
Boerderijnummer   3.3.190 
Erfnaam    Erve Slagman-Brinkmans 
Oudste vermelding   ca 1745 
Huidig adres Rijssenseweg 37 
 
Historie boerderij 
 
Deze boerderij, die omstreeks 1745 werd gesticht, was begin 1800 eigendom van Derk Slag en omvatte toen 3 
hectare grond. 
In 1759 lenen Slagjan en Derkjen te Look f 200,- van Aeltjen Wijmerink, dogter van wijlen Harmen Wijmerink, 
met als onderpand hun toebehorende huis, hoff of gaarden, het Slag genaamt, met een schepel saayland, het 
Kleine Stukjen genaamt, tusschen de landen van Look en Bekkers in den Harker Esch gelegen, alsmede nog een 
stukke land groot een mudde gesaay in den Potkamp tusschen Wijmerink Camp en het land van Gerrit Alferink. 
In 1783 lenen Garrit Slagman en Anna Petermans f 400,- van Jannes Leuveling en vrouw Harmina Wiemerink 
met als onderpand hun huys, het Slagmans genaamd, een mudde land den Potkamp genaamd, een mudde land 
Schreybeld genaamd tusschen Dalwichs en Kempers land en een schepel land tusschen dat van Lokers en 
Bekkers. 
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 koeien en 1 kalf. 
In 1813 is eigenaar G. Slag. 
In 1846 werd de boerderij waarschijnlijk herbouwd want toen nam de familie Slagman een hypotheek op van 
600 gulden van Jan Weerds op de Pool. Bij de markedeling groeide de bedrijfsomvang uit tot 7¼ hectare.  
In 1862 werd de kleermaker Berend Jan Slagman, die naar Goor was verhuisd, door vererving voor de helft 
eigenaar samen met z’n zwager Berend Wissink. Deze deden het in 1870 voor 2000 gulden over aan Berend Jan 
Peuschers die voor hetzelfde bedrag een hypotheek opnam bij Israel de Beer in Goor. Peuschers breidde in 1874 
het bedrijf uit tot 9 hectare. Die omvang had het nog toen in 1894 de voormalig koetsier Jan Hendrik Brinkmans, 
schoonzoon van Peuschers, eigenaar werd. Ongeveer 100 jaar geleden ging Brinkmans zich toeleggen op het 
timmerwerk. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd Jan Klumpers (Luuks) vennoot en vanaf toen heette het 
Aannemersbedrijf Brinkmans en Klumpers. Na de pensioenering van Klumpers, trad vennoot Krabbenbos toe en 
werd de tenaamstelling gewijzigd in Aannemersbedrijf Brinkmans en Krabbenbos. In 1974 werd de boerderij 
verbouwd tot woonboerderij. 
 
Bewoners: 
 
► Jan Ovink (*ca1721) uit de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.250) trouwde omstreeks 1745 met 
Derkjen Lokers (*1723) van de Looker (3.3.165). Zij stichtten toen hier een boerderijtje waarschijnlijk op grond 
van de Looker. Die grond heette het Slag, zodat de boerderij de naam Slagman kreeg, zelfs de kinderen werden 
met de familie-naam Slagman geregistreerd. 

Jan en Derkjen kregen 8 kinderen: Jan (1752-
1821) bleef een ongehuwde schaapherder, Harmen 
(*1755), Harmina (*ca1757) trouwde in 1780 met 
overbuurman de weduwnaar Jan Harmen Sigger 
op Kampers (3.3.200), Jenneken (*1759), Hendrik 
(1761-1829) bleef ongehuwd, Hendrina (*1762) 
trouwde in 1782 met de weduwnaar Garrit 
Heinhuys op Hellen (3.3.090), Gerrit Jan (1764-
1792) trouwde ca 1790 met Aaltjen Peters op de 
Baas (Stokkum 2.1.240) maar overleed 2 jaar later 
en oudste zoon Gerrit Slagman (*ca1747) die eerst 
knecht was bij Ovink en de opvolger werd op 
Slagman. 
 
► Opvolger Gerrit Slagman (ca1747-1814) 

trouwde in 1769 met Harmina Leusman (ca1746-
ca1771) en na haar overlijden, in 1771 met Anna 

Peterman of Baas (ca1738-1814) van de boerderij de Baas (Stokkum 2.1.240). Uit het eerste huwelijk werd een 
zoon geboren die jong overleed, uit het tweede huwelijk werden 4 kinderen geboren: Harmina (*1774), 
Willemina (1775-1842) die trouwde met de weduwnaar Hendrik Zandvoort in Elsen, Jenneken (1780-1830) die 
ongehuwd bleef en Derk (*1778) die de opvolger werd. 
 

Woonboerderij timmerman Brinkmans 



► Derk Slagman (1778-1847) trouwde in 1813 met Janna Mekenkamp (1786-1835) uit Enterbroek. Samen 
kregen ze 4 kinderen: Gerrit Hendrik (1817-1848) die ongehuwd bleef, Berend Jan (1822-1904) die kleermaker 
van beroep werd, ging naar Goor en trouwde met Geertruit Ziemerink; hij overleed in 1904 toen hij van Goor 
naar z’n ouderlijk huis wandelde; men vond hem dood in een sloot, Gerrit Jan (*1827) die waarschijnlijk naar 
Enter vertrok en oudste dochter Johanna (*1814) die de opvolgster werd. 
 
► Johanna Slagman (1814-1854) trouwde in 1837 met 
de kleermaker Berend Wissink (1805-1880) die na het 
overlijden van Johanna, in 1855 hertrouwde met Jenneken 
Ulfman (1829-1887) van de Borkeld. Uit het eerste huwelijk 
werden 5 kinderen geboren die allen op jonge leeftijd 
overleden, terwijl uit het tweede huwelijk geen nakomelingen 
voortkwamen.  
Berend nam uiteindelijk het echtpaar Willem Jansen en 
Geertrui Stam met hun kinderen, die tot dan inwonend waren 
bij Kampers (3.3.200), bij zich in huis. Dit echtpaar vertrok 
omstreeks 1870 om een boerderij vlak vóór deze boerderij te 
bouwen, het tegenwoordige SlagGetjan genaamd (3.3.180). Zij 
werden opgevolgd door het echtpaar Arend Jan Wevers en 
Janna Enderink die dus introkken bij de eigenaar Berend 
Wissink. Deze familie Wevers vertrok in 1875 naar Diepenheim. 
 
► Berend Jan Peuschers (1836-1904), afkomstig van de boerderij bij de Oldenhof (Markelo buitengebied 
1.3.030) en z’n vrouw Tonia Stegeman (1840-1913), ondertussen in 1871 eigenaar geworden, betrokken 
vervolgens deze boerderij waar Berend Wissink bleef wonen. Hun dochter Johanna Peuschers (*1863) trouwde 
in 1889 met Fredrik Jan Ikkink van BeltTeunis (Stokkum 2.3.166) en vertrok in 1894 naar Almelo, waar ook 
haar zuster Gerritdina (1868-1941) woonde die in 1889 was getrouwd met de koetsier Jan Hendrik Brinkmans 
(1862-1924) afkomstig van Brinkman in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.190). Brinkmans werd op dat 
moment eigenaar van deze boerderij. 

Daarop vertrokken ook de ouders Berend Jan en 
Tonia Peuschers en wel naar het boerderijtje 
Berends in de Achterhoek (Markelo buitengebied 
1.3.170), dat ook eigendom was van schoonzoon 
Jan Hendrik Brinkmans.  
 
► Gedurende de periode 1896 tot 1906 
werd deze boerderij verpacht aan Arend Jan Sloot 
en Hendrina Overbeek. Zij belandden na hun 
vertrek hier, uiteindelijk op PoalOalbert (3.1.009) 
aan de Goorseweg. 
 
► Omstreeks 1906 kwamen Jan Hendrik 
Brinkmans (1862-1924), z’n vrouw Gerritdina 
Peuschers (1868-1941), haar moeder Tonia 
Stegeman en hun in Almelo geboren kinderen 
hier wonen: Truida (*1894) die in 1917 trouwde 
met Gerrit Hendrik Klein Twennaar op 
SlotsBerendJan (Markelo buitengebied 1.5.240), 

Johanna (*1900) die in 1920 trouwde met Egbert Jan Oonk op EbbersJan (Markelo buitengebied 1.5.110) en 
zoon Jan (*1890) die de opvolger werd. 
 
► Jan Brinkmans (1890-1959), timmerman van beroep, trouwde in 1916 met Berendina Elkink (1894-
1971) afkomstig van Koelert (3.3.150). Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Gerritdina (*1923) die in 1945 trouwde 
met Gerrit Jan Berendsen aan de Brummelaarsweg in het Markelosebroek, Jan Hendrik (1916-1939) en Jan 
Willem (*1920) die de opvolger werd. 
 
► Jan Willem Brinkmans (1920-1989) trouwde in 1945 met Hermina Schorfhaar (1917-2009) van 
Stoevelerbrook (Markelo buitengebied 1.6.382). Samen kregen ze 2 kinderen: Diny (*1947), onderwijzeres van 
beroep, die in 1973 trouwde met Peter Izaks uit Diepenheim en nu aan de A. ten Hovestraat 21 woont en Albert 
(*1951) die de opvolger werd. 

Familie Brinkmans: v.L.n.R: Gerritdina Brinkmans (*1923), Jan 
Brinkmans (*1890), Berendina Brinkmans-Elkink (*1894) en Jan 

Willem Brinkmans (*1920) 
 

1-12-1904 
Hedenmorgen om 10 uur werd in een sloot 
langs den Weldammerweg in Herike het lijk 
gevonden van den 82-jarigen B.J.S. (Slag-
Berend) uit Goor, vroeger in Herike 
woonachtig. We vernemen dat hij 
dinsdagnamiddag vanuit Goor naar 
genoemde buurt is gegaan wat hij wel meer 
deed. Waarschijnlijk is hij door de duisternis 
te water geraakt en verdronken. Bij de 
lijkschouwing is gebleken dat aan geen 
misdaad behoeft te worden gedacht. Op de 
linkerwang en hand waren wondjes zichtbaar 
door knaagdieren toegebracht. 



► Albert Brinkmans (*1951) trouwde in 1975 met Janny Peddemors (*1953). Ze kregen 2 dochters: 
Willemiek (*1982) en Anne Wil (*1988). 


