
Boerderijnummer   5.4.150 

Erfnaam    erve KnibbelJannes-Lintel 

Oudste vermelding   ca 1836 

Huidig adres    Kolhoopsdijk 6 

Historie boerderij 

 
Omstreeks 1836 werd hier op de markegrond een boerderijtje met een huurwaarde van 6 gulden gesticht. Bij de 

verdeling der markegronden kreeg Jan Odink van Oonk in Elsen (5.3.030) dit op naam. 

In 1864 werd het boerderijtje met 3½ ha grond aangekocht door Mannes Zeendam. In de loop der jaren werd 

door kleine aankopen de oppervlakte uitgebreid tot ruim 5 ha in 1963. Ondertussen was in 1933 schoonzoon 

Gerrit Herman Hendrik Kranenberg de Zeendam’s opgevolgd als eigenaar. Hij wist, aanvankelijk naast z’n werk 

op de Stoomblekerij in Goor, het boerenbedrijf uit te breiden. 

In 1953, 1961 en 1963 werden er verbouwingen aan de boerderij uitgevoerd. In 1973 werd een ligboxenstal 

gebouwd en in 1978 een varkensschuur voor 100 zeugen. 

Passend in de algehele ontwikkeling van de landbouw en het ontbreken van opvolgers werd in 1995 gestopt met 

de melkveehouderij, terwijl enkele jaren later ook de varkenshouderij werd opgeheven. De activiteiten beperken 

zich nu tot het hobby-matig uitoefenen van 

landbouwactiviteiten. 

 

Bewoners: 

 

► Jannes Beltman (1795-1869) 

afkomstig van de Holter Borkeld trouwde in 

1819 met Geesken Assink (1796-1862) 

afkomstig uit Elsen (5.3.250).  

Jannes en Geesken kregen 5 kinderen: 

Gerrit Hendrik Beltman (*1819) werd de 

opvolger, Hendrika Beltman (1825-1898) 

trouwde met Hendrik Jan Kempers (Hericke 

3.1.390), Christina Beltman (1829-1864) 

trouwde in 1862 in Rijssen met de barbier Jan 

Roosink, Jan Hendrik Beltman (*1833) 

trouwde in 1861 met de Deldense Fenne 

Buursink en werd fabrieksarbeider in 

Hengelo, Gerritdina Beltman (*1837) eerst 

meid bij ’n Teemker, trouwde in 1863 met de 

Enterse schipper Willem Waanders. Van de kinderen Beltman werd de oudste geboren op Assink, de volgende 3 

in Holten en de laatste op deze boerderij. 

 

► Gerrit Hendrik Beltman 

(1819-1878) dagloner/akkerbouwer 

van beroep, trouwde in 1861 met  

Hermina Schorfhaar (1840-1906) 

afkomstig van Chrisjan (Marckelo 

1.2.160).  

Uit dit huwelijk werden geboren: 

Geesken Beltman (*1862), 

Christiaan Beltman (1865-1868) en 

Jenneken Beltman (*1867). 

In 1864 vertrok dit gezin, met vader 

Jannes, eerst even naar Chrisjan en 

vervolgens naar de Veldhorst 

(5.4.020). 

 

► Volgende bewoner werd 

Mannes Zeendam (1825-1911) uit 

Enter die in 1856 was getrouwd met 

Fenneken Zendman (1829-1914) 

afkomstig van Seinen (5.3.050). 

Willem Kranenberg (*1935) voor z'n ouderlijk huis 

V.l.n.r: Johanna Zeendam, Gerrit Jan Zeendam, Gerrit Johan Zeendam, 

Geertrui Haarman, Gerritdina Geertruida Zeendam en Johanna Zeendam 



Beiden waren voor hun trouwen in dienst bij ’n Teemker (5.2.250). Fenneken’s moeder was geboortig van ‘n 

Teemker. Hun enige zoon Gerrit Jan werd natuurlijk de opvolger. 

 

► Gerrit Jan Zeendam (1862-1928) trouwde in 1903 met Geertrui Haarman (1880-1931) uit Ambt Delden. 

Samen kregen ze 5 kinderen: 

Hermannus Frederik Zeendam (1904-1929), Gerritdina Johanna (Dina, 1905-1982) Zeendam werd uiteindelijk 

de opvolgster, Johanna Zeendam (1909-1930), Gerritdina Geertruida Zeendam (*1917) trouwde met Willem 

Dreteler, ging eerst wonen op de Hutte (5.4.170) maar vertrok later naar het Weldam en Gerrit Johan Zeendam 

(1920-1934). 

Dochter Dina trouwde in februari 1927 met Gerrit Hendrik Herman Kranenberg (1904-1994) nadat 6 weken 

eerder hun dochter al was geboren. Zij vertrokken daarna naar de Gondalaan in Kerspel Goor. Vervolgens 

vonden er binnen enkele jaren bij de familie Zeendam een vijftal sterfgevallen plaats, waaronder beide ouders. 

 
Het huidige Lintel 

 

 

► De boerderij werd in 1931 betrokken door de 

pachter Hendrik Knopers (*1899) uit Kerspel Goor die 

in 1929 was getrouwd met Gerritdina Dora Johanna ter 

Horst (*1906) uit Wiene. 

Uit dit huwelijk werden geboren: Geertruida Johanna 

Knopers (*1929) die trouwde met Hendrik Berkedam, 

Hendrika Johanna Knopers (*1934) die in 1961 

trouwde met Herman Nijmeyer en Gerrit Albert Jan 

Knopers (1944-2005) die trouwde met Ineke Leeftink 

uit Goor. 

 

► Omstreeks 1938 vertrok de familie Knopers naar Kerspel Goor en keerde de familie Kranenberg-

Zeendam weer terug; haar schoonmoeder Clasina Arendina Smit (1870-1949) kwam mee. 

Gerritdina Johanna Zeendam (1905-1982) was dus in 1927 getrouwd met Gerrit Hendrik Herman Kranenberg 

(1904-1994) van het Lintelo in Kerspel Goor. Zodoende werd de erfnaam KnibbelJannes in de volksmond 

gewijzigd in ’t Lintel.  

Kranenberg was niet alleen actief boer, hij speelde ook een actieve rol in diverse landbouworganisaties.  

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen, de oudste en de laatste 2 in het Elsenerbroek de overige in Kerspel Goor: 

Clasina Geertruida Arendina Kranenberg (1927-2005) trouwde in 1948 met 

Jan Hendrik Knopers (1932-2005) op Bello-Hoevink (Stockum 2.2.160), 

Gerritdina Johanna Kranenberg (Hanneke *1930) trouwde in 1952 met 

Berend Jan Kalenkamp (1928-2002) uit Enter; zij vestigden zich uiteindelijk 

in Goor, Gerrit Jan Kranenberg (Jan, 1932-1948) overleed op jonge leeftijd, 

Willem Johan Kranenberg (Willem, *1935) trouwde in 1959 met Hinny Alles 

uit Arnhem en vertrok naar Nijverdal, Gerrit Hendrik Kranenberg (Gerrit, 

*1936) horlogemaker van beroep, trouwde in 1973 met Geertrudes 

Wilhelmina Maria Meierink (Trudy *1947), Berend Jan Hendrik Kranenberg 

(Henk *1938) trouwde in 1962 met Johanna Christina ten Zende (Janna, 

*1938); zij woonden eerst een paar jaar in bij ’t Lintel, maar vestigden zich 

definitief op de Veldpeter (Stockum 2.1.420) zijnde Janna’s ouderlijk huis, 

Frederika Willemina Kranenberg (Frederike, *1942) trouwde in 1966 met 

Machiel Blauw en vertrok naar Hengelo, Jan (*1951) trouwde in 1977 met 

Hendrika (Erna) Leunk (*1956) en Gerritdina Geertruida Kranenberg werd de 

opvolgster. 

 

► Gerritdina Geertruida Kranenberg (Truida, *1945) trouwde in 1967 

met Hendrik Jan Wissink (*1946) afkomstig van DaalkerWillem (Hericke 

3.3.172). Ook Truida is evenals haar vader actief in vele verenigingsbesturen. 

Uit dit huwelijk werden geboren: 

Geertruida Johanna Wissink (Jolinda, *1969) die in 1989 vertrok naar de 

Landbouw Hoge School in Leeuwarden, in 2002 trouwde met Theo van der Kooi (*1971) en in Rotterdam ging 

wonen en Hendrika Geertruida Margreta Wissink (Rianne, *1977) die naar Brummen vertrok, in 2010 trouwde 

met Martin Overmuller (*1961) uit Zutphen en in Markelo ging wonen. 

Frederike (*1942), Jan (*1951) 

en Truida (*1945) 


