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Historie boerderij 
 
Omstreeks 1790 vestigde zich hier in een hutje op de markegrond Hendrik Roelofs(en), ook wel genoemd 
Hendrik Moes.  
In 1811 bestaat de veestapel uit een koe. 
Deze hut stond oorspronkelijk vlak achter de Keite en werd in 1861 bij de markeverdeling aangekocht door 
Cornelius Beldman. Cornelius verkreeg ook nog wat grond van de marke, zodat hij startte met een bedrijf ter 
grootte van 4¾ hectare grond. De geschiedenis van deze boerderij verliep vervolgens geruisloos. De omvang 
wijzigde nauwelijks en het eigendom ging steeds over van vader op zoon. Omstreeks 1939 werd er vlak aan de 
weg een nieuwe boerderij gesticht die in 1997 werd verbouwd tot woonboerderij. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner van deze clandestien op de markegrond gebouwde hut was dus de uit Goor afkomstige 
dagloner Hendrik Roelofsen (1767-1831) die in 1790 was gehuwd met Jenne Bleekers of Krijgsman (1754-
1834). Hun kinderen waren: Geesken (*1791), Gerrit (*1795) en Gerrit (*1798). 
 
► Omdat het echtpaar Roelofsen geen opvolger had, trok omstreeks 1827 een jong echtpaar bij hen in. Het 

was Derk Knopers (1789-1860) die in 1815 was 
getrouwd met Geertruid Mennekes (1779-1854). 
Derk was geboren op de Grote Höfte (3.1.215) en 
woonde daarna op de Kleine Hofte (3.1.210) en 
Morsink (3.1.330). Derk en Geertruid kregen 2 
dochters: Hendrika (*1825) die in 1853 trouwde 
met Hendrik Jan Albertsen en de boerderij de Reet 
(Markelo buitengebied 1.6.050) stichtte maar later 
naar Laren vertrok en Jenneken (*1821) die de 
opvolgster werd. 
 
► Jenneken Knopers (1821-1894) trouwde in 
1842 met de dagloner Cornelius Beldman (1819-
1897) uit Holten. Het echtpaar kreeg 7 kinderen: 

Gerrit (1843-1891) bleef ongehuwd, Harmina (*1846) trouwde in 1873 met de weduwnaar Jan Hendrik Pek in 
Ambt Delden, Gerritdina (1848-1852), Berend Jan (1850-1850), Berend Jan (1851-1930) die eerst knecht was op 
Wiemerink (3.3.140), daar later de boer werd en op 63-jarige leeftijd trouwde met de 20-jarige Johanna Lonink, 
Gerritdina (1853-1933) die in 1881 trouwde met Jan Hendrik Krebbers aan de Worsinkweg, (eerst pand 3.3.070 
vervolgens pand 3.3.120) en Derk (*1844) die de opvolger werd op de Moes. 
 

► Derk Beldman (1844-1913) trouwde in 1892 
met Geertrui Roosdom (1867-1939) van Endeman aan 
de Traasweg (Beusbergen 2.4.330). Derk en Geertrui 
kregen 9 kinderen: Jenneken (1893-1965) die in 1914 
trouwde met Arend Jan Heuten uit Holten en op de 
Hocht ging wonen, Christina (*1896) die in 1919 
trouwde met Gerrit Jan Tjoink op Tjoink (Markelo 
buitengebied 1.3.320), Egberdine (1899-1977) die in 
1923 trouwde met Engbert Jan Dijkink op Sink 
(Markelo buitengebied 1.3.230), Gerrit (1901-1990) 
de ongehuwde knecht bij café Hargeerds, Dieka 
(1904-1905), Dieka (1906-1988) die in 1929 trouwde 
met Gerrit Hendrik Vrugteveen op de Kiete (Markelo 
buitengebied 1.6.022), Jan (1909-1909) en oudste 
zoon Gerrit Jan  (*1894) die de opvolger werd. 
 
 

G. Beldman (*1935) met lankwagen en fraai uitgesneden 
houtwerk in de schamel 



► Gerrit Jan Beldman (1894-1982) trouwde in 1928 met Geertruid Stoelhorst (1901-1982 van Vossebelt. 
Gerrit en Geertruid kregen 3 zoons: Jan Willem (1931-1980) die in 1954 trouwde met Gerhardina Aanstoot van 
LokGet aan de Larenseweg bij de Schipbeek, hij ging werken op het notariskantoor en woonde vanaf 1956 aan 
de Tolweg, Gerrit (1935-1991) trouwde in 1965 met Gerritje H. Greven op de Plecht (Markelo buitengebied 
1.3.364) en ging daar bij inwonen en Derk Jan (*1928) de oudste zoon die de opvolger werd. 
 
► Derk Jan (1928-1992) trouwde in 1962 met Mina Egberdina Hofmeyer (*1929) van Sloot (Stokkum 
2.2.020).  Jan en Mina kregen 2 zoons: Gerrit Jan die in 1989 met Alie Slijkhuis trouwde en ging wonen naast de 
boerderij van z’n grootouders in Stokkum en Wim (*1966) die trouwde met Hendrika Nijland uit Holten en de 
boerderij de Moes tot woonboerderij verbouwde. Hun kinderen zijn Dirk Jan en Annemiek. 


