
Mijn vader was slager Gerrit Wildeboer uit Hollandscheveld. Hij kocht het huis in 1969 
op een veiling (per opbod) voor 21.000 gulden. Ik kan mij nog herinneren dat hij zei 
dat het huis opgeknapt moest worden maar dat de muren voor de leeftijd van het huis 
erg goed waren en de dakconstructie ook  (beschoten eikenhout dak) erg goed was. 
Een dag later boden ze mijn vader direct al 2000 gulden winst. Hier ging hij uiteraard 
niet op in, omdat hij ingenomen was met het huis ondanks de deplorabele staat. De 
restauratie kosten waren +- 50.000 gulden. We hebben alles in tact gelaten tijdens het 
opknappen, dus alle dingen van van der  Werf (vorige bewoner) de kunstschilder niet 
veranderd zoals de prachtige  zitkuil en 'kunstslaapkamer' heel gelaten wat ook jammer 
zou zijn geweest om te verwijderen. Ook het koetshuis met kleine inwendige 
paardenstal bleef onveranderd: het was een prima garage. 

 
Toen we er in gingen wonen 
(verhuizing 15 september 1970) 
moesten we elke dag op en neer naar 
Hollandscheveld en Hoogeveen waar 
we werken of naar school gingen. Het 
gezin bestond uit vader moeder en 7 
kinderen (3 waren de deur al uit).  
 
 
 
We hebben plezierig gewoond in het huis tot 11 maart 1974 toen mijn jongste broertje Anton 
verongelukte tussen Slagharen en Lutten waar hij op een gevaarlijk stuk weg zonder fietspad (die na 
het ongeluk hoe wrang, spoedig werd aangelegd omdat de buurt dit stuk erg gevaarlijk vond) door een 
tegemoet komende auto werd geschept.  
 
 
 
 
 

Een ander broertje (Bert) had het ongeluk voor zijn ogen zien gebeuren. Later op de avond hebben we hem opgehaald uit een weiland waar hij 
verdwaasd en versuft zat te kijken. Er was toen nog geen slachtofferhulp, iedereen was met zichzelf bezig die avond. Hij is deze klap in zijn jonge leven 
niet meer te boven gekomen en kreeg hier later veel last van. Hij ging scheiden van zijn vrouw en kwam om het leven onder raadselachtige 
omstandigheden. 
 
Mijn moeder kon het op een gegeven moment ook niet meer uithouden in het huis door het ongeluk dus mijn vader besloot het huis te verkopen om in 
een andere omgeving te verkeren. Hij verkocht het huis in 1977 voor 350.000 gulden aan makelaar Deen uit Dedemsvaart. 
 
 
Bijlage foto's : zwart wit uit 1969 voor de renovatie, kleuren: uit 1973 
 
Het beste Joop Wildeboer 


