Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.1.070
erve Kappert
17e eeuw
ca 1888

Historie boerderij
Deze oude boerderij, die waarschijnlijk eind 17e eeuw werd gesticht, stond ongeveer 75 meter na de Heetakke
aan de Meutgeertsweg, richting de oude grens met de gemeente Holten. Bij de volkstelling van 1748 was de
caterstede Capjans een van de vier boerderijen op de Elsener Borkeld.
1749 Aangegraven landen.
Kappert sijn gront bij het huis liggende en in slegt bouwlant en ook goordengront bestaende, is naa oogmerk groot
ongeveeer 4 sch geseey gront wert geestimeert op 75 gld.

Bij een maagscheiding in 1758, wegens het overlijden van Harmen Garritsen, werd het boerderijtje als
onderpand genomen en was dus eigendom van de bewoners. Vermeld wordt dan: De weduwe Stijne Jansen
Kappers zal hertrouwen met Harmen Huysken. De nagelaten kinderen zijn Henders, Harmine, Gerrit en Egbert. Zij krijgen
ieder voor vaderlijke goed f 10,-, een kist van 4 voet, de jongens elk een nije pije en de meisjes een strepte beddenkussen.
In 1794 lenen Hendrik Overesch op Kappert en vrouw Hendrika Kappert f 200,- van Mette Bolink, wed. van Jan Bijvank, en f
150,- van haar zuster Jenneken Bolink, wed. van Gerrit Philipsborg. Als onderpand wordt genomen hunne losse en vaste
goederen, zoo vhee, inboedel des huises, gewassen op den lande en geheele bouwerije als hun eygendommelijke plaatsjen
Kappert genaamt, bestaande in het daarop thans nieuw getimmerd wordende huis en een kamp land groot 4 mudden gezaay.

In 1811 telde men op Kappert 2 koeien.
Na de markeverdeling behoorde bij deze boerderij ongeveer 4,3 ha grond. De boerderij Kappert werd omstreeks
1888 afgebroken en de bewoners vertrokken naar de boerderij Zwartjan net over de grens met de gemeente
Holten. Waarschijnlijk bleven de gronden wel eigendom van de familie Kappert en stichtte de nazaat Hendrikus
Kappert hierop in 1936 de boerderij Kappertsdieks (5.1.072).
Bewoners:
►
Mogelijk woonde hier omstreeks 1690 al het stel Werner Janssen en Franssien Gerrits. Zij kregen in
1692 de dochter Hilleken.
►
Hierna werd de bewoning van Kappert duidelijker. In 1712 trouwde in Holten een Jan Venneman, zoon
van Gosen Venneman met Geertjen Philips of Stams (*ca. 1690). Zij worden gemeld als bewoners van deze
boerderij. Al hun zeven kinderen werden gedoopt met de naam Kappert. Van de kinderen Philips (*1716),
Hendrina (*1722), Jan (*1724) en Roelof (*1730) zijn geen verdere gegevens bekend. Dochter Jenneken (*1721)
kreeg in 1748 een onechte dochter (Fenneken) en trouwde in hetzelfde jaar met Wolter Gerrits Knijpen op de
Holter Borkeld. Zoon Engbert (1732-ca. 1773) trouwde in 1756 met Dina Bungelers of Kevelham van de
boerderij Bungelers in Beusbergen/Markelo; zij gingen naderhand op KiekindeBekke/Schöppert in het
Markelosebroek (Marckelo 1.6.110) wonen. Dochter Stijne (*1719) werd de opvolgster.
►
Stijne Kappert (*1719) trouwde in 1741 met Harmen Gerritsen die later Capmans werd genoemd. Het
paar kreeg 11 kinderen waaronder 2 tweelingen. Echter 7 kinderen overleden op zeer jeugdige leeftijd. Dochter
Harmine Kapjans (*1744) trouwde in 1771 met de weduwnaar Jan Oings in Markelo. Zoon Gerrit Kappers
(*1747) trouwde in 1777 met Geertrui Hendrikse Beltman op de Holter Borkeld.
Omstreeks 1757 kwam Harmen Gerritsen te overlijden. Stijne Kappert hertrouwde toen in 1758 in Delden met
Harmen Huysken. In haar tweede huwelijk kreeg Stijne nog weer 2 kinderen: Harmine Huysken (*1759) en
Hendrike Kappert (*1762) die de opvolgster werd.
►
Hendrike Kappert (1762-ca. 1797) trouwde in 1781 met Hendrik Overesch (ca. 1752-1830), afkomstig
uit Notter. Zij kregen 4 kinderen die allen de naam Kappert kregen: Jan (*1782), Harmiena (*1784), Stiene
(*1789) en Jannes (*1786) die in Bathmen trouwde en later de boerderij Nieuw Kappert of de Heetakke stichtte
(5.1.060).
Omstreeks 1797 overleed moeder Hendrike. De weduwnaar Hendrik Overesch hertrouwde ca. 1798 met Maria
Jansen Kok (mogelijk geboren in Duinkerken, overleden in 1846 op de Borkeld). Met haar kreeg Hendrik nog
weer 5 kinderen. Hendrikus (1799-1851) trouwde in 1827 met Janna Kempers in Holten. Diena (1800-1869)
trouwde in 1825 met Jan Hoevink uit Stockum en die op Daalkman in Herike (Hericke 3.3.170) ging wonen.
Janna (1803-1864) trouwde in 1826 met Arend Jan Eppink op de Boars in Herike (Hericke 3.3.070) en in 1845

met Gerrit Jan Peuschers. Jenneken (1807-1866) trouwde in 1830 in Holten met Hendrikus Garritz. Zoon
Hendrik Kappert (*1804) werd de opvolger.
►
Hendrik Kappert (1804-1854) trouwde in 1833 met Diena Wibbelink (1813-1897) dochter van Hendrik
Wibbelink in Holten. Dit echtpaar kreeg 7 kinderen. Hendrik (1833-1860) overleed op 27-jarige leeftijd.
Harmina (1835-1915) trouwde in 1872 met Teunis Dijk op Potdijk (Hericke 3.3.250). Fredrik Jan (1841-1892)
trouwde in 1868 in Laren met Egberdina Wittenberg. Hendrika (1844-1916) trouwde in 1872 met de op Flipborg
(Hericke 3.1.090) geboren Gerrit Jan Willemsen; zij woonden later in Ambt Delden, Hendrik Jan (1850-1851)
werd maar 1 jaar oud. Ook Janna (1852-1853) werd slechts 1 jaar oud. Zoon Mannes (*1838) werd de opvolger.
Moeder Diena Wibbelink bracht de laatste jaren van haar leven in Herike door bij haar dochter Harmina.
►
Mannes Kappert (1838-1910) trouwde in 1864 met de Holtense Hendrika Achterkamp (1844-1923). Dit
paar kreeg op Kappert 3 zonen. In 1868 vertrok deze familie naar de boerderij Zwart-Jan vlakbij gelegen in de
gemeente Holten. Oudste zoon Hendrik (*1865) trouwde in 1901 met Johanna Nijhuis in Kerspel Goor. Jan
Willem (1866-1942) trouwde in 1888 in Ambt Delden met Berendina Johanna Roetgerink; bij zijn overlijden
woonde hij in Goor. Jongste zoon Dirk Jan (*1868) trouwde in 1902 in Holten met Janna Assink. Dit laatste stel
bleef waarschijnlijk boeren op de boerderij Zwart-Jan. Hun zoon Hendrikus stichtte later de boerderij
KappertsDieks (5.1.072) .
►
Na het vertrek van de familie Kappert in 1868 kwam toen het echtpaar Jannes Hofman (1832-1902) en
Gerritdina Endeman (1830-1874) op Kappert wonen. Jannes was geboren in Holten evenals zijn vrouw
Gerritdina. Ze waren in 1856 getrouwd. In Holten waren al 4 kinderen van dit stel geboren. Oudste zoon Jan
(1860-1940) trouwde in 1889 in Wierden met de in Rijssen geboren Jenneken Assink. Fenneken (1862-1950)
trouwde in 1889 in Holten met Gerrit Jan Berends. Geertrui was geboren in 1864; zij trouwde in 1890 met
Hendrikus Velt in het Enterbroek. Teunis (1867-1939) trouwde in 1897 met Jennigjen Dijk op Potdijk (Hericke
3.3.250). Op deze boerderij werden nog weer 4 kinderen geboren, waarvan er twee levenloos ter wereld kwamen
en een slechts een paar dagen oud werd. De zoon Gerrit Jan (1872-1945) bereikte wel de volwassen leeftijd; hij
trouwde in 1895 met de in Herike op ’n Tip (Hericke 3.1.225) geboren Maria Willemina Assink en werd
bloemist in Goor.
Ook de vader van Jannes, Jan Hofman (1792-1876), weduwnaar van Fenneken Voortman woonde de laatste
jaren van zijn leven op Kappert.
Toen eerst zijn vrouw Gerritdina in 1874 en vader Jan in 1876 overleed en de kinderen het huis uit waren vertrok
Jannes Hofman in 1888 van Kappert. Hierna werd deze boerderij afgebroken. Jannes is in Rectum overleden.

