
Boerderijnummer   5.4.360 

Erfnaam    erven Rietgoor 1- Rietgoor 2 – Rietgoor 3 

Oudste vermelding   vanaf 1819 tot ca 1890 

Afgebroken    stonden nabij de Holtdijk  

 

Er waren in de 19
e
 eeuw aan de Holtdijk een 3-tal boerderijtjes die de namen Rietgoor droegen. 

 

Rietgoor 1 
 
Marten Verdriet stichtte in 1819 op de markegrond, schuin achter de boerderij Verdriet (5.4.340) een huisje en 

kreeg daarvoor van het markebestuur het recht van opstal. Bij de verdeling der markegronden waren de 

bewoners niet in staat om de ondergrond aan te kopen, waardoor het eigendom van huisje en ondergrond over 

ging op de Hervormde Diaconie van Elsen. 

De Diaconie ging in 1869 over tot sloop van dit pand en stichtte in de nabijheid een nieuw huisje dat echter in 

1889 al weer werd afgebroken. De ondergrond werd in 1905 door de Diaconie verkocht aan de familie ter Balkt 

op Verdriet. 

 

Bewoners: 

 

► Marten Kuiper of Verdriet (1770-1833), zoon van Jan Kuiper of Verdriet (5.4.340), trouwde omstreeks 

1813 met Hendrika (van de) Pas(man) (*ca.1793-1837) uit Enter. Hendrika hertrouwde in 1835 met de 

daghuurder Barend Flipsborg (1784-1844), zoon van Lammert Flipsborg op Mulderskamp (5.4.290).  

Uit het eerste huwelijk werden 8 kinderen geboren waarvan er 5 levenloos ter wereld kwamen: 

Jenneken Verdriet (1814-1814) werd 3 dagen oud, Jenneken Verdriet (*1815) en Jan Verdriet (1818-1848). 

 

► Bovengenoemde Barend Flipsborg hertrouwde in 1837 met de spinster Berendina Oolbekkink (1805-

1878) afkomstig van de Borkeld (Elsen 5.1.140). Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: 

Hendrikus Flipsborg (*1838) werd de opvolger, Jan Willem Flipsborg (*1840) boerenknecht van beroep trouwde 

in 1893 met de 60-jarige weduwe Janna Alberdina ten Lohuis (5.4.335) en Lammerdina Flipsborg (1843-1862). 

Na het overlijden van Berend kreeg Berendina nog een zoon: Berend Jan Oolbekkink (1846-1913). 

 

► Hendrikus Flipsborg (1838-1869) trouwde in 1863 met Johanna Berendina Verdriet (1835-1874), van 

Jonas/Verdriet (5.4.350), die in 1871 (met Koninklijke goedkeuring vanwege de nauwe familie-relatie) 

hertrouwde met huisgenoot Berend Jan Oolbekkink (*1846). Berend Jan op zijn beurt hertrouwde in 1874 met 

Hendrika Geertruida Kosters (1854-1929). Uit het eerste huwelijk werden 3 kinderen geboren: 

Berendina Flipsborg (1863-1900) die in 1875 naar Brummen vertrok en in 1893 trouwde met Derk Wyers, 

Aaltjen Flipsborg (1865-1877) en Berend Jan Flipsborg (1868-1869). 

Uit het tweede huwelijk: Hendrika Berendina Oolbekkink (1872-1874) en uit het derde huwelijk: Jan Hendrik 

Oolbekkink (1875-1875) en Jan Hendrik Oolbekkink (1876-1947) die in 1901 als fabrieksarbeider in Hengelo 

trouwde met Bernarda Elbert. 

De familie Oolbekkink vertrok op 25 oktober 1880 naar Hengelo. 

 

Rietgoor 2 
 

Willem Schutte (1791-1852) werd geboren op Vorsgezang (Hericke 3.3.110) en trouwde in 1814 met Aaltjen 

Nijhuis (1789-1853) geboren op de boerderij Jan Niehoes (Hericke 3.2.180). Willem en Aaltje kregen op 

Vorsgezang hun eerste 2 kinderen waarna ze in 1819 een boerderijtje, genaamd het Rietgoor,  stichtten schuin 

achter de boerderij Verdriet (5.4.340) waar de zuster van Aaltje was ingetrouwd. Hier werden de overige 

kinderen geboren. Bij het opstellen van het kadaster in 1831 bleek dat hun huisje op grond stond van Teunis 

Elkink. Willem kreeg eerst nog wel het recht van opstal maar in 1838 werd dit huisje afgebroken en stichtte hij 

een nieuw onderkomen, nu op de markegrond aan de Plasdijk ergens tussen de Slagboomsdijk en de 

Klemmerweg. Zie beschrijving bij pand 5.4.060. 

 

Rietgoor 3 
 

Omstreeks 1875 verkocht Jan Hendrik Mannes Snijders een stukje grond aan Albert Jan Freriksen (1826-1875) 

van ’n Schol (5.4.330) die ter plekke een huisje liet bouwen. Albert Jan heeft er zelf nauwelijks gewoond want 

hij overleed hetzelfde jaar. In 1881 overleed ook z’n vrouw Hendrika Pharhorst (1827-1881), 4 weken later 

gevolgd door haar dochter Johanna Freriksen (1856-1881). De overgebleven weeskinderen vertrokken na enkele 

jaren waarna in 1884 het huisje werd aangekocht door Albert Thijink van ’n Schol die er echter niet ging wonen. 



Toen de Thijink’s in 1906 vertrokken naar Enschede werd de ondergrond van dit gesloopte huisje ter grootte van 

910 m2 verkocht aan Gerrit Hendrik Assink en Hendrik Wolfs op de Bosmoat. 


