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5.4.290
erve Kloppers-Brinkers
ca 1745
Holtdijk 19

Historie boerderij
Oorspronkelijke eigenaren van deze boerderij, gelegen op de “Reint ter Laars camp”, waren Harmen Donders en
Janna Twenhuis. Dit echtpaar verkocht, waarschijnlijk in 1765, de boerderij aan bewoners Berend Vrielink en
Derkjen Speelbroek. Het pand werd begin 19e eeuw soms ook wel Mulderskamp genoemd.
In 1765 lenen Berent Vrielink of ook wel Broek Berent genaamt en vrouw Derkjen Speelbroek f 800,- van Jan
Sprokkerief en Grietjen Klein Bruggink met als onderpand hun eygen toebehorende camp land, de Reint ter
Laars camp genaamt, welk is aangekogt van Harmen Donders en Janna Twenhuis, met het daarop staande huis
en getimmerte.
De boerderij, ook wel eens “De Flipborg” genoemd (omdat er vele jaren een familie Flipborg op woonde), werd
in 1802 door Lammert en Wolter Philipsborg en hun echtgenotes voor 1175 gulden verkocht aan buurman Jan
Sprokkereef. Waarschijnlijk hoefde Sprokkereef dat bedrag niet (volledig) te betalen want in 1765 had hij al 800
gulden uitgeleend aan de schoonvader van Lammert en Wolter.
Begin 1800 bestond de veestapel uit 3 koeien en 1 kalf.

erve Kloppert-Brinkers

Toen Lammert en Wolter Philipsborg
in 1802 hun boerderij moesten
verkopen stichtten ze in de nabijheid
van Mulderskamp op Heriker
markegrond een hutje. Dit was tegen
de regels en het markebestuur verzocht
Lammert en Wolter dan ook regelmatig
om “ontruiming der grond en
wegbreking van het getimmer”. De
heren Philipsborg hielden zich echter
oostindisch doof en waren zelfs niet te
porren voor minnelijke schikkingen.
Ook de deurwaarder die geregeld met
ontruimingbevelen aan de deur kwam
kon geen indruk maken op Lammert en
Wolter.Ten einde raad besliste het
markebestuur dat ze na de winter, per

maart, verdwenen moesten zijn.
De broers raakten toen toch wel in paniek en richtten een schrijven aan de gemeenteraad van Markelo met het
verzoek om bijstand en om een andere woning.
Na overleg met het markebestuur blijkt dat de marke van mening is dat sinds in 1811 de gemeentebesturen zijn
gevormd, de marken niet meer verantwoordelijk zijn voor ondersteuning aan armlastige bewoners.
De gemeenteraad moet dat erkennen maar stelt dat de problemen van de heren Flipsborg te wijten zijn aan
eigenzinningheid en dat ze best in staat zijn om, in elk geval gedeeltelijk, door arbeid in hun onderhoud te
voorzien. De gemeente zal dus geen steun verlenen.
Dat deed wel de familie. Wolter en Lambert stierven in respectievelijk 1823 en 1825 op 65- en 77-jarige leeftijd.
In 2005 werd Jan Hendrik Brinkers (*1946) eigenaar en sinds 2011 is zoon Willem Johan (Wilco) eigenaar van
deze boerderij met plm. 70 melkkoeien.
Bewoners:
►
Berend Vrieling (*1719) afkomstig van Groot Vrielink (Herike 3.3.010) trouwde in 1743 in Neede met
Derkjen Speelbroek (*1720) uit Markvelde. Berend en Derkjen kregen 6 kinderen:
Jenneken Vrielink of Broekberent (*1744) werd aanvankelijk de opvolgster, Janna Vrielink (*1747) trouwde in
1784 met Jan Hendrik ter Welle (Stockum 2.1.380) en hertrouwde in 1790 met de weduwnaar Garrit Vlogtman,
Derck Vrielink (1754-1831) trouwde in 1786 met Geesken Leussenkamp en vertrekt naar Neede, Aaltjen
Vrielink ( *1756), Maria Vrielink (1759-1824) trouwde in 1789 met Gerrit Schurink op Schurink (Herike
3.2.065) en Harmina Vrielink (*1765) werd de definitieve opvolgster.

►
De aanvankelijke opvolgster Jenneken Vrielink of Broekberent (1744-1813), nog geboren in Neede,
trouwde in 1783 met Lammert Philipsborg (1754-1825), stroodekker van beroep en zoon van Berent Philipsborg
(Herike 3.1.090). Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
Berend Philipsborg (1784-1844) vertrok en trouwde in 1835 met de weduwe Hendrika van der Plas en vertrekt
naar boerderijtje Rietgoor, Berendina Philipsborg (*1786) en Hermanus Philipsborg (1788-1811).
►
De definitieve opvolgster Harmina Vrielink (1765-1820) (gedoopt als Stoevelman) trouwde in 1790 met
Wolter Philipsborg (1757-1823) dagloner van beroep en de broer van de hiervoor genoemde Lammert
Philipsborg. In die tijd bestond de veestapel uit 3 koeien en een kalf.
Harmina en Wolter kregen 5 kinderen:
Derk Philipsborg (*1791); hij trad in 1811 als vrijwilliger in het leger van Napoleon in het 123e regiment
infanterie van de Ligne en van hem is verder niets meer vernomen, Berendiena Philipsborg (1795-1819)
dienstmaagd van beroep, Maria Philipsborg/Vrielink (1797-1865), zij kreeg in 1824 zoon Jan Vrielink (ovl. 1900
te Hengelo) en ze trouwde in 1858 te Wierden op 61-jarige leeftijd met Hendrik Geels in Enter, Janna
Philipsborg (*1800) en Jenneken Philipsborg (*1805) trouwde in 1838 in Borculo met Hendrik Braskamp.
►
Teunis de Wilde (1773-1840) afkomstig van de Holter Borkeld trouwde in 1800 met Hendrika
Duisschen (1769-1840) van Senkeldam (5.4.120). Zij kwamen in 1839 van de Plegt in Herike (3.2.020). Van
Teunis en Hendrika zijn slecht 2 zoons bekend: Albert (1800-1882), van beroep timmerman, die trouwde met
Teune Bras en op Scholtone (Hericke 3.2.200) ging boeren en Jan (*1811) die de opvolger werd.
►
Jan de Wilde (18111879), klompenmaker en
landbouwer van beroep, trouwde
in 1838 met Harmina Roelofsen
(1812-1884) dochter van Willem
Roelofsen en Gerridina
Flipsborg in Goor.
Uit dit huwelijk werden 4
kinderen geboren: Hermina
Hendrika de Wilde (*1840) die
in 1868 huwt met Frederik Jan
Albersen, Tonia Gerritdina de
Wilde (1843-1844), Gerrit Jan
de Wilde (1846-1865) overleed
als 19-jarige boerwerker en
Johanna de Wilde de opvolgster.
►
Johanna de Wilde
(1849-1931) trouwde in 1878
met Gerrit Annink (1850-1914)
Familie Brinkers: Hendrik, Marinus, vader Jan Hendrik, Janna, Derk en Albert
uit Enter. Dit echtpaar bleef
kinderloos. In 1871 namen ze nog een vaste knecht in dienst, Hendrik Wilbers (*1858) uit Enter, maar in 1909
stopten ze met de boerderij en vertrokken naar Goor.
►
Nieuwe pachter van de boerderij, met toen ruim 5 ha grond, werd in 1909 Jan Hendrik Brinkers (18761941) afkomstig van Kloppert in Beusbergen (Beusbergen 2.4.230) die in 1904 was getrouwd met Johanna
Hendrika Kettelarij (1880-1918). Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
Dirk Hendrik Brinkers (1904-1965) trouwde in 1931 met Johanna Leeftink (1906-1988) en ging wonen op ‘n Pol
(5.4.262) vanwaar ze vertrokken naar Elsen (Klompjan 5.2.300), Albert Jan Brinkers (1906-1988)
fabrieksarbeider en boerenknecht bij de Elsener bakker, Marinus Brinkers (1908-1983) magazijnbediende
vertrok in 1934 naar Diepenheim en trouwde met Hendrika Oonk (1910-1975), Janna Brinkers (1910-1997)
trouwde in 1935 met Gerrit Jan Naafs (1909-1982) in Delden en Jan Hendrik Brinkers werd de opvolger.
Omstreeks 1964 kwam een oom (Jan Brinkers 1886-1971) bij hem inwonen.
►
Jan Hendrik Brinkers (1916-1993) trouwde in 1939 met Hendrika Gerritdina (Riek) Janssen (19171991) van ’n Stork (5.4.270). Dit echtpaar kreeg een tweeling:
Jan Hendrik Brinkers werd de opvolger en Jan Brinkers (*1946), veehandelaar van beroep, trouwde in 1975 met
Janna Hendrika Beld (*1950) van de Twikkelerweg en vestigde zich op Holtdijk 13 (5.4.284).

Na het huwelijk van hun zoon Jan Hendrik vertrokken Jan Hendrik sr. en Riek en stichtten de nieuwe woning
Holtdijk 15 (5.4.286).

Huurcontract
Onderstaande alinea’s zijn overgenomen uit het huurcontract tussen Frederik Jan Sprokkereef en Jan Hendrik Brinkers
dd. September 1915:
“de huur en verhuur is aangegaan voor een tijdvak van 6 achtereenvolgende jaren voor een jaarlijkse huurprijs van
160 gulden”.
“de huurder zal het gehuurde overeenkomstig deszelfs aard en bestemming moeten gebruiken, hij zal het huis met zijn
gezin gedurende de gehele huurtijd moeten bewonen en mag niets in onderhuur aan derden afstaan; hij zal het
bouwland van onkruid zuiver houden en de landerijen behoorlijk bemesten. De huurder zal verplicht zijn de wegen en
waterleidingen waarvan de onderhoudsplicht op het gehuurde rust, steeds in schouwbaren toestand te houden en zal
verplicht zijn de boeten die verhuurder deswege beloopt aan dezen te restitueren. De huurder zal verplicht zijn de
gebouwde eigendommen op het gehuurde staande steeds op tijd behoorlijk te dekken, het daarvoor benodigde riet zal
de verhuurder om niet moeten verschaffen.
In geval van reparaties aan de gehuurde gebouwen zal de huurder om niet kost en handreiking aan de arbeiders
moeten verschaffen. De huurder zal het recht hebben het weeke hout boven het jaar te kappen en te gebruiken, zonder
daarvoor enige aparte vergoeding verschuldigd te zijn. De huurder zal het recht hebben het laatste huurjaar de lange
of stromest mede te nemen, hij zal evenwel verplicht zijn de korte- of aardmest op het gehuurde erve achter te laten
zonder enige vergoeding”
“Verhuurder heeft ten allen tijde toegang tot het verhuurde huis en de verhuurde gronden”
“De huurder zal verplicht zijn verhuurder acht dagen te helpen bij het maaien der rogge van verhuurder”.

►
Jan Hendrik Brinkers (*1946) trouwde in 1966 met Gerritdina H. Runneboom (*1947) afkomstig van ’n
Tip (Hericke 3.1.225), welk huwelijk later werd ontbonden.
Uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren: Jan Hendrik Willem (Hendrik) Brinkers (*1967) die in 1995 trouwde
met Johanna Gerritdina (Anita) van de Berg (*1970) uit Enterbroek en eerst ging wonen in het huis van de
grootouders (Holtdijk 15) en Willem Johan (Wilco) Brinkers (*1971) die de opvolger werd.
►
Wilco ging in 2011 samenwonen met Cindi Therese Vonk
(*1976) uit Ede. In 2013 werd zoon Renzo geboren.

Jan Hendrik en Riek Brinkers

