Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.210
erve LochJan
midden (?) 17e eeuw
Enterweg 7

Historie boerderij
Deze boerderij droeg aanvankelijk, reeds voor 1675, de naam Koekoek. In 1725 stonden er 2 boerderijtjes
Koekoek vlak bij elkaar en waarschijnlijk is toen het nieuwere Koekoek (5.4.200) uiteindelijk met de naam
Koekoek gaan strijken, terwijl het oudere Koekoek vanaf toen Logjan heette omdat er een Jan introk met z’n
vrouw Geesken van de Leugt of Lugt.
Eerste eigenaar Arend Koekoek vererfde de boerderij aan z’n neef Hendrick Rotman die het in 1748 voor f.
500,- verkocht aan Jan Bergman die er toen al enkele jaren woonde: “weduwnaar Hendrick Rotman verkoopt
voor f. 500,- den halven Koekoek in den Elsener markte aldernaast de wooninge van Jan Nottenbarg, bestaande
in het halve woonhuys bij hunne coperen thans bewoond
wordende, mitsgaders de daarbij gehorende landerijen
groot 5 schepel gesaay en een hooylant groot
drie-vierendeel dagwerk. Kopers zijn Jan Bergman en
vrouw Geesken van de Leugt. Jan Bergman, nu Coekoek
of Loght-Jan, en vrouw Geesken lenen daarom f. 400,van Coenraed ter Swaeck”.
Uit onderstaande notities blijkt ook in 1769 en 1782 deze
boerderij nog de naam Koekoek te dragen:
“In 1769 leent Geesken van de Lugt of Teeuwsen, de
weduwe van Jan van den Barg, f. 550,- van Berent van
Kalker en vrouw Aaltjen ten Cate met als onderpand: het
haar toebehorende huis den Koekkoek met een gaardeken
en hofjen groot 2 spint, een hooimaate groot 2
dagwerken, de Tangenaars Maate genaamt, met een
kampjen bouwlant groot 10 spint, waarvan egter 5 spint onverbonden blijft als toebehorende aan Wissink in
Elsen en 5 schepel bouwlandt liggende voor de bovendeur”.
In 1782 leent Janna van den Berg, de weduwe van
Hendrik Hobbelink, f. 600,- van Jan Gerritsen Sprokreef
met als onderpand “de Koekoek met een paar hooylanden
alle gelegen nabij het huis”.
Begin 1800 bezat Jan Hobbelink deze boerderij met een
huurwaarde van 15 gulden waar op dat moment 4¼ ha
grond bij hoorde en een veestapel omvatte van 5 koeien en
3 kalveren. Door de toedeling uit de marke werd dit in
1853 in totaal 8 ha, wat het jaar daarop in eigendom
overging op schoonzoon Gerrit Jan Boswinkel. Zijn zoon,
ook Gerrit Jan genaamd, breidde het geheel uit tot ruim
12½ ha en die omvang had het in 1960 ook nog.

Bewoners:
►
Hoewel de boerderij de Koekoek al in 1675 staat vermeld en tot de oudste in het Elsenerbroek behoort,
is pas vanaf plm 1700 een bewoner bekend en wel Arend Koekoek. Deze Arend zal kinderloos zijn geweest want
hij vererfde z’n boerderij aan z’n neef Hendrik Rotman (5.3.330) die het verkocht aan z’n buurjongen Jan van
den Barg, wonend op Bergman (5.3.390) die zich later vestigde op deze boerderij en zich toen met de
familienaam Koekoek liet beschrijven.
►
Jan van den Barg (1702-voor1767) trouwde ca 1728 met Geesken van de Leugt of Teeusen.
Waarschijnlijk kreeg de boerderij toen de naam Logjan. Jan en Geesken kregen 6 kinderen:
Janna van den Barg (*1734) die de opvolgster werd, Jenneken van den Barg (*ca1736) trouwde in 1757 met de
weduwnaar Jan Duyschen (pand 5.4.120), Jan van den Barg (*1738) in 1748 scheper bij Groot Mensink trouwde
in 1767 met Janna Getkate in Enter, Gerrit van den Barg (*1739) overleed jong, Geertrui van den Barg (*1741)

trouwde met Hendrik Smeyers en Jenneken van den Barg (*1744) trouwde in 1768 met Jan Averink in
Deldeneres.
►
De opvolgster Janna van den Barg of Koekoek (1734-1809) trouwde in 1770 met Hendrik Hobbelink uit
Enter. Hendrik en Janna kregen 1 nakomeling: Jan Hobbelink.
►
Jan Hobbelink (1770-1835) trouwde in 1811 met Gerhardina Matena (1789-1836) afkomstig van
Brookjan aan de Holtdijk. Na het overlijden van Jan hertrouwde Gerhardina in 1836 met Gerrit Boswinkel
(1805-1861) van Groot Boswinkel uit Kerspel Goor. Gerhardina overleed 4 maand na de huwelijksdatum waarna
Gerrit in 1837 hertrouwde met Henderika Maria Kluvers (1803-1862) uit Bentelo. Uit het derde huwelijk werden
3 kinderen geboren:
Gerrit Jan Boswinkel (1838-1838) die
jong overleed, Gerrit Jan Boswinkel
(*1840) die de opvolger werd en Jan
Hendrik Boswinkel (1843-1919) die in
1871 trouwde met Johanna Aal op
Peddemors (5.4.040) en in 1874 met
Hendrika Leetink van Koorjan en toen
op de Bredde (5.4.100) ging boeren.
►
Gerrit Jan Boswinkel (18401905) trouwde in 1863 met Fenneken
Seppenwoolde (1841-1908). Uit dit
huwelijk werden 7 kinderen geboren:
Gerrit Hendrik Boswinkel (1864-1897)
bleef vrijgezel, Hendrika Johanna
Boswinkel (1867-1943) trouwde in
1890 met Berend Jan Mensink op de
Plashinne (5.2.410), Maria Boswinkel
Jan Boswinkel, vader Hendrik Jan Boswinkel, Dika Boswinkel, moeder
(1870-1943) trouwde in 1892 met Gerrit
Hanna Boswinkel-Beltman en Dina Boswinkel
Willem Leuvelink, Frederik Boswinkel
(1873-1947) trouwde met Frederika Johanna ter Horst uit Ambt Delden en werd in 1900 de boer op Kolhoop
(5.4.140), Gerrit Jan Boswinkel (1876-1899) bleef vrijgezel, Jan Hendrik Boswinkel (1879-1958) trouwde in
1924 met de 45-jarige Aleida Bigger in Almelo en hertrouwde in 1932 met Everdina Smeyers en Hendrik Jan
Boswinkel werd de opvolger.
►
Hendrik Jan Boswinkel (1883-1957) trouwde in 1911 met Janna Everdina Beltman (1890-1983) van
Bargman aan de Plasdijk (5.2.441).
Het echtpaar kreeg 3 kinderen:
Frederika Gerritdina Boswinkel (1913-1997)
trouwde in 1934 met Hermannus Klein Nagelvoort
(*1911) op Alink (Stockum 2.1.330), Gerritdina
Geertruida Boswinkel (1918-2004) trouwde in 1946
met bakker Jan Jansen (1920-2002) in Elsen
(5.2.400) en Gerrit Jan Boswinkel werd de opvolger.
►
Gerrit Jan Boswinkel (1922-2009) trouwde
in 1947 met Gerritdina Scholten (1922-2014) van
camping de Bovenberg in Elsen (5.2.175).
Ze kregen 2 kinderen:
Hendrik Jan Boswinkel (*1950) de opvolger en
Gerrit H. Boswinkel (*1952) die in 1981 trouwde
met Aleida J. Smeenge (Alja, *1956) en in Markelo
ging wonen.
►
Hendrik Jan Boswinkel (*1950) bleef
ongehuwd. Hij liet in 2009 het 8½ ha grote bedrijf
registreren als een landgoed in het kader van de
Natuurschoonwet.

Jan Boswinkel en Hendrik Neuteberg met de bruidskoe
voor buurman Willem Reilink

