
Boerderijnummer   3.2.050 
Erfnaam    Erve De Thije-Grote Plegt 
Oudste vermelding   1379 
Huidig adres Stoevelaarsweg 22  
 
Historie boerderij 
 
De boerenplaats de Thije is zeer oud en behoorde vroeger tot de grootste boerderijen van Herike. Deze plaats 
was lange tijd het bezit van adelijke families. Tot omstreeks 1600 werd het erf aangeduid met de naam de Grote 
Plegt. 
 
Huize de Grote Plegt (ook Groote Plecht) wordt reeds genoemd in 1379. Toen werd het erve en goed beleend 
door Coenraet van Tie. Hij werd opgevolg door zijn zoon Johan van den Tie ook Johan ten Thye genoemd. Na 
diens dood kwam zijn broer Gherijt van den Thye. Vanaf omstreeks 1447 waren Johan van Brantlich en daarna 
ook Derick van Tye de beleners. 
In het schattingsregister van 1475 wordt op de Grote Plegt de “denstman” (edelman) Gert Benthing genoemd, 
die blijkbaar toen geen schatting betaalde. Deze dienstmannen meenden als edelmannen niets te hoeven te 
betalen aangezien zij diensten (voor de bisschop) verrichtten.  
In 1497 was Goert van Reede de belener; hij werd opgevolgd door zijn zoon Adriaen.  
Vanaf het midden van de 16e eeuw was de Grote Plegt eigendom van de familie Van Hoevell tot Nijenhuis (in 
het begin aangeduid als “van Huevell tho Goer”). 
In 1601 heette de boerenplaats nog “Groete Plecht”. Het verpondingsregister van 1602 meldt voor de omvang 
van de boerderij: “Groete Plecht, 11 mudde landes, darvan eene ligt woeste, bewassen mit busschen, 2 
dagwerck”. 
Hierna wordt de boerenplaats aangeduid met de namen als Tie, Joan ten Tye, Tije, Tijinck, enz. 
 
1574. RAO 401. Fam. archief van Hoevell tot Nijenhuis. Inv.nr. 7. 
Acte van opdracht door Roloff van Hoevell aan de leenheer Goerdt van Reede van het erve die Grote Plecht te 
Hericke, leenroerig aan het huis Saesvelt. 
1635. Idem inv.nr. 16. 
Acte van verpachting door Gerhardt van Hoevell tot Nijenhuis en Kevelham en zijn vrouw Mechtelt van Zijll 
aan Johan ten Tije en diens vrouw Mette van het erve Tije in de Heerker Es, gedurende 6 jaar voor 180 car. g. 
per jaar. 
1687. Idem inv.nr. 24. 
Acte van belening door Bernart Adriaan van Reede tot Saesfelt van Johan van Eijbergen namens Gerhardt Wolf 
Wilhelm van Hoevell tot Nienhuis met het erve de Groote Plicht in de buurschap Herkele kerspel Markelo. 
1696. Idem inv.nr. 25. 
Acte van transport voor de richter van Kedingen door de erfgenamen van Willem ten Kevelham aan Gerhardt 
Wilhelm van Hoevel tot Nijenhuis van het erve de Plight te Hericke gericht Kedingen. 
1722. Idem inv.nr. 31. 
Acte van belening van het erve de Grote Plegt te Hericke kerspel Markelo. 
1726. Idem inv.nr. 33. 
Acte van belening met het erve de Grote Plegt te Herike kerspel Markelo. 
 
In 1750 verkopen Harmen ten Thije en Aaltjen Lonink voor f 185,- aan Hendrik en Aaltjen Nijmeyers het vrije 
en allodiale hooyland, het Prootsslag genaamt, gelegen naast Leferinks Slag aan de Bolksbeeke. 
 
1766. RAO 62.2. Processtukken rechterlijk archief richterambt Kedingen. Inv.nr 11. 
Vrouwe Baronesse Douairiere Hoevell tot Nienhuys 
ca 
Garrit Meengs en Teunis Ikkink inzake vordering tot voldoening van restante pachtpenningen en vergoeding van 
geledene schade wegens het ontijdig houwen van els- en ander weekhout van het erve en goed Tijink, door de 
gewezen bouwman en meyer van dat erve, Harmen Tijink verschuldigd, waarvoor zich de gedaagden als borger 
ten principale hebben ingelaten. 
(Zie ook 46.2 processtukken richterambt Delden. Inv.nr. 206). 
 
In 1782 geeft de HoogWel geb. Gestr. Heer D. Baron van Hoevell tot Nijenhuis aan dat door het versterf van zijn 
broeder den HoogW. geb. Heer J.H. Baron van Hoevell is aangeerfd het erve Thijink of Groote Plegt, zijnde 
leenhorig aan den Huyse Saasveld, behalve de tugt en vrugtgebruik. 
 



In 1802 wordt aangegeven dat door het versterf van jonkvrouw A.J. van Hoevell het ¼ part van het leenhorige 
erf en goed den Groten Plecht of Tijink in Harke is gedevolveerd aan haar zusters wonende in Gelderland. 
 
Vermoedelijk is de huidige boerderij de Thije het bouwhuis van het oorspronkelijke huize de Grote Plegt, want 
bij ruilverkavelingswerkzaamheden in de 70-er jaren van de vorige eeuw werden bewoningsresten gevonden 
ongeveer 200 meter ten noord-westen van de hedendaagse bebouwing.  
De erfgenamen van de familie van Hoevell tot Nijenhuis verkochten de boerderij in 1802, op een publieke 
veiling aan de Heer J.W.van Wijck tot Stoevelaar: 
In 1802 geeft de HoogWelgeb. Heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar aan dat hij bij publique veilinge van de 
erfgenamen van den Heer Diederik van Hoevell tot Nienhuis heeft aangekogt het huisperceel, schuure en putte 
van het erf ten Thije of den Grooten Plegt met de daarbij gespecificeerde landerijen voor f 4100,-. De landerijen 
bestaan uit de gaarden voor het huis groot 2 mudde lands, de Hooymaathe aan den gaarden groot 4 dagwerk, de 
Koemaathe met den woesten grond liggende bij het huis groot 8 dagwerk, het bouwland voor het huis groot 12 
mudde gezaay met de woeste grond daarvoor en dan nog 2 woeste stukken van 1 mudde lands met 3 
akkerheggen dwars afgebaakt tot aan het gemeene veld. 
Ook andere gronden werden verkocht en de landerijen werden opgesplitst. Waarschijnlijk was het oude huis al 
veel eerder afgebroken. 

1800-1821. RA Assen 0613 Huis De 
Klencke te Oosterhesselen. Inv 351 nr 272. 
Koop-en huurovereenkomsten en brieven 
betreffende het erf de Grote Plegt of 
Thyink in de buurschap Harke.  
 
In 1807 koopt den Heer J.H. van der Wijck 
tot Stoevelaar voor f 300,- de tiende gaande 
uit de Groote Plegt en wel van het Groote 
Capittel der Stad Deventer. 
 
1807. RA Assen 0613 Huis De Klencke te 
Oosterhesselen. Inv 351 nr 273. 
Stukken betreffende de overdracht door 
W.Umbgroven, rentmeester van Deventer, 
aan J.H. van der Wijck van de tienden uit 
de erven Rickerdinck, Segbertinck en 
Groote en Kleine Plecht. 

1810. Idem nr 275. Akten van verhuring door B.H. van der Wijck, mede voor zijn broers en zusters, van het erf 
Thijink in de buurschap Herike gericht Kedingen. 
 
In 1811 bestond de veestapel uit 1 merrie,1 stier, 4 koeien, 1 vaars en 2 kalveren.                  
 
De oppervlakte van het bedrijf was in 1862 ruim 13 hectare Bij de markeverdeling werd hier nog 11 hectare aan 
toegevoegd zodat de totale oppervlakte toen ruim 24 hectare bedroeg. In 1863 werd “erve Tijenk” geveild. 
Willem Sligman kocht toen de boerderij met ruim 12 hectare grond van de gepensioneerde majoor J.M. van der 
Wijck.  
Omstreeks 1911 werd er een nieuwe boerderij gebouwd, tijdelijk waren er toen 2 huizen.  
Ca 1916 werd Gerrit Jan Sligman eigenaar en later Hermannus Wolthuis.  
Ondanks enkele aan- en verkopen bleef de oppervlakte sindsdien ongeveer gelijk zodat bij de ruilverkaveling er 
in 1984 ca. 12,5 hectare was. Momenteel bestaat de bedrijfsoppervlakte uit 15,5 hectare eigen grond en daarnaast 
worden nog enkele percelen gehuurd. In 1958 werd bij de boerderij een nieuw woonhuis gebouwd; dit huis 
wordt nu bewoond door veehouder Herman Vruwink en zijn moeder. Het oude voorhuis van 1911 kwam toen als 
bedrijfsgebouw in gebruik.   
In 1990 werd door zoon Johan voor zijn gezin nog een nieuwe wooneenheid aangebouwd. 
 
Bewoners: 
 
► De vroegstbekende bewoner was Johan ten Thije, getrouwd met Mette. Van hen is één zoon bekend: 
Henrick ten Tije, geboren ca 1645. 
 
► Henrick was ca 1670 gehuwd met Eefse, maar hij overleed al in 1684, waarna zijn weduwe in 1685 
hertrouwde met Jan Nieuwhuis van Nijhuis (3.2.170). Uit het eerste huwelijk werden 7 kinderen Tijings 

Woningen de Thije in 2006 



geboren: Jenneken (*1671), die in 1696 trouwde met Jan Houving van Hoevink uit Stokkum (2.2.160), Henrick 
(*1679), Hermen (*1683), Jan, Jenneke die in 1704 trouwde met Teunis Ickinck uit Beusbergen (2.4.030) en 
weer een Jan die aanvankelijk de opvolger was en in 1710 trouwde met Jenneken Meijers (*1680) van Meijers in 
de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.140), maar geen kinderen kreeg en Gerrit die in 1737 de erfgenaam 
werd. 
 
In 1737 laat Jan Thije, sijnde krank, zijn testament opmaken. Universeel erfgenamen zijn zijn broer Gerrit Thije 
en vrouw Grietjen Grootenhuys. Aan de kinderen van Gerrit en Grietjen komt het volgende toe: aan Gerrit, 
Harmen, Jan en Derk ieder f 50,- en aan Hendrikien f 75,-. Voorts aan de kinderen van zijn broer (ook!) Jan en 
aan zijn zusters Jenne en (ook!) Jenne samen f 220,- in egale porties te verdelen. Verder aan de armen van 
Markel f 20.-. 
 
►  Gerrit Tijings was in 1704 getrouwd met Grietje Grootenhuys, dochter van Derck Grootenhuys uit 
Wesepe. Gerrit en Grietje kregen 7 kinderen: Hendrickjen (*1705) die in haar eerste levensjaar overleed, weer 
Hendrickjen (*1706) die omstreeks 1740 trouwde met Jan Kistemaker (dorp), Geesken (*1711), Jan (*1714), 
Derck (*1721), Gerrit (1717-ca1748) ca 1744 gehuwd met Gerrijtje Daalwijk van Daalwijk (Daalkman, 3.3.170) 
en Hermen (*1709) die de opvolger werd. 
 
► Hermen Tijing (1709-ca1775) trouwde omstreeks 1740 met Aeltje Lonink (*1721), dochter van Jan 
Lonink uit de Dijkerhoek (buitengebied 1.2.411). 
Uit het huwelijk werden 9 kinderen geboren: Jan Tijink (*ca1740), Geesken (ca1742-ca1774), omstreeks 1761 
gehuwd met Teunis Elkink van ‘t Elkink (Dorpsgeschiedenis 1.1.150), Gerrit (*ca1744-1794) die in 1774 
trouwde met de weduwe Geertjen Gelkink (*1722) en woonde op de boerderij Leunk in Stokkum aan de 
Brinkweg (Stokkum 2.1.280), Berentjen / Berendina (*ca1746) in 1767 getrouwd met Jan Elkink van ‘t Elkink, 
Jan (*ca1748), Gerrijt (*1750), karman en in 1782 gehuwd met de weduwe Janna Kuipers, Arent (*1753) die 
jong overleed, Grietje (*1756) en Arend (1762-ca1800) die omstreeks 1791 trouwde met Hendrina Schepers (de 
Scheper 3.2.140). In 1766 werd de pachtovereenkomst met Hermen verbroken omdat niet aan de financiële 
verplichtingen kon worden voldaan. 
 
► Nieuwe pachters werden toen Theunis Hobbes of Thijink (1719-1814) en zijn vrouw Harmina 
Twennaar (*1735) afkomstig uit Holten. Dit echtpaar kreeg 5 kinderen t.w. Jenneken (*1768), Wilmina (*1769) 
die jong overleed, Hendrik (*1770) die opvolger werd, Wilmina (*1774) en Jan (1780-1834) die in 1808 
trouwde met Janna Senkeldam of Tjoonk en 2 dochters kreeg: Gerritdina (1810-1821) geboren te Herike en 
Hermina geb. in 1814 te Elsen op de boerderij Tjoonk.  
 
► Hendrik Hobbes of Thijink (1770-1829)  trouwde in 1799 met Berendina Senkeldam of Tjoonk (*1777) 
van Krommendam in Elsenerbroek. Omstreeks 1806 vertrokken ze naar Ambt-Delden, waar Berendina na enkele 
jaren overleed. In 1811 hertrouwde Hendrik in Delden met Fenneken Wessels. In Markelo hadden Hendrik en 
Berendina 2 kinderen gekregen: Fennigjen (*1802) en Harmina (1800-1883) die in Ambt-Delden trouwde met 
Gerardus ter Horst. 
 
► Omstreeks 1806 kwam het echtpaar Zwier Meijers (*ca1749-1811) en Harmina Pongers, (*ca1746-
1837) afkomstig van de boerderij Absoluut (Markelo buitengebied 1.2.310) op de Thije wonen. Hun dochter 
Anna (1785-1822) trouwde in dat jaar met Gerrit Hidders (1772-1857) van de boerderij Welmers ( 3.2.270). 
Gerrit en Anna kregen 3 kinderen: Aaltjen (1810-1811) die slechts 1 jaar oud werd, Aleida (1813-1858) die in 
1840 trouwde met Berend Jan Senkeldam op de boerderij Senkeldam/Klein Wilbers (2.12.090) en Willemina 
(*1808) die het bedrijf voortzette. 
 
 ►  Willemina Hidders (1808-1871) was in 1834 getrouwd met Arend Jan Oolbrink (1796-1859) van 
Oolbrink uit Stokkum (2.2.150). Uit het huwelijk van Arend Jan en Willemina werden 4 kinderen geboren t.w. 
Hendrina (1835-1897) gehuwd in 1855 met Jan Berend Stegeman van de Schriever (Markelo buitengebied 
1.2.410), Johanna (1837-1888) die in 1862 trouwde met Teunis Ikkink in Beusbergen (2.4.030), Arend Jan 
(1840-1911) die in 1867 huwde met zijn nicht Johanna Hendrika Oolbrink (1842-1910) van de Kooy in 
Stokkumerbroek (2.3.010) en op Stoevelman (3.1.280) ging wonen en Gerrit Jan (1845-1926), de jongste die in 
1887 trouwde met Gezina Johanna Endeman van de boerderij de Klomp (3.1.190).  
Arend Jan Oolbrink overleed in 1859. De weduwe Oolbrink-Hidders ging vanaf 1868 inwonen bij haar zoon 
Arend Jan op Stoevelman, alwaar ze in 1871 overleed.  
 
► Een korte tijd, tot ca 1863, woonde op de Thije het kinderloze echtpaar Gerrit Tijink (1798-1880) en 
Hendrina Hidders (1804-1882), die gehuwd waren in 1832. Gerrit en Hendrina waren afkomstig van de Scheper. 



Gerrits vader Arend Tijink (*1762) was geboren op de Thije. Al na enkele jaren vertrok het echtpaar Tijink-
Hidders weer naar de Scheper. 
 
► Nieuwe bewoners werden in 1863 de in Borculo geboren Willem Sligman (1835-1870) en zijn bruid 
Geertruid Klumpers (1836-1920) afkomstig van Luuks uit de Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.420). De 
ouders van Willem boerden een aantal jaren op de boerderij de Renger (Stokkum 2.2.060) en verhuisden later 
naar Leferink (Stokkum 2.1.180). Willem overleed al in 1870, waarna de weduwe in 1871 hertrouwde met Jan 
Willem Ikkink (1840-1923) van de boerderij Ikkink (Beusbergen 2.4.030). Jan Willem had 6 jaar zitting in de 
gemeenteraad van Markelo. Uit het  tweede huwelijk werd 1 dochter geboren: Willemina Johanna  (1872-1894) 
die op 22-jarige leeftijd ongehuwd overleed. Uit het eerste huwelijk waren 2 zonen geboren: Gerrit Hendrik 
(1865-1928) die ongehuwd bleef en tot zijn dood op de Thije woonde en Gerrit Jan (*1867) die de opvolger 
werd. 

► Gerrit Jan Sligman (1867-1955) trouwde in 1900 met 
Willemina Gerritdina Willemsen (1876-1946), geboren op de 
boerderij de Höfte bij Goor (3.1.215). Uit het huwelijk werden 2 
kinderen geboren: Hendrik Jan (1907-1907) die jong overleed en 
Willemina Geertruida (*1901) die de opvolgster werd.  

► Willemina Geertruida Sligman (Trui, 1901-1987) trouwde 
in 1926 met Hermannus Wolthuis (1901-1994) van de boerderij 
Oonk in Elsen. Het echtpaar Wolthuis-Sligman kreeg 2 dochters: 
Truida Johanna (1936-2008) die in 1961 trouwde met slager 
Johannes Hillebrand in Goor en Gerda Willemina (1927-2010) die 
op de Thije bleef wonen. 
 
► Gerda Wolthuis trouwde in 1957 met Gerrit Hendrik 
Vruwink (1923-2004) van Stegeman uit de Achterhoek (Markelo 
buitengebied 1.3.220). Gerrit en Gerda kregen 2 zonen: opvolger 
veehouder Herman (*1958) die nog ongehuwd is en in het in 1958 
gebouwde huis woont (nr. 22) en Johan (*1962) die in 1991 
trouwde met de uit Holten afkomstige Tonnie Jansen (*1964) en in 
1990 een nieuw woongedeelte (nr. 22a) bouwde aan de zijkant van 
de boerderij. Johan en Tonnie hebben 2 kinderen: Tim (*1997) en 
Rick (*1999). 

De Thije: Gerrit Jan Sligman (*1867) en 
Willemina Gerritdina Willemsen (*1876) 


