
Boerderijnummer   2.1.399 
Erfnaam    Quatre Bras 
Oudste vermelding   1859 
Huidig adres    Lochemseweg 12 
 
Historie boerderij 
Voor de aanvang van de markeverdeling rond 1860 had de marke Stokkum reeds een aanzienlijk deel 
van deze gemeenschappelijke grond verkocht om de kosten van de aanleg van wegen en waterlopen 
te kunnen betalen; eveneens werd toen veldgrond gelegen langs de Lochemseweg (vanaf Schipbeek 
tot Hotel In de Dennen) geveild, waarbij het Weldam een groot gedeelte ervan kocht.    
Gebouwd in 1859 door de graaf van Weldam. Nu nog steeds een Weldammer boerderij. 
De eerste pachter was Hendrik Tragter die slechts 50 gld per jaar pacht hoefde te betalen, maar het 
opstarten van het boerenbedrijf wilde niet lukken, zodat de pacht hem de eerste vier jaar werd 
kwijtgescholden. De volgende pachter Bluemink hield het, hoewel hij er gratis woonde, slechts twee 
jaar uit. 
Met de komst van Gerrit Jan Jansen in 1866, komende van Gorssel, ontstond er een gezond 
functionerend bedrijf. Zijn nazaten bewonen het nog steeds. 
 
Tegenover herberg De Viersprong ligt de boerderij "Kattebraa". Eigenlijk Quatre Bras, vier armen. De 
grond waarop de boerderij staat, maakte vroeger deel uit van het landgoed Twickel. Door vererving 
ging het over aan het Weldam. 
Men is al gauw geneigd om te veronderstellen dat die Franstalige naam zou zijn ontstaan in de 
Napoleontische tijd, circa 1810. Maar zo was het niet. De graaf van Weldam bedacht deze naam voor 
de boerderij. In dezelfde tijd kwam de spoorlijn van Zutphen naar Hengelo gereed. met o.a. een 
station op het Mazeveld. 
Wijlen Get van 'n Kattebraa, die Jansen heet, vertelt: de graaf liet met grote witte letters de naam 
Quatre Bras op de boerderij schilderen. Als hij dan op reis was geweest naar het westen en hij terug 
keerde, kon hij zien dat hij bijna weer thuis was. Hij liet zich dan door zijn koetsier per grafelijk rijtuig 
van het station naar zijn landgoed brengen. Mogelijk heeft de heer van Weldam zijn aanstaande 
thuiskomst het liefst willen ervaren in de herkenbaarheid van één van zijn bezittingen. Quatre Bras 
was van hem en hij was dus weer op zijn feodaal territorium. 
 
Twents Zondagblad 5 dec. 1912. 
Een varken van den landbouwer Jansen op "Quatre Bras" bij den Viersprong bracht dezer dagen 2 
levende biggen ter wereld die gedeeltelijk aan- en gedeeltelijk in elkaar waren gegroeid. De beide 
(volkomen) achtergedeelten zijn gescheiden tot op de helft tegen den buik, en het verdere 
voorgedeelte is in elkaar gegroeid. Duidelijk zijn 2 koppen te zien met 4 ooren terwijl het aantal pooten 
8 bedraagt. We vernemen dat J. dit gedrocht tot en met zondag ter bezichtiging wil stellen. 
 
Peerdezomp aanwezig met inscriptie TW (Twickel Weldam). 
 
Bewoning 
1859-1864. Fam. Hendrik Tragter 
1864-1866. Fam. Gerrit Jan Bluemink 
 
Gerrit Jan Jansen, landbouwer, geboren 1842 te Gorssel, overleden op 15-11-1910 te Stokkum, zn. 
van Gerrit Jansen/Gorssel. 
Gehuwd op 10-02-1866 te Diepenveen met Geertrui Schreur, geboren 1837 te Diepenveen, 
overleden op 23-03-1890 te Stokkum, dg. van Jan Schreur. 
Uit dit huwelijk: 
1. Aaltje Jansen, geboren 1868 te Stokkum, overleden op 01-08-1870 te Stokkum. 
2. Jan Hendrik Jansen, geboren 1870 te Stokkum. 
3. Gerrit Jansen, geboren 1872 te Stokkum, overleden op 10-05-1874 te Stokkum. 
4. Aaltje Jansen, geboren 1873 te Markelo, overleden op 25-10-1931 te Diepenheim, huwt 

12-09-1896 te Diepenheim met landbouwer Albert Jan Leppink. 
5. Gerrit Jansen, geboren 1876 te Stokkum, overleden op 05-05-1882 te Stokkum. 
6. Hermina Gerritdina Jansen, geboren 1883 te Stokkum, huwt in 1905 met Hendrik Jan 

Wibbelink/Bosman (ovl 1-9-1927). 
Jan Hendrik Jansen, landbouwer, geboren 1870 te Stokkum, overleden op 28-03-1941 te Stokkum. 
Gehuwd op 04-05-1901 te Markelo met Gerritdina Luttikhedde, geboren 1874 te Markelo, overleden 
op 03-12-1934 te Stokkum. 



Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Jansen, geboren 1902 te Stokkum. 
2. Gerrit Jan Jansen, geboren 1909 te Markelo, overleden 1909 te Markelo. 
Gerrit Jansen, landbouwer, geboren 1902 te Stokkum, overleden op 23-10-1989 te Markelo. 
Gehuwd 1931 met Johanna Oonk, geboren 1908 te Diepenheim, overleden op 16-09-1983 te 
Markelo. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Hendrik Jansen, geboren 1932 te Stokkum, overleden op 13-08-1951 te Stokkum. 
2. Gerrit Hendrik Jansen, geboren 1933 te Stokkum, huwt 15-02-1963 met Janny H. Nijmeyer. 
3. Gerritdina Jansen, geboren 1936 te Stokkum. 
4. Johanna Geertruida Jansen, geboren 1939 te Stokkum, huwt 17-9-1965 met Jan Willem 

Ikkink. 
Gerritdina Jansen, geboren 1936 te Stokkum. 
Gehuwd op 05-06-1957 te Markelo met Willem Roeterdink, landbouwer, geboren 1934 te Dijkerhoek, 
overleden 2000 te Stokkum, zn. van Teunis Jan Roeterdink. 
Uit dit huwelijk: 
1. Janny Roeterdink, geboren op 22-03-1958 te Stokkum. 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-09-1982 te Markelo met Henk Struik. 
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