneken Zwiersen 

en vestigde zich in Okkenbroek (Diepenveen). Dochter 

Jenneken (1829-1905) trouwde in 1852 met Gerrit 

Koordes in Holten. Oudste zoon Harmen (*1824) werd 

de opvolger op Bolink. 

 

► Harmen Stam (1824-1895) trouwde in 1852 met 

Aaltjen Stoevenbeld (1828-1891) uit Holten. Zij kregen 

4 kinderen. Dochter Maria (*1853) overleed al op 5 

jarige leeftijd. Janna (1856-1947) trouwde in 1881 met 

Nieuwe landhuis op erve Bolink 

Schaapskudde op erve Bolink in 1966 met schaapherder 

Gerrit Albertus Aanstoot (*1906) 



Hendrik Jan Wolters in Holten. Jongste dochter Maria (1863-1931) trouwde in 1890 met Jan Albert Klein 

Baltink eveneens in Holten. Zoon Gerrit Jan (*1859) werd de opvolger. 

 

► Gerrit Jan Stam (1859-1924) trouwde in 1891 met Gerritjen Bakker (1867-1944), geboren in Bathmen. 

Dit paar kreeg eerst een levenloos kind en nadien werden nog 3 kinderen geboren. 

Dochter Aaltjen (*1894) trouwde in 1919 in Holten met Jan Karkdijk. Herman (1896-1966) trouwde met Minke 

Zanting in Nijkerk. Diena werd geboren in 1898. In datzelfde jaar vertrok deze familie van de boerderij Bolink 

naar Rijssen, waar nog vier kinderen werden geboren. 

 

► Nieuwe bewoner werd toen Teunis Aanstoot (1868-1938). Hij was afkomstig uit Holten en in 1887 

getrouwd met Johanna Stam (1871-1937), geboren op de boerderij Stam op de Rijssener Borkeld. Wellicht was 

ze verwant met bovengenoemde familie Stam. Toen het paar op Bolink kwam wonen hadden ze al 5 kinderen en 

hier kwamen er nog 5 bij. Oudste dochter Gerritdina (1887-1978) trouwde in 1918 met Klaas Sloots in Almelo. 

Fenneken (1888-1965) trouwde in 1908 in Holten met Hendrikus Rietman. Hendrik Jan (1890-1970) trouwde in 

1916 met Gerrritjen Krommendijk in Wierden. Gerritdina Johanna (*1897) vertrok naar Rijssen en trouwde met 

H. Wieldraaijer. Berent Willem (1899-1945) trouwde in 1921 te Wierden met Hendrina Dasselaar. Gerritje 

(*1904) trouwde met Jan Pieters Tukker in Wierden. Gerrit Albertus, Gerhard genoemd (1906-1977), woonde 

jaren als vrijgezel op Bolink maar trouwde nog op latere leeftijd met Antonia (Toos) Kars. Aaltje (*1908) 

trouwde in 1932 met de kleermaker Hendrik Jan Marsman in Gramsbergen. Jongste zoon Johan (*1913) trouwde 

met Hendrika Hulsman. Hij begon al voor zijn trouwen met het herstellen van fietsen in het kookhuis voor de 

boerderij. Later had hij een fietsenzaak in Holten. Tegenwoordig is het een taxibedrijf. Zoon Egbert (*1892) 

werd de opvolger. 

 

► Egbert Aanstoot (1892-1928) trouwde in 

1915 met Johanna Gerritdina Kolkman (1894-ca. 

1983) uit Holten. Dit echtpaar kreeg 3 kinderen. 

Egbert Aanstoot overleed al in 1928. De weduwe 

Aanstoot-Kolkman bleef aanvankelijk nog wonen 

op Bolink, maar omdat de relatie met haar toen nog 

ongehuwde zwager Gerhard niet optimaal was 

vertrok ze in 1939 met haar kinderen naar Holten. 

Dochter Johanna (*1916) trouwde met Hendrik Jan 

Beldman. Zoon Jannes (*1918) trouwde in 1946 

met Christina Kremer; hij had eerst een 

textielhandeltje, was in de oorlog marechaussee en 

later politieagent. Teunis (*1921) trouwde in 

Nijverdal met Grietje Wubbeling en begon daar 

een fietsenzaak, die later door zijn zoon en 

kleinzoon werd voortgezet. 

De zwager van Johanna Gerritdina Kolkman, 

Gerhard Aanstoot was de eerste schaapherder van de Borkeld. Hij was een grote, eigenzinnige man met een 

enorme eetlust. Hij trouwde op latere leeftijd met Toos Kars, afkomstig uit Apeldoorn. Maar het paar kreeg geen 

kinderen. Na het overlijden van Gerhard in 1977 werd de boerderij in 1978 verkocht en verbouwd tot 

woonboerderij. 

 

► De woonboerderij kwam in het bezit van een familie van Vliet, welke er woonde tot 1983 en toen 

vertrok naar Ermelo. Na anderhalf jaar leegstand werd in 1985 de familie van der Werf de eigenaar en deze 

familie woont er tot op heden nog. De tegelhandelaar Frank van der Werf (*1953) trouwde in 1975 met Tiny de 

Dood (*1955). Beiden zijn in Sneek geboren en ze woonden vanaf hun trouwjaar aan de Tolweg in Markelo. Het 

paar kwam hier wonen met hun 2 kinderen: Julia (*1977) en Peter (*1981). Dochter Julia verhuisde naar 

Amsterdam en Peter bleef hier op de Borkeld wonen. 

V.l.n.r: Jannes Aanstoot (*1918), Egbert Aanstoot (*1892), Teunis 

Aanstoot (*1921), Johanna Gerritdina Aanstoot-Kolkman (*1894) en 

Johanna Aanstoot (*1916) 


