
Boerderijnummer   5.3.160 

Erfnaam    erve Ribbers-Ribbertink 

Oudste vermelding   1475 

Huidig adres    Rijssenseweg 48  

 
Historie boerderij 

 

Het erve Ribbers, eertijds aangeduid met de naam Ribbertingh, behoort tot de aloude eigengeërfde boerderijen in 

Elsen. In 1475 betaalde men al 

belasting volgens het hoogste tarief. 

1601/1602. Verpondingsregister 10 

mudde landes, 1 schepell, gifft den 4 

gast. 

Niet achterhaald is wie aanvankelijk 

de eigenaren waren. Pas in 1752 wordt 

de eigenaar bekend en dat is dan de 

koster van Wierden, Gosewijn Broeke. 

In 1809 worden de bewoners Berend 

Ribbers en echtgenote Janna Eeftink 

eigenaren: 

In 1809 verkopen Gosewijn Broeke en 

vrouw IJva Broeke voor f 400,- hun 

aandeel van de plaats Ribbers met 

huis, schuur en schöppe aan Berend 

Ribbers en huisvrouw Janna Eeftink. 

Verkopers hadden dit in bezit gekregen door aanerving van hun vader en schoonvader Harmen Hendrik Broeke. 

 

De tienden van Ribberdingk waren eeuwenlang door de familie van Voorst beleend: 

1488. Deryck van Vorst. 

18-8-1505. Johan van Voerst, gelijk het zijn (voor)vader Derick van Voerst heren Roderixzone bij 

boedelscheiding was toebedeeld. 

1-6-1545. Peter van Voirst. 

23-5-1561. Herman van Voirst zoals zijn vader Peter van Voirst beleend was. 

2-1-1596. Herman van Voerst zu Berse en zijn vrouw juffer Anna Schaeps vertegenwoordigd door Anthonies de 

Reiger, krijgen toestemming het leen te bezwaren met een jaarlijkse rente van 60 goudguldens ten gunste van 

Johan Jelissen en zijn vrouw Anna Wolters. 

12-10-1619. De erfgenamen van wijlen Herman van Voorst krijgen uitstel van belening. 

3-10-1622. Anthonis van Dornick, als voogd en hulder van zijn vrouw juffer Anna van Voorst, zoals Herman 

van Voorst in 1561 beleend was. 

12-03-1625. RAG 481 Archief van Rhemen nr 853. 

Voorwaarden waarop Anthonys van Dornick en Anna van Voorst, echtelieden, hunne tienden over de erven 't 

Raede, Hayckinck, Assinck, Ribbertinck, Hendertinck, Hegeman en Lentferinck, gelegen te Elsen (Markelo) 

voor 6 achtereenvolgende jaren verpacht hebben aan Egbert Hermelinck, Jan Stockers en Arendt Nottinck.  

Getekend door partijen. Papier. 

12-7-1629. De gezusters Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse, onder hulderschap van Hidde 

van Voorst, na de dood van hun vorige hulder en echtgenoot van Anna, Anthonis van Dornick. 

28-7-1629. De juffers Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse wordt toegestaan over het 

leengoed te beschikken. 

1-5-1648. Peter van Voorst toe Beerse, juffer Adriana van Voorst toe Beerse en Maria van Voorst toe Beerse, 

abdis van Ter Hunnepe, allen vertegenwoordigd door jonker Henrick Schaep ten Damme. 

3-8-1648. Peter, Adriana en Maria van Voorst, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern, rentmeester van Ter 

Hunnepe, krijgen goedkeuring van hun testament. 

25-5-1649. Juffer Maria van Voorst, abdis van Ter Hunnepe, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern die 

tevens haar hulder is, na de dood van haar broer en zuster Peter en Adriana van Voorst toe Beerse. 

30-1-1650. Maria van Voorst, abdis van het Stift Ter Hunnepe, schenkt de tienden aan de drie kinderen van 

wijlen jonker van Voorst tot Grimbergen met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, onder voorbehoud 

van het levenslang vruchtgebruik voor haarzelf. 

1-2-1650. Ernst van Ittersum toe den Oosterhoff, kolonel, als voogd over de kinderen van wijlen jonker Hermen 

van Voorst toe Grimberge met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, na opdracht door Maria van 

Voorst. 



1650 Februari 1 (Actum op den huijse Almelo den 1 Febr.). RAG. 481 Archief van Rhemen nr 117. 

Beleening van de 3 kinderen van Herman van Voerst te Grimberge, met namen Peter, Reiner en Odilia Anna van 

Voerst, met de tienden te Elsen, gaande uit de erven Handertinck, Ribberdinck, Assinck, Lentgerinck, Roede, 

Hoijckinck en ter Heege, bij schenking van Maria van Voorst, Abdis te ter Hunnepe. Papier, ongewaarmerkte 

copie. Hierbij de akte van schenking en eenige op die zaak betrekking hebbende stukken, alsmede de akte van 

schenking dd. 23 November 1649 (332 rood), waarbij Maria van Voorst het huis te Beerse en de Elsenertiend, 

leenroerig aan Almelo, aan haren neef Henrick ten Dam schenkt. 

9-9-1680. Juffer Odilia Anna van Voorst, onder hulderschap van Gerhard van Pomerede, met haar voogd Peter 

Janse Backer, zoals het leen haar bij boedelscheiding van 17-2-1659 toebedeeld was. 

1680 September 9. (Actum in de leencamer tot Almelo den 9den 7bris.) RAG 481 Archief van Rhemen nr 118. 

Beleening van Odilia Anna van Voorst van den Grimbergh met de tienden te Elsen, gaande uit de goederen 

Hendertinck, Ribberdinck, Assinck en anderen onder Rijssen, leenroerig aan Almelo. 

Van het zegel van den leenheer Adolph Henrick van Rechteren, heer van Almelo enz. beroofd. 

15-6-1690. Juffer Odilia van Voorst en Peter van Voorst tot de Grimberg en zijn vrouw Euphemia Alegunda van 

Broeckhuysen bekennen de weduwe van burgemeester Henrick Raterinck te Goor en haar schoonzoon pastoor 

Rotger Kuyper, beiden f 500,- schuldig te zijn tot zekerheid waarvan zij hypotheek verlenen op de tienden uit 

Ribberink en Rotman. 

13-5-1692. Juffer Odilia Anna van Voorst van Grimberg, onder hulderschap van Andreas Nilant, met de ledige 

hand, na de dood van procureur de Promerede. 

1692 Mei 13. (Actum in de leencamer des huijses en heerlickheijt Almelo den 13 Meij, ho ca 2da. post 

meridiem) RAG. 481 Archief van Rhemen nr 119. 

Beleening met de ledige hand van Odilia Anna van Voorst van den Grimbergh met de tienden te Elsen, gaande 

uit de erven Hindertinck, Ribberdinck, Assinck, Lentgerinck, Roede, Haickinck en ten Hege, leenroerig aan 

Almelo. Tevens krijgt zij octrooi tot het testeeren over die tienden.  

Van het zegel van den leenheer Adolph Henr. van Rechteren, Vrijheer tot Almelo enz. beroofd. 

2-8-1699. Ozeas Meilinck, predikant te Goor, als voogd over de vier dochters van het huis Grimberg, onder 

hulderschap en vertegenwoordigd door Casimir Wilhelm Hunevelt, predikant te Almelo; tevens vestigt hij 

hypotheek op de tienden tot zekerheid van een geldlening van f 1000,- verstrekt door Stephen van Rhemen toe 

Rhemenshuysen. 

22-5-1710. Agnes Odilia Johanna, Adelgonda Helena, Elisabeth Mechtelt en Henrietta Anna van Voorst, 

dochters van de Grimberg, onder hulderschap van hun broer Wilhelm Reiner van Voorst; tevens krijgen zij 

toestemming op de tienden uit Hindertinck en Lentgerinck hypotheek te verlenen aan Jan ten Send, tot zekerheid 

van een geldlening van f 1000,-. 

18-9-1716. Freulin Agnes Odilia Johanna van Voorst geeft haar aandeel in de Elsener tienden, dat zij heeft 

geerfd van haar moeder, in pand aan Aleyda Bruins, vrouw van dr. Brucherus, tot zekerheid van een geldlening 

van f 500,-. 

11-12-1738. Frueles Adelgonda Helena en Elisabeth Mechtelt van Voorst, dochters van de Grimberg, onder 

hulderschap van hun broer Wilhelm Reiner van Voorst toe de Grimberg, met de ledige hand. 

21-7-1761. Elisabeth Mechtelt baronesse van Voorst, dochter 

van de Grimberg, onder hulderschap van Joan van Hattum, 

advocaat te Zwolle, na de dood van haar zuster Adelgonda 

Helena van Voorst, na afdracht wegens het leenverzuim. 

5-12-1771. E.M. baronesse van Voorst, dochter van de 

Grimberg, onder hulderschap van Frederik Bolk, na de dood 

van haar hulder de advocaat Johan van Hattum, met de ledige 

hand. 

 

Op Ribbers vonden ook markevergaderingen plaats, o.a. van 

1647 tot 1652. 

In 1600 behoorde Ribbers met 10 mudde grond tot de grootste 

boerderijen in Elsen, de veestapel bestond toen o.a. uit 3 

paarden en 61 schapen. Frappant is dat in 1811 zowel het 

aantal paarden als het aantal schapen exact gelijk was aan de 

aantallen in 1600. Het aantal runderen bedroeg in 1811 dertien 

stuks terwijl de grondoppervlakte omstreeks 1830 14 ha 

bedroeg. Bij de markedeling in 1854 kreeg men 23 ha 

toebedeeld. Toen schoonzoon Mokkelencate ook nog eens 3½ 

ha meebracht kwam de totale bedrijfsomvang op 41 ha. 

Bij de algehele verkoop in 1874 van het eigendom van de in 

1870 overleden Arendina Mokkelencate-Ribbers raakte 15 ha 

15-06-1913 

Notaris Teeselink te Markelo maakt bekend dat 

het Erve “Ribbert” te Elsen is ingezet en thans 

staat als volgt: Perc.1 op f 1850; perc.2 op f 

850; perc.3 op f 275; perc.4 op f 1800; perc.5 

op f900; perc.6 op f 525; perc.7 op f 120; perc.8 

op f 180; perc.9 op f 180; perc.10 op f 170; 

perc.11 op f 100; perc.12 op f 100; perc.13 op f 

200; perc.14 op f 90; perc.15 op f 90; perc.16 

op f 90; perc.17 op f 70; perc.18 op f 60; 

perc.19 op f 120; perc.20 op f 120; perc.21 op f 

50; per. 22 op f 70; perc.23 op f 80; perc.24 op f 

50; perc.25 op f 60.Te samen op f 7200. Toeslag 

vrijdag 20 Juni a.s. voormiddags elf uur bij 

Rotman op de Kemper te Elsen. Vooraf des 

voormiddags 10 uur zullen ten huize van 

Rotman worden verkocht: 8 perc. Gras. Bij het 

huis op het Erve Ribbert en 1 perc. op 

verkoopperceel 25. 

Benevens(met recht van benadering) de 

gemerkte boomen op de verschillende perc. 

staande. Aanwijzer de bewoner. 



versnipperd over vele kopers, terwijl het huis met 26 ha eigendom werd van buurman Mensink op 

Harremensink. 

Jannus Mensink betrok in 1900 de boerderij Ribbers en kreeg toen van z’n familie de boerderij met 20½ ha op 

naam. In 1907 werd de oude boerderij vervangen door een kleiner gebouw. Enige jaren later volgde er weer een 

algehele verkoop waarbij 14 ha versnipperde. In 1919 verkreeg Van Munster het huis met 6,3 ha grond. Hij 

kocht er nog 2,8 ha bij zodat hij ging boeren op ruim 9 ha grond. 

 

Volgens overlevering stond er vroeger bij het Ribbers een luidklok waarmee de Elsener boeren bij elkaar werden 

geroepen in geval van brand of ander onraad. 

 

Na het overlijden van de laatste van Munster op dit erf in 1984, werd het boerenhuis geërfd door de familie 

Hendrik Willem Nijland op EsJan. Vanaf die tijd woonden hier tijdelijk kinderen uit deze familie. Zoon Erik 

Nijland verkreeg het boerenerf omstreeks 1996 in eigendom. 

 

Bewoners: 

 

► De eerste in de 

registers vermelde bewoner 

omstreeks 1645 was Gerijt 

Ribbers. Zijn vrouw heette 

waarschijnlijk Berendje. Hij 

had 8 kinderen, de jongste 4 

waren: Derck (*1645), 

Geschen (*1648), 

Hille/Hilleken (*1650) die 

omstreeks 1679 trouwde met 

Jan Mensink op het 

naastgelegen erve Mensink 

(Harremensink) en Jan 

(*1653). Vóór 1643 werden 

geboren: Rolef die 

“Timmermans dogter” 

huwde en naar Rijssen 

vertrok, Maria die in 1646 

trouwde met Jan Jansen 

Blomers op het eveneens aan de brink gelegen Bloemers (5.3.150), Lubbert die in 1666 trouwde met Gretien 

Jansen van den Berg op Bergman (5.3.390) en in 1674 hertrouwde met Geseken Gerijsen Henderdink van 

Hendertink (5.3.130) en Berntien die op de boerderij bleef. 

 

► Berntien Ribbers trouwde in 1655 

met Egbert Wassink van Groot Wassink 

(5.3.230). Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen 

bekend: Hendrikien (*1657), een tweede 

kind waarvan evenwel geen naam bekend 

is (*1660), Jan (*1665) en Gerijt (*1668). 

Mogelijk hadden zij ook nog de zoon 

Henrick. 

 

► Opvolger werd Henrick Ribbers 

(*ca.1670) die in 1697 trouwde met ene 

Gerritien. Zij kregen 4 kinderen: Hendrick 

(*ca.1699) die in 1731 de weduwe Mette 

Jans op Lannink in Hellendoorn huwde, 

Berent (*1701) die verder zou boeren op 

Ribbers, Jenneken (*1702) die in 1730 

trouwde met Willem Drieses Oeynk op 

Oonk (5.3.030) en in 1748 hertrouwde met 

Willem Lammertink (de zoon van Arend 

Lammertink, Markelo) en Henrickien 

(*1705). 

De wedstrijd betreffende een proef met chilisalpeter werd in 1929 

gewonnen door familie van Munster. Zoon Gerhard (*1906), vader 

Frederikus (*1874) en moeder Grada Radstaak (*1878) 



► Berent Ribbers (*1701) huwde in 1730 met Jenneken Oeynk (*1704) van Oonk (5.3.030), zuster van de 

hiervoor genoemde Willem Oeynk. Berent en Jenneken kregen 6 dochters waarvan er drie jong overleden. De 

nakomelingen waren: Drijesch (*1733), Garritjen (*1737) die opvolger werd en Hendrijne (*1742). 

 

► Garritjen Ribbers (1737-1807) trouwde in 1770 met Arent Boesink (1738-1825) van Boesink (5.2.481). 

Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren: Berent (1771-1852) die opvolger werd en Willemina (*1774) die op 

jonge leeftijd overleed. 

 

► Berent Ribbers (1771-1852) huwde in 1800 Janna Eefting (1764-1835) van Eeftink (5.2.500). Ook zij 

kregen 2 kinderen: Arendine (1803-1870) die de opvolgster werd en Jan (1810-1814) die op 4-jarige leeftijd 

overleed. 

 

► Arendine Ribbers (1803-1870) trouwde in 1823 met Derk Mokkelencate (1793-1870), zoon van 

Harmen Mokkelencate uit Rectum. Zij bleven kinderloos. Toen er opvolging op Ribbers kwam verhuisden ze 

omstreeks 1865 naar een nieuwgestichte woning “aan” Ribbers, het erve Mokkelenkate (5.3.170). Arendine 

overleed één dag na Derk; zij zijn beiden op dezelfde dag, begin maart 1870, begraven. 

 

► Op Ribbers vestigde zich in 1864 Jan Hendrik Mensink (*1834) van Harremensink en z’n vrouw 

Aaltjen Mensink (1846-1906) uit Zuna. Zij trouwden in 1864 en kregen 7 kinderen; 3 kinderen hiervan 

overleden op zeer jonge leeftijd. De nakomelingen waren: Alberdina (1867-1941) die in 1893 huwde met 

Gerhardus ter Avest in Wierden, Lammerdina (1869-1937) die in 1896 trouwde met de Rijssense winkelier 

Gerrit Jan Wilmink, Jenneken (1871-1898) die in 1896 trouwde met Jan Hengstman in Wierden, Johanna (1875-

1954) die een jaar na het overlijden van haar zus Jenneken de vrouw werd van Jan Hengstman. De familie 

Mensink vertrok in augustus 1879 naar Groot Barfde in Rectum (Wierden). 

 

► Pachter op Ribbers werd toen de familie Altena - Keuper uit het Enterbroek. Berend Altena (1837-

1902), geboren in Diepenveen, was in 1863 in Haaksbergen getrouwd met Berendina Keuper (1836-1911) uit 

Ambt Delden. Zij brachten 4 kinderen mee: de in Haaksbergen geboren Jan Hendrik (1864-1905) die de 

opvolger zou worden en de drie in Enterbroek geboren kinderen: Gerrit Jan (1867-1932) die in 1906 trouwde 

met de weduwe van zijn broer Jan Hendrik, Janna (1871-1940) die in 1893 trouwde met Hendrik Jan Meulman 

en op Hegeman (5.2.220) ging boeren en Berend Jan (1874-1964) die in 1896 trouwde met Gerritdina 

Sprokkereef van Krommendam in het Elsenerbroek (5.4.230). In  Elsen werd nog zoon Jan Altena (1879-1939) 

geboren; hij trouwde in 1903 met Arendiena Oolbrink op de Kremer (Stockum 2.2.180). 

 

► Jan Hendrik Altena (1864-1905) trouwde in 1893 met Willemina Oolbrink (1868-1929), geboren op 

Stoevelman (Hericke 3.1.280) en weduwe van Gerrit Jan Beernink op Wilbers (Hericke 3.2.070). Zij kregen op 

Ribbers twee kinderen: Berendina (1893-1957) die in 1915 

trouwde met Jan Hendrik Leeftink van Kamers (Markelo 

1.2.120) van de Hogedijk en Arend Jan (1897-1901) die jong 

overleed. In 1898 zijn de families Altena (Berend en Jan 

Hendrik) van Ribbers vertrokken naar Groot Wannink 

(Stationsweg, Beusbergen 2.4.070). Toen Jan Hendrik daar in 

1905 overleed, hertrouwde zijn weduwe Willemina met Jan 

Hendrik’s broer Gerrit Jan. 

 

► Nadat de boerderij dus enige tijd verpacht was 

geweest, vestigde zich hier in 1900 Jannus Mensink (1872-

1937) die van z’n ouders op het naastgelegen Harremensink 

het Ribbers had geërfd. Hij was in 1898 getrouwd met Janna 

Baan (1866-1943) uit Rijssen. Jannes en Janna kregen op 

Ribbers 5 kinderen die evenwel allen of levenloos ter wereld 

kwamen dan wel in het eerste levensjaar stierven. In 1913, 

nadat Janna een ernstig ongeluk kreeg (zij kwam met haar 

rokken in een dorsmachine), werd de boerderij in de openbare 

verkoop gedaan. Uiteindelijk is de boerderij in 1919 

verkocht; Jannes en Janna waren toen al naar Rijssen 

vertrokken. 

 

10-07-1913 

Vrijdagvoormiddag l.l. had in de buurtschap 

Elsen onder deze gemeente een treurig ongeluk 

plaats. De vrouw van Jannes Mensink, op 

“Ribbert” aldaar, hielp haar man bij het 

dorschen en kwam daarbij zoodanig met hare 

rokken in aanraking met den as der 

dorschmachine, dat zij een paar malen mee 

werd rondgeslingerd en op zeer ernstige wijze 

werd gekwetst aan het been, de schouder en de 

borst. Per brancard werd zij naar Rijssen 

gebracht en van daar per auto naar ’t 

Ziekenhuis te Deventer vervoerd. 

We vernemen, dat de toestand redelijk is en dat 

het gerucht, als zoude haar been zijn 

geamputeerd -gelukkig - een praatje is. 

Dat hier vorengenoemde ongelukken nog niet 

veel meer plaats hebben, verwondert ons ten 

zeerste, om reden bij geen enkele boer bijna, de 

as der dorschmachine op behoorlijke wijze is 

beveiligd voor ongelukken. 



► Eigenaar/bewoner werd toen 

Frederikus van Munster (1874-1958) 

geboren in Den Ham, maar toen 

woonachtig in Lonneker. Frederikus was 

daar in 1905 getrouwd met de in Ruurlo 

geboren Grada Radstaak (1878-1964) en 

hadden daar in 1906 zoon Gerhard 

gekregen. Gerhard werd de opvolger op 

de boerderij die nu de naam Van Munster 

kreeg. 

 

► Opvolger Gerhard van Munster 

(1906-1984) trouwde ca. 1935 met 

Hendrika Maria Meulman (1910-1984) 

van Meulman (5.3.110). Zij bleven 

kinderloos. Na hun overlijden in 1984 

werd de woning vererfd aan de familie 

Hendrik Nijland op Fort’n Hendrik/EsJan 

(5.3.195). Deze familie had de oudjes Van Munster veel geholpen. 

 

► Na het overlijden van het echtpaar Van Munster-Meulman werd het huis enige tijd verhuurd aan de 

familie Theo Damen. 

Daarna werd het huis door eigenaar Hendrik 

Nijland voor bewoning ter beschikking gesteld 

aan zijn eigen kinderen. Van 1989 tot ca. 1996 

woonde hier zoon Arjan met familie (zie verder 

bij pand 5.3.158) en van ca. 1996 tot 1999 

woonde hier dochter Anita met haar familie 

(zie ook pand 5.3.196). 

 

► Omstreeks 1996 verkreeg Hendrik 

Nijland’s zoon Gerrit Hendrik (Erik, *1969) 

het boerenhuis Van Munster van zijn ouders en 

ging hier naderhand wonen. Hij trouwde in 

1999 met Gina Teekema (*1969) uit 

Hellendoorn. Erik en Gina hebben 2 kinderen: 

Hyke (*2002) en Tim (*2005). 

 

Gerhard van Munster (*1906), moeder Grada van Munster-Radstaak 

(*1878) en Hendrika Maria van Munster-Meulman (*1910) 


