
Boerderijnummer   5.2.435 

Erfnaam    erve Haarman-Baargman 

Oudste vermelding   ca 1843 

Afgebroken    ca 1929  

 

Historie boerderij 

 

Omstreeks 1843 kocht de van Schöppert (Marckelo 1.3.350) afkomstige Jan Willem Beltman ruim 1 ha grond op 

het Groninger veld. Enkele jaren daarvoor, in 1841, kocht hij 1½ ha van J.H. Strateman die het hetzelfde jaar had 

aangekocht bij de verkoop van Klein Letink; het betroffen delen uit de percelen B200, 202 en 207a. Op een 

stukje grasgrond uit perceel B202, zuidoostelijk van het vroeger Klein Letink (5.2.440), stichtte hij “op de Haar” 

een nieuw boerderijtje (nr. 2354 op kaartuitsnede bij C89). Ook hier werden mogelijk materialen van het 

gesloopte Klein Letink gebruikt. In 1842 verbouwde hij al 1 ha rogge en in 1850 hield hij al 4 koeien. Naar 

verluidt woonde de familie de eerste jaren in een stroberg en zou daardoor de naam “Baargman” hebben 

verkregen. Deze naam werd na verloop van tijd ook de huisnaam. 

Mede door de toedeling van de marke ter grootte van ruim 5½ ha omstreeks 1854 omvatte de boerderij toen al 

bijna 9 ha. In 1885 kocht Gerrit Beltman van de “Boerschap Elsen” een stukje heide (uit perceel B291) waarop 

een schuur werd gesticht (nr. 2367 op kaartuitsnede). 

Middels diverse aankopen was het grondgebied in 1920 geleidelijk uitgegroeid tot ruim 12½ ha. 

In 1920 werd de iets meer richting de Plasdijk liggende boerderij Nieuw Groot Leetink (5.2.441 Baargman) 

gekocht van de familie Groot Aaftink (nr. 2360). Deze werd herbouwd en daarop ging de familie Wessels boeren 

met ongeveer 16 ha grond. De oude boerderij werd afgebroken doch de bijbehorende schuur bleef in gebruik. 

 

Bewoners: 

 

► Stichter en eerste bewoner was Jan Willem Beltman 

(1809-1861), afkomstig van Schöppert in de Achterhoek 

(Marckelo 1.3.350) die in 1838 was getrouwd met Dirkje 

Schorfhaar (1810-1889) van Ovink (Marckelo 1.3.250). Ze 

kregen 5 kinderen, waarvan de eerste 2 nog op Schöppert zijn 

geboren: 

Hermannus (1839-1881) trouwde in 1869 met Aleida Wolthuis 

van Klein Ooms (5.3.280) en stichtte de boerderij Kettelarij 

(5.2.110) aan de Oude Rijssenseweg, Hendrik (1840-1917) bleef 

ongehuwd, Derk Jan (1844-1904) trouwde in 1874 met de 

Wierdense Geertrui Heitink, Gerrit (*1847) werd de opvolger en 

Maria (1851-1877) trouwde in 1875 in Diepenheim met Jan 

Hendrik Broekhuis die op Katheurne (5.3.090, De Schutte) had 

gewoond. 

 

► Gerrit Beltman (1847-1922) trouwde in 1878 met 

Gerritdina Hegeman (1853-1922) van Lentfert (5.2.180). Dit 

echtpaar kreeg 5 kinderen: 

Dina (*1884) die de opvolgster werd, Janna Everdina (1890-

1983) die in 1911 trouwde met Hendrik Jan Boswinkel op 

Lochjan (5.4.210) in het Elsenerbroek, Hendrika Willemina 

(1897-1898) die jong overleed en 2 levenloos geboren kinderen. 

 

► Dina Beltman (1884-1974) trouwde in 1905 met Gerrit Jan Wessels (1875-1949) van Assink (5.3.250). 

Dit echtpaar verplaatste de boerenactiviteiten rond 1920 naar de boerderij Nieuw Groot Letink/Baargman 

(5.2.441). 

 

► Tijdelijk woonden daarna op deze boerderij, komend van de Russe (5.3.040, zie aldaar), nog het 

echtpaar Frederik Nijkamp/Janna Oldenmenger met hun zoontje Hendrik Jan (*1919). Hun  zoon Gerrit (*1923) 

werd nog hier op Haarman geboren. In 1924 vertrok de familie naar Rijssen alwaar Frederik hulpprediker werd. 

Ook tijdelijk bewoners hierna waren Gerrit Willem ter Welle (1896-1968) en echtgenote Johanna Hermina 

Gerritdina Lubberdink (1899-1984). In 1926 werd hier hun zoon Hendrik Jan geboren die evenwel na 6 dagen is 

gestorven. De familie vertrok in 1928 naar Stokkumerweg 12. 

29-09-1918. 

Een ooggetuige vertelde ons het volgende: 

Dinsdagmiddag sloeg het paard van den 

landbouwer G.B. te Elsen, bestuurd door 

diens bij hem inwonende schoonzoon G.J.W. 

op hol en rende met den wagen achter zich, 

en den voerman, die in de leidsels was 

geraakt meesleurende over een afstand van 

circa  500 meter, eerst over de grintweg, 

daarna door een sloot. 

Voor de z.g. “spikke” in dien sloot gekomen, 

braken de leidsels door den schok en was W. 

uit zijne netelige positie verlost. Onder het 

hollen over den weg  sloegen de egge en een 

wagenladder van den wagen op den 

voerman, die daaronder door echter nog 

weer verder werd meegesleept. De 

ongelukkige was eerst een tijdje bewusteloos, 

maar kwam spoedig weer bij. Het bleek, dat 

hij slechts wat schrammen had bekomen, en 

eenige tijd later strooide hij weer mest op het 

land. 

Het paard liep zich vast in een weide, waar 

het werd gegrepen.  Die had het er ook goed 

afgebracht. 

 


