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Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.080
erve Oosterkamp
ca 1858
Groningerveldweg 6

Historie boerderij
Op de plaats waar zich nu de boerderij Oosterkamp bevindt, werd omstreeks 1858, mogelijk al wat eerder een
huis gesticht. Eigenaar was de familie Sprokkereef op Woolters (5.2.470). Vroegstbekende bewoners waren de
leden van de familie Berend Jan Smit, die afkomstig was uit Kerspel Goor. Het huis werd met “Tuutnsmit” naar
hen genoemd. Omstreeks 1870 was Gerrit Jan Sprokkereef de eigenaar van de boerderij.
In 1915 werd door eigenaar Frederik Jan Sprokkereef een stuk grond ontgonnen en werd er een nieuw huis
gesticht. In 1930 was zoon Arend Jan
Sprokkereef de bezitter. Er behoorde toen 1,8 ha
bij het huisperceel.
In 1971 werd het erf en de bebouwing gekocht
door de bewoners, de familie Oosterkamp.
Daarop werd in 1972 hun nieuwe woning
gebouwd. In 1980 kwam er een nieuwe stal.
In 2006, na het overlijden van grondeigenaar
Frederik Sprokkereef in 2004, werden de broers
Oosterkamp zelf de bezitters van de grond. Zij
kregen toen ca. 10 ha grond in eigendom.
Bewoners:
►
Vanaf omstreeks 1858 woonde hier de
familie Berend Jan Smit (1830-1892). Berend
Jan was geboren op boerderij Boswinkel in Kerspel Goor. Hij was in 1852 getrouwd met de in Ambt Delden
geboren Hendrina ter Boo (1827-1893). Zij brachten 3 kinderen mee naar Elsen. De oudste zoon Johannes
(1852-1922) huwt in 1880 met Hermina Bullenaar in Enter en hertrouwt in 1889 met Willemina de Wilde die al
eerder getrouwd was geweest met resp. Arend Jan Koldenberg in 1870 en Jan Harmen Kempers in 1879 (Herike
3.3.230); het gezin Smit-De Wilde inclusief hun 3 kinderen ging tijdelijk wonen in het Johannes’ ouderlijk huis
tot het omstreeks 1895 vertrok naar het naderhand als “TossenBeernd” aangeduide huis in het Elsenerbroek
(5.4.030). Dochter Willemina (1855-1903) huwde in 1879 met de weduwnaar Peter Ligtenberg en verhuisde naar
Rijssen. Zoon Berna(r)dus (*1857) zou de opvolger worden.
In Elsen werden nog geboren: Hendrik Jan (1860-1924) die in 1886 trouwde met Johanna Vennebekken en het
nieuwe boerderijtje Smit in de Pothoek stichtte (Rijssenseweg, Herike 3.3.205) en Hermannus (1863-1941) die
in 1892 trouwde met Janna Hendrika Loo uit Ambt Delden en in Hengelo (O) ging wonen.
Oude huis Oosterkamp, in 2007 als opslagruimte dienend

►
De nog in Ambt Delden geboren timmerman Berna(r)dus Smit (1857-1930) trouwde in 1885 met
Jenneken Huisken (1858-1900) van ’n Teemker (5.2.250). Zij woonden kort in Ambt Delden totdat zij omstreeks
1887 terugkeerden naar Berna(r)dus ouderlijk huis aan de Groninger Es. Zij kregen 6 kinderen. Na het overlijden
van echtgenote Jenneken Huisken in 1900
hertrouwde Berna(r)dus in 1903 met Aaltjen
Wissink (1859-1929), weduwe van Jan
Willem Dijkink op Sink in de Achterhoek
(Marckelo buitengebied 1.3.230). Hij
verhuisde toen met zijn kinderen naar Sink.
Dochter Johanna (1885-1982) zou in 1911
trouwen met Berend Jan Breukink (de Bé) en
op de Borkeld (Markelo buitengebied
1.4.070) gaan wonen. Zoon Berend Jan
(1886-1961), die timmerman werd, huwde in
1914 met de in Ambt Doetinchem geboren en
op de Meier (Stokkum 2.1.060) wonende
Willemina Diepenbroek, startte toen met het
Stationskoffiehuis (Stokkum 2.1.397, nu
Vennebekken) en later met een
Woonhuis Oosterkamp in 2007
loonwerkbedrijf; hij werd vanaf 1939 uitbater

van café “Het Wapen van Markelo” (Dorpsgeschiedenis 1.0.140). Zoon Hendrik Jan (*1888) werd nettenwever;
hij trouwde in 1913 met Alberdina Geertruida Snijders, geboren op de Welmer in Herike en vestigde zich in
Goor. Dochter Janna (1891-1940) trouwde in 1910 in Lonneker met de weduwnaar Jan Hermen Egberink.
Hendrina (1894-1984) trouwde in 1913 met de weduwnaar Jan Beltman op de Keite (Marckelo 1.3.340) en
hertrouwde in 1919 met de weduwnaar Arend Jan Vennebekken, geboren aan de Goorseweg (Beusbergen
2.4.132); Hendrina en Arend Jan woonden op diverse plaatsen om uiteindelijk in 1939 op het door Hendrina’s
broer Berend Jan verlaten café het Stationskoffiehuis te gaan wonen. Dochter Jenneken (*1897) tenslotte, huwde
in 1919 met Gerrit Willem Ziggers van Haansman (Stockum 2.2.170) en vestigde zich in Laren (G.).
►
Na het vertrek van de familie Berna(r)dus Smit in 1903, kwam hier Gerrit Jan Oosterkamp wonen.
Gerrit Jan geboren in 1874 op Oosterkamp in het Groenland
(Marckelo buitengebied 1.5.070), trouwde in hetzelfde jaar 1903
15-02-1913
met Johanna Hendrika Reef (*1874) van Reef (5.3.060).
Dezer dagen is de vrouw van G.J.O. in den
Johanna Hendrika bracht haar dochter Berendina Johanna
Bovenberg onder Elsen van twee flinke
kinderen bevallen, een jongen en een meisje.
(*1894) mee. Deze zou in 1920 trouwen met haar neef Berend
Dat is nu op zich zelf niets bijzonders, zou
Jan Zwierink in Hengelo (O.).
men zeggen, maar de zaak verandert, als men
Gerrit Jan en Johanna Hendrika kregen nog 9 kinderen, waarvan
weet, dat het jongetje Vrijdagavond om 10
er echter 5 kort na de geboorte of zeer jong zijn overleden. Zoon
uur is geboren en het meisje eerst Maandag
Berend Jan (1904-1987) bleef ongehuwd; hij overleed in
om half een ter wereld. Moeder en kinderen
Wierden. Hendrik Jan werd geboren in 1905, Jan Hendrik in
zijn wel.
1907 en Rika in 1910. In 1913, 3 dagen na elkaar (zie
krantenbericht) werd de tweeling Gerrit Hendrik en Johanna
Hermina Oosterkamp geboren. Gerrit Hendrik overleed, slechts 62 dagen oud. Johanna Hermina overleed in
1916.
In 1915 verhuisde de familie Gerrit Jan Oosterkamp naar Hoge Hexel (Wierden).
►
Het roer werd toen overgenomen door Gerrit Jan Leeftink (1879-1968), geboren op Kamers (Hogedijk
1.2.120). Hij was in 1906 getrouwd met Gerritdina Knopers (1881-1937) van PlechtJan op de Brummelaar. Zij
hadden hiervoor gewoond op Karsenberg op de Haa (Herike) en hadden daar 3 kinderen gekregen: Johanna
(1906-1988) die in 1931 trouwde met Derk Hendrik Brinkers van Kloppert/Mulderskamp (Elsenerbroek,
5.4.290) en vanaf ca. 1936 op KlompJan (5.2.300) woonde, Jan (1910-1989) die in 1937 huwde met Johanna
Berendina Boswinkel op de Klomp in Stokkumerbroek (Stockum 2.3.155) en Gerrit Hendrik (1915-1977) die in
1941 trouwde met Hendrika Sligman van Deel’n aan de Rouwelaarsdijk. Het gezin vertrok omstreeks 1921 naar
Kassenberg in de Achterhoek (Leusmanweg pand 1.3.369).
►
In 1922 vestigde zich hier Arend Jan
Oosterkamp en zijn gezin. Arend Jan (18711946), neef van de hiervoor genoemde Gerrit
Jan Oosterkamp, was geboren op Oosterkamp
in de Dijkerhoek (Marckelo buitengebied
1.2.350). Hij trouwde in 1901 met Gerritdina
Fokkers (Dientje, 1875-1958) uit het dorp
(Dorpsgeschiedenis 1.1.030) en woonde
geruime tijd op Koldenberg in Herike (het
latere “Höft’nboertje”, Hericke 3.1.240) om
daarna, omstreeks 1913, naar de Plecht op de
Haa te verhuizen (Hericke 3.1.095).
Arend Jan en Gerritdina brachten 4 kinderen
mee naar Elsen: Aaltje (1902-1941) die in 1930
Jan Hendrik Oosterkamp (*1905) en zijn vader Arend Jan
zou trouwen met de buurjongen Jan Hendrik
Oosterkamp (*1871) met de paarden
Tjoonk (Tjoonk 5.2.090) en aan de Postweg
ging wonen, Jan Hendrik (*1905) die de opvolger op de boerderij zou worden, Gerrit Jan (1908-1967) die
ongehuwd bleef en Frederik (Frits, 1913-1991) die in 1944 trouwde met Jenneken Potman op Potdijk en naar de
Potkamp verhuisde (Hericke 3.3.250).
►
Jan Hendrik Oosterkamp (1905-1976) trouwde in 1930 met Geertruida (Trui) Beldman (1908-1981) van
de Moes (Hericke 3.3.390). Zij kregen 8 kinderen: Gerritdina (Dina, *1932) die in 1952 trouwde met Jan
Hendrik Krabbenbos en naar ’n Steek (Marckelo buitengebied 1.3.100) verhuisde, Gerrit (*1935) die in 1960
trouwde met Johanna Hendrika Lonink op ChrisjansJanHendrik aan de Hogedijk, Aaltje Johanna (*1938) die
kort na de geboorte overleed, Arend Jan (*1940) die in 1960 huwde met Gerritje Roelvink van de Hogenkamp

aan de Traasweg (Marckelo buitengebied 1.2.110) en in Goor ging wonen, Albert (*1942) die o.a. in Raalte
verbleef en daar nu woont samen met Mieke Bult met wie hij in 1992 trouwde, Gerrit Hendrik (Henk, *1945) en
Gerrit Jan (Jan, *1948) die ongehuwd op de boerderij bleven wonen en Frederik (Freek, *1950) die samen met
zijn broers de boerderij voortzette.
►
Freek Oosterkamp (*1950) trouwde in 1985 met Janny Oplaat (*1962) van de Weuste aan
Winterkamperweg 26. In hetzelfde jaar werd zoon Johan geboren.

