
Boerderijnummer   5.2.441 

Erfnaam    erve Baargman-Nieuw Groot Letink 

Oudste vermelding   ca 1828 

Huidig adres    Plasdijk 7 en 7A 
 

Historie boerderij 

 

Omstreeks 1828 werd door de familie Groot Aaftink, 

die tot dan boerden op Groot Leetink (5.2.430), een 

nieuwe boerderij gesticht op grond gekocht van de 

marke Elsen (nr. 2360 op bijgaande kaartuitsnede). 

Het was in 1842, al voor de markedeling, een redelijk 

grote boerderij met 4 koeien en 2,2 ha rogge. 

De boerderij werd in 1910 door de erven G. Groot 

Aaftink te koop aangeboden. De biedingen waren 

echter minimaal, waarschijnlijk mede omdat de 

boerderij nog tot 1915 voor f 190 per jaar verhuurd 

was aan H. Nijkamp. In 1919 werd een nieuwe 

poging ondernomen. De boerderij met wat 

omliggende grond werd voor f 4025 aangekocht door 

de familie Wessels, de toenmalige bewoners van de 

boerderij Haarman (nr. 2354, pand 5.2.435). De 

gehele boerderij met ruim 9 ha grond bracht bij de 

veiling in totaal f 14330 op. De familie Wessels 

herbouwde de aangekochte boerderij in 1927 en liet 

de oude boerderij Haarman slopen. De erbij horende 

schuur (nr. 2367) bleef echter bij hen in gebruik. 

 

De heropgerichte boerderij kreeg een omvang van 

ongeveer 16 ha. 

Sluitsteen boven de niendeure:  GJW  DB  1927 

(Gerrit Jan Wessels  Dina Beltman). 

In 1980 werd naast de boerderij een nieuw 

woonhuis (7A) gebouwd. Men is in 2011 gestopt 

met de melkveehouderij en houdt zich nu in deeltijd 

nog bezig met de opfok van jongvee. 

 

Bewoners: 

 

► In 1828 verhuisden van Groot Letink 

(5.2.430) naar deze nieuwe boerderij het echtpaar 

Jenne Letink (1796-1856) en Gerrit Jan Groot 

Aaftink (1785-1849). Dit echtpaar had 6 kinderen: 

Everdina (1814-1868) trouwde in 1846 met de 

weduwnaar Jan Brasse op RooArend in het 

Elsenerbroek (5.4.250) en hertrouwde in 1848 met 

Jan Brunnekreeft, Jan (1818-1822) overleed jong, 

Gerrit (*1821) werd de opvolger, Janna (1823-1870) 

trouwde in 1849 met haar halfneef Evert Jan 

Hegeman op Lentfert (5.2.180), Maria (1827-1884) 

trouwde in 1853 met Hendrikus Danneberg (5.2.480) 

en vertrok naar het Enterbroek en Willemina (1831-

1891) trouwde in 1851 in Goor met de wever 

Hendrikus Bosman. 

 

► Gerrit Groot Aaftink (1821-1909) trouwde 

in 1846 met Jenneken Driezes (1822-1864) uit het 

dorp Markelo. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen: 

Boerderij Baargman omstreeks 1968 
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Johanna (1847-1942) trouwde in 1872 met Jan Wolthuis op de Foonse (5.3.140), Gerrit Jan (*1854) werd de 

opvolger, Maria (1859-1942) trouwde in 1885 met Johannes Bernardus Schut in Herike (Hericke 3.2.120) en 

Gerrit Hendrik (1861-1865) werd slechts 3 jaar oud. 

Opmerking: Maria Groot Aaftink was de laatste persoon in Nederland met deze achternaam Groot Aaftink. 

 

► Gerrit Jan Groot Aaftink (1854-1891) trouwde in 1885 met Johanna Lonink (1853-1888) van Groot 

Luevink (Marckelo 1.3.200). Ze kregen in 1886 een zoon Gerrit (†1918). Drie dagen na de geboorte van een 

tweede levenloos kind in 1888 overleed Johanna. 

Gerrit Jan hertrouwde in 1889 met Willemina 

Hofstee (1865-1928) uit Laren. Met haar kreeg 

Gerrit Jan in 1891 de zoon Arend Jan die echter al in 

zijn geboortejaar overleed. Enkele weken na zijn 

zoontje overleed ook Gerrit Jan. Willemina 

hertrouwde in 1892 met Gerrit Hendrik Wolthuis 

(1851-1925) van de Foonse (broer van de hiervoor 

genoemde Jan Wolthuis) en vestigde zich met hem 

op de Klompenmaker (5.2.450). Opa Gerrit Groot 

Aaftink (1821-1909) vertrok toen naar z’n dochter 

op de Foonse en nam kleinzoon Gerrit Groot Aaftink 

(1886-1918) mee. 

De boerderij kwam daarmee leeg te staan, maar bleef 

eigendom van de familie Groot Aaftink. 

 

► Nieuwe bewoners werden vervolgens omstreeks 1892 Hendrik Hartgerink (1859-1919) en Gerhardina 

Mensink (1864-1941). Hendrik was geboren op Groot Meulenkolk (5.2.390) en Gerhardina op de Plashinne 

(5.2.410) en waren in 1885 getrouwd. Het paar woonde aanvankelijk op Groot-Meulenkolk en kregen in totaal 8 

kinderen. Van Groot Meulenkolk kwamen drie kinderen mee: Geertruid 

(1885-1966) die in 1907 trouwde met Gerrit Jan Wevers op de boerderij 

Roos (5.2.160), Jan Hendrik (1887-1902) die hier op Nieuw Groot Leetink 

overleed en Johanna (1889-1985). Op Nieuw Groot Leetink werden 

geboren: Jan (1893-1982), Hendrika Gerhardina (1898-1990), Herman 

(1902-1982), Jan Hendrik (1906-1990) en Berend Jan (1895-1957). De 

familie Hendrik Hartgerink vertrok in 1909 naar Klein Aalbrink (5.2.520). 

 

► Vanaf omstreeks 1909 kwamen hier vanuit Bathmen Herman 

Nijkamp en echtgenote Johanna Geertruida Schoneveld wonen. Zij 

brachten 2 kinderen mee: Willemina Martina (*1903) die in 1928 trouwde 

met Johan Klein Horsman in Rijssen en Gerrit Hendrik (*1905) die in 

1930 trouwde met Gerritdina Schoneveld in Holten. 

Hier in Elsen werd in 1911 nog geboren Johanna Maria die in 1935 zou 

trouwen met Jan Frederik Scholman op de Borkeld (Marckelo 1.4.060). In 

1920 vertrok de familie Nijkamp naar Holten. 

 

► Omstreeks 1920 werd deze boerderij met wat grond aangekocht 

door de familie Wessels-Beltman. Zij verplaatsten toen hun activiteiten 

van hun oude boerderij Haarman (5.2.435) naar hier, sloopten hun oude 

boerderij en herbouwden in 1927 deze boerderij. Dina Beltman (1884-

1974) was in 1905 getrouwd met Gerrit Jan Wessels (1875-1949) van 

Assink (5.3.250). Ze kregen 4 kinderen: 

Gerritdina Hendrika (*1906) trouwde in 1930 met Jan Hendrik Nijenhuis 

in het Enterbroek, Gerrit Hendrik werd de opvolger, Geertruida (1913-2006) trouwde in 1933 met Jan Hendrik 

Derk Schreurs op de Schreur (5.3.080) en Gerrit Albert (1919-2003) trouwde in 1948 met Jenneken Hermina 

Vinkers van Vinkert (5.3.340) en ging boeren op “BaargmansGet” (5.3.356) aan de Enterveenweg. 

 

► Gerrit Hendrik Wessels (1909-1995) trouwde in 1936 met Aaltje Hendrika Wevers (1912-1987) van 

Roos. Hun enige zoon Gerrit Jan (*1937) werd de opvolger. In 1946 kregen zij nog dochter Geertruida die 

evenwel na drie maand is overleden. 

 

Gerrit Jan Wessels (*1875) en Dina Beltman (*1884) 

Gerrit Hendrik Wessels (*1909) en 

Aaltje Hendrika Wevers (*1912) 



► Gerrit Jan Wessels (*1937) trouwde in 1969 met Johanna Aleida (Annelies) Eertink (*1946) in Rijssen. 

Tot 1980 woonden zij in Rijssen waarop ze hun nieuwe woning (7A) bij het ouderlijk huis van Gerrit Jan 

betrokken. Gerrit Jan en Annelies kregen 2 kinderen: 

Gerrit Hendrik (Rick, *1971) de beoogde opvolger en Aranke Jenny die elders woont. 

 

► Rick Wessels (*1971) woont samen met de uit Maassluis afkomstige Nicole Keyzer (*1972) en de 

kinderen Lotte (*2007) en Rens (*2009) op de (woon)boerderij. Vanaf 2011 is het boerenbedrijf afgebouwd. 


