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5.2.380
erve Meulenkolk-Olijdam
1843
Holtdijk 6

Historie boerderij
De tegenwoordige boerderij Mölnkolk werd in 1843 gesticht door Jan Hendrik Meulenkolk, afkomstig van Groot
Meulenkolk (5.2.390). Een nog aanwezige
sluitsteen geeft dit aan: IHMK EZ MMK
1843, voorstellende Jan Hendrik
MeulenKolk Engele Ziel Mannes
MeulenKolk (de zoon).
Naderhand werd Jan Brunnekreeft uit
Goor de eigenaar van de boerderij en werd
Meulenkolk de pachter. Brunnekreeft was
ook eigenaar van Groot Meulenkolk
geweest.
De familie (Nieuwenhuis-)Brunnekreeft
kocht omstreeks 1901 ook het leegstaande
boerderijtje Tossen/Aal (5.2.375) en
voegde de daarbij behorende grond ook bij
het erf Möllnkolk. In 1905 werd de
boerderij gekocht door bewoner Hendrikus
Olijdam en zo boerden er 4 generaties
Olijdam op Mölnkolk. Bij de aankoop in
1905 omvatte de boerderij bijna 7 ha grond
wat door enkele kleine aankopen in de
jaren 20 werd uitgebreid tot 7¾ ha. In de
jaren 1939/1942 werd er 3 ha bijgekocht
zodat in 1968 de bedrijfsomvang bijna
10½ ha bedroeg. Een middengrote
boerderij dus met in de 70-er jaren een
flinke varkenshouderij. Omstreeks 1980
werd gestopt met de melkveehouderij.
Vanwege de afnemende gezondheid van
Jan Olijdam werd het bedrijf in de jaren
negentig verder afgebouwd. In 1996
verkocht men het erf. De boerderij werd
gekocht door de familie Groot en de
varkensstallen werden eigendom van de
Hendrikus Olijdam (*1908), Johanna Hendrika Olijdam-ter Balkt
familie Mensink op de Mösker. In 2006
(*1913), Jan Gerrit Olijdam (*1936) en Jan Hermannus Olijdam
werd de boerderij doorverkocht aan de
(*1878)
familie van Putten uit Rijssen, die het
geheel verbouwden tot woonboerderij voor 3 gezinnen. De familie Mensink verkocht de varkensschuren door
aan de aannemer Homan uit Enter. Dankzij de zogenaamde rood voor rood regeling begon deze in 2010 met de
bouw van een nieuwe woning, huidig adres Holtdijk 4b.
Bewoners:
►
Jan Hendrik Meulenkolk (1780-1856) die voorheen als eigenaar genoemd werd van Groot Meulenkolk
(Hartgerink) kwam omstreeks 1843 op deze nieuw gestichte boerderij met zijn uit het Westerflier afkomstige
echtgenote Engele Ziel (1791-1853) en hun kinderen Mannes (1821-1893), de beoogde opvolger en Janna (18171890). Mannes bleef echter ongehuwd evenals Janna. Wel kreeg Janna in 1855 de dochter Johanna Egberdina
die uiteindelijk de opvolgster werd.
►
Johanna Egberdina Meulenkolk (1855-1919) trouwde in 1877 met Hendrikus Olijdam (1851-1922) van
Broekhuis uit Kerspel-Goor. Het paar kreeg 6 kinderen: Aaltjen (*1881) die in 1913 trouwde met de
wagenmaker Jan Hendrik Schreurs op Hulsbeek in Markelo (Dorpsgeschiedenis 1.1.005) en in 1920 als gevolg
van de Spaanse griep is overleden, Berend Jan (1886-1887) die maar enkele weken leefde, Berendina (1889-

1959) die in 1909 trouwde met Mannus Krebbers op de Bekker (Hericke 3.3.120), Johanna Hendrika (18951995) die in 1919 trouwde met Gerrit Willem Hegeman op Plaslammert (5.2.420), Hendrik Jan (*1898) die maar
2 weken oud werd en oudste zoon Jan Hermannus (*1878) die de opvolger werd.
►
Jan Hermannus Olijdam (1878-1969) trouwde in 1908 met Geertruida Woestenenk (1887-1928) van de
boerderij Koenderink in Beusbergen (2.4.090). Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren. De oudste zoon
Hendrikus (*1908) werd de opvolger. Dochter Hendrika Johanna (1910-1996) trouwde in 1935 met Hendrik
Kranenberg van Hekhuis; ze gingen vanaf 1954 boeren op Spekenbrink in Kerspel Goor. Jan Hendrik (19171992) trouwde in 1944 met Harmina Schreurs van Vinkert (*1923) uit de Achterhoek. Tijdelijk werden zij, na
het overlijden van broer Hendrikus, de opvolgers maar in 1951 vertrokken ze naar Canada, waar ze in Alberta
o.a. woonden in Hythe, La Glace, Grande Prairie en Granum. Hun zoon Hendrikus (1945-1975) werd nog op
Mölnkolk geboren; hij overleed in Grande Prairie als gevolg van een stroomstoot. Harmen (1921-1965) trouwde
in 1943 met Maria Gerritdina Elkink (Mina) op Tibbert (Marckelo 1.3.380).
24-5-1940 OOK HIER EEN OORLOGSSLACHTOFFER
Thans is officieel bericht ontvangen, dat op 10 mei te Doesburg sneuvelde H. Olijdam uit de buurtschap Elsen. De
overledene was gehuwd.
Op een enkele uitzondering na, komen geregeld goede berichten van de militairen binnen en is de spanning bij de
meesten gebroken. Ook van de militairen die in Zeeland hebben gestreden, komen de berichten binnen, terwijl af en toe
verschillende in levenden lijve onverwacht voor hun vrouwen, ouders of familieleden staan. De groote vreugde is dan
nauwelijks te beschrijven. Postpersoneel, zoowel ambtenaar als bestellers, beijveren zich de binnenkomende goede
tijdingen te bezorgen, waarbij geen tijd wordt aangezien. Midden in den nacht klopt men nog op de deuren om de
tijding te overhandigen.
De geheel gemeente leeft met het leed van anderen mee en allen hopen vurig dat ook van de enkelingen, waarvan nog
geen bericht kwam, spoedig goed bericht binnen komt.

►

Hendrikus Olijdam (1908-1940) trouwde in 1935 met Johanna Hendrika ter Balkt (1913-2010) van de
boerderij Verdriet/ter Balkt aan de Holtdijk (Elsenerbroek 5.4.340).
Ze kregen 3 zonen. De oudste zoon Jan Gerrit (1936-1938) werd
slechts 2 jaar. Vader Hendrikus overleed op de eerste oorlogsdag 10
mei 1940 te Doesburg ten gevolge van oorlogshandelingen. Hun
tweede zoon Jan Hendrik (1938-1956) overleed ook op vrij
jeugdige leeftijd. Na het overlijden van haar man en 2 van haar
kinderen bleef Hanna Olijdam-ter Balkt alleen over met haar
jongste zoon Jan Gerrit (*1940) die de latere opvolger werd.

De bij de Duitse inval in 1940 gesneuvelde
Hendrikus Olijdam (*1908)

►
Jan Gerrit Olijdam (1940-1996) trouwde in 1964 met
Hermina Willemina Schreurs (Mina, *1942), afkomstig van de
boerderij Harm-Leuvink in het Groenland (Marckelo 1.5.100) toen
eigendom van Sligman op Lichtmissen. Het paar kreeg 3 kinderen:
Henk (*1965) werd musicus; hij trouwde met Marlies Both en
woont aan de Weverskamp. Martin (*1969) is werkzaam bij Univé
en woont met zijn echtgenote Ida Udink in Goor. Inge (*1972)
trouwde met Erik van den Burg in Goor, maar ging naderhand
scheiden. Nu woont ze samen met haar vriend Bertel Oplaat aan de
Prinses Beatrixstraat. Vanwege de afnemende gezondheid van Jan
kocht het echtpaar Olijdam-Schreurs eind 1995 een woning aan de
Koekoekslaan. Even later werd de boerderij verkocht. Moeder
Hanna verhuisde naar de Göttelaan en Jan en Mina betrokken begin
1996 hun nieuwe woning, echter Jan overleed al in hetzelfde jaar.
Nadat ze een aantal jaren alleen was geweest, ging Mina
samenwonen met Leon ten Elzen.

9-8-1940
Enorme belangstelling bij de begrafenis van wijlen H. Olijdam
Onder enorme belangstelling, als blijk van medeleven werd
Donderdagmiddag alhier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den 10
Mei te Doesburg gesneuvelde militair Hendrikus Olijdam, uit de buurtschap
Elsen. Ds. G.C. Schellenberg sprak in de Ned. Herv. Kerk een
herdenkingsrede uit, die door ongeveer 300 personen werd bijgewoond.
Hieronder merkten we o.m. op, behalve naaste familie, buren en vrienden, het
dag. Bestuur der gemeente, kerkeraadsleden, afgevaardigden van de
“Eendracht” te Elsen, de B.O.O. afd. Markelo, de predikant uit Rijssen,
waaronder Elsen kerkelijk ressorteert en een groot aantal gedemobiliseerden,
waaronder enkele van buiten de gemeente. Om kwart voor drie stopte de
lijkauto voor het kerkplein en werd een vijftal kransen op de baar gelegd nl.
van het ouderlijk huis, de buren, de “Eendracht”, den B.O.O. en van de
gedemobiliseerden uit de gemeente. Daarna zette onder klokgelui de lange
stoet zich in beweging, waarbij zich onderweg nog velen aansloten, naar het
kerkhof. De lijkbaar werd naar het eeregraf, door de gemeente daarvoor
aangewezen, gedragen door strijdmakkers van wijlen Olijdam. Hiervan
richtte de heer H.J. Pasman namens deze eenige hartelijke woorden van
afscheid tot hun trouwen kameraad, die voor het vaderland was gevallen.
Burgemeester Mr. Korthals Altes sprak namens de gemeente eenige woorden
van troost tot de familie. Hij schetste het vele leed, dat reeds was geleden. Er
is troost in de gedachte, dat hij voor het vaderland, ook voor ons, is gevallen.
Nog sprak aan de groeve de predikant uit Rijssen eenige hartelijke woorden
van deelneming en dankte namens de familie voor de groote eer hun man,
vader, zoon en broeder bewezen.

►
Na het vertrek van de
familie Olijdam woonde hier vanaf
1996, toen komend vanuit
Bodegraven, Pieter Groot met
echtgenote Marijke Meuwissen.
Verder was er nog de huisvriendin
Joke de Melker die in 2005 in
Elsen is overleden. Pieter was o.a.
werkzaam bij de Universiteit
Twente in Enschede. Tijdens hun
verblijf in Elsen scheidden Pieter
en Marijke. Marijke is in 2005 naar
Rijssen verhuisd; Pieter ging in
2006 in Enschede wonen.

►
Vanaf 2007 wordt de
boerderij bewoond door de familie
van Putten. Het in 1973 getrouwde
paar Jan van Putten (*1944) en
Wies Keizer (*1947) kwamen hier
wonen met hun jongste zoon en
hun dochter met haar gezin. De
gepensioneerde bouwvakker woont
met zijn echtgenote in een gedeelte
van het voorhuis. Aan de andere
kant woont dochter Jorieke (*1976), die in 2001 trouwde met de ICT-er Edwin van den Belt (*1974). Ze hebben
4 kinderen: Matthijs (*2002), Julian (*2004), Lieke (*2007) en Chiel (*2011). In het achterhuis woont zoon
Herbert van Putten (*1979), zelfstandig aannemer. Hij trouwde in 2013 met Mirjam Hegeman (*1985) van
Plaslammert (5.2.420).

