
Boerderijnummer   2.3.070 
Erfnaam    Meddeler 
Oudste vermelding   ca 1830 
Huidig adres    Gelselaarseweg 14 
 
Historie boerderij 
Deze boerderij werd omstreeks 1830 gesticht door Jan Meddeler, op grond eigendom van Hilbert in 
Stokkum (2.1.140). Hij kreeg van Hilbert het recht van opstal op “Hilberts hooyland”. De familie 
Meddeler kocht wat grond, o.a. 1½ ha van Hutteman (2.3.080), dat echter in 1878 weer werd verkocht 
aan Daalwijk op De Bult. 
In 1916 werd de ondergrond van de boerderij aangekocht van de familie Worsink op Hilbert (2.1.081). 
Daarna werd door verschillende aankopen de omvang van de boerderij uitgebreid tot 4½ ha. 
De bewoners vertrokken in 1967 naar een nieuwe woning die naast Broekgerrit was gebouwd. De 
boerderij werd verkocht en sinds die tijd hebben verschillende particulieren hier gewoond. 
Steen in voorhuis wegens verbouw: De Meddeler 1951 
Steen boven niendeure: GIM  HDWM  AHRH  HDAM  (Gerrit Jan Meddeler   HenDrika WenninkMeule   
Albertus Hermanus RouwHof   HenDrika Arendina Meddeler). 
 
Bewoning 
Jan Meddeler (1797-1876) geboren in Geesteren, dagloner van beroep en op 24-12-1821 te Borculo 
getrouwd met Johanna Willemina Rouwhof (1798-1880) uit Gelselaar. 
Zoon Jan Arend Meddeler (1823-1875) linnenwever van beroep, trouwde op 16-05-1857 te Borculo 
met Hendrika te Vaanholt (1828-1898) uit Borculo. Zij hertrouwde na het overlijden van Jan Arend in 
1875 met haar zwager Gerrit Jan Meddeler (1831-1900). 
Zoon Gerrit Jan Meddeler (1865-1957) uit het eerste huwelijk  trouwde op 26-04-1895 te Borculo met 
Hendrika Wenninkmeule (1871-1951) uit Borculo. 
Hun enige dochter Hendrika Arendina Meddeler (1897-1983) trouwde op 29-10-1915 te Borculo met 
Albertus Hermanus Rouhof (1885-1944) uit Borculo. Hendrika hertrouwde 10-11-1945 met Gerrit 
Jan Meyer (*1900) van de Scheper. Zij vertrokken in 1967 naar de nieuwe woning naast buurman 
Broekgerrit. 
Hier woonden vervolgens verschillende gezinnen voor kortere periodes: Harderwijk, Biegstraaten en 
Weeland.  
Tegenwoordige bewoners zijn Betty en Gerda Gemser met hun twee zoons, terwijl in het voorhuis 
dochter Petra en Erik Boonk wonen. 
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