
Boerderijnummer   3.3.200 
Erfnaam    Erve Kampert 
Oudste vermelding   ca 1720 
Huidig adres Rijssenseweg 18 
 
Historie boerderij 

 
Deze boerderij is omstreeks 1720 gesticht.  
In 1753 kopen Jan Roesink en vrouw Janna 
Koldendijk van Claas Wennink en vrouw Maria 
Cloppers voor f 190,- een stukke bouwland in 
Meengs Kamp naast het Hekke langs den weg ter 
eene en naast Lokers land ter andere sijde te Harke 
gelegen. 
Daarom lenen zij f 100,- van Frerik Meyer in Elsen 
met als onderpand het net aangekochte stuk land. 
In 1776 lenen Jan Harmen Ziggers nu Kampers en 
Jenneken Kampers f 230,- van Jan Meyer en 
Hendrikje van den Boom met als onderpand hun 
eigendoemelijk huys en bijbehorende landerijen zoals 
door hen bewoond en gebruikt wordt. 
Zij kopen vervolgens van Klaas en Maria Wennink 
voor f 200,- een stuk bouwland groot een mudde te 
Harke. 

In 1780 is er een maagscheiding na het overlijden van Jenneken Roessink; weduwnaar Jan Harmen Siggers zal 
hertrouwen met Harmina Slagman. De 2 nagelaten kinderen Hendrik Jan en Johanna krijgen resp. een nieuwe 
kist en moeders kist met de kleren die zich daarin bevinden en een paar bedden met toebehoor. 
In 1800 koopt Jan Zigger voor f 170,- van Jan Heylerzigh en A.J. Meyers de tiende gaande uit 2 mudden land 
behorende onder het erve Campert te Harke. 
Begin 1800 bezat de eigenaar Jan Sigger 1 hectare grond en een veestapel bestaande uit 2 koeien en 1 kalf. Bij 
de verdeling der markegronden werd de grondoppervlakte bijna 4 hectare. Het geheel kreeg toen z’n zoon, de 
kleermaker Arend Jan Sigger, op naam. In 1912 werd Jan Hendrik Zendman de eigenaar en die bracht 1½ 
hectare mee, zodat het totaal toen 5½ hectare werd. In 1871, 1908 en 1958 werd er nieuwbouw gepleegd. In 
1971 werd de boerderij die met het bakhuis vlak aan de weg stond verbouwd, terwijl het geheel in 1991 werd 
verbouwd tot landhuis. In 2008 is ook de karakteristieke schuur door de slopershamer geveld. 
 
Bewoners:  

 
► Eerstbekende bewoner is Jan ter Horst 
alias Camp die in 1719 trouwde met Elske 
Roelofs Houboer. 
 
► Opvolgend bewoner Jan Roessink was 
getrouwd met Janna Koldendijk. Ze hadden 2 
kinderen: Henderik (*ca1738) die in 1756 
trouwde met Aeltjen Huisken op de Borkeld en 
dochter Jenneken (*ca1744) die uiteindelijk de 
opvolgster werd. 
 
► Tussentijds, van ongeveer 1756 tot 
1767, woonde er Teunis Horsman of Camp met 
z’n vrouw Aaltje Tijmans. Zij vertrokken in 
1767 naar Nijland (3.2.010). 
 
► Vervolgens betrok Jenneken Roessink 
(ca1744-1780), dochter van de voor-vorige 
bewoner / eigenaar het pand. Zij trouwde in 

1766 met de kleermaker Jan Harmen de Sigger (ca1736-1790) uit Stokkum (2.2.040). Na het overlijden van 
Jenneken hertrouwde Jan Harmen in 1780 met z’n buurmeisje Harmina Slagman (3.3.190). Tenslotte hertrouwde 
Harmina ca 1792 met de kleermaker Jan Siggers (1762-1828), een neef van haar overleden man. Uit deze 3 

De vroegere boerderij Kampert 
 

Staand: H.J. Wissink (*1892) en T. Visser (*1890). Voorste rij: Janna 
Wissink (*1917), J.H. Zendman (*1857), Jenneken Wissink (*1920) en J. 

Alink (*1867) 



huwelijken werden in totaal 8 kinderen geboren waarvan er 7 jong overleden of naar elders vertrokken. Alleen 
zoon Jan Hendrik Kampers (1772-1842) bleef in Markelo en trouwde in 1806 op de boerderij Kooyman in de 
Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.070). Zodat vervolgens de derde Siggers uit Stokkum z’n intrede deed op 
Kampers. 
 
► Teunis Siggers (1789-1848) ook kleermaker van beroep, 
was een neef van voornoemde Jan Siggers. Hij trouwde in 1820 met 
Maria Vruwink (1793-1870) uit het Westerflier. Teunis en Maria 
woonden de eerste jaren van hun huwelijk, tot 1825, op Scholman 
(3.2.055). 
Teunis en Maria kregen 5 kinderen waarvan de eerste 3 nog op 
Scholman werden geboren: Geertrui (*1821) trouwde in 1850 met de 
weduwnaar Rutger Meulenkolk in Rijssen; zij overleed in 1859 op 
38-jarige leeftijd ten huize van haar ouders, Arendina (1823-1826), 
Janna (*1824), Gerrit Hendrik (1829-1847) overleed als 18-jarige en 
Arend Jan (*1826) werd de opvolger. De weduwe Maria Vruwink en 
haar enige zoon Arend Jan namen omstreeks 1853 het gezin Jansen-
Struik bij zich in. 
 
► Arend Jan Siggers (1826-1878) akkerbouwer en kleermaker 
van beroep, trouwde alsnog in 1857 met z’n nicht Hendrika Alink 
(1826-1910) uit het Westerflier. De familie Jansen-Struik vertrok 
toen naar Slagman (3.3.190). 
Aangezien Arend Jan en Hendrika kinderloos bleven namen ze een 
nicht, Janna Alink uit Diepenheim bij zich in.  
 
► Janna Alink (1867-1925) trouwde in 1888 met Jan Hendrik 
Zendman (1857-1928) van Hellen (3.3.090). Ook dit stel kreeg geen nakomelingen en nam in 1901 daarom een 
bestedeling op en wel Trientje Visser uit Amsterdam. Zij werd van bestedeling later pleegdochter.  
 
► Trientje Visser (1890-1963) trouwde in 1916 met Hendrik Jan Wissink (1892-1978). Hendrik Jan was 
geboren op de boerderij Schaddenhorst aan de Roudaalterweg (Markelo buitengebied 1.5.150) maar was 
opgegroeid bij Potman (3.3.370), waar z’n moeder voor de tweede keer was getrouwd. Hendrik Jan en Trientje 
kregen 3 kinderen: Janna (1917-1998) die 1939 trouwde met Gerrit Beltman van KempenGait aan de Kooidijk in 
Stokkum, Jan Hendrik (1924-1944) die tijdens WO II werd tewerkgesteld in Duitsland en daar in Wolfsburg 

kwam te overlijden (hij werd in 
september 1951 herbegraven in 
Markelo) en Jenneken Gerritdina 
(*1920) die de opvolgster werd. 
 
► Jenneken Gerritdina Wissink 
(1920-1999) trouwde in 1945 met de 
provinciaal wegwerker Jan Hendrik 
Kooijmans (1917-2000) afkomstig van 
Kooijmans (3.1.160). Het paar kreeg 2 
dochters: Mineke (*1948) die in 1970 
trouwde met Frans F. Pongers en 
Janny (*1951) die de opvolgster werd. 
 
► Janny Kooijmans (*1951) 
trouwde in 1970 met de administrateur 
Steven de Vries (*1947). In 1992 
kwamen ze, vanaf de Korthals 
Alteslaan, bij de ouders inwonen.  Hun 
dochter Jeanine (*1971) woont nu met 

partner Edwin Smit (*1969) in één van de beide wooneenheden, terwijl dochter Stephanie (*1974) in Holten 
woont. 

Kinderen Wissink: Jenneken Gerritdina 
(*1920), Jan Hendrik (*1924) en Janna (*1917) 
 

Het in 1992 tot landhuis verbouwde Kampert 
 


