
Boerderijnummer   5.1.050 

Erfnaam    erve Nijveld-de Kiete 

Oudste vermelding   1808 

Afgebroken    1970 

Historie boerderij 
 
Deze boerderij die eerst Nijveld heette werd in 1808 gesticht door Jan Hoogeveen geboren op ’n Witten als zoon 

van Gerrit Hoogeveen. Jan en zijn gezin waren toen afkomstig van de boerderij Bolink (5.1.110). De boerderij 

“de Kiete” stond voor het viaduct over de A1 en dan ongeveer 125 m. westelijk van de huidige Borkeldweg 

(vlak aan de A1). Het stuk bouwland wat daar nog ligt behoorde tot het huisperceel van dit erf. Het viaduct in de 

Borkeldweg heet dan ook “De Kiete”. De stichter van deze boerderij, Jan Bolink (ook Nijveld of Hoogeveen 

genaamd), verkreeg het huis en erf in 1849 van de marke. Hij deed het over aan zijn zoon Gerrit Bolink die 

daarnaast 6,3 ha van de marke kreeg. De oppervlakte liep daarna op tot ongeveer 7,9 ha. In 1878 werd 2,9 ha 

grond verkocht aan buurman Teunis Vosgezang op Swoferink (5.1.040). De boerderij met 3,8 ha werd verkocht 

aan Hendrik Jan Wormgoor uit Diepenheim, die het bezit in 1879 doorverkocht aan Gerrit Jan Letink. In 1968 

werd diens kleinzoon Jan Hendrik Letink de eigenaar van het boerderijtje met 3,6 ha grond. In verband met de 

aanleg van de A1 volgde in 1970 verkoop van de grond en afbraak van de boerderij. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner was de dagloner Jan Hoogeveen (1781-1856) geboren op ’n Witten en in 1802 

getrouwd met Maria Brinkhuis (1775-1849) geboren in Neerdorp Holten en weduwe van Hendrikus Bolink. Uit 

het huwelijk werden 6 kinderen geboren die zowel Nijveld als Bolink gingen heten: Hendrika (1803-1860) bleef 

ongehuwd, Hendrina (1805-1890) trouwde in 1834 met Jan Oolbekkink op OostJan (5.1.140), Jan (*1811) werd 

maar een half jaar, Jenneken (1812-1876) woonde ongehuwd samen met de uit Duitsland afkomstige Johannes 

Henricus Josephus Eppink (5.3.220), Dirksken (*1817) overleed op 1-jarige leeftijd en oudste zoon Gerrit 

(*1807) werd de opvolger. 

 

► Gerrit Bolink (1807-1877) trouwde in 1833 met Jenneken Kuipers (1806-1849), dochter van Berend 

Kuipers in de Achterhoek (Marckelo 1.3.020). Al in 1830 was de dochter Janna (1830-1903) geboren, die in 

1854 trouwde met Gerrit Jan Snellink op Klein Laandevers (Stockum 2.2.270). Verder kregen Gerrit en 

Jenneken nog 6 kinderen waarvan de laatste 2 levenloos werden geboren. Zoon Gerrit Hendrik (1834-1871) 

trouwde in 1868 met Jenneken Dijkink van Sink in de Achterhoek (Marckelo 1.3.230), Hermannus (1835-1926) 

trouwde in 1862 met Jenneken Knopert van Knopert in Stokkum (Stockum 2.2.340) en in 1878 met Reintje 

Bruinshorst, Berend Jan (1839-1916) trouwde in 1868 met Hendrika ten Dam en Willemina (*1843) werd 

slechts 3 jaar oud. 

Na het overlijden van Jenneken Kuipers in 1849 trouwde Gerrit Bolink met Hendrika Stegeman (1809-1873) 

dochter van Teunis Stegeman uit Neerdorp en weduwe van Teunis Vorsgezang op de naburige boerderij 

Swoferink (5.1.040). Gerrit kreeg met haar nog weer 3 kinderen. De beide zoontjes stierven op zeer jeugdige 

leeftijd in 1853. Dochter Jenneken (1857-1892) trouwde in 1875 met Gerrit Hofmeijer uit Laren. Hun oudste 

kind Hendrikus (*1876) werd nog op Nijveld geboren. Omstreeks 1860 verhuisde Gerrit Bolink met zijn tweede 

vrouw en hun dochter tijdelijk naar Swoferink, Waarschijnlijk ruilden ze met de daar wonende familie Nokkert 

die naar Nijveld kwam. 

 

► De arbeider Hendrik Jan Nokkert (*1826), geboren te Holten was in 1853 getrouwd met de Larense 

Geesken Heijink. Het echtpaar wisselde geregeld van woning. Zo woonden ze in Laren vervolgens op 

Swoferink, Nijveld, in een huis in het Elsenerbroek, daarna nog in Stokkum en vertrokken tenslotte naar Rijssen. 

Zij kregen 5 kinderen, waarvan de 2 oudste in Laren werden geboren. Zoon Hendrik (1855-1868) werd maar 12 

jaar, Willemken (*1857) trouwde in 1884 in Laren met Jan Hendrik Stegeman, Gerritdina (*1861) trouwde in 

1883 in Hengelo met Teunis Menneken, Willemina (*1864) trouwde in 1887 met Hermannus Boerman in 

Rijssen en Janna (*1867) die trouwde in 1895 met Jan Kippers ook in Rijssen. Nadat de familie Nokkert 

omstreeks 1865 weer was vertrokken kwamen Gerrit Bolink en zijn vrouw Hendrika Stegeman met hun dochter 

Tubantia 21-8-1971 

Het boerderijtje “de Kiete” van de heer J.H. Leetink aan de Borkeldweg te Markelo moet afgebroken worden voor de aanleg van de 

E8. Gedwongen door slaapruimte en lekkage moest de eigenaar het huisje in 1968 laten verbouwen. Jammer genoeg voor hem moet 

het pand binnenkort afgebroken worden. De heer Leetink, die werkzaam is als gemeentearbeider bij de gemeente Markelo, laat thans 

een nieuwe woning bouwen in de Koekoek in Markelo. Op deze plaats, waar het huisje nu staat moet vroeger een lemen huisje gestaan 

hebben. 



Jenneken (*1857) weer terug naar deze boerderij. Hendrika overleed in 1873 en Gerrit in 1877. In 1879 vertrok 

toen dochter Jenneken met haar man Gerrit Hofmeijer en hun zoontje Hendrikus naar Rijssen.  

 

► De volgende bewoners op de boerderij Nijveld/de Kiete waren de in Elsen geboren Gerrit Jan Letink 

(1829-1899) met de op Klein Tjoonk (5.2.040) geboren echtgenote Hendrika Haykert (1831-1878) en hun 5 

kinderen, toen afkomstig uit Rijssen. Zoon Gerrit Hendrik (1861-1928) trouwde in 1889 met Aaltje Mensink uit 

Wierden; hij is in Goor overleden, dochter Maria (1864-1877) was al overleden in Rijssen, Berend Jan (1865-

1939) trouwde in 1897 in Holten met Maria Tempelman, Hendrika (1869-1884) werd maar 15 jaar en jongste 

zoon Jan Hendrik (*1872) werd de opvolger. 

 

► Jan Hendrik Letink (*1872) trouwde in 1894 

met Janna Deyk (1874-1943), dochter van Antonie Deyk 

uit Holten. Ook zij kregen 5 kinderen: oudste zoon Gerrit 

Jan (*1895) trouwde in 1920 in Hellendoorn met Johanna 

Alferink, Johanna (*1897) had een lichamelijke 

beperking en verbleef in een tehuis in Beekbergen, 

Hendrikus (*1898) trouwde met Johanna Knopers van 

Klein Overbeek maar zij overleed al binnen een jaar, 

Tonia (*1906) was geestelijk gehandicapt, Jan Hendrik 

(*1914) werd, wederom als jongste zoon, de opvolger. 

 

► Jan Hendrik Letink (1914-1994) trouwde in 

1939 met Geertruida Johanna Boswinkel (1921-1989) 

van ´n Kloomp (Stockum 2.3.155). Dit echtpaar kreeg 

maar liefst 13 kinderen: Jan Hendrik Johan (1940-1980) 

trouwde in 1962 met Dineke Knopers van ´n Bles 

(Marckelo 1.5.270), Jenneken Hendrika (*1942) trouwde 

in 1963 met Jan Willem Dollekamp van de Bakker; ze hadden een cafetaria in Nijverdal en verhuisden later naar 

Rijssen, Jan (*1945) trouwde met Fien Knobben uit Nieuw Heeten en ging wonen in Hengelo, Hendrik Jan 

(*1947) trouwde met Dini Zandvoort in Rijssen, Geertruida (*1948) trouwde met Jan Holsappel eveneens in 

Rijssen, Herman Hendrikus (*1950) overleed net voor 

zijn tweede verjaardag, Hermina (*1953) trouwde in 

1975 met Wouter van Someren en ging in Nijmegen 

wonen, Gerrit Hendrik (*1955) trouwde met Engelien 

Kelder en verhuisde naar Vorden, Johan (*1956) 

trouwde in Enter met Yvonne Heerbaart maar het 

huwelijk eindigde in een echtscheiding en Johan 

overleed op relatief jeugdige leeftijd in 2008, Anton 

(*1958) bleef ongehuwd; hij ging in Holten wonen, 

Janna (*1959) trouwde in 1981 met Johnny Senff en 

verhuisde naar Haaksbergen, Dinant (*1962) vertrok 

naar Zutphen, hij scheidde van zijn eerste vrouw en is 

opnieuw getrouwd en de jongste dochter Berendina 

Jenneke (Ina, *1963) trouwde met Jan Stoelhorst van 

de Stoevelaarsweg (Hericke nr. 78) en ging in Holten 

wonen. Na het vertrek van deze boerderij rond 1970 

woonde het echtpaar Letink-Boswinkel nog aan de Koekoekslaan en vervolgens in Holten. 

Jan Hendrik Letink (*1914) en Geertruida Johanna Boswinkel 

(*1921) met hun 12 kinderen in 1974. 

Boerderijtje De Kiete omstreeks 1968, met Geertruida 

Johanna Letink-Boswinkel (*1921), zoon Anton (*1958) en 

dochter Ina (*1963). 


