Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.3.013
Meyer
ca 1871
Kooidijk 11

Historie boerderij
Deze boerderij werd omstreeks 1871 gesticht door Mannes Hidders. Mannes was geboren op de in
1921 afgebrande boerderij (Nij-)Meyer aan de Tichelweg en in 1867 getrouwd met Johanna Hermina
Klumpers van Citadel. Na enkele jaren vertrok het jonge stel bij Citadel en stichtte deze boerderij, die
dus de naam kreeg van het geboortehuis van Mannes. Hun oudste dochter bleef echter op Citadel
wonen.
Bij aanvang omvatte de boerderij ruim 5 ha, deels gekocht van Gezina Bomans (Krooshoop) en voor
een ander deel afkomstig van z’n ouderlijk huis de Meyer. Door enkele aankopen groeide het uit tot
ongeveer 11 ha in 1985.
De Meyer werd tot twee keer toe totaal vernield. De eerste keer in 1935, vlak nadat het geheel grondig
was verbouwd en gerenoveerd (de verf was bij wijze van spreken nog nat), werd het tijdens een
onweer door de bliksem getroffen en brandde geheel af.
Krant 7-9-1935:
Bliksem doet boerderij in vlammen opgaan. Slechts weinig bleef voor het vuur gespaard.
Donderdagmorgen sloeg de bliksem in de boerderij van den landbouwer D.H. Hidders "De Meyer" te
Stokkumerbroek. In een ommezien stond alles in lichter laaie, aan blusschen viel niet te denken. Van
de inboedel werd weinig gered. Het vee werd in veiligheid gebracht. Met uitzondering van een
gedeelte van de oogst, geborgen in de schuur die door de gunstige windrichting ook behouden bleef,
werd alles door de vlammen verteerd. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade.
Nog geen tien jaar na de herbouw werd het weer volledig in de as gelegd:
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd, na “Dolle Dinsdag” op 5 september 1944, de ondergrondse
beweging steeds vrijmoediger en actiever. Verschillende sabotagedaden werden gepland en
uitgevoerd. Zo was ook het plan ontstaan om de spoorlijn Zutphen-Hengelo onklaar te maken. De
bedoeling was om de spoorbrug over de Schipbeek op te blazen, echter bij het vooronderzoek bleek
de bewaking zo degelijk te zijn dat hiervan moest worden afgezien. Besloten werd daarom om iets
verderop, nabij de boerderij de Meyer, een gedeelte van de rails op te blazen. Op 21 september ‘s
avonds, tijdens melkenstijd, vond de explosie plaats.
De volgende dag werd de hele omgeving afgezet en werden de buurtbewoners verhoord. Uiteraard
wist niemand wie bij deze sabotagedaad betrokken was geweest. Uiteindelijk kregen de naaste
buurtbewoners vijf minuten de tijd om alsnog iets te vertellen of om enige persoonlijke zaken uit het
huis te halen. Vervolgens werden de boerderijen de Meyer en de Hunger in brand geschoten.
De bewoners van de Meyer vonden eerst onderdak bij buurman Greven op GetNieland. Later werd er
een kippenhok tot woning ingericht en daarna deed een houten huisje lange tijd als noodwoning
dienst.
Omdat er geen stalling meer was, werd al het vee van de hand gedaan. Dit bleek nadien vervelende
consequenties te hebben. Toen na de oorlog namelijk de vernielde boerderijen herbouwd werden,
was de Meyer pas veel later aan de beurt omdat de noodzaak voor nieuwe veestalling ontbrak. Pas in
1952 kon de nieuwe, veel kleinere, boerderij worden betrokken.
Sluitsteen in de in 1952 herbouwde boerderij: DHH GV 1924 (Derk Hendrik Hidders Gerritdina
Vreeman).
Vrijgezel Worsink heeft in 2004 een nieuwe burgerwoning naast de boerderij gebouwd en de boerderij
staat nu leeg.
Bewoning
Mannes Hidders (1844-1912) van de Meyer (2.1.060) op 05-12-1867 getrouwd met Johanna
Hermina Klumpers (1840-1895) van Citadel.
Zoon Derk Hendrik Hidders (1871-1947) op 02-05-1903 getrouwd met Gerritdina Vreeman (18761929) van Kaampmans. Zijn zuster trouwde in 1900 in bij Kloppert.
Dochter Johanna Hermina Hidders (1904-1993) op 31-05-1930 getrouwd met Arend Jan Worsink
(1898-1968) van de Worse uit Herike. Haar zuster trouwde in 1930 in bij de Matroze in het
Stokkumerbroek.
Hun enige kind Derk Hendrik Worsink (*1932) bleef vrijgezel en woont nu op een nieuw gebouwd
woonhuis naast de boerderij.
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