
Boerderijnummer   3.2.020 
Erfnaam    Erve Kleine Plegt 
Oudste vermelding   ca 1810 
Afgebroken 1892, was gelegen a/d Stoevelaarsweg  
 
Historie boerderij 
 
Erve de Kleine Plegt of Ni’jkamp (de Plegt’s “Nieuwe kamp”) is omstreeks 1810 gesticht door Willem Vrielink 
of Schorfhaar (ook Willem Plegt genoemd) afkomstig van de Plegt (later Boskamp / Beltman 3.2.060). Het erf 
lag dichtbij (ten westen) van erve Nijland / Berkedam (3.2.010), tussen dit erf en de plaats waar nu op “18a” een 
in 1990/1991 vernieuwde stal / hooiberging staat (voorheen eigendom van J. Ongena uit Goor nu van de familie 
G.J. Morsink uit Kerspel Goor). 
De veetelling van 1811 geeft aan dat Willem Plegt in dat jaar 1 ruin, 1 vaars en 1 kalf bezat.  
In 1832 was het bezit van de weduwe van Willem, Hendrice Schorfhaar-Hoevink, ca. 4,9 hectare groot. 
In 1838 kocht landbouwer Hendrik Jan Wibbelink het erf met daarbij ca. 4,2 hectare grond. 
Zoon Hermannus Wibbelink verkocht het erf in 1889 aan Nicolaas Jannink, predikant in Goor. Het huis werd in 
1892 afgebroken. 
 
Bewoners: 
 
► Willem Vrielink of Schorfhaar (1778-1822), geboren in Laren als zoon van Derk Schorfhaar was 
omstreeks 1810 met zijn gezin de eerste bewoner van dit erf. Hij was in 1803 getrouwd met Hendrice Hoevink 
of Plegt (1783-1835) van de Plegt (3.2.060). Het paar woonde eerst op de Plegt en kreeg daar 3 kinderen: Jan 
Hendrik Vrielink, geboren in 1804, die schutter in de Overijsselsche Schutterij werd en in 1831 in Leiden 
overleed, Jan Vrielink of Schorfhaar (*1806), die in 1836 trouwde met Janna Wolthuis in Ypelo en Aaltjen 
Vrielink, geboren in 1809, die in 1825 nog jong overleed. Op de Kleine Plegt werd in 1812 nog zoon Derk 
geboren die evenwel zeer jong, slechts 65 dagen oud, overleed. Nadat Willem Plegt (zoals Willem Schorfhaar 
naderhand werd genoemd) in 1822 was gestorven, bleef zijn weduwe Hendrice Plegt tot haar overlijden in 1835 
op de Kleine Plegt. 
 
► Het gezin van Teunis de Wilde kwam omstreeks 1823 inwonen bij de Kleine Plegt. Teunis (ook Teunis 
Weelen genoemd), landbouwer, was geboren in 1773 op de Holtense Borkeld als zoon van Albert Hendrikze aan 
de Wilde (ook genoemd Albert Weelen). Hij was in 1800 getrouwd met Hendrika Duisschen (1769-1840), 
dochter van Jan Duisschen en Jenneken van den Bargh of Luchtmans op Duischen (Kolhoopsdijk). Zij woonden 
eerst in het Elsenerbroek. Daar werden hun 2 zonen geboren: Albert (1800-1882) die timmerman werd en Jan, 
geboren in 1811 op “Verdriet” en overleden in 1879 in Elsenerbroek op Mulderskamp / Kloppert, die 
landbouwer/klompenmaker van beroep was en in 1838 huwde met Harmina Roelofsen. 
 
► Zoon Albert de Wilde trouwde in 1836 met Teune Bras (1809-1861), dochter van Gerrit Bras in 
Markvelde. Zij kregen op de Kleine Plegt 2 kinderen: Tone (1837-1911), die in 1878 zou trouwen met Aleida 
Stevens (1857-1919), dochter van Jan Willem Stevens en die later opvolger op Baars / Scholtone (3.2.200) zou 
worden en Hendrikus de Wilde (*1839), die in 1868 huwde met Jenne van Brunnekreef in Ambt-Delden.  
Omstreeks 1839 vertrok de familie De Wilde van de Kleine Plegt. Vader Teunis de Wilde en echtgenote gingen 
met zoon Jan en diens vrouw naar Mulderskamp (Kloppert, Holtdijk). 
Albert de Wilde ging met zijn gezin naar de Plegt (3.2.060), waarna zij omstreeks 1852 naar het nieuw gestichte 
Baars/Scholtone (3.2.200) verhuisden. Blijkbaar ruilden ze in 1839 van woonhuis met Gerrit Regterschot en zijn 
gezin (zie hierna). Wonend op de Plegt kreeg het paar nog 3 kinderen. Het is mogelijk dat zoon Tone (*1837) 
tussen 1839 en 1852 tijdelijk uitbesteed is geweest op Scholman / de Scholle (3.2.055). 
 
► Zoals vermeld kwam omstreeks 1839 het gezin Gerrit Regterschot op het erf wonen. Gerrit (1792-1860) 
was geboren in Kerspel Goor als zoon van Johan Regterschot. Nadat zijn eerste vrouw Jenneken Egbertsen 
(Borkent) was overleden, hertrouwde hij in 1839 met Fennigjen Reinds (1797-1862), de weduwe van Derk 
Knopers op de Plegt (3.2.060). Fennigje bracht uit haar eerste huwelijk de drie op de Plegt geboren kinderen 
mee: Jan (1829-1898), Hendrika (1832-1889) en Diena Knopers (1835-1892). Het gezin verhuisde omstreeks 
1851 naar de Plecht aan de Leusmanweg in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.370).    
 
► Hendrik Jan Wibbelink (1805-1884), landbouwer, geboren in de Look / Holten als zoon van Jan 
Wibbelink had in 1838 de Kleine Plegt gekocht. Hij ging daarna met zijn gezin ook hier wonen. Jan was in 1836 
getrouwd met Hermina Rietman (1809-1887), dochter van Harmannus Rietman op Rietman aan de Leusmanweg 
(Markelo buitengebied 1.3.130). Het paar kreeg 5 kinderen: Jenneken (1836-1865) geboren op Rietman, die o.a. 



dienstmeid op Stoevelaar was, Hermannus (1840-1907) geboren op de Kleine Plegt, die vooreerst opvolger zou 
worden, Janna (*1842), die in 1873 trouwde met Jan Dijkink (*1839), zoon van Gerrit Dijkink en Janna Preuter, 
Johanna (*1847), die in 1873 in Rijssen huwde met de weduwnaar Antony Keuterman en naar Goor vertrok en 
Gerrit Hendrik (*1853), die akkerbouwer werd en in 1883 trouwde met Geertrui Trinen. 
 
► Hermannus Wibbelink trouwde in 1879 met Anthonia Wissink (1854-1906) van de 
Schaddenhorst/Lodeweges aan de Roudaalterweg (Markelo buitengebied 1.5.150). Zij kregen op de Kleine Plegt 
2 kinderen: Harmina, geboren in 1882, opgevoed op Rietman (het geboortehuis van haar grootmoeder) die in 
1907 trouwde met Berend Jan Garssen (1885-1964) op de Heriker Mulder (3.3.055) en Hendrika Egberdina 
geboren in 1886, die echter reeds in 1888 te Deventer overleed. Hermannus Wibbelink vertrok in 1888 naar 
Deventer, hij overleed in 1907 in Stokkum op Roelvink / Leetink (Stokkum 2.2.080); Anthonia vertrok in 1888 
naar Rijssen; zij woonde later in Diepenheim en is op 51-jarige leeftijd overleden in Holten (Neerdorp). 


