
Boerderijnummer    3.3.055 
Erfnaam    Heriker Molen-Garssen 
Oudste vermelding   ca 1880 
Huidig adres Worsinkweg 5 
 
Historie boerderij 
 
De Heriker Molen met de woning is omstreeks 1880 gesticht door Jan Willem Grevink afkomstig van de Elsener 
Molen. Hij kocht daarvoor ca 20 are grond van de naastwonende Arend Jan Kloosters. Jan Willem was de eerste 
“Heriker Mulder”. Hij had in zijn gezin geen opvolger in het molenaarsbedrijf. Omstreeks 1892 werd Egberdina 

Antonia Leferink, gehuwd met Berend Garssen 
van de molen in Elsen, eigenares van de Heriker 
Molen. Deze familie bleef vooreerst wonen in 
Elsen en maalde koren met beide molens. 
In 1908/1909 woonde hier nog kort de 
molenaarsfamilie Hermus, oorspronkelijk 
afkomstig uit Noord-Brabant. 
 
Vanaf ca 1909 kwam de familie Garssen zelf bij 
de molen wonen. Berend Jan, zoon van Berend 
Garssen, was kort hiervoor de eigenaar geworden. 
Curieus was het feit dat molenaar Berend Jan 
Garssen, nog wonende bij de Elsener molen, koren 
maalde in Herike terwijl tegelijkertijd molenaar 
Hermus, wonende op de Heriker molen, ditzelfde 
deed in de Elsener molen.   

De familie Garssen kreeg de Heriker molen in bezit inclusief enkele hectares grond. Naast het molenaarsbedrijf 
werd er dus ook geboerd: er was een gemengd bedrijf met varkens, kippen en enkele koeien. Later werd via 
successie ca 13,5 hectare grond in Markvelde aan het bedrijf toegevoegd. Deze grond werd geërfd van de ouders 

van Alie Boerman, echtgenote van Herman Garssen. 
De grond in Markvelde werden vooral gebruikt voor 
vetweiders. 
 
Omstreeks 1925 deed de dieselmotor zijn intrede in 
het bedrijf. Er werd toen niet meer met windkracht 
gemalen. De molen verloor haar wieken en werd 
omstreeks 1926 grotendeels gesloopt. Heden staat op 
de plaats van de molen de schuur, waarin nog enkele 
delen van de onderbouw van de molen zijn te 
ontdekken. 

Na de dieselmotor kwam uiteindelijk de electro-motor. Er is koren gemalen tot omstreeks 1965. Gaandeweg 
werd de inkomstenbron verlegd naar de handel in veevoer. De familie Garssen heeft naast het molenaars- en 
boerenbedrijf ook nog een broodbakkerij en een kruidenierswinkel gehad. De bakkerij heeft dienst gedaan tot 

omstreeks 1950 en de kruidenierswinkel was er tot 
ongeveer 1970. 
 
Herman Garssen werd na het overlijden van zijn 
vader Berend Jan in 1964 eigenaar van het bedrijf; 
hij zette de veevoerhandel voort. Later nam zoon 
Jan deze handel over. Dit duurde tot ongeveer 1990 
toen de handel werd beëindigd. 
Na het overlijden van Herman Garssen in 2001 
kwam het huis leeg te staan.  
 
 
 
 
 
 

 

24-03-1925. Lochemse Courant. 
Van de afbraak van een stuk Hollandsch historie nl. de 
molen van den heer Garsen te Herike, zou een zg. vlucht 
worden aangebracht op den molen van de wed. Hartgerink 
te Elsen. Bij het richten brak de ketting van de takel en viel 
de vlucht naar beneden en in den val een groot gedeelte 
van de zg. zwikstelling meenemend. Persoonlijke 
ongelukken kwamen niet voor; de molenaarsknecht,hoewel 
reeds vallende, wist zich nog te grijpen en ontkwam 
zoodoende aan een ernstig gevaar. 

Het molenaarshuis in 2006 

Veevoerhandel en winkel van “de Mulder” in 1956 



Bewoners: 
 
► De eerste bewoner van de “Heriker molen” was omstreeks 1880 Jan Willem Grevink, molenaar, 
geboren in 1860 in Elsen op het Molenaarshuis aan de Plasdijk, zoon van de molenaar in Elsen Jan Willem 
Grevink en echtgenote Geesken Lebbink. Jan Willem was in 1880 getrouwd met Geertruida Hendrika Looman 
(1859-1887), dochter van de Markelose molenaar Jan Looman en Johanna Berendina Zwiers (Dorpsgeschiedenis 
1.1.060). Het paar kreeg 3 kinderen: Gerritje (*1880), Johanna (*1883), die in 1905 in Lonneker trouwde met 
Hendrik Antonie Kuipers uit Goor en Jan Willem, geboren in 1886 en één jaar later overleden. 
 
Na het overlijden van zijn vrouw Geertruida Hendrika in 1887 hertrouwde Jan Willem Grevink in 1888 met 
Gerritje Gijmink (*1868) dochter van Marten Gijmink en Johanna Berendina Scholten op Kooijman (3.2.220).  
Samen kregen zij in Herike 2 kinderen: Geertruida Hendrika Grevink (*1889), die in 1910 in Enschede trouwde 
met Klaas van der Wal uit Hasselt en Jan Willem die in 1890 werd geboren, politieagent in Nijmegen werd en in 
1914 in Elst is overleden. 
 
In 1892 verliet de familie Grevink het erve en vertrok naar Goor om later 
naar Lonneker te verhuizen. Na het vertrek was blijkbaar het huis tijdelijk 
niet bewoond. Er werd evenwel toch koren gemaald: de familie Garssen 
van de Elsener molen zette het bedrijf in Herike voort. 

 
► Omstreeks 1908/1909 
verbleef korte tijd Johannes 
Arnoldus Hermus op de Heriker 
molen. Hij was geboren in 1882 
in Zevenbergen en molenaar 
van beroep. Hij trouwde in 1908 
te Wamel met Johanna van der 
Geyn, geboren in 1886 in 
Wamel. De familie Hermus 
kwam vanaf Gildehaus (D.)  op 
de “Heriker molen”, hierna ging 
het paar naar het Elsener 
Mulderhuis, waar hun 4 
kinderen werden geboren; de 
familie vertrok in 1915 naar 
Nieuw-Vossemeer. 
 
►  Circa 1909 kwam de familie Garssen op de molen: vader 
Berend en de familie van zijn zoon Berend Jan. 
Senior Berend Garssen (1854-1940), molenaar, was geboren in Vorden 
als zoon van Berend Jan Garssen en A. Pellenbarg. Hij kwam in 1882 
op het Elsener Muldershuis. Hij trouwde in 1883 met Egberdina 
Antonia Leferink (1856-1906) van “Peters” te Stokkum (2.1.310). Het 

paar kreeg in Elsen 4 kinderen waarvan er 2 zeer jong overleden. Van hun zonen Berend Jan (1885-1964) en 
Hendrik Jan (1888-1976) ging de eerste samen met zijn gezin en vader Berend naar Herike. Hendrik Jan 
verhuisde naar Oud-Leusen alwaar hij een molen, tot dan eigendom van Spiegel, overnam. Hij trouwde in 1913 
in Dalfsen met Engelbarta Geziena Wolters.   
 
Berend Jan was in 1907 getrouwd met Harmina Wibbelink (1882-1972), geboren als dochter van Hermannus 
Wibbelink en Antonia Wissink op Nijkamp / de Kleine Plegt (3.2.020). Vader en moeder Wibbelink waren in 
1888 naar respectievelijk Rijssen en Deventer vertrokken. Harmina was daardoor opgevoed op Rietman in de 
Achterhoek, waar haar grootmoeder vandaan kwam. 
 
Berend Jan en Harmina hadden in Elsen 2 kinderen gekregen. Egberdina Antonia Garssen werd geboren in 1908; 
zij huwde in 1934 met Hendrik Jan Brunnekreef (Hendrik van de Jager op café Hoekman “De Zon”). Berend 
Harmannus (Herman) Garssen werd geboren in 1909; hij werd de opvolger op de “Heriker Molen”. 
 
 ► In 1934 trouwde Herman Garssen met Alie (Aaltjen) Boerman (1911-1998) uit Markvelde. Herman en 
Alie kregen 3 kinderen. Minie (Harmina Arendina) werd geboren in 1934; zij trouwde in 1959 met Gerrit 
Wissink (“Wonnink”) in Holten. 

Berend Garssen (*1854) omstreeks 
1917 

De molen in Elsen (ca 1930) 



Jan (Jan Diederik Egbert) werd geboren in 1941. Hij trouwde in 1967 met Minie (Willemina) Wibbelink (*1945) 
van Nijenhoes aan de Holterweg (Markelo buitengebied 1.2.490).  Jan en Minie gingen wonen aan de 
Koelertsweg. 
Joke (Berendina Johanna) werd in 1944 geboren. Zij woont in Aalten. 
 
Herman Garssen overleed in 2001, 92 jaar oud, op dezelfde dag van de maand waarop hij geboren èn getrouwd 
was: 29 augustus. De woning bleef hierna onbewoond. 


