
Boerderijnummer   5.4.280 

Erfnaam    erve de Flipborg 

Oudste vermelding   ca 1730 

Huidig adres    Klemmerweg 5 

 

Historie boerderij 

 

Deze boerderij werd omstreeks 1730 gesticht door Hendrick Philipsborg afkomstig van de Flipborg aan de 

Twikkelerweg (Hericke 3.1.090). 

In 1748 verkochten Hendrik Philipsborgh en 

Hilleken Vinkers voor f. 175,- aan Tobias van 

Ommen en vrouw Aleyda Kalters tot Goor “2 

stucken bouwlant geleegen in den Brandenkamp 

te Harrike sijnde groot 2 mudde gesaay”.  

In datzelfde jaar kochten Hendrik en Hilken van 

de familie Helmigh een “hooymaete met daerbij 

gehorende wal en een klein streepje of hoekje 

lands aen Reint te Laars zijn land en agter het 

Sprokkerieff bij langs den vaart gelegen groot 

1½ dagwerk. De verkoper verklaart nog niet 

verantwoordelijk te willen weesen hoeverre de 

wal en het voornoemde hoekjen lands daarbij is 

gehorende”. 

Het markebestuur concludeerde: “Voor 1749 heeft Phlipsberg, selfs eygenaer en bouwman, aangegraven een 

kamp voor het huis die bij ooverslag groot is 11 schepel gront bestaende in boulant, goorden en groengront goet 

en slegt wordt getaxeert op f. 450,-“. 

In 1757, bij gelegenheid van het overlijden van Harmen Philipsborg, wordt 

er een boedelscheiding opgemaakt: “weduwe Jenneken Notteberg zal 

hertrouwen met Harmen Vinkers en het nagelaten zoontje is Hendrik. Hij 

krijgt voor vaderlijke goed f. 300,- en hij sal ook profiteren van de 

interesse”. 

In 1776 kopen Harmen en Jenneken ten Philipsborg van Nicolaas van 

Kempen en vrouw Anna Wermelinc voor f 320,- een kampjen bouwlandt in 

't Elsenerbroek, den Spolers Kamp genaamt, groot 4 schepel. 

In 1784 geeft Hermen Letink nu Philipsburg aan dat door het versterf van 

zijn schoonvader Jan Philipsborg op hem is vervallen de halfscheid van een 

stukjen land bij het Kindergoor gelegen. 

In 1804 wordt vermeld in het markeboek van Kerspel Goor dat Harmen 

Philipsborg daar illegaal grond heeft aangemaakt. 

In 1823 koopt Jan Harmen Thijink van de marke Stokkum/Herike grond genaamd de Brandenhorst aan de 

Holtdijk voor f 450. 

Blijkens de gevelsteen in de voormalige oude voormuur met de initialen IHT (Jan Harmen Tijink) en IFB 

(Jenneken FilipsBorg) met het jaartal 1829 is de boerderij toen verbouwd.Volgens de kadastrale kaart van 1830 

was het toen nog een “lőss hoes met een endskamer”. 

Herbouw van de boerderij blijkt uit de volgende 

gevelstenen boven de niendeure: AT  HT  

HDLH  1865 (Arend Tijink, Hendrik Tijink, 

HenDrina LuttikHedde) en GWT JKH 1931 

(Gerrit Willem Tijink, JenneKen Harmsel). 

 

Jan Harmen Tijink was begin 1800 de eigenaar 

van de grootste boerderij in dit gedeelte van het 

Elsenerbroek; het had een huurwaarde van 21 

gulden en er behoorde bijna 8 ha grond bij. 

Omstreeks die tijd bestond de veestapel uit een 

merrie, een merrieveulen, 5 koeien en 5 

kalveren.  

Rond 1837 werd er 1½ ha bijgekocht en de 

markedeling in 1854 leverde 7 ha op. Van die 

toebedeelde grond werd direct bijna 1½ ha 



heidegrond verkocht aan G. ter Horst in Rijssen. Door enkele kleine verkopingen en verervingen, o.a. ¾ ha aan 

Jan Willem Sprokkereef op ’n Schol (5.4.330) daalde de bedrijfsomvang tot de 12½ ha die Herman Tijink in 

1959 nog bezat. 

 

Bewoners: 

 

► Stichter en eerste bewoner was Hendrik Philipsborg (*1699) afkomstig van de aloude Philipsborg in 

Herike (3.1.090) die in 1729 te Markelo trouwde met Hilleken Vinkers (*1697) afkomstig van Vinkert (Hericke 

3.2.160).  Hendrik en Hilleken kregen 2 kinderen: 

Harmen Philipsborg die de opvolger werd en Garrit Philipsborg (*1736). 

 

► Harmen Philipsborg (ca.1732-ca.1756) trouwde ca 1753 met Jenneken Notteberg (*1727) (5.4.220). Na 

het overlijden van Harmen hertrouwde Jenneken in 1757 te Markelo met Harmen Vinkers (1732-1811) uit 

Herike (Hericke 3.2.160). Uit het eerste huwelijk werd 1 kind geboren en uit het tweede 6: 

Hendrik Philipsborg (*1756), Harmine Philipsborg (1759-1809) trouwde in 1792 te Goor met de weduwnaar 

Gerrit Huisken in Herike (3.3.020), Jan Philipsborg (*1761) werd de opvolger, Janna Flipsborg (1764-ca.1805) 

trouwde in 1797 met Hendrikus Weyschede in Goor, tweelingzuster Gerradina Flipsborg (*1764), Engele 

Philipsborg (1768-1812) trouwde in 1799 met Jan Letink op Koarjan (5.4.180) en Jan Hendrik Flipsborg (1772-

1817) trouwde in 1803 met Jenneken ter Wengele in Deldeneres. 

 

► Tijdelijke bewoner werd vervolgens Harmen Letink 

(1737-1816) afkomstig van Koarjan die in 1763 te Goor 

trouwde met de Goorse Gerhardina Philipsborg en in 1773 te 

Markelo hertrouwde met Maria Hoestink (*ca.1738) uit 

Stokkum (2.2.130).  

Uit deze huwelijken werden 5 kinderen geboren: 

Uit het eerste huwelijk: Janna Filipsborg (1764-ca. 1793) die in 

1791 te Rijssen trouwde met Berend Reef (5.3.060). 

Uit het tweede huwelijk: Garritdiene Philipsburg (1775-1845) 

die in 1801 te Goor trouwde met Willem Roelofsen van 

RooArend (5.4.250) en in Goor woonde, Jenne Philipsborg 

(1780-1825) die in 1802 te Markelo trouwde met Jan Immink 

(Herike 3.3.030) en ook naar Goor vertrok en Maria 

Philipsborg (1784-1820) die in 1808 te Markelo trouwde met 

Gerrit Dambrink of Wes op Boswinkel in Kerspel Goor. 

De familie Letink-Hoestink vertrok omstreeks 1799 naar Goor 

en later naar dochter Maria in Kerspel Goor. 

 

► Definitieve opvolger Jan Philipsborg (1761-1817) 

trouwde in 1797 met Jenneken Letink (1774-1845) dochter van 

Harmen Vinkers op Koarjan (5.4.180).  

Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: 

Jan Philipsborg (*1798) geboren op Koarjan, Jan Harmen 

Philipsborg (*1799), Jenneken Filipsborg (*1802) werd de 

opvolgster waarschijnlijk omdat de oudste zoons jong zijn 

overleden, Aaltjen Philipsborg (*1803) en Albert Jan 

Philipsborg (1805-1855) bleef ongehuwd op de Flipborg 

wonen. 

 

► Opvolgster Jenneken Filipsborg (1802-1846) trouwde in 1819 met Jan Harmen Tijink (1792-1842) 

afkomstig van de Scheper (Hericke 3.2.140). Hij bracht als bruidsschat de volgende goederen in: “een onder- en 

bovenbed, een peluw en 2 kussens, een kast, een koebeest, een vaorse en ⅓ gedeelte van het roggengewas”. 

Albert Jan, de ongehuwde broer van de bruid, diende in kost, kleding en huisvesting te worden onderhouden. 

Jan Harmen heeft nog gediend in het leger van Napoleon in 33e regiment lichte infanterie. 

Jenneken en Jan Harmen kregen 8 kinderen: 

Arend Jan Tijink (1820-1876) bleef ongehuwd op de Flipborg wonen, Janna Tijink (1821-1855) trouwde in 1847 

met de Goorse klompenmaker Arend Roelofsen (1817-1893), Hendrik Tijink (*1824) werd de opvolger, 

Harmannus Tijink (1825-1905), veehandelaar van beroep, trouwde in 1862 met de weduwe Janna Neutenberg 

(1827-1905) op de Hutte (5.4.170), Berendina Tijink (1827-1871) trouwde in 1852 met Jan Willem Wissink 

(1823-1893) op Wissink in de Dijkerhoek (Marckelo 1.3.265), Albert Thijink (1831-1914) trouwde in 1867 met 

Herman en Dientje Tijink 



Geesken Dakhorst (1846-1906), woonde een paar jaar op Haverhuis in Kerspel Goor, op Mensink (5.4.190) en 

op ‘n Schol (5.4.330) en vertrok vandaar in 1905 naar Enschede, Gerrit Jan Tijink (1835-1857) was milicien 

verlofganger toen hij als 22-jarige werd vermoord in Kerspel Goor en Willem Tijink (1839-1917) werd, heel 

bijzonder voor die tijd, veearts van beroep, trouwde in 1871 met Johanna Zeendam en na haar overlijden met 

Willemina Gerritsen; hij ging in Goor wonen. De zoon Jan Harmen uit het eerste huwelijk van de veearts had 

een bekende bakkerij in Goor. 

 

► Opvolger Hendrik Tijink (1824-1901) trouwde 

in 1859 met Hendrina Luttikhedde (1834-1915) van de 

Keujer (Hericke 3.1.250).  

Hendrik en Hendrina kregen 9 kinderen waarvan er 1 

levenloos werd geboren: 

Jenneken Tijink (1860-1897) trouwde in 1892 met de 

weduwnaar Hendrik Jan Nijhuis (Stockum 2.1.160); 

Jenneken overleed in 1897 in het kraambed waarna haar 

dochtertje Hendrina Nijhuis werd opgevoed op de 

Flipborg; zij trouwde in 1916 met Jannes Bloemendal op 

Bergman (Elsen 5.3.390), Jan Hendrik Tijink (1862-

1883) overleed ongehuwd op de Flipborg, Gerrit Jan 

Tijink (1864-1933) trouwde in 1895 met de weduwe 

Aaltje Mensink (1856-1930) en woonde op de Schiphorst 

(5.4.270), Gerrit Willem Tijink (*1866) werd de 

opvolger, Arend Jan Tijink (1871-1872), Arend Jan 

Tijink (1873-1898) overleed ongehuwd als 24-jarige, 

Johanna Tijink (1875-1939) trouwde in 1902 met Jan 

Willem Sprokkereef van Krommendam(5.4.230); zij 

woonden eerst op Trekop (1.2.300) aan de Enkelaarsweg  

en vestigden zich in 1910 op ‘n Schol (5.4.330) en 

Berendina Tijink (1878-1896) werd slechts 18 jaar. 

 

► Gerrit Willem Tijink (1866-1950) trouwde in 1902 met Jenneken Harmsel (1875-1927) van het 

Kattelaar uit Enterbroek. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren: 

Hendrik Jan Tijink (1903-1910) werd 6 jaar oud, Aaltjen Tijink (1905-1977) vertrok naar Diepenheim om daar 

in 1927 te trouwen met Jannes Boerman, Herman Tijink (*1907) werd de opvolger, Johan Tijink (1909-1999) 

trouwde in 1934 met Gerritdina H. Seppenwoolde (1912-1991) en ging wonen op ‘nPol (5.4.262), Hendrik 

Tijink (1911-1991) trouwde in 1942 met Geertruida Naafs (*1921) en ging wonen in het Enterbroek en Johanna 

Hendrika Hendrina Tijink (1915-2007) trouwde in 1947 met Jan Gerrit Potman (1914-1997) van Toeschen in 

Ambt Delden en vestigden zich in Goor. 

 

► Opvolger Herman Tijink 

(1907-1982) trouwde in 1939 met 

Alberdina Leunk (1910-2003) 

van de Kleine Höfte (Hericke 

3.1.210). Uit dit huwelijk werden 

3 kinderen geboren: 

Jenneken Gerritdina Willemina 

Tijink (*1940) die de opvolgster 

werd, Albertus Hendrik (Henk) 

Tijink (*1943) die in 1972 in 

Wierden trouwde met Janny Jo 

Horstman (1949-2001) en naar 

Goor vertrok en Gerrit Willem 

Tijink (*1948) die in 1978 in 

Goor trouwde met Mini Holkers 

(*1954). 

 

► Jenneken Gerritdina 

Willemina Tijink (Gerda) 

(*1940) trouwde in 1967 met  Jan 

Hendrik Arend Laarhuis (*1936) 

Zwolle, 21 april. Voor het Prov. Gerechtshof alhier 

stond gisteren teregt J.H. Siemerink, klompenmaker, 

wonende te Delden, thans in hechtenis, wegens de 

tegen hem ingebragte beschuldiging van manslag op 

zekeren G.J. Tijink, wever, wonende te Markelo, 

door dezen op den 20 December 1857 

onderscheidene wonden met een mes te hebben 

toegebragt, waaraan hij nog dienzelfden dag is 

bezweken. De verklaring der geneeskundigen toonde 

aan, dat de verslagene drie wonden had ontvangen, 

waarvan eene in de borst; dat die wonden niet 

bepaald als de oorzaak van den dood konden worden 

aangemerkt, maar wel, dat deze was het gevolg van 

zware bloedstorting. Ook het getuigenverhoor bragt 

verschoonende omstandigheden aan het licht, terwijl 

de verdediger de onschuld  van zijne client betoogde, 

door te doen uitkomen, dat hij, na ondergade 

terging, uit zelfverdediging gehandeld en den 

manslag begaan had, zonder te weten wien hij 

voorhad. Het requisitoir strekte tot zeven jaren 

tuchthuisstraf. 

Achter Jan Tijink, daarvoor: Willem Tijink, Janny Horstman en Henk Tijink 

en Herman Semmekrot en voor Annie Laarhuis, Jan Reef, Arnold Wennekink 

en Dinie Laarhuis 



in Ambt Delden. Het echtpaar woonde de eerste 10 jaar van hun huwelijk in Ambt Delden (Azelo). In 1977 

kwamen ze met (schoon)moeder, de weduwe Hendrika Laarhuis-ter Keurs, op de Flipborg wonen. Er werden 

toen een nieuwe woning en ligboxenstal gebouwd. Het echtpaar kreeg 3 kinderen: 

Gerrit Jan Herman (Jan) Laarhuis (*1968) die in 

2007 in Kiev (Oekraine) trouwde met 

Viacheslavivna (Alla) Frolowa (*1974) en in 

Goor ging wonen, Albert Hendrik Laarhuis 

(*1969) die de opvolger werd, Gerrit Hendrik 

(Erik) Laarhuis (*1970) vertrok in 1994 naar 

Goor en trouwde in 1998 met Simone Suzanne 

Natalie Brem (1973-2003). In 2009 kwam Erik 

met de kinderen en z’n nieuwe partner Mariël 

Bekhuis (*1969) terug in het Elsenerbroek en 

ging wonen op erve Immink (5.4.325). 

 

► Albert Hendrik (Bert) Laarhuis (*1969) 

trouwde in 2002 met de in 1967 in Steenwijk 

geboren Ageeth Grietje Beyering. Hun dochter 

Aniek werd in 2002 in Hengelo geboren. 


