
Boerderijnummer   3.3.180 

Erfnaam    Erve SlagGetjan 

Oudste vermelding   1870 

Huidig adres Rijssenseweg 35 

 

Historie boerderij 
 

Willem Jansen, toen woonachtig op wat nu 

Brinkmans is (3.3.190) kocht in 1870 van 

overbuurman kleermaker Arend Jan 

Siggers (3.3.200) een kleine hectare 

heidegrond. Hetzelfde jaar werd er door 

hem een huis op gesticht. Het eigendom 

bleef altijd binnen de familie Jansen, 

waarbij de oorspronkelijke omvang van één 

hectare heel geleidelijk uitgroeide tot 

ongeveer 6 hectare. In 1956 werd de oude 

boerderij, die vlak aan de weg stond, 

vervangen door een nieuwe die iets verder 

van de weg af kwam te staan. 
 

     Het tot 1956 dicht aan de weg staande SlagGetjan 

 

Bewoners: 
 

► Willem Jansen (1826-1876) en z’n vrouw Geertrui Stam (1817-1896) waren beide geboortig 

uit Holten. Omstreeks 1853 trokken ze in bij Kampert (3.3.200) omdat daar geen opvolgers waren. 

Toen daar later toch nog een zoon trouwde vertrokken 

ze naar de overkant van de weg naar de boerderij 

Slagman nu genaamd Brinkmans (3.3.190), omdat 

ook daar geen opvolgers waren. Dit liep ook anders 

dan verwacht zodat ze, uiteindelijk in 1870, zelf een 

boerderij stichtten vlak vóór Slagman/Brinkmans. Ze 

namen de naam van hun tijdelijk onderkomen 

(Slagman) mee naar hun nieuwe boerderij. 

Willem en 

Geertrui kregen 

4 kinderen, 

waarvan de oudste 2 nog in Holten waren geboren: Aaltje 

(*1846) trouwde met Hendrik Jan ten Tije op de Keite (3.3.380), 

Janna (*1849) trouwde in 1880 met Jan Hendrik Elkink van 

Koelert (3.3.150) en vertrok naar Holten, zij hertrouwde daar in 

1887 met Gerrit Jan Potman van Potman (3.3.370), Johanna 

(*1856) trouwde in 1880 met Jan Harmen Boswinkel (3.1.238) 

en vertrok naar Haaksbergen en zoon Gerrit Jan (*1853) werd de 

opvolger. 

 

► Gerrit Jan Jansen (1853-1885), SlagGetjan, trouwde in 

1885 met Willemina Brinkmans (1858-1920) de zuster van 

buurman Jan Hendrik Brinkmans. Uit dit huwelijk werden 2 

kinderen geboren: Geertrui (1887-1963) die trouwde met Gerrit 

Jan Leferink op de Kappe (Markelo buitengebied 1.3.060) en 

Jan Willem (*1891) die de opvolger werd. 
Trouwfoto 1944: Gerrit Jan Jansen  

(*1919) en Arendina Harmina Holstege (*1921) 

 

Jan Willem Jansen (*1891) en Johanna 

Gerritdina Jansen-Roosdom (*1896) 
 



► Jan Willem Jansen (1891-1967) trouwde in 1918 met Hanna Roosdom (1896-1979) van 

Endeman (Beusbergen 2.4.330). Ze kregen een zoon: Gerrit Jan (*1919). 

 

► Gerrit Jan Jansen (*1919), naast landbouwer ook veehandelaar van beroep, trouwde in 1944 

met Arendina Harmina Holstege (*1921) van de Lochemseweg uit het Stokkumerbroek. Dit echtpaar 

kreeg 2 dochters: Ans (*1945) die trouwde met Jan Kalfsterman in Holten en Hetty (*1948). 

 

► Hetty (*1948) trouwde in 1972 met Johan Izaks (*1947) uit Diepenheim. Zij trokken bij de 

ouders in en verbouwden de in 1956 gebouwde boerderij tot één wooneenheid dat later werd 

gewijzigd in een landhuis. 

Hun kinderen zijn: Sandra (*1973) die met Bart Jan Oplaat (Kippenweuste) trouwde en Martijn 

(*1975) die met Hedy ter Haar uit Holten trouwde. 

 

➢         In 2021 kwamen er nieuwe eigenaren wonen: Bert Leppink en Petra Wilbrink. 
 

De in 1956 naar achteren verplaatste boerderij is later 

 verbouwd tot landhuis 

 


