
 
Boerderijnummer   3.1.270 
Erfnaam    Erve Hekhuis 
Oudste vermelding   1475 
Huidig adres Stoevelaarsweg 3  
 
Historie boerderij 
 
Deze boerderij behoort tot de oudste en grootste in Herike. In het schattingsregister van 1475 staat het 

beschreven als “gewart erve Hechues”. Het is 
dan beleend door Johan van Coevorden. 
Omstreeks 1600 behoort er “10 mudde 
geseies” bij en “2 dagwerck hooilandts, 
onduchtich”. Het ligt dan vanwege de 
oorlogshandelingen woest en de bewoners 
zijn vertrokken.  
In 1767 verkopen Willem Matena, tans op 
het Hekhuis wonende, en vrouw Garritjen ten 
Hekhuis, voor f 250,- aan Harmen Poelink en 
vrouw Geertjen Weerds een stukjen gras 
groengrond of hoogland liggende in de 
Harker Meen. 
1774. Taxatierapport van het erve Heckhuis. 
Begin 1800 bedroeg de huurwaarde van het 

pand 27 gulden, de hoogste in de buurtschap na het Stoevelaar. De veestapel bestond toen uit 1 ruin, 1 merrie 
veulen, 5 koeien, 3 vaarzen en 5 kalveren. 
De boerderij was heel lang een onderdeel van het Stoevelaarbezit. Na de van Coeverden’s, ging het via vererving 
naar opvolgende van der Wijck-generaties in o.a. Hellendoorn, Oosterhesselen en Breda, todat in 1852 een 
schoonzoon Jeremias Meyjes, scheepsbouwmeester in Amsterdam, de eigenaar werd.  Diens weduwe liet in 
1883, nadat de oude boerderij tot de grond toe was afgebrand, een nieuwe boerderij bouwen op de plek waar het 
nu nog staat. In het voorhuis werd toen een steen aangebracht met de tekst: pax intrantibus (vrede aan hen die 
hier binnenkomen). De oude boerderij stond, gezien vanaf de Stoevelaarsweg, ongeveer 100 meter links van de 
huidige. 
Vervolgens verkocht de weduwe Meyjes in 1891 de boerderij met ongeveer 25 hectare grond aan de familie 
Jannink in Goor. Door vererving werd in 1961 mevrouw Maria Geertruid ter Kuile-Jannink de eigenares.  
In 1982 werd de boerderij met 1 hectare grond eigendom van de huidige bewoners Philip Joost Henriques de 
Granada en Caecilia Louise van Kretschmar van Veen. 
 
Bewoners: 

► Medio 1600 woonde op erve 
Hekhuis Harmen Heckhuis, wiens 
dochter Fenneken in 1675 trouwde 
met Gerrit Wijmering afkomstig van 
erve Wiemerink (1.1.020) in 
Markelo. Na het overlijden van 
Gerrit in 1685 hertrouwde Fenneken 
met Lambert Plasman. Lambert 
overleed in 1689 waarna Fenneken 
voor de derde keer in 1693 in het 
huwelijksbootje stapte, nu met Jan 
Leeting uit Stokkum (Stokkum 
2.2.120). Kort na het derde huwelijk 
van Fenneken trouwden kinderen uit 
haar eerste huwelijk:  
Jenneken (*1684) in 1704 met Jan 
Hegeman, die na enkele jaren 
richting Elsenerbroek vertrokken, Jan 
(*1676) in 1714 met Hermken 
Eerting op de boerderij Eertink 
(3.2.110) en Derck (*1680) in 1719 

De naam Hekhuis komt in verschillende plaatsen voor en ze hoeven 
geen relatie met elkaar te hebben. De boerderijnamen werden 
vroeger afgeleid van de voornaam van de eerste bewoner of van de 
naam van de grond ter plaatse of van een andere plaatsaanduiding. 
Hekhuis is waarschijnlijk heel simpel afgeleid van “huis bij het 
hek”. Vroeger waren in deze omgeving de gronden niet omheind, 
dus het vee liep vrij rond op de gemeenschappelijke markegronden. 
Slechts rondom de Es (deze was particulier bezit) was een 
omheining, bestaande uit een sloot en/of dicht struikgewas 
aangebracht met op verschillende plaatsen hekken waardoor men 
toegang had tot de Es. Het beheer/onderhoud van zo’n hek was 
vaak opgedragen aan de dichtstbijzijnde boer. De boerderij 
Hekhuis ligt inderdaad aan de rand van de Esgrond en in de buurt 
van de zeer oude havezate Stoevelaar met bijbehorende 

boerderijen. 

Pentekening van het erve Hekhuis 



met Anna Cornelia Matena, die ook vertrokken. 
 
► Definitieve opvolger op Hekhuis werd echter Lambert Hekhuis (*1694), de enige zoon uit het derde 
huwelijk van Fenneken. Lambert trouwde in 1716 met Anna Plasman (*1683) van pand 3.2.150, de dochter van 
Lambert Plasman.  
Lambert en Anna kregen 4 kinderen: oudste dochter Maritjen (*1717) trouwde met Jan Höften, jongste zoon 
Harmen Hekhuis (*1725) trouwde met Anne Cloppers, afkomstig van Wennink (Stokkum 2.2.140) en woonde 
aanvankelijk in bij Hekhuis. Dochter Gerritjen werd de definitieve opvolgster. 
 
► Gerritje Hekhuis (*1722) trouwde in 1751 met haar buurtgenoot Willem Matena (*1720). Dit echtpaar 
kreeg 2 dochters: Anneke die in 1793 trouwde met Harmen Lentelink in Goor en Hendrike die de opvolgster 
werd.  
 
► Hendrike Hekhuis (1752-1818) trouwde in 1771 met Jan Leeftink (*ca1745-1814) uit Stokkum 
(Stokkum 2.1.290). 
Hun jongste zoon Gerrit (*1789) kreeg in 1811 een oproep voor het leger van Napoleon, waarna hij alles in het 
werk stelde om afgekeurd te worden; hij gaf op dat hij fistels aan hals en benen had. Hij overleed in 1832 
ongehuwd en aangezien ook een andere zoon jong was overleden, werd dochter Janna (1784-1844) de 
opvolgster. Haar zusters trouwden uit: Jenneken (*1772) in 1802 met de tuinman Hendrik Vos in Goor, 
Gerridiena (*1780) in 1808 met Willem ten Zijthoff in Goor en Willemina (*1786) in 1808 met Arend Jan 
Kooijmans in het Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.010). 
Hoewel alle kinderen aanvankelijk de naam Hekhuis droegen werden ze bij de definitieve naamsaanneming in 
1812 allen omgedoopt tot Leeftink’s. Vanaf dan komt de familienaam Hekhuis in Markelo dan ook niet meer 
voor.  
 
► Dochter Janna (1784-1844) trouwde in 1809 met Arend Schurink (1778-1835) (3.2.065). Samen kregen 
ze 5 kinderen waarvan er 3 zeer jong overleden en zoon Jan Hendrik op 28-jarige leeftijd in 1839. In die tijd 
werkten er 3 knechten en 1 meid op het Hekhuis. 
 

 ► De enige overlevende, dochter Willemina (1818-1847), werd de opvolgster en trouwde in 1840 met 
Jannes Schreurs (1812-1868) uit Elsen. Ze kregen 3 kinderen, waarvan de oudsten op resp. 1- en 3-jarige leeftijd 
overleden. Toen ook Willemina in 1847 op 29-jarige leeftijd overleed, vertrok Jannes, samen met zoon Arend 
Jan (1845-1868) weer van Hekhuis en hertrouwde in 1849 met de weduwe Willemina Sanderman-Hoevink op 
Vinkert (3.2.160). 
Gedurende enkele jaren woonden er vervolgens diverse families voor korte periodes op Hekhuis.    

 
► In 1850 werd het Hekhuis 
betrokken door de uit Diepenheim 
afkomstige familie Kranenberg. Deze 
familie bestond op dat moment uit de in 
Vorden geboren Jan Kranenberg (1814-
1894), z’n vrouw Maria Lubbers (1804-
1880) die geboren was in het Westerflier en 
waarmee hij in 1839 in Diepenheim was 
getrouwd. Hun kinderen waren Hermina 
(*1840) die in 1870 te Laren trouwde met 
Arend Luunk, Willem (*1843) die de 
opvolger werd, Jan Hendrik (1845-1879) 
die ongehuwd bleef en Aaltje (1849-1871) 
die als naaister ook niet trouwde. 
Bovendien kwam oom Hendrik Lubbers 
(1805-1873) als knecht mee.  
 
► Opvolger Willem Kranenberg 
(1843-1922) trouwde in 1870 met 
buurmeisje Willemken Roekevis (1847-
1918) van Morsink (3.1.330). Dit echtpaar 

kreeg 3 kinderen: Maria Fredrika (1875-1946) die in 1901 trouwde met Jan Boink in Diepenheim, Aaltjen (1878-
1965) die in 1902 trouwde met de broer van haar schoonzuster de landbouwer Jhr. Gerrit Hendrik van 
Coeverden en oudste zoon Jan Willem (1870-1954) die de opvolger werd en in 1901 trouwde met Jvr. Kaatje 

Familie Kranenberg op Hekhuis, omstreeks 1914, v.l.n.R: jonkvr. 
Kaatje van Coeverden (*1870), Hendrik Kranenberg (*1905), Jan 

Willem Kranenberg (*1870), Jan Kranenberg (*1902), Willem 
Kranenberg (*1843), Willem Kranenberg (*1909) en Willemken 

Roekevis (*1847). 



van Coeverden (1870-1947) uit Kerspel Goor. Toen zowel haar moeder als haar ongehuwde broer op het 
Morsink waren overleden, kwam de vader van Willemken de laatste jaren van z’n leven ook op Hekhuis wonen. 
 
► Jan Willem en Kaatje kregen ook 3 kinderen: Hendrik (*1905) trouwde in 1935 met Hendrika Johanna 
Olijdam en ging bij oom en tante van Coeverden in Kerspel Goor boeren, Willem (*1909) trouwde in 1945 met 
Maria Johanna Harmsel en ging uiteindelijk boeren op Nieuw Stoevelman (3.1.285) en de oudste Jan (*1902) 
werd de opvolger en trouwde in 1930 met Johanna Alberdina Harmina Beltman (3.2.060).  
 
► Jan en Hanna kregen 4 kinderen: Jan Willem (*1931) die in 1937 overleed, Jan (*1936) die in 1966 
trouwde met Janneke Roelvink en daardoor boer werd op Veneklaas in Kerspel Goor, Jan Willem (*1941) die in 
1969 trouwde met Marietje Goorman (Markelo 1.6.260) en Catharina Aleida (*1936) die in 1961 trouwde met 
Johan Stoelhorst en bij de ouders ging inwonen. 
In 1970 werd met het boerenbedrijf gestopt en werd er een nieuwe woning gebouwd aan de Stoevelaarsweg waar 
eerder het erve Stoevelman stond. 
 
► Gedurende de periode 1970-1982 werd de boerderij gebruikt als recreatiewoning voor de eigenaren, de 
familie ter Kuile. 
 
► In 1982 werd het erve voor particuliere bewoning ingericht en betrokken door de huidige eigenaren / 
bewoners  Philip J. Henriques de Granada (*1950) en z’n vrouw jonkvrouwe Ceacilia L. de Granada van 
Kretschmar van Veen (*1952). Zij hadden daarvoor gewoond op Heetland (3.1.310). 


