
Boerderijnummer   3.3.230 
Erfnaam    Erve Kempers-Paalman 
Oudste vermelding   ca 1840 
Huidig adres Rijssenseweg 33 
 
Historie boerderij 
 
Op deze plek werd omstreeks 1840 een boerderij gesticht door Gerrit Jan Kempers, die tot dan had geboerd op 
KooyJan (3.3.220).  In 1889 werd het eigendom van Mannes Zeendam op Daalkman (3.3.170). 
In 1941 herbouwde diens zoon Jan Hendrik Zeendam de boerderij. In 1980 en 1986 werd de boerderij opnieuw 
verbouwd en vergroot. 
14-8-1917. Bij het vervoer van boomen raakte de landbouwer J.H. Zeendam uit Herike met zijn hand bekneld 
tusschen de zg schemmel en spaken, waardoor de hand dermate beschadigd werd dat geneeskundige hulp moest 
worden ingeroepen. 
 
Bewoners:  
 
► Gerrit Jan Kempers (1806-1856), weduwnaar van Berendina Wilbers (1806-1838) en tot dan boerend 
op KooyJan (3.3.220), hertrouwde in 1838 met Harmina Reinds (1803-1868) en stichtte hier omstreeks 1840 een 
nieuwe boerderij. Uit beide huwelijken werden in totaal 6 kinderen geboren: Jan Hendrik (1832-1858), Johanna 
Maria (1835-1884) trouwde in 1867 met Jan Huisken in Elsen, Gerridina (*1839) trouwde achtereenvolgens met 
Berned Jan Hofmeyer en Gerrit Hendrik Frerman (pand 3.2.180), Hendrik Jan (*1841) trouwde 

achtereenvolgens met Janna Reinds en 
Willemina Sligman en boerde op Tjoonk (pand 
3.3.360), Egberdina (1845-1847) en de oudste 
zoon uit het eerste huwelijk Jan Harmen 
(*1829) die de opvolger werd. 
 
► Jan Harmen Kempers (1829-1884) 
trouwde drie keer, in 1864 met Hendrika 
Kevelham (1831-1867) van Meengs (pand 
3.3.160), in 1867 met de weduwe Harmina 
Brinkhof (1842-1878) geboortig van de 
Welmer (3.2.270) en in 1879 met Willemina de 
Wilde (*1846), de weduwe van Arend Jan 
Koldenberg (3.3.210). Willemina bracht een 
zoon uit haar eerste huwelijk, Jan Hendrik 
Koldenberg (*1870), mee. 
Uit de 3 huwelijken van Jan Harmen werden 5 
kinderen geboren: Gerritdina (*1867) ging naar 
haar grootouders op Meengs, waar ze later de 
opvolgster werd, de beide zoons uit het tweede 

huwelijk werden slechts enkele jaren oud. De beide kinderen uit het derde huwelijk gingen, toen vader Jan 
Harmen in 1884 was overleden, met hun moeder naar Wierden, later naar Elsen waar Willemina voor de derde 
keer trouwde, nu met Johannes Smit. Stiefzoon Jan Hendrik Koldenberg vertrok toen naar Delden. De boerderij 
werd in 1889 met een gedeelte van de grond aangekocht door Mannes Zeendam op Daalkman (3.3.170). 
 
► Vanaf het vertrek van de weduwe Kempers en haar kinderen werd het boerderijtje gepacht door Teunis 
Kevelham (1846-1882), afkomstig van Meengs (3.3.160) die in 1879 was getrouwd met Dina Grada Beltman 
(1854-1935), afkomstig van Schöppert (Markelo buitengebied 1.3.350). Nadat zij omstreeks 1882 waren 
vertrokken naar hun nieuw gebouwde boerderij aan de Postweg (Markelo buitengebied 1.3.366), werden 
Hendrik Willem Noteboom (1835-1917) en Janna Hekkert (1845-1918) de nieuwe pachters en vervolgens het 
Holtense paar Lammert Nijmeyer en Geertrui Vrolijk.  
 
► In 1914 kwam hier wonen Jan Hendrik Zeendam (1884-1956) van Daalkman, dus de zoon van de 
eigenaar, die in 1913 was getrouwd met de dochter van de buren, de 16-jarige Johanna Smit (1897-1916). Uit dit 
huwelijk werden 2 kinderen geboren, die beide als baby zijn overleden. Nadat Johanna op 18-jarige leeftijd was 
overleden, hertrouwde Jan Hendrik in 1919 met de weduwe Egberdina Paalman (1889-1974). Zij was in Holten 
getrouwd geweest met Jan Hendrik Paalman en bracht de 2 kinderen uit dat huwelijk mee: Herman Paalman 
(1913-1968) die in 1942 trouwde met Johanna Harmina Kooijmans van de Tichelweg in Stokkum en Gerhard 

Het in 1941 herbouwde Paalman; nu in gebruik voor dubbele 
bewoning 

 



(1915-1996) die in 1946 trouwde met Dika Heuten en enkele jaren later vertrok naar nieuw Looker (3.3.400). 
Hendrika Johanna Zeendam (*1921), het enige kind uit het tweede huwelijk van Jan Hendrik, werd de 
opvolgster. 
 
► Dika (1921-2007) trouwde in 1945 met Jan Willem Rensen (1920-1978) uit Holten. Nadat Jan Willem 
in 1978 was overleden vertrok z’n vrouw naar haar enige zoon Henk en diens vrouw naar Nijverdal. Vandaar 
kwam ze later weer in Markelo wonen aan de Stationsstraat. 
 
► In oktober 1979 kwam Gerhard Paalman (1915-1996) vanaf de Postweg (3.3.400) met z’n gezin weer 
terug op z’n ouderlijk huis. Gerhard was bekend in Markelo vanwege z’n activiteiten voor de boerenpartij die in 
Markelo toendertijd veel aanhang had. Men had twee zetels in de gemeenteraad, waarvan Gerhard er één bezette.  
Gerhard en z’n vrouw Dika Heuten (1917-1990), die in Lonneker was geboren maar met haar ouders weer terug 
kwam naar Markelo, kregen 6 kinderen: Johanna trouwde met Gerrit Oongs en woont aan de Beatrixstraat, Dini 
trouwde in 1980 met Jan Pruntel, Jenny trouwde in 1975 met Johan Leeftink, Arend trouwde met Jo Rouwhof en 
woont in Beusbergen,  Herman (*1948) en Jeannette (*1961), bewonen beide een gedeelte van het ouderlijk 
huis.  
 
► Herman Paalman (*1948) trouwde in 1980 met de Goorse Lijntje Boers (*1952); samen kregen ze 2 
kinderen: dochter Lisette (*1981) en zoon Gerhard (*1983). 
Jeannette Paalman (*1961) trouwde in 1987 met de uit Brummen afkomstige Wim Romeijn (*1958). Zij kregen 
4 kinderen: Dinja (*1994) en de zoons Corné (*1996), Elmar (*1999) en Wiebe (*1999). 


