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Historie boerderij
De boerderij Stam, huidig adres De Oplegger 12 en voorheen Borkeldweg 12 werd in 1858 gesticht door Gerrit
Jan Stam, afkomstig van de boerderij Stam op de Rijssener Borkeld.
Boven de niendeure zit nog de sluitsteen met de initialen
GJS TSM 1858. Dit zijn de afkortingen van de namen van
de eerste bewoners Gerrit Jan Stam en Teune Staman. In de
volksmond werd deze boerderij vaak Teunemeuje genoemd
naar bewoonster Teune Staman.
Gerrit Jan Stam had van zijn vader ruim 3 ha grond
verkregen; hij kocht er zelf heidegrond bij, onder meer van
de timmermansfamilie Broeze uit Ypelo (eerder ook
eigenaar van Bolink 5.1.110), zodat hij in totaal ongeveer 9,3
ha bezat. Dit bezit was in 1894 overgegaan naar de weduwe
Stam, waarop omstreeks 1910 haar zoon Gerrit eigenaar
werd. Deze kocht er nog een hectare heide bij, zodat het
bezit toen 10,3 ha omvatte. De ongehuwde Gerrit Hendrik
Stam was in 1940 eigenaar; na een verkoop had hij nog ca.
Boerderij Stam in 1969
8,7 ha. Deze omvang bleef zo, toen Gerrit Stam rond 1957
de eigenaar werd. In 1957 werd naast de boerderij een nieuw woonhuis gebouwd. Tot 1996 werd op deze
boerderij geboerd.
Bewoners:
►
De eerste bewoner was Gerrit Jan Stam (1825-1888) die in 1858 getrouwd was met de uit Hellendoorn
afkomstige Teune Staman (1833-1910). Gerrit Jan bouwde dus een boerderij tegenover Bolink waar zijn oom
Gerrit Jan vanaf 1824 woonde. Het echtpaar kreeg 6 kinderen. Zoon Fredrikus
(1862-1939) trouwde in 1894 met Hendrika Karkdijk. Jan (*1865) werd maar
3 jaar. Hij overleed 6 dagen na zijn zusje Maria (*1868), die nog geen jaar oud
werd. Jan (1871-1948) trouwde in 1903 met Hendrika Johanna Koopman te
Holten. Jan Albert (1873-1941) trouwde in 1899 met Janna Maneschijn uit
Hellendoorn en ging naderhand in Wierden wonen. Oudste zoon Gerrit
(*1859) werd de opvolger. Omstreeks 1881 kreeg de familie tijdelijk inwoning
van Johanna Stam en haar echtgenoot Hendrik Jan Wolters, die in datzelfde
jaar waren getrouwd. Johanna was een dochter van de neef en de buurman van
Gerrit Jan, Harmen Stam. Haar zonen
Gerrit (*1881) en Herman (*1884)
werden hier geboren. In 1887 vertrok
deze familie naar Rijssen.
►
Gerrit Stam (1859-1938)
trouwde in 1888 met Hendrika
Pongers (1863-1951) afkomstig van
Hendrika Stam-Pongers (*1863)
Pongert uit de Dijkerhoek (Marckelo
1.2.080). Zij kregen 6 kinderen. Gerrit Hendrik (1892-1968) bleef
ongehuwd. Tonia (*1895) trouwde in 1921 met Hendrik Hulsman in de
Holter Beuseberg. Johanna (1898-1925) overleed op 27 jarige leeftijd.
Maria (*1902) trouwde in 1924 met de dichtbij wonende Jan Hendrik
Bolink (Mil’nkamp) op de Holter Borkeld. Gerhard (*1906) trouwde met
Ziena Schooten in Wierden. Oudste zoon Gerrit Jan (*1888) werd de
opvolger.
►
Gerrit Jan Stam (1888-1931) trouwde in 1919 met Aaltje
Kolkman (1897-1971), dochter van Jannes Kolkman (Broodjans) uit
Holten. Dit paar kreeg 5 kinderen. Dochter Hendrika (Dika, *1921)

Aaltje Kolkman (*1897) en Gerrit Jan
Stam (*1888)

trouwde met Hendrikus Landeweerd op “Platvoet” in Holten. Jansje (1923-1997) trouwde met Gerrit Diederik
Landeweerd van “Fort’n” in Look (Holten) en verhuisde naar Deventer. Gerritje (*1925) trouwde met Willem
Otten uit Rijssen en vertrok later naar Hilversum en jongste zoon Frederik (1930-ca. 1965) trouwde met de uit
Groningen afkomstige Grietje (Gré) Burgler en verhuisde naar Haarlem. De zoon Gerrit (*1927) werd de
opvolger.
►
Gerrit Stam (1927-2013) trouwde in 1957 met de uit de nabijheid van de Rijssener Borkeld afkomstige
Heiltje Henrika (Riek) Veldhuis (*1930). Het stel kreeg 4 kinderen: Gerrit Jan (*1958) die veearts werd en naar
Wierden vertrok, Janneke (*1959) die in Den Haag ging wonen, Alie Gerdien (*1961) die naar Deventer
verhuisde en Berend Willem (Wilco *1965) die hier zou blijven wonen. Gerrit en Riek woonden tot in 2010 op
de boerderij waarop ze naar Holten zijn vertrokken.
►
Wilco Stam (*1965) trouwde in 2003 met Francis Nijenhuis (*1974), toen afkomstig uit Zutphen. Wilco
en Francis kregen in 2006 zoon Luuk.

