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1.0.190
Plasman
1682
ca 1835

Historie boerderij
Eigenaar in 1682 is Hendrick Snellink en in 1751 Hendrik Oink.
In 1746 verkopen Wolter en Teunisken Snellinck uit Stockum aan Berent Brinckers en vrouw Hendrika
Hogewegh, die te Lochem wonen, het Plasman, hetwelk gelegen is aan de Koningsteege en aan de
andere zijde langs de gaerdens van Harmen Vedders en de wed. van Gerrit Monteni.
In 1753 lenen Plas Gerrit en Maria Straaten f 600,- van Jan Harmen Heylersigh en Teuntjen Vincent
met als onderpand hun eygendommelijke Drieskamp sijnde vrij en allodiael groot 6 schepel land
tusschen de landen van Welmers en Kistemaker te Stokkum, mitsgaders nog een stukke bouwland
het Hesselink Loo genaemt groot 5 schepel gesaay sijnde tiendbaar gelegen tusschen de landen van
Ikkink en Snellink in den Stokkumer Esch.
In 1767 koopt Arent Jurriaan Gorkink van zijn schoonvader Gerrit Plasman het catersplaatsjen
Plasmans genaamt met alle sijne ondergehorende hoge en lage landerijen voor f 500,-. Bovendien
koopt hij de gehele inboedel des huyses van peert, beesten en verder huisgerak met de gewassen op
den lande voor f 300,-. Bovendien zal hij zijn schoonouders blijven verzorgen in kost, drank en linnen
en aan zijn schoonmoeder jaarlix een spint lijnsaat geven.
Arent Jurriaen leent dan ook f 700,- van Derk Hendrik Snel en vrouw Elisabeth van Otterbeek tot
Deventer woonagtig. Als onderpand wordt genomen:
Hun huis en hoff gelegen binnen Markelo, den Potkamp groot 8 schepel gelegen tussen Jacob
Meengs en Jan Vasters haar landen te Herike, een stuk land groot 3 schepel gesaay den Arnolskamp
genaamt gelegen tussen de landen van Pols en Dokhoorn, een stukke land den Welmerskamp
genaamt groot 7 schepel gesaay gelegen tussen Welmers en Gerrit Kistemaker haare landen, een
stukke gelegen in den Dorper Esch groot 2 schepel gelegen tussen de landen van Loo Jan en
Kusbelt, dan nog 2 dagwerken hooiland het Slag genaamt gelegen tussen de landen van Kempers en
Gerrit ten Dam.
In 1773 lenen Arent Jurriaan en Jenneken wederom geld van Derk Hendrik Snel en wel f 1100,-.
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 koe.
1811-1815 huisnr 473.
Volgens kerkgraven lijst van 1827 (?) was de boerderij toen al afgebroken.
Circa 1830 is Albert Warmelink van Stokkentreeft eigenaar. Tot 1835 is het nog verhuurd, doch enkele
jaren later is het verdwenen. Er blijken later op deze plek een stal/pakhuis met daarachter een rokerij
te zijn gebouwd.
Na het overlijden van de laatste Stokkentreeft werd deze grond in 1947 eigendom van de fam. ten
Hallers (de erfgenamen van Stokkentreeft), die het in 1953 verkochten aan de kerk ten behoeve van
de bouw van het jeugdgebouw, de voorganger van het dienstgebouw.
Bewoning
Evert Rensing, geboren te Beusbergen, gedoopt op 13-04-1696 te Markelo, overleden circa 1739 te
Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 09-07-1724 te Markelo met Marie Straaten, 29 jaar oud,
gedoopt op 23-06-1695 te Markelo, dg. van Jurrien Straaten. Marie hertrouwt ca 1741 met Gerrit
Pongers, ged. 1702 te Markelo, ovl. na 1767.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jenneken Rensing of Plasman, gedoopt op 08-09-1726 te Markelo.
2.
Gerrit Rensing of Plasman, gedoopt op 04-04-1728 te Markelo, in 1748 knecht bij Gorkink;
huwt 5-5-1753 Johanna Koeikers.
3.
Jan Rensing of Plasman, gedoopt 1731 te Markelo, huwt 5-10-1755 Henrike Siggers.
Jenneken Rensing of Plasman, gedoopt op 08-09-1726 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk circa 1746 met Arent Jurriaen Gorkink, gedoopt op 13-04-1716 te Markelo,

overleden voor 1789 te Markelo, zn. van Gerhardus Gorkink.
Uit dit huwelijk:
1.
Geradus Gorkink, geboren circa 1747 te Markelo, overleden jong.
2.
Everhardijne Gorkink, gedoopt op 13-06-1751 te Markelo.
3.
Grades Gorkink, gedoopt op 24-03-1754 te Markelo.
4.
Henrik Gorkink, gedoopt op 10-10-1756 te Markelo.
5.
Gerryt Henric Gorkink, gedoopt op 06-05-1759 te Markelo, overleden jong.
6.
Gerrit Hendrik Gorkink, gedoopt op 21-02-1761 te Markelo.
7.
Geertruit Gorkink, gedoopt op 17-06-1764 te Markelo.
Geertruit Gorkink, gedoopt op 17-06-1764 te Markelo, overleden op 07-06-1821 te Markelo op
56-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 11-03-1789 te Groenlo, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-03-1789 te Zutphen,
gehuwd voor de kerk op 13-04-1789 te Groenlo (NG). Woonden beide voor hun huw. te Zutphen.
Beloovende de bruidegom roomsch zijnde, volgens landsplacaaten de kinderen in de gereformeerde
kerk te laten doopen en ook zoo in deze religie op te brengen.
Echtgenoot is Engelbart/Bartus Kuiper, daghuurder/bode der markte, geboren circa 1752 (gezindte:
RK), overleden op 22-03-1818 te Markelo, zn. van Jan Harmen Kuiper en Anneken Brukes/Groenlo.
Uit dit huwelijk:
1.
Arent Jurgien Kuiper, gedoopt op 12-09-1790 te Markelo.
2.
Johanna Kuiper, geboren op 12-09-1791 te Markelo.
3.
Harmina Kuiper, geboren op 15-05-1793 te Markelo.
4.
Jan Hendrik Kuiper, geboren op 20-05-1797 te Markelo, overleden jong.
5.
Antony Kuiper, geboren op 02-12-1799 te Markelo, overleden jong.
6.
Jan Kuiper, geboren op 02-12-1801 te Markelo.
Harmina Kuiper, geboren op 15-05-1793 te Markelo, overleden op 11-02-1865 te Markelo op
71-jarige leeftijd, huwt 15-10-1829 met veldwachter en wed. Gerrit Jan Hilberink.
Kind van Harmina:
1.
Johanna Berendina Kuiper, geboren op 31-05-1818 te Markelo, onecht; huwt 2-12-1848 te
Meppel met Rijk Oosterbroek/Hattem.

