Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.040
erve Peddemors
1819
Oomsdijk 5 en 7

Historie boerderij
Al ver voordat deze boerderij hier stond werd de grond ter plekke al de Peddemorsch genoemd. Mogelijk dat de
grond ter plekke de mors werd genoemd en dat vanwege het veel voorkomen van kikkers ter plaatse deze naam
werd gecreëerd. De boerderij is in 1819 op de markegrond gesticht door Mannus Vinkers. In 1832 was het nog
slechts een klein boerderijtje met 2½ ha grond. In 1846 kocht hij volgens het markeboek de door hem
“aangegraven” grond voor f. 300,- per
bunder. Dit werd fors uitgebreid bij de
verdeling der gemeenschappelijke
markegronden, toen men ruim 5 ha kreeg
toegewezen.
Volgende generaties voerden een actief
aankoopbeleid en brachten daardoor de
boerderij op een hoger plan. Diverse kleine
aankopen plus een forse in 1871 ter grootte
van 5,2 ha van dokter ter Horst in Rijssen
brachten de bedrijfsomvang op bijna 12½ ha
en dat bleef het tot 1957.
In 1924 werd op een stukje afgesplitste grond
een nieuw boerderijtje gebouwd ten behoeve
van zoon Berend Jan (5.4.035).
Blijkens de sluitsteen bij de niendeur met de
initialen BIA en BDV en het jaartal 1866
heeft het echtpaar Berend Jan Aal en
Berendina Vinkers in dat jaar de opstal grotendeels herbouwd.
Ook in 1914 waren er ingrijpende verbouwingen getuige de sluitsteen in het voorhuis: HJR BDB 1914 (Hendrik
Jan Reef BerenDina Boswinkel).
In 2000 is naast de boerderij een nieuwe bedrijfswoning
gesticht.

Bewoners:
►
Mannus Vinkers (1793-1854) afkomstig van de boerderij Vinkers aan de Enterbroekweg (Elsen
5.3.340) trouwde in 1819 met de Rijssense Janna Niesink of Wonnink (1792-1856). Hun eerste dochter werd in
1819 nog in Rijssen geboren. Het echtpaar kreeg 4 kinderen:
Jenneken Vinkers (1819-1890) die in 1852 trouwde met Jan Hendrik Nijhuis op Verdriet (5.4.340) en Berendina
(*1820) die de opvolgster werd op Peddemors. Na Jenneken werden er nog 2 kinderen levenloos geboren.
►
Berendina Vinkers (1820-1903) trouwde in 1852 op 31-jarige leeftijd met Berend Jan Aal (1821-1900)
zoon van de kleermaker Marten Aal (Elsen 5.2.375).
Ze kregen samen 2 dochters: Johanna (1854-1854) die slechts 10 dagen oud werd en Johanna (*1855) die de
opvolgster werd.

►
Johanna Aal (1855-1872) trouwde in 1871 op 16-jarige leeftijd met Jan Hendrik Boswinkel (18431919) afkomstig van de boerderij Loch-Jan (5.4.210). Zij overleed op 17-jarige leeftijd in het kraambed van haar
eerste kind Berendina die later de opvolgster zou worden. Hierna hertrouwde Jan Hendrik, met achterlating van
z’n dochtertje, 1½ jaar later met Hendrika Leetink (1851-1918) en kocht de boerderij de Bredde (5.4.100).
►
Opvolgster Berendina Boswinkel (1872-1955), die door haar grootouders werd opgevoed, trouwde op
19-jarige leeftijd in 1892 met Hendrik Jan Reef (1867-1941) afkomstig van de boerderij Reef aan de Scholendijk
(Elsen 5.3.060). Uit dit huwelijk werden maar liefst 12 kinderen geboren:
Berend Jan (1892-1957) die in 1923 trouwde met Jenneken Eertink (1893-1946) uit Enter en nabij z’n ouderlijk
huis een klein boerderijtje (5.4.035) stichtte, Dina (1893-1961) die in 1921 trouwde met de jachtopziener Jan
Hendrik Klein Nagelvoort (Hericke 3.1.180), Jan Hendrik (1896-1974) die als vrijgezel zelfstandig boerde op ca.
3 ha grond en 4 à 5 koeien hield maar in het ouderlijk huis woonde, Johanna Berendina (1898-1898) die kort na
haar geboorte overleed, Jan (*1899), wagenmaker van beroep, die in 1930 vertrok naar Goor, trouwde met
Jenneken Overkamp en daar een houtzagerij ging exploiteren; zijn bedrijf groeide in de loop der jaren uit tot het
wereldwijd opererende “ReefHout” in Goor, Herman (19021986) die in 1931 trouwde met
Johanna Gezina Naafs (19081992) en in Ambt-Delden ging
wonen, Johanna Berendina (19031944) die ongehuwd overleed,
Hendrik Jan (1905-1906) die nog
geen jaar oud werd, Hendrik Jan
(*1906) die de opvolger op
Peddemors werd, Fredrik Jan
(1907-1908) die ook slechts 1 jaar
oud werd, Fredrik Jan (19091945) timmerman van beroep die
op 24 maart 1945 om het leven
kwam tijdens het grote
bombardement op Goor en
Berendina Willemina (*1916) die
Staand Herman, Jan, Hendrik Jan, Dina, Frits, Hanna en Hendrik Reef.
in 1936 trouwde met Gerrit
Zittend Hendrik Jan Reef, Berendina Boswinkel, Mina en Berend Reef
Willem Altena (*1912) geboortig
van Groot Wannink in Beusbergen (Beusbergen 2.4.070); zij gingen aanvankelijk wonen in het Enterbroek maar
vertrokken later naar Hof Espelo in Enschede.
►
Opvolger Hendrik Jan Reef (1906-1975)
trouwde in 1938 met Harmina Alberdina Wissink
(1914-1996) afkomstig van de boerderij Veldman
(Hericke 3.3.100). Zij kregen 4 kinderen:
Albert Hendrik (Albert, *1939), hoofd technische
dienst in Ede, die in 1964 trouwde met Rika H.
Krijgsman (*1943) van de Groenlandsdijk,
Berendina Jenneken (Dinie, 1940-1973) die in
1968 trouwde met Gerrit A. van Hummel (*1937)
in Weerselo, Hendrik Jan Egbert (1944-1945) die
in het ziekenhuis in Hengelo overleed en Hendrik
Jan Frederik (*1945) die de opvolger werd.
►Hendrik Jan Frederik Reef (Jan, *1945) trouwde
in 1968 met Berendina Johanna Laarhuis (Annie,
*1947) afkomstig van Ambt Delden.
Zij kregen 2 zonen: Hendrik Jan Gerrit (Henk-Jan, *1968) accountant van beroep die in 1996 als vrijgezel naar
Goor vertrok en Hendrik Herman (Henri, *1969) die de opvolger werd en naast de boerderij in 2000 een nieuw
woonhuis bouwde: Oomsdijk 5.
►Henri Reef (*1969) woont samen met Sandra Reef (*1972) uit Elsen (5.3.038). Zij hebben 2 kinderen:
Thijmen (*2005) en Thomas Arend Jan (Thomas, *2009).

