Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.3.095
Boomkamp
ca 1861
Lochemseweg 17

Historie boerderij
Deze boerderij was oorspronkelijk een zogenaamd daghuurdershuisje, eigendom van de Weerd
(2.1.270) in Stokkum. Dergelijke daghuurders brachten een gedeelte van de pacht op door
behulpzaam te zijn bij de roggeoogst e.d. van de verpachter.
Pas in 1955 werd het boerderijtje met 2½ ha grond door de toenmalige pachter G.H. Boomkamp
gekocht van de familie Meengs op de Weerd.
Bewoning
Eerste bewoner was Albert Wissink (1829-1901) van WissinkHutte in het Markelose broek (nu de
Stobbe-Rietdijk), op 03-09-1857 getrouwd met Geertrui Oongs (1837-1915) van Beltjan, een zuster
van Anthonia Oongs op Schöppen aan de Gelselaarseweg.
In 1878 overleed een 3-jarige zoon (Hendrik Jan), in 1882 de 15-jarige zoon Gerrit Jan, in 1887 een
23-jarige dochter (Johanna) en in 1891 de 14-jarige dochter Jenneken. De familie Wissink vertrok
naar Lochem.
Omstreeks 1892 kwamen hier Eimbert ter Beek (*1840) uit Borculo en z’n vrouw Hendrika
Bouwman wonen. Zij overleden in resp. 1924 en 1930.
Hendrika en haar enige en ongehuwde zoon Jan (1867-1937) kregen in 1924 gezelschap van de
nieuwe bewoner Jan Hendrik Boomkamp (1895-1976), geboren op Boomkamp op de
Markeloseberg. Hij trouwde toen met Gerritjen van Schooten uit Diepenheim, welke laatste al sinds
haar 15e jaar als dienstmeid werkzaam was bij de Ter Beek’s.
Jan Hendrik en Gerritjen werden opgevolgd door hun zoon Gerrit H. Boomkamp (*1927) die op 1905-1951 trouwde met Jenneke H. Nijland (*1930) van Klostert.
Gerrit zat gedurende 10 jaar, van 1972 tot 1982 voor de PvdA in de Markelose gemeenteraad. Bij het
opstellen van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen werd hij in 1982 door de
ledenvergadering van de PvdA onverwachts op een onverkiesbare plaats gezet. Deze actie plus de
wel zeer negatieve opstelling van deze vergadering ten aanzien van de landbouwactiviteiten, deed
Boomkamp besluiten om op staande voet te bedanken als lid van de gemeenteraad en als lid van de
PvdA. Uit de krantenpublicaties van die tijd blijkt dat de verhouding tussen (een deel van) leden en
fractie niet optimaal was. Een kleine groep leden liep de fractie continue hinderlijk voor de voeten. “Zo
langzamerhand is er binnen de PvdA in Markelo geen plaats meer voor Jan met de Pet en de kleine
boer! Zogenaamde intellectuelen wringen zich naar de top”, aldus besloot Boomkamp zijn laatste
verklaring in de gemeenteraad.
Dochter Janny (*1960) en haar man Gerard Reylink, gehuwd op 20-05-1988, boeren tegenwoordig
op het ondertussen uitgebreide bedrijf.
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