Kleine Veerweg 15 /[17]
Van 1832 tot 1910 was de adresaanduiding Oldeneel met huis nr. 14.
Van 1910 tot 1930 Oldeneel B 145 en tot 1947 B 190.
Vanaf 1947 werd het Kleine Veerweg 15.
In de jaren ’40 ontstaat bij dubbele bewoning het adres Oldeneel B 190 II.
In 1947 wordt dat Kleine Veerweg 17 dat op enig moment ook weer vervalt.

Locatie van verdwenen boerderij Kleine Veerweg 15. Situatie 2019, bij brugje in het van Rechterenpad.

Eind 1700 wordt deze boerderij “Splinters” Erve genoemd, en wordt in 1791 als volgt omschreven.
Het kruisje is de Kleine Veerweg.
“Splinter”
16-03-1791 Halfscheid van 3 morgen in het halve erve genaamd Splinter van wijlen Cornelis Dwars naar
erven Cornelis Dwars namelijk Gerrit Willem Dwars.

Cornelis Dwars was Schout en Ontvager te Olst. Halverwege 1700 begon hij land en boerderijen te kopen in
Oldeneel met als bedoeling op enig moment een steenfabriek te stichten.
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Cornelis overlijdt in 1791 en laat een testament na waarin hij zijn neef Gerrit Willem Dwars [1776-1838]
zijn werk laat voortzetten.
Deze Gerrit Willem is in 1819 getrouwd met Wilhelmina Wijtenhorst [1781-1859] geb. te Oldeneel.
Wilhelmina heeft een onechte zoon Gerrit van 8 jaar die door Gerrit Willem wordt geëcht.
Hij krijgt dus als achternaam Dwars.

1832 - 1883
Deze boerderij was in 1832 in het bezit van Alexander van Beesten en mede eigenaren, zeer waarschijnlijk
steenfabrikant Gerrit Dwars [Wijtenhorst]
De boerderij droeg toen de naam “Van Stegeren”.
Steenfabrikant Gerrit Dwars wordt in 1839 genoemd als eigenaar samen met mede eigenaren.
Huurder in die tijd is Engbert van ’t Oever.
In 1850 is Engbert nog huurder maar in de periode tot 1860 zijn ook Harm Kiesebrink en daarna Aalt Jonker
huurder. Aalt Jonker is tot na 1870 huurder. Mogelijk wordt Berend Jan Logtenberg na zijn huwelijk in 1887
met Hendrikje Wildeboer de huurder. Berend Jan Logtenberg is in Assendorp geboren.
In 1870 is er middels een kadastrale verwijzing Gerrit Dwars alleen eigenaar.
Na het overlijden van Gerrit Dwars in 1882, komt het eigendom is 1883 in handen van zijn weduwe
Francoise Albertine Emerance Dwars – Mollinger.
1892
Op 30 mei 1892 werd deze boerderij op een veiling, door mevr. F. A. E. Dwars - Mollinger verkocht aan
Egbertus Johannes van den Berg (1862 – 1949). Hij is tot dan toe huurder van de Kleine Veerweg 9 [nu “De
Huppe”].
Deze koopt de boerderij en landerijen middels een stroman, zijn zwager Hendrik Zuidberg.
De vader van Egbertus Johannes, Jan van den Berg (1816 – 1892) getrouwd met Maria Catharina Reirink
[1819-1873] huurden Kleine Veerweg 9 waarschijnlijk al vanaf de nieuwbouw in 1849.
Zie Kleine Veerweg 9.
Huurder Berend Jan Logtenberg koopt op de veiling in 1892 de boerderij aan de Kleine Veerweg 16.

Deze boerderij heeft er misschien altijd wel zo uitgezien.
Egbertus Johannes van den Berg, is gehuwd met Gesina Maria Zuidberg, geb. in 1871.
Zij krijgen 13 kinderen, waarvan er 3 vroegtijdig overlijden.
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+/_ 1940
Hun zoon Hendrikus Maria [Hein] van den Berg geb.1907, trouwt met Truus Vlaskamp, geb. 1915 en neemt
in de jaren ‘40 de boerderij over.

Foto uit de jaren ’50

Foto uit de jaren ‘80

1979 - 1989
De jongste van hun kinderen is zoon Jan die huwt met Yvonne.
Zij nemen in 1979 de boerderij van Jan zijn ouders over.
In 1989 moeten ook zij wijken voor de stads uitbreiding van Zwolle Zuid.
Jan en Yvonne van den Berg kopen een boerderij in Olburgen, in de IJsselstreek nabij Bronkhorst.
“Stegerenshoek”
Het hele gebied tussen de Steenwetering en nu het Otterpad doorlopend naar de Schellerwade en het Van
Rechterenpad ook doorlopend naar de Schellerwade heette vroeger “Stegerenshoek”.
De inmiddels verdwenen boerderij op nr. 15, [nabij de fietsbrug in het van Rechteren pad] had in 1832, de
naam “Van Stegeren”

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. van den Berg, [Rha, Gld]
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