Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.300
erve Huisken-Klompjan
ca 1600
Herikerweg 31

Historie boerderij
Deze boerderij is rond 1600 gesticht als een kleine caterstede. In 1609 was er een eerste vermelding in het
markeboek. Het boerderijtje was aanvankelijk een nogal armoedige bedoening. Nog in 1634 kreeg de totaal
verarmde Luycken Huisken gratis een “streppel” veldgrond van het markebestuur.
Het is later in eigendom gekomen van dezelfde bezitters als van de naastgelegen boerderij Zendman (Smale,
5.2.290). In 1682 namelijk is de eigenaar de Heer Mahonij tot Boekelo en in 1749 geeft de Heer van Boekholt
aan, als eygenaar van het plaetsjen het Huisken, aangegraven te hebben een hoek, opgeworpen en uitgemaekt tot
hooylant groot ¼ daags grasmayen getaxeert op f 45,-.
Het boerderijtje ontwikkelde zich vervolgens voorspoedig zodat het 100 jaar later al een flinke boerderij was.
Rond 1750 werd het al Huiskes “plaatse” genoemd, wat wil zeggen dat het een volwaardige boerderij was
zonder gewaard te zijn in de marke.
In 1783 geeft secretaris ter Horst aan van Gerrit Vorsgesank nu Huyskes te hebben aangekogt een stukke
bouwland, de Blikke genaamd, groot 3½ schepel gesaay gelegen tussen de landen van Arend Wassink en
Herman Boesink in den Elsener Esch voor f 125,-.
In hetzelfde jaar verkopen Gerrit en Jenne Huyskes aan den eersten comparant zijn broeder Jacob Vosgesank,
thans wonend op den huyse Boekelo, een stukke land, genaamt het Kattenstukke, groot 3 schepel lands naast het
land van den Teemker en Jannus
Schuppert, een stukke land, genaamt den
Braambeld, naast het land van Hegemans
en Meyer groot 1 mudde en een stukke
land groot 5 schepel alle gelegen in den
Elsener Esch tesamen voor f 350,-.
In 1811 bestond de veestapel uit een een
merrie, een merrie- en een hengstveulen,
4 koeien, een vaars en 3 kalveren.
Zoals bij voorgaand pand Zendman al
beschreven was de langdurige eigenaar de
familie Stokkers. Na het overlijden van
Gerhardus Stokkers werd omstreeks 1934
de gemeente Rijssen door schenking de
bezitter. De boerderij werd in 1966 door
de gemeente Rijssen, met 10¾ ha grond,
Boerderij verbouwd tot recreatie ruimte
bij een openbare verkoop verkocht aan de
aannemer Derk Jan Nijhuis (Kruut’nBeernd), die het huis met bijna 8 ha onderbracht in de samen met
zakenpartner Loos opgerichte N.V. Exploitatie Maatschappij Klompjan. De rest ging voor een groot deel over in
handen van de motorclub Ons Genoegen, die middels grondruiling in bezit kwam van bosgrond op de
Herikerberg. Vervolgens werd op KlompJan een camping met dezelfde naam gesticht.
In 1990 werd de camping met erf en gebouwen eigendom
van Commerce Vastgoed BV, gevestigd te Hulshorst
(Veluwe). Deze firma met als eigenaar de Beleggings- en
Beheersmaatschappij Roland Klein BV was speciaal
opgericht voor de verhuur van accommodaties t.b.v. de
opvang van asielzoekers. Over de manier waarop de
koop/verkoop tot stand kwam is nog gedebateerd in de
Tweede Kamer.
Anno 2014 was het terrein “Klompjan” nog steeds
eigendom van genoemde maatschappij.

Camping Klompjan omstreeks 1971

Camping Klompjan
Nadat de laatste boer op Klompjan Derk Brinkers in 1965
bij de aflevering van aardappelen in Rijssen plotseling
was overleden en zijn zoon het boerenbedrijf niet
voortzette, heeft de toenmalige eigenaar van Klompjan, de

gemeente Rijssen, bij openbare verkoop de boerderij incl. 12 percelen grond verkocht aan de Rijssense aannemer
Dick Nijhuis die er een camping van ging maken.
Er werd een campingbeheerder opgezet die echter na ruim een jaar, na problemen, is vertrokken.
Bij bouwbedrijf Nijhuis was in dienst Jaap Gootjes die vervolgens gevraagd werd om het campinggebeuren weer
op poten te zetten. Aldus geschiedde met veel succes. In 1967 werd er door de gemeente een vergunning
afgegeven voor een verblijf van max. 100 personen.
Het echtpaar Gootjes heeft tot 1989 de camping met veel overtuiging en plezier beheerd; het was een typische
gezinscamping met veel kinderactiviteiten en zeskampspelletjes. Er was ook levende have voor de jeugd.
In 1990 verkocht Nijhuis de camping en woonboerderij aan Commerce Vastgoed van ondernemer Roland Klein
waarop het geheel aan de overheid werd verpacht voor de huisvesting van asielzoekers.
13-2-1975 (Tubantia)
Elsen-Herike druk voor Koninginnedag
Als gemeld zijn in de Markelose buurten en buurtschappen overal de voorbereidingen al aan de gang voor
koninginnedag. Heel ver hiermee is al die buurtschap Elsen-Herike die gisteravond al de eerste touwtrekwedstrijden zou
gaan houden. Omdat er nog geen geschikt touw was en omdat er nog teveel te overleggen was kwam het daar niet van.
Wel zijn er in Elsen-Herike meer dan voldoende aanmeldingen voor de touwtrekploegen en voor het damesvoetbal. In de
buurtschap, die gisteravond in de kantine van camping Klompjan bijeenkwam, zijn zelfs 3 touwtrekploegen geformeerd
en 2 dameselftallen. Aan de wedstrijden op Koninginnedag kunnen per buurtschap 1 dameselftal en 2 touwtrekploegen
deelnemen. Er zal in Elsen-Herike dan ook geselecteerd worden. Dit geschiedt via voorselectie-wedstrijden die de
volgende week al beginnen. De dames zullen trainen onder leiding van voetbaltrainer ten Cate. Zoals gisteravond op de
vergadering bleek, weten velen van hen nog maar weinig van voetbal en zullen moeilijke zaken als buitenspel door de
trainer nog onder de knie gebracht moeten worden.

Bewoners:
►
Volgens het markeboek van Elsen woonde op deze boerderij in 1634 Luyken Huysken. Hierna wordt
ene Gerijt Huyskes genoemd; hij had 5 kinderen: Derck Huskes (*1648), Geschen Huyskes (*1652) die mogelijk
opvolgster werd, Gerijt Huyskes (*1657) die jong overleed, weer Gerijt Huyskes (*1668) en tenslotte Fenneken
Huiskes die zou trouwen met Jan Derksen op het Holtense erve Lichtenberg, gelegen op de grens met Rijssen.
►
Geesken Huyskes, waarschijnlijk dezelfde als de hiervoor genoemde Geschen Huyskes, was opvolgster.
Zij trouwde omstreeks 1680 met ene Jan die hierna eveneens de naam Huyskes kreeg. In 1683 werd hun dochter
Anneke geboren. Moeder Geesken overleed toen, waarna Jan omstreeks 1684 hertrouwde met Jenneken NN.
Uit dit tweede huwelijk werden nog 4 zonen geboren: Luiken (*1684) die jong overleed, Gerrit (*1688) die in
1718 trouwde met Hermken Derks Uink (Oding) in Herike (Hericke 3.2.220) en in 1723 hertrouwde met Aeltjen
Jansen Mensink ( Harremensink) en toen in Rijssen ging wonen, Lucas (*1689) die de opvolger zou worden en
Dirck (1692-ca. 1752) die blijkbaar ongetrouwd bleef.
In 1751 laat Derk Huiskes (geb. 1692), wel krank te bedde liggende dog bij goeden verstande, zijn testament opmaken.
Universeel erfgenaam zijn de 6 kinderen van wijlen sijn broeder Lucas Huiskes, met namen Jan, Hendrik, Jannes, Berent,
Jenneken en Derkjen. Zij krijgen al de na te
latene goederen en diene deze in egale portien
te verdelen; verder krijgt Jenneken, die vermits
seer qualijk en mank gaat, sijn aanpart aen de
caterstede het Schreurs genaemt. (Mogelijk was
de moeder van Derk, Jenneken, afkomstig van
Schreurs). Derk bezit nog 2 stukken land, het
Braamveld Stukke en het Blik Stukke, welke de
komende 12 jaeren gebruikt mogen worden
door Jan Ligtenberg of Huiskes en vrouw
Berendina Huiskes. Verder krijgen zij nog een
koebeest, sijn linnen en wollen, vermits daaruit
de doodschulden te betalen en nog f 10,- aan
den armen van Rijssen.

►
Lucas Huyskes (1689-ca.1747)
trouwde omstreeks 1726 met Jenneken
Uems (1706-ca.1728) van Oems (5.3.300).
Luchtfoto boerderij Klompjan in 1952
Na het overlijden van Jenneken
hertrouwde Lucas in 1729 met Berndijne Kruiders of Seppenwoolde (*1707) van de Kruder (5.2.350).
Naderhand zou Berndijne in 1748 hertrouwen met Jan Ligtenbergh in Rijssen. Uit het huwelijk van Lucas en
Berndijne werden 7 kinderen geboren: Jan (*1730), Henderik (*1732), Jenneken (*1734) die de opvolgster zou

worden, Jan(nes) (*1736) die in 1761 in Rijssen trouwde met de weduwe Janna Jansen uit Holten, Derk (*1738)
die jong overleed, Bernt (*1741) en nog weer Derk (*1743).
►
Jenneken Huyskes (1734-1811), die in 1751 al “seer qualijk mank” ging, trouwde in 1769 met Gerrit
Vosgezang (ca. 1746-1826) uit Herike (Hericke 3.3.110). Zij kregen 4 kinderen: Leide (1770-1843) die in 1791
trouwde met Hendrik Janssen Teemker en boerin werd op ‘n Teemker (5.2.250), Hendrina (1771-1808) die in
1794 trouwde met Gerrit Derks Daalwijk, op Klein Aalbrink (5.2.520) ging boeren en daarna nog woonde op
Haykers (5.3.270); Gerrit overleed later in Andijk (NH), Hendrik (*1772) die de opvolger zou worden en Jan
(1775-1845) die in 1811 trouwde met Jenne Jansen Nijhuis uit Herike (Hericke 3.2.180); hij boerde
achtereenvolgens op De Koopman (5.3.130), Zwoverink (5.3.010) en Klein Letink om uiteindelijk met zoon
Gerrit Hendrik weer op De Koopman te belanden.

►
Hendrik Huyskes (1772-1845) ook Huiskes of Huiskens genoemd, trouwde omstreeks 1800 met Janna
Hegeman (1779-1826) van Hegeman (5.2.220). Hendrik en Janna kregen 5 kinderen, aangeduid met de
achternaam Huiskes of Huisken: Jenneken (1802-1842) die in 1821 trouwde met de wever Gerrit Scholten in
Rijssen, Janna (*1805) die jong overleed, weer Janna (*1806) die mogelijk in 1809 overleed, Gerrit Hendrik
(1809-1822) die op 13-jarige leeftijd is gestorven en Jan (*1812) die opvolger werd.
Langjarig, tot zijn overlijden in 1863, woonde hier ook de ongehuwde knecht Gerrit Borkent. Hij was in 1789
geboren op Borkent (5.1.100).
►
Jan Huisken (1812-1881) huwde in 1845 met de op de boerderij werkende en in Rijssen geboren Maria
te Morsche (1820-1880). Het paar kreeg 6 kinderen: Hendrik Jan (1845-1914) die ongehuwd bleef, Hendrikus
(1848-1920) die eveneens niet trouwde, Jan Hendrik (1850-1851)
01-09-1918
die een jaar na de geboorte is overleden, Johanna (1852-1927) die
Doordat een wiel van den wagen liep, sloeg
ook ongehuwd bleef, weer Jan Hendrik (1854-1907) die in 1889
het paard vaan Breukink uit Elsen op hol en
trouwde met de op de Keite (Hericke 3.3.380) geboren Janna ten
brak een poot, zoo dat het moest worden
Tije (1867-1925) en op het later naar hem genoemde
afgemaakt. Een leelijke schadepost voor
“ScheperHuusken” (5.2.060, HochGerard) ging wonen en
den man.
Gerritdina (1861-1868) die jong overleed.
De voor het huwelijk van Jan Hendrik Huisken en Janna ten Tije geboren zoon Gradus (1888-1932) woonde
blijkbaar van kinds af aan ook op deze boerderij.
Toen zich omstreeks 1913 een nieuwe pachter op Huisken meldde vertrokken de ongehuwde kinderen Huisken
samen met hun neef (oom-tantezegger) Gradus Huisken (HuuskesGraads) naar het nabij nieuw gesticht eigen
boerderijtje, pand 5.2.310 (het latere KoekBerendJan).
►

Omstreeks 1913 kwam het gezin van Gerrit Jan (Jan) Breukink (1863-1945) vanuit Rijssen op erve

Stad Rijssen
Huur - Boerderij
Burgemeester en Wethouders van Rijssen bieden te huur aan, ingaande 1 november 1938,
DE BOERDERIJ “KLOMPJAN’,
Gelegen in Elsen onder de gemeente Markelo, aan den provincialen weg Rijssen-Goor. De boerderij omvat, woonhuis
met stalling en een schuur en is 9.19.20 HA groot.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Gemeentebestuur van Rijssen, terwijl op Dinsdag 22 augustus 1938, des
voormiddags 11 uur, op het terrein der boerderij aanwijzing zal worden gegeven, van hetgeen de boerderij omvat en de
daartoe behoorende perceelen. Alsdan is ook een schriftelijke opgave te bekomen van de voorwaarden der verhuring.
Inschrijfbiljetten van gegadigden worden ingewacht ten gemeentehuize te Rijssen voor Dinsdag 30 Augustus 1938.
De Burgemeester W. Zeeuw
De Secretaris C. Lugtigheid (loco-secr)

Huisken wonen. Jan Breukink die Klompjan werd genoemd, was geboren in Holten. Hij was in 1887 getrouwd
met Gerritjen Kamerman (1863-1947) eveneens uit Holten. Naast een in 1902 geboren en overleden zoon Gerrit
Willem hadden zij 4 dochters, waarvan er inmiddels 3 uitgetrouwd waren: Aaltje (1890-1955) die in 1911
trouwde met Gradus van Heek uit Rijssen en in Nijverdal ging wonen, Gerritdina (*1888) die in 1908 trouwde
met Mannes Tijhof op ’n Kaantnheer (5.3.360) en Jenneken (1892-1958) die in 1912 trouwde met Jan Willem
Reilink in Elsenerbroek (5.4.250). Dochter Geertruida (1898-1927) kwam mee naar Elsen; zij trouwde in 1926
met Gerrit Jan Huisken (1893-1967) op ’n Teemker (5.2.250) maar overleed al in 1927 bij de geboorte van haar
eerste kind. Gerrit Jan Huisken hertrouwde nog in hetzelfde jaar met de weduwe Wissink-Zandjans van
Leunkboer in Stokkum (Stockum 2.1.280) en vestigde zich later op het nieuw gebouwde ’n Teemker aan de
Stationsweg in Stokkum. Gerrit Jan Breukink en echtgenote vertrokken rond de dertiger jaren van Klompjan
naar hun dochter Gerritdina op ’n Kaantenheer (5.3.360).
►
Hierna, in 1938, kwam vanuit het Elsenerbroek van boerderijtje ‘n Pol de familie Dirk Hendrik Brinkers
(“KloppertsDerk”) op deze boerderij wonen. Derk (1904-1965) was in 1931 getrouwd met Johanna Leeftink
(Hanna,1906-1988) van Kassenberg in de Achterhoek (Marckelo 1.3.369). Derk kwam in 1965, bezig met het
afleveren van aardappelen in Rijssen, onverwacht vroeg te overlijden. Hij en Hanna hadden 2 kinderen gekregen.
Zoon Jan Hendrik (Henk, 1932-2008) trouwde in 1961 met
Lammerdina (Dina) H. Straalman van Tempelman uit Stokkum
(Stockum 2.1.380). Wonend op Klompjan kregen zij dochter Anja
(*1963). Henk bleef eerst enkele jaren boeren op Klompjan, echter
naderhand kreeg hij een aanstelling bij de zaagmolen op landgoed
Twickel. Het gezin vertrok in 1966 van Klompjan, woonde nog
kort op Dina’s geboortehuis, om daarna de woning bij de
zaagmolen te betrekken.
Derk en Hanna’s tweede kind, Gerritdina Johanna (Dinie, *1934),
trouwde in 1958 met de timmerman en aannemer Jan Hendrik
Bomans, afkomstig van Krooshoop (Stockum 2.1.050); zij
vestigden zich aan de Goorseweg op “Alink”.
Omstreeks 1966 vertrok ook Derk Brinker’s weduwe Hanna van
Klompjan om bij haar dochter Dinie te gaan wonen.
Inwonend op Klompjan was tijdelijk Derk’s broer Albert Jan
Dirk Hendrik Brinkers (*1904)
(Albert) Brinkers (1906-1988) geweest. Omstreeks 1950 kreeg
deze zijn woonverblijf bij de Elsener bakker, alwaar hij boerenknecht was.
►
Na het overlijden van Dirk Brinkers en met het vertrek van zijn familie werd erve Klompjan door de
gemeente Rijssen via een openbare verkoop verkocht aan de aannemer Nijhuis (Kruut’n Beernd) uit Rijssen.
Deze ging hier een camping stichten.
De camping in oprichting werd eerst kort beheerd door een samenwonende stel.
Hierna, in 1968, werd Jaap Gootjes de beheerder. Hij kwam hier met zijn gezin in 1969 wonen vanuit Hengelo
(O), waar de familie sinds 1959 verbleef. De familie Gootjes heeft de camping opgebouwd en uitgebouwd. De in
Amsterdam geboren Jaap Gootjes (*1928) was werknemer bij
aannemer Nijhuis. Hij was in 1953 in Melbourne (Australië)
getrouwd met Jopie van der Linden (*1933), eveneens afkomstig
uit Amsterdam. In Australië werden hun 2 kinderen geboren:
Wendy (*1956) die in de Schotse plaats North Berwick is gaan
wonen en Paul (*1958) die in 1982 trouwde met Jacqueline
Verbeek, dochter van de voormalige Markelose huisarts Hendrik
Verbeek en aan de Winterkamperweg woont. In 1989 is Jaap
Gootjes gestopt met zijn werkzaamheden op Klompjan. De
familie verhuisde toen naar Markelo-dorp.

Derk en Hanna Brinkers met hun eerste
kleinkind omstreeks 1960. Zie de eerste TV
op de achtergrond

►
Opvolgend beheerder op Klompjan werd toen Evert
Koekkoek (*1952). Komend vanuit Oudelande (Zld) ging hij hier
in 1989 wonen samen met echtgenote Corina Koekkoek-van der
Linde (*1951) en de kinderen Barry (*1975) en Berend (*1980).
Evert was werknemer bij aannemer Nijhuis, maar kwam bij de
verkoop van Klompjan aan Klein’s beheersmaatschappij in 1990
in dienst bij deze firma. Toen daarop het op Klompjan gestarte
AZC het campingbedrijf verdrong, volgde er ontslag.

De familie was gedwongen te vertrekken van Klompjan. Na een verblijf op een camping en in Markelo-dorp
wonen Evert en Corina nu in Rijssen.
Na de start van het AZC kreeg de boerderij Klompjan een nieuwe bestemming en werd structureel niet meer
bewoond.

