
Boerderijnummer   2.3.050 
Erfnaam    Slagman 
Oudste vermelding   ca 1835 
Huidig adres    Gelselaarseweg 9 
 
Historie boerderij 
Albert Leppink uit Neede, die er al langer een stuk grond ter grootte van 1½ ha in eigendom had, 
stichtte hier omstreeks 1835 een boerderijtje, dat hij vervolgens verpachtte. Door aankopen en 
toedelingen bij de markedeling gingen er ongeveer 5 ha grond bij deze boerderij horen. Het bleef in 
eigendom bij opvolgende geslachten Leppink in Neede en Geesteren. In 1943 ging het bij een 
boedelscheiding over op schoonzoon G.H. Groothornte in Neede, die het in 1964 verkocht aan de 
toenmalige pachter Jan Willem Rijkenbarg. 
 
Bewoning 
Jan Kreunen (1784-1846) geboortig uit Ruurlo op 07-09-1814 
te Geesteren getrouwd met Jenneken Stokkink (1791-1857) 
uit Gelselaar. Zij woonden de eerste twintig jaar van hun 
huwelijk in Gelselaar. 
Zoon Harmen trouwde in 1857 met Arendina Fokkers van de 
Fokkerhutte en vertrok naar de nieuwe Weldammer boerderij 
Kreunen/Pasman (2.3.035), terwijl Harmen’s zuster Henders 
introuwde op de Fokkerhutte (2.2.360). 
Opvolger op Slagman werd zoon Hendrik Jan Kreunen 
(1824-1898) die op 21-05-1855 trouwde met Johanna Maria 
Bannink (1830-1895) uit Neede. 
Zoon Gerrit Jan Kreunen (1855-1934) trouwde op 15-05-
1885 met Everdina Heurneman (1860-1928).  
Zij kregen negen kinderen waarvan de jongste dochter 
Gerritdina Kreunen (1900-1951) op 03-11-1934 trouwde met 
Jan Willem Rijkenbarg (*1895) uit Neede.  
In 1964 werd er een nieuwe woning gebouwd en vanaf 1966 boeren Willem (*1937) en Gerda 
Rijkenbarg (*1943) op Slagman. Zij hebben geen opvolgers. 
 
Fotonrs op beeldbank 
AIII.W-01920 t/m 01922 

Markelo, 31-07-1904 
De woning van G.J. Kreunen op 
Slagman werd door de bliksem 
getroffen en stond onmiddellijk in vuur 
en vlam en brandde totaal af. Er 
verbrandde een koe en twee vaarzen, 
gered werden een paard, een koe, een 
kalf en twee varkens. Een bedlegerige 
zieke jongen kon met zeer veel moeite 
met ledikant en al bijtijds in veiligheid 
worden gebracht. De gehele inboedel, 
hooi enz. en een toom jonge eenden 
werden een prooi der vlammen. Zowel 
de eigenaar J.A. Leppink als de 
pachter Kreunen waren verzekerd. 


