
 
Boerderijnummer   2.3.052 
Erfnaam    de Bult 
Oudste vermelding   ca 1868 
Huidig adres    Gelselaarseweg 8 
 
Historie boerderij 
Deze boerderij werd omstreeks 1868 gesticht door Gerrit Hendrik Daalwijk (*1802), de aartsvader van 
de vele Daalwijken die later in dit deel van het Stokkumerbroek woonden.  
Gerrit Hendrik was geboren op Harjaans (2.1.100) waar zijn vader, afkomstig van erve Daalwijk in 
Herike, bij ingetrouwd was. Uit processtukken van eind 18e eeuw blijkt dat vader Daalwijk’s financieel 
beheer niet uitmuntte door degelijkheid. 
Na diens overlijden in 1809 was de weduwe dan ook genoodzaakt om in 1811 Harjaans te verkopen. 
Zij verbleef vervolgens met haar kinderen en nieuwe echtgenoot op de boerderij Endeman (2.4.330) 
bij de Kattenberg. 
Gerrit Hendrik ging werken als boerenknecht en trouwde in 1829 in Gelselaar, hoewel hij in 
Diepenheim, waar hij knecht was, bleef wonen. De geboorte van z’n oudste zoon moest zelfs 
aangegeven worden door de vroedvrouw, omdat hij tijdens de geboorte absent was. Gedurende de 
periode 1832 tot 1838 woonde hij met z’n gezin op het boerderijtje, nu bekend als Voelknopert, in 
Stokkum. Vandaar vertrok hij weer naar Gelselaar, waar hij op het adres O-42 (in 1849, daarna is het 
huisnummer geregeld veranderd), vlak bij de grens met Markelo, ging wonen. 
Toen vier zoons bijna gelijktijdig trouwden, trok men gezamenlijk rond 1868 weer naar de gemeente 
Markelo (alleen zoon Arend Jan bleef in de gemeente Borculo en vestigde zich in de buurtschap 
Nederbiel). Zoon Jan stichtte de boerderij Daalwijk bij de Schipbeek (2.1.413), zoon Jan Hendrik 
begon samen met z’n ouders deze boerderij de Bult op 3 ha grond die al in 1861 en 1863 was gekocht 
van de Marke Stokkum en van buurman Harmen Kreunen. De jongere zoon Jan Arend, die als 
nevenberoep het klompenmakersvak beoefende stichtte, in hetzelfde jaar iets verderop, een nieuwe 
boerderij die de naam de Klompenmaker kreeg (2.3.072). 
Een nog jongere zoon, Hendrik Jan, trouwde later in bij achterbuurman Broekgerrits (2.3.060). 
Door opeenvolgende aankopen was de Bult in 1878 al uitgegroeid tot 5½ ha en in 1985 tot 7½ ha. 

 
Bewoning 
Gerrit Hendrik Daalwijk (1802-1876) op 31-08-1829 te Borculo getrouwd met Maria Fenna Aleida 
Rouwhof (1806-1872) uit Gelselaar. 
Jan Hendrik Daalwijk (1837-1919) op 25-10-1864 te Borculo getrouwd met Janna Spreukkelhorst 
(1839-1913) van Kooyman (2.3.037) werd de opvolger op de Bult. 
Zoon Gerrit Hendrik Daalwijk (1874-1958) trouwde op 09-05-1903 met Arendina Heideman uit 
Diepenheim, op 23-03-1907 met Johanna Harmina Hilhorst een weduwe uit Borculo en vervolgens 
op 21-06-1913 met Hendrika Egberdina Bruinshorst uit Gelselaar. 
Zoon Gerrit Jan Daalwijk (1905-1972), zoon uit het eerste huwelijk van Gerrit Hendrik en 
veehandelaar van beroep, trouwde op 22-10-1932 met Jenneken Teunissen uit Borculo.  
Zoon Derk Jan Daalwijk (*1940) en z’n vrouw Toos Bovenschutte vertrekken in november 2001 

naar Borculo, waarna de boerderij De Bult verkocht zal worden. 
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