
Boerderijnummer   3.1.040 
Erfnaam    Erve Karsenberg/Gatjan/Brinkmans 
Oudste vermelding   ca 1763 
Huidig adres Twikkelerweg 3 
 
Historie boerderij 
 
Deze boerderij werd in de loop van de tweede helft van de 18e eeuw gesticht door Jan Karsenberg afkomstig uit 
Stokkum (Stokkum 2.1.350). Begin 1800 bestond de veestapel uit 1 koe en 1 vaars. Na de markedeling in 1861 
had het bedrijf een omvang van ruim 3 hectare. Dit was in 1877 al uitgegroeid tot ruim 6 hectare, later daalde dat 
weer tot 3½ hectare. 

De familie Karsenberg sloopte omstreeks 1871 het 
oude huis, dat een heel eind van de weg af stond, en 
liet een nieuw huis bouwen op de plek waar nu de 
schuur staat. In 1889 werd de schuur die bij het 
oude huis stond ook afgebroken. In 1891 werd de 
boerderij verkocht aan Gerrit Hendrik Brinkers. 
Brinkers vererfde de boerderij aan schoonzoon Jan 
Brinkmans en die weer aan z’n schoonzoon Jan ter 
Welle. In 1923 werd er een nieuwe boerderij naast 
gebouwd, waarna de oude boerderij degradeerde tot 
schuur. In 1935, 1959 en 1982 werd deze boerderij 
verbouwd, terwijl het uiteindelijk in 1992 
veranderde van boerderij in een pand met twee 
wooneenheden. 
 

Bewoners: 
 
► Eerstbekende bewoner op deze plek was Jan Karsenberg (1739-1817), zoon van Jan Karsenberg 
(GatJan) in Stokkum. Hij trouwde omstreeks 1763 met Berentdine Reinds (*ca1741) van Reinds (3.2.100). In 
een register van 1795 staat hij beschreven als Jan Gat, terwijl z’n huis wordt genoemd “Gat Jan in de Hutte”. Uit 
dit huwelijk werden geboren: Arend Karsenberg (*1764), Derk Karsenberg (*1766) die later als schoenmaker in 
het dorp woonde, Janna Karsenberg (*1768), Aaltjen Karsenberg (*1769), Jan Karsenberg (*1771) die op jonge 
leeftijd overleed, Jan Harmen Karsenberg (*1778), Albert Karsenberg (*1780), Theunis Karsenberg (*1782) en 
Jan Karsenberg (*1785) die de opvolger werd.  
 
► Jan Karsenberg (1785-1820) trouwde in 1808 met de in Haaksbergen geboren Anna Maria Velthuis 
(ca1781-1844). Uit dit huwelijk werden geboren: Bernardus Jan Karsenberg (*1813) die in 1842 trouwde met 
Maria Witten op de Borkeld, Arend Jan Karsenberg (*1816)  die in 1851 in Assen trouwde met Sjoertjen 
Veenhof en Lambert Karsenberg (*1819). Aangezien vader Jan Karsenberg overleed toen z’n jongste zoon nog 
geen jaar oud was, werd neef Hendrikus Karsenberg uit Stokkum tijdelijk de boer. Toen ook moeder Anna Maria 
in 1844 overleed, werd jongste zoon Lambert de opvolger. Oom Hendrikus vertrok toen naar Goor en later naar 
het dorp Markelo; op latere leeftijd hertrouwde hij met Janna Rot. Z’n weduwe bracht haar oude dag toch weer 
door op het Karsenberg. 
 
► Lambert Karsenberg (1819-1875), akkerbouwer en “inlandsch kramer”, trouwde in 1843 met de 
Holtense Gerritdina Meyers (1821-1880). Uit dit huwelijk werden geboren: Jan Albert Karsenberg (*1844) 
dagloner, later inlands kramer van beroep, die in 1871 trouwde met Maria Zendman en in 1875 in Goor 
hertrouwde met Frederika Oosterkamp, Arend Jan Karsenberg, (1847-1873) die als 25-jarige landbouwer 
ongehuwd overleed, Geertrui Karsenberg (*1851) die in 1873 trouwde met Arend Jan Lodeweges in het 
Markelosebroek en in 1889 in Goor hertrouwde met Arend Jan ten Doeschot, Jan Hendrik Karsenberg (*1854) 
fabrieksarbeider die in 1883 in Goor trouwde met Berendina Kevelham, Hendrika Karsenberg (*1856) die in 
1885 in Goor trouwde met Dirk Jan Endeman, Berend Jan Karsenberg (*1858) eerst veehoeder later 
fabrieksarbeider in Goor, die in 1885 trouwde met Jenneken Oosterveld van Endemanshutte (Markelo 1.3.280) 
en Gerrit Karsenberg (*1862) eerst akkerbouwer later timmerman in Goor, die in 1889 trouwde met Gerritdina 
Johanna Holstege afkomstig van Kubben (3.3.340).  

 
 ► Omstreeks 1882, na het overlijden van de ouders en het vertrek van de kinderen Karsenberg, kwam er 

een nieuwe bewoner, als pachter, in de persoon van Berend Jan Knopers (1836-1896), fabrieksarbeider / 
landbouwer van beroep; hij was eerst getrouwd met Janna Olijdam en vervolgens in 1873 hertrouwd met 



Willemina Nijland (1851-1903). Omstreeks 1877 vertrok hij vanaf de boerderij Kooyman (3.1.160) naar 
Diepenheim en vandaar in 1882, samen met o.a. z’n vader Jan Roelof Knopers (1810-1882), naar dit boerderijtje 
aan de Twikkelerweg. En vanaf hier verhuisde hij omstreeks 1890 met vrouw en kinderen naar Koldenberg 
(3.1.240) en vandaar in 1895 naar Kerspel Goor naar de boerderij Groothengel. 
 
► Nieuwe eigenaar / bewoner werd in 1890 Gerrit Hendrik Brinkers, (1857-1905) van beroep landbouwer 
en afkomstig van Kloppert in Beusbergen (Stokkum 2.4.230). Hij  trouwde in 1890 met Berendina Wagenaar 
(1863-1907) afkomstig van Vruggink  (Stokkum 2.1.170). Toen Berendina in 1905 weduwe werd vertrok ze in 
1906 daar weer naar toe met haar kinderen. Zij en haar oudste zoon overleden daar in 1907. Blijkens een 
advertentie in de krant van 28 januari 1906 werd de boerderij met 6 hectare grond toen te huur aangeboden voor 
een periode van zes jaar. 
Uit het huwelijk van Gerrit Hendrik en Berendina werden geboren: Albert Jan Brinkers (1893-1907) die als 14-
jarige overleed op Vruggink in Stokkum, Jan Hendrik Brinkers (*1896) die in 1920 trouwde met Maria 
Berendina Zendman en aan de Worsinkweg ging wonen (3.3.090), Jan Willem Brinkers (1899-1921) die als 
ongehuwde kleermaker overleed op Vruggink, Jenneken Brinkers (*1903) die ongehuwd thuis bleef wonen en de 
oudste Johanna Willemina Brinkers (*1891) die in 1915 trouwde met Jan Brinkmans (1892-1959) rietdekker / 

landbouwer van beroep en geboortig van Brinkmans in 
de Achterhoek (Markelo 1.3.190). 
 
► Tussen 1906, toen de weduwe Brinkers vertrok 
naar Vruggink, en 1915 toen Johanna Willemina weer 
terugkwam op haar ouderlijk huis, werd de boerderij 
verpacht aan Gerrit Jan Leeftink (*1879) die in 1906 
trouwde met Gerritdina Knopers (*1881) van PlechtJan. 
Toen in 1915 de pacht werd opgezegd vertrokken ze eerst 
met hun kinderen naar Oosterkamp aan de 
Groningeresweg om daarna terecht te komen op 
Karsenberg aan de Leusmanweg (Markelo 1.3.369). Zij 
namen dus de naam van deze boerderij mee. 
 

 
 
 
 

 
► Uit het huwelijk van Johanna Willemina Brinkers, (1891-1966) en Jan Brinkmans (1892-1959) werden 
geboren: Diena Brinkmans (1915-2001) die in 1937 trouwde met Hendrik ter Welle en daardoor boerin werd op 
BaargGetjan aan de Postweg, Gerrit Hendrik Brinkmans (*1917) die in 1937 trouwde met Gerritdina Johanna 
Hermina Wolfs en op de Bosmoat in het Elsenerbroek ging wonen, Hendrika Brinkmans (*1923) die in 1945 
trouwde met Jan Willem Janssen op de Kiefte in het Elsenerbroek, Geertruida Brinkmans (*1923) die in 1946 
trouwde met Jan Hendrik Lammertink en ging wonen op pand 3.1.010, Willem (*1928) die op 4-jarige leeftijd 
overleed, tweelingbroer Jan Brinkmans (*1928) die in 1953 trouwde met Trui Stegeman en ging wonen op 
Stegeman aan de Witterietsweg (Markelo 1.5.080) en Gerritdina Johanna (*1919) die in 1940 met Jan ter Welle 
(1917-1989), de broer van haar zwager, trouwde en de opvolger werd. 
 
► Hanna en Jan ter Welle kregen 3 kinderen: Hanna (*1941) die trouwde met Jan Heuten en op de Whee 
ging wonen (3.1.342), Janny (*1947) die trouwde met Getty Kok en zoon Gerrit ter Welle (*1951) die de 
opvolger werd en trouwde met Janny Naafs (*1953). 
 
► Hun zoon Arjan ter Welle (*1971) trouwde met Miranda Manrho (*1972) en ging inwonen op de 
verbouwde boerderij. Ze kregen 2 kinderen: Mick en Tim. 

v.L.n.R: Gerrit Hendrik Brinkmans (*1917), vader Jan Brinkmans (1892-1959), op 
schoot  Willem (*1928), Hendrika (*1923), Berendina (*1915), Geertruida (*1923), 
moeder Johanna Willemina Brinkers (1891-1966), op schoot Jan (*1928), Gerritdina 
Johanna (*1919) en tante Jenneken Brinkers (*1903) 


