
Boerderijnummer   5.2.410 

Erfnaam    erve Plashinne 

Oudste vermelding   ca 1640 

Huidig adres    Plasdijk 12 

 
Historie boerderij 

 

Het erve de Plashinne, voorheen Plasman, was evenals het naastgelegen Plaslammert (5.2.420) oorpronkelijk een 

caterstede gebouwd op markegrond en in het midden van de 17
e
 eeuw gesticht. 

In januari 1710 laten Jan Alberts Plasman en vrouw Janna Reurkinck, toen zij huwden, hun testament opmaken. 

Zij testeren op langstlevende. 

    
 

1749 Aangegraven landen. 

Plas Jan self eygenaer heeft een hoekjen gront sijnde boulant ongeveer groot 1½ sp naa ooverslag is getaxeert op 

6 gld 6 st. 

 

In 1805 verkoopt Plasjan en vrouw Ale Letink voor f 500,- het plaatsjen den Plas aan hun neef Berent Hendrik 

Bloemers. Verkopers blijven wonen op Plasman en Berent Hendrik zal hen in eten, drinken, linnen en wollen 

blijven onderhouden en hen na hun overlijden een eerlijke begraffenisse geven. 

 

De veestapel in 1811 bestond uit 4 koeien en een kalf. 

In 1835 was Berend Hendrik Bloemers (Plashinne) nog steeds de eigenaar van het boerderijtje met toen 6 ha 

grond, terwijl de huurwaarde van het huis slechts 9 gulden bedroeg. Later kwam het erf in het bezit van Berend 

Jan Kruders die toen knecht was op de Plashinne. Door de toedeling uit de markedeling en doordat schoonzoon 

Mensink enkele ha’s inbracht, was per 1855 de bedrijfsomvang gestegen tot 18½ ha. Die omvang bleef het heel 

lang houden totdat in 1917 Berend Jan Mensink het boerderijtje de Krukke (pand 5.2.370) met 3½ ha aankocht. 

Met nog een paar kleine aankopen was in 1920 de omvang 24½ ha. 

De boerderij werd in 1870 herbouwd. In 1926 werd het woongedeelte vergroot en in 1978 weer gemoderniseerd. 

In 1999 werd het geheel gerestaureerd en tot woonboerderij verbouwd. Was in 1960 de Krukke al verkocht aan 

J.W. Wolters, in 1964 werd de boerderij grotendeels verkocht aan recreatiecentrum Hessenheem. Door 

grondruilingen kwam de meeste cultuurgrond in bezit van de buren. Inmiddels is de Plashinne een 

rijksmonument en wordt vanaf 1964 bewoond door verschillende families, die deze woonboerderij ook in 

eigendom hadden. 

Na de aankoop door Lute Broens was er in 2003 weer een verbouwing. 

   Boven de niendeure sluitsteen:  IHMS  IKKD 1870  (Jan 

Hendrik MenSink   JenneKen KruiDers). 



Sluitsteen in voorhuis  BJM  JHB 1926  (Berend Jan Mensink  Johanna Hendrika Boswinkel). 

Sluitsteen in grote schuur  BJM  JHB 1923. 

(Berend Jan Mensink huwt Hendrika Johanna Boswinkel; echter zij staat op de sluitstenen vermeld als Johanna 

Hendrika). 

 

Bewoners: 

 

► De vroegstbekende bewoner van de Plashinne/Plasman was Albert Plasman. Hij was een zoon van 

Gerijt Plegt uit Herike (Hericke 3.2.060). Hij trouwde in 1672 met Jenneken Wilmsen Meyer van Meyers 

(5.2.200) en na haar overlijden omstreeks 1683 met Arentjen NN. De drie kinderen uit het eerste huwelijk 

waren: Henrik (*1675) die in 1709 trouwde met Eefse Nilant in Herike (Hericke 3.2.010), Hillechijn (*1677) die 

jong overleed en Hilleken (*1679) die in 1709 trouwde met Gerrit Gerritsen ten Flis in Holten. Uit het tweede 

huwelijk werden geboren: Harmen (*1686), Harmken (*1689) die in 1715 trouwde met Egbert ten Damme in 

Markvelde, Anna die in 1719 trouwde met de weduwnaar Hermen Vedders op de boerderij Kloppers in Markelo 

(Beusbergen 2.4.230) en de zoon Jan die de opvolger werd. 

 

► Jan Plasman (*1683) trouwde in 1710 

met Joanna Reurkinck. Uit dit huwelijk werd de 

zoon Arent (*1710) geboren, waarvan staat 

geschreven dat hij “niet wel bij sinnen” was. In 

1730 hertrouwde Jan Plasman met Jenneken 

Aeftink (*1701) van Klein Aaftink (5.2.240). Uit 

dit tweede huwelijk werden 2 kinderen geboren. 

De dochter Anne (*1734) trouwde in 1762 met 

Jan Luynk op Leunk (5.2.260) en de zoon Jan 

(*1731) werd de opvolger. 

 

► Jan Plasman (1731-1812) trouwde in 

1765 met Aaltjen Letink (1737-1808) van Groot 

Letink. Er werden 2 zonen geboren. De jongens 

Jan (*1766) en Gerrit Jan (*1771) overleden 

beiden op jeugdige leeftijd. Omdat er geen 

opvolger voor het bedrijf was werd de nicht 

Janna Klein Letink, dochter van Jan Hendrik Klein Letink op Klein Letink  in huis genomen. 

 

► Janna Klein Letink (1777-1832) trouwde in 1809 met Berent Hendrik Bloemers (1783-1854), zoon van 

Garrit Bloemers op Groot Bloemers (5.3.150). Dit paar kreeg geen kinderen en het bedrijf werd overgedaan aan 

Berend Jan Kruider van Kruiders (5.2.350), die jarenlang knecht was op de Plashinne. 

 

► Berend Jan Kruider (1796-1877) trouwde in 1850 op 53-jarige 

leeftijd met de in Amsterdam geboren Charlotta Proper (1809-1868). 

Zij was als bestedeling op de Plashinne gekomen en kreeg 2 dochters 

die bij hun huwelijk door Berend Jan werden erkend. Johanna 

Gerritdina (1834-1913) trouwde in 1857 met Jan Hendrik ter Avest in 

Wierden en Jenneken werd de opvolgster. 

 

► Jenneken Kruiders (1840-

1819) trouwde in 1858 met Jan 

Hendrik Mensink (1826-1881) van 

Groot Bloemers (5.3.150). Uit het 

huwelijk werden 7 kinderen geboren. 

Jan Hendrik (1860-1935) trouwde in 

1896 met Hermina Wegereef op 

Olydam in Kerspel Goor. Gerhardina 

(1864-1941) trouwde in 1885 met 

Hendrik Hartgerink op Groot-

Meulenkolk/Hartgerink (5.2.390). 

Aleida (1867-1950) nam intrek bij 

haar oom en tante op Groot Bloemers 

en trouwde in 1892 met Hendrik Jan 

17-08-1905.  

Op de boerderij van de 

wed. Mensink (“Plas-

Hinne”) te Elsen is een 

geval van miltvuur 

voorgekomen. Op last  van 

den plaatsvervangende 

districtsveearts, 

Oosterbaan te Lochem, 

zijn het gestorven rund en 

van de voorwerpen, 

daarmede in aanraking 

geweest sommige verbrand 

en heeft verder ontsmetting 

plaats gehad. 
Jan Willem Mensink en Hendrika 

Willemina Mensink-Meenderink 

Berend Jan Mensink (*1862) en Hendrika Johanna Mensink-

Boswinkel (*1867) 



Klein Sandvoort uit Holten en hertrouwde na diens overlijden met Jan Hendrik Mensink van Groot Aalbrink 

(5.2.510) in 1905, Johanna (1871-1937) trouwde in 1895 met Berend Jan Huiskes van de Koopman (5.3.130) die 

ging boeren op Vinkert in Herike (Herike 3.2.160). Gerrit Hendrik (1874-1933) bleef ongehuwd op de Plashinne 

wonen en Frerikdina (1877-1952) trouwde in 1902 met Jan Laurens Hartgerink op Groot 

Meulenkolk/Hartgerink. De zoon Berend Jan (*1862) werd de opvolger. 

 

► Berend Jan Mensink (1862-1942) was naast landbouwer ook schaapherder; hij trouwde in 1890 met 

Hendrika Johanna Boswinkel (1867-1943) van Lochjan (5.4.210). Het paar kreeg 3 zonen:  Jan Hendrik (1891-

1955) die ongehuwd bleef, Gerrit Jan (Jan, 1893-1972) die eveneens ongehuwd bleef en Jan Willem (*1901) die 

wel trouwde. Allen, Jan Willem slechts tijdelijk, zetten de boerderij voort. 

 

► Jan Willem Mensink (1901-1969) was een kleurrijk en ondernemend iemand. Hij trouwde in 1923 met 

Hendrika Willemina Meenderink van de boerderij Wansink in Markelo (Beusbergen 2.4.110) en ze kregen de 

dochter Riek (1923-2004). Jan Willem en Dika woonden eerst enkele jaren op de Plashinne. In de dertiger jaren 

woonde het jonge gezin in Holten. Jan Willem had in Holten een varkensslachterij en een café. Omstreeks 1939 

vertrok de familie naar Amsterdam, waar ze gedurende de oorlogsjaren woonden. Jan Willem was daar o.a. 

taxichauffeur. Na de oorlog keerde het gezin terug in Markelo. Ze woonden toen een aantal jaren in een gedeelte 

van het huis van bakker Schuurman aan de Goorseweg. In die tijd was Jan Willem ook bakker en daarnaast was 

hij varkenshandelaar. Omstreeks 1955 na het overlijden van zijn oudste broer vertrok de familie weer naar de 

Plashinne. Dochter Riek trouwde in 1947 met Hendrik Johan Huiskes van café Jachtlust, maar het huwelijk 

eindigde in 1953 in een scheiding en Riek kwam weer bij haar ouders wonen. In 1964 werd de boerderij 

verkocht en vestigde het gezin zich samen met de ongetrouwde broer Jan Mensink aan de Stationsweg in het 

dorp. 

 

► Nieuwe eigenaar werd de in Overveen (N.H.) wonende heer Suardus Posthuma (1900-1991), professor 

in de ecomomie en oud-directeur van de Nederlandsche Bank. Hij was getrouwd met Elisabeth Moll (*1927). De 

familie gebruikte het huis als tweede woning. Ook andere familieleden en kennissen van hen verbleven hier 

vaak. 

 

► In 1976 werd de woonboerderij eigendom van de in Zwolle geboren internist Te Rijdt, toen verbonden 

aan het ziekenhuis te Hengelo (Ov). Anton Johan te Rijdt (Anton, 1928-2006) ging hier toen wonen samen met 

zijn uit Borne afkomstige echtgenote Margreet Spekreijse (*1948). Zij kregen de kinderen Jeroen (*1977) die in 

Cork (Ierland) is gaan wonen en Merel (*1979) die later naar Arnhem verhuisde. De familie Te Rijdt-Spekreijse 

verkocht in 1994 het huis aan makelaar Kromhof en vertrok toen naar Goor. In 1997 werd een huis aan de 

Koekoekslaan in dorp Markelo betrokken en in 2004 zijn Anton en Margreet naar Ruurlo verhuisd. 

 

► Het echtpaar Gert Hein Kromhof en Inge 

Postma (*1962) kwamen hier na een ingrijpende 

verbouwing wonen met hun kinderen Sofie en Daan. 

Na enkele jaren ging het paar scheiden en bleven Inge 

en de kinderen hier nog een jaar wonen. 

 

► Nieuwe eigenaar en bewoner in 2003 werd de 

in Hoogeveen geboren chemotechnicus Lute Broens 

(*1946). Lute woonde hiervoor op Töns Jan (5.2.100). 

Hij paste de woning naar eigen wensen aan en betrok 

de woning samen met zijn dochter Amber (*1986). 

20-9-1963  

“Hessenheem” kocht boerderij. 

De stichting kampeercentrum “Hessenheem” heeft van de heer W. Mensink de boerderij aan de Plasdijk te Elsen gekocht, 

die de gemeente Goor eerder gekocht heeft. De prijs die het gemeentebestuur van Goor voor het 13 ha grote bedrijf zou 

betalen, nl. f 145.000, werd door Ged. Staten te hoog geacht, op grond waarvan dit college zijn goedkeuring aan het 

betreffende raadsbesluit onthield. Het gemeentebestuur van Goor is van dit besluit in beroep gegaan. Maar tot nu toe is 

nog geen beslissing gevallen. Aangezien in de voorlopige overeenkomst Goor de verplichting had in februari j.l. de 

boerderij over te nemen, maar hiertoe niet in staat was, omdat de Kroon nog geen beslissing had genomen, kreeg de 

verkoper volledige vrijheid van handelen. Hij heeft thans van die vrijheid gebruik gemaakt om de boerderij aan 

Hessenheem te verkopen. De verkoopprijs is niet bekend, maar die zou lager liggen dan f 145.000. Wat Hessenheem met 

de boerderij van plan is, wilde men nog niet zeggen. Vermoedelijk wil men de gronden uitruilen met de eigenaren van de 

gronden van het kampeercentrum. 

 



Enkele jaren later verhuisde Amber naar de woning Bats aan de Roudaalterweg om daarna naar de aangekochte 

woning Lansink te verhuizen. 


