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Schoppen Lammerts
1862
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Historie boerderij
Deze boerderij werd in 1862 gesticht door Lammert Beltman (*1820) geboortig uit Lochem, maar
daarvoor wonend op Schöppen (2.4.320) in Beusbergen. Vandaar dat de nieuwe boerderij de naam
SchöppenLammert kreeg.
Lammert was in 1845 ingetrouwd bij Schöppen door met de dochter Egberdina Heuten te trouwen. In
1857 hertrouwde hij met Gerritdina Rommeler, waarna hij enkele jaren later vertrok naar het
Stokkumerbroek. Het grootste gedeelte van de benodigde grond verkreeg hij van Greven in
Beusbergen.
In 1933 was deze familie genoodzaakt de boerderij te verkopen. De nieuwe bewoner Hendrik Jan
Daggert kocht het huis met slechts 4½ ha grond, de overige 4 ha raakten versnipperd over
verschillende kopers.
De boerderij werd in 1991 volledig tot woonruimte verbouwd.
Bewoning
Lambert Beltman, geboren 1820 te Lochem, overleden op 16-07-1888 te Stokkum en wed. van
Egberdina Heuten.
Gehuwd op 03-07-1857 te Markelo met Gerritdina Rommeler, geboren 1831 te Markelo, overleden
op 28-03-1909 te Stokkum. Van hun negen kinderen overleden er zeven op jonge leeftijd (tussen 1 en
23 jaar).
Uit dit huwelijk:
1.
Janna Beltman, geboren op 17-03-1859 te Beusbergen, overleden op 24-02-1886 te Borculo
op 26-jarige leeftijd, huwt 10-04-1885 te Borculo met smidsknecht weduwnaar Hendrik
Ditzel/Arnhem.
2.
Mannes Beltman, landbouwer, geboren 1860 te Beusbergen, overleden op 12-04-1893 te
Stokkum, ongehuwd.
3.
Jenneken Beltman, dienstmeid, geboren 1862 te Stokkum, overleden op 11-12-1885 te
Stokkum, ongehuwd.
4.
Arend Harmen Beltman, geboren 1864 te Stokkum, overleden op 18-03-1866 te Stokkum.
5.
Gerrit Jan Beltman, geboren 1866 te Stokkum, overleden op 24-11-1866 te Stokkum.
6.
Arend Harmen Beltman, boerwerker, geboren 1868 te Stokkum, overleden op 09-07-1889 te
Stokkum, ongehuwd.
7.
Gerridina Beltman, geboren 1870 te Stokkum.
8.
Arent Jan Beltman, boerwerker, geboren 1872 te Stokkum, overleden op 24-09-1890 te
Stokkum, ongehuwd.
9.
Berend Jan Beltman, geboren 1876 te Stokkum, overleden op 19-03-1886 te Stokkum.
Dochter Gerridina Beltman (1870-1894) trouwde op 23-08-1893 met Engbert Jan Huisken (ovl.
1948) die in 1867 op de Schreur (2.1.360) was geboren. In het eerste kraambed overleden Gerridina
en haar kind. Engbert Jan hertrouwde op 06-04-1895 met Reintje Engelina Hendrika Brunshorst
(1869-1935) van Brookgait (2.3.060).
Van Egbert Jan wordt verteld dat hij zeer actief was om de continue wateroverlast in dat gedeelte van
het broek te beteugelen. Hij bouwde o.a. zelf een watermolen waarmee overtollig water werd
weggepompt.
Omdat hun huwelijk kinderloos bleef, besloten ze een pleegkind aan te nemen. Het werd Dina Kroeke
(*1910) uit Blokzijl die op 22-09-1928 trouwde met de toen 18-jarige buurtgenoot Egbert Jan
Lammertink (Hondejan) van ’n Goordam (2.3.125).
Reeds in 1931 vertrok dit echtpaar met hun drie kinderen; eerst naar Wierden en vandaar naar
Diepenheim. Huisken en z’n vrouw besloten toen de boerderij te verkopen en gingen in 1933 wonen
nabij de school in Stokkum.
De boerderij werd, in een kleinere omvang, aangekocht en voortgezet door Hendrik Jan Daggert
(1901-1952) afkomstig van Voorts (2.4.010) en op 25-04-1931 getrouwd met Lammerdina Goorman
(1904-1975) uit het Markelose broek. Men beweert dat Jan zo bevreesd was voor de oorlogsvoering,
dat hij bij de mobilisatie in 1939 niet voldeed aan de oproep en onderdook.
Hun ongehuwd gebleven zoon Mannes Daggert (1934-1992) werd de opvolger.
In 1991 kwam Gerritje A. Kranenberg (*1970), afkomstig van Goorman (1.6.260) en een achternicht
van Mannes, samen met Wilfred Jansen inwonen op de verbouwde boerderij.

Nog geen jaar later overleed Mannus, waarna de ouders van Wilfred afkomstig van café De Wippert,
ook hier kwamen wonen.
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