Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.2.030
erve Zwienenberg/in het Veld
ca 1820
ca 1895 bij Diependaalseweg 2

Historie boerderij
Het boerderijtje In ’t Veld (Diependaal) is waarschijnlijk omstreeks 1820 gesticht door de in Diepenveen
geboren Cornelis Zwienenberg. Het was gelegen nabij de plaats waar veel later, omstreeks 1951, erve PietGeijenieuw ontstond (pand 5.2.020). Het erf is van ca. 1822 tot 1893 steeds bewoond geweest door de familie
Zwienenberg/Zwijnenberg. In het begin tot omstreeks 1852 was het boerderijtje eigendom van de marke. Daarna
verkreeg de ongehuwde Johannes Zwienenberg het eigendom, met daarbij een grondgebied groot ca. 5 ha,
grotendeels bestaand uit heide. Hierna werd zijn broer Hendrikus Zwienenberg en cs. de bezitters; het eigendom
omvatte ca. 7,9 ha. Vervolgens ging het bezit omstreeks 1893 over naar Hendrikus’ zoon Arend Jan
Zwienenberg, die het echter vlak daarop verkocht aan Jan Oonk op de Dijk van Dijkjan (Meengs, pand 5.2.175).
Een jaar later werd de boerderij afgebroken.
Bewoners:
►
Eerste bewoner, boerwerker Cornelis Zwienenberg (RK, ca. 1772-1842), was geboren in Diepenveen.
Hij was in 1809 in Diepenveen getrouwd met spinster Antonette (Teune/Tonia) Boerman (ca. 1785-1865),
geboren in Raalte. Voordat ze zich “in ’t veld” vestigden woonden zij in Bathmen en Holten en kort op
Hendertink (pand 5.3.130). Een in Bathmen omstreeks 1810 geboren kind, Bernardus, werd fuselier en overleed
in 1831 in Grave. Zij hadden verder nog 8 kinderen waarvan in ieder geval de vier laatste kinderen (vanaf 1820)
op dit erf werden geboren. Jan of Johannes (1812-1885), geboren in Holten, bleef ongehuwd op de boerderij
wonen. Willemina (*1814) werd eveneens geboren in
Holten, zij werd dienstmeid/boerwerkster en kreeg 3
buitenechtelijke kinderen. Janna (1816-1904) trouwde in
1855 met Gerrit Jan Averdijk op Averdijk (Zwienenberg,
pand 5.2.270) en trouwde aldaar in 1866 nog weer met
Joannes Elferink. Janna Maria (1817-1902), naderhand
Janna genoemd, trouwde in 1841 met de weduwnaar
Fredericus Olthuis in Goor. Hendrika Christina (1820-1820)
overleed 91 dagen na de geboorte in Elsen. Willem (18221902) geboren in Elsen, trouwde in 1858 te Dalfsen met
Hendrica Wippert. Hendrikus (*1824) zou de opvolger
worden. Hubartus (1828-1885) werd rietdekker en bleef
ongehuwd in zijn geboortehuis in Elsen wonen.
►
Zoals hiervoor aangegeven had Wilhelmina
Zwienenberg
(*1814) op haar ouderlijk huis 3
De jachtbuit van de Bovenberg verzameld op een
buitenechtelijke
kinderen, allen aangeduid met de naam
platte wagen
Zwijnenberg: Bernardus (1836-1901) die in 1866 in Zwolle
trouwde met Johanna Nijhof, Hendrika Christina (1840-1885) die in 1883 trouwde met Johannes Bernardus
Colard en naar Rijssen verhuisde en de jong overleden Catharina (1848-1849).
Wilhelmina’s broer en opvolger op het boerderijtje, dagloner Hendrikus Zwienenberg (1824-1908), trouwde in
1853 met Jenneken Averdijk (1823-1889), oudste zuster van de hiervoor genoemde Gerrit Jan Averdijk (van
pand 5.2.270). Zij kregen 7 kinderen: Cornelis Johannes (1854-1937) die in 1884 trouwde met Hendrika Elferink
uit Haaksbergen en op Averdijk/Zwienenberg (pand 5.2.270) kwam te wonen en in 1896 hertrouwde met
Geziena Velnaar uit Rijssen, Antony (1856-1894) die akkerbouwer werd, Arend Jan (1857-1949) die rietdekker
werd en in 1896 in Wierden trouwde met Geertruid Pluimers die aan de Langenberg had gewoond (pand
5.3.380), Hermannus (1859-1870) die jong overleed, Berendina (1862-1862) die kort na de geboorte stierf, nog
weer Berendina (1863-1903) die in 1899 te Wierden trouwde met Henrikus ten Hoeseler en Johanna (18651949) die in 1899 in Rijssen huwde met Gradus Hanstede.
In 1893, juist nadat Arend Jan de bezitter was geworden, werd het boerderijtje met de grond verkocht en vertrok
de familie naar Enterbroek. Het opstal werd omstreeks 1894 afgebroken.

