Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.2.313
erve Hakk’n Gait
ca 1928
1965 (stond nabij Koek BerendJan)

Historie boerderij
Dit huisje, dat enkele tientallen meters noordwestelijk van het huidige “KoekBerendJan” (5.2.310) gelegen was,
is omstreeks 1928 gesticht door Gerrit Jan Hoekman (SnatsGet) t.b.v. de ongehuwde Gradus Huisken. Deze
woonde hiervoor op dit boerderijtje “Huisken (nieuw)” (pand 5.2.310) dat door Gerrit Jan werd aangekocht.
Gradus werd eigenaar van het nieuw gestichte huisje, dat al snel met de naam “HuuskesGraads” werd aangeduid.
Na het overlijden van Gradus ging het huis in 1933 over naar notarisklerk en gemeenteontvanger Berend Jan
Meengs en zo naar de gemeente Markelo voor f 297,-. Nadat een gedeelte van de grond was afgestaan voor de
wegverlegging werd in 1942 buurman Berend Jan Roosdom (KoekBerendJan) eigenaar van het huisje.
Het huis kreeg naderhand de naam Hakk’nGait, genoemd naar Gerrit Albert Hakkert, die hier met zijn gezin van
1939 tot 1964 woonde. Omstreeks 1965 werd het huis afgebroken.
Bewoners:
►
Eerste bewoner omstreeks 1928 was dus Gradus Huisken (“HuuskesGraads”, 1888-1932). Gradus was
de voor hun huwelijk geboren zoon van Jan Hendrik Huisken en Janna ten Tije. Deze Jan Hendrik was afkomstig
van erve Huisken (Klompjan, 5.2.300) en woonde na zijn huwelijk op het boerderijtje “ScheperHuusken”
(HochGerard, 5.2.060). Gradus woonde van jongs af op Huisken en daarna hier op het nieuwe Huisken. Gradus
was vrijgezel. Hij stierf in 1932 door zelfdoding.
Gradus (Graads) leefde meer op zich zelf en had met zijn familie weinig contact. In de buurt werd wel voor hem
gezorgd: hij kreeg brandstof en wel eens een pannetje soep van de familie Mensink en Marie Roosdom deed de
boodschappen voor hem. Op 15 juni 1932 kwam hij nog geld afrekenen bij Marie. Vlak bij Graads huis waren
toen rietdekkers aan het werk. Deze ontdekten dezelfde dag dat Graads in zijn huis een eind aan zijn leven had
gemaakt.
►
Volgende bewoner, van ca. 1934 tot 1939, was de landarbeider Frederik Weeke met zijn gezin. Frederik
(1892-1984) was geboren in Wedde (Gr.) en na een scheiding in 1931 getrouwd met Janna Kuilman (1905-1979)
in Oude Pekela. Vanuit deze plaats kwam het paar in 1933 eerst kort op de Plegt op de Haa (Herike) wonen,
waar in hetzelfde jaar hun zoon Johannes (Jopie) werd geboren. In 1939 ging de familie terug naar Groningen
om uiteindelijk nog naar Alkmaar te verhuizen, alwaar Janna en Frederik ook zijn overleden.
►

In 1939 kwamen Gerrit Albert Hakkert (Hakk’nGait, 1899-1987) en Maria (Miejke) Weijers (19001969) met hun 3 kinderen hier wonen hier. Zij woonden
hiervoor tot 1937 aan de Plasdijk, op het latere “de
Hutte” (5.2.478) en daarna kort op de Borkeld in een
oud huisje bij Scholman (Marckelo 1.4.060).
Dochter Janna (1927-2013) trouwde in 1954 met Bertus
Wesseldijk uit Diepenheim en ging in Gelselaar
(Diepenheimseweg) wonen. Op oudere leeftijd
verhuisde zij naar de Anholtskamp in Markelo. Dineke
(1930-2008) trouwde in 1952 met Jan Beldman in
Rijssen. Zoon Jan Willem (*1934) bleef aanvankelijk
bij zijn ouders. In 1964 verhuisde de familie naar de
Kemperweg (5.2.274). Hierna werd het huis
Jan Willem Hakkert (*1934)
“Hakk’nGait” afgebroken.

