
Boerderijnummer   2.3.106 
Erfnaam    Mans Laanvers 
Oudste vermelding   ca 1855 
Huidig adres    Stokkumerbroekweg 16 
 
Historie boerderij 
Rond 1855 werd hier door boer Reverdink op Klein-Wennink (2.1.120) een boerderijtje gesticht dat 
echter al in 1865 weer werd afgebroken, nadat er in 1862 al een nieuwe voor in de plaats was 
gebouwd. (Hoewel deze jaartallen uit de kadastrale boekhouding zijn verkregen lijken ze, na controle 
met andere bronnen, niet al te betrouwbaar). 
Reverdink verkocht in 1874 het tweede huis met 1½ ha grond aan de pachter Hermannus Rietman. 
Ook werd toen de grond waarop het eerste huisje had gestaan door Rietman gekocht. Latere 
bewoners, de familie Vruwink, wisten door diverse aankopen het bedrijf uit te breiden tot bijna 10 ha in 
1985. 
De boerderij werd in 1927 geheel opnieuw opgebouwd, terwijl ze in 1990 werd verkocht en vanaf toen 
werd verbouwd voor particuliere bewoning.  
Steen boven de oorspronkelijke niendeure:  GJV  GDR   1927  (Gerrit Jan Vruwink    Gerridina 
Rietman). 
 
Bewoning 
Het eerste huisje is bewoond geweest door Hendrika Snellink (*1825), dochter van Hermen Snellink, 
en haar kinderen Derk Hendrik (*1852), Hendrikus (*1864) en Berend Hendrik Landeweer (*1866). 
De verblijfplaats van vader Garrit Hendrik Landeweer (1820-1903) was bij de geboorteaangiftes van 
de jongste twee kinderen formeel onbekend, maar volgens de registers verbleef hij in die jaren op de 
boerderij de Fap. In 1866 is dit echtpaar officieel gescheiden. 
Hendrika hertrouwde op 09-05-1867 met Hendrik Jan Deurnink (1824-1884) op Roelvink (2.2.080). 
Deurnink was weduwnaar van (ook !) Hendrika Snellink. 
Het tweede huis op deze plek werd toen betrokken door Hermannus Rietman (1841-1900) van de 
Laandever (2.2.250) (vandaar de boerderij-naam MansLaanvers), die op 04-01-1866 trouwde met 
Hermina Wagenaar (1843-1920) van Vruggink (nu Klein Ovink) (2.2.170). 
Dochter Gerridina Rietman (1872-1960) trouwde op 01-10-1892 met Gerrit Jan Vruwink (1862-
1935) van overbuurman JanHaarm. Hun dochter Hermina Johanna (*1893) trouwde met wegwerker 
Hendrik Jan Eelderink aan de Stationsstraat, terwijl zoon Jan Harm (*1910) trouwde met Hendrina 
Aaltjen Eelderink en boer werd op Dikkeboer (2.4.130) aan de Goorseweg.  
Opvolger op Mans Laandevers werd de andere zoon Hermannes Vruwink (1894 -1971) die op 19-
06-1920 trouwde met Berendina Hesselink (1896-1964) van Hesselink (1.6.130) aan de Drostendijk 
in het Markelose broek. Hun dochter Gerritdina Johanna Vruwink trouwde met Teunis Ikkink en ging 
wonen aan de Bergweg, terwijl de beide zoons Gerrit Jan (*1923) en Hendrik Jan (*1926) ongehuwd 
bleven en in resp. 1987 en 1990 overleden. 
Daarna werden de bewoners Jos en Jenneke de Blok. 
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