Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.2.060
Erve de Luttike Plegt-Boskamp-Beltman
1475
Stoevelaarsweg 19

Historie boerderij
Deze oude boerderij, vroeger aangeduid als de Plegt of ook Lutteke Plecht, werd al in 1475 genoemd in het
schattingsregister: Dach gheven beth to Meye, borge Johan ende Derick van Wermelo, gebroders, oer zaet
verdorven, mij bet. 2 golden r.g.
In 1553 werd een maagscheiding opgemaakt waarin werd bepaald dat Bruyn van Langen na de dood van zijn
moeder eigenaar wordt: In den jaer ons Heren nae der geburte Jhesu Christi dusent vijffhondert ende dre ende
vijfftich. Roelof, Bruyn en joffer Mechtelt van Langen verklaren een magescheid te hebben aangegaan, krachten
welke o.a.: Bruyn krijgt, na dode zijner moeder, Suetholter woenynghe, het Turfhuys, het goed Broyll in het
kerspel van Goer, der erven de Plecht, Sebertinck en Rijckerdynck in het kerspel van Marckloe in de buurschap
Hedericke.
02-07-1567. Akte, waarbij Geerte Gelmers, vrouw van Jorden van den Pavert, ten behoeve van Anna van
Scherpenzeel, weduwe van Willem Gelmers, gevestigd heeft een jaarlijkse rente van 12 mud rogge en 9
goudgulden, jaarlijks te betalen op mey te Deventer, gaande uit het erve en goed Broyl in het kerspel Goor en uit
de erven en goederen Lutteke Plecht en Segbertinck in het kerspel Markelo, alle gelegen in het richterambt
Kedingen.
1601-1602. Verpondingsregister: Daerup is nu korts erst een meyer gecommen, de daerup een stucke landes met
boeckwyten geseyt. Acht mudde, drei scheppel, darvan geseiet Herman Segbertinck 5 mudde landes, de reste ligt
woeste, 1½ dachwerck hoilandtz, gebruiker Jan Wessels to Goer.
In 1682 was Willem Kevelham de bezitter en in 1751 behoorde de boerderij aan de Heer van Hoevell tot
Nijenhuis.
In 1782 geeft de Hoogwel geb. Vrouwe Johanna Louisa Isabella Florentina Baronesse Douariere van Hoevell
geboren Baronesse van Lintelo aan dat haar man J.A. Baron van Hoevell is overleden en daardoor op haar is
gedevolveerd het 1/6 part in het erve de Kleine Plegt, zijnde allodiaal.
In 1796 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Jan Hendrik Hoevink. De weduwe
Aaltjen Dijkink zal hertrouwen met Hendrik Morsman. De nagelaten kinderen zijn Harmen, Wolter en
Hendryka. Harmen krijgt voor vaderlijke goed f 220,-, een kleine kiste en als hij trouwt een bruidegomskleed óf
f 30,-. Verder dient hij in de winter een beest op stal te voeren. Wolter krijgt f 100,-, een bruidegomskleet of f
30,-, een kleerkiste en een gust beest. Hendrika komt f 100,- toe, een zwart bruitkleet óf f 40,-, een paar
twilbuuren bedde met veeren, een palisse veren kussen, 4 paar kussenslopen, 4 vlassen lakens, 40 ellen
smaldoek, 20 elle breetdoek, 10 elle pellen, een koe óf f 30,- en een kleerkiste.
Inventaris: De Brinkmaat, de Hemmelhorst, de Boomkes Maate, het Slag, de Scholmans gaarden, de Weide
Stukken en den Palink gaarden. Verder 4 paarden, 3 melkte koebeesten, 1 veerse, 4 kleine kalver, 2 varkens, den
inboedel en bouwgereetschap. Totale waarde f 1590,-.
Schulden: een obligatie aan de landsheer, agterstandig pagt, aan G.J. van Heek, Hendrik ten Tije en omlopen
schulden. Totaal f 750,-.
In 1804 verkopen Hendrik Morsman of Plegt, Jan Dijkink en Hendrik Hoevink als voogden over de minderjarige
zoon Wolter van wijlen Jan Hendrik Hoevink, Aaltjen Dijkink, Willem Vrielink en vrouw Hendrika Plegt, bij
publique veiling voor f 170,- aan Tonis Schepers de Scholmans Gaarden groot 3 schepel gesaay. Ook verkopen
zij voor f 150,- aan Jan Wiemerink een parceel hooyland de Brinkmate genaamd. Tevens aan Jan Hoestink voor
f 320,- 2 dagwerken hooyland gelegen in het Stokkumer Broek, waarvan de andere 2 dagwerken aan Berent
Wennink gehoord. Dan nog voor f 95,- aan Derk Vrielink 2 parcelen hooyland gelegen in de Harker Meeden
samen groot 2 dagwerken, zijnde de Beumkes Mathe en de Hemmelhorst.
Tenslotte aan Jan Poel of Kobben voor f 342,- 2 stukken land, de Weiden Stukken groot 3 schepel en de Poelink
Gaarden groot 1 schepel.
In 1807 koopt den Heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar voor f 70,- van het Groote Capittel der stad Deventer
de tiende gaande uit de Kleine of Luttekke Plegt.
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 ruin, 3 koeien, 1 vaars en 1 kalf.
Ca 1807 werd het erve door huwelijk eigendom van de familie van Hoevell tot Keppels te Almen. De boerderij
werd van 1807 tot 1825 verhuurd aan een familielid, de adellijke vrouw Roelefina van Keppels die was
getrouwd met Hendrik Greven uit Laren.
De omvang van de boerderij bedroeg omstreeks 1832 ongeveer 13,5 hectare
In 1842 verkocht de familie Van Keppels de boerderij aan de schoolmeester Albert Herm Boskamp. De boerderij
werd in die jaren ook wel Boskamp genoemd en in 1848 verbouwd. Hij liet een sluitsteen boven de niendure
plaatsen met zijn initialen AHB 1848 die nu nog te zien is. Toen hij in 1851 een herenhuis voor de boerderij

bouwde, plaatste hij opnieuw een sluitsteen. Waarschijnlijk ging Albert
Herm zelf in het herenhuis wonen en werd de boerderij verhuurd tot dat
neef Hendrik Jan er zelf ging boeren. Hij werd omstreeks 1867 de
eigenaar. Hendrik Jan bouwde er in 1871 een nieuwe boerderij naast. De
sluitsteen met de initialen HJB 1871 is nu nog te zien, evenals een
herdenkingssteen onder in de voorgevel met de letters CAB 1891,
afkorting van de naam Christina Alberta Boskamp. In 1891 vertrok de
familie Boskamp naar Goor. Het herenhuis werd toen afgebroken en in
Goor weer opgebouwd. Ook de herdenkingssteen ging mee naar Goor.
Na het vertrek van Boskamp woonden er gelijktijdig 2 gezinnen. In de
Sluitsteen boven de niendeure in
oude boerderij (waar het herenhuis voor weggehaald was) woonden een
de schuur, vroeger de boerderij
aantal jaren de families Mengerink en Paalberents, terwijl de familie
Beltman uit Laren de in 1871 gebouwde boerderij betrok. Later woonde de familie Beltman er alleen en werd de
oude boerderij als schuur in gebruik genomen.
Vanaf ongeveer 1944 was de dochter van Hendrik Jan Boskamp, Christina Alberta, de eigenares. Omstreeks
1962 kocht de bewoner Jan Albert Beltman van de alleenstaande Christina Boskamp het bedrijf met ca 14
hectare grond. De familie Beltman woonde er tot in 1979, toen zij vertrokken naar een nieuwe
ruilverkavelingsboerderij aan de Enterweg.

Christina Alberta Boskamp (*1876)

Boerderij Beltman in 2006

Dan wordt de boerderij Beltman een doorgangshuis. Achtereenvolgens wonen er dan de familie’s Velthuis,
Diepenmaat en Ben Brok en verdere huurders.
De familie Velthuis kocht de boerderij en ging er een varkenshouderij exploiteren. Kort daarop, omstreeks 1980,
werd Hans Brok uit Enter, broer van Ben, de bezitter. De huidige eigenaar de heer Oude Lansink uit
Haaksbergen - hij kocht het erve van Hans Brok omstreeks 1998 - houdt hier nog varkens, terwijl hij het
woongedeelte verhuurt. De tegenwoordige bewoner is Rinus Vos afkomstig van de Enkelaarsweg. Hij heeft het
ondertussen vervallen woongedeelte weer opgeknapt.
Bewoners:
►
De vroegst bekende bewoner was Gerrit Plegt. Hij had 2 zonen: Lambert die in 1679 trouwde met
Marie Philipsborg en op het naastgelegen Schurink (3.2.065) ging wonen en Albert, die in 1672 trouwde met
Jenneken Wilmsen uit Elsen en naar Plasman in Elsen vertrok.
►
Later woonde er Teunis ter Plechte die in 1717 overleed. Van hem zijn 3 kinderen bekend: Hilleken
(†1722) die in 1687 trouwde met Teunis Wanssingh zoon van Jan Wanssingh uit Beusbergen (2.4.110) en het
nieuw gestichte Nijland (3.2.010) ging bewonen, Eefse die in 1704 huwde met Egbert Meengs (3.3.160) en
Hermen die de opvolger werd.
►
Hermen trouwde in 1698 met Marie Vinckers, dochter van Jan Vinckers (3.2.160). Na het overlijden
van Hermen in 1716 hertrouwde Marie in 1718 met Jan Reckerinck (†1731) uit Delden. Uit het eerste huwelijk
werden 6 kinderen geboren waarvan er 2 binnen een jaar zijn overleden. De andere kinderen waren Jenneken
(*1699), Gerrit (*1702), Aeltjen (*1707) en Jan die ca 1733 trouwde met Hendrikjen Boesink uit Elsen en de
opvolger werd.

Dansles op erve Boskamp in 1945

►
Jan ter Pleght ( *1705) en Hendrikjen (*1706) kregen 4 kinderen: Harmen (*ca 1735), Berent (*ca
1737) die in 1765 trouwde met Hendrikjen Rierink (Stokkum 2.2.110), Grietjen (ca1742-1813) die in 1767
huwde met Esken Wissink van Wissink (3.2.080) en op Vinkert (3.2.160) ging wonen en Janna die opvolgster
werd.
►
Janna ter Pleght (1744-1772) trouwde in 1766 met Jan Hendrik Hoevink (1743-1794) uit Stokkum
(Stokkum 2.2.160). Ze kregen 1 dochter: Wilmine (*1768) die jong overleed. Ook Janna overleed al op 27-jarige
leeftijd, waarna Jan Hendrik in 1772 hertrouwde met Aaltje Dijkink (*ca 1744) uit Beusbergen (2.4.120). Uit dit
tweede huwelijk werden 9 kinderen geboren waarvan er zes op jeugdige leeftijd kwamen te overlijden. De
overige drie waren: Harmen (*1779), Wolter (1785-1837) die in 1818 trouwde met Elisabeth Schorfhaar van
Groot Vrielink (3.3.010) en naar de Kiefte in het Elsenerbroek vertrok en Hendrice die de opvolgster werd en in
1803 trouwde met Willem Vrielink of Schorfhaar, ook komend van Groot Vrielink en geboren in Laren. Na het
overlijden van Jan Hendrik Hoevink trouwde zijn weduwe Aaltjen Dijkink in 1796 met Hendrik Morsman
(*1752), van Morsman uit Beusbergen (2.4.280).
►
Willem (1778-1822) en Hendrice ( 1783-1835) kregen op de Plegt 3 kinderen: Jan Hendrik (* 1804)
was schutter bij de Overijsselsche Schutterij, hij overleed in 1831 in Leiden, Jan (*1806) trouwde in 1836 met
Janna Wolthuis uit Ypelo en Aaltjen (1809-1825) die op 16-jarige leeftijd overleed. Het gezin van Willem en
Hendrice verhuisde omstreeks 1810 naar de Kleine Plegt (3.2.020).
►
Van 1807 tot ca 1825 werd de boerderij door de eigenaren Van Hoevels en Keppels verhuurd aan hun
nicht: de adellijke vrouw Roelefina van Keppels. Roelefina (*1787) was in 1809 getrouwd met Hendrik Jan
Greven (1777-1826) geboren te Exel. Het paar kreeg 6 kinderen. Jannebette (*1811) overleed jong, Johan
Hendrik werd geboren in 1813, Bernardus Jan (*1816) werd 3 jaar, ook zijn broer Antoon Jacob (*1818) werd
maar 3 jaar, Bernard Jan (*1821) werd nog geen jaar, Antonia Jannetta Greven (*1823) trouwde in 1851 in
Laren met de weduwnaar Reint Garritsen.
►
Samen met zijn ouders Derk Knopers (1762-1834) en Aaltje Stoevelman (1760-1834), werd daarna de
nieuwe huurder Derk Knopers (1792-1838), weduwnaar van Jenneken Assink (ca1794-1825) die in 1828 voor de
tweede keer trouwde en wel met Fennigjen Reinds (1797-1862). Derk was geboren op Stoevelman (3.1.280) en
ook de 2 oudste kinderen uit zijn eerste huwelijk, Johanna / Janna (1818-1875) die in 1851 huwde met Harmanus
Altena van Endeman-’n Dekker (Markelo buitengebied 1.3.400) en Gerrit (*1820) die in 1853 zou trouwen met
Clasina Tollenaar uit Holten, werden daar geboren. Dochter Harmina (1822-1862) werd geboren op Oongs
(3.2.220); zij trouwde in 1852 met Jan Zeendam van Zendman in Elsen (nu Smale). Zoon Albert Jan in 1824
geboren op Oongs, overleed jong.
Uit het tweede huwelijk van Derk Knopers werden 3 kinderen geboren: Jan (1829-1898), die in 1855 trouwde
met Willemina Breukink (1830-1864) op Senkeldam (Markelo buitengebied 13.366) en na haar overlijden
hertrouwde met Hendrika Maag (1847-1931) en in 1868 de boerderij Plechtjan aan de Brummelaarsweg
(Markelo buitengebied 1.5.210) in het Markelose Broek stichtte, Hendrika (1832-1889), die in 1856 trouwde met
Jan Hendrik Kooijmans, geboren op de Kooy (nu Gersen) uit Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.010) en na een

verblijf op de Plegt (zie hierna) in 1862 voor een korte tijd ging wonen op de pachtboerderij de Plecht aan de
Leusmanweg in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.370), waar toen ook moeder Fennigjen woonde en
Diena (1835-1892) die trouwde met Hendrikus Tempelman (1831-1902) op Damshutte aan de Stobbendijk
(Markelo buitengebied 1.6.240) en in 1890 met haar gezin verhuisde naar Sabeljan aan de Roudaalterweg
(Markelo buitengebied 1.5.006).
Na het overlijden van Derk Knopers in 1838 trouwde Fennigjen Reinds in 1839 met de weduwnaar Gerrit
Rechterschot (1792-1860), geboren in Kerspel-Goor. Het paar en de 3 kinderen uit het huwelijk van Fennigjen
met Derk Knopers gingen toen op de Kleine Plegt/Nijkamp (3.2.020) wonen; in 1851 verhuisden zij naar de
Plecht in de Achterhoek.
►
Vervolgens woonde er vanaf 1839 de timmerman Albert de Wilde (1800-1882), die in 1836 getrouwd
was met Teune Bras (1809-1861) geboren in Markvelde en eerst op de Kleine Plegt (3.2.020) woonde. Uit hun
huwelijk werden 5 kinderen geboren: Tone (1837-1911), die mogelijk uitbesteed is geweest op Scholman/de
Scholle (3.2.055), Hendrikus (1839-1901), Hendrika Gerridina (1841-1932), Tonia Hendrika (1844-1926),
geboren op Scholman en Willemina (1846-1916), aanvankelijk meid op de Scheper, die 3 keer met een
weduwnaar trouwde: in 1870 met Arend Jan Koldenberg op de Scheper (3.2.140), in 1879 met Jan Harmen
Kempers (1829-1884) op Kempers/Kooyman (3.3.220) en in 1889 met Johannes Smit (1852-1922).
Het gezin Albert de Wilde vertrok in 1852 naar Baars/Scholtone (3.2.200).
►
De dochter van Derk Knopers en Fennigjen Reinds, Hendrika Knopers (1832-1889), in 1856 getrouwd
met Jan Hendrik Kooijmans (1818-1882), werd de volgende bewoner. Het eerste kind van dit paar werd dood
geboren. Daarna werden op de Plegt nog 3 kinderen geboren: Willemina (1858-1915) die in 1878 trouwde met
Hendrikus Udink afkomstig uit Holten en uiteindelijk op OelenDieks (Markelo buitengebied 1.5.180) ging
wonen, Derk Hendrik (*1860) die nog geen jaar oud werd en Dina Frederika (1861-1901) die trouwde met Derk
Hendrik Nijmeyer (*1865) van Haman/Heuver (Markelo buitengebied 1.5.060) en op 40-jarige leeftijd dood
gevonden werd in een put. De familie Kooijmans-Knopers vertrok in 1862 naar de boerderij de Plecht in de
Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.370). Vandaar gingen zij in 1870 wonen op het niet meer bestaande
boerderijtje Kuipers aan de Luttekeveldweg (Markelo buitengebied 1.3.120) om in 1874 te gaan wonen op het
door henzelf gestichte huis, later bekend als Brookman (afgebroken ca 1990) op de Domelaar. Na hun vertrek
van de Plegt in Herike waren nog 3 kinderen geboren, waarvan er 2 op jonge leeftijd overleden.
►
Vanaf omstreeks 1851 toen er een nieuw herenhuis voor de boerderij werd gebouwd ging de eigenaar
schoolmeester Albert Herm Boskamp (1799-1869), die voordien woonde op huize Het Hulze te Almen en nadien
op Stoevelaar, daar zelf wonen. Hij trouwde in 1852 op 52-jarige leeftijd met Christina Slot (1805-1882),
keukenmeid op Stoevelaar. Dit echtpaar nam de 3 kinderen van de broer van Albert Herm, Martinus Boskamp op
Greven (Beusbergen 2.4.100) in huis: Gerrit Hendrik (1844-1862), kwekeling bij het lager onderwijs die nog
jong overleed, Harmina (1846-1924) die in 1876 trouwde met de molenaar Jan te Winkel uit Diepenveen en
Hendrik Jan die ging boeren op de Plegt.
►
In 1867 werd Hendrik Jan (1842-1906) eigenaar van de boerderij. In 1876 trouwde hij met Johanna
Geertruida Koenderink (1839-1910) uit Rijssen. Het paar kreeg 4 kinderen: Christina Alberta (*1876), Martinus
(*1878) die bijna een jaar oud werd, een levenloos kind in 1879 en Martinus (*1880) die overleed op zijn
geboortedag. Men kan zeggen dat zijn gezinsleven niet bepaald gelukkig was, wel was hij een maatschappelijk
betrokken persoon die 9 jaar wethouder was van de gemeente Markelo. In 1891 vertrok Hendrik Jan met zijn
echtgenote en dochter naar Goor. Het in 1851 door zijn oom gebouwde herenhuis werd afgebroken en in Goor
weer opgebouwd.
►
Er kwam toen een tijd van dubbele bewoning. Huurder van de oude boerderij Boskamp werd in 1895
Engbert Mengerink (*1865), afkomstig uit Borculo en in 1892 getrouwd met Garritjen Kloosters (*1855),
geboren te Ruurlo. Engbert kwam met echtgenote, met de in 1893 geboren zoon Hendrik Jan en met nog 4
stiefkinderen naar Boskamp. Hierna, omstreeks 1900, woonde het gezin op de Baars (3.3.070), vervolgens vanaf
1919 met zoon Hendrik Jan op Dannenkamp (3.1.260) en daarna vanaf 1926 nog op Mengerink aan de Wheedijk
(3.1.344).
►
Van omstreeks 1907 tot 1912 werd de oude boerderij nog bewoond door de in Holten geboren Egbert
Jan Paalberents (1869-1927), in 1899 gehuwd met Hendrika Overbeek (*1873), weduwe van Berend Jan Traast.
Met hun zoon Berend Jan (1900-1913) kwamen zij vermoedelijk van Pardies (Beusbergen 2.4.003); zij
vertrokken in 1912 naar Koekjan-Diepenbroek (Stokkum 2.1.006).

►
In 1891 was de familie Beltman afkomstig uit Laren (Exel) op de
in 1871 gebouwde boerderij komen wonen. Jan Beltman (1856-1944) en
Aleida Maria Lammertink (1868-1928) kwamen met hun zoon Hendrik
Jan (*1891). Daarna werd 17 jaar later nog de dochter Johanna Alberdina
Harmina (*1909) geboren. Deze trouwde met Willem Jan Kranenberg op
de boerderij Hekhuis (3.1.270). Zoon Hendrik Jan werd de opvolger.
►
Hendrik Jan Beltman (1891-1978) trouwde in 1919 met Johanna
Hendrika (Hanna) Elkink (1895-1972) van Koelert (3.3.150). Hendrik Jan
en Hanna kregen 2 kinderen. Mina (1924-2008) die trouwde met Jan
Schorfhaar op de boerderij Stoevelerbroek (Markelo buitengebied
1.6.382) en Jan Albert die de opvolger werd en trouwde met Johanna
Hendrika (Hanna) Daggert van de boerderij Citadel (Markelo
buitengebied 1.2.230).
►
Jan Albert Beltman (1920-2004) en echtgenote Hanna (19201988) kregen 2 zonen. Zoon Hendrik (*1948) trouwde in 1976 met
Jan Beltman (*1856)
Hendrika Stokreef van Kolkman (Markelo buitengebied 1.6.024) en
woont nu aan de Kemperweg op LeunkOarnd. De jongste zoon Jan (*1954) die ongehuwd is werd de opvolger
op het boerenbedrijf. In 1979 vertrokken Jan en Hanna en zoon Jan naar hun nieuwe boerderij aan de Enterweg.
►
Nadat in 1979 de
familie Beltman naar de
Enterweg was vertrokken,
kwam er de familie Velthuis
uit Haaksbergen wonen. Zij
gingen op vrij grote schaal
varkens houden, maar
financieel werd het geen
succes.
Hierna werd Hans Brok, die
in Enter bleef wonen en
ondertussen eigenaar van
erve Beltman was geworden,
de beheerder van de
varkenshouderij.
Van ca 1986 tot 1990 werd
het woonhuis gehuurd door
de familie Eduard
Diepenmaat - Jacintha Brok,
komend vanuit Neede. Op
Beltman werden hun 2
V.l.n.r.: Hendrik Jan Beltman (*1891), Jan Albert Beltman (*1920), Mina Beltman
kinderen geboren: Thijs
(*1924) en Johanna Hendrika Beltman-Elkink (*1895)
(*1988) en Lotte (*1990). In
1990 keerden zij terug naar Neede.
Daarna, vanaf 1991, werd de boerderij bewoond door de familie Ben Brok, de broer van Hans Brok. Toen het
naburige woonhuis van Jan Klumpers (Popjan) leeg kwam te staan, vertrok het gezin Ben Brok daarheen (1994).
Hierna kwam tijdelijk een juwelier uit Brabant op Beltman wonen.
►
De huidige eigenaar Oude Lansink uit Haaksbergen exploiteert hier sinds ca 1998 nog steeds het
varkensbedrijf terwijl hij het woongedeelte verhuurt. Eén van de huurders hield zich bezig met illegale
praktijken terwijl de volgende een hondenkennel had. Sinds 2002 wordt het woongedeelte gehuurd door Marinus
Vos (*1947), afkomstig van erve JanHendrikWissink aan de Enkelaarsweg en gescheiden van zijn echtgenote
Dinie Wolthuis.

