Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.2.445
erve de Prakkerije
ca 1842
ca 1866

Historie boerderij
Toen J.A. Bakker de restanten van de voormalige boerderij Groot Letink vanaf ca. 1841 verkocht kwam een deel
(ongeveer 1½ ha) van de kadastrale percelen B204 (voormalig erf) en B290L (zie kaartje bij 5.2.441), via
Geertruid Wassink in bezit van de familie Kempers van de Kemper (5.2.490). Hoewel volgens de kadastrale
registraties er door Hendrik Jan Kempers geen huis werd gebouwd, woonde hij er volgens de bevolkingsregisters
al vanaf 1845; waarschijnlijk in een in 1843 herbouwde (?) schuur van Groot Letink. Het boerderijtje werd “de
Prakkerieje” genoemd. Mogelijk had dit iets te maken met de eigenzinnigheid van de bewoners (prakke =
stijfkop).
In 1850 hield Kempers hier 2 koeien. In 1865 vertrok de familie Kempers naar de Stoevelaarsweg (Prakke,
Hericke 3.1.390) waarna in 1868 de grond werd verkocht.
In het boerderijtje in Herike is een sluitsteen uit de woning in Elsen bewaard gebleven: HIK IV 1843 (Hendrik
Jan Kempers Janna Vorsgezank).
Bewoners:
►
Vanaf 1845 woonde hier de dagloner Hendrik Jan Kempers (1812-1883), afkomstig van de Kemper
(5.2.490), die toen trouwde met Janna Vorsgezank (1821-1859) uit Markelo. In 1860 hertrouwde Hendrik Jan
met Hendrika Beldman (1825-1898) afkomstig van Knibbeljannes (Elsenerbroek 5.4.150). Omstreeks 1868
verhuisde Hendrik Jan met zijn gezin naar de Stoevelaarshoek (Hericke 3.1.390, de Prakke/Kempers).
Uit de beide huwelijken van Hendrik Jan werden 8 kinderen geboren:
Dochter Janna (1845-1923) trouwde in 1868 met Gerrit Hendrik Hegeman van Haykers/Hegeman (5.3.270) en
keerde na een verblijf in Enter terug naar de Stoevelaarshoek (Hericke 3.1.395), Egberdina (1848-1858) overleed
jong, Jan Hendrik (1852-1930) trouwde in 1880 met Hermina Smit in Borne, Dika (1855-1931) trouwde in 1878
met weduwnaar Egbert Vasters (Herike 3.3.240), Dirk Jan (1861-1941) bleef ongehuwd, Gerrit Jan (1862-1918)
trouwde in 1894 met Arendina Wegereef in Diepenheim, Egberdina (1864-1939) trouwde in 1898 met Jan
Willem Wes uit Goor en Gerrit Hendrik (1866-1934), die tuinman werd bij Jannink op Scherpenzeel, bleef
ongehuwd.

