Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

2.4.260
de Bute
e
midden 17 eeuw
1975, stond nabij kruising Stationsstraat en Roosdomsweg

Historie boerderij
Deze aanvankelijk kleine boerderij is in de loop der tijd met verschillende namen aangeduid. Zoals
Klein Greven, Stoevenbelt en de Bute. Het stond aan de Stationsstraat – hoek Roosdomsweg,
tegenover het begin van de Schoolstraat. Op de hoek stond een grote schuur.
Het lijkt gesticht te zijn midden 17e eeuw en rond 1700 kwamen er bewoners van het nabij gelegen
erve Greven (2.4.100), hoewel ze voorafgaand aan de vestiging op deze plek enige tijd verbleven op
Bungelers (2.4.080).
Jan Berentz Greven, alias Buite Jan verkocht in 1763 zijn plaatsje, het Kleine Greven genoemd, aan
Berent Reimelink of Stoevenbelt. De bij de boerderij behorende grond bestreek toen het gebied tot
aan Greven’s gaarden (Haverkamp) en tot aan Kusbelt (Schippers).
In 1777 geeft Berent Klein Greven namens zijn zoon Hendrik het versterf aan van de laatstgenoemde
zijn vrouw (Geertjen Visschers) waardoor op de weduwnaar is komen te vervallen 5 scheepel en 2
spint bouwland onder Stokkum.
In 1784 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Gertien Trekop; weduwnaar
Jan Hendrik Wibbelink zal hertrouwen met Aaltjen Hietkamp. Het nagelaten kind is Hendrika. Zij krijgt
voor moederlijke goed f 6,-, 2 linnen bedden met een peuluwe en 2 kussens en moeders kiste met de
kleren. Inventaris: een huys met den gaarden gelegen in de boerschap Busebarge, een stukke landes
gelegen in den Stokkemer Es groot 4 schepel gesay langes Wevers en Jan Smitjans sijn land; verder
een koe en een starke, inboedel des huises. Totale waarde f 915,-.
Schulden aan Derk Hogelaar en Thonis Lubbers betreffende obligaties, obligatie t.g.v. Gerrit
Stokkinkrijf, heeren lasten, doodschulden en andere losse schulden. Totaal f 870,-.
In 1788 verkopen Jan Hendrik Wibbelink en vrouw Aaltjen Hietkamp voor f 635,- aan Derk Hoogelaar
en vrouw Janna Vincent uit Diepenheim, hun eigendommelijke huis en hof te Beusbergen gelegen
naast de huysen van Klossert en Greven groot 6 schepel gesaay en nog een stukke land op den
Langenberg naast de landen van Smit Jannes en Wevers groot 1 mudde.
In 1789 kocht Theunis Vedders, afkomstig van de Kleine Plas (1.0.195) aan het Kerkplein, het
boerderijtje De Bute voor 532 gulden van Derk Hogelaar uit Diepenheim.
De vorige bewoners de fam. Wibbelink hadden geld geleend van deze Hogelaar en konden de schuld
niet terug betalen; zij stichtten dan ook een nieuw boerderijtje (2.4.160) in het Beusbergerveld (nu
Beukenlaantje) en namen de erfnaam Bute mee; heden bewoond door de fam. Nijmeyer.
De eerste generaties Vedders die op de Bute woonden waren wevers van beroep. Hieraan ontsproot
ook de kleermakerstak van de Vedders in het dorp Markelo.
De Vedders’en waren later landbouwers, maar daarnaast gedurende vele jaren ook vrachtrijders en
“sjouwers” met paardenkracht. Vooral voor de buurman, molenaar Buursink, werd de nodige vracht
vervoerd, maar ook de verhuur van paardenkracht aan de gemeente ten behoeve van het
wegenonderhoud vormde een vaste inkomstenbron. Bovendien was men gespecialiseerd in
houtvervoer.
6-10-1790 Register 50e Penning.
Geeft Jan Dijkink uit Markelo aan gekogt te hebben van Teunis Vedders ongeveer een half mudde
bouwland gelegen onder Markel voor de summa f 297,De verkoopakte wordt 3 jaar later opgemaakt:
Ik Wilh. Jalink j k dr en wegens Hooger Overigheid verw. Richter van Kedingen certificeere mits
deezen, dat voor mij en assessoren Mart van der Horst en Jan de Wilde, persoonlijk in indicio
erschenen zij Teunis Vedders.
als vader en voogd over zijne minderjarige kinderen, in welke laatste qualiteit hem op desselfs verzoek
't Rigterlijk Content ad lunc actum, zoonodig verleend word bij deesen en verklaarde hij compt. ten
gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontvangene volle kooppenn. ad f 297-10- landsedelijk
te cedeeren, te transporteren en over te dragen een hoek gaarden land waarin en aangelegen en
gecompactendeerd is het stukjen door compt. van D.H. Snel te Deventer aangekogt en theste loc.

Prothocollo op heden aan hem overgedragen; sijnde dezen hoek grondt nu in alles groot min of meer
een half mudde en kennelijk tusschen de landen van Jan Oings te Markelo met den eenen eine aan
de Straat en met den anderen einde aan een Dijaconie gaarden gelegen. En zulks met zijn lusten en
lasten, regten en geregtigheden aan en ten erflijken profijte van Jan Dijkink, desselfs huisvrouw en
erfgenaemen, dewelke den compt. daar wat aanervende kragt deezes, terwijl zij zig met de zijnen
daarvan thans verklaarde onterft; met belofte deezen erfcoop, cessie, transport en opdragt ten allen
tijde te zullen caveeren, als na regten verpligt, onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien.
S.A.L. in kennisse der waarheid heb ik de Rigter deezen neffens den compt. getekend en gezegeld.
Actum Goor den 10 Decemb. 1793.
Wilh. Jalink Rigter
Toenijs Vedders.
1799-1800 RAO. 62.2. inv.nr.46. Processtukken rechterlijk archief Kedingen.
Jan Harmen Vedders, in huwelijk hebbende Geertjen Klosters van Kusbeld
ca
Grietjen Klosters, bij absentie van haar man Beerend Roosdom, geassisteerd door Jan Klosters. Eis
tot voldoening van door eisers vrouw van gedaagde verdiend loon. Niet geheel compleet.
In 1799 doen Jan Harmen Vedders en zijn vrouw Geertjen Klosters een proces aan tegen zijn zwager
Berend Rosedom en zijn vrouw Griete Klosters over een loonkwestie. Hiervan zijn vele processtukken
bewaard gebleven.
Hieronder een fragment uit dit proces:
Gecompareerd in deeze Gerichte Jan Harmen Vedders in huwelijk hebbende Geertjen Kloosters op
Kusbeld geasssisteerd met P.W. Hulsken die in deezen tot zijn bediende gequalificeert en doet na
vergeefsche aanmaningen omni meliori modo pandinge aan alle gereede goederen toebehoorende
Berend Rosedom en vrouw Griete Klosters ten einde daar aan te verhaalen S.E.C. en onder afslag
van alle bewijslijke betaaling en regtmatige kortinge een som van 27 gulden, 22½ el smaldoek en 3 el
breeddoek haar komende weegens drie jaaren meideloon. Met verzoek van insinuatie, inthimatie en
decreet als na regte cum expensis.
Is daarin onder anderen aan Geertjen Klosters, nu getrouwd aan Jan Harmen Vedders, met gemaakt
jaarlijxs ses guldens, zo lange ongetrouwd bleef en bij haar bleef inwonen, doende huisbeste en
onderhoud hebbende en eeten en drinken.
Het advijs in exceptioneele zaaken tusschen Jan Harmen Vedders, in huwelijk hebbende Geertjen
Klosters op Kusbeld, origineele pandeijscher en geexcipieerde ter eener en Grietjen Klosters, bij
absentie van haarer man Berend Roosdom, onder adsistentie van Jan Klosters, als mombar,
origineele pandverweerdersche en excipiente ter andere zijde op den 7 Dec 1799 voldongen op
verzoek van parthije door deezen Landgerigte van Kedingen vervolgens ter belening verzonden,
ingekomen zijnde. Zo doe ik ondergetekende Rigter van Kedingen aan uw Jan Harmen Vedders noie
uxoris voorm. daarvan bij deezen wheete en uw tevens citeeren om op zaterdag den 15 deezer
maand Maart des morgens bij 't klimmen der zon in het mij bevolen Gerigt te erschijnen ten einde, na
erlegging der door uw gecrediteerde Gerigts Jura, mitsgaders der sportul en advijs gelden, hier agter
gespecificeerd, voorm. advis te hooren uitleezen; met inthimatie, dat bij uw uitblijven of niet erlegging
der gespecificeerde gelden, op aanhouden van uwe parthije zal decreteeren, doen en laaten
wedervaaren wat regt is.
Wordende deeze om te strekken als na behooren met overgaeve van een dubbeld aan uw van
Gerigts weegen geinsinueerd, met last aan den onderrigter om van zijn gedaan exploict informa te
relateeren. Ten welks oirconde deeze hebben gegeeven onder mijn hand en zegel.
Actum Goor den 7 Maart 1800. Wilh. Jalink Rigter.
In 1800 bezit Stoevebelt 3 koeien en 1 kalf.
1811-1815 huisnr 671.
In 1811 en 1815 bestond de veestapel uit 3 koeien, terwijl de bedrijfsomvang slechts 1½ ha bedroeg.
Na de markedeling in 1857 kreeg het een grootte van bijna 5 ha.
In 1811 koopt Jan Harmen Vedders de helft van een gaarden gelegen te Beusbergen:
Voor Wolter Jalink Griffier van het Vredegeregt des kantons Goor, waarneemende de functie van
keizerlijk notaris, residerende te Goor in het arrondissement Almelo, departement der Monden van
den IJssel en in tegenwoordigheid der nagenoemde en meede ondergetekende getuigen.
Zijn gecompareerd Berend Teunis Gorkink, timmerman, voorzien van een patent aan hem afgegeven
door den Rigter van Kedingen over deezen jaare en Diena Schutten, zijne huisvrouw, welke hij tot het
uitbrengen deezer acte authoriseert, wonende gemelde Berend Teunis Gorkink en Diena Schutten in
heet dorp Markelo, Gerigts Kedingen no 483 in dit kanton.

Dewelke onder vrijwaaring ter zaake van evictie en gebreeken hebben verkogt aan Jan Harmen
Vedders, wever insgelijks voorzien van een patent, en desselfs huisvrouw Geertjen Kusbeld,
woonende deze Jan Harmen Vedders en Geertjen Kusbeld in de Buurschap Beusbergen bij Markelo
no 671 in dit kanton en zijnde gemelde Jan Harmen Vedders bij het passeeren deeser acte
tegenwoordig en dezelve accepteerende.
De halfscheid van een gaarden groot in zijn geheel vijf spind lands zonder dat de koperen of
verkoperen elkanderen wederzijdsch wegens onder- of overmaat vergoeding zullen kunnen vraagen,
zijnde gemelde gaarden vanouds genaamd Schutten gaarden en waarvan de wederhelft bij de
verkooperen in eigendom blijft, geleegen in de Buurschap Beusbergen voormeld en belendende ten
oosten aan de halfscheid die de verkooperen aan zig behouden, ten westen en zuidwesten aan het
land van Gerrit Hendrik Kistemaker, ten noorden aan die van Harmen Wansink en Berend Egbers en
ten zuiden aan de Smitjans Steeg.
De verkogte halfscheid van den voorzeiden gaarden is bezwaard voor het tegenwoordige met twee en
veertig centimes of vier stuivers verpondingen jaarlijks, welke verpondinge over den jaare agttien
hondert en tien blijkens aan ons vertoonde generaale quitancie en gedaene verklaaring dat deezen
gaarden daaronder meede begreepen was is aanbetaald en van welke vertooning van quitancie wij in
dorso van dezelve hebben doen blijken.
De kooperen zullen de gekogte gaarden grond kunnen aanvaarden zodra de vrugten welke de
verkooperen daarop tans hebben, zullen zijn ingeoogst en daarover van die tijd af kunnen beschikken
en dezelve gebruiken zo en in diervoegen als de verkooperen het regt hadden om te doen mits
daarvan te rekenen van den eersten January agttienhondert twaalf betaalende de belastingen welke
daarop liggen of in het vervolg op gelegd mogten worden, blijvende dit lopende jaar ten laste van den
verkooperen.
De verkooperen verklaaren dat de verkogte gaarden grond aan hun in eigendom toebehoorde als
dezelve door den eersten comparant Berend Teunis Gorkink verkreegen en geerft hebbende uit de
nalatenschap van wijlen zijne ouders Hendrikus Gorkink in zijn leven bakker van beroep en Teunisken
Ikkink zijn huisvrouw, volgens derzelver testamentaire dispositie, opgerigt voor ons fungeerend notaris
in onze toenmalige qualiteit van Rigter van Kedingen op den drie en twintigsten november 1800 en
een, alhier vertoond.
Bovendien verklaaren den gemelden verkooperen Berend Teunis Gorkink en Diena Schutten op de
straffe tegen bedriegerij vastgesteld, die hun door de ondergetekende fungeerend notaris zijn
uitgelegd geworden, welke zij gezegd hebben wel te verstaan en waaraan zij zig onderwerpen, dat de
bovenomschreeven en verkogte gaarden grond van hunnentwegen met geen hypotheecq bezwaard
is.
Zijnde deezen koop geschied voor eene somma van eenhondert en vijf franken bedraagende vijftig
guldens, welke de koperen aan verkooperen bereids in goede muntspecien hebben toegeteld en
welke deeze erkennen ontvangen en overeenkomstig bevonden te hebben en waarvan quiteeren.
Aangezien welken koopprijs de tegenwoordige minute is geschreeven op een zegel van dertig
stuivers, ter voldoening aan artikel vijf en vijftig de regeerende ordonnantie op het kleinzegel.
Op deeze wijze is alles overeengekoomen en bepaald tusschen partijen, die om deeze tegenwoordige
ter executie te kunnen leggen domicilie verkiezen op hunne bovengemelde en hier vooren uitgedrukte
woonplaatsen, op welke plaatsen partijen toestemmen dat alle geregtelijke acten en apploicten aldaar
geinsinueerd van waarde zijn zullen en zulks niettegenstaande alle veranderingen van woonplaatsen
welke parthijen in het vervolg zouden mogen doen belovende den geheelen inhoud deezer acte
getrouwelijk naar te koomen; verbindende ten dien einde alle hunne tegenwoordige en toekomstige
goederen, afstand doende aan alles wat met deeze tegenwoordige strijdig zoude moogen zijn. En
word hiervan uitgegeven acte aan de koperen voornoemd ten hunnen koste dewelke insgelijks de
verdere kosten van deezen koop met den aankleeve van den gedragen zaken.
Gedaan en gepasseerd te Goor ten huize van den fungerende notaris bovengemeld no 103 in
tegenwoordigheid van Reinier Navers en Willem ten Rouwenhorst, beide wevers wonende te Goor,
getuigen ten deezen uitdrukkelijk verzogt den eenendertigsten Augustus agttienhondert elf.
En op de verklaring door voornoemde Diena Schutten gedaan dat zij niet kan schrijven hebben na
behoorlijke gedaene aanmaaning de verdere comparanten, benevens de gemelde getuigen en
fungerenden notaris na gedaene voorleezing de tegenwoordige minute getekend, welke gebleeven is
onder de bewaaring en in het bezit van gemelden fungerenden notaris Wolter Jalink.
Berend Theunis Gorkink
J.H. Vedder
R. Navers getuige
W. ten Rouwenhorst getuige
Wolter Jalink
Testament Jan Harmen Vedders opgemaakt in 1816:
Voor Wolter Jalink openbaar notaris in de residentie van Goor, hoofdplaats van het kanton van dien

naam, arrondissement Almelo, provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid der nagenoemde vier
getuigen
compareerde Jan Harmen Vedders, wever woonende in Beusbergen, gemeente en kanton van Goor
no 671, zijnde hij comparant gezond naar ziel en lichaam, zijn geheugen en oordeel hebbende, zoals
bleek uit zijne redeneeringen en gesprekken. Zo met de voornoemde notaris als met de nagenoemde
getuigen en hebbende den voornoemden notaris zig ten verzoeke van den comparant en ten na te
melden einde ter zijner voormelde woonstede begeven, alwaar ook geroepen zijn en zig meede
begeeven hebbende vier hier nagenoemde getuigen.
Dewelke, in het vooruitzigt van den dood en na zijne ziele aan God haaren Schepper te hebben
aanbevoolen, heeft gemaakt en aan voornoemden notaris in tegenwoordigheid der nagenoemde
getuigen opgegeven of voorgezegd zijn testament en bevel van uittersten wil hetwelk de voornoemde
notaris heeft opgeschreeven, zodaanig als hetzelve door den testateur is opgegeven en hierna volgd.
Ik geef en legateer aan Geertruid of Geertjen Klosters, mijne huisvrouw alle mijne goederen, roerende
en onroerende, inschulden, regten en actien en in het algemeen al hetgeen verder of anders mijne
nalatenschap zal uitmaken, zonder uitzondering en stelle haar dus tot mijne algemeene legateusse of
erfgenaame. En wanneer gemelde mijne vrouw voor mij mogt zijn overleeden, alsdan stelle ik tot
mijne erfgenaamen in haare plaats mijn halven broeder Gerrit Jan Vedders en zijne aanstaande vrouw
Jenneken Kobben ten einde dezelve in dat geval mijne geheele nalatenschap, zo roerende als
onroerende goederen, inschulden, regten en actien, niets uitgezondert erven en in vollen eigendom
bezitten, voorbehoudens in allen gevalle aan mijnen vader Teunis Vedders, dat gedeelte mijner
nalatenschap hetwelk de wet ten zijnen behoeve buiten beschikking steld.
Ik herroep alle testamenten welke ik zoude mogen gemaakt hebben voor het tegenwoordige, waarbij
ik alleen bepale als mijnen uittersten wil bevattende.
Deeze aldus gedaan opgegeven door den testateur aan gemelden notaris en geschreeven, staande
de voorzeide opgave door gemelden notaris in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen en
vervolgens is dit testament door dezelven notaris in tegenwoordigheid der getuigen, voorgeleezen aan
den testateur welke gezegd heeft dit alles wel te verstaan en daarbij te volharden als zijnen wil
uitdrukkende.
Gedaan en gepasseerd ter woonstede van den testateur bovenomschreeven, in tegenwoordigheid
van Jan Harmen Oolberink, bouwman in Beusbergen no 661 en van Harmen Koenderink, bouwman in
Beusbergen no 659 en van Berend Dijkink zonder beroep, woonende te Markelo gemeente van Goor
no 465 en van Arent Jan Greven, zonder beroep woonende in Beusbergen no 658. Alle vier getuigen
hiertoe expres verzogt den negenden January agttienhondert zestien des namiddags ten vier uuren.
En heeft den testateur met de gemelde getuigen en den notaris na de gemelde voorlezing
ondertekend dit testament hetwelk gebleeven is in het bezit en onder de bewaring van gemelden
notaris.
J.H.Vedders
J.H.Oolbrink
H.Koenderienk B. Diekink A. Jan Greven Wolt. Jalink notaris
Memorie van aangifte der nalatenschap van Teunis Vedders na zijn overlijden in dec. 1818:
Wij ondergetekenden Jan Harmen Vedders landbouwer en Gerrit Jan Vedders wever, beiden
wonende in de Boerschap Beusbergen no 101 Schoutambt Markelo, provincie Overijssel, kiezende
domicilie ten onze huize voormeld.
Verklare dat de nalatenschap van Teunis Vedders, onzen vader, overleden den 28 december 1818
ten onzen huize en aldaar laatst gedomicilieerd geweest, door ons zijne kinderen geerfd wordt.
En verklaren wij voorts dat tot deze nalatenschap geene onroerende goederen behoren en dat door
dit overlijden geen fidei commis is gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen, mitsgaders dat door
niemand buiten de opgemelde erfgenamen, iets uit deze nalatenschap wordt genoten.
Markelo den 1. augustus 1819.
J.H.Vedders
G.J.Vedders
De ondergetekende Schout der gemeente Markelo verklaart dat voor zoo veel hem bekend is, den
overledenen Teunis Vedders geene onroerende goederen heeft nagelaten.
Markelo den 1 augustus 1819 de Schout voornoemd.
Volgens overlevering is Gerrit Jan Vedders met Napoleon in 1811 mee geweest naar Rusland. We
vinden hem dan ook bij een lijst van personen die opgeroepen worden en zich moesten melden. Geen
van allen wilden uiteraard mee; ze geven dan ook allemaal een motief op om onder deze dienstplicht
uit te komen.
Oud archief Goor inv no 262 Stukken betreffende de conscriptie:
Alphabetische lijst der jongelieden welk in 1789 gebooren zijn:
o.a. Vedders, Gerrit Jan zoon van Teunis Vedders en wijlen Aaltjen Rusgemors, wever te Markelo
ged. den 27 Dec. hebbende het doorgaans sterk in 't lijf.

Hij zou gevlucht zijn en enkele maanden ondergedoken zijn geweest bij de Visker aan de
Visschersdijk in het Stokkumerbroek.
Persoonlijke gegevens Gerrit Jan:
lengte 1 mt 67,9 mond klein haar bruin kin rond wenkbrauwen bruin aangezicht ovaal
ogen blauw tint gebruind
voorhoofd hoog neus puntig, bovendien had hij een pokdalig gezicht
en wordt vermeld dat hij meewerkt om de vereiste inlichtingen te geven.
In december 1815 compareren Gerrit Jan Vedders en Jenneken Kubben voor de notaris i.v.m. hun
voorgenomen huwelijk:
Voor Wolter Jalink openbaar Notaris in de residentie van Goor, hoofdplaats van het kanton van dien
naam, arrondissement Almelo, provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid der nagenoemde en
meede ondergetekenden getuigen
compareerden Gerrit Jan Vedders, weversknegt woonende in Beusbergen, gemeente en kanton van
Goor no 671, meerderjarig zoon van Teunis Vedders en van wijlen Aaltjen te Ruskemors, zijn vader
en moeder, makende hij comparant ten deezen de bedingen op zijn eigen naam.
En dan nog de gemelde Teunis Vedders, bouwman als meede Jan Harmen Vedders, wever en
Geertruid of Geertjen Klosters zijne huisvrouw, welke hij tot het uitbrengen deezer acte autoriseerd,
broeder en schoonzuster van den bruidegom Gerrit Jan Vedders, woonende met gemelde Teunis
Vedders in Beusbergen no 671 voormeld.
En eindelijk Harmannus Vedders, wever woonende te Neede, kanton Borculo, provincie Gelderland,
broeder van den bruidegom, alle alhier comparanten ter eene,
en Jenneken Kobben, werkbode bij gemelde Teunis Vedders en ten zijnen huize in Beusbergen no
671 woonagtig, meerderjarig dogter van Wolter Kobben, timmerman en van Elsken Straten, zijne
huisvrouw, beide overleden, ten deezen insgelijks de bedingen makende op haar eigen naam, ter
anderen zijde.
Dewelke uit aanmerking van het voorgenoomen huwelijk tussen dien gemelde Gerrit Jan Vedders en
Jenneken Kobben, hetwelk binnenkort zal worden voltrokken, hebben bepaald de bedingen en
voorwaarden van hun toekomstig huwelijk zo als hierna volgd
Art.1
Er zal eene algemeene gemeenschap tussschen de aanstaande echtgenooten plaats hebben van alle
hunne goederen, roerende en onroerende, tegenwoordige en toekomstige, zonder eenige
uitzondering nog voorbehouding.
Art.2
De goederen van den aanstaanden bruidegom bestaan
1. in het eenvierde gedeelte van het Plaatsjen Klein Greven of Vedders, welk plaatsjen bestaat in een
huisje gemerkt no 671. Een gaarden bij het huis groot een mudde lands, tusschen Klosters en de
Kerkdijk Stege en een stuk bouwland groot een mudde in den Langenberg bij de Hulpe tusschen de
landerijen behoorende onder de erven Kremer en Dijkink en
2. in het eenvierde gedeelte in de roerende goederen hieronder gespecificeerd.
Bovendien heeft de voornoemde Harmannus Vedders, bruidegoms broeder bij deeze tegenwoordig
en in aanmerking van het voormelde huwelijk aan de aanstaande echtgenooten die zulks accepteren,
gedaan eene onherroepelijke gifte onder de levendigen van zijn eenvierde gedeelte in het plaatsjen
Klein Greven of Vedders hierboven gespecificeerd, wordende de onzuivere huur van het voormelde
plaatsjen voor het geheel door partijen begroot op vier en twintig guldens jaars en van zijn eenvierde
gedeelte in de roerende goederen, welke stuksgewijze alhier volgen, te weten:
Een klok waardig
f 8,Drie paar bedden, drie peuluwen en zes kussens waardig
f 45,Twaalf lakens en agt slopen waardig
f 12,Een schotel, een tépot, en boterschotel alles van tin
f 1,10
Drie kopere koffijketels waardig
f 3,10
Een lepelbord met twaalf tinnen lepels, zes ijzere vorken
en drie messen waardig
f 1,Vijf bonte schotels en elf borden waardig
f 2,Twee spiegeltjes waardig
f 1,Twaalf paar Delftsch tégoed waardig
f 1,Een spinde waardig
f 1,10
Een tafel waardig
f 2,Zeven stoelen waardig
f 1,Twee wielen en een haspel waardig
f 2,Een paar bedgordijnen, een val en een schoorsteenval
f 1,10

Een koffijmole en een tébus waardig
Drie ijzere potten waardig
Een pan en een hangijzer waardig
Een ketting, een tang en vuurlepel waardig
Een stene doorslag, vier koppen, drie borden, een roompot
en twee potjes, alles grof aardewerk waardig
Een karne, een melkton en een leupen waardig
Twee wateremmers en een kuipen waardig
Een baktrog waardig
Twee weefgetouwen met dezelve toebehooren waardig
Twee kleerkisten waardig
Een wan, drie grepen, een schup, een hooyvork, een laadvork,
drie vlegels, een hark, een gaffel, twee bouwzigten, een
zeis en een haar samen waardig
Twee tonnen, een zaadkist en drie zakken waardig
Een grijsbonte koe oud tien jaar waardig
Een zwartbonte koe oud zes jaar waardig
Een schimmelde koe oud vijf jaar waardig
Twee varkens waardig
Vier ganzen en vijf hoenders waardig
Drie vimme rogge (een vim is ± 100 schoven) waardig
Twee vimme boekweit waardig
Twee schepel garst waardig
Het gewas op drie schepel land met rogge waardig
Het gewas op een half spind lands zijnde tarwe waardig
Een uitstaande vordering is te goede tien gulden waarvan
het vierde part in voormelde gifte is begrepen
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f 1,f 2,f 1,f 1,10
f 30,f 10,-

f 3,f 3,f 30,f 30,f 28,f 20,f 4,f 18,f 8,f 2,f 18,f 2,-

f 10,-------Totaal f 309,Deeze gifte is gedaan onder conditie dat de aanstaande echtgenooten welke zig hiertoe verbinden bij
deezen, zullen betalen het aandeel of vierde part van donateur in de gemeene boedels, schulden
bedragende weegens opgenomen geld van Jan Dijkink drie hondert guldens en wegens kleine
schulden en rente tesamen drie en vijftig guldens; voorts dat dezelve zullen uitkeeren aan den
donateur eene som van vijftig guldens en aan zijn vader Teunis Vedders vier guldens jaarlijks zolang
denzelve leeft; en dat zij boven dit alles nog voor de halfscheid zullen dragen de kosten van
onderhoud zo in voedsel, kleeding en huisvesting van gemelde zijn vader Teunis Vedders levenslang,
als van zijne begravenis na zijn overlijden.
Art.3
De goederen welke de bruid ten huwelijk aanbrengd en als huwelijksgoed daarsteld bestaan in een
derde gedeelte in eene pretensie van zeventig guldens haar competeerende uit de nalatenschap van
haar broeder Jan Harmen Kobben, waarvan zij de bruidegom heeft doen blijken, gelijk hij verklaard en
in haarer kist en kleederen door partijen tesamen begroot op vijftig guldens.
Art.4
Niettegenstaande de uitgestrektheid der gemeenschap bij artikel 1 bepaald, zal den bruidegom door
geregelde inventarissen of andere autentieke acten moeten doen blijken van alle roerende goederen
welke aan de bruid aanstaande huwelijk zullen te beurt vallen en aanerven.
Art.5
Indien bij ontbinding der gemeenschap de bruid of haare kinderen gebruik willen maken van het
vermogen hetwelk de wet hun vergund om daar van afstand te doen, zal zij bruid of hare kinderen zo
die er zijn alleen en met uitsluiting der andere erfgenaamen het regt hebben om terug te neemen al
hetgeen de bruid tans als huwelijksgoed aanbrengd, en hetgeen haar geduurende de gemeenschap
zal opgekomen zijn, en zulks zonder tot eenige schulden of lasten der gemeenschap gehouden te zijn,
al was zij daar in gecondemneerd, of al had zij daarvoor verbinden; waaromtrent zij door bruidegom
en uit zijne goederen gevrijwaard en schadeloos gesteld zal worden.
Art.6
De aanstaande echtgenooten aan elkanderen bewijzen willende geven van hunne wederzijdsche
toegenegenheid doen zij bij deze tegenwoordige acte eene wederkeerige en onherroepelijke gifte
onder de levendigen aan de langstlevende van hun lieden ingeval van kinderloos overlijden der
eerststervende van alle goederen, roerende en onroerende, inschulden, regten en actien, welke de
eerststervende zal komen na te laten, zonder eenige uitzondering nog voorbehouding; dog wanneer

de eerststervende kinderen nalaat, zal deeze gifte als niet gemaakt beschouwd worden; en ingeval
bruidegom eerst sterft zonder kinderen na te laten en zijn vader Teunis Vedders hem overleefd, in dit
geval zal de voormelde door hem gedaene gifte de vermindering ondergaan van dat gedeelte zijner
nalatenschap hetwelk de wet ten behoeve van gemelde zijn vader buiten beschikking steld, dog
overigs in volle kragt blijven.
Art.7
Aangezien de bedoeling en wille der aanstaande echtgenooten en van de verdere partijen en
comparanten in deeze acte is, dat voortaan het voormelde Plaatsjen Klein Greven en verderee
roerende goederen hiervooren gespecificeerd door de aanstaande echtgenooten ter eener en door
Jan Harmen Vedders en Geertjen Klosters zijne vrouw ter anderen zijde, ieder voor de helft in
eygendom zullen bezeten worden, en hetzelve Plaatsjen door hun in gemeenschap zal worden
gebouwd en bewoond. Zo heeft de voornoemde Teunis Vedders bij deeze tegenwoordige acte, aan
bovengemelde Jan Harmen Vedders en Geertjen Klosters zijne vrouw, die zulks accepteeren gedaan
een formeele en onherroepelijke gifte onder de levendigen van zijn geregte eenvierde gedeelte in het
Plaatsjen Klein Greven bovengemeld, als meede van zijn vierden part in de bovenomschreven en
getaxeerde roerende goederen; onder beding dat de voormelde Jan Harmen Vedders en vrouw
Geertjen Klosters, die zij hier te bijderen verbinden, behalven de voldoening van des donateurs
aandeel in de bovengemelde schulden bedragende drie hondert drie en vijftig gulden, zullen uitkeren
aan Harmannus Vedders, zoon van donateur een som van vijftig gulden, als mede dat zij zullen
bekostigen de helft van het onderhoud van hem donateur in voedsel, kleeding en huisvesting, zolang
hij leeft en op eene behoorlijke wijze en boven dit alles aan donateur jaarlijks vier gulden zullen
uitkeren; gelijk zij ook zullen betaalen de helft der begraveniskosten na zijn overlijden; verklaarende
de aanstaande echtgenooten en voornoemde Harmannus Vedders in deeze gifte en beschikking
genoegen te neemen.
En hebben de voornoemde Jan Harmen Vedders en vrouw Geertjen Klosters zig voorbehouden om
ten allen tijde wanneer zij goedvinden hunne helft in de voormelde roerende en onroerende goederen
aan de aanstaande echtgenooten te cedeeren en over te geven, mits dat de aanstaande
echtgenooten welke zig nu voor als dan daartoe verbinden, in dat geval aan gemelde Jan Harmen
Vedders en vrouw zullen uitkeeren en betaalen eene som van zestig guldens eens.
Op deze wijze is alles overeengekomen en bepaald tusschen partijen die om deeze ter exemtie te
leggen domicilie kiezen op hunne bovengemelde woonplaatsen, op welk Plaatsjen enz
niettegenstaande enz belovende enz verbindende enz afstand doende enz.
Waarvan acte, gedaan en gepasseerd te Goor ten kantore van gemelde notaris in tegenwoordigheid
van Reinier Navers en van Karel de Lat, beide wever woonende te Goor, getuigen ten deezen
uitdrukkelijk verzogt den acht en twintigsten December achttienhondert vijftien; en op de verklaaring
door de voornoemde Geertruid Klosters en Jenneken Kobben daartoe aangemaand zijnde gedaan,
dat zij niet kunnen schrijven of tekenen, hebben de overige comparanten met de getuigen en den
notaris na gedaene voorlezing, geteken deeze minuute welke gebleven is in het bezit van gemelden
notaris.
G.J. Vedders
T. Vedders
J.H. Vedders
H.M. Vedders
R. Navers
K. de Lat
Wolt. Jalink notaris.
Memorie van aangifte der nalatenschap van Geertruit Klosters na haar overlijden in 1819:
Ik ondergeteekende Jan Harmen Vedders, landbouwer wonende in de Boerschap Beusbergen no 101
Schoutambt Markelo, provincie Overijssel, kiezende domicilie ten mijnen huize aldaar, verklare:
Dat Geertruit Klosters op den 23 Jan. 1819 ten mijnen huize te Beusbergen voormeld, alwaar zij laatst
gedomicilieerd is geweest, is overleden.
Dat de overledene bij testament den negenden January achttienhonderd zestien voor den notaris
Wolter Jalink te Goor, provincie voormeld gepasseerd, haren echtgenoot aangever hier bovengemeld
tot hare universele erfgenaam heeft benoemd.
Dat wijders het actief van des overledene boedel bestaat in de volgende goederen:
1. Een vierde gedeelte van het plaatsjen Kleingreven op Vedders, bestaande in een huisje gemerkt no
101. Een gaarden bij het huis groot een mudde lands, tusschen Klosters en de Kerkdijk Stege en een
stuk bouwland groot een mudde in den Langeberg bij de Hulpen, tusschen de landerijen behoorende
onder de erven Kremer en Dijkink, alles in voorzeide Boerschap gelegen, waardig in zijn geheel
negenhonderd gulden.
2. Drie schepel land met rogge bezaaid, waardig dertig gulden.
3. Een schepel land met boekweit bezaaid, waardig vier gulden.
4. Vijf schepel land met zomervruchten bezaaid en beplant, waardig dertig gulden.
5. Drie koebeesten, waardig acht en tachtig gulden.
6. Twee varken, waardig tien gulden.

7. Drie ganzen, vier hoenders, waardig twee gulden zeventig cent.
8. Huismeubelen en bouwgereedschappen, waardig een honderd negen gulden.
9. Twee weefgetouwen en daartoe behoorende gereedschappen, waardig dertig gulden.
10.De klederen van de overledene, waardig een en twintig gulden.
Bedragende alzoo het totaal van het actief een vierde gedeelte, is f 321,92
Het passief des boedels bestaat in het volgende:
1. Een restant van een kapitaal ten behoeve van Jan Dijkink te Beusbergen volgens geregtelijke
obligatie de dato 20 november 1798 ter som van twee honderd vijftig gulden.
2. Aan de weduwe van Teunis Breukink te Beusbergen wegens hooipacht achttien gulden.
3. Aan de eigenaars van het Stoevelaar Broek wegens hooipacht dertien gulden.
4. Aan de Heer Leen te Lochem, koopman in laken, vijf gulden.
5. Aan Arend Rosendom te Markelbroek vijf gulden.
6. Aan Willem Ikkink, timmerman te Markelo twee gulden.
7. Aan Jan Bode op Effink een restant wegens een gekocht koebeest twaalf gulden.
8. Aan Hendrik Wolters twee mudden rogge, waardig elf gulden.
9. Aan den Heer Hendrik Wilhelm Stroink, Predikant te Markelo, wegens landpachte twaalf gulden.
10.Dood en begraveniskosten twee en twintig gulden.
Bedragende alzoo het totaal van het passief der nalatenschap een vierde gedeelte, is f 104,07
Bedragende alzoo het zuiver overschot des boedels de som van twee honderd zeventien gulden vijf
en tachtig en een halve cents.
Dat de overledene ingeval van ab intestato overlijden, tot harer erfgenamen zoude hebben nagelaten
haaren broeder Arend Klosters op Rosendom onder Markelo en hare zuster Grietjen Klosters,
wonende te Beusbergen, beide in het Schoutambt Markelo.
Dat wijder door dit overlijden geen fide commis is gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen is.
Goor den 10 February 1820. J.H. Vedders.
Memories van Successie betreffende de nalatenschap van Jan Harmen Vedders na ovl in 1831:
Gerrit Jan Vedders, landbouwer en vrouw Jenneken Kobben door haren man geauthoriseert,
wonende te Beusbergen no 101 in de gemeente Markelo provincie Overijssel kiezende domicilie ter
hunner gemelde woonstede verklaren dat Jan Harmen Vedders op den 31 January dezes jaars ter
woonstede van aangeveren alwaar hij laasts is gedomiliceerd geweest, overleden is.
Dat de nalatenschap bestaat in de onverdeelde halfscheid der volgende goederen:
1. Een woonhuis en brandschopje met een gaarden groot veertig roeden gelegen in Beusbergen no
101 voor de som waardig f 200,2. Een stuk bouwland den Langenberg groot zestig roeden tusschen Zwier Meengs en Arend
Kempers, half waardig f 70,3. Een gaardeken groot vijftien roeden tusschen Jan Harmen Oolberink en Wolter Kistemaker, half
waardig f 25,4. De huismeubelen en gereedschappen half waardig f 38,5. Twee koebeesten en een zwijn halfwaardig f 32,6. De kleederen van den overledene waardig f 7,Totaal van het actief f 372,Dat daartegen het passief des boedels bedraagt in de halfscheid der volgende schulden:
1. Aan Hermannus Vedders voor den afkoopprijs van ... deel in de voorzeide goederen volgens acte
gepasseerd voor den notaris Jalink te Goor den hondert gulden, alhier f 50,2. Aan Albert Warmelink volgens obligatie van den 1 mei 1827 een kapitaal groot driehonderd gulden
a 4 % verschijnende den 1 Mei, half f 150,Het lopend jaar interesse 9 maanden negen gulden, half f 4,50
3. Aan Jan Meengs volgens obligatie van 1 Mei 1824 een kapitaal van vijftig gulden a 4 %
verschijnende den 1 Mei, half f 25,Het lopend jaar interesse 9 maanden een gulden en vijftig cents, half f 0,75
4. Wegens hooipagt van 1830 aan Gerrit Jan Visschers veertien gulden, half f 7,5. Aan den Heer Willem Gotte voor hooipagt van 1830 vijf gulden twintig cents, half f 2,60
6. Aan de genees- en heelmeester Claassen te Goor f 2,50
7. Aan de genees- en heelmeester Gantvoort te Neede f 4,50
8. Dood- en begrafeniskosten f 18,Totaal f 264,85
Recapitulatie
Het actief bedraagt f 372,- en het passief f 264,85. Zuiver saldo f 107,15.
Dat erfgenamen in den boedel zijn de aangever Gerrit Jan Vedders, halven broeder van den

overledene en Jenneken Kobben denzelven in den verwantschap mee bestaande, krachtens zijne
beschikking bij testament gepasseerd voor de notaris Jalink te Goor den 9 January 1816. Dat ab
intestato erfgenamen zouden zijn geweest den eersten aangever voor de helft en Hermannus
Vedders, halve broeder van den overledene voor de wederhelft. Wijders dat door dit overlijden geen
fide commis is gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen en door niemand buiten opgemelde
erfgenamen uit den nalatenschap wordt genoten.
Beusbergen, den 4 October 1831.
G.J. Vedders
Dit + merk is gesteld door Jenneken Kobben die verklaarde niet te kunnen
schrijven.
In 1820 is Gerrit Jan vermeld in een lijst van namen waaruit blijkt dat hij bij de brandweer is en wel als
"adsistent pijpgast".
Op 21 december 1825 koopt Gerrit Jan Vedders een stuk land, groot een mudde gezaay, gelegen in
den Beusberger Esch bij den zoogenaamden Hemmel voor f 50,In 1827 is Gerrit Jan Vedders f 2,10 verschuldigd wegens personele belasting.
Archief Kasteel Weldam Marke Stokkum
In 1830 klagen de boeren van Beusbergen bij de Markerigters van Stokkum over het gebrek aan
schaddengrond i.v.m. langdurige hoge waterstanden van de afgelopen 2 jaar. Zij willen op andere
veen- en moerasgronden hun schadden zien te vinden. Hiervoor hebben ze toestemming nodig.
Zij voeren aan geen geld te hebben om elders dure brandstoffen te moeten kopen. Ook Gerrit Jan
Vedders tekent mee.
In 1843 verbouwt Gerrit Jan de volgende veldgewassen in bunders:
aardappelen 0,3 boekweit 0,3 kool 0,075 koolzaad/raapzaad 0,075 mangelwortelen 0,0125
paarden- en duweboonen 0,1 rogge 0,6
spurrie 0,3
tarwe 0,025
tuin en moesland 0,025
vlas- en lijnzaad 0,05
wortelen 0,05
Eerste testament Gerrit Jan Vedders opgemaakt in 1850:
Op heden den twaalfden maart des jaars achttien honderd vijftig ten woonhuize van natenoemene
comparant testator te Markelo, compareerde voor ons Petrus Jan Fabius notaris in het arrondissement
Deventer provincie Overijssel, residerende te Rijssen en in tegenwoordigheid der natenoemen en
mede ondergeteekende getuigen:
Gerrit Jan Vedders, van beroep landbouwer wonende te Markelo en bij ons notaris bekend.
Dewelke verklaarde op heden bij testament te willen beschikken en daartoe dan ook dadelijk
overgaande, zoo heeft hij comparant die in het volle bezit was van zijne verstandelijke vermogens,
aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen zijnen uitersten wil nader zakelijk opgegeven, zooals
die opgave ook reeds vroeger door hem buiten tegenwoordigheid der getuigen aan mij notaris was
gedaan en het opstel door mij was gereed gemaakt, hetwelk ik notaris in duidelijke bewoordingen heb
geschreven zooals de erflater zijnen uitersten wil mij heeft te kennen gegeven als volgt:
Ik herroep alle vroegere door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.
Ik legateer aan mijne huisvrouw Jenneken Keuben het levenslange vruchtgebruik van alle mijne met
den dood natelatene goederen.
Ik stel en benoem tot mijnen eenigen en universeelen erfgenaam van alle mijne met den dood
natelatene goederen, zoo roerende als onroerende, mijne zoon Antony Vedders onder verpligting van
uitkeering der navolgende legaten:
Ik legateer aan mijnen zoon Wolter Vedders en zulks tot voldoening van zijn aandeel in mijne
nalatenschap eene som van negen en twintig gulden en de halfscheid in het slechtste weefgetouw.
Ik legateer aan mijnen zoon Jan Vedders mede tot voldoening van zijn aandeel in mijne nalatenschap
eene som van negen en twintig gulden en wanneer hij bij de loting voor de Nationale Militie een
dienstpligtig nummer hebt, nog bovendien eene som van tien gulden benevens jaarlijks een hemd tot
zijn vijfentwintigsten jaar toe.
Ik legateer aan mijne dochters Willemina, Aaltjen, Johanna en Geertrui Vedders tot voldoening van
hun lieden aandeel in mijne nalatenschap aan ieder hunner de halfscheid in een onder- en bovenbed
met dertien pond nieuwe veren en den inslag met wit en grijs katoen en woldoeken bedgordijnen met
val, terwijl het tevens mijne wil en begeerte is dat gemelde mijne kinderen zoolang zij ongehuwd
blijven eenen vrijen ingang in het ouderlijk huis zullen houden en dat mijnen zoon Antony Vedders
jaarlijks voor mijne dochters Johanna en Geertrui Vedders zal moeten weven tot hun dertigste jaar

toe, wanneer zij niet eerder mogten trouwen.
Ik legateer aan mijne dochter Engele Vedders, huisvrouw van Gerrit Jan Rozendom, de halfscheid in
twee vlasdoeken bedlakens en vier kussensloopen, meer tot voldoening van haar aandeel in mijne
nalatenschap.
Ik legateer aan mijnen zoon Antony Vedders mijnen beverschen jas en aan mijne drie zoonen
hiervoren genoemd gezamenlijk mijn overige kleederen.
De opgave der vorenstaande uiterste wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen door den erflater
aan mij notaris gedaan en het opstel door mij gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater alvorens de
voorlezing daarvan is geschied, zijnen wil in voege voorschreven nader zakelijk aan mij notaris in
tegenwoordigheid der getuigen opgegeven waarna in tegenwoordigheid der getuigen de uiterste wil
door mij notaris aan den erflater is voorgelezen en na welke voorlezing door mij notaris aan den
erflater is afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, hetwelk hij net ja heeft
beantwoord, alles in tegenwoordigheid der getuigen.
Gedaan en gepasseerd ten dage, jare en plaatse voorschreven, alles in tegenwoordigheid van Jan
van Dam, molenaar wonende te Markelo en Reinier Immink, arbeider wonende te Rijssen, ten deze
verzochte en bij mij notaris bekende getuigen, dewelke dit testament dat als minute in bewaring van
mij notaris is verbleven met den comparant testator en mij notaris na voorlezing hebben geteekend.
G.J. Vedders
P.J. Fabius notaris
J.v. Dam
R. Immink.
Tweede testament Gerrit Jan Vedders opgemaakt in 1875:
Op heden den zevenden september des jaars eenduizend achthonderd vijf en zeventig is voor mij
Willem Fredrik van der Muelen, notaris binnen het arrondissement Deventer, standplaats Goor in
tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:
Gerrit Jan Vedders, landbouwer wonende te Markelo mij notaris bekend welke bekwaam en genegen
om zijn testament te maken aan mij notaris zijnen uitersten wil zakelijk buiten tegenwoordigheid der
getuigen heeft opgegeven, naar aanleiding waarvan die wil door mij notaris is opgesteld en
geschreven als volgt:
De erflater benoemt en stelt tot zijnen eenigen en algeheelen erfgenaam zijn zoon Antonie Vedders te
Markelo voor alles wat hij erflater zal komen na te laten niets daarvan uitgezonderd, onder verpligting
om aan zijne broeders en zusters of afkomelingen hun dien in gereed geld uit te keeren elk t'stuk eene
som van negen en twintig gulden in voldoening van het hen komend onbeschikbaar erfdeel of zoo
veel meer der gereed geld als blijken mogt aan hunne legitime portie te ontbreken.
Alvorens de voorlezing daarvan is geschied heeft de erflater zijnen uitersten wil nader zakelijk in
tegenwoordigheid der getuigen opgegeven waarna de als voormeld in geschrift gebragte uiterste wil
door mij notaris aan den erflater is voorgelezen en door mij aan hem afgevraagd of het voorgelezene
zijnen uitersten wil bevat hetwelk hij toestemmend heeft beantwoord, al hetwelk zoo voorlezing,
afvraging en beantwoording mede in tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gehad.
Gedaan en verleden te Markelo ten woonhuize van den erflater op dag en jaar voorschreven in
tegenwoordigheid van Fredrik Jan Nijland en Willem Meenderink, landbouwers beide wonende te
Markelo als getuigen, welke met den erflater nevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing
deze minute hebben geteekend.
G.J. Vedders
F.J. Nijland
W. Meenderink
W.F.van der Muelen not.
Boedelscheiding na overlijden van Gerrit Jan in 1877:
Op heden den elfden july des jaars een duizend achthonderd zeven en zeventig zijn voor mij Willem
Fredrik van der Muelen, notaris te Goor, in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen verschenen:
Teundina Oolbrink, weduwe van Wolter Vedders, landbouwster wonende onder Markelo in
hoedanigheid van moeder en wettelijke voogdesse over hare minderjarige kinderen Arend en
Jenneken Vedders, gesprotten uit het huwelijk met gedachten haren echtgenoot.
Gerrit Jan Roosdom, landbouwer wonende onder Markelo als in gemeenschap van goederen gehuwd
met Engeltje Vedders.
Gerrit Schreurs, rietdekker wonende onder Markelo als in gemeenschap van goederen gehuwd met
Willemina Vedders.
Hermannus Dijkjans, landbouwer wonende onder Markelo als in gemeenschap van goederen gehuwd
met Aaltje Vedders.
Welke comparanten aan mij notaris bekend, verklaren bij deze goed te keuren en te bekrachtigen de
uiterste wil door nu wijlen Gerrit Jan Vedders gemaakt bij openbare akte den zevenden september
achttien honderd vijf en zeventig, voor mij notaris verleden en den vier en twintigsten mei achttien
honderd zeven en zeventig met den dood bekrachtigd, zich verbindende om dien uitersten wil te
zullen eerbiedigen en gestand doen tegen uitbetaling van de daarbij aan de comparanten besproken

negen en twintig gulden per staak op den eersten november achttien honderd zeven en zeventig.
En is ten deze mede verschenen Antonie Vedders, landbouwer wonende onder Markelo, die als bij
vooraangehaalden uitersten wil als erfgenaam benoemd en met die uitbetaling belast, zich verbindt
om die negen en twintig gulden per staak op den eersten november achttien honderd zeven en
zeventig aan de daarop regthebbenden te zullen uitbetalen.
Waarvan acte. Gedaan en verleden te Markelo ten huize van Gerrit Hendrik Meenderink te Markelo op
dag en jaar voorschreven in tegenwoordigheid van Johannes Euphemius Carel Nijhuis,
kantoorbediende en Jan Hendrik Boswinkel, afslager beide wonende te Goor, als getuigen welke met
de comparanten nevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.
T. Oolbrink
G.J. Roosdom
G. Schreurs
H. Dijkjans
A. Vedders
J.E.C. Nijhuis
J.H. Boswinkel
W.F. van der Muelen not.
Met betrekking tot bovenstaande boedelscheiding wordt Jan Vedders, de jongste zoon van wijlen
Gerrit Jan Vedders, in onderstaande akte apart vermeld:
Op heden den achtsten augustus des jaars een duizend achthonderd zeven en zeventig is voor mij
Willem Fredrik van der Muelen, notaris te Goor in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen
verschenen:
Jan Vedders, kleermaker wonende te Markelo, welke verklaart bij deze goed te keuren en te
bekrachtigen de uiterste wil door nu wijlen Gerrit Jan Vedders gemaakt bij openbare acte den
zevenden september achttien honderd vijf en zeventig voor mij notaris verleden en den vier en
twintigsten mei achttien honderd zeven en zeventig met den dood bekrachtigd zich verbindende om
dien uitersten wil te zullen eerbiedigen en helpen uitvoeren tegen uitbetaling van de daarbij aan hem
besproken negen en twintig gulden.
En is ten deze mede verschenen Antonie Vedders, landbouwer wonende te Markelo die als bij
voorschreven uitersten wil met de uitbetaling van die negen en twintig gulden belast en voldoening
daarvan aan den eersten comparant zie zulks aanneemt in vollen en vrijen eigendom, afstaat en
overdraagt vijf aren en dertig centiaren bouwland gelegen onder Markelo en kadastraal bekend onder
sectie E en uitmakende het noordelijk gedeelte van nummer 46, zoo als dit op het terrein is gesplitst.
Behoorende tot de nalatenschap van voormelden erflater zonder dat daarvan eigendomsbewijzen
bestaan of iets bekend is van eenige overschrijving ten kantore der hypotheken.
De eerste comparant treedt dadelijk in het bezit van het hem overgedragene om daarmede van nu
aan te kunnen doen en handelen naar welgevallen en verklaart tenslotte den comparant Antonie
Vedders te stellen en te vestigen in den volkomen eigendom van alle overige tot de nalatenschap van
voormelde erflater behoorende goederen zonder deswege iets meer te vorderen te hebben.
Waarvan acte. Gedaan en verleden te Markelo ten huize van Gerrit Hendrik Meenderink op dag en
jaar voorschreven in tegenwoordigheid van denselven Meenderink, kastelein en Willem Meenderink,
landbouwer beide wonende te Markelo, als getuigen welke met de comparanten, die aan mij notaris
bekend zijn, nevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.
J. Vedders
A. Vedders
G.H. Meenderink W. Meenderink
W.F. van der Muelen not.
Bij de memories van successie bij het overlijden van Gerrit Jan Vedders in 1877 vinden we de
volgende bezittingen:
Huis, erf, bouw- en weiland en heide ter grootte van 5 hect. en 1 are.
Anthony Veddders was in 1829 knecht bij erve Meengs.
Voor de Nationale Militie is hij in 1837 bij loting het nr 42 ten deel gevallen, hetgeen inhoudt dat hij tot
geene dienst verpligt is.
e

e

Onder het bewind van Anthony Vedders, 2 helft der 20 eeuw, groeide het landbouwbedrijf in korte
tijd uit tot ruim 11 ha. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw werd door enkele aankopen de
bedrijfsomvang gebracht op ruim 18 ha. In die periode werden er ook weer bouwterreinen verkocht
aan de Stationsstraat ten behoeve van woningbouw.
In 1885 vindt er een boedelscheiding plaats waarbij Anthony Vedders nog al wat grond erft via de
Egberts familie:
Op heden den negen en twintigsten april des jaars achttien honderd vijf en tachtig zijn voor mij Willem
Fredrik van der Muelen, notaris te Goor in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen, verschenen
Willem Egbers en Anthony Vedders, landbouwers beide wonende te Markelo, de laatste als in
algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Egbers, beide aan mij notaris bekend,
Te kennen gevende dat Berend Egbers en Fenneken Elkink in leven echtgenooten bij hunne

testamenten den vierden january achttien honderd vijf en vijftig voor den notaris Wijnen verleden, aan
hunne dochter bovenbenoemde Maria Egbers, hebben gelegateerd elk veertig Nederlandsche roeden
............te harer keuze in de whare van de marke van Stokkum onder Markelo.
Dat sedert de verdeeling dier welke de legateuse in voldoening van dat legaat in gebruik heeft de
oostelijke tachtig aren van een stuk weiland onder Markelo, kadastraal bekend onder sectie F numero
422, geheel groot een hectare, twee en dertig aren en zestig centaren.
Dat dit perceel geheel staat te name van den eersten comparant en nu wijlen Anthony Egbers die bij
de aangehaalde testamenten tot erfgenamen gesteld en met de afgifte der legaten belast zijn.
Dat Anthony Egbers inmiddels is overleden en bij zijn testament den zeventienden november achttien
honderd een en tachtig voor mij notaris verleden den eersten comparant tot zijn erfgenaam heeft
benoemd, zoodat de verpligting tot afgifte thans op hem alleen berust.
En verklaarde de eerste comparant dienvolgens aan den tweeden comparant die zulks aanneemt
afgifte te doen van ongeveer tachtig aren weiland, uitmakende het oostelijk gedeelte van
vooraangehaalde kadastraal perceel, zooals dat gedeelte op het terrein van het westelijk gedeelte is
afgescheiden, hem stellende in den volkomen eigendom met magtiging op den bewaarder van het
kadaster om deze afgifte bij het kadaster toe te passen.
Partijen verklaren dat in deze geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of aan
hen bekend zijn.
Gedaan en verleden te Markelo ten huize van Gerrit Hendrik Meenderink in tegenwoordigheid van
denselven Meenderink, tapper en Arend Jan Heilersig, gemeente-ontvanger, beide wonende te
Markelo als getuigen welke met de comparanten nevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing
deze minute hebben geteekend.
W. Egbers
A. Vedders
G.H. Meenderink
A.J. Heilersig
W.F. van der Muelen not.
Testament Anthony Vedders opgemaakt een week voor zijn dood in 1889:
Voor mij Pieter Ludovicus Bosch, notaris gevestigd te Markelo, arrondissement Almelo, in
tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen is verschenen
Anthony Vedders, landbouwer wonende onder Stokkum, gemeente Markelo. Welke comparant
begeerende over zijne natelatene goederen bij het tegenwoordige testament te beschikken, zijnen
uitersten wil aan mij notaris buiten tegenwoordigheid der getuigen zakelijk heeft opgegeven,
tengevolge van welke opgave ik een opstel heb geschreven in duidelijke bewoordingen, als volgt:
Ik herroep alle te vooren door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen. Ik benoem tot mijnen eenigen
erfgenaam mijn zoon Gerrit Jan Vedders, landbouwer wonende te Stokkum voornoemd, en zulks van
al hetgeen waarover ik op het ogenblik van mijn overlijden de vrije beschikking zal hebben.
De comparant heeft voorts in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen zijnen voorschreven
uitersten wil nader zakelijk opgegeven, waarna die door mij notaris aan den comparant is voorgelezen,
zoodanig als die hiervoor geschreven staat en na die voorlezing hem afgevraagd of het voorgelezene
zijnen uitersten wil bevat, waarop hij uitdrukkelijk heeft verklaard dat het zijnen uitersten wil bevat,
welke voorlezing, afvraging en beantwoording heeft plaats gehad in tegenwoordigheid der beide
nagenoemde getuigen.
Waarvan acte. Gedaan en verleden te Stokkum voormeld ten woonhuize van den comparant op
heden den dertienden april achttien honderd negen en tachtig in tegenwoordigheid van den
Hoogwelgeboren Heer Pieter Hendrik Baron Taets van Amerongen, secretaris ontvanger van het
Waterschap de Schipbeek en Hendrik Jan ter Welle, arbeider beide wonende te Markelo, als getuigen
ten deze verzocht en met den comparant mij notaris bekend.
En onmiddelijk na gedane voorlezing van deze akte in haar geheel hebben de comparanten, de
getuigen en ik notaris deze minute onderteekend.
A. Vedders
P.L. Bosch not.
P.H.Taets v. Amerongen
H.J. ter Welle
Akte van scheiding na het overlijden van Anthony Vedders in 1889:
Voor mij Pieter Ludovicus Bosch, notaris gevestigd te Markelo, arrondissement Almelo, in
tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen zijn verschenen:
1. Maria Egberts, weduwe van Anthony Vedders, landbouwster wonende onder Stokkum gemeente
Markelo.
2. Gerrit Jan Vedders, landbouwer wonende onder Stokkum gemeente Markelo.
3. Gerrit Jan Schottink, landbouwer wonende te Markelo, in gemeenschap van goederen onder deze
wet gehuwd met Berendina Frederika Vedders.
Welke comparanten verklaarden te willen overgaan tot de scheiding en verdeeling van den
gemeenschappelijken boedel bestaan hebbende tusschen nu wijlen Anthony Vedders en zijne
echtgenoote Maria Egberts voornoemd, alsmede van de nalatenschap van eerstgemelde.

Vooraf te kennen gevende.
Dat Anthony Vedders, gewoond hebbende te Markelo aldaar is overleden den twintigsten april
achttien honderd negen en tachtig, die bij zijn testament op den dertienden april achttien honderd
negen en tachtig voor genoemden notaris Bosch verleden, zijnen zoon Gerrit Jan Vedders
voornoemd, heeft benoemd tot erfgenaam van zoodanig gedeelte zijner nalatenschap als waarvoor de
wet hem de vrije beschikking gaf en verder tot zijne wettige erfgenamen heeft nagelaten zijne beide
kinderen bij de eerste comparante in echt verwekt zijnde, de comparant sub 2 Gerrit Jan Vedders,
benevens Berendina Frederika Vedders, echtgenoote van den comparant sub 3 Gerrit Jan Schottink,
zoodat de comparant Gerrit Jan Vedders genastigd is voor twee derde gedeelten en de comparant
Gerrit Jan Schottink voor een derde gedeelte.
Dat de comparanten zijn overeengekomen als allen meerderjarig zijnde, de roerende en onroerende
goederen tot gemelde gemeenschap en nalatenschap behoorende, in der minne tesamen te schatten.
Staat van den gemeenschappelijken boedel.
Actief
1. De inboedel bedoeld in artikel 570 van het Burgerlijk Wetboek, benevens de werktuigen tot den
landbouw behoorende onderling geschat op f 530.
2. Contante penningen bij het overlijden van den erflater in kas f 50.
3. Een perceel bouwland gelegen onder Markelo op den kadastralen ligger dier gemeente bekend in
sectie E nummer 307, bouwland zeventien aren en tachtig centiaren, onderling geschat op f 90.
4. Een perceel hooiland in het Apengoor onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie G
nummer 273, hooiland een hectare, vijf en vijftig aren en zeventig centiaren geschat op f 800.
5. Een perceel bouwland in den Dorpesch onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie H
nummer 440, bouwland zeven en vijftig aren geschat op f 420.
6. Een perceel veengrond in het Herikerveld onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie D
nummer 1394, veengrond vier en dertig aren en veertig centiaren geschat op f 30.
7. Een perceel heide en bouwland in het Dijkerhoekerveld onder Markelo, op gemelden ligger bekend
in sectie H nummer 1502, heide een hectare, dertien aren en tachtig centiaren en bouwland acht en
veertig aren en twintig centiaren geschat op f 160.
8. Een perceel bouwland de Looakker onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie E nummer
118, bouwland vier en veertig aren geschat op f 200.
9. Een perceel heide in het Achterhoekerveld en veen onder Markelo, op gemelden ligger bekend in
sectie H nummer 1361, heide een hectare, negentien aren en vijftig centiaren geschat op f 200.
10.Een perceel bouwland op den Langenberg onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie D
nummer 51, bouwland negen en vijftig aren en zeventig centiaren geschat op f 200.
11.Een perceel bouwland te Beusbergen onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie E
nummer 28, bouwland dertien aren en vijftig centiaren geschat op f 130.
12.Een huis en erf te Beusbergen onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie E nummer 45,
huis en erf twee aren en tachtig centiaren geschat op f 500.
13.Een perceel weiland te Beusbergen onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie E nummer
821, weiland vijftig aren en vijftig centiaren geschat op f 400.
14.Een perceel weiland en heide te Beusbergen onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie
E nummer 2127, weiland negen en veertig aren en zestig centiaren, 2128 heide twaalf aren en veertig
centiaren en 2129 heide acht en veertig aren geschat op f 162.
15.Een perceel weiland in de Beusbergermaten onder Markelo, op gemelden ligger bekend in sectie F
nummer 342, weiland twee en veertig aren en tachtig centiaren geschat op f 85.
16.Een perceel weiland en heide in het Voorste Broek onder Markelo, op gemelden ligger bekend in
sectie F nummer 1307, weiland en heide twee en tachtig aren en veertig centiaren geschat op f 500.
17.Twee percelen heide in het Dijkerhoekerveld onder Markelo, opgemelden ligger bekend in sectie H
nummer 2341, heide negen en twintig aren en 2342 heide een hectare, zestien aren en tien centiaren
geschat op f 150.
18.Een en vijftig aren en tachtig centiaren bouwland te Beusbergen onder Markelo, uitmakende een
zuidelijk deel van het perceel voorkomende op gemelden ligger van Markelo sectie E nummer 46,
bouwland geheel groot zeven en vijftig aren en tien centiaren, waarvan de noordelijke vijf aren en
dertig centiaren behooren aan Jan Vedders en consorten, op het terrein behoorlijk aangegeven
geschat op f 520.
Totaal van het actief f 5127.
Passief
Aan Fa. Stokkentreeft en zonen, winkeliers te Markelo voor geleverde winkelwaren in dit jaar tot
overlijden f 50.
Aan G.J. Stokreef, veearts te Markelo voor veeartsenijkundige diensten in dit jaar tot overlijden f 2,40

Aan Docter van Dissel, geneesheer te Lochem voor geneeskundige diensten in dit jaar tot overlijden f
26.
Eene onderhandsche schuldvordering ter zake van geleende gelden ten behoeve van Hendrik Jan
Oolbrink, boerenknecht te Stokkum en ten laste van den erflater blijkens bewijs geteekend een
november achttien honderd zeven en zeventig, rentende vier percent, groot in kapitaal f 150.
Waarbij komt rente vanaf een november achttien honderd acht en tachtig tot en met den dag van
overlijden is f 2,83
Totaal van het passief f 231,23
Zoodat de gemeenschap zuiver bedraagt f 4895,77
Waarin de eerste comparante gerechtigd is voor de helft, zijnde f 2447,88, terwijl de wederhelft, zijnde
f 2447,88 uitmaakt de nalatenschap van den erflater Anthony Vedders, waarvan nog moet worden
afgetrokken de begrafeniskosten van den erflater, zijnde f 40.
Zoodat zijne nalatenschap zuiver bedraagt f 2407,88
Waarin gerechtigd zijn de comparant Gerrit Jan Vedders sub 2 genoemd voor tweederde gedeeltens
ter som van f 1605,25 en de comparant Gerrit Jan Schottink, als in huwelijk hebbende Berendina
Frederika Vedders, voor eenderde gedeelte ter som van f 802,63.
Als nu tot de voorgenomen scheiding en verdeeling overgaande wordt met onderling overleg toe en
aanbedeeld aan Maria Egberts, weduwe van Anthony Vedders comparante sub 1 genoemd, het
levenslange vruchtgebruik van den inboedel, de contante penningen, sub 1 en sub 2 omschreven, van
de onroerende goederen sub 3 tot en met 14 en sub 16, 17 en 18 omschreven, tegen de door partijen
bij deze geschatte waarde, gelijk staande met haar aandeel van f 2447,88.
Aan Gerrit Jan Vedders, comparant sub 2 genoemd, den blooten eigendom van den inboedel, de
contante penningen sub 1 en 2 omschreven van de onder 18 omschreven tegen de door partijen bij
deze geschatte waarde van f 2594,11.
Hij neemt voor zijne rekening de schulden van de begrafeniskosten tot een bedrag van f 271,23 en
moet uitkeeren aan den comparant Gerrit Jan Vedders een bedrag van f 717,63. Samen f 988,86.
Zoodat er juist overschiet zijn zuiver aandeel van f 1605,25
Aan Gerrit Jan Schottink, als in huwelijk hebbende Berendina Frederika Vedders, comparant sub 3
genoemd, in vollen eigendom het perceel weiland in de Beusbergermaten onder Markelo, sectie F
nummer 342 sub 15 omschreven voor de daarbij afgetrokken waarde van f 85.
De uitkeering voormeld door den comparant Gerrit Jan Vedders van f 717,63.
Aldus is juist zijn aandeel f 802,63
Titels van eigendom.
Eene onderhandsche koopakte geteekend te Delden den tienden augustus achttien honderd drie en
vijftig, geregistreerd te Goor den een en twintigsten october achttien honderd drie en vijftig en
overgeschreven ten hypotheekkantore te Deventer den zeventienden januari achttien honderd vier en
vijftig in deel 100 nummer 54.
Eene onderhandsche koopakte geteekend te Markelo den vierden october achttien honderd negen en
zestig, geregistreerd te Goor den zestienden november achttien honderd negen en zestig en
overgeschreven ten hypotheekkantore te Deventer den tienden december achttien honderd negen en
zestig in deel 224 nummer 76.
Partijen verklaren dat aan voorschreven onroerende goederen geene meerdere titels van eigendom
bestaan en voorzover bekend nimmer meerdere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats
gehad.
En hiermede verklaren de comparanten den gemeenschappelijken boedel bestaan hebbende
tusschen Anthony Vedders en Maria Egberts, alsmede de nalatenschap van eerstgenoemde op de
aangeduide wijze tot hun volkomen genoegen te hebben gescheiden en verdeeld, afstand doende van
alle recht tot herscheiding en herrekening en elkander vrijwarende ter zake van het aan ieder
toebedeelde de onroerende goederen overdragende met alle zoodanige active en passive servituten,
rechten en gerechtigheden, uit over en door wegen als daartoe van ouds behooren, zullende de
goederen door den eerste comparant in gebruik en gunst kunnen worden aanvaard mits de lasten
betalende.
De comparante Maria Egberts, weduwe Anthony Vedders, zal de haar in vruchtgebruik toebedeelde
zaken moeten gebruiken en beheeren, zooals ten aanzien van vruchtgebruikers bij de wet is
voorgeschreven, doch is van het stellen van zekerheid vrijgesteld.
De comparant Gerrit Jan Vedders zal de aan den Gerrit Jan Schottink te doene uitkeering van zeven
honderd zeventien gulden en drie en zestig cents moeten doen binnen drie maanden na overlijden der
vruchtgebruikster of ophouden van het vruchtgebruik en zonder bijbetaling van rente, terwijl de
comparant Gerrit Jan Vedders op zich neemt de voldoening van alle schulden en kosten dezer
scheiding met belofte de mede comparanten daarvoor ten allen tijde te zullen vrijwaren.

De comparanten verklaren ter uitvoering dezes domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder
dezes minuutakte.
Waarvan akte.
Gedaan en verleden te Markelo ten kantore van mij notaris op heden den een en dertigsten juli
achttien honderd negen en tachtig, in tegenwoordigheid van Hendrickus Johannes van Dam,
molenaar en Hermannus Klein Horstman, boerenknecht beide wonende onder Markelo, als getuigen
ten deze verzocht en met de verschenen personen aan mij notaris bekend.
En hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing
onderteekend.
M. Egberts G.J. Vedders P.L. Bosch not. G. J. Schottink
H.J. van Dam H. Klein Horstman
Aangifte successierechten na overlijden Marie Egberts in 1891:
Memorie van aangifte voor recht van successie betrekkelijk de nalatenschap van Marie Egberts,
overleden 18-12-1891 te Markelo. De ondergetekenden
1. Gerrit Jan Vedders, landbouwer wonende onder Stokkum gemeente Markelo en
2. Gerrit Jan Schottink, landbouwer wonende onder Markelo in wettelijke gemeenschap van goederen
gehuwd met Berendina Frederika Vedders.
Te deze zake domicilie kiezende ten kantore van den notaris P.L. Bosch te Markelo, verklaren dat op
den 18-12-1891 te Stokkum voormeld, waar zij harer laatste woonplaats had, is overleden Marie
Egberts weduwe van Anthony Vedders, die bij haar testament op den 13-4-1889 voor genoemden
notaris Bosch verleden, haar zoon Gerrit Jan Vedders voornoemd, heeft benoemd tot erfgenaam van
zoodanig gedeelte harer nalatenschap als waarover de met haar vrije beschikking gaf en verder tot
harer wettelijke erfgenamen heeft nagelaten harer beider kinderen bij wijlen harer genoemden
echtgenoot bij haar in echt verwekt zijnde de ondergetekende Gerrit Jan Vedders, benevens
Berendina Frederika Vedders, echtgenote van den ondergetekende Gerrit Jan Schottink, zoodat Gerrit
Jan Vedders erft 2/3 gedeelte en Gerrit Jan Schottink 1/3 gedeelte.
Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenamen en andere dan de hierna te vermelde
in vruchtgebruik bezat en dat door haar overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging zijn
overgegaan of vervallen.
Dat door de overledene niets anders is nagelaten dan haarer kleeren en lijfstoebehooren volgens de
wet geschat op f 15.
Dat door het overlijden van de erflaatster is vervallen het vruchtgebruik dat zij bezat van de hierna
volgende onroerende goederen aan haar in vruchtgebruik toebedeeld bij ene acte van scheiding op
den 31-7-1889 voor genoemden notaris Bosch verleden, is overgeschreven ten hypotheekkantore te
Deventer den 12-8-1889 deel 369 no 34 en dat nu tot den vollen eigendom is gekomen de
ondergetekende Gerrit Jan Vedders aan wie die goederen in blooten eigendom zijn toebedeeld,
bestaande die goederen uit een huis, schuur en erf met bouwland, weiland en heide gelegen onder
Markelo ten kadaster van Markelo bekend, vervolgens
sectie E nr 307 bouwland 17 aren, 80 centiaren
sectie G nr 273 weiland 1 hectare, 55 aren, 70 centiaren
sectie H nr 440 bouwland 57 aren
sectie D nr 1394 weiland als schaddengrond 34 aren, 40 centiaren
sectie H nr 1502 heide met dennenopslag 1 hectare, 62 aren
sectie E nr 118 bouwland 44 aren
sectie H nr 1361 weiland en heide 1 hectare, 19 aren, 50 centiaren
sectie D nr 51 bouwland 59 aren, 70 centiaren
sectie E nr 28 bouwland 13 aren, 50 centiaren
sectie E nr 821 weiland 50 aren, 50 centiaren
sectie E nr 2127 weiland 49 aren, 60 centiaren
sectie E nr 2128 heide 12 aren, 40 centiaren
sectie E nr 2129 weiland 68 aren
sectie F nr 1307 weiland 82 aren, 40 centiaren
sectie H nr 2341 heide 29 aren
sectie H nr 2342 heide 1 hectare, 16 aren, 10 centiaren
sectie E nr 2539 huis 1 are, 48 centiaren
sectie E nr 2540 bouwland 53 aren, 32 centiaren
Aldus getekend te Markelo, 31 december 1893. G.J. Vedders G.J. Schottink.
Gerrit Jan Vedders was voor de Nationale Militie ingeschreven voor de lichting van het jaar 1868; hij is
vervolgens door den militieraad vrijgesteld van den dienst uithoofde te zijn de eenige wettige zoon.

In 1888 is er bijzonder veel sneeuw gevallen en bij plotseling opkomende dooi is er zoveel water van
de Markelosche Berg gekomen dat enkele varkens van Vedders verdronken zijn.
Aanstelling van een voogd na het overlijden van Gerrit Jan voor de dan nog alle 5 minderjarige
kinderen. (Kantongerecht Goor 1902):
Op 16 Januari 1900 twee verschenen voor ons Mr. E.E. van Riemsdijk Kantonrechter te Goor
bijgestaan door de Griffier in het lokaal onzen gewone terechtzittingen op het Raadhuis te Goor de
navolgende bloed-aanverwanten Anthony oud 19 jaar, Jan Hendrik 17 jaar, Hendrik 14 jaar, Maria
Hendrika 10 jaar, Berend Jan 4 jaar, minderjarige kinderen gesproten uit het huwelijk van wijlen Gerrit
Jan Vedders, laatstelijk gewoond hebbende te Markelo, overleden aldaar 24 Januari 1899, Egberdina
Johanna Klumpers, landbouwster te Markelo en door ons te worden geraadpleegd over de benoeming
van een toezienden voogd over genoemde minderjarige kinderen, te weten: van vaderszijde: Jan
Vedders 69 jaar kleermaker te Markelo, oudoom, Gerrit Jan Schottink 46 jaar landbouwer te Markelo,
aangehuwd oom.
van moederszijde: Willem Klumpers 39 jaar landbouwer te Markelo, oom, Gerrit Hendrik Altena 38 jaar
landbouwer te Markelo, aangehuwd oom.
Door ons geraadpleegd omtrent de persoon wiens benoeming tot toezienden voogd over genoemde
minderjarigen het meest in desen belang zouden zijn, stelden ons deze comparanten voor als
zoodanig te benoemen de comparant Willem Klumpers voornoemd.
Wij hebben daarop benoemd tot toezienden voogd over genoemde minderjarigen de comparant
Willem Klumpers voornoemd, oom van moederszijde die zich bereid verklarende die betrekking te
aanvaarden onmiddelijk daarop in onze handen op de wijze zijnen godsdienst en gezindheid de bij de
wet voor hem als toeziende voogd gewordende eed heeft afgelegd.
Waarvan opgemaakt dit proces verbaal door ons met den griffier geteekend.
Twents Zondagblad sept. 1912.
Vrijdag j.l. wilde de knecht van de wed. Vedders ("de Bute") in Beusbergen op den grintweg eens laten
zien hoe hard de paarden wel konden loopen. Al spoedig ging het te hard en kwam de koetsier van
den wagen te vallen met een been tusschen de wielen, waardoor hij een eindje werd meegesleept en
zijn bolletje er vrij goed ontveld kwam uit te zien en tot nog toe niet erg presentabel lijkt.
Maandag had datzelfde "heerschap" in de middag om ongeveer 3 uur de onbenulligheid met 2 voer
rogge zo dicht langs het gemeentehuis te rijden dat een der zonneblinden afgerukt en gebroken werd.
Op eigen kosten laten maken natuurlijk.
En ... een paar uur later werd het nog mooier. "Meneer" was uit ploegen geweest bij de Poppe aan
den Holterweg. De daar werkende stoomdorschmachine zou hij eens in werking zien. Hij liet het paard
(dat nogal bij de hand is) onbeheerd op den straatweg staan. Door een signaal van de stoommachine
werd het dier verschrikt, sloeg op hol met de kar achter zich en rende zoo den Holterweg verder door
het dorp naar huis in Beusbergen. Wonder boven wonder liep dit geval zonder ongelukken af.
Twents Zondagblad febr. 1914.
Woensdagmorgen heeft de provinciale wegwerker J.H. Snellink de voerlieden Derking en Vedders
proces verbaal aangezegd, wegens het vervoeren van te zware vrachten rogge over den kunstweg
van Markelo naar het station.
Twents Zondagblad 11-6-1914.
Wegens het vervoeren, over kunstwegen, van te zware vrachten met voertuigen voorzien van wielen
met te smalle velgen en banden, zijn bekeurd door onzen rijksveldwachter B. Alink, A.J.P. te MarkelerBroek en door de marechaussees te Goor, A.J.B. uit Beusbergen, laatste in dienst van J.H.V. aldaar.
28-5-1920. Lochemsche Courant.
Dinsdagmorgen, toen de voerman Vedders uit Markelo op het stationsemplacement alhier steenen
wilde laden, sloegen eensklaps zijn paarden op hol. Bij den overweg van den locaalspoor Neede Hellendoorn werd de draai te kort genomen met het gevolg dat een der paarden met kracht tegen een
electrischen paal terecht kwam, waardoor het bloedend aan de borst werd verwond. Door de schok
werd de voerman van de wagen geslingerd, doch hij bekwam gelukkig geen noemenswaardig letsel.
Het paard werd met veel moeite bij het stationskoffiehuis op stal gebracht en in de namiddag per
veewagen naar Markelo vervoerd.
1923. Borculose Courant.
Voor het vervoer van meststoffen en veevoeder van het station naar de Coop. Landbouw Ver. werd

als volgt ingeschreven: Derkink en Vedders meststoffen, gezakt f 8,40, los f 11,80.
3-2-1924. De vrachtrijders D.(erking) en V.(edders) alhier werden deze week bekeurd, wegens het bij
opdooi vervoeren van zwaardere vrachten over een kunstweg, dan geoorloofd is.
26-3-1924. Lochemse Courant.
Door de marechaussee te Goor werd tegen den expediteur V. alhier proces verbaal opgemaakt,
wegens het met beschadigde borst laten trekken van werkpaarden, gespannen voor zware vrachten.
1924. Twents Zondagblad.
Een paard van den voerman V. uit Markelo is dinsdagmiddag op de Needsche weg te Diepenheim
dood neergevallen.
Aug. 1924. Twents Zondagblad.
Dinsdagmiddag j.l. waren eenige kinderen op den Stationsweg in Stokkum aan het spelen. Een
voerman van den expediteur Vedders kwam met een wagen beladen met kunstmest van het station.
De kinderen pakten achter aan den wagen en lieten zich meetrekken (een vermaak dat
niettegenstaande de herhaalde waarschuwingen nog maar al te dikwijls gebeurt), met het noodlottig
gevolg dat het kind, een jongetje van 4 jaar van J.H. Sligman, met den voet onder een der wielen
geraakte. Het kind werd door J.H. Zandvoort naar de ouderlijke woning gedragen, waar bleek dat een
teen als het ware afgesneden en overigens den voet vrij ernstig gewond was. Docter Wanrooy, die
inmiddels ontboden was, legde een verband.
24-8-1932. Wie heeft schuld?
Bij het hotel-pension Lichtendahl reed de expediteur V. met een met boomen beladen wagen tegen
een op den publieken weg staande luxe auto uit Noord Holland. De auto, een zoo goed als nieuwe
Fiat, werd aan de linkerzijde deerlijk gehavend. Van schadevergoeding wilde de voerman nog niets
weten, alvorens de schuldvraag was opgelost (De voerman zou hebben verzocht om den auto wat
opzij te zetten).
5-9-1934. De ca 20-jarige zoon van den landbouwer-expediteur J.H. Vedders alhier kwam bij de
helling van den Herikerberg ongelukkig te pas. Met twee paarden voor een wagen gespannen kon
men ten gevolge van de helling niet verhinderen, dat den paarden de wagen op de hielen liep.
Daardoor waren ze niet meer te beteugelen. Door de vaart vloog nog de bout uit den wagen en
kwamen de paarden met het voorstel tegen een boom terecht. Ongelukkig geraakte de voerman V.
hier tusschen beklemd en werd zijn rechter been onder de knie versplinterd. Dr. Lieneman uit Goor en
Dr. Wanrooy uit Markelo waren spoedig ter plaatse en adviseerden directe opname in het ziekenhuis
te Hengelo, waar al spoedig bleek, dat het been moest worden geamputeerd. De mede op den wagen
zittenden knecht van V. wist door er af te springen zich in veiligheid te brengen. Stond op de hoek
Roosdomsweg/Stationsstraat tegenover de Schoolstraat.
Rond 1922 werd er een dwars voorhuis voor de boerderij gebouwd en boven de niendeure was een
sluitsteen met het jaartal 1917.
In 1933 werd er ten behoeve van de dochter, die trouwde met Gerrit Jan Oplaat, een huis gesticht aan
de Roosdomsweg. In 1964 ging het laatste deel van de 18 ha grond van de Bute over op Oplaat - de
Weuste.
In 1973 verhuisde de vrijgezel gebleven Jan Vedders (*1915) met zijn moeder naar een nieuwe
woning aan de Schoolstraat, waarna de boerderij in 1975 werd verkocht (en afgebroken) aan buurman
bouwbedrijf Tempelman, die ter plekke een vijftal bungalows liet verrijzen.
Bewoning
Ca 1700 komen van erve de Bungeler (2.4.080):
Berend Eerting of Greven, overleden te Beusbergen, begraven op 07-02-1722 te Beusbergen.
Gehuwd voor de kerk op 02-12-1688 te Markelo met Anna Groot Schrijvers, overleden te
Beusbergen, begraven op 03-12-1716 te Markelo.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrickje Bungeler/Stuivenbeld/Greven, geboren te Beusbergen, gedoopt op 01-01-1693
te Markelo.
2.
Evert Bungelers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 25-03-1695 te Markelo, geb. op
Bungeler/Beusbergen.

3.

Jan Bungelers of Stoevenbelt, geboren te Beusbergen, gedoopt op 07-12-1697 te Markelo,
overleden na 1763, geb. op Bungeler/Beusbergen.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 23-01-1730 te Markelo met Aeltjen Plasman, 40
jaar oud, geboren in het Dorp, gedoopt op 10-03-1689 te Markelo, overleden na 1763, dg. van
Jan Huiskens op Plasman/Dorp en wed. van Derck Cobben.
4.
Egbert Stoevenbelt, geboren te Beusbergen, gedoopt op 11-12-1701 te Markelo.
5.
Hermen Stoevenbelt, geboren te Beusbergen, gedoopt 04-1703 te Markelo, huwt
26-12-1728 met wed. Jenneken Busschers.
6.
Arend Stoevenbelt, geboren te Beusbergen, gedoopt op 03-04-1707 te Markelo.
Hendrickje Bungeler/Stuivenbeld/Greven, geboren te Beusbergen, gedoopt op 01-01-1693 te
Markelo, overleden circa 1743 te Diepenheim, geb. op Greven/Beusbergen; lidmaat 1718.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 24-08-1721 te Markelo met Hendrick Reimeling, zn. van
Herman Reimelinck/Diepenheim en wed. van Geesken Cloecken/Diepenheim; hij hertr. 6-3-1745 te
Diepenheim met wed. Anna Getruit Vierman. Dp Diepenheim dochter Anna 13-3-1726.
Uit dit huwelijk:
1.
Berend Reimelink/Stoevenbelt/Bute, geboren te Diepenheim, gedoopt op 05-02-1723 te
Diepenheim, overleden na 1769.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26-02-1747 te Holten met Aaltje Hofman, 18
jaar oud, geboren te Neerdorp, gedoopt op 22-08-1728 te Holten, overleden circa 1766 te
Beusbergen, dg. van kuiper Jan Jansen Hofman/Holten en Egbertjen Jansen Plasman. Zij
moest tante zeggen tegen de inwonende Aeltje Jansen Plasman (*1689).
Uit dit huwelijk:
1.
Henderick Reimelink of Klein Greven, geboren circa 1747 te Beusbergen.
2.
Egbertje Klein Greven, geboren circa 1748 te Beusbergen, overleden op 22-06-1826 te
Beusbergen, huwt 18-3-1774 met wed. Berent Heuten/Stokkum en hertr. ca 1805 (?) met
Hendrik Schuppers.
3.
Egbert Buiters, geboren te Beusbergen, gedoopt op 01-01-1750 te Markelo, overleden jong.
4.
Egbert Buiters, geboren te Beusbergen, gedoopt op 25-02-1751 te Markelo.
5.
Willem Buiters, geboren te Beusbergen, gedoopt op 13-01-1753 te Markelo.
6.
Jan Hendrik Buiters, geboren te Beusbergen, gedoopt op 03-03-1762 te Markelo, huwt
16-7-1786 te Laren met Mechtelt Grootentjaank.
7.
Janna Klein Greven of Buters, geboren te Beusbergen, gedoopt op 15-07-1765 te Markelo,
overleden op 23-12-1824 te Herike op 59-jarige leeftijd, huwt 8-4-1786 met Gerrit Jansen
Schreurs/Herike.
Henderick Reimelink of Klein Greven, geboren circa 1747 te Beusbergen, overleden circa 1782 te
Beusbergen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-08-1775 te Markelo met Geertjen Visschers, 19 jaar oud, geboren op
Vissers op Borkeld, gedoopt op 30-11-1755 te Holten, overleden 04-1777 te Beusbergen, dg. van
Willem Visschers/Holten.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-05-1777 te Markelo met Geertjen Trekop, overleden 1784 te
Beusbergen, dg. van Hendrik Trekop/Borkeld onder Holten.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Aaltjen Klein Greven, geboren te Beusbergen, gedoopt op 09-05-1779 te Markelo.
2.
Arent Klein Greven, geboren te Beusbergen, gedoopt op 19-11-1780 te Markelo.
Geertjen Trekop hertrouwt voor de kerk (2) op 29-03-1783 te Markelo met Jan Hendrik Wibbelink,
33 jaar oud, gedoopt op 25-03-1750 te Markelo, overleden op 12-04-1817 te Stokkum op 67-jarige
leeftijd, zn. van Frederik Wibbelink/Dorp.
Uit dit tweede huwelijk:
3.
Hendrice Wibbelink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 29-02-1784 te Markelo.
Jan Hendrik Wibbelink hertrouwt voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 27-11-1784 te Markelo met
Aaltjen Hietcamp, gedoopt 08-1752 te Markelo, overleden op 15-01-1810 te Beusbergen, geb. op
Keppels Bouwhuis; dg. van Berent Hietcamp/Laren.
Uit dit tweede huwelijk:
2.
Gerrit Jan Wibbelink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 19-02-1786 te Markelo.
3.
Berent Wibbelink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 23-03-1787 te Markelo, overleden
jong.
Fam. Wibbelink vertrekt in 1789 naar een nieuw gebouwd boerderijtje (2.4.160).
Vervolgens komt uit het dorp (1.0.195):
Theunis Vedders, wever, geboren op 15-04-1744 te Markelo, overleden op 28-12-1818 te

Beusbergen op 74-jarige leeftijd, zn. van Harmen Vedders.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 03-06-1770 te Markelo met Jacomina Stoevenbeld,
overleden circa 1785 te Markelo, dg. van Jan Stoevenbeld.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 28-01-1787 te Markelo met Aaltje Russchemors, 28
jaar oud, geboren op 12-03-1758 te Nede, overleden circa 1792 te Beusbergen, dg. van Harmen
Russchemors/Nede.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Harmen Vedders, wever, gedoopt op 13-01-1771 te Markelo, overleden op 31-01-1831
te Beusbergen op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 09-02-1798 te Markelo met Geertjen Klosters,
39 jaar oud, geboren te Beusbergen, gedoopt op 28-05-1758 te Markelo, overleden op
23-06-1819 te Beusbergen op 61-jarige leeftijd, dg. van Willem Klosters en Janna
Kusbeld/Beusbergen.
2.
Evert Jan Vedders, gedoopt op 31-05-1773 te Markelo, overleden circa 1809 te Beusbergen.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Hermannus Vedders, wever/apple peddler, gedoopt op 28-10-1787 te Markelo, overleden op
03-01-1864 te Grand Rapids USA op 76-jarige leeftijd, huwt 30-6-1811 te Neede met
Willemina Poppink. Hij verhuist in 1810 naar Neede en emigreert in 1855 met kinderen en
kleinkinderen naar Grand Rapids MI in de USA.
4.
Gerrit Jan Vedders, gedoopt op 27-12-1789 te Markelo.
5.
Jacomina Vedders, geboren op 05-11-1791 te Beusbergen, gedoopt op 06-11-1791 te
Markelo, overleden jong.
Gerrit Jan Vedders, wever/landbouwer, gedoopt op 27-12-1789 te Markelo, overleden op 24-05-1877
te Beusbergen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-01-1816 te Goor met Jenneken Kubben, 25 jaar oud, geboren te
Herike, gedoopt op 04-04-1790 te Markelo, overleden op 26-09-1859 te Beusbergen op 69-jarige
leeftijd, dg. van Wolter Kubben en Elsjen Straaten/Herike.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemina Vedders, geboren op 06-10-1816 te Beusbergen, gedoopt op 13-10-1816 te
Markelo, overleden op 20-12-1895 te Herike op 79-jarige leeftijd, huwt 10-5-1855 met Gerrit
Schreurs/Hanses/Herike.
2.
Anthonie Vedders, geboren op 12-04-1818 te Beusbergen.
3.
Wolter Vedders, geboren op 26-09-1819 te Beusbergen, gedoopt op 03-10-1819 te Markelo,
overleden op 17-08-1876 te Gelselaar op 56-jarige leeftijd, huwt 21-5-1853 met Teundina
Oolbrink.
4.
Aaltje Vedders, geboren op 23-07-1821 te Beusbergen, gedoopt op 29-07-1821 te Markelo,
overleden op 11-06-1896 te Markelo op 74-jarige leeftijd, huwt 31-7-1851 met Jan Dijkjans en
hertr. 6-9-1855 met zijn broer Harmannus Dijkjans.
5.
Engelen Vedders, geboren op 20-04-1823 te Beusbergen, gedoopt op 27-04-1823 te
Markelo, overleden op 08-04-1906 te Beusbergen op 82-jarige leeftijd, huwt 31-05-1846 met
Gerrit Jan Roosdom/Beusbergen.
6.
Evert Jan Vedders, geboren op 18-01-1825 te Beusbergen, gedoopt op 23-01-1825 te
Markelo, overleden op 14-03-1829 te Beusbergen op 4-jarige leeftijd.
7.
Johanna Vedders, geboren op 03-02-1827 te Beusbergen, gedoopt op 11-02-1827 te
Markelo, overleden op 29-10-1869 te Diepenheim op 42-jarige leeftijd, huwt 25-6-1861 met
Arend Jan Hidders/Boslonink.
8.
Geertrui Vedders, dienstmeid, geboren op 12-10-1828 te Beusbergen, gedoopt op
19-10-1828 te Markelo, overleden op 24-08-1854 te Beusbergen op 25-jarige leeftijd,
ongehuwd.
9.
Jan Vedders, kleermaker, geboren op 29-06-1832 te Beusbergen, gedoopt op 08-07-1832 te
Markelo, overleden op 11-02-1912 te Markelo op 79-jarige leeftijd, huwt 4-12-1856 met
Harmina Leunk/Holten. Vertrekt naar dorp Markelo.
Anthonie Vedders, linnenwever/landbouwer, geboren op 12-04-1818 te Beusbergen, gedoopt op
19-04-1818 te Markelo, overleden op 20-04-1889 te Beusbergen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-05-1848 te Markelo met Marie Egbers, 31 jaar oud, geboren op
30-03-1817 te Beusbergen, gedoopt op 04-04-1817 te Markelo, overleden op 18-12-1891 te
Beusbergen op 74-jarige leeftijd, dg. van Berend Egbers en Fenneken Elkink/Beusbergen.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan Vedders, geboren op 29-08-1848 te Beusbergen.
2.
Berend Jan Vedders, geboren op 08-01-1851 te Beusbergen, gedoopt op 02-02-1851 te

Markelo, overleden op 28-01-1855 te Beusbergen op 4-jarige leeftijd.
Frederik Jan Vedders, geboren op 14-02-1853 te Beusbergen, gedoopt op 13-03-1853 te
Markelo, overleden op 06-02-1855 te Beusbergen op 1-jarige leeftijd.
4.
Berendina Frederika Vedders, geboren op 02-05-1856 te Beusbergen, gedoopt op
01-06-1856 te Markelo, overleden op 13-08-1932 op 76-jarige leeftijd, huwt 27-03-1889 met
Gerrit Jan Schottink.
Gerrit Jan Vedders, landbouwer, geboren op 29-08-1848 te Beusbergen, gedoopt op 03-09-1848 te
Markelo, overleden op 24-01-1899 te Beusbergen op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-11-1882 te Markelo met Egberdina Johanna Klumpers, 24 jaar
oud, geboren op 13-10-1858 te Markelo, gedoopt op 07-11-1858 te Markelo, overleden op 15-01-1921
te Beusbergen op 62-jarige leeftijd, dg. van Jan Hendrik Klumpers en Hendrika Stoelhorst/Dijkerhoek.
Uit dit huwelijk:
1.
Anthonie Vedders, geboren op 03-01-1883 te Beusbergen, gedoopt op 04-02-1883 te
Markelo, overleden op 03-02-1958 te Beusbergen op 75-jarige leeftijd, huwt 20-8-1904 met
Berendina Roosdom/Beusbergen.
2.
Jan Hendrik Vedders, geboren op 30-03-1884 te Beusbergen.
3.
Maria Hendrika Vedders, geboren op 21-02-1886 te Beusbergen, gedoopt op 04-04-1886 te
Markelo, overleden op 18-06-1889 te Beusbergen op 3-jarige leeftijd.
4.
Hendrik Vedders, geboren op 07-11-1887 te Beusbergen, gedoopt op 08-01-1888 te
Markelo, overleden op 23-08-1958 te Markelo op 70-jarige leeftijd, huwt 20-5-1911 met
Johanna Nijhuis/Stokkum.
5.
Maria Hendrika Vedders, geboren op 18-09-1891 te Beusbergen, gedoopt op 01-11-1891 te
Markelo, overleden op 05-08-1983 te Stokkum op 91-jarige leeftijd, huwt 7-3-1914 met Jan
Willem Lammertink/Stokkum.
6.
Berend Jan Vedders, geboren op 03-10-1897 te Beusbergen, gedoopt op 07-11-1897 te
Markelo, overleden op 06-01-1982 te Stokkum op 84-jarige leeftijd, huwt 20-7-1918 met
Gerritdina Tonia Hondeveld.
Jan Hendrik Vedders, landbouwer/vrachtrijder, geboren op 30-03-1884 te Beusbergen, gedoopt op
04-05-1884 te Markelo, overleden op 11-08-1964 te Beusbergen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-09-1912 te Markelo met Hendrika Snitseler, 23 jaar oud, geboren
op 07-02-1889 te Markelo, gedoopt op 07-04-1889 te Markelo, overleden op 09-01-1978 te Markelo
op 88-jarige leeftijd, dg. van Jan Harm Snitseler en Gerritdina Hondeveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Egberdina Johanna Vedders, geboren op 09-01-1913 te Beusbergen, gedoopt op
16-03-1913 te Markelo, overleden op 07-10-2001 te Markelo op 88-jarige leeftijd, huwt
18-03-1933 met Gerrit Jan Oplaat.
2.
Jan Harm Vedders, geboren op 12-04-1915 te Beusbergen, overleden op 19-08-1983 te
Markelo op 68-jarige leeftijd, "Bute Jan" heeft bij een ongeval met een wagen met bomen een
been verloren en moest zich nadien redden met een houten been.
3.

Fotonrs op beeldbank
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