
Spieker   (Dekkerskamp)                O.19
Beumersteeg 1

Algemeen:
Deze boerderij, die dicht achter de bossen van huize
Ruurlo ligt, is altijd particulier eigendom geweest.
Liever gezegd de boer of bouwman was tevens eige-
naar. Op onze speurtocht vonden als eerste Garrit
Spijker met zijn vrouw Grietjen Esselenbroek. De
boedelinventaris, ingediend in september 1762 door
hun zoon Berent na het overlijden van Garrit en
Grietjen, vermeld: “Ongerede goederen: Het huijs en
boulanden Den Dekkerscamp genaemt hier in Roderlo
in de Veldhoek gelegen en door de overledene selven bewoond en in gebruijkt geweest. Gerede
goederen: drie hoekjes eijgen veen in de Ruurlosche gemeentens, de twee leggende aen de
Haverkampshutte en het derde aan het Wolsvenne; vijf bedden met enige pullven, kussens,
kussenlopen en bedlakens; 2 kisten. Schulden ten profijte van desen boedel: Den inventarisant
Berent Spijker heeft op den 25 junij 1762 van sijn vader gekogt de gehele bouwerije, levendige
haeve, gesaeij, mest en mestregt en wat verder onder de gerede goederen behoord uytwijsens het
coopkontract daervan voorhanden en welke cooppenneingen den inventarisatn aen den boedel nog
schuldig is ter somma van 250 gulden. Schulden tot laste van desen boedel: aen mombarg capitaal
50 gulden, twee jaer renthe 4 gulden, aen Garrit Cornegoor 75 gulden, twee jaar rente 6 gulden,
aen Teunis Nijland 100 gulden, aen Garrit Bemer 50 gulden, aen Garrit Schepers 50 gulden, aen
Derk Boerman 25 gulden, een jaar renthe 1 gulden, nog aen dersleven voor twee schepel garst 1
gulden en 16 stuivers, aen Arnt Menckveld een jaar hooypagt 17 gulden, aen den ontfanger
Abreson een jaer consompsy 12 gulden, aen Ankeman te Warnsfelt voor winkelwaer 5 gulden,
aen de Heer van Roderlo wegens schadden 5 gulden en 5 stuivers, aen Hendrik Assinck voor
gestoken torf 2 gulden en 5 stuivers, aen Velderman in Hsrsten 1 gulden, aen Reinder Gotink
wegens brouwen 2 gulden, aen de chirurgijn Plante ongeveer 4 gulden, aen Jannes Gotink 6
gulden, 8 stuivers en 8  penningen, aen de smit Capel 3 gulden, aen Derk Koppelman 4 gulden
en 7 stuivers, aan Jan Bilderbeck 1 gulden en 19 stuivers, een jaer verponding van den
Dekkerscamp over 1761 2 gulden en 5 stuivers, een jaer dienstgeld  aen de rigter Nies over 1761
5 stuivers, nog aen de rigter Nies voor het opstel van desen inventaris schrijven van het
magescheijt en aenstellen van mombers met de prothocollatie en extract dier acten 10 gulden en
10 stuivers.” (Bron RA 841 20 sept. 1762). In 1762 of vlak daarvoor brandde het huis af. Berent
liet op eigen kosten een nieuw huis zetten op Dekkerscamp naast het afgebrande huis. Het is
aannemelijk dat de woning vanaf dat moment de naam Dekkerscamp voerde. De oude  spijkers
en het ijzerwerk afkomstig van het afgebrande huis die hij bij de nieuwbouw gebruikte, rekende
hij in 1765 met de betaling van een gulden netjes af met zijn minderjarige zusjes. Ook de grond
werd verdeeld. Het deel van zijn zuster Grietjen nam Berent in koop over, het overige deel bleef
op naam van de twee mindere jarige zusjes Elsken en Geertjen. (Bron: RA 822 29 maart 1765).
Berent vertrekt in 1770 naar O.31 De Maandag. Als er in 1792 na het overlijden van diens vrouw
Fenneken Kooier een boedelinventaris wordt opgemaakt vinden we bij bezittingen nog steeds
“het goedjen de Spijker als huijs, hoff en bouwland”. (Bron: RA 845 5 mei 1792)
Op de inventarislijst opgemaakt bij de boedelscheiding van Garrit Spijker op Lievestro (zoon van
voorgenoemde Berent en Fenneken en geboren op de Maandag) na diens overlijden in 1807,
vinden we dat Garrit en zijn vrouw Teuntjen Lievestro nog van 1/12 eigenaar waren van de
Spieker. Dit twaalde deel van de Spieker bestaande uit huis, hof, bouwland, grasgrond, plaggen
en zijtvrede ??, hout en houtgewas werd getaxeerd op vierentachtig gulden.  



Hoe de boerderij er oorspronkelijk uitzag is niet na te gaan maar we kunnen wel aannemen dat
ze niet verschilde van andere boerderijen, dus wanden van gevlochten stokken of twijgen,
opgevuld met leem. Veelal was het een los hoes, met tegen de zijmuren een vertrek waarin
bedsteden waren getimmerd. In het achterste gedeelte was aan de ene kant een koestal en aan de
andere kant een paardestal en een varkenshok. De achtergevel was meestal net zo hoog als de
zijmuren, dus ca. 1,5 meter hoog met daarin een onderschoer tot aan de gebinthoogte. Ook in deze
boerderij zijn de gaten van de onderschoer stijlen in de gebintbalk nog te zien. Aan deze stijlen
draaiden tevens de enddeuren. Waarschijnlijk is de oude boerderij in zijn oorspronkeijke staat
gebleven tot ca. 1889. Het kadaster vermeld in 1891 van herbouw. Dit zal waarschijnlijk het
voorhuis geweest zijn. Het achterhuis werd in 1901 vernieuwd. Van het in 1889 gebouwde en ook
van het in 1901 vernieuwde achterhuis ontbreken de gegevens. De eerste gegevens dateren uit
1932. De linker zijgevel van het huis wordt dan uitgebouwd en hoger opgemetseld. Hierdoor
worden melkkamer, waskamer en keuken groter. De potstal is reeds in  1925 vervangen door een
grupstal. Tegelijkertijd zijn er gierkelders gemaakt. In 1956 en 1957 wordt de voorgevel
vernieuwd en als spouwmuur uitgevoerd. De oude schuiframen  worden vervangen door grotere
draairamen. Ook de bedsteden  worden weggebroken waarvoor in de plaats op de zolder twee
slaapkamers komen. In 1972 wordt een zijgevel van het achterhuis vernieuwd en hoger
opgetrokken. Later komt er nog een nieuwe keuken.
Bouw:
1891 herbouw (waarschijnlijk voorhuis)
1901 achterhuis vernieuwd
1932 linkerzijgevel voorhuis uitgebouwd en hoger opgetrokken
1951 bouw kippenhok
1956 voorgevel vernieuwd en als  spouwmuur uitgevoerd. Schuifraamkozijnen vervangen door
grotere draairaamkozijnen
1957 uitbreken bedsteden en bouw twee slaapkamers op de zolder
1967 bouw schuur
1972 vernieuwen en optrekken linkerzijgevel achterhuis, koestal voorzien van mestput met
rooster
1987 nieuwe keuken

Eigenaren: 1762 Garrit Spijker en Grietjen Esselenbroek
1762 Berend Spijker op de Spieker, sinds 1770 op de Maandag
(Bron: RA 841 20 sept. 1762 en 845 1792)
(Bron: RA 845, 1792). Berent Spijker op de Maandag is nog eigenaar van goedjen de Sijkerhuis
gelegen tussen het Rietberg en Lievenstro.
1807 1/12 Garrit Spijker en zijn vrouw Teuntjen Lievestro
(Bron: RA 849, 1810) Boedelscheiding na het overlijden van Garrit Spijker op Lievestro).
1810 7/12 Berend Spijker 1/12 Derk  Spijker
1/12 Garrit Spijker 1/12 Grietje Spijker
1/12 Hendrik Spijker 1/12 Janna Spijker
1830 Hendrik Spijkers, landbouwer
1863 Willem Bloemendaal, landbouwer en Grietje Bloemendaal, vrouw van Engbert
Klumper
1899 hermeten
Grietje Bloemendaal, wed. van Engbert Klumper
1925 Fredrik Willem Klumper, landbouwer
1931 Engbert Klumper



bewoners 1750 van H.16
Garrit Spijker of Klanderman met vrouw
Grietjen  Esselenbroek 
 kinderen
Berend   Spijker     geb.1732 Ruurlo
Grietjen  Spijker    geb.1741 Ruurlo
Elsken    Spijker    geb.1751 Ruurlo Tr.Willem Wunnekers
Geertjen  Spijker    geb.1755 Ruurlo
Vader Garrit en moeder Grietjen overl. in 1762
(R.A.821 20/9 1762 R.A.841 20/9 1762 boedelscheiding)
zoon Berend Tr.in 1762 met
Fenneken   Kooiers   geb.1739 Ruurlo van G.39
 kinderen
Garrit    Spijker    geb.1763 Ruurlo
Janna     Spijker    geb.1764 Ruurlo
Grietjen  Spijker    geb.1768 Ruurlo
Fam. vertrekt in 1770 naar O.31

nieuwe bewoners van ?
Hendrik   Hartgerink  geb.1734 met 2 de vrouw
Harmina   Wassink     geb.1730
 kinderen
Teuntjen Hartgerink   geb.1762 Ruurlo van eesrste vrouw Anneke ter Maat
Garrit   Hartgerink   geb.1764 Ruurlo van Harmina overl.Garrit overl.1838
Garrit   Hargerink    geb.1769 Ruurlo
vader Hendrik overl.in 1815,moeder Harmina in 1811
zoon Gerrit Tr.in 1793 met
Hendersken  Wassink   geb.--- Hengelo
 kinderen
Hendrika  Hartgerink  geb.1794 Ruurlo
Teune     Hartgerink  geb.1796 Ruurlo
Berendina Hartgerink  geb.1799 Ruurlo
Hermanus  Hartgerink  geb.1802 Ruurlo
Reint     Hartgerink  geb.1806 Ruurlo
Hendrik Jan Hartgerink geb.1809 Ruurlo
moeder Hendersken overl.dochter Hendrika Tr.met
Teunis    Lievestro   geb.1777 Ruurlo van O.20
 kinderen
Hendrik   Lievestro   geb.1815 Ruurlo
Berendina Lievestro   geb.1817 Ruurlo naar G.31 1849
Lammert   Lievestro   geb.1819 Ruurlo
Garritjen Lievestro   geb.1821 Ruurlo
Berend    Lievestro   geb.1824 Ruurlo
Harmina   Lievestro   geb.1826 Ruurlo
Reintjen  Lievestro   geb.1829 Ruurlo
Fam. in 1835 vertrokken naar G.15 Conschoor

nieuwe bewoners van I.13 1835
Hendrik    Spijker   geb.1774 Ruurlo wednr.van



Hendrika  Langenbarg overl. in 1810 op I.13
Fenneken   Spijker   geb.1808 Ruurlo
Fenneken Tr.met
Willem    Bloemendaal geb.1812 Ruurlo van bij E.14
 kinderen
Christiaan Bloemendaal geb.1844 Ruurlo overl.1925
Grietjen   Bloemendaal geb.1840 Ruurlo
vader Willem overl.in 1889,moeder Fenneken in 1875
dochter Grietjen Tr.in 1875 met
Engbert    Klumper     geb.1840 Ruurlo van G.31 .1875
Fredrik W  Klumper     geb.1877 Ruurlo
vader Engbert overl.in 1923,moeder Grietjen in 1929
zoon Fredrik W Tr.met
Willemina  Kl Winkel   geb.1879 Ruurlo van N.17
Grada      Klumper     geb.1909 Ruurlo
Aaltjen    Klumper     geb.1913 Ruurlo
Engbert    Klumper     geb.1918 Ruurlo


