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Historie boerderij 
 
Josef Schlűter in Goor verkreeg bij de markeverdeling hier een stuk grond waarop een huisje stond. In 1865 
stichtte hij bij dat huisje een steenbakkerij. Er werden echter niet lang stenen gebakken want in 1873 werd alles 
al weer afgebroken. 
Schluter verkocht in 1879 het erf met daarbij 5 hectare grond aan de koopman Jan Doeschot in Goor. In 1880 
werd de stal van de steenbakkerij, die nog was blijven staan, ook afgebroken. 

Op die plek werd enkele jaren later een boerderijtje gesticht. 
Boerderij met bijbehorende grond werd in 1896 door de 
familie Doeschot verkocht aan de familie Jannink in Goor. 
Jannink verkocht in 1955 de boerderij met bijna 8 hectare 
grond aan de pachter, de landbouwer Pakkert. In 1951 werd 
er een nieuw woongedeelte gebouwd dat in 1969 bij het 
bedrijfsgedeelte werd gevoegd omdat er toen een apart 
woonhuis werd gebouwd. Neef Gerrit Lansink werd toen de   
opvolger op de boerderij. Achter het oude huis werd een 
varkensschuur gebouwd, doch tegenwoordig is het geheel 
niet meer als landbouwbedrijf in gebruik. 
 
 
 
 

Bewoners:  
 
► Omstreeks 1890 vestigde zich hier Jan Hendrik Pakkert (1844-1917) met z’n vrouw Hermina Hendrika 
Vlogtman (1852-1943) en hun 5 kinderen. Pakkert was geboren in Gorssel en z’n vrouw in Deventer. Vanaf hun 
trouwen woonden ze o.a. in Laren, Diepenheim, Kerspel Goor en in een huisje dat stond op de plek waar nu de 

Goorse begraafplaats is gesitueerd (pand 33). Het echtpaar 
kreeg uiteindelijk 7 kinderen: Engbert (1876-1945) die in 1899 
in Arnhem trouwde met Hendrina Petronella Pik en daar ook 
ging wonen; hij overleed in 1945 als weduwnaar in z’n 
ouderlijk huis, Hendrik (*1878) die in 1902 trouwde met 
Willemina Leunk en toen als katoenwever naar Goor vertrok, 
Berend (1882-1886), Egberdina (*1884) die in 1908 trouwde 
met de Goorse arbeider Willem Elfers, Berend (1887-1969) die 
ongehuwd thuis bleef wonen; hij was voorwerker bij Jannink 
en de baas over alle werknemers die op de nettenvelden op de 
Herikerberg werkten, Johan (*1891) die in 1910 naar Goor 
vertrok en jongste zoon Egbert Willem die de opvolger werd. 
 
  

► Egbert Willem (1894-1965) trouwde in 1920 met Gerritdina Broekhuis (1896-1970) afkomstig van 
Brookhoes (pand 41). In 1924 werd zoon Jan Hendrik Pakkert geboren. Hij verongelukte toen hij na de oorlog 
een V-1 onderdeel probeerde te demonteren. 
 
► In 1969 kwam neef Gerrit Lansink, afkomstig van Brookhoes (pand 41) inwonen; hij trouwde met Dinie 
Schippers (*1943) en kreeg in 1988 de boerderij met 7½ hectare grond op zijn naam. Het echtpaar kreeg 2 
kinderen: Teun die weer thuis woont en Betina die in Hengevelde woont. 

Op 7 september 1962 vernielde een windhoos 
 het dak van de boerderij Pakkert 

Nieuwe woning familie Lansink 


