Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.4.205
erve Derk Haykers
ca 1740
ca 1800, was gelegen aan de Enterweg

Historie boerderij
Gedurende een korte periode, vanaf plm 1740 tot plm 1800 heeft ergens tussen ‘nKoekoek en Loch-Jan een klein
boerderijtje gestaan. Blijkens een notitie uit 1749 was het “een geringe wooning en kleyne ommeslag niet
booven ⅓ van een kavensteede”.
In 1756 (datum overdracht 9-2-1760) geeft procurator Christoffer Hulsken te Goor aan “bij gerichtelijke
distractie gekocht te hebben de halve caterstede den Koekoek genaamt, met bouwland en een ½ dagwerk
hooyland, toebehoort hebbende aan wijlen Derk Haykers, voor f 490,-, de andere helft hoort toe aan Albert
Hooyerink tot Goor”. Vervolgens kocht Derk Letink (Koarjan) het voor f. 560,- van Hulsken.
In 1772 lezen we in het markeboek dat de weduwe van Derk Haykers naast haar huisje op de markegrond,
vanwege haar ouderdom en armoede zolang ze leeft, een stukje markegrond mag gebruiken. Na haar overlijden
zal het weer toevallen aan de marke.
Toen ze echter was overleden kreeg haar schoonzoon Gerrit Freriks in 1777 toestemming om datzelfde stukje
markegrond nog 12 jaar te gebruiken. Hij moest echter wel pacht betalen en daarnaast voor het markebestuur
bodediensten verrichten in het Elsenerbroek.
Na 1800 wordt deze boerderij niet meer benoemd.
Bewoners:
►
Eerste bewoner Derk Haykers (1702-ca 1755) van erve Haykers (5.3.270) trouwde in 1740 te Rijssen
met Harmken Swoferink (1708-ca1776) van Swofert (5.3.010). Derk en Harmken kregen 4 kinderen:
Gerrit Haykers (*1740) die jong overleed, Garritje Haykers die de opvolgster werd, Jenneken Haykers (*1743)
en Gerrit Haykers (*1747).
►
Opvolgster Gerritje Haykers (*1742) trouwde in 1776 te Goor met de markebode Gerrit Freriksen die
jong overleed waarna Gerritje in 1783 te Goor hertrouwde met Hendrik ten Dam of Kosters (ca.1746-voor1795).
Er werden 3 kinderen geboren:
Gerridina Freriksen (1777-1849) die in 1800 trouwde met Jan Harmen Boink in Diepenheim en in 1825
hertrouwde met Albert Jan Bouwmeester, Gradus Freriksen (*1779) die waarschijnlijk ongehuwd is overleden in
Enter en Geesken ten Dam of Kosters (*1784) die in 1806 trouwde met Jan Hendrik Bruil uit Kerspel Goor en
zich in Goor vestigden.

