Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

3.2.065
Erve Schurink
1379
ca 1869, was gelegen nabij Beltman en Heuten a/d Stoevelaarsweg

Historie boerderij
De boerderij Schurink heeft vroeger gestaan tussen de huidige boerderijen Beltman (3.2.060) en Groot
Wilbers/Lammers/Heuten (3.2.070), ongeveer 120 meter ten zuiden van Beltman. Het was een zeer oude
boerderij die al in 1379 werd benoemd.

Het tienden van het erve werden toen beleend door Johan van den Tye.
In 1493 werd het Schuryng te Hederike benoemd vanwege betalingen aan het rentambt Twente:
“Dyt nabescreven sint pachten, renten, vervallen ende upkomynge an gelde, saede ende anders van het
rentampts van Twente, ut bevele myns gnadiges heren Davids van Bourgondien, bisscop van Utrecht, by my
Jacob van Ittersom upgebort ende entfangen, angande up Sunte Mertensdagh in den winter anno 1493 ende
weder eyndende up Sunte Mertensdach in den winter anno 1494. Entfangen van 't hoves Goor up Onses Heren
Hemmelvordesdagh:”
Het “Schuryng te Hederke” wordt hierin enkele keren genoemd wegens het betalen van “tynsen, beden,
bedeswyn, pacht- ende garfrogge”.
In 1602 was er “8 mudde landes”, waarvan door derden slechts “1 mudde en 3 scheppel” werd gebruikt en de
rest, evenals het hooiland “woeste” lag (als gevolg van de verwoestingen in de heersende 80-jarige oorlog).
1682. Akte van verkoop door Esken Daven aan Lambert Schuerinck van het Hargerinckslagh in het Stockumer
Broek in het gericht Kedingen.
In 1682 behoorde de boerderij tot de bezittingen van de Heer van Stoevelaar en in 1751 was de Heer van Odinck
de eigenaar.
In 1760 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Gerritjen Schuirink. De weduwnaar
Arent Schuirink zal hertrouwen met Elsken Berends. De nagelaten kinderen zijn Lammert, Jan en Gerrit. Zij
krijgen voor moederlijke goed ieder f 15,-. Jan en Gerrit tevens een kiste van 4 voet en een 2-jarig beest óf f 7,-.
In 1789 is er wederom een maagscheiding, nu na het overlijden van Lambert Schurink. De weduwe Hendryca
Snellink blijft achter met Arent en Gerrit Jan. Zij krijgen ieder voor vaderlijke goed f 35,- en vaders en moeders
kiste met de kleeren daarin en een 2-jarig beest óf f 15,-.
Inventaris: het gewas op het land, 2 paarden, 3 koebeesten, 3 kalver, een oud varken met 7 jongen, een wagen,
ploeg en eegden, inboedel des huises bestaande in potten, pannen en verdere inboedel. Totale waarde f 854,-.
Schulden: aan de ouste oom Gerrit Schuirink voor verdient loon en geleent gelt, aan de jongste Gerrit Schuirink
idem, G.J. van Heek, aan Mijn Heer de richter, A. Kwack, aan timmerman Wolter Kubben, knegt en meid, ten
Cate tot Goor, aan Mijn Heer Bos, aan Tonis Ikkink voor hoypagt, aan Docter Nijhuys, aan de dominey van
Borne en aan de Landheer voor agterstandig pagt. Totaal f 725,-.
In 1800 koopt Willem Odink uit Elsen de koornstedigheid van 2 mudden rogge uit het goed Schuirink, jaarlijks
aan de ambtmanny van Colmschate te voldoen. Verkoper is de Municipaliteit van de stad Deventer.
In 1807 koopt den Heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar voor f 130,- van de stad Deventer bij publique gedane
verkoop de halfscheid van den Schurink tiende, waarvan de wederhelft door Mevrouw Douariere Mulart, geb.
Palland, Vrouwe van Odink is aangekogt.
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie, 3 koeien en 1 vaars.
In 1813 is eigenaar van de boerderij de wed. van Mulard.
In 1824 werd het erf gekocht door Henricus Civati, geboren te Dordrecht. In 1832 was het nog steeds eigendom
van Henri Civati die op huize Backenhagen in Ambt-Delden woonde. Hij bezat in deze streken totaal ca 26,3
hectare grond, waarvan ongeveer 8,4 hectare tot Schurink gerekend kon worden. Civati overleed in 1841. Hierna
ging de boerderij Schurink over naar Jacoba Elisabeth Frederica Götte.

Krant 09-10-1867. Aankondiging verkoop erve Schurink op 16-10-1867. Het huis is toen in eigendom gekomen
van Jan Hendrik Daalwijk van het naastgelegen Groot Wilbers; de boerderij werd toen afgebroken.
Bewoners:
►
Omstreeks 1670 woonden op Schurink Willem Schuiring (†1720) en Jenneken Schuiring (†1719). Van
hen zijn 2 kinderen bekend: Henrick Schuirings(*1671) en de jong overleden Annajan Cornelia Schuirings
(*1675).
►
De volgende bewoner was Lambert ter Plecht geboren op de boerderij de Plegt (Boskamp / Beltman,
3.2.060, toen ook Lutke Plecht genaamd). Hij was in 1679 getrouwd met Marie ter Philipsborgh (3.1.090) en
woonde daar eerst. Uit het huwelijk werden 2 kinderen geboren: Henrick (*1680) en Enneken (*1683)
Schuerink. Na het overlijden van Marie trouwde Lambert ca 1691 met Gerritjen NN. Uit dit tweede huwelijk
werd de dochter Gerritjen (*1693) geboren. Lambert verhuisde omstreeks 1696 naar het nabijgelegen erve
Plasman (3.2.150).
►
Gerrit Schuring of Rengering werd de volgende bewoner op Schurink. Hij was getrouwd geweest met
Geertjen Lubbers en had voordien gewoond op de boerderij Rengerink in Stokkum (2.2.060). Hun zoon Gerrit
(1676-1710), die in 1709 trouwde met Hendricjen Rensing in Beusbergen (2.4.050), was daar geboren. Na het
overlijden van Geertjen Lubbers was Gerrit Schuring in 1681 getrouwd met Jenneken Morse, weduwe van Jan
Swanenborgh (3.1.335). Met haar kreeg hij de dochter Gerritjen Schurinck of Swanenborgh, geboren op de
Swanenborgh. Zij werd de opvolgster op Schurink.
►
Gerritjen trouwde in 1722 met Jan Nijland (*1688) afkomstig van de boerderij Nijland- Berkedam
(3.2.010), doch zij stierf al in hetzelfde jaar. Jan trouwde toen in 1723 met Geertjen Welmers (*1694) uit
Stokkum (2.2.330) en ze kregen op Schurink dochter Jenneken (*1732).
►
De ca 1745 getrouwde Arend Schurink was de volgende bewoner. Met zijn echtgenote Gerrijtjen
Wolters kreeg hij 4 zonen: Lambert (*ca1746), Jan (*ca1749), Garrijtt (1753-1823) en de jong overleden Arent
(*1757). Omstreeks 1758 overleed Gerrijtje Wolters waarop Arend Schurink in 1760 hertrouwde met Elsken
Berends of Teunissen (*1722) gedoopt in Holten. Uit dit tweede huwelijk werden 3 kinderen geboren: Tonisken
(*1762), Teunis (*1765) en de oudste, Gerrit (1761-1836) die markenbode werd, in 1796 trouwde met Fennigjen
Dijkink (1763-1833) uit Beusbergen (2.4.120) en verhuisde naar Reinds (“aan de Brink”) pand 3.2.100 waarvan
hij in 1800 eigenaar werd.
De oudste zoon uit het eerste huwelijk van Arend Schurink, Lambert, werd aanvankelijk de opvolger, later werd
dit diens broer Garrijtt.
►
Lambert Schurink trouwde in 1776 met Hendrica Snellink (*1754) van Snellink (2.2.190) uit Stokkum.
Zij kregen 4 kinderen: Arent (1778-1835) die in 1809 trouwde met Janna Leeftink op Hekhuis (3.1.270), Maria
(*1780) die jong overleed, weer een Maria (*1781) die jong overleed en Garrit Jan (1786-1827) die als knecht op
de boerderij Poelink-Pool (3.2.130) werkte. Vader Lambert overleed al in 1789. Hij werd toen opgevolgd door
zijn volle broer Garrijt die in datzelfde jaar trouwde met Maria Vrielink (1759-1824), dochter van Berend
Vrielink en Derkjen Speelbroek (op de Whee). Ook zij kregen 4 kinderen: Aaltjen (1790-1865) die naaister was
en ongehuwd bleef, Lambert (1798-1855) die ook niet trouwde, Janna (1800-1860) die in 1823 trouwde met Jan
Frerman (1796-1850) uit Gildehaus-Pruisen en op JanNiehoes (3.2.180) ging wonen en Berendina (1792-1858)
die de opvolgster werd en in 1816 trouwde met Willem Heuten (1787-1862) afkomstig van Nieland in Stokkum
(2.1.430).
►
Willem Heuten en Berendina Schurink kregen 2 kinderen: Gerrit Jan (1819-1828) die slechts 9 jaar oud
werd en Jenneken (1817-1881) die in 1842 trouwde met Jan Hermen Kevelham (1808-1864) geboren op
Snellink in Stokkum (2.2.190).
►
Jan Hermen Kevelham en Jenneken Heuten kregen 6 kinderen. Zoon Hendrik (1844-1868) overleed als
militair in Leeuwarden. De anderen waren: Willemina Gerridina (*1846) die in 1873 trouwde met Hendrik Jan
Brunnekreef van De Jager/Krebbers (3.1.305) en in 1915 naar Goor vertrok, Hendrik Jan (*1852) die in 1882 in
Hengelo Johanna Wilhelmina Busschers huwde, Berendina (*1856) die in 1883 in Goor zou trouwen met Jan
Hendrik Karssenberg, Gerrit Hendrik (1860-1865) die slechts 5 jaar werd en Berend Jan (*1855) die nog geen
jaar oud werd. Jan Hermen en Jenneken waren het laatste echtpaar dat de boerderij Schurink bewoonde. In 1864
overleed Jan Hermen en Jenneken vertrok naderhand naar de Jager; omstreeks 1869 werd de boerderij
afgebroken.

