Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.490
erve en herberg de Kemper
ca 1765
Kemperweg 4

Historie boerderij
Omstreeks 1765 zal op deze plek, nabij of aan de oudste plaats van het erve Meyers (zie pand 5.2.200), het
boerderijtje Kempers zijn ontstaan. Als in 1776 de bewoners 600 gulden lenen wordt hun onderpand beschreven
als, “huis en hof, mitsgaders een kamp zaailandt naast de landen van de Meyer en die van Eeftink, den Grashof
genaamt”.
Men leent elke zes jaar opnieuw flinke bedragen. Wanneer er in
20-11-1893
1788 geld geleend is van Willem Zaagman/Zageman/Segeman
De Notaris Poulie te Wierden, zal op
in Deventer en het volgende jaar betaling van aflossing en rente
Dinsdag 28 November bij inzate en 5
achterwege blijft, wordt Zaagman/Segeman eigenaar van de
December bij toeslag, telkens des morgens
Kemper voor f 1400. Deze verkoopt in 1793 het boerderijtje
10 uur, ten huize van den Kastelein Kempers
voor f 1160 aan buurman Meyer, die het in 1796 voor f 960
te Elsen, publiek verkoopen: de
doorverkoopt aan de nieuwe bewoners op de Kemper, Jan
zoogenaamde Elsenertiende, gaande uit
Hendrik Bervede (Berfde) en z’n vrouw Janna Assink. Omdat
landerijen onder Elsen.
buurman Meyer dan verhuist (5.2.200) gaat mogelijk ook een
deel van de boerderij Meyers over op Jan Hendrik Bervede. Vanaf dan lopen de zaken voorspoediger.

In januari 1774 wordt er een maagscheiding
opgemaakt wegens het overlijden van Jan Voskes; de weduwe Jenneken Heegeman zal hertrouwen met Gerrit
Lohuis. De 2 nagelaten kinderen zijn Gerrit en Jan. Zij krijgen ieder voor vaderlijke goed f 35,-, een schaap, een
ooy en een lam, vaders kiste en een nije kiste van 4 voet.
Den 28 october 1775 geeft de weduwe Cempers aan 't versterf van haar man, voor 6 weeken overleden,
waardoor op haar is komen te vervallen ¼ van 't plaatsien Cempers.
In 1776 lenen de net gehuwde Derk Slot en Jenneken Hegeman f 600,- van Peter Immink en Janna Janssen te
Rijssen met als onderpand huis en hof, mitsgaders een kamp zaailandt naast de landen van de Meyer en die van
Eeftink, den Grashof genaamt, groot een mudde sijnde allodiaal; een stuk, het Grote Hoek Stukke genaamt,
gelegen aan Wilgerink weg groot 6 schepel en tiendbaar; een stuk, het Kleine Hoek Stukke genaamt, groot een
mudde gelegen aan de oversijde van Wilgerink weg mede tiendbaar; een stuk, de Kleine Liettelge, groot een ½
mudde ook tiendbaar en een hooimate, de Grote Halve Mate genaamt, groot 6 dagwerk.
In 1780 lenen Derk Kempers en Jenneken Warmelo f 1100,- van Immink te Rijssen met als onderpand hun huis
en hof, mitsgaders een camp saailandt naast de landen van de Meyer en Effink, den Grashof genaamt, groot 1
mudde gesaai zijnde allodiaal, dan een stuk het Grote Hoek Stukke genaamt, groot 6 schepel, sijnde thiendbaar,
een stuk het Kleine Hoek Stuk genaamt, groot 1 mudde ook thiendbaar, een stuk de Kleine Telge, groot een ½
mudde ook thiendbaar en een hooimate de Grote Halve Mate genaamt, groot 6 dagwerk.
In 1788 lenen Gerrit Kempers en Jenneken Warmelo f 1400,- van Willem Zageman te Deventer met als
onderpand hun eygendommelijke huis en gaarden genoemd Kempers groot 1 mudde, 6 dagwerken hooyland
genaamd de Groote Mate gelegen tussen de landen van 't Verdriet en Morssink, een stukke land gelegen in den
Elsener Esch langs den gemeenen weg genaamd het Kleine Hoek Stukke, een stukke land groot 2 mudde

genaamd het Groote Hoek Stukke ook in den Esch gelegen tussen de landen van Derk en Jan Alberink en een
mudde land gelegen in den Esch naast de landen van Oink en Wissink genaamd de Letelge.
In december 1789 geeft Willem Zaagman en vrouw Johanna Kraijenbelt te Deventer wonende, aan van Gerrit
Kempers en vrouw te hebben gekocht het plaatsjen Kempers met behuisinge en getimmertens met den daaronder
gehoorende bouw- en hooylanden voor f 1400,-.
In 1793 geeft Jan Wolters nu Meyer aan van Willem Zageman en Jacobus van Kamphuis te hebben gekocht het
katersplaatsjen Kempers met de daarop staande behuising en getimmerten, hooge en laage landerijen, met de
lusten en lasten, voor f 1160,-.
In 1796 geeft Jan Hendrik Bervede en vrouw Janna Assink aan te hebben gekocht van Jan Wolters nu de Meyer
en vrouw Hendrina Meyer in Elsen het Kempers voor f 960,-.
Eén jaar later lenen Jan Hendrik en Janna f 500,- van Jan Mensink en Berendina Schutte met als onderpand hun
eygendommelijke katerstede Kempers plaatsjen genaamd.
Bovendien lenen zij nog f 500,- van Hendrik Assink.
In 1811 bestond de veestapel uit 3 koeien en 1
vaars.
Rond 1830 had de behuizing een huurwaarde
van 9 gulden terwijl er toen ruim 8 ha grond
bijhoorde. Hiervan werd rond 1835 twee ha
verkocht aan Freriksen die er een boerderijtje
op stichtte in het Elsenerbroek (5.4.330). Egbert
Kempers breidde het bedrijf flink uit door 2½
ha, inclusief de huisplaats, te kopen bij de
veiling van Boesink, 1½ ha te kopen van J.A.
Bakker op de Letink Es, welke grond hij direct
beschikbaar stelde aan z’n zoon, 2½ ha van B.J.
Reef in het Elsenerveld, 1 ha heide van
Frederica Megelink, terwijl hij bovendien 15 ha
kreeg bij de markedeling.Tussen 1875 en 1885 werd nog eens 6 ha gekocht, voor de helft bestaand uit
heidevelden. Door nog een serie kleinere aankopen te doen kreeg het bedrijf in 1897 de respectabele omvang van
ruim 40 ha.
Landbouwer/herbergier H.J. Rotman was in 1909 ook eigenaar van de tienden die oorspronkelijk bij de buren
behoorden: de Boesinktienden gaande uit het vroegere erve Boesink en de Theemkertiende die bij de Teemker
hoorden leverden Rotman 2 garven van elke 25 op betreffende boerderijen geoogste garven graan op.
In 1912 werd nog eens 7 ha heide gekocht, echter in 1928 volgden enkele verkopen waaronder een verkoop van
9½ ha heide aan Ter Horst in Rijssen. Hierdoor werd de bedrijfsomvang in 1968 35½ ha grond.
Mei 1969, Opening restaurant.
De herberg is een stijlvol geheel geworden. Zonder iets te hoeven aan- of bijkopen, bleek het familiebezit uit zoveel
waardevolle stukken te bestaan, dat een smaakvol interieur is ontstaan. Daarom wilde de burgemeester van Markelo
Th. H. de Meester de officiële opening verrichten. Hij meende dat deze herberg een belangrijke bijdrage is in het
kader van voortzetting van oude tradities in deze moderne wereld. Een herberg waar veel gasten zullen binnengaan om
op landelijke wijze te verpozen. In aanwezigheid van burgemeester en wethouders, het bestuur van de plaatselijke VVV
en vele andere genodigden vond de officiële opening plaats. Mevrouw de Meester-Bolt werd uit de bijzonder fraaie en
kostbaar gevulde linnenkast, het eerste glaasje aangeboden.
Vele zaken uit vroeger dagen zijn aangewend om de historie levend te houden. Oude letterdoeken, geborduurde
schilderijen en uit de tijd geraakte gebruiksartikelen sieren de gelagkamer waar een open vuur noodt tot rustig
verpozen. Een oude varkenswaag werd omgetoverd tot verlichtingsornament en een tapkast werd weggedacht voor een
stijlvol onopvallend glazen- en flessenrek.

Herberg / Restaurant De Kemper
Naast het boerenbedrijf exploiteerde men vroeger een kruidenierswinkel en een herberg. In de dagen dat
welhaast iedere boerin voor het ontbijt nog een stapel pannekoeken bakte, had men een behoorlijke omzet in
pannekoekenmeel. Men haalde dit en andere kruidenierswaren, rond 1870 en later, bij nachtelijke ritten per
boerenkar uit Deventer. De in de dezelfde ruimte ingerichte herberg was meer dan een eeuw lang een veel
bezochte pleisterplaats voor reizigers die de oude weg Rijssen - Goor vice versa volgden. Ook de boeren in de
omgeving wisten de weg naar de herberg te vinden. Dat dit alles de bewoners geen windeieren opleverde blijkt

uit de vele onroerend-goed aankopen en verbouwingen die men in de loop der tijd pleegde. In 1830 lag de
boerderij nog overlangs aan de weg met de voorgevel naar het zuiden gekeerd.

De steen bij de niendeure met de initialen E.K. (Egbert Kempers)
en A.S. (Aaltjen Schreurs) draagt het jaartal 1839; in genoemd jaar zal het woongedeelte zijn verplaatst naar de
noordzijde. Egbert Kempers is de eerste die officieel met “tapper” werd aangeduid.
Uit een inscriptie in de haardstenen blijkt dat in 1848 het dwarshuis er is aangebouwd.

Opening restaurant in 1969: Gerrie Altena, Jenny
Wibbelink-Wolthuis, Jo Kottelenberg-Berkedam, Dina
Schreurs, Gerda Boode en Jenneke Boode-Schreurs.

Opening restaurant in 1969: Jan Hendrik Rengerink
(*1920), mevrouw de Meester-Bolt, Johanna Berendina
Kottelenberg-Rotman (*1890) en burgemeester de Meester

In 1969 werd de herberg uitgebreid met een pannenkoekrestaurant, waarna in 1972 werd gestopt met het boeren
en het restaurant verder werd uitgebreid.
Vanwege gezondheidsproblemen van eigenaar Rengerink werd in 1989 restaurant De Kemper verkocht aan de
familie Kees de Jong. Naderhand werden de voormalige slager Kees en zoon Bjorn de Jong samen eigenaar en
gingen Bjorn en echtgenote Rosanne de zaak runnen.
Sinds 2006 heeft De Kemper er ook een hotelfunctie bij. Er kan overnacht worden in de “Oale Schöppe”,
gelegen tegenover de herberg. Over deze slaapgelegenheid met 6 kamers wordt een bijzondere geschiedenis
verteld:
Het bouwwerk was oorspronkelijk een zogenaamd
“löss hoes”, een boerderijvorm waarin mens en dier
in één ruimte verbleven en het stond toen in Kerspel
Goor. Oude merktekens in de balken vertellen dat
het uit de 16e eeuw stamde. Rond 1800 raakte het in
verval en werd vervolgens verkregen door de
bewoners van De Kemper die het in 1848 als schuur
weer opbouwden aan de overkant van hun huis, op
grond die oorspronkelijk behoorde bij de boerderij
‘n Teemker.
Boer Teemker had 200 jaar geleden forse schulden
bij de buren op De Kemper. Hij bleek niet in staat
om deze af te betalen. Er werd gezocht naar een
creatieve oplossing en die vond men. De Kemper
had opslagruimte nodig een stichtte dus een
Kees de Jong met echtgenote en 2 personeelsleden
verbouwde schuur (de Oale Schöppe) op een stuk grond van de Teemker. De waarde van de grond werd gelijk
gesteld aan de openstaande schuld en de problemen waren opgelost.

De schuur deed lang dienst als veestalling en opslagplaats voor hooi, vee en werktuigen, tot 2006 toen het
gebouw een derde leven begon al hotel.

Bewoners:
►
Vanaf omstreeks 1766 was Jan Voskes (1742-ca. 1773) de bewoner van erve Kempers (ook genoemd
Kempen). Hij was geboren op Lossen (Leusen) op de Holter Borkeld als zoon van Jan Gerrits Voskes en
Berentjen Roelofs Bolink. In 1766 trouwde hij met Jenneken Hegemans (1737-ca. 1777) van Hegeman (pand
5.2.220). Uit hun huwelijk werden 3 kinderen geboren: Gerrit Kempers (*1766), Jan Kempers (*1768) die jong
overleed en (weer) Jan Kempers (1770-1830) die in 1814 trouwde met Hendrika Sligman (1793-1866) van ‘t
Warmelo in Herike (Hericke 3.1.350) en omstreeks 1817 op ’n Bles in het Markelosebroek (Marckelo 1.5.270)
ging wonen.
Nadat Jan Voskes ca. 1773 was overleden, hertrouwde Jenneken in 1774 met Gerrit Lohuis uit Notter. Gerrit
overleed al in 1775, waarna Jenneken in 1776 voor de derde keer trouwde, nu met Derk Slot (ca. 1744-ca. 1782)
zoon van Hendrick Slot uit Herike (Hericke 3.1.340). Uit dit huwelijk werd in 1777 zoon Gerrit Jan Kempers
geboren.
Toen Jenneken Hegemans ca. 1777 was overleden, hertrouwde Derk Slot in 1778 met Jenneken Warmelo
(*1755), geboren in Herike als dochter van Hendrikus van ’t Eshuys of Warmelo (Hericke 3.1.350). Zij kregen 2
kinderen: Hendrik (*1779) en Hendrika Kempers (*ca. 1781).
Derk Slot overleed ca. 1782, waarna Jenneken Warmelo in hetzelfde jaar hertrouwde met Gerrit Hekhuis/Nijlant
(*1749), zoon van Gerrit Hekhuis in Rectum. Jenneken en Gerrit (die nu Gerrit Kempers werd genoemd) kregen
4 kinderen: Gerridine Kempers (*1784), Hendrica Kempers (*1786) die in 1818 te Enschede zou trouwen met
Mannes Rottink uit Delden, Janna Kempers (1789-1820) die in 1812 trouwde met de weduwnaar Jan
Koenderink te Rijssen en Geese Kempers (1794-1854) die in Deventer is overleden. In de periode 1766-1782
werd er dus vijf keer getrouwd door het steeds maar weer overlijden van een partner; een voorbeeld van
zogenaamde kettinghuwelijken.

In 1782 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Derk Slot; de weduwe Jenneken Warmelo
zal hertrouwen met Gerrit Hekhuis. De 2 nagelaten kinderen zijn Hendrik en Hendrika. Hendrik krijgt voor
vaderlijke goed zijn vaders kiste met alle sijnen kleederen, linnen en wollen en wat verder tot sijn lijf behoorde.
Hendrika krijgt een kiste en een swart kleed met toebehoor. Inventaris: het plaatsjen Kempers waart circa f
1300,-, verder een koebeest en wat hooy, eenige meubels en een preetensie t.l.v. G.J. Slot, totaal waardig f 35,-.
Schulden aan Immink, een jaarrente, aan de voorkinders van Jan Kempers, aan Auffmorth, aan Jenneken Slot,
aan lasten soo reeel als personeel en aan begraveniskosten en kleinigheden. Totaal f 1372,-.
►
Vanaf omstreeks 1791 tot 1793 is Kempers (tevens) bewoond geweest door Arend Kempers en Zwenne
Hegels met hun dochter, welke eerste in het tuchthuis in Zwolle belandde. Hierna leidde Zwenne een niet
onbesproken bestaan (zie markenboek Elsen 1795).
►
Volgende bewoner op Kempers omstreeks 1794 was boer en dagloner Jannes Oolbekkink (1758-1827)
afkomstig uit Holten. Hij was in 1791 getrouwd met Jenneken Endeman of Teunissen (1767-1833), geboren aan
de Langstraat in Holten. Het paar bracht 2 kinderen mee: Willemina
(*1792) en Janna (*1793). Op Kempers werden nog 2 kinderen
geboren: Hendrike Kempers/Oolbekkink (*1795) en Jan
Oolbekkink/Kempers (*1796). Omstreeks 1798 vertrok de familie naar
Nijland (5.2.077) waarbij mogelijk geruild werd met de daar wonende
Jan Hendrik ten Berfde.
►
Hierna kwam dus Jan Hendrik ten Berfde (1769-1814) op
Kempers wonen. Hij was geboren als zoon van Egbert ten Berfde of
Tjoink. Hij trouwde in 1796 met Janna Assink (1772-1829) van Assink
(5.3.250). Jan Hendrik en Janna kregen 6 kinderen die allen de
achternaam Kempers kregen: Egbert in 1796 nog geboren op Nijland
die de opvolger zou worden, Gradus (*1799), Gerrit Hendrik (18021807), Gerrit Jan (1806-1856) die in 1829 trouwde met Berendina
Wilbers (Hericke 3.3.220), in 1838 hertrouwde met Hermina Reinds en
ca. 1840 de boerderij Kempers in de Pothoek stichtte (Hericke
3.3.230), (weer) Gerrit Hendrik (*1809), bouwman/soldaat die in 1832
in Gilze en Rijen (NB) overleed en Hendrik Jan (1812-1883) die in
1845 huwde met Janna Vorsgezang (1821-1859) en in 1860
hertrouwde met Hendrika Beldman (1825-1898) van Knibbeljannes
Aaltje Rotman (*1924) met haar opoe
(Elsenerbroek 5.4.150); vanaf 1845 woonde hij tijdelijk nabij de
Aaltje Rotman-Kempers (*1859)
Letinkes en vestigde zich
later aan de Stoevelaarsweg (Hericke 3.1.390).
►
Egbert Kempers (1796-1868) was landbouwer en tapper van
beroep. Hij trouwde in 1825 met Aaltjen Schreurs (1802-1865) van
Schreurs (5.3.080). Het paar kreeg 4 kinderen waarvan 1 dochter
kort na de geboorte overleed. Zoon Jan Hendrik Kempers, geboren in
1825, werd de opvolger op de Kemper. Zoon Berend Jan Kempers
(1828-1913) bleef ongehuwd. Dochter Johanna Kempers (18321882) trouwde op 10 juni 1858 met Hermannus Scholten op herberg
de Pot (Hericke 3.3.270) en werd daarmee tapster op de Pot.
►
Opvolger op Kempers/De Kemper Jan Hendrik Kempers
(1825-1887) trouwde op dezelfde dag als zijn zuster, 10 juni 1858,
met Jenneken Scholten, de zuster van Hermannus. Jenneken
Scholten (1830-1894) werd nu dus tapster op de Kemper. Hiermee
was de “ruil” compleet.
Jan Hendrik en Jenneken kregen op de Kemper 4 kinderen: Aaltjen
(1859-1925) die haar vader zou opvolgen, Johanna (*1863) die jong
in 1868 overleed, Egbert (*1865) die ongehuwd bleef en in 1895 in
Hendrik Rotman (*1894) en Hendrika Johanna Rijssen overleed en Jan Hendrik (1869-1870) die al binnen een jaar
Rotman-Bode (*1898) met kleinzoon Hendrik
stierf.
Rengerink (*1947)

►
Aaltjen Kempers trouwde in 1883 met Hendrik Jan Rotman
(1857-1951), afkomstig van Rotman (5.3.330). Aaltjen en Hendrik Jan kregen 5 kinderen: Jenneken (1884-1968)
die in 1904 trouwde met Berend Jan Schreurs en daardoor boerin werd op de Schreur (5.3.080), Derk Jan (1888-

1904) die op jonge leeftijd overleed, Johanna Berendina (1890-1972) die
in 1914 trouwde met Gerrit Jan Kottelenberg op Effink (Stockum
2.2.070), Hendrik (1894-1968) die opvolger op de Kemper werd en
Egbert Rotman (*1897) die in 1921 trouwde met Hendrika Engelina
Bouwhuis in Diepenheim.
►
Hendrik Rotman (1894-1968) trouwde in 1919 met Hendrika
Johanna Bode (1898-1963) geboren op de Fokker (Stockum 2.2.050). Zij
kregen in 1924 dochter Aaltjen.
►
Aaltjen (Aaltje) Rotman trouwde in 1944 met Jan Hendrik
Rengerink (Hendrik, 1920-1985) van Schottink (Stockum 2.2.210).
Aaltje en Hendrik kregen 2 kinderen: Hendrik (*1947) die voorbestemd
was als opvolger op de Kemper en Arendina G. (Ria, *1956) die in 1975
huwde met Dirk van de Westeringh, echter naderhand is gescheiden en
nu in Arnhem woont.
Hendrik en Aaltje verhuisden in 1979 naar “’n Bleekkolk” (5.2.278). Na
het overlijden van Hendrik in 1985 vertrok Aaltje in 1988 naar Goor en
in 1995 naar Plan Wonnink in Markelo om uiteindelijk naar de
Anholtskamp te verhuizen.
Aaltje woonde geruime tijd samen met Tony Koops uit Goor.
Johanna Berendina Rotman (*1890)

►
Opvolger Hendrik Rengerink trouwde in 1973 met Harmina G.H. (Harmien) Kevelham (*1953) van
“WeideWillem” (Hericke 3.1.302). Vanwege een afnemende gezondheid van Hendrik werd in 1988 gestopt met
het horecabedrijf. Hendrik en Harmien vertrokken in 1989 naar dorp Markelo.Na het overlijden van Hendrik
hertrouwde Harmien in 2009 met de
weduwnaar Wim Elkink (*1949)
geboren op Vosgezang,
Markelosebroek (Marckelo 1.5.220).
Zij gingen wonen in het huis aan de
Koekoekslaan dat Wim enkele jaren
eerder had gekocht.
►
In 1989 kwam vanuit
Yerseke (Zld.) de familie Kees de
Jong het pas verworven de Kemper
bewonen. Kees (*1949), geboren in
Giessendam (Z.H.), bracht 2 zonen
mee: Alosha (*1972) en Bjorn
(*1977) die de opvolger op De
Kemper zou worden.

V.l.n.r.: Hendrika Johanna Rotman-Bode (*1898), Aaltjen Rengerink-Rotman
(*1924), Hendrik Rengerink (*1947), Jan Hendrik Rengerink (*1920), Hendrik
Rotman (*1894) en op schoot Arendina G. (Ria) Rengerink (*1956)

►
Bjorn (*1977) trouwde in
2005 met Rosanne Bielderman
(*1981) uit Holten. Zij kregen in
2008 zoon Job.

