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Sikkels klinken,
sikkels blinken,
ruisend valt het graan.
Zie de bindster garen!
Zie, in lange scharen,
gar f bij gar ven staan!
“Oogstlied” van A.C.W. Staring (1767-1840)
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Erve Wieggers van vóór 1976.

Erve Wieggers anno 2015, Manschotterweg 12 te Harreveld.
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Woord vooraf
Vier eeuwen geleden stonden er in Harreveld drie boerderijen aan de
huidige Manschotterweg en Op ’t Hulshof. De boerderijen bestaan nog
steeds en de eigenaar van de middelste boerderij is Herman Wieggers,
een rechtstreekse nazaat van de toenmalige bewoner/pachter Wychertt to Manschott. In deze bundel wordt in vogelvlucht de geschiedenis van het geslacht Wieggers weergegeven. Genealogische gegevens, publicaties over de regio, documenten uit het archief van Wieggers, anekdotes van familieleden en persoonlijke herinneringen zijn de
bronnen geweest voor deze kroniek. Het is niet gelukt om een volledige stamboom van vier eeuwen samen te stellen en eigenlijk was dat
ook niet de bedoeling. Er is getracht om uit de beschikbare bronnen
een familieverhaal te vertellen waarin traditie, saamhorigheid en doorzettingsvermogen de grote lijnen vormen. Tot aan het midden van de
negentiende eeuw hebben we geput uit geschriften en documenten.
Toen werden onze grootvader Herman Wieggers en de grootmoeders
Grada Reijerink en Gerarda Geerdinck geboren. Dan begint er ook een
mondelinge overlevering: verhalen van onze grootouders 1 en ouders
die in de bundel zijn verwerkt- verhalen waarin de overlevering van
vorige generaties doorklinkt. Zo is er een sfeertekening ontstaan van
het leven van een katholieke boerenfamilie in de twintigste eeuw. Bij
gelegenheid van een reünie van neven en nichten (mei 2015), kleinkinderen van onze grootouders Wieggers-Reijerink en Wieggers Geerdinck, wordt deze bundel uitgereikt in het besef van een sterke familie-identiteit, waaraan ook onze generatie en die van onze nazaten
zich mogen spiegelen.

Een woord van dank aan alle familieleden die zo spontaan gegevens,
foto’s en verhalen hebben gestuurd.

1
Als in de tekst sprake is van onze grootouders, dan worden bedoeld Herman Wieggers,
Grada Reijerink en Gerarda Geerdinck.
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Historische kaart anno 1900. Hierop is ook het clarissenklooster te zien (zie pagina 21),
gelegen tussen Hulshof en Wieggers.
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I De vroegste geschiedenis; 1631-1830
In een schriftje uit 1631 wordt voor het eerst de naam Wychertt aangetroffen,

samen

met

de

namen

Johan

en

Wyllem,

alle

drie

‘Manschotten’. Zij bewoonden drie boerderijen die behoorden tot een
havezate, waarvan de oudst bekende naam is: ‘Hof toe Detharding’.
Deze havezate moet gelegen hebben op, of bij het grondgebied van de
drie boerderijen en over het bestaan hiervan wordt al in 1280 gesproken. 2 Er wordt dan een verbinding gelegd tussen de naam Detharding
en Hervelo, dat al eerder bestond: ‘Dethardinch to Hervelo’. In 1448
kwam deze havezate door een huwelijk van de dochter Walburch van
Gheert van Diepenbroeck, met Herman van Middachten in het bezit
van het geslacht Middachten. Het oude Detharding was in het begin
van de 15 e eeuw vermoedelijk al verplaatst naar wat nu het centrum
van het dorp Harreveld is, op de plaats van de tegenwoordige jeugdinrichting. Of ‘het goed Manschot’ toen al bestond is niet bekend.
Hiervan is wel sprake in bovengenoemd schriftje uit 1631, waarop staat: “ ’t goet Manschot aengaende”. 3 Johan, Wyllem en Wychertt,
allen Manschotten, geven op hoeveel ‘roges, mancksaet, boeckweytten en haevers’ hun goed heeft opgebracht. De heren van Middachten
kregen daarvan hun deel. De bewoners waren toen reeds pachters en
geen lijfeigenen. Het lijfeigenschap in die contreien heeft geduurd tot
het einde van de Middeleeuwen. Lijfeigenen waren vrijwel geheel
dienstbaar aan de kasteel - en landheren. Daarvoor in de plaats
mochten ze wonen en genoten enige bescherming. Pachters hadden
meer autonomie; voor de pacht van huis en grond betaalden ze delen
van de opbrengst aan de kasteelheren.

2
Onze vader (oom Antoon) wees ons nog vaak de ‘gracht’ aan, een sloot aan ons weiland
achter de boerderij. Ook waren er nog lagere delen te zien waar vroeger de gracht kon
hebben gestroomd. En, zo luidt het verhaal: daar ergens bij de derde ‘hulzebos’ moet een
schat verborgen liggen, een pot met geld.
3
Hermine Manschot-Tijdink te Doetinchem, “ ‘T GOET MANSCHOT AENGAENDE”.
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Johan wordt in de annalen steeds het eerste genoemd en is waarschijnlijk de stamvader van de tak Manschot. Wychertt heeft een zoon
Görtt en uit bronnen blijkt dat hij in 1632 op de vingers wordt getikt,
wegens het ongeoorloofd steken van turf in het “Sywentse velt”. 4 Ook
zou hij zonder opgaaf van redenen aan Ursula van Middachten geweigerd hebben haar diensten te bewijzen. Görrts’ naam komt later niet
meer voor; zijn broer Herman Wychertts (zoon van Wychertt) wordt
ook wel Wychertts Hermen te Manschott genoemd en wordt de opvolger van zijn vader. Zijn zoon heet Jan Wiggerts, later veranderd in
respectievelijk Wijgers, Wiggers, Wieggers.
Sinds 1623 waren Reinier van Raesfelt en zijn zuster Steven Anna erfgenamen van Middachten met ‘toebehoren’. In 1650 sterft Reinier van Raesfelt; zijn oudste dochter Ursula Philipotta erft “het
stedlijcke

havesaet

ende

huys to

Middachten”, en “het

havesaet ende huys te Herrevelt” etc.

5

adelijcke

Haar jongere zuster Agneta

Margaretha erft diverse goederen, waaronder “het Manschot bestaende
in de drie bouhoven, ende noch ein camp uyt de gemeente van ’t selve
Manschot angekoft.”
Rond 1645 wordt als pachter Herman Clumperinck op ’t Manschoth genoemd, naast Hendrick op ’t Manschoth en Herman Wijchers
op ’t Manschoth. Herman Clumperinck pachtte in die tijd 4950 roeden
(bijna 7,5 ha). Het is mogelijk dat Clumperinck op de derde boerderij,
het latere Hulshof woonde. Er wordt ook wel gedacht dat de namen
Clumperinck en Manschot over dezelfde personen gaan. In dit bestek
is daarover geen zekerheid. Wel woonde er tot in de negentiende eeuw
een Clumperinck op een nabijgelegen boerderij (nu de familie Bussink)
in de buurtschap. Hendrick Manschot pachtte 4420 roeden (6,63 ha)
en Herman Wichers 5520 roeden (8,28 ha) Als pacht moest Wichers
opbrengen: “28 daalders, een pachtzwijn of 4 daalders, 6 pond vlas, 6
pond kostbare suiker, 2 pond peperdure peper en ook nog 2 pond
gember, twee ganzen, zes kippen en vijftig eieren, voedsel voor een
koe, een voer turf naar Middachten en twee voer turf naar Harreveld”.
4
5

Hermine Manschot-Tijdink te Doetinchem, “ ‘T GOET MANSCHOT AENGAENDE”.
Idem, p 39.
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Hij moest ook nog vijfentwintig telgen poten en uit het pachtsaet resulteerde een opbrengst voor de verpachter van 8 mud, 3 schepel en 3
spint rogge, 14 mud, twee schepel en 2 spint boekweit en 3 mud plus
2 schepel haver. 6 Dit is een behoorlijke pacht waaruit misschien mag
worden afgeleid dat het niet ‘slecht boeren’ was in die tijd.

Een periode van schaarste
Vanaf 1650 was er echter sprake van een depressie in de landbouw,
die vooral werd veroorzaakt door de verhoging van de prijzen die de
gewone bevolking niet kon bijhouden. Vooral dure agrarische producten als zuivel werden minder gekocht. Door een intensieve verbouwing daarvoor raakten de zandgronden in het oosten van Nederland
uitgeput. De vele keuterboeren konden hun kleine veestapel niet op
peil houden, o.a. als gevolg van verdroging van de gronden. De bemesting verminderde daardoor en zo werd ook de akkerbouwgrond
schraler. Van Twente is bekend dat een deel van de bevolking aan de
rand van de hongerdood leefde ten gevolge van opkomende industrie
en toenemende bevolking. 7 Pas door het verbouwen van aardappelen
verbeterde de situatie. Het is niet bekend of de boeren op ’t Manschot
speciaal hebben geleden onder deze situatie.
Er bestonden in die tijd overigens strikte regels ten opzichte van
de landheren en -vrouwen. Plaggen maaien buiten de “krinck van Sywent” was strafbaar. De pacht moest worden betaald, anders dreigde
er ruiming van de boerderij, of hun vee werd tot onderpand verklaard.
In 1707 veroorzaakte Aelbert te Manschott opschudding. 8 Hij mocht
“teickenen en afhouwen 100 eyckenboomen en enen tot den maijboom
daarenbovens”. Hij had er echter meer omgehakt voor eigen gebruik
en er volgde een lang proces-verbaal; Aelbert moest tenslotte driehonderd Caroli guldens betalen en de kosten van het proces.

6
G.van Wijk,’t een en ander over Harreveld. Aangeboden door Coöperatieve Rabobank
Harreveld 1979.
7
Paul Offermans en Bernt Feis, Geschiedenis van het gewone volk van Nederland. 1975
3e druk, p 123.
8
Hermine Manschot-Tijdink, “ ‘T GOET MANSCHOT AENGAENDE”, p 41.
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In andere handen
Tot 1720 was de familie van Raesfelt van Middachten eigenaresse van
de drie boerderijen. Everdina Jacoba Wilhelmina was de erfgename en
gehuwd met de vorst van Anhalt Berenborgh. Zij vond de goederen in
het ‘Stigt van Munster’ te ver afgelegen. Zij verkocht de RaesfeltseMiddachten goederen aan haar neef Renard van Reede voor ‘drie duysen guldens Hollantsch gelt’. Hieronder dus ook het goed Manschot.
In het begin van de achttiende eeuw is de naam Clumperinck
verdwenen en komt op de derde boerderij een Hulshof wonen. Zo ontstaat er een cluster Manschot-Wieggers-Hulshof en die blijft bestaan
tot 1832. Ze waren de ‘pachters van het Manschot’. De band was
hecht, ze leenden elkaar geld en er werden onderling huwelijken gesloten, voornamelijk tussen de families Wieggers en Hulshof (hierover
later meer).

In 1772 verkoopt de landgraaf van Hessen, intussen eigenaar, het
goed Manschot aan de baron van Rouwenoort, en de baronesse
Alexandria laat in 1790 een “onderhandsch pachtcontract oprigten”
tussen haar en de drie pachters, 9 Geert te Manschot, Harmen Wiggers
en Jan Hulshof. De barones overlijdt in 1808 en vermaakt een aantal
bezittingen aan haar nichtje Wilhelmina Maria Baronesse van Rouwenoort uit Doesburg, die is gehuwd met jonkheer Frederik Willem, baron
van den Borch en woonachtig op Huize Ulenpas. Zij heeft “het Manschot” tien jaar in bezit gehad, totdat het werd verkocht in 1819.

Van pachter tot eigenaar
Deze veiling in 1819 is een mijlpaal in de geschiedenis van “’t goed
Manschot” en de drie families die daar wonen. Op 12 oktober wordt op
een publieke veiling het hele bezit te koop aangeboden. Jan Hendrik
Wieggers had al langer plannen om samen met Manschot en Hulshof
het

9

bezit

te

kopen,

maar

wilde

dat

niet

laten

merken

Hermine Manschot-Tijdink, “ ‘T GOET MANSCHOT AENGAENDE”, p 42.
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aan

de

eigenaresse. Het verhaal luidt dat hij daarom aan een zekere Gerrit
Hensepeter, marskramer uit Drempt, verzocht een bod te doen. Deze
Hensepeter was bekend bij de boeren, een graag gezien man en men
vertrouwde hem. Op 12 oktober 1819 vond de openbare veiling plaats
in het “Heeren Logement” te Doesburg. De inzet was fl. 22.310,-. Op
de erven Manschot en Hulshof werd geen bod gedaan; op het erf
Wieggers wel, namelijk door Hensepeter voor de “somma van achthonderd en tien guldens voor hemzelf of zijn lastgever”. 10 Tijdens de
tweede en laatste veiling op 26 oktober werd het hele goed aangemijnd voor fl. 28.130,00 door Paulus Caradino, koopman te Doesburg.
Hij deed dit op last van de drie pachters: Garrit-Jan Manschot, Jan
Hendrik Wieggers en Hermanus Hulshof, die zodoende de eigenaren
werden In 1921 passeert de akte bij de notaris in Doesburg. Deze akte
is nog aanwezig in het archief van de familie. Geleidelijk aan ontstaat
er een iets onafhankelijker opstelling ten opzichte van elkaar; de belangen gaan namelijk veranderen.

Erfgenamen
Jan Hendrik Wieggers was getrouwd met Joanna Klein Tilder en had
zes kinderen, twee zoons: Antoni, ook genoemd Toone, Willem en vier
dochters: Hermiena, Berendina, Fenne en Hendrika. Er is ook nog een
geboorteakte van ene Derk in het archief, maar deze komt later niet
meer voor in de stukken; vermoedelijk al jong overleden. Jan Hendrik
overleed op 13 augustus 1826 en zijn vrouw Joanna op 10 juni 1828.
Ten overstaan van notaris Weijn, ‘openbaar notaris residerende te
Lichtenvoorde’, werd op 27 juli 1830 de akte van verdeling van het
onroerend goed gepasseerd. Alle ‘comparanten’ die allemaal in de gemeente Lichtenvoorde woonden, verschenen op het kantoor van de
notaris. De dochters waren reeds getrouwd en Willem was nog minderjarig.

10

Idem, p 42.
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De

bezittingen

werden

voor

de

verdeling

gewaardeerd

op

fl. 21.396,-. Alle kinderen kregen volgens het versterfrecht ieder 1/6
deel. De dochters hadden reeds fl. 900,- voor de uitzet ontvangen en
kregen nog elk een bedrag van fl. 2.666,-. De zonen erfden de boerderij, d.w.z. de oudste zoon Antoni is de erfvolger; hij erft het eerste lot,
dat is het halve Erve Wichers, incl. de boerenwoning met schuur varkenshuis en bakoven. De jongste zoon Willem erft de andere helft, de
zogeheten ‘wederhelft’ bestaande uit ‘landerijen en bosschen’ ter
waarde van fl. 3.500,- en nog een bedrag van fl. 66,- Tot de landerijen behoorden gronden waarvan de grenzen vooral bepaald werden
door de percelen van Manschot en Hulshof. Het lijkt waarschijnlijk dat
Willem ongehuwd is gebleven en op de boerderij is blijven wonen. Hij
overleed op 3 maart 1842.

In een verdelingsakte uit 1854 lijkt het te gaan om een verdeling van
het aandeel van Willem in de boerderij, waarvan 1/5 deel naar de weduwe van zijn broer Antoni gaat en 4/5 naar zijn vier zusters, of hun
erfgenamen. Tevens wordt de erfenis van Antoni, die dan reeds is
overleden, overgedaan aan zijn weduwe Aleida Spekschoor, die het
vruchtgebruik krijgt, en aan hun zoon Jan Hendrik - de toekomstige
vader van Herman - onze grootvader.
Jan Hendrik trouwt Hendrika Hulshof en is de erfvolger op de
boerderij Wieggers. Zij krijgen vier zoons: Antoni, Herman, Jan en
Willem. Antoni - de oudste zoon - wordt bij testamentaire beschikking
uit 1878 de erfvolger. In 1891 wordt met gemeenschappelijk goedvinden van de vier broers een nieuwe notariële verdelingsakte opgemaakt. Daarin ziet Antoni af van zijn positie en erfdeel als erfvolger en
wordt Herman - onze grootvader - de erfvolger op de boerderij.

Hoe verder met Manschot?
In 1832 overlijdt Garrit-Jan Manschot en dat betekent het einde van
het geslacht Manschot op die plek. Garrit-Jan had geen kinderen; zijn
drie zusters waren getrouwd en woonden elders: één in Eibergen en de

14

andere twee in Harreveld. In 1840 wordt het erf Manschot afgebroken
en nieuw gebouwd. Het wordt bewoond door Johannes Hulshof, zijn
vrouw Hendrika Krabbenborg en hun kinderen. Deze Johannes was de
zoon van Hermanus Hulshof, die het erf Hulshof bewoonde. Hij had
weer een zoon, eveneens Hermanus genoemd en diens dochter Hendrika Hulshof trouwde met Bernardus te Molder, afkomstig uit Zieuwent.
Hun dochter Berendina (Dien) trouwde met Toon Penterman en hun
zoon Henk bewoont met zijn vrouw Annie Holkenborg momenteel de
boerderij.

Erve Manschot anno 2015, Manschotterweg 19 te Harreveld. Huidige bewoners familie
H. Penterman.

15

Tekening boerderij Wieggers, Manschotterweg 12 te Harreveld.

Uittreksel geboorteregister Hermanus Wieggers, geboren 27 oktober 1857.
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II De families Wieggers en Hulshof in de 19 e eeuw
De familielijn van Wieggers en Hulshof
Jan Hendrik Wieggers (1750-1826) is in 1819, zoals we zagen, de koper van de boerderij. Zijn zoon Antoni, in de volksmond Toone genoemd, is geboren op 4 september 1775 en is ten tijde van de koop
reeds getrouwd met Aaltjen Spekschoor. Hun zoon Jan Hendrik wordt
geboren op 14 januari 1820. Deze zal de vader worden van Hermanus,
onze grootvader.
De Hulshof familie verscheen al ten tonele in 1659 toen een Jan
(ten) Hulshof trouwde met de weduwe van Hendrick (te) Manschot.
Een eeuw later, (er ontbreekt een stukje geschiedenis) in 1764, wordt
Harmen Hulshof geboren in Lichtenvoorde en gedoopt in Harreveld. Hij
trouwt in 1798 met Aleijda Kolkman en is dan pachter op de boerderij
nummer 3 van ’t Manschot. Deze boerderij wordt later ‘Op ’t Hulshof’
genoemd. Het paar krijgt acht kinderen: drie dochters en vijf zonen.
Hendrika, een dochter van Harmen en geboren in 1823, trouwt in
1855 met Jan Hendrik Wieggers, zoon van Antoni. Op 7 januari 1857
wordt Hermanus geboren, onze grootvader. Drie andere zonen uit dit
huwelijk zijn: Antoni, de oudste die op ‘Toebesboer’ in Harreveld gaat
trouwen; Jan die gaat trouwen op ‘Olpas’ in Achterzieuwent en Willem
die een boerderij in Harreveld betrekt.

Een interessante geschiedenis
Jan Hendrik Wieggers had in ieder geval één zuster; zij heette Hendrika. Veel voornamen in de families komen steeds terug tot in de twintigste eeuw. Deze Hendrika (Drike) trouwde op 18-jarige leeftijd in
1836 met Johannes Bernardus Hulshof, de buurman. Het was zijn
tweede huwelijk en ze kregen samen 16 kinderen, zeven dochters en
negen zonen. 11

11

Marijke Hulshof e.a. De ene Hulshof(f) is de andere niet, p 235 e.v.
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Veel kinderen stierven op jonge leeftijd. Slechts één dochter trouwde
er, met Antonius Aloysius Maria ten Bosch, een katholiek geworden
zoon van Mozes Simon ten Bosch, koopman te Lichtenvoorde. Twee
zonen emigreerden in 1881 naar Amerika, naar Vinemount. Een nazaat
van hen studeerde in Rome en is rond 1970 nog eens op bezoek geweest om naar zijn wortels te zoeken. Zes zonen en zes dochters waren al vroeg overleden en Jan Berend overleed in 1867. Hendrika
(Wieggers) bleef achter op ’t Hulshof. Zij moet een moedige vrouw zijn
geweest; ze kocht in 1869 het huis Harreveld dat op dat moment niet
meer bewoond was.

Het Huis Harreveld. Aquarel-pen door Paul Wieggers, 1994.

Het huis Harreveld in kort bestek
Al in de 13 e eeuw bestond het Hof toe Detharding, vermoedelijk gelegen op ’t Manschot. In de 15 e eeuw wordt de hof verplaatst naar wat
nu het dorp Harreveld is. Het komt in leenbezit van de heren van
Wisch en later van de heren van Bergh. Aan het einde van de 15 e eeuw
kwam het huis in bezit van kasteel Middachten. Door huwelijk en vererving ging het huis regelmatig over in andere handen, evenwel binnen de familielijnen.
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In 1789 verkochten de toenmalige eigenaren, de heren van
Randwijck en Bentinck, Harreveld met toebehoren aan Toon, baron
van Dorth tot Holthuysen en zijn zuster Judith van Dorth. Deze heeft
naam gemaakt in de nadagen van de Franse revolutie. Ze was namelijk een eigenzinnige en kordate vrouw met “een allerneeteligst caracter”. 12 In 1795 vielen de Fransen de republiek binnen. Veel edelen in
de Achterhoek namen de vlucht naar Duitsland; zo niet Judith van
Dorth. Zij was fel oranje gezind. In 1799 werd in Oost Gelderland door
de orangisten een plan gesmeed om het stadhouderschap weer te herstellen en in de Achterhoek zou de omwenteling moeten plaats vinden.
Deze contrarevolutie mislukte en degenen die het volk hadden opgehitst zouden streng gestraft worden. Toon van Dorth vluchtte, maar
zijn zuster Judith bleef op Harreveld. Op 21 november 1799 werd het
vonnis over haar uitgesproken en werd zij schuldig bevonden aan
steun voor de opstand. De volgende dag werd zij op een eenvoudige
boerenkar, getrokken door twee paarden, naar Winterswijk gebracht. 13
De tocht werd begeleid door een macaber tromgeroffel en bracht haar
naar een drassig terrein tussen de Israëlitische begraafplaats en het
huidige station Winterswijk. De freule van Dorth werd daar door zes
manschappen dood geschoten. Het was haar wens geweest naar het
huis Harreveld te worden teruggebracht. Zo gebeurde en ze werd van
daaruit op 24 november 1799 begraven in de Nederlands Hervormde
Kerk te Lichtenvoorde.
Op 30 november 1799, kort na haar dood, vond de openbare
verkoop plaats van het huis Harreveld. Koper was Johann Joseph Silvester von Raesfeld uit Bocholt. Hij bleef tot 1847 met zijn gezin in
Harreveld wonen, vertrok toen naar Terborg en nam zijn intrek in de
villa vlak bij de door hem opgerichte ijzergieterij Vulkaansoord. Hij
overleed in 1854; zijn zoon met echtgenote woonde nog ruim 10 jaar
in Harreveld. Als deze overlijdt in 1858 vertrekt zijn vrouw met zoontje naar Wiesbaden.
12

Hermine Manschot-Tijdink, Een allerneeteligst caracter; het leven van Judith van Dorth
(1747-1799), uitgeverij Fagus Aalten.
13
Hans de Beukelaar, De gemeente Lichtenvoorde 1815-2005, uitgeverij Fagus Aalten.
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Een bijzondere aankoop
In 1869 waren er diverse veilingen en tenslotte werd in oktober van
dat jaar het herenhuis met de stallingen, nevengebouwen, het park, de
boomgaard en de tuin gekocht door de weduwe Hendrika HulshofWieggers voor het bedrag van ruim fl. 16.000,-. Het is niet duidelijk
wat zij met het huis van plan was; het verkeerde in niet al te beste
staat.
Echter, in 1875 verkocht ze het huis en omliggende gronden voor
dezelfde prijs aan Duitse Franciscanen, die waren uitgeweken vanwege
de Kulturkampf. Het ging daarbij in Duitsland om een strijd tussen
kerk en staat. Liberale krachten kregen de overhand en onder de leiding van kanselier Bismarck werd de macht van de katholieke kerk ingebonden. Zo werd bijvoorbeeld het burgerlijk huwelijk ingevoerd. Men
wilde ook op allerlei maatschappelijke en culturele gebieden de katholieke invloed terugdringen. Dat betekende dat de geestelijkheid en
kloosterlingen die zich veel bezig hielden met opvoeding en onderwijs
uit hun positie werden gezet, vooral in Pruisen. Orden en congregaties
werden verboden; alleen ziekenverzorging mocht nog in hun handen
blijven. Veel kloosterlingen kozen een goed heenkomen en kwamen
zodoende ook in Nederland terecht; en op het huis Harreveld. De weduwe Hulshof had bij de verkoop bedongen dat het landhuis kerkelijk
bezit moest blijven. 14 In 1882 werd het gymnasium van de Franciscanen uit Sittard naar Harreveld overgebracht. Er werd flink gebouwd:
een nieuwe kapel, een nieuwe voorgevel en nieuwe ruimtes voor het
groeiende gymnasium. Van 1889 tot 1909 bezochten 1361 studenten
het gymnasium; zij woonden er ook. In 1909 werd het verplaatst naar
‘Sankt Ludwig’ bij Vlodrop. 15

In 1911 werd de St. Vincentiusvereniging op de hoogte gebracht van
het toen leegstaande klooster. Het was geschikt om twee honderd jongens uit problematische leef/gezinssituaties onder te brengen. Later
14

G. van Wijk, ’t een en ander over Harreveld. Aangeboden door Coöp Rabobank Harreveld.
15
Hans de Beukelaar, De gemeente Lichtenvoorde 1815-2005, uitgeverij Fagus Aalten.
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groeide dit aantal uit tot meer dan drie honderd pupillen. De Congregatie van de Broeders van Onze Lieve vrouw van Zeven Smarten ging
de zorg, opvoeding en opleiding op zich nemen tot 1970. Toen werd
het internaatsgedeelte overgedragen aan de Fentrop Stichting en de
lagere school en LTS aan de Aloysiusstichting. Beide stichtingen hadden verbintenis met de broeders. Allerlei veranderingen in de jeugdzorg leidden tot leegstand van een groot deel van de gebouwen. In
1988 werden deze verkocht en later weer teruggekocht door de Fentrop Stichting. Ze werden toen afgebroken en in 1993 begon de bouw
van een nieuw omheind complex, bestemd voor jongeren met psychiatrische problemen, jeugddelinquentie en sterke emotionele verwaarlozing. Het ooit zo beeldbepalende element van het vroegere zogeheten
‘gesticht’ is daarmee ook totaal verdwenen uit het centrum van het
dorp.

Clarissen op ’t Hulshof
De Kulturkampf in Duitsland trof ook congregaties van nonnen die
minder actief waren in het maatschappelijk leven. Zo kwamen er Clarissen uit Düsseldorf naar Harreveld. Zij bouwden dicht bij de boerderijen van Hulshof en Wieggers een klein kloostertje op de grond van
de weduwe Hulshof-Wieggers. 16 In 1876 startte de bouw die werd uitgevoerd door Duitse werklieden. De bouw werd sterk vertraagd toen
vlak voor kerstmis drie kelders instortten en daarna op 1 januari 1877
stormwinden het dak van het in aanbouw zijnde klooster rukten. Muren scheurden en stortten daardoor in. 17 Intussen verbleven twintig
nonnen uit Düsseldorf vanaf 29 september 1875 op huis Tongerlo te
Lichtenvoorde. Eindelijk op 12 november 1877 vertrokken de zusters
naar het kloostertje in Harreveld; vijf van hen vertrokken van daaruit
naar Cleveland, USA, om daar een nieuw klooster te vestigen.

16

G.van Wijk, ’t een en ander over Harreveld, p 32.
Th.A.M. Thielen, Geschiedenis van de enclave Groenlo Lichtenvoorde, Walburgpers
Zutphen, 1966.
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Achttien zusters woonden ‘Op ’t Hulshof’ van 1877-1887. In het klooster was een kleine kapel en de geestelijke begeleiding werd verzorgd
door de Franciscanen van Harreveld. In de familieverhalen wordt verteld dat Herman Wieggers (onze grootvader) en zijn broers Jan en Willem bij de zusters misdienaar waren. En er werd ook wel kattenkwaad
uitgehaald. Als er stalmest voor de tuin moest worden gebracht, dan
reden de jongens zo dicht mogelijk bij het klooster om zodoende een
glimp van de meestal verborgen nonnen op te vangen. De zusters gingen in 1887 terug naar Düsseldorf toen de Kulturkampf was geluwd.
Het klooster werd afgebroken en het materiaal werd gebruikt voor herstel van het huis Harreveld, toen reeds klooster van de Franciscanen.
Er werd toen ook een boerderij binnen de gracht gebouwd. Opmerkelijk is dat in onze tijd af en toe nog puin van het toenmalige klooster
is gevonden op de landbouwgrond van Herman Wieggers, de huidige
eigenaar van de grond op die plek.

Hendrika Hulshof-Wieggers overleed in 1883; ze werd vijfenzestig
jaar. Daarmee kwam ook een einde aan het geslacht Hulshof op de
‘derde boerderij’. Rond 1890 komt de familie Kock als pachter of eigenaar en de boerderij gaat later over naar de familie ten Have die er
nog woont en het bedrijf in stand houdt op het adres: Op ‘t Hulshof.
De huidige eigenaar/bewoners zijn Henry ten Have, Diny Rouwhorst en
hun zoon Arnold.

Erve ‘t Hulshof anno 2015, Op ‘t Hulshof 1A te Harreveld. Huidige
bewoners familie H. ten Have.
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III De familie Herman Wieggers-Reijerink/Herman
Wieggers-Geerdinck
Tweede helft van de negentiende eeuw
Herman Wieggers - onze grootvader - werd geboren op 27 oktober
1857 als tweede zoon van Jan Hendrik Wieggers en Hendrika Hulshof.
Met zijn drie broers groeide hij op op de boerderij, een gemengd bedrijf met deels bouwland: vermoedelijk met rogge, haver, tarwe, vlas,
peulvruchten en verder veeteelt: koeien, schapen, varkens en kippen.
Het bouwland in de Achterhoek was schraal en had veel bemesting nodig, die dan weer afkomstig was van de dieren en van de gestoken
heideplaggen. Aan het einde van de negentiende eeuw kwam er kunstmest en dat gaf een grote verandering. Heidevelden en andere mindere gronden werden ontgonnen. Er kwamen rechte kavels met sloten en
wegen en daardoor werd ook het gebied ontsloten voor meer verkeer.

Op de boerderij van Wieggers werd flink meegedaan aan de ontginning, waardoor het bedrijf zich ging uitbreiden. Er werd ook grond
aangekocht, zo bijvoorbeeld stukken in het “Woltersveld”, beschreven
bij de notaris op 15 juni 1872. Door de landbouwtelling in 1890 wordt
meer duidelijk over de bedrijfsomvang. De boerderij wordt vanaf die
tijd “Groot Wieggers” genoemd en was toen al een relatief grote boerderij met 10,2 ha bouwland en 12 ha weiland. 18 De boerderijnaam
“Groot Wieggers” verdwijnt weer geruisloos aan het eind van de twintigste eeuw.

Wieggers-Reijerink
Herman Wieggers trouwde met Grada Maria Reijerink uit Groenlo. In
1895 werd hun eerste zoon Hendrik geboren. Tragisch was het dat bij
de geboorte van een volgend kind, een dochtertje, in 1897 beiden,
moeder en kind, overleden. Grada was toen 42 jaar oud.
18

De ene Hulshof(f) is de andere niet. Samenstelling Marijke Hulshof e.a.

23

Sterfte in het kraambed was in die tijd nog een veel voorkomend gebeuren. Slechts weinig is bekend over haar leven, maar een bidprentje
bij haar overlijden was nog in het familie-archief aanwezig.

Wieggers-Geerdinck
Evenals zijn eerste vrouw haalde onze grootvader ook zijn tweede
vrouw uit Groenlo, duidelijker gezegd, uit de buurtschap Zwolle bij
Groenlo; hij hertrouwde in 1898 met Gerarda Johanna Geerdinck. De
familie bewoonde en bewerkte daar de boerderij ‘Groot Antink’. Deze
familie stamt af van de boerderij Geerdinck in Hupsel onder Eibergen,
waar in 1646 ene Joan Geerdinck woonde. In 1826 kwam de eerste
Geerdinck, Johannes, op Groot Antink wonen. Pachtheer was Jan Herman Huyskes, een Grolse koopman-winkelier.
Johannes, die trouwde met Gesina Hennekes, werd in 1827 voor
de eerste keer vader van zijn zoon en ‘erfvolger’ Gerardus Johannes. 19
19

Sebastiaan Roes, De boerderij Groot Antink van de familie Geerdinck in Groenlo en het
rampjaar 2007, uitgeverij Fagus te Aalten, 2011
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Het echtpaar kreeg samen nog een dochter, Johanna Wilhelmina, en
nog vier zoons: Hermanus, Johannes, Antonius en Johannes Hendrikus. Drie van hen werden ook landbouwer. Antonius was ongehuwd en
bleef vermoedelijk op de boerderij wonen. De zoon Johannes jr. overleed op twintigjarige leeftijd als kanonnier in Utrecht.
Gerardus Johannes (1827-1910) is de vader van onze grootmoeder. Hij trouwde met Johanna Hendrika Heusels (1831-1881). De kinderen uit dit huwelijk waren: Gerarda Johanna (Grade) die in 1898
trouwde met Herman Wieggers; Johannes Antonius die de erfvolger
werd; Gesina Christina (tante Siene) die van haar vader het ‘plaatsje’
Te Voorde aankocht. Zij was ongehuwd en woonde op Groot Antink.
Later moet zij ook in Harreveld hebben gewoond; 20 dat zou dan geweest moeten zijn bij haar zuster Grade. Dochter Johanna Maria
trouwde

met

Johannes

Hendrikus

te

Maarssen,

een

buurman

op

Marhulzen.
Berendina Maria trouwde met Hermanus Johannes Rotink op
Schuurlink (Scheurlink) te Lintvelde. De jongste zoon Antonius Johannes stierf al in 1899, pas 26 jaar oud.

Johanna Hendrika Heusels, de moeder van onze grootmoeder, stierf in
1881 op vijftigjarige leeftijd. Geen van de kinderen was nog meerderjarig; Grade was de oudste dochter, toen 17 jaar en moest de zorg
voor het gezin op zich nemen. Dat heeft zij met plichtsbesef en voortvarendheid gedaan, zeventien jaar lang totdat zij in 1898 trouwde met
grootvader.
Gerardus Johannes Geerdinck (grootmoeders vader) stierf in
1910. De erfvolger was zijn zoon Johannes Antonius (1865-1923) getrouwd met Gesina Margaretha Hofman (1875-1963). Hij was rond
1900 de koper van de boerderij. Om deze koop beter te kunnen financieren verkocht hij verschillende kleinere stukken heide- en bosgrond.
Dit pakte goed uit voor het voortbestaan van Groot Antink, dat goede
jaren ging beleven.

20

Idem, p 60.
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Dit gezin telde negen kinderen; de erfopvolger werd Antonius Johannes (1903-1974) Hij trouwde Riek Goselink uit Stepelo (1914-2010).
Uit dit huwelijk werden eveneens negen kinderen geboren. De oudste
zoon Jan (1943) gehuwd met Johanna Maria Roes (1940) werd weer
de opvolger.

Familie Gerardus Geerdinck, met links op de stoel onze grootmoeder, de oudste dochter. Daar schuin achter tante Siene.

Groot Antink was tot 1993 een gemengd bedrijf met akkerbouw
en veeteelt. De afgelopen vijftig jaar hebben grote veranderingen
plaats gehad in de landbouwsector. Veel kleinere bedrijven moesten
stoppen, andere gooiden het roer om en begonnen nevenactiviteiten,
of kozen een geheel nieuwe formule. Zo ook de familie Jan GeerdinckRoes en hun zoon Ted (1971). Eerst werd de veeteelt afgestoten en
wat later werd de akkerbouw gecombineerd met fruitteelt. De vruchten worden thuis verwerkt tot conserven en verkocht in de landwinkel,
die momenteel een ruime variatie aan ‘natuurlijke’ producten kent. Bij
het erf is een kleinschalige camping aangelegd. 21
21

Sebastiaan Roes, De boerderij Groot Antink van de familie Geerdinck in Groenlo en het
rampjaar 2007, uitgeverij Fagus Aalten, 2011, p 71-72.
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Door een grote brand in 2007 met dramatische gevolgen - Jacobien Boelen, de vrouw van Ted is bij deze brand omgekomen - is
ook de voormalige karakteristieke boerderij met woonhuis in vlammen
opgegaan. Er is een geheel nieuwe woning met bedrijfsgedeelte voor
de fruitverwerking en een landwinkel nabij de oude plek gebouwd. De
huidige eigenaars/bewoners zijn Jan Geerdinck, zijn vrouw Anny Roes
en hun zoon Ted met twee kinderen.

Grootmoeder onderhield goede contacten met haar familie en wij kinderen profiteerden daar ook van. In de jaren veertig van de vorige
eeuw gingen wij regelmatig met de bus van de GTW naar Groenlo,
stapten over op de markt richting Enschede en stapten uit bij de halte
richting Zwilbrock. Van daaruit was het nog zo’n kwartier lopen naar
Groot Antink. En dan liepen we nog naar Scheurlink, of te Maarssen.
Bij Scheurlink troffen we ook tante Siene die daar intussen was ingetrokken. Zij was tot op hoge leeftijd een levendige en communicatieve
vrouw. Ze las veel en had zichzelf goed ontwikkeld. Het verhaal luidt
dat zij in de jaren twintig gevraagd is zich kandidaat te stellen voor de
gemeenteraad van Groenlo. Helaas heeft ze dit niet gedaan!
Tante Siene had enig inkomen uit pacht en een bescheiden erfenis. Doordat zij niet gehuwd was ging zij vaker haar getrouwde zusters helpen. Daarnaast had zij zichzelf ontwikkeld door met name veel
te lezen. Zij vond het toen al van belang dat meisjes een goede opleiding kregen en betaalde deze voor haar petekinderen. Zo konden ook
Marie Rotink en Mina te Maarssen een opleiding tot onderwijzeres volgen in Tilburg. Beiden hebben tot hun pensioen als onderwijzeres gewerkt in respectievelijk Zwolle, onder Groenlo, en in Groenlo en Beltrum. Marie Rotink was klein van stuk en ze heeft daardoor meer dan
veertig jaar letterlijk ‘voor de klas gestaan’ zoals ze eens vertelde.
Haar knieën waren daardoor totaal versleten zodat ze jaren lang, weliswaar opgewekt, in een rolstoel heeft doorgebracht.
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Grootvader Herman Wieggers

Grootmoeder achter het spinnewiel

28

Grootmoeder Gerarda Wieggers-Geerdinck

Grootvader, … en grootmoeder

IV Familieleven
Het gezinsleven van onze grootvader en grootmoeder heeft zich afgespeeld in de hele twintigste eeuw. Herman Wieggers trouwde Grade
Geerdinck in 1898. Hendrik was de oudste zoon (1895) uit het eerste
huwelijk. Leida de jongste werd geboren in 1910 en overleed in 2004.
Er zijn anekdotes en familieverhalen uit die tijd aan onze generatie
doorverteld. En zelf hebben we ook ervaringen van het leven en werken op de boerderij in een typisch Achterhoeks gezin. Iets van deze
familiecultuur hoop ik (Gerda Wieggers) hier weer te geven.

Een bloeiend gezinsleven
Het

gezin

van

grootvader

en

grootmoeder groeide op in de eerste

decennia

van

de

twintigste

eeuw. Van de eerste jaren is niet
veel overgeleverd. Wel is bekend
dat oom Hendrik gemobiliseerd is
geweest in de eerste wereldoorlog.

Hij is daardoor langdurig van huis
geweest en moet zich ongetwijfeld
niet altijd nodig en nuttig hebben
gevoeld. Hij vulde lege uren op
met handwerk; zo is er nog steeds
een

kapstok

en

spiegel

op

de

boerderij, gemaakt met fijn houtsnijwerk. Pas toen Hendrik werd
opgeroepen voor het leger werd hem verteld dat hij een zogenaamd
‘voorkind’ was. Zijn moeder was overleden bij de geboorte van een
volgend kind, dat ook stierf bij de bevalling.
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Hendrik was twee jaar en heeft dit niet bewust meegemaakt. Zijn hele
leven heeft hij zijn tweede moeder trouw en eer betoond.

Familie Herman Wieggers met op de 1e rij: Leida, grootvader, grootmoeder en Hendrik
en op de 2e rij: Antoon, Rika, Anna, Marie en Jan.

Huwelijkspartners
Het sociale leven van het gezin speelde zich voor een groot deel af
binnen familieverbanden en aanverwanten daarvan. Vooral in een gezin met opgroeiende zoons en dochters was dit ook van belang om geschikte huwelijkspartners te ontmoeten. Wat we nu ‘dating’ noemen
bestond in de eerste decennia van de twintigste eeuw ook en daarvoor
werden zogenaamde spinweken georganiseerd. Onze grootmoeder was
zeer alert in het sturen van een goede keuze met een degelijke katholieke partner uit goed bekend staande families. Tijdens zo’n spinweek
werden vooral nichten en achternichten uitgenodigd om het spinnen te
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leren en om andere jongelui te ontmoeten. Zo ontmoette Hendrik zijn
vrouw Grada ter Bogt, een nichtje van zijn tweede moeder. Zij erfde
de boerderij ‘Bogman’ en Hendrik trouwde daar in. Samen kregen zij
acht kinderen.
Er waren vier dochters bij onze grootouders die een goede huwelijkspartner moesten vinden. Een voordeel was dat ze alle vier een
goede huishoudelijke opleiding hadden gevolgd. Dat vond plaats in Denekamp (Ov) waar Zusters Franciscanessen een landbouwhuishoudopleiding verzorgden in internaatsverband. De meisjes verbleven daar
minimaal een jaar en kregen onderwijs in alle werkzaamheden in een
boerengezin, in zorg en opvoeding van kinderen, financieel beheer en
algemene
dochter,

ontwikkeling.
ging

als

eerste

Marie,
naar

de

oudste

Denekamp.

Haar opleiding werd betaald door tante Siene, haar peettante.

Een zondagmiddag in Denekamp, op het opleidingsinternaat van de Zusters Franciscanessen.

Er waren echter nog drie dochters: Anna, Rika en Leida. Omdat
grootmoeder vond dat alle vier de dochters gelijk waren moesten ze
ook gelijke kansen krijgen. En dus betaalden grootvader en grootmoeder de opleiding voor de andere drie. Dat zal zeker een financiële last
zijn geweest. Er is een anekdote bekend van grootvader, die op een
dag bij de buurman een rijksdaalder moest lenen om de belasting te
betalen. Dat zal een zware gang zijn geweest! Of dat met de opleiding
van zijn dochters te maken had vertelt het verhaal niet.
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Opgesteld door Henriëtte Goselink

33

Tante Marie leerde haar man Dorus Wienholts kennen doordat ze
op bezoek ging bij een nichtje, Drika van Toebesboer in Baak. Zij was
getrouwd met Gerard Franken, de directeur van de Boerenleenbank,
waarvan Dorus bestuurslid was. Zo werd een ontmoeting gearrangeerd. Marie werd zijn echtgenote en ‘trouwde in’ op de boerderij van
Wienholts in Toldijk.
Tante Anna en tante Rika kwamen beiden in Twente terecht. Hun
toekomstige geliefden kwamen via familie en mogelijke veehandel in
eerste instantie op de boerderij van Wieggers, met een dubbele agenda. Antoon Goselink uit Wiene, ambt Delden, kwam eigenlijk voor Anna, maar het was Rika die voor hem viel. Antoon kwam vaak ‘op twee
raa met nen toete vol chocola’ naar Harreveld. Hendrik te Lintelo had
een motor en dat vond Anna veel spannender dan een fiets. Beide zusters vonden hun geliefde echtgenoot en verhuisden daardoor naar
Wiene en naar Rietmolen.
Oom Jan, de tweede zoon in de familie, werd timmerman en door
verdere opleiding werd hij ook een gekwalificeerd aannemer. Hij begon
zijn eigen bedrijf in het dorp Harreveld en trouwde met Anna Holweg
uit Lichtenvoorde. Samen kregen zij elf kinderen en er was ook nog
plaats voor een pleegzoon.
Antoon, onze vader/oom werd de erfvolger op de boerderij. Hij
trouwde in 1936 met Tilda Hulshof uit Zieuwent. We zien hier weer de
naam Hulshof opduiken uit één van de takken die afstammen van de
stamvader Jan (ten) Hulshof. Diens geschiedenis begon in Harreveld
waar hij op 18 december 1659 trouwde met ene Berntien Sevinck, weduwe van Hendrick te Manschot. 22 Jan werd geboren in 1629 in Beltrum. Een van de nazaten is de in 1828 geboren Jan Hulshof. Hij
trouwde met Mechtilda Metz uit Steenderen, een goede partij uit een
familie van veeboeren, en zij kregen vijf kinderen. Een van hen was
Henricus (Harrie) en hij werd de erfvolger op de boerderij ’Benarus’,
een karakteristieke boerderij in het centrum van Zieuwent. Hulshof
stond bekend als een rijke familie en Harrie trouwde met Hermina
Toebes, een dochter van de eveneens rijke familie Antony Toebes en
22

De ene Hulshof(f) is de andere niet. Samenstelling Marijke Hulshof e.a.
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Antoinet Aalders. Vanwege dorpsontwikkeling en ruilverkaveling is de
boerderij helaas afgebroken in 1970.

Antoon ontmoette dus Tilda, onze moeder/tante en dat gebeurde doordat ‘Hulshof Benarus’ een stukje grond had achter het erf van Wieggers. Tilda kwam daar meewerken bij de oogst en na de middag werd
er even gerust op de boerderij. Vader (Antoon) vertelde eens dat hij
verliefd raakte en daar ook verlegen mee was. Hij dacht toen: ‘ik zal
mijn strohoed eens dicht in haar buurt leggen; misschien helpt dat om
contact te maken.” Vervolgens liet hij de melkrijder een brief brengen
die persoonlijk aan Tilda moest worden overhandigd. Dit alles heeft
resultaat gehad en in mei 1936 was er een grote bruiloft op de boerderij. Helaas is moeder Tilda in 1944 op 39 jarige leeftijd gestorven
aan de gevolgen van een pleuritis; er was toen nog geen penicilline
beschikbaar.

Huwelijksfoto Antoon Wieggers en Tilda Hulshof, mei 1936 (foto is gemaakt door oom
Jan).
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Onze vader hertrouwde in 1947 met Maria Poodt uit Etten van de boerderij ‘de Hoogenaar’. Deze boerderij stond aan de overzijde van de
Oude IJssel en dus op kleigrond. Tussen zandboeren en kleiboeren bestond een zekere hiërarchie. Boerderijen op de klei waren meestal wat
groter en welvarender en hun bewoners lieten dat soms ook wel merken aan de zandboeren. Het huwelijk was voor beiden geen slechte
partij. En er kwam enige moderniteit in het gezin.

Tante Leida, de jongste dochter, trouwde met Jan Penterman uit Zieuwent. Al eerder kwam er een jonge man uit Twente op de boerderij
van Wieggers, wellicht voor veehandel, die zich liet ontvallen dat hij
een goede vrouw voor ’t werk zocht. “Nou”, zei Leida: ”aj d’r ene veur
’t wark wilt hemn köj better ’n peerd koopn”. Dat werd dus niets. Jan
Penterman had meer succes. Samen met zijn vader en broers hadden
ze een aardig bedrijf. Toen er een nieuw kippenhok moest worden gebouwd was er zand nodig uit de ‘Harreveldse bulten’, een zandheuvel
die grensde aan de grond van Wieggers. Jan kende de toegang tot de
‘bulten’ niet goed en kwam ‘bij toeval’ terecht op de boerderij van
Wieggers. Daar ontmoette hij dochter Leida, die hem de weg wees. En
zo is het gebleven in hun leven. Jan raakte verliefd en vond mogelijkheden om Leida te ontmoeten. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook als
broer Antoon het jongvee naar het Ruurlose broek moest brengen. Leida ging dan mee om de stoet in bedwang te houden. Ze moesten daarbij de boerderij van Penterman passeren en daar zag Jan dan kans om
zijn vlam te ontmoeten. Zo bloeide hun liefde op en in 1937 trouwden
ze en bewoonden en bewerkten samen de boerderij Penterman op de
Penterij in Zieuwent. Negen kinderen telde het gezin later.
Toen tante Leida en oom Jan nog maar pas getrouwd waren verloor Jan zijn trouwring. Ze gingen op een mooie zomerdag op de fiets
naar tante Rika en oom Antoon Goselink in Wiene-Ambt Delden. Jan
droeg zijn trouwring alleen als hij uitging. Leida had de ring al vast
klaargelegd op een tafeltje waaraan ook een paraplu hing. Jan kleedde
zich om, wilde zijn ring omdoen en die bleek verdwenen. Ze konden
niet blijven zoeken en zijn naar Delden gefietst. Bij een korte pauze
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aan het Twentekanaal moest de paraplu op, want het was gaan regenen. En daar viel opeens de ring op de grond, in het gras! Hoe ze ook
zochten, samen met de familie Goselink, de ring werd niet gevonden.
De teleurstelling was groot, maar het heeft hun trouw aan elkaar niet
aangetast. Toen ze 25 jaar getrouwd waren hebben ze alsnog een
nieuwe trouwring aan de vinger geschoven.

Trouwfoto Marie Wieggers en Dorus Wienholts, 14 oktober 1930; grootvader is daarbij nog aanwezig.

Trouwfoto Leida Wieggers en Jan Penterman, 25 mei 1937.
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Erve Wieggers vanaf de Manschotterweg (2015).

Het huidige erf (2015). De Saksische bouw met gevelkruis dateert uit 1919.
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V Werklust en vernieuwing
Rond 1900 had de boerderij al een omvang van ruim 22 ha grond; dat
was relatief veel in relatie tot de veelal kleine bedrijven in de omtrek.
Men bleef hard werken en ontginnen en zodoende groeide het bedrijf
uit tot een omvang van 40 ha in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Op dit moment is er 75 ha in exploitatie, waarvan 50 ha in eigendom.
Tot in het begin van de 20 e eeuw had de boerderij het karakter
van een ‘los hoes’, een eeuwenoude vorm waarin bewoners en het vee
in één ruimte leefden, dat wil zeggen dat het woon- en stalgedeelte
met elkaar in verbinding stonden. In het woongedeelte was een grote
leefruimte met een kookplaats in de vorm van een open vuur of een
kachel, een aantal bedsteden, enkele kleine kamers en aansluitend
aan het stalgedeelte een melkkamer en wasruimte. Een voorbeeld van
zo’n boerderij is aanwezig in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dit
boerderijtje was een buurman van Wieggers.
In 1919 werden bij Wieggers stal en deel geheel verbouwd en
werd het woonhuis daarvan gescheiden door een brandmuur. Aan
weerszijden van de deel waren de veestallen met een grup voor de
mest; het vee stond met de koppen naar de deel boven een voerbak.
Er kwam ook stalruimte voor paarden. Boven het vee is de zogenaamde hilde voor de opslag van hooi en stro en op de balken boven de
deel werd de graanoogst opgetast tot het tijd werd om te dorsen.
Naast de veestallen werd een overdekte mestvaalt, annex varkensstallen gebouwd. Er zijn geen varkensstallen meer, maar de boerderij is
nog steeds in takt voor jongvee en heeft ook nog haar oude Saksische
boerderijstijl behouden. Op het erf zijn inmiddels nieuwe veestallen en
schuren gebouwd.
Bijna 10 jaar later, in 1928, werd het oude woonhuis afgebroken
en werd een nieuw ‘voorhuis’ door een gang gescheiden van de stallen. Dit was een opmerkelijke vernieuwing en gaf de boerderij een
meer monumentaal aanzien.
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Het hele project werd uitgevoerd door de firma Post uit Lichtenvoorde
en Oom Jan Wieggers, die timmerman was en zich verder bekwaamde
in het

aannemersvak. Hij

was (mede) tekenaar van het

nieuwe

‘voorhuis’ zoals het ook wel werd genoemd. Het werd een groot huis
met in het midden een ruime hal en gang, aan de ene zijde de woonkeuken en woonkamer; aan de andere zijde de ‘voorkamer’, ook wel
‘beste kamer‘ genoemd en nog twee slaapkamers. Boven waren er vier
ruime slaapkamers en nog een zolder. Tussen woon- en bedrijfsgedeelte was een ‘opkamer’. Daar sliep bij tijden in het begin van de
twintigste eeuw een ambachtsman die werk uitvoerde dat langere tijd
in beslag nam. Later sliepen daar de knechten.
Het

was

grootmoeder

die

nauwkeurig

bij-

hield hoe de hele
bouw verliep. Er
zijn
waard

lijsten

be-

gebleven

waarin zij precies
had

opgetekend

wie er werkte en
hoe veel uren er
werd

gewerkt.

Vermoedelijk had zij de financiële touwtjes in handen en was zij ook
een voorstander van vernieuwingen. Zij verbabbelde de tijd niet, maar
liep alle gangen na in huis, tuin en op het erf. Grootvader was meer
gemoedelijk, hield van een praatje en van een borreltje op marktdag.
Vanzelfsprekend mocht er niets nodeloos verloren gaan. Het oude materiaal dat bij de nieuwbouw vrij kwam werd zo veel mogelijk
opnieuw gebruikt. ’Recycling’, ver voordat die term in gebruik raakte.
Van de oude stenen en hout werd aan de Veengoot (de beek) op een
kilometer afstand van de boerderij, aan de rand van het ‘Woltersveld’
een boerderijtje gebouwd. Daar ging ‘Koks Hent’ met zijn gezin en en-
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kele stuks vee wonen. Hij pachtte een paar bunder grond en woonde
daar zonder huur te betalen in ruil voor medewerking op de boerderij.
Vanaf

1983

heb-

ben onze vader en moeder

(Oom

Antoon

en

tante Maria) daar in de
intussen verbouwde woning,

nog

een

aantal

jaar rustig en met plezier gewoond, met als
adres: Varsseveldseweg
76
Varsseveldseweg 76

Vooruitstrevende werkers
Het is bekend bij de familie en in de omgeving dat er bij Wieggers
hard gewerkt werd. Vooruitgang was heel belangrijk. Al in de 19 e eeuw
had men paarden voor het werk, terwijl anderen nog met een os voor
de kar werkten. De sikkel werd ruim voor de tweede wereldoorlog al
vervangen door maaimachines voor gras en koren. Een zelfbinder
kwam kort na de oorlog en ook met een melkmachine was men er
daarna al spoedig bij. Niettemin bleef er het nodige handwerk dat
soms veel kracht vergde. Als kinderen werden we ingeschakeld om
mee te helpen bij de oogst. Het ‘opzetten’ van de garven tot schoven
moest met de hand gebeuren in onze vakantietijd. Het was een zwaar
karweitje in de blakende zon; tussendoor mocht je even rusten onder
een korenschoof. En tegen half vijf in de middag tuurde je het veld af
om te zien of moeder al met de broodmand het land op kwam. Je had
stevige trek en het betekende een langere en gezellige pauze. En niet
onbelangrijk, de dag vorderde en het werk op het land hield dan op.
Er moest daarna nog wel worden gemolken door de ‘mansleu’. Het opgetaste koren op de balken van de deel en een hoeveelheid in korenmijten buiten, werd ’s winters gedorst.
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Meestal gebeurde dit op een zaterdag zodat wij kinderen ook een
handje konden meehelpen bij het ‘aangooien’ van de garven. Zou dit
nu onder kinderarbeid vallen?
In de jaren vijftig van de vorige eeuw begonnen er flinke veranderingen in de samenleving en ook in de landbouw. Mede door verdere
mechanisatie nam de productie en daarmee ook de welvaart toe. Paardenkracht werd vervangen door een tractor. Onderwijs, voorlichting en
ruiverkaveling zorgden voor efficiënte productiemethoden.

Rondom de boerderij
Het boerenleven kreeg daardoor een meer bedrijfsmatig karakter en
verloor langzamerhand ook iets van de romantiek op het erf. Er waren
tot dan toe alle mogelijke dieren op en om het erf: Koeien en kalveren, paarden en varkens, schapen, kippen, ganzen en eenden en pauwen. Behalve al dit vee was er een siertuin, annex bessentuin, een
grote moestuin en alom stonden er fruitbomen: kersen, appels, peren,
pruimen, abrikozen, perziken en noten. Dit alles werd gegeten en voor
een groot deel ook verwerkt en bewaard voor de winter. Kersen, pruimen en abrikozen op sap in de fles, appelmoes eveneens in de
‘weck’. 23 Appels en peren werden voor een deel gedroogd en bewaard
in melkbussen als ‘gedroogde appeltjes en peertjes’, in de winter gekookt tot compote. Tuinbonen, erwten en boontjes werden gesteriliseerd in de weckfles en later werden producten ingevroren in de diepvrieskist. Witte kool werd fijn geschaafd voor zuurkool, die in grote
Keulse potten in de kelder werd bewaard.

Een bijzonder karweitje was het maken van bessenwijn.’ Ome Bosch’
uit Lichtenvoorde - zijn moeder was een nicht van onze grootvader was kundig daarin en hij kwam naar de boerderij om het hele proces
te leiden. De vrouwen en meisjes plukten emmers vol rode bessen,
ritsten deze van de steeltjes, waarna ze werden gekneusd. Er werd
water, suiker en citroenzuur toegevoegd en dit mengsel moest 24 uur
23

Weckflessen: Weck is het merk van een bepaald soort flessen voor het conserveren
van voedingsmiddelen. Het merk werd een soortnaam voor het wekken in de fles.
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rusten. Dan kwam er gistvoeding bij en werd elke dag geroerd, gedurende een dag of vijf. Ome Bosch kwam regelmatig langs en aan het
einde van de gistperiode werd het rijke vocht gezeefd en overgedaan
in mandflessen om verder te gisten. Wij kinderen vonden het een uiterst interessant gebeuren. In de afsluitstop van het vat zat een kronkelig gevormd glazen pijpje waardoor lucht die bij het gisten vrijkwam
naar buiten kon. Regelmatig werd met behulp van een pipetje de inhoud gecontroleerd. Maandenlang stonden de mandflessen in de kelder. Of en wanneer de wijn gedronken werd, kan ik mij niet herinneren.

Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was het boerenbedrijf, zeker
het gemengd bedrijf, een productie- en consumptie-eenheid. Het was
een soort cyclisch gebeuren: de akkerbouw stond in dienst van de
veeteelt, dat wil zeggen dat wat er aan graan en aardappelen, bieten
en knollen werd verbouwd, voor een groot deel als veevoer op het eigen bedrijf werd gebruikt. Vooral de melk die werd geleverd aan de
coöperatieve zuivelfabriek leverde extra inkomsten op. Zo ook het vee
dat werd verkocht. De tuin leverde voor eigen consumptie ongeveer al
de groente en het fruit dat er nodig was en een gedeelte van de oogst
werd soms ook nog weggegeven. De kruidenier hoefde maar een paar
keer per maand iets bij te leveren.

Vrouwen op de boerderij
Vrouwen hadden een bijzondere positie; hun leven stond geheel in
dienst van gezin en bedrijf. Hun belangrijkste taak was het verzorgen
en opvoeden van de kinderen, het reilen en zeilen in huis bestieren,
de tuin onderhouden en de zorg voor groenten en fruit. Vaak hielpen
zij ook nog op het bedrijf bij het melken en voeren van kalfjes en varkens. Een echte vrouwentaak was het schuren van de bussen die terug
kwamen van de zuivelfabriek. Er was daar geen wasinstallatie.
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Met heet sodawater werden de bussen bij terugkomst van binnen gewassen en van buiten werd het vuil en eventuele roest met fijn
schuurzand geschuurd. Het was een zwaar karwei, maar de bussen
moesten glimmen; dat behoorde tot de trots als ze op een rij omgekeerd tegen de muur stonden te drogen in de wind.
Het waren krachtige vrouwen bij de familie Wieggers, die de
boerderij mee bestuurden, beslissingen namen en zich met financiën
bezig hielden. Onze grootmoeder is daarvan een voorbeeld. Tot op hoge leeftijd zie ik haar naar de brandkast lopen om er geld in te leggen,
of uit te halen. Een aardige anekdote van haar daadkracht is het volgende: Vlak na de oorlog was er nog controle op de aantallen vee en
lag er een verbod op clandestien slachten. Op een dag kwamen er
twee heren van de controledienst. Volgens Achterhoeks gebruik kwamen ze rechtstreeks naar de keuken. Grootmoeder, die al tachtig jaar
oud was, ontving de heren die toegang wilden tot de kelder om een
eventuele vleesvoorraad te controleren. Zij liep vinnig op haar klompen, klik-klak-klik, naar de kelderdeur, ging daar voor staan en zei:
“Hier kump gin knecht in de kelder; alleen eigen volk. En ij komt d’r
ok neet in!” En de heren vertrokken. Of er wel of niet clandestien geslacht was, vertelt het verhaal niet. Wel dat grootmoeder de touwtjes
beslist in handen had.

De slacht
Elke winter werden er één of twee varkens geslacht en soms ook nog
een pink of koe. November was traditioneel de slachtmaand. Het
slachten gebeurde op het erf door een slachter uit de buurt. Al vroeg
in de morgen werd het varken naar buiten gehaald en gedood in het
zicht van het keukenraam; ik verstopte me in de verste hoek van het
huis in een kleerkast om het maar niet te hoeven meemaken. Het
kostte een flinke tijd om het dier van het haar te ontdoen en het
schoon te boenen. Dan werd het met flinke mankracht op een ladder
gehesen en tegen de muur gezet.
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De buik werd dan geopend en alle ingewanden persten zich naar
buiten en werden in een grote teil gelegd om het allemaal later te sorteren op bruikbaarheid. Het varken werd van binnen geheel schoongemaakt, alles werd nog eens extra gecontroleerd en daar hing het beest
tot trots van de slachter. Intussen was de buurman -Manschotterboeraangekomen voor ‘het vet priesen’. “Vet! Vet! Vet! Werd er dan gezegd. En nogmaals: “Vet! Vet! Vet! Er werd nog wat gepraat over het
dikke spek en de grote hammen en de mannen gingen daarna naar de
keuken waar een paar borrels werden gedronken: jenever met suiker.
Een aardige bijzonderheid voor de kinderen was de varkensblaas.
Deze werd door de slachter schoongemaakt en opgepompt en dan in
de schoorsteenmantel boven het fornuis gehangen om te drogen. Met
Vastenavond

werd

de

blaas

gebruikt

voor

het

maken

van

de

‘foekepot’. Op een conservenblikje werd een stuk blaas strak getrokken, er werd een riet ingestoken en met een vochtige hand -van
speeksel- op en neer wrijvend langs het riet ontstond er een brommend

geluid.

Daarmee

gingen

we

zingend

langs

de

buren.

”Foekepotterij, foekepotterij, geef me een centje en ik ga voorbij”.

Na de slachtceremonie begon voor de vrouwen het werk en het hele
huishouden was daarmee drie dagen lang geheel ontregeld. Al meteen
moesten de darmen worden schoongemaakt; ze waren immers nog
warm en dat vergemakkelijkte het karwei. Wij meisjes van twaalf, dertien jaar werden ook ingeschakeld. Met warm water en een trechter
werden de dunne darmen binnenste buiten gekeerd en daarmee meteen geleegd. Daarna moest er zorgvuldig met een houten spateltje
worden geschraapt, zodat ze er bijna als albast uit gingen zien. De
inhoud van de dikke darmen werd er domweg uitgeperst en ze werden
dan grondig schoon gewassen. Het varken bleef 24 uur buiten staan
om te besterven en werd de volgende dag door de slager uitgebeend
en in porties gesorteerd. Enkele mooie stukken vlees werden naar de
pastorie gebracht. Het spek en de hammen werden gezouten en in de
kelder in vaten gelegd.
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Vervolgens werd er drie dagen lang door de vrouwen en meisjes gewerkt om werkelijk alles te verwerken tot eetbare en bewaarbare producten.
Het vet werd gesneden en uitgebakken zodat er zuiver wit vet
- smout - overbleef voor het bakken en braden en voor op de boterham. Het restant, de kaantjes, werd op roggebrood gegeten, of verwerkt in de balkenbrij. Mooie stukken vlees en karbonades werden gebraden, in flessen gedaan en gesteriliseerd in de grote wasketel die in
de waskamer stond. Van mindere stukken vlees werd gehakt gemaakt
en de tussenkwaliteit was voor metworst. Dit werd in de vleesmolen
wat grover gemalen en gevuld in de dunne darmen. Een deel van de
worst werd gebraden en ook gesteriliseerd, een ander deel werd langzaam gedroogd in de kelder en later in de keuken gehangen tegen het
plafond (de wieme). Verder werd er van de resten van de kop zogenaamde ‘zwaardemaag’ gemaakt, die als broodbeleg werd gesteriliseerd. Zogezegd, alles werd gebruikt. De longen werden in stukjes
krokant gebakken voor bij het ontbijt; dat was overigens nogal ongebruikelijk, maar blijkt momenteel tot culinaire lekkernij te behoren. Er
werden tot slot nog leverworst en bloedworst gemaakt, die ook in een
grote ketel werden gaar gekookt en enige tijd koel bewaard konden
worden. Het allerlaatste was de balkenbrij; daarin ging alles wat nog
over was: restjes vlees of uitgekookte worst, slappe bouillon, kaantjes
en veel meel. Het was de kunst om een goed kruidenmengsel toe te
voegen en het zo tot een heerlijk gerecht te maken, mits lekker krokant gebakken. Wij, de meisjes, mochten af en toe ergens in roeren,
of de vleesmachine draaien. Maar vooral moest er worden afgewassen:
flessen, schalen, potten en pannen, tafels en ketels; dat alles met
heet sodawater. Drie dagen lang was het in huis een voortdurend sissen, bruisen en stomen geweest en als dat alles gelukkig voorbij was
had de keuken een extra schoonmaakbeurt nodig. En dan hernam het
normale leven zijn ritme.
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VI Gemeenschap en kerk
Harreveld behoorde tot de katholieke enclave Groenlo-Lichtenvoorde.
In 1868 werd in Harreveld een bijkerk van de parochie Zieuwent gebouwd. Er werden daarvoor gronden geschonken door Bernhard van
Raesfelt, een zoon van de overleden Heer van Huize Harreveld. Zo kon
er ook een kerkhof worden aangelegd en een pastorie gebouwd. De
parochie ontwikkelde zich verder en werd in 1895 afgescheiden van
Zieuwent. Door giften en erflatingen van parochianen kon de kerk worden gepolychromeerd en uitgebreid. Vrijwel alle inwoners van Harreveld waren katholiek en het parochiegebeuren was van grote invloed
op het gemeenschapsleven.

Kerkstraat te Harreveld rond 1930.

Nauwe betrekkingen
De familie Wieggers heeft altijd nauwe betrekkingen met de kerk en
het kerkelijk leven onderhouden.
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Onze grootvader, Herman Wieggers, was lid van het kerkbestuur en
daardoor ook van het schoolbestuur toen de school in 1930 officieel
van openbare school een katholieke school werd.
Oom Jan was erg muzikaal, kreeg de gelegenheid om pianoles te
nemen en later een dirigentencursus te volgen. De in Harreveld geboren priester J.B. Hulshof (gewijd in 1908) werd rector van het St. Vincentiusgesticht. Hij was muzikaal begaafd en zette zijn talenten ook in
voor de parochiegemeenschap. Dat betekende o.a. dat er een goed
kerkkoor werd gevormd dat zich ook steeds weer vernieuwde met jonge aanwas. In de vroege twintigste eeuw werden er door het kerkkoor
ook regelmatig oratoria opgevoerd. Het verhaal luidt, dat in een van
die uitvoeringen grootmoeder als Maria en Antoon als het kindje Jezus
figureerde. Jan en Antoon waren al jong lid van het koor.
Jan werd al spoedig dirigent en is dit meer dan vijftig jaar gebleven. Hij slaagde er in om het Gregoriaans goed te laten zingen en had
er een groot plezier in om meerstemmige missen en andere gezangen
in te studeren. Dank zij rector Hulshof en dank zij oom Jan heeft het
koor altijd een goede kwaliteit gehad en veel leden. Hij is voor zijn
inzet kerkelijk onderscheiden met de Orde van St. Gregorius de Grote.
Jan was door zijn positie in het kerkelijk leven ook goed op de
hoogte van het reilen en zeilen van de clerus. Een anekdote vertelt dat
er na een 40-urengebed in Harreveld samen met de naburige geestelijkheid flink werd gefeest en daarbij ook gedronken. De pastoor
plonsde daarna in de gracht van ‘het gesticht’. Jan moest met een ladder de pastoor weer op het droge helpen en vanzelfsprekend daarover
zijn mond houden. Toen hij de volgende dag in de werkplaats verscheen zei zijn medewerker: “Jan, wat bun i’j drok ewest vannacht”.
Henk, zijn oudste zoon had de muzikaliteit van zijn vader en
heeft diens rol en taak overgenomen, eerst als organist en later als
dirigent. Onze vader, Antoon, was meer dan zeventig jaar koorlid en
ondanks zijn drukke werkzaamheden was hij altijd aanwezig bij rouwen trouwmissen, naast de zondagen en de kerkelijke feesten, die indertijd nog ruim in aantal waren.
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Feesten en devotie
De meeste feesten die in een jaar plaats vonden waren verbonden met
kerkelijke feesten. Naast de wisseling van de seizoenen bepaalde dat
ook zo ongeveer het jaarritme. Natuurlijk was Sinterklaas voor de kinderen een van de hoogtepunten, omdat het zo ongeveer de enige keer
was dat er royaal cadeautjes werden uitgedeeld. De spanning rond dit
festijn en de vele mooie liedjes die we zongen droegen bij aan de euforie.
Al snel daarop volgde kerstmis. Er werd altijd uitgekeken naar
een ‘witte kerst’. In mijn beleving was dit ook meestal het geval. Het
bijzondere er aan was dan dat we ’s nachts om vier uur samen met
grootmoeder door de knisperende sneeuw in de stille nacht naar de
nachtmis liepen. De kerk zat dan overvol en het orgel liet bij binnenkomst al kerstmelodieën horen. Het werd een lange zit, want er waren
drie missen na elkaar: de nachtmis, de dageraadsmis en de dagmis.
Het kerstverhaal in de nachtmis was altijd mooi. In de dageraadsmis
werden voortdurend kerstliederen gezongen en iedereen zong mee.

Familiefoto van ‘oom Jan Wieggers’ en ‘tante Anna’ met hun kinderen, 1946.
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Het koor pakte nog eens extra uit met een meerstemmige ‘Stille
Nacht’ in het Duits. Na de derde mis gingen we met grootmoeder naar
‘Ome Jan’ en ‘tante Anna’ voor een heerlijk kerstontbijt met warme
worst aan een prachtig gedekte tafel.
Met Pasen kwamen dan alle kinderen van ‘Ome Jan’ naar de
boerderij om paaseieren te eten. Dat was ook altijd een feest, omdat
we met een heel stel kinderen konden spelen in de schuren, of buiten
op het erf. Daarna met zijn allen aan tafel om royaal eieren te eten.
Een jaarlijks evenement was ook de sacramentsprocessie waar de
meisjes bruidje mochten zijn in de stoet die door de kerk en de pastorietuin trok. En de hele Harreveldse harmonie trok alle registers los
voor de kerkelijke hymnen.

Grootmoeder was een erg devote vrouw; er werd weinig over geloof
gepraat, maar des te meer werd er gebeden. Altijd voor en na het
eten, elke avond de rozenkrans en bij naderend onweer werd het huis
gezegend met een palmtakje en wijwater. Enige tijd werd ook nog op
zondagmiddag na het eten een evangelietekst gelezen. Als we ’s middags niet naar het Lof gingen, dan werd de rozenkrans gebeden door
grootmoeder en wij kinderen moesten dan ook, tegen onze zin, op de
knieën.
De familie kende verschillende priesters en kloosterlingen, nichten van grootmoeder die waren ingetreden bij de Zusters Franciscanessen van Denekamp. We zagen ze nooit. De priesters echter kwamen wel op bezoek en voor zover ze iets te maken hadden met missiewerk gingen ze nooit met ´lege handen´ weer weg. Een bijzonder bezoek was altijd Jan Geerdinck, de secretaris-vicaris van de aartsbisschop de Jong van Utrecht. Grootmoeder was zijn peettante en hij bezocht haar regelmatig. Samen met onze vader erbij werd er altijd veel
gelachen.
Er werd door grootmoeder ook erg gelet op zedige kleding voor
de meisjes. Onze tantes gingen enkele jaren bij de zusters in Lichtenvoorde op school. Ze droegen zwarte kousen, tot hun schaamte, want
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dat was in een meer burgerlijke omgeving wel erg ouderwets. Daarom
namen ze hun nette lichte kousen mee in de schooltas en trokken die
bij de bosrand, als ze uit het zicht waren, aan. Ongeveer hetzelfde
herhaalde zich later toen wij in de jaren vijftig ook naar het vervolgonderwijs gingen in Lichtenvoorde. Met Sinterklaas kregen we onze
eerste lange broek en toen het al lang voorjaar was moesten we daarmee nog onze benen bedekken. Wij hadden onze zelf gebreide sokjes
daar onder aan, en trokken eveneens aan de bosrand de pantalon uit
die we dan meenamen in de schooltas.
Devotie was ook niet afwezig in de gezinnen van ooms en tantes.
Antoon Goselink bijvoorbeeld was een godvruchtig man. Rika zei:
“Antoon is katholiek en ik bun geleuvig”. Op hoge leeftijd bleef oom
Antoon op zondag vaak thuis om naar de kerkradio te luisteren. En om
op te letten of op het fornuis alles goed ging terwijl tante Rika naar de
mis was. Antoon was zo verdiept in aandacht en gebed dat hij een
bradende kip en later een duif vergat. Zwart geblakerd trof Rika bij
thuiskomst het zondagseten aan!

Familiefoto van ‘oom Antoon Goselink’ en ‘tante Rika’ met hun kinderen en
grootvader Goselink, 1956.
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De kermis was een hoogtepunt in het jaar. Antoon, onze vader, was
jarenlang lid van het feestcomité en had daardoor ook de hand in de
inrichting van de kermis: de draaimolen, de zweefmolen, de botsauto’s en de schiettenten. Als kind was het de enige keer in het jaar dat
we geld op zak hadden om in de attracties te gebruiken en iets lekkers
te kopen; een fantastisch gevoel, al moest je wel op de centen letten.

Verjaardagen en familiebezoeken
De belangrijkste verjaardag in het jaar was op 6 mei als onze grootmoeder jarig was. Ooms en tantes - als ze niet zwanger waren, of net
een kindje hadden- kwamen op bezoek met de neefjes en nichtjes die
groot genoeg waren om mee te komen. Voor grootmoeder werden er
door de meisjes versjes opgezegd. De volwassenen dronken koffie met
gebak en een glaasje: jenever voor de mannen en bowl voor de vrouwen, en praatten dan lustig door elkaar heen. Steevast werd later
door de tantes de tuin bezocht - die tevoren grondig was geschoffeld
en geharkt - en de ooms begaven zich naar de stallen en het erf, ook
zo goed mogelijk opgeruimd. Een zekere trots viel de familie ten deel.

Tante Marie, Truus, Coba en Gerda Wienholts, 1935.
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Wij kinderen gingen buiten spelen: verstoppertje, spoorzoeken, hinkelen, ballen, voetballen en zo verder. Als traktatie was er ook taart
voor ons en kersen op sap uit de weckfles.
In de zomer waren er over en weer logeerpartijtjes van de nichtjes vooral. Daar keek iedereen naar uit en dat waren dan onze vakanties. In de winter gebeurde dit minder, maar wel kwamen de jongens
van oom Hendrik een aantal keren logeren bij tante Rika om te schaatsen op het Twentekanaal. In dit Twentekanaal leerden de kinderen Goselink allemaal zwemmen - de een hielp de ander weer.

Voordat de auto ook bij de boeren zijn intrede deed verplaatste men
zich op de fiets, althans de jongeren, of met de koets dan wel de
sjees. Wij, op de boerderij, hadden in en kort na de oorlog een grote
dichte koets. Deze werd altijd gebruikt als grootmoeder op familiebezoek ging en wij kinderen mochten dan mee. Hoewel je niets zag onderweg, behalve als je op de bok mocht zitten, was het toch een feest.
Op weg naar de 25 jarige bruiloft van ‘Bogman in ‘Auste’ (Avest) reden we ook met de koets. Grootmoeder genoot van het rijden, maar
onderweg naderde een andere koets en die wilde passeren. ”Harder”,
zei grootmoeder, “anders geet e ons veurbi’j!”

Familiefoto van ‘oom Hendrik Wieggers’ en ‘tante Grada’ met hun kinderen, 1947.
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Ik herinner me deze bruiloft van Oom Hendrik en tante Grade
nog, die plaats vond op de deel van hun boerderij; mooi versierd door
de buren en met lange gedekte tafels. Er was een groot gezelschap en
wij kinderen moesten daar optreden na het diner. Dat was al heel eng,
maar daarna moesten we collecteren voor de missie; twee kleine meisjes met een buideltje lopend over de tafels. We waren daar erg verlegen mee, maar haalden wel geld op, onder applaus.

Veel later in de tijd en bij stijgende leeftijd werden de verjaardagen
van de ooms en tantes gevierd. Oom Antoon Goselink had al vroeg en
nog lang een bromfiets van het merk Kaptein. Voor familiebezoek
huurde hij er nog één bij voor tante Rika en samen gingen ze op pad.
Antoon voorop en Rika er achter. Omdat Antoon nooit meer omkeek
kwamen ze meestal niet tegelijk aan in Harreveld.
De auto deed bij de meeste families zijn intrede in de jaren zestig. Dat maakte de bezoeken gemakkelijker. Onze vader Antoon kocht
in 1950 een Peugeot. “Doar doj good an”, zei grootmoeder; zij heeft
er nog een paar jaar van kunnen genieten; zij overleed op 8 maart
1953. Degene die kon rijden nam andere familieleden mee. Onze vader Antoon, inmiddels op leeftijd, nam naar zijn bezoeken aan de
Twentse families altijd andere ooms en tantes mee als ze op 6 januari
naar tante Rika’s verjaardag gingen, weer of geen weer. Antoon, met
altijd grapjes, kwam dan zingend aan bij de Goselinks: ”Ik kom met ne
wagen vol antiek en ik goa ok weer weg met mien antiek!” Eens waanden ze zich ook de drie koningen: oom Jan, oom Hendrik (Wieggers)
en oom Antoon, op 6 januari toen er pas een kleinkindje was geboren
op de boerderij. Het bezoeken van elkaars verjaardagen is tot op hoge
leeftijd doorgegaan en het was steeds een plezier om de levendige gesprekken mee te maken.

Als kind heb ik altijd veel plezier gehad om een spookverhaal dat onze
vader vertelde. Op een kilometer afstand van de boerderij stroomt de
beek, de ‘bekke’, zoals we die noemden. Op weg naar en van school
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Familiefoto van ‘oom Hendrik te Lintelo’ en ‘tante Anna’ met hun kinderen, 1958.

passeerden we die vier keer per dag. ’s Zomers werden er kikkervisjes
in gevangen, dotterbloemen geplukt langs de oever en ’s winters
schaatsten we er. Een liefelijke stroom, maar zo was het niet altijd.
Bekend was dat zich ‘witte wieven’ over de Achterhoekse velden bewogen, vooral bij ochtend- en avondschemering. Het was een spookachtig
gezicht en zo was er ook bij de beek een spook gesignaleerd. Mensen
durfden er ’s avonds bijna niet meer langs; Wieggers ook niet. ‘Ik weet
er wel raad mee”, zei één van de buren en ging met een flinke stok
naar de beek. Lang gebeurde er niets, maar toen het schemerde hoorde hij een vreemd geluid. En nog meer geluiden en harder ook. Plotseling zag buurman van onder de brug een witte gedaante verschijnen.
Hij schrok, maar vermande zich. Hij pakte in de ene hand de stok en
met de andere hand greep hij de witte gedaante in de nek en begon
driftig met de stok te slaan.
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”Help, help”, riep het spook “ik bun Mans’ Toone”. ”Doar is ’t mi’j nog
völle better van”, zei buurman en sloeg er nog eens extra op los. Het
spook heeft zich daarna nooit meer laten zien.

Nabuurschap
Het nabuurschap is altijd van groot belang geweest op het platteland.
Men had elkaar nodig bij problemen en ziekte van mens en dier en bij
rouw en trouw. Wieggers had wel een tiental of zelfs meer buren. Van
grootmoeder is bekend dat zij vaak heeft meegeholpen bij bevallingen
in de buurt; zij werd dan gevraagd om te komen. Uit zichzelf ging zij
niet buurten bij de buurvrouwen. Hoewel zij een hekel bleek te hebben
aan ziekte was zij er wel als het ernstig werd. Als men dan grootmoeder zag lopen, werd er gezegd:” ’t Geet neet best’, Wieggers Grade is
d’r ok al ewest”.

Bij overlijden waren er ook speciale taken voor de buren. Voor Wieggers kwam daarbij dat ze ‘doodnboer’ waren voor vrijwel alle buren.
Dat kwam omdat ze al vroeg een paard en wagen hadden en daarmee
hadden ze een belangrijke taak bij begrafenissen. Ze moesten ervoor
zorgen dat de overledene op een waardige manier van huis naar de
kerk werd vervoerd op de dag van de begrafenis. Samen met de
‘naaste buurman’ regelden ze ook vrijwel de hele begrafenis. Eerst was
er het ‘aanzeggen’ bij familie en bekenden. Daarvoor werden lijsten
gemaakt bij de familie van de overledene en elke buurman nam een
lijstje met adressen mee - het zogeheten ‘pöste haaln’- om de mensen
te verwittigen van het overlijden en uit te nodigen voor de begrafenis.
Op de dag zelf werd de kist gebracht door de ‘doodnboer’ en de naaste
buurman en de kerk in gedragen door de buren. Na de plechtigheid
was er ‘doongeloa’, gelegenheid tot condoleren en koffie met broodjes
bij Toebesboer, de dorpsherberg (eveneens een Wieggerstak). Tijdens
de begrafenis waren twee buurvrouwen in het huis van de overledene
om nog kleine kinderen op te passen en ook omdat het huis niet leeg
mocht worden achtergelaten.
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Er is nog altijd iets van de oude traditie aanwezig in de tegenwoordige buurt. Bij overlijden neemt vaak Herman Wieggers als van
oudsher het initiatief tot een gemeenschappelijke aandacht voor de
overledene in de vorm van een bezoek en een krans bij het afscheid.

Een andere traditie is het ‘mooi maken’ voor een bruiloft. Met groen
uit de omgeving en linten en papieren roosjes werd de avond vóór het
feest door de buren de entree van het huis versierd; op zich al een
feestje met drank en vrolijkheid. In een soort erehaag traden de feestelingen dan op de feestdag naar binnen en naar buiten. Ook deze traditie is niet helemaal verdwenen. Evenmin - en dat is nieuwer - het
laten aanvliegen van een ooievaar bij geboorten.

Hulp in het laatste oorlogsjaar
Een speciale vorm van ‘nabuurschap’ deed zich voor in de oorlog. De
meest roerige periode begon in de herfst van 1944 tot aan de bevrijding in april 1945. De opmars van de geallieerden was gestopt bij Nijmegen en de Betuwe werd zodoende oorlogsgebied. Er werd hard gevochten en delen werden onder water gezet; de bewoners moesten
evacueren. Uit de omgeving van Nijmegen kwamen veel evacuees in
de gemeente Lichtenvoorde terecht. Zo ook op de boerderij Wieggers,
waar op een late namiddag in de herfst een heel gezin uit Leuth aankwam: de familie van Eck, een ouderpaar met 13 kinderen. Enkele
grotere jongens waren al elders ondergebracht en de anderen bleven.
Pa van Eck kreeg om te slapen met enkele jongens een plek in het stro
in een leeg gedeelte van de stal, en ma met de meisjes en de kleine
jongens sliepen boven op slaapkamers. Tegelijkertijd was er ook nog
tijdelijk een gezinnetje uit Gouda in de ‘voorkamer’ gehuisvest.
Zij allen moesten uiteraard eten, ruim twintig mensen. We aten
in twee groepen: de kinderen eerst en dan de volwassenen. Aan het
ontbijt was er vaak pannenkoek en soms ook gebakken aardappelen.
Het brood was niet aan te slepen, maar honger was er niet.
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Clandestien werd er ’s nachts wel eens een schaap geslacht, en koolzaadolie werd ook ’s nachts geperst. Melk was er altijd voldoende en
zodoende werden er grote pannen pap gekookt. Tegen het einde van
de oorlog verbleven er af en toe nog enkele onderduikers in de
schuur; door de ooghoeken - we mochten dat niet weten - zag ik daar
ook voedsel naar toe gaan.
Wij kinderen hadden ook voordeel bij deze situatie, want we
konden die winter naar hartenlust spelen. En omdat de school gevorderd was, gingen we maar halve dagen naar school in noodlokalen.
Een grote gebeurtenis was de geboorte met kerstmis 1944 van een
baby, Marga van Eck, het veertiende kind van de geëvacueerde familie. Ze werd geboren in het noodhospitaal in het toenmalige ‘gesticht’
in Harreveld.
Ook bij andere families werden evacuees ondergebracht; de familie Penterman had een gezin uit Apeldoorn, de familie Goselink een
gezin uit Gendt (nabij Nijmegen), de familie Wienholts een gezin uit
Arnhem. De saamhorigheid was groot en nog lang na de oorlog zijn er
contacten blijven bestaan.

Familiefoto van ‘oom Jan Penterman’ en ‘tante Leida’ met hun kinderen, 1962.
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In het vroege voorjaar van 1945, toen de hongerwinter een hoogtepunt bereikte, kwamen er vrijwel dagelijks mensen uit het westen om
aardappelen en graan vragen, dat op het erf werd meegegeven. De
onrust nam toe; we hoorden vaker vliegtuigen laag overvliegen. Er
kwamen brandbommen neer bij een buurman. En op een zondagmiddag kort voor de bevrijding werd een Duits vliegtuig neergeschoten;
het toestel vloog rakelings over ons huis en kwam op enkele honderden meters van de boerderij in het weiland terecht. Het weiland lag vol
wrakstukken. Onze vader en buurman ‘Manschotterboer’ zochten de
lichamelijke resten van de piloot bijeen, begroeven ze in het bosje
naast het weiland en plaatsten een kruis op het graf. Dat heeft er nog
jarenlang gestaan voor een onbekende gevallene. We hebben nooit gehoord dat er navraag is gedaan door de autoriteiten, of nabestaanden.
De bevrijding tenslotte begin april was een ongekend feest met
de intocht van de geallieerden, de chocolade, het witte brood, de massa’s mensen op de been, de muziek en de uitbundige blijdschap.

Familiefoto ‘oom Antoon Wieggers’ met v.l.n.r.: oom Antoon Wieggers, Gerda, Hermien, Herman, Maria en tante
Maria Wieggers-Poodt, omstreeks 1970.
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Epiloog
We hopen in deze kroniek over ‘400 jaar Wieggers te Harreveld’ een
beknopte schets te hebben gegeven van het leven van onze familie
gedurende ongeveer vier eeuwen. Kenmerkend is de hechte familieband, de liefde voor de eigen plek en de zorg voor mens en dier. Er is
ook altijd het besef geweest te leven in een gemeenschap met buurt
en dorp, waar een verantwoordelijkheid is voor cultuur en natuur, en
voor wederzijdse hulp.

Tegenwoordig

noemen

we

nabuurschap

‘participatiesamenleving’:

weer oog hebben voor elkaar en hulp bieden waar nodig. Het komt
voort uit het idee om het individualisme enigszins te beteugelen. Het
begrip heeft ook een politieke lading gekregen en voelt soms aan als
opgelegd door de overheid. Het wat meer traditionele nabuurschap
kende ook verwachtingen en verplichtingen, maar was gegroeid uit
noodzaak om te overleven en ook om een goed gemeenschapsleven
met elkaar te hebben. Met een krimpende bevolking op het platteland
zie je momenteel weer nieuwe initiatieven ontstaan om een dorpsgemeenschap in stand te houden. Het dorp Harreveld is hiervan een
voorbeeld. Vernieuwingen aan de school, het dorpshuis en de dorpskern zijn tot stand gekomen door gezamenlijke inzet en uitvoering
door de dorpsgenoten. De kerk wordt nog bezocht, carnaval en de
kermis verbinden de mensen en er is nog een belangrijk sport- en
verenigingsleven. Van dit kleine, maar levendige, dorp heeft de familie Wieggers, inmiddels meerdere takken, al bijna vier eeuwen deel
uitgemaakt en in hedendaagse termen ook actief geparticipeerd.

De huidige eigenaar van de boerderij is Herman Wieggers. Hij bewoont, samen met zijn compagnon Daudi Freriks, Marian Frielink en
hun beide dochtertjes de woning (1928) met bedrijf, dat geheel is
aangepast aan de eigentijdse agrarische ontwikkelingen. Het voormalige gemengd bedrijf is nu een volledig melkveebedrijf.
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De mechanisatie is ver doorgevoerd en de 120 koeien worden gemolken met melkrobots. Kalfjes en jongvee worden groot gebracht op de
boerderij en als een nostalgisch beeld scharrelen er een aantal kippen
op het erf rond, zijn er twee honden en lopen er een paard en een pony in de wei. Alles is nog ingericht naar menselijke maat en mens en
dier voelen zich er wel bij. Op de oorspronkelijke plek, waarvan reeds
sprake was in 1631, staan nog steeds drie boerderijen in het mooie
coulisselandschap van de Achterhoek. De middelste boerderij is het
‘Erve Wieggers’.

Binnen in de ligboxenstal (2015). Inzet: Herman Wieggers.
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Bijlage I
Scan van een pagina uit de koopakte van de drie boerderijen:
Manschot, Wieggers en Hulshof (1819).
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Bijlage II
Excerpt (uittreksel) van de akte van verdeling Wieggers
Gepasseerd notaris Weyn, 27 juli 1830.
Inzake de nalatenschappen van de ouders Wieggers-Tilder, overleden
13 augustus 1826, resp. 10 juni 1828.
Alle zes kinderen krijgen volgens het versterferfrecht (= wettelijk erfrecht) ieder 1/6 deel (zonen Antoni en Willem en de vier dochters Hermiena, Berendiena, Fenne en Hendrieka).
De roerende zaken zijn reeds verdeeld, de schulden bestaan alleen uit
‘doodschulden’ en deze zijn betaald, dus resteert ter verdeling:
het onroerend goed = Erve Wichers, geschat op:
fl. 17.796,-inbreng vier dochters (uitzet huwelijk): 4 x fl.900,-- =
fl. 3.600,-Waarde boedel ter verdeling
•

•

•

fl. 21.396,--

Ieder kind erft hiervan 1/6 deel = fl. 3.566,-- per kind; de dochters elk een bedrag van (fl. 3.566 – fl. 900,--) = fl. 2666,--;
De zonen erven de boerderij, d.w.z. de oudste zoon Antoni is de
erfvolger, hij erft het eerste lot, d.w.z. het halve Erve Wichers,
incl. ‘de boerenwoning’;
De jongste zoon Willem erft de andere helft van de boerderij (de
‘wederhelft’) dit is het genoemde vijfde lot, bestaande uit
‘landerijen en bosschen’, ter waarde van fl. 3.500,--zodat hij
daarenboven nog een bedrag van fl. 66,-- en zo in totaal 1/6 erfdeel groot fl. 3.566,-- krijgt.

Uittreksel gemaakt door prof. Mr. Sebastiaan Roes, uit familie-archief.
N.B. Roes vraagt zich af of Willem de ‘losse grond’ later aan zijn broer
Antoni heeft verkocht, zodat er weer één geheel ontstond, één Erve
Wichers.
Uit latere akten valt af te lezen dat Willem is overleden in 1842. Hij is
vermoedelijk niet gehuwd geweest. Zijn aandelen zijn in de boerderij
gebleven en volgens erfrecht later verdeeld; Erve Wichers bleef één
geheel.
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