Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.420
erve Plaslammert
ca 1640
Plasdijk 14

Historie boerderij
De boerderij Plaslammert (voorheen Plasjan/Truitman) dateert uit het midden van de 17e eeuw en is gesticht op
markegrond.

In 1721 laten Plas Jan, sijnde kranck, en vrouw
Jenneken Plasman hun testament opmaken. Erfgenamen zijn hun 5 kinderen Henrickjen, Harmken, Gerrit, Jan
en Eefsche. Hun zoon Jan krijgt twee stukken grond: de Roesink stukjes en den Kleinen Braembelt genaemt,
sijnde een half mudde gesaey en hij zal hen in eeten, drinken, linnen en wullen onderhouden; de jongste dochter
Eefsche heeft geen uitsettinge en verdient loon gekregen en komt vervolgens nog toe f 40,-, een swart kleet en
een koe.
In 1748 koopt Jan Plasman het sesde part van de caetersteede Plasmans soo als cooper lange jaeren in gebruyk
heeft gehadt, voor een bedrag van f 64,-. Verkopers zijn het echtpaar Lucas ten Sende en desselfs huisvrouwe
Willemina Swoferink.
In 1751 laat Jan Plasman (geb. 1687), krank te bedde liggende, zijn testament opmaken. Al zijn na te laten
goederen komen toe aan zijn dochter Jenne getrouwt aan Jan van de Maete. Zijn 2e dochter Maria, getrouwt
aan Jan Huiskes, komt toe f 100,- en een melkkoe.
Dochter Jenne en Jan van der Maat, die in datzelfde jaar gehuwd waren, laten dan eveneens hun testament op
langstlevende opmaken.
In 1769 verkopen Jan Aaftink en vrouw Jenneken Zwoferink hun
sesde part van de katerstede Plasjan, gelegen tussen Klein Letink
en Plasjan, voor f 63,- aan Mevr. M.G. van Doornink, weduwe
Jordens uit Deventer.
In 1777 koopt Jan Plasman, de Wever genaamd, voor f 268,- van
Hendrik ten Zende en Derkjen Wilgerink een dagwerk hooilandt,
het Slag genaamt, gelegen tussen den cooper zijn gaarden en de
Meyer zijn hooilandt.

Koren wannen door Gerrit Willem Hegeman
(*1889)

De naam Plaslammert is afkomstig van de Lambert Truitmans (of
ook wel Truntman) die in 1789 vanuit Zuna op deze boerderij
kwam.
In 1811 bestond de veestapel uit 3 koeien, een vaars en een kalf.
De boerderij werd op de kadastrale kaart van 1832 aangeduid als
Truitman en in 1835 was Hendrik Hegeman de eigenaar.
In het achterhuis bevinden zich maar liefst 7 gevelstenen (de
oudste van 1844) met initialen van de bewoners, een bewijs dat
er vele malen een verbouwing heeft plaats gevonden.
De oppervlakte van het bedrijf was in 1838 ruim 10 ha, liep op
tot 17 ha en rond de vorige eeuwwisseling was het weer
teruggelopen tot 11,5 ha. In het midden van de 20ᵉ eeuw was de
oppervlakte 16½ ha en na heel wat aankopen is dit inmiddels
ruim 40 ha.

Tegenwoordig wordt Plaslammert bewoond door de zesde en zevende generatie Hegeman en is het een
behoorlijk groot veehouderijbedrijf met melkkoeien.
Bewoners:
►
Jan Plas en zijn vrouw Jenneken (*1652) waren de eerstbekende bewoners van deze boerderij. Het paar
was omstreeks 1676 getrouwd en van hen waren 7 kinderen bekend: Hendrickjen (*ca. 1677), Hermtien (*1679)
die in 1707 trouwde met Hendrick Nieumeyer in Enter, Gerrit (*1683) “geboren op de Haer”, Marija (*1690) die
jong overleed, Eefse (*1693) die in 1724 trouwde met de weduwnaar Evert Cok in Rijssen en Jan die de
opvolger werd.

HDHGM INPM 1844 (HenDrik HeGeMan JanNa PlasMan)
►
Jan Plas (*1687) trouwde in 1721 met Janna Aeftink (*1692) dochter van Jan Aeftink op Klein Aaftink
(5.2.240). Het paar kreeg 2 dochters: Maria (*1727) die in 1750 trouwde met Jan Bernts Huyskes en naar de
Biesterij, net op Rijssens grondgebied, verhuisde en in 1761 hertrouwde met Wander Gerritsen Henterdink (van
pand 5.3.130) en Jenneken die de opvolgster werd.
►
Jenneken Plasman (*1722) trouwde in 1751 met Jan van de Maat *1722) zoon van Gerrit van de Maat
te Enter. Jan was voor zijn trouwen knecht op de boerderij Woolters. Er werden 6 kinderen geboren waarvan er 3
op zeer jeugdige leeftijd overleden. Jan werd geboren in 1754, Leyda (1760-1826) trouwde in 1788 met Jan
Smalbrugge in Enter en Jenneken werd de opvolgster.
►
Jenneken Plasman (1755-1829) trouwde in 1789 met
Lambert Truitmans (1761-1834, “Plaslammert”) zoon van
Wolter Truitmans in Zuna. Het paar kreeg 2 dochters:
Willemine (1794-1807) werd slechts 13 jaar oud en Janna werd
de opvolgster.
►
Janna Truitman (1790-1864) trouwde in 1815 met
Hendrik Hegeman (1782-1847) zoon van Jan Hegeman op
Hegeman (5.2.220, het huidige Möllman). Ze kregen de zoon
Jan, die de opvolger werd.
►
Jan Hegeman (1820-1853) trouwde in 1844 met Janna
Geertjen Sprokkereef (1817-1867) dochter van Jan Sprokkereef
op Wolters (5.2.470). Nadat er 2 zonen waren geboren overleed
Jan Hegeman al op 32-jarige leeftijd. Janna trouwde toen in
1854 met Jan Willem Klein Leetink (1821-1899) van de
boerderij Wissink (5.3.120) maar geboren op Klein Letink. Uit
dit tweede huwelijk werden eerst 2 kinderen levenloos geboren,
waarna dochter Johanna Berendina (1857-1929) het levenslicht
zag. Zij trouwde met Albert Jan Mensink op Harremensink. De
zonen uit het eerste huwelijk waren Jan Hendrik (1845-1850),
die maar 5 jaar oud werd en Hendrik Jan die de opvolger werd.
►
Hendrik Jan Hegeman (1848-1924) trouwde in 1888
met de molenaarsdochter Gerritdina Grevink (1847-1939). Ze
Hendrik Jan Hegeman (*1920) en Johanna
Mensink (*1930)

kregen een tweeling waarvan alleen de zoon en opvolger Gerrit Willem in leven bleef.
►
Gerrit Willem Hegeman (1889-1964) trouwde in 1919 met Johanna Hendrika Olijdam (1895-1995) van
Mölnkolk (5.2.380). Uit het huwelijk werd de zoon Hendrik Jan geboren die de opvolger werd.
►
Hendrik Jan Hegeman (1920-2009) trouwde in 1951 met Johanna Mensink (1930-2016) uit Wierden.
Het paar kreeg 4 kinderen: Johanna Hendrika (Annie, *1952) trouwde in 1977 met Gerrit Willemsen in Marle,
Jenneke Manda (Jenny, *1954) trouwde in 1975 met Egbert Jan Voortman van de “steenfabriek” en vertrok naar
Rijssen, Mannes (*1961) trouwde met Magda Mokkelencate, de zus van zijn schoonzuster (de vrouw van Gerrit
Willem) en vertrok naar Enter. De zoon Gerrit Willem (Willem) werd de opvolger.
►
Willem Hegeman (*1957) trouwde in 1981 met Johanna Mokkelencate (*1960) uit Enter. Het paar heeft
2 kinderen: Hendry (*1982) en Mirjam (*1985) die in 2013 trouwde met Herbert van Putten en op de boerderij
Mölnkolk (5.2.380) ging wonen.
In 2015 is een nieuwe woning rechts van de boerderij gebouwd voor opvolger Hendry en zijn vriendin Sandra
Almoes. In 2016 werd hun zoon Jeroen geboren.

