
Boerderijnummer   5.1.130 

Erfnaam    erve Oosterkamp 

Oudste vermelding   ca 1780 

Huidig adres    Elsenerveldweg 1 

 

Historie boerderij 

Deze boerderij werd omstreeks 1780 gesticht door Jacob Oosterkamp. De grond behoorde bij de boerderij 

Borkent, waarvan Jacobs vrouw afkomstig was. Omdat dit de meest oostelijk gelegen bouwkamp van Borkent 

was lijkt de naam Oosterkamp verklaard. 

Bij de veetelling in 1811 had Oosterkamp 2 koeien. 

Evenals Borkent was dit erf in 1843 eigendom van Gerrit Stam en schoonzoon Jan Willem Kotterman (Rijssener 

Borkeld). In 1857 was Jan Willem Stam de eigenaar. Vanaf ca. 1850 werd de boerderij bewoond door de familie 

Keuterman. De oppervlakte van deze boerderij was toen ruim 5 ha. Toen in 1960 Jan Keuterman de eigenaar 

werd was de bedrijfsgrootte nog steeds maar 6 ha. 

In de jaren 1940-1945 had men op Oosterkamp en ook op de boerderij Klookengethendrik geregeld 

onderduikers, waarschijnlijk was dit vanwege de afgelegen ligging. Omstreeks 1979 werd de boerderij 

afgebroken en iets dichter naar de weg werd een nieuw woonhuis gebouwd. Ook het kookhuis werd enkele 

meters verplaatst. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner was Jacob Oosterkamp of 

Jansen (1755-1825) geboren op Meesterberends aan 

de Langstraat. Hij was in 1780 getrouwd met Geertrui 

Borkent/Egbers (1758-1828), die geboren was op 

Voorthuis in de Holter Beuseberg maar opgegroeid op 

Borkent (pand 5.1.100). Hun oudste 3 kinderen kregen 

de naam Janzen en de jongste 3 de naam Oosterkamp. 

Jenneken (1781-1846) trouwde ca. 1799 met Gerrit 

Knol en vertrok naar Holten. Egbert (1783-1831) 

trouwde met Aaltjen Snorrewind en ging in Look 

(Holten) wonen. Jan (1785-1851) trouwde in 1823 met 

Hendrika Maatman in Look. Mannes (1788-1843) 

trouwde in 1832 met de weduwe Jenneken Egberts 

Breukink op de Holter Borkeld. Jongste zoon Hendrik 

Jan (1798-1862) trouwde in 1830 met Willemina Altena van ’t Altena (Marckelo 1.6.210) en werd de stamvader 

van veel Oosterkamps in Markelo; hij woonde eerst op de boerderij de Klooke op de Borkeld en stichtte later de 

boerderij Oosterkamp aan de Lichtmissenweg. 

Dochter Fenneken (*1791) werd de opvolgster op haar ouderlijke boerderij. 

 

► Fenneken Oosterkamp (1791-1815) trouwde in 1812 met Gerrit Jan Berendsen (1785-1854) die was 

geboren op de boerderij Postman op de Borkeld in Holten. Gerrit Jan was een onechte zoon van Kunne 

Berendsen, zijn moeder was echter met onbekende bestemming vertrokken toen hij 1 jaar oud was. Het huwelijk 

van Fenneken en Gerrit Jan duurde maar ruim 2 jaar omdat Fenneken al in 1815 overleed bij de geboorte van 

haar zoon Frederik Jan. 

Gerrit Jan kreeg omstreeks 1829 toen zijn 

schoonouders waren overleden, inwoning van 

Derksken Leunk weduwe van Jan Borkent op 

Borkent. Derksken bracht haar kinderen Arend, 

Albert, Hendrikus en Janna mee. Frederik Jan 

Berendsen (*1815) was de beoogde opvolger. 

 

► Frederik Jan Berendsen (1815-1866) trouwde 

in 1845 met Hendrika Stam (1815-1848), dochter van 

Arend Stam op de Holter Borkeld. Zij kregen 2 

zoontjes: Gerrit Jan (*1845) en Jan Albert (*1847). 

Het werd voor Frederik Jan geen gelukkig huwelijk. 

Al in 1847 overleed zoon Gerrit Jan, in 1848 stierf 

echtgenote Hendrika en in 1849 ook zoon Jan Albert. 

Boerderij Oosterkamp omstreeks 1974 

Het herbouwde Oosterkamp omstreeks 1981 



In 1850 vertrok Frederik Jan met zijn vader Gerrit Jan en de nog inwonende Derksken Leunk naar Holten, waar 

Frederik Jan in hetzelfde jaar hertrouwde met Hendrika Beldman. 

De kinderen van Derksken hadden ondertussen dit huis verlaten. 

 

► Nieuwe bewoner werd in 1850 Fredrik Jan 

Keuterman (1818-1886), geboren onder Rijssen. Hij 

was in 1848 getrouwd met Hendrika Koopman (1824-

1908) in Holten. 

Het paar kreeg 4 kinderen. Oudste zoon Hendrik Jan 

(1849-1929) trouwde in 1872 met Berendina Voordes 

in Holten. Jan (1855-1932) trouwde in 1880 met de 

weduwe Johanna Oolbekkink in Holten. Dochter 

Hermina (1866-1899) verhuide naar Rijssen; zij 

trouwde in 1887 met Hendrik Jan Jansen uit Holten en 

is in Zuna overleden. De zoon Gerrit Jan (*1851) werd 

de opvolger. 

 

► Gerrit Jan Keuterman (1851-1916), trouwde in 

1883 met Janna Schoolen (1860-1886), geboren te 

Rijssen. Zij kregen de dochter Hendrika (1884-1967) die in 1906 trouwde met Jan Albert Elbersen in Holten. 

Nadat Janna Schoolen al op 26-jarige leeftijd was overleden, hertrouwde Gerrit Jan in 1893 met Berendina 

Dikkers (1858-1935) uit Holten. Uit dit tweede huwelijk werden 2 kinderen geboren. Dochter Aaltje (1899-

1960) trouwde in 1919 met Gerrit Hendrik Kolkman, geboren in Holten, maar toen afkomstig van de Klooke op 

de Markelose Borkeld (Marckelo 1.4.030). Zij stichtten de boerderij de Klooke (pand 5.1.148, later ook 

KlooknBets genoemd). De zoon Jan (*1895) werd de opvolger. 

 

► Jan Keuterman (1895-1951) trouwde in 1920 met de 

Holtense Hendrika Ulfman (1898-ca. 1980). Dit echtpaar kreeg 4 

kinderen. Berendina (1921-2001) trouwde met Jan Albert Boode 

en vestigde zich in Nijverdal, Aaltje (1923-1996) trouwde met 

Marinus Egbert Boode en ging in Rijssen wonen en Gerritjen 

(1926-1997) trouwde met Egbert Albertus Teeselink in Holten. 

De zoon Jan (1931-1982) bleef vrijgezel en woonde tot zijn 

overlijden op Oosterkamp. 

 

► In 1982 ging hier de familie Ten Dolle wonen. De 

voormalige leraar lichamelijke opvoeding Jan ten Dolle (*1938) 

en zijn echtgenote Reneé Langeler (*1940) waren van geboorte afkomstig uit Winterswijk. Ze kwamen hier 

wonen met hun 3 zonen die ondertussen allemaal de ouderlijke woning hebben verlaten. De oudste zoon Carel 

(*1963) ging in Hengelo wonen, Wiechert (*1967) in het Brabantse Hoge Zwaluwe en Arnold (*1970) in 

Zwolle. 

Voor v.l.n.r.: Jan Keuterman (*1895), Hendrika Ulfman (*1898) 

en Jan Keuterman (*1931). Achter v.l.n.r.: Gerritje (*1926), 

Aaltje (*1923) en Berendina Keuterman (*1921) 

Jan Keuterman (*1931) 


