
Boerderijnummer   5.2.480 

Erfnaam    erve Rietmans-Hutteman 

Oudste vermelding   ca 1700 

Huidig adres    Plasdijk1  

 
Historie boerderij 

 

De boerderij Rietman/Hutteman werd in het begin van de 18
e
 eeuw gesticht. Er is een eerste vermelding van 

Rietman in de lijst van het vuurstedengeld “Elsen (na ’t jaar 1709)”. De bewoners werden Ritman genoemd, 

waarschijnlijk vanwege de rietlanden in de buurt. In 1724 vertrok bewoner Ritman weer uit Elsen: “Suent Petri 

vertreckt Ritman buten Elssen komt gen weder op die plaetse”. 

De later volgende bewoners van de caterstede werden wel steeds Ritman, Rietman of Rijtman genoemd; vanaf 

begin 19
e
 eeuw werd (ook) de naam Hutteman gebruikt. 

Harmen en Maria Colhoop (van Elsenerbroek 5.4.140) kopen op 24-11-1748 het plaatsje Rijdt in Elsen voor 400 

gl van Hendrik Wolters, schoolmeester te Deldenerbroek en zijn vrouw Fenneken Semmekrot. 

In 1749 is Harmen Colhoop eigenaar van het plaatsjen Rietmans en heeft aangegraven 't kampjen bij 't huis, 

bouwgront dat bij ooverslag groot is 1 schepel 2 spint, wort getaxeert waerdig f 30,-. 

In 1756 (datum verkoopakte zelf 1-12-1766 !) geeft Berent Clumpers en vrouw Geesken Wolters uit Elsen aan 

van Jannes ten Kolhoop (de zoon van Harmen) en vrouw Hendrina Smeyers te hebben gekocht de catersteede 

Rietmans voor f 500,-. 

 

In 1777 leent weduwnaar Jan Hilderink f 200,- van zijn zwager Gerrit ten Zende met als onderpand een stukke 

bouwland groot 4 schepel gesaai, het Gees Stukke genaamt, gelegen in den Elsener Esch. 

 

In 1811 bestond de veestapel uit 2 koeien en 1 kalf. 

Was het omstreeks 1830 nog een klein boerderijtje 

met ruim 2 ha grond, vanaf midden 19
e
 eeuw groeide 

het flink uit. De familie Danne(n)berg voerde een 

actief aankoopbeleid door in de periode 1850 tot 

1880 ruim 16 ha grond aan te kopen. Daar kwam de 

toedeling bij de markeverdeling ter grootte van 9 ha 

nog bij, zodat rond 1880 de bedrijfsomvang rond 27 

ha bedroeg. In 1909 werd er een nieuw boerderijtje 

gesticht waar een der dochters ging wonen (5.2.478). 

In 1927 volgde er een ingrijpende boedelverdeling 

plaats. De boerderij met 19½ ha grond kwam op 

naam van het echtpaar Kloots-Hakkert. Aan het 

nieuw gebouwde boerderijtje werd 4½ ha grond 

toegevoegd en op naam van Gerrit Albert Hakkert 

gezet. Bovendien verkreeg Mannes Marinus Hakkert ca. 1 ha grond om een huisje te stichten in ‘t Veld 

(5.2.115). Ten tijde van de boedeldeling werd er ruim 10 ha grond, voornamelijk bos- en heidegronden, 

verkocht. 

   In de tweede wereldoorlog liep de boerderij nogal schade op door bombardementen 

o.a. de electrische installatie werd vernield. Dit werd provisorisch hersteld, met als gevolg dat de boerderij in 

november 1945 alsnog afbrandde als gevolg van kortsluiting. In 1946 werd de boerderij herbouwd. Een 

sluitsteen van de afgebrande boerderij uit 1879 bleef in het bezit van de familie Daggert. In de sluitsteen staan de 

initialen JHDB  GDK  GDB en JS  (Jan Hendrik Danneberg   Gerritdina Klumpers   Gerrit Danneberg   Janna 

Stam). Sluitstenen in huidige boerderij in het voorhuis: Hutteman en  JHD  HK  JHH  1946 (Jan Hendrik 

Danneberg   Hendrik Kloots   JoHanna Hakkert). 



 In 1993 vertrok de familie Daggert-Kloots van deze boerderij naar dorp Markelo. Vanaf toen werd de boerderij 

verhuurd en in 2001 verkocht Henk Daggert de behuizing aan de familie Doornhegge uit Rijssen. 

 

Bewoners: 

 

► De vroegstbekende bewoner van deze boerderij was de uit Ypelo afkomstige Egbert Oolbrink, zoon van 

Bernt Oolbrink, die in 1738 getrouwd was met Aeltjen Uilenreef, dochter van Jan Uilenreef, eveneens afkomstig 

uit Ypelo. Van het paar zijn 3 kinderen bekend: Berndijne (*1739), Jan (*1742) en Hendrik (*1745), allen 

Rijtman genoemd. 

 

► In 1756 werd Berent Clumpers (*1723) de eigenaar en bewoner. Berent was een zoon van Jan Klumpers 

in Markelo (Marckelo 1.3.160) en in 1752 getrouwd met Geesken Wolters (*1722) van Wolters (5.2.470). Het 

paar kreeg 2 kinderen: Jenneken die in 1754 werd geboren en Hendrick (1757-1813). Toen Berent Clumpers al 

in 1757 overleed, trouwde de weduwe Geesken Wolters in 1758 met Jan Hendrick Smits (*1724), zoon van 

Arent Smits in Markelo (Dorpsgeschiedenis 1.0.450). 
In 1758 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Berent Klumpers; de weduwe Geesken Wolters zal 

hertrouwen met Jan Hendrik Smit uit Markelo. De nagelaten kinderen zijn Jenneken en Henderik. Zij krijgen voor vaderlijke 

goed f 400,- en ieder een koe; Jenneken bovendien nog een bruidkleet, te weeten een jak en een dedamen schorte, een 

swarten schorteldoek, een twilbuiren bedde en een linnen bedde met 2 paar kussens, een peule en 4 paar kussentoegen, 3 

paar lakens en een goede kiste. Hendrik komt toe een bruidegomskleet. Als onderpand tot zekerheid wordt genomen het 

hooylant, welk wijlen hun vader was aangeerft van zijn ouders en broeder, groot 3 dagwerk liggende an die Langstraet bij de 

Wilde Vogel gelegen, en het hooylant dat hun vader van Lentfert voor korte jaren heeft aangekogt. 

In 1766 verkopen Hendrik Rietman en Geesken Wolters aan Jannes ten Colhoop en Hendrine Smeyers 2 dagwerken 

hooyland, sijnde het ¼ part van de Nijsink Maat uit het erve Lentvers aangekogt gelegen in het Elsener Broek voor f 300,-. 

Uit dit tweede huwelijk van Geesken werd de dochter Berendijne Rietmans (1760-1812) geboren. De zoon 

Hendrick Rietman uit het eerste huwelijk bleef ongehuwd. Dochter Jenneken uit het eerste huwelijk werd de 

opvolgster. Berendijne trouwde in 1781 met de 16-jarige Albertus Aal (1765-1816), zoon van Arend Aal uit 

Goor. Zij woonden de eerste jaren van hun huwelijk ook op Rietmans en hun dochters Geesken (*1785) en 

Harmine (*1790) werden hier geboren. Daarna vertrok de familie Aal naar het boerderijtje Schottelink (5.3.210). 

 

► Jenneken Rietman (*1754) trouwde in 1773 met Jan Hilderink (*ca.1743), zoon van Hendrik Hilderink. 

Ze kregen in 1774 de dochter Berendina Hutteman of Rietman, die de opvolgster werd. Na het overlijden van 

Jenneken Rietman omstreeks 1777 trouwde Jan Hilderink in 1779 met Jenneken Wilgerink (1733-1817) van 

Willink (5.3.020). Uit dit tweede huwelijk van Jan werden geen kinderen geboren. 

 

► Berendina Hutteman of Rietman (1774-1834) trouwde in 1804 met Gerrit Danne(n)berg (1770-1840) 

zoon van Garrit Danne(n)berg in Rijssen. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: Janna (1805-1853) 

trouwde in 1828 met Albert Burgers in Enter, Gerritdina (1809-1860) trouwde in 1849 met de weduwnaar Jan 

Hendrik Klein Spenkelink in Rijssen, Hendrikus (1819-1894) trouwde in 1853 met Maria Groot Aaftink van 

Groot Leetink en vertrok naar het Enterbroek en Jan Hendrik werd de opvolger. 

 

► Jan Hendrik Danneberg (1814 -1882) trouwde in 1850 met Gerritdina Klumpers (1826-1892) van Roos 

(5.2.160). Het stel kreeg in totaal 11 kinderen, waarvan er 1 levenloos werd geboren en 6 kinderen overleden 

beneden de leeftijd van 3 jaar. Dochter Janna (1856-1899) trouwde in 1883 met Teunis Wevers uit Bathmen; ze 

trokken in bij de ongehuwde oom op Roos. Berendina (1857-1931) trouwde in 1893 met Jan Hakkert die was 

opgegroeid op Klein Aaftink (5.2.240); zij gingen eerst op Lenfert (5.2.180) wonen om vanaf 1900 op Vastert 

(5.2.150) te verblijven. Jan overleed op relatief jonge leeftijd in 1905. Berendina woonde hierna met haar 2 

zonen op het naast haar ouderlijk huis gelegen nieuwgebouwde boerderijtje, dat later “De Hutte” zou worden 

genoemd (5.2.478). 

Jenneken (1868-1932) kreeg in 1896 een levenloos kind en trouwde een jaar later met de op Klein Aaftink 

(5.2.240) geboren Mannus Martinus Hakkert; zij werden naderhand de stichters van De Hakke (5.2.115). De 

oudste zoon Gerrit werd de opvolger. 

 

► Gerrit Danneberg (1851-1927) trouwde in 1879 met Janna Stam (1853-1894), dochter van Jan Willem 

Stam van de Rijssener Borkeld. Er werden 5 kinderen geboren waarvan er 1 bij de geboorte overleed. Ook de 

zoon Jan Hendrik (*1880) overleed al in zijn geboortejaar. Jan Hendrik (*1885) bleef ongehuwd. Johanna (1890-

1963) trouwde in 1910 met Gerrit Hendrik Kloots in Beusbergen (Beusbergen 2.4.290) en Gerritdina werd 

aanvankelijk de opvolgster. 

 

► Gerritdina Danneberg (1881-1906) trouwde in 1901 op 19-jarige leeftijd met de 17-jarige Teunis Jan 

Hakkert een jongere broer van haar ooms Jan en Mannes Martinus. In 1900 was reeds hun dochter Johanna 



Hakkert geboren. Toen Gerritdina al in 1906 overleed, trouwde Teunis Jan in 1909 met Jenneken Kettelarij. Het 

stel vertrok toen van Hutteman en ze vestigden zich op TönsJan (Oude Rijssenseweg, 5.2.100). Echter dochter 

Johanna bleef op Hutteman wonen en zij werd de latere opvolgster. 

 

► Johanna Hakkert (1900-1982) 

trouwde in 1926 met Hendrik Kloots 

(1900-1968), een broer van haar 

hiervoor genoemde oom Gerrit Hendrik 

Kloots. Het paar kreeg 5 kinderen: 

Gerritdina Johanna (*1927) werd de 

opvolgster. Johanna Maria (1929-1938) 

overleed op de leeftijd van 8 jaar nadat 

ze brandwonden had opgelopen bij 

restanten van het paasvuur. Truida 

Janna (1931-1997) trouwde in 1957 

met Jan Daggert, een broer van haar 

zwager (zie hierna), zij woonden een 

aantal jaren in een huis van de 

landbouwcoöperatie aan de Goorseweg 

en later aan de Whemekamp. Hendrik 

Jan (*1933) werd vertegenwoordiger. 

Hij trouwde in 1965 met de uit 

Duitsland afkomstige Erica Hillmann 

en ging in Rijssen wonen. De jongste 

zoon Gerrit (1934-2003) trouwde in 

1980 met Elly Schoenmakers (ovl. 2011) en werd tuinman bij het Weldam. Hij woonde in een woning van het 

landgoed aan de Diepenheimseweg in Goor. 

 

► Gerritdina Johanna Kloots (1927-2012) trouwde in 

1953 met Egbert Daggert (1925-2013), afkomstig van de 

Ensinkgoorsdijk. Zij kregen 2 kinderen: Henk (*1954) trouwde 

in 1982 met Dini van Beek uit Luttenberg en ging in 

Hellendoorn wonen. Hij was o.a. vertegenwoordiger bij een 

voercoöperatie, directeur van een vereniging voor K.I. bij 

varkens en is hierna  stalbenodigdheden gaan verkopen. 

Dochter Ria (*1957) werkt bij een kledingzaak. Zij is in 1984 

getrouwd met Marinus Hofstee, inspecteur van het 

varkensstamboek; zij zijn in Goor gaan wonen. 

Omdat er geen bedrijfsopvolger was vertrok het echtpaar Daggert-Kloots in 1993 van de boerderij. Ze woonden 

enkele jaren in Goor en in 1997 vestigden ze zich aan de Stationsstraat in Markelo, waar ze tot aan hun 

overlijden bleven wonen. 

 

► De boerderij werd eigendom van Henk Daggert. Vanaf 1994 woonde hier de familie Wilfried 

Hofmeijer-Jannette van Ommen. In 1997 vertrok de familie naar een nieuw huis Plasdijk 6. Vervolgens kwam 

hier nog kort de familie Volwinkel wonen. 

 

► In 2001 verkocht Henk Daggert de boerderij aan de familie Gerard Doornhegge (*1945) - Ria Velthuis 

(*1946). Gerard, oorspronkelijk afkomstig uit Haaksbergen en Ria die in Boekelo was geboren, kwamen hier 

wonen samen met twee nog thuiswonende zonen. Zoon Ronald (*1973) vertrok ca. 2002 naar Enter en zoon Luc 

(*1979) verhuisde omstreeks 2004 naar Zwolle. 

19-4-1938 

Paasch-Maandag ’s morgens bekwam een 8-

jarig meisje van den landbouwer H. Kloots te 

Elsen ernstige brandwonden aan haar geheele 

onderlichaam bij het zg. “vuurtjes beuten”. 

Op advies van Dr. Wanrooy is het kind 

vervoerd naar het ziekenhuis te Hengelo en 

aldaar ter verpleging opgenomen. 

V.l.n.r.: Jan Hendrik Hakkert (*1896), Johanna Hakkert (*1900), Gerrit Albert 

Hakkert (*1899), Jan Hendrik Danneberg (*1885), Gerrit Danneberg (*1851) en 

Berendina Hakkert-Danneberg (*1857) 


