
Boerderijnummer   3.1.090 
Erfnaam    Erve Flipborg/Philipsburg 
Oudste vermelding   1601 
Huidig adres Twikkelerweg 10 
 
Historie boerderij 
 
De boerderij Flipborg behoorde eertijds, minimaal al vanaf ongeveer het midden van de 16e eeuw, tot de 
bezittingen van de heren van Stoevelaar. Zoals zoveel boerderijen lag ook de Philipsborg na de veldtochten 
tijdens de 80-jarige oorlog grotendeels verwoest. Hoewel de boerderij toen 5 mudde en 2½ dagwerk groot was, 
was er slechts 5 scheppel van in gebruik.  
Derck van der Wijck van Stoevelaar vererfde het in 1850 aan één van zijn zonen, H.J. van der Wijck in Assen, 
deze vererfde het op zijn beurt in 1862 aan J.M. van der Wijck bij Breda.  
Deze laatste van der Wijck deed het in 1863 van de hand, waardoor Jan Klumpers de eigenaar werd van deze 
boerderij met toen bijna 15 hectare grond. De naam van de boerderij werd toen “De Klumper”. Jan verkocht in 
1883 de hele boerderij aan de Goorse dokter Gerrit Jan ten Doeschate, die het 20 jaar later in 1903 verkocht aan 
Frederik Klein Nagelvoort die het pand in 1908 ingrijpend herbouwde. In 1919 werd de boerderij via Frans 
Gerrit Nieuwenhuis in Lochem aangekocht door Willem Klein Kranenberg, die het in 1948 vererfde aan de 
broers Teunis, Johan en Willem Klein Kranenberg. Vervolgens werden de zonen van Teunis, Willem en Albert 
de eigenaren van de boerderij met 17½ hectare grond. In 1959 werd er een nieuw woonhuis gebouwd en in 1979 
een ligboxenstal.    
 
1602. Verpondingsregister. 
5 mudde ein scheppel landes, darvan Coverden geseiet 5 scheppel landes, de reste ligt woeste, 2½ dachwerck 
hoilandtz onduchtich, woeste. 
 
In 1723 laat Harmen Philipsborg, kranck te bedde liggende, zijn testament opmaken. Zijn eenige en universele 
erfgenaam is sijn lieve broeder Gerrit Philipsborg in alle sijn na te latene goederen en bij Gerrit's vooroverlijden 
sijn schoonsuster Harmken Philipsborg of haer kinderen welcke sijn: Henrick, Marritien, Gerritien en Jan. 
Marritien sal ook nog krijgen een schepel bouwlant in den Harker Esch en Gerritien een stuckjen hooylant groot 
een half dagwerck in de Harker Meenen. Bovendien krijgt Jurrien Letinck sijn susters kint f 12,-, die Geert 
Letinck heeft geleent; aan sijn suster Geertrui Wenninck ook f 12,- die testateur aan haer heeft geleent; aan sijn 
suster Eva Sigginck eveneens f 12,- wat ook geleent geld betreft; aan de kinderen van wijlen sijn broeder Berent 
Warmelo f 12,- ook geleent geld en de armen van Marckel f 5,-. 
 
In 1771 verkopen Berent Philipsburg en Maria Snellink voor f 440,- aan Jan Hungerink en Teune Nijmeyer een 
stuk hooilandt sijnde het ¼ part van Hartgerink Slag groot 2 dagwerken in 't Stokkumer Broek gelegen. 
 
RA Assen. 0613 Huis De Klencke te Oosterhesselen. nr 275. 1810. 
Akten van verhuring door B.H. van der Wijck, mede voor zijn broers en zusters, van het erf Philipsburg in de 
buurschap Herike, gericht Kedingen. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 ruin, 1 merrie veulen, 4 koeien, 3 vaarsen en 4 kalveren. 
 
Archief erve Wiemerink/Beusbergen. 1863. Aankondiging openbare verkoop. 
 
In de periode 1863-1882 is het bewoond door het echtpaar Klumpers-Hoevink die ook knecht Jan Hendrik 
Klumpers en meid Grietje Hungerink in dienst hebben. Zij huwen in 1873 en vertrekken in 1877 via enkele jaren 
Diepenheim naar erve Warmelo. 
Flipsborg wordt daarom in notariele acten ook wel de Klumper genoemd. 
 
22-7-1897. Het 8-jarig zoontje (Gerrit Jan) van Altena op de Flipborg was met vader en moeder, die aan het 
rogge maaien waren, naar het land gegaan, dicht bij huis. Toen het kind om een "brugge" of boterham te halen 
naar huis wilde gaan, viel het door de gladheid van het stroo in een vore en brak een been. 
 
1917. Grote openbare veiling van Flipsborg; de gronden worden verdeeld verkocht door de fam. Klein 
Nagelvoort en de boerderij aan Nieuwenhuis uit Lochem. 
In 1919 wordt de boerderij door Klein Kranenberg gekocht van de Lochemse drankenhandel Frans Gerrit 
Nieuwenhuis. 
 



De huidige boerderij is gebouwd in 1926 als schuur. Is in 1959 woonhuis bij aangebouwd en als zodanig gaan 
dienen. De oude boerderij werd sinds 1958 als schuur gebruikt en is in 1988 afgebroken en op dezelfde plek een 
modernere schuur neergezet. In deze nieuwe schuur een sluitsteen met het jaartal 1840 (met initialen  IW  JH 
GHW  of  CKW ??) uit de oude boerderij gekomen vanwege een toenmalige vergroting. En 2 sluitstenen met 
teksten: fam. Kl. Kranenberg - okt. 1988.  
 
Bewoners: 

► De oudst bekende Philipsborg heette 
Hendrick. Hij kreeg 6 kinderen, waarvan de 
oudste zoon Gerrit de opvolger werd. Hij 
trouwde in 1696 met Hermken Heinhuis en 
kreeg ook 6 kinderen.  
 
► Vervolgens komen we Harmen 
Philipsborg tegen die in 1723 z’n testament liet 
opmaken en toen, omdat hij zelf geen 
nakomelingen had, tot universeel erfgenaam 
benoemde zijn broer Gerrit Philipsborg. 
(Gerrit’s zoon, Hendrick (*1699) is de stichter 
van de boerderij Flipborg in het Elsenerbroek). 
 
► Opvolger op de Philipsborg in Herike, 
eigendom van het Stoevelaar, werd vervolgens 
Lambert Effinck (*1693), zoon van Derck 
Effinck in Stokkum (Stokkum 2.2.070) die in 
1718 was getrouwd met Aeltjen Vruwinck  

(Stokkum 2.1.170).  Hun oudste 3 kinderen 
werden nog op Effink in Stokkum geboren. Alle 
kinderen werden later echter geregistreerd met 
de familienaam Philipsborg.  
 
► Zoon Berent Philipsborg (*1721) werd 
de opvolger en trouwde in 1749 met Maria 
Snellink (*1721) afkomstig van Snellink in 
Stokkum (Stokkum 2.2.190). Ze kregen 6 
kinderen die allen uittrouwden. 
 
► Vanaf omstreeks 1765 woonde er de 
familie Maatman afkomstig van de Langstraat in 
Holten. Gedurende de periode 1789 tot 1808 
bewerkte Harmen Potman met z’n familie de 
Plipborg. Hij kwam van de Kleine Höfte 
(3.1.210) en vertrok naar Oongs (3.2.220) om 

vandaar te verhuizen naar het Warmelo (3.1.350). 

  
► De volgende pachter Gerrit Tijman (1750-1830), afkomstig uit de Achterhoek (Markelo 1.3.240), was 
eerst getrouwd met Enne Spielen en hertrouwde na haar overlijden in 1803 met Hendrina Niezink (1774-1832) 
uit Elsen. Zij boerden eerst op Plasman en later op Matena (3.1.295). Het echtpaar had geen nakomelingen en 
boerde de laatste jaren van hun leven met 2 knechten en 2 meiden. 
Ook uit de aanwezige veestapel, die toen bestond uit uit 2 paarden, 4 koeien, 3 vaarzen en 4 kalveren, valt te 
herleiden dat het toen een grote boerderij was. 
Eén van deze knechten, Roelof Willemsen (1798-1867) werd na het overlijden van Tijman in 1830 de opvolgend 
boer. Hij trouwde voorjaar 1831 met de in Ede geboren timmermansdochter Elisabeth Berendina Brunnekreeft 
(1808-1875). 

27-06-1917 
De notaris W. Verweij Mejan te Goor en H.W. Teeselink te Markelo, zullen op Dinsdag 10 juli 1917, in het koffiehuis 
van Huiskes a/d Berg bij Goor, bij inzet en op Dinsdag 24 juli d.a.v. in het koffiehuis van Brunnekreef (v.h. Hoekman) 
te Goor, bij toeslag, telkens voorm. 11 uur, voor de Wed. F. Klein-Nagelvoort en kinderen te Herike, publiek 
verkoopen: Het vruchtbare boerenerf, “De Klumper”, gelegen te Herike gem. Markelo, op pl.m. 20 minuten aftstands 
van Goor. 

In het midden de uit 1840 stammende boerderij die in 1988 
werd gesloopt om plaats te maken voor een moderne 

landbouwschuur 

     Woonhuis werd in 1958 voor de toenmalige schuur       
gebouwd 



Het echtpaar kreeg 7 kinderen (1 dochter en 6 zoons), waarvan de oudste Hendrikus Willemsen (1832-1898) de 
opvolger werd en in 1861 trouwde met Geertruida Hesselink (1832-1878) uit 
Stokkum. Enkele jaren later, in 1863, stichtte de familie Willemsen een 
nieuwe eigen boerderij (3.1.100) en vertrok van de Philipsborg. De eigenaren 
van de Philipsborg verkochten op dat moment de boerderij. 
 
► Nieuwe eigenaar en bewoner werd toen in 1863 Jan Klumpers (1830-
1899), zoon van de tapper Jan Klumpers in het dorp, en z’n vrouw Jenneken 
Hoevink (1827-1898) van Daalkman (3.3.170) met wie hij in 1864 trouwde. 
Ze boerden met veel personeel en namen een jong stel bij zich in te weten: Jan 
Hendrik Klumpers (1849-1927)  een neef geboren op de Klumper in de 
Achterhoek en Grietjen Hungerink (*1853) van Hoestink. Dit stel trouwde in 
1873 en vertrok in 1877 naar Diepenheim naar de boerderij De Houwboer in 
het Westerflier en vandaar gingen zij later naar de boerderij Warmelo 
(3.1.350). Jan en Jenneken bleven kinderloos en vertrokken omstreeks 1883 
naar Goor, en verkochten toen de boerderij aan de Goorse dokter ten 
Doeschate. 
 
► Deze verpachtte de boerderij. Eerst enkele jaren aan de familie 
Wevers-Assink en vervolgens vanaf 1888 aan Willem (1849-1916) en 
Arendina Altena (*1851) afkomstig van hun boerderij het Altena in het 
Markelosebroek (Markelo 1.6.210) welke toen werd gesloopt. 
Doeschate verkocht de Fhilipsborg in 1901 aan Frederik Klein Nagelvoort die, 
nadat de Altena’s waren vertrokken, op dat moment de boerderij ook betrok. 
 
► Frederik Klein Nagelvoort (1845-1916) was geboortig uit Laren, 
getrouwd met Janna Koeslag (1849-1917) en kwam omstreeks 1880 met z’n 
gezin vanuit Wierden in Markelo. Hij woonde eerst gepacht op de Pool 
(3.2.130) en kwam dus in 1903 op de Philipsborg wonen. Hij verbouwde de boerderij ingrijpend. Z’n oudste 
zoon Derk Jan (1871-1951) trouwde in 1891 met Johanna Lammertink, werd jachtopziener en aartsvader van de 
tegenwoordige Dannenjan’s in Markelo, zoon Gerrit Jan (1887-1920) trouwde met Willemina Vruwink op Alink 
in Stokkum (Stokkum 2.1.330), terwijl dochter Grada (1880-1969) in 1906 trouwde met Jan Hendrik Hargeerds 
op Hargeerds in Stokkum (Stokkum 2.1.090), dochter Gerritdina (1873-1942) trouwde met Gerrit Jan Vruwink 
op Alink in het Markelosebroek (Markelo 1.5.177), terwijl een zoontje en een dochter nog geen jaar oud werden. 
 
► Zoon Frederik Jan Klein Nagelvoort (*1884) werd de opvolger en trouwde in 1908 met Geertjen 
Hargeerds (*1880) uit Stokkum. Ze kregen 2 kinderen: Johanna Frederika (*1909) en Janna Geertruida (*1917). 
In 1917, kort na het overlijden van vader Frederik en moeder Janna, verkocht de familie Klein Nagelvoort hun 
boerderij en vertrok uit Markelo. Via Nieuwenhuis in Lochem werd de boerderij in 1919 voor een groot deel 
eigendom van de familie Klein Kranenberg. 

 
► Nieuwe eigenaar en bewoner werd de in 
Hengelo (Gld) geboren Willem Klein Kranenberg 
(1864-1937), die op dat moment afkomstig was uit 
Ruurlo. Willem was in 1891 in Hengelo getrouwd 
met Gerritjen Jansen (1868-1936). Ze kregen 4 
kinderen: Hendrik (*1892) die rentmeester van 
beroep werd, naar Zutphen vertrok en trouwde met 
Pita Willemina Olthuis, Teunis (*1895) die de 
opvolger werd en Johan (1906-1972) en Willem 
(1907-1994) die beide als vrijgezel op de boerderij 
bleven wonen. 
 
► Zoon Teunis (*1895) trouwde omstreeks 
1929 met Hanna Stegeman (*1899) uit Laren. Ze 
kregen 2 kinderen: Willem (*1930) de opvolger en 
Albert (*1940) die ongehuwd bij z’n broer bleef 
wonen. 
 
 

v.L.n.R: Jan Willem Klein Kranenberg (*1907), Johan 
Klein Kranenberg (*1906) en vader Willem Klein 

Kranenberg (*1864) 



► Willem (*1930) trouwde in 1958 met Gerritdina Willemsen uit Ambt-Delden. Dit huwelijk bleef 
kinderloos, zodat de boerderij nu gaande wordt gehouden door de weduwnaar Willem en z’n vrijgezelle broer 
Albert. 


