
Boerderijnummer   3.2.110 
Erfnaam    Erve Eertink 
Oudste vermelding   1379 
Huidig adres Herikerweg 9 
 
Historie boerderij 
 
Ook de boerderij Eertink (vroeger ook geheten Ederkinc of Ereking) is een heel oude boerderij die al in 1379 
werd genoemd. 
1379-1382. Ederkinc beleend door Willam van den Lare die Jonghe. 
1394-1417. Idem door Willem van den Laer. 
02-08-1433. Idem door Bruun van den Lare na de dood van zijn vader. 
01-11-1442. Idem door Bruun van den Lare. 
20-04-1457. Idem door Bruyn van den Lare. 
01-07-1469. Idem door Bruyn van Laer Bruynszoen na opdracht door zijn vader Bruyn van Laer onder de 
voorwaarde dat, ingeval Bruyn Junior mocht sterven zonder wettige nakomelingen, Ereking en zijn andere 
leengoederen zouden vererven op zijn zuster Lyse van Laer. 
19-07-1497. Idem door Bruyn van Laer Bruynszoen. 
19-07-1497. Idem door Berndt van Tye na opdracht door Bruyn van Laer Bruynszoen. 
19-07-1518. Idem door Berndt van Thye. 
24-02-1526. Idem door Berndt van Thye. 
Op dezelfde dag tuchtte Berndt zijn vrouw Geertruydt Roede van Hekeren aan 1/3 van zijn leengoederen en 
wees haar aan als voogd van hun twee kinderen in geval van zijn overlijden. 
24-11-1531. Idem door Berndt vann Thie. 
Op dezelfde dag tuchtte Berndt zijn vrouw Gertruydt Roeden van Hekeren aan de helft van zijn leengoederen 
mits zij niet hertrouwde. 
17-08-1547. Idem door Pelgrom van Thye na de dood van zijn vader Berndt van Thye. 
07-12-1550. Idem door Agnes van Thye, onmondig, na de dood van haar vader Pelgrom van Thye. Hulder Jasper 
van Twickell, totdat Agnes mondig geworden of getrouwd zou zijn. 
20-10-1575. Idem door Agnes van Thye genoempt Van der Strick. Hulder Ryckwyn van Essen. Op 3-6-1577 
tuchtte Agnes haar man Dederick Strick aan al haar leengoederen, nadat Dederick haar getucht had aan zijn in 
het Stift Munster gelegen leengoederen. 
01-11-1615. Idem door Frans van Asscheberch tho Geyst na opdracht door Agnes van Thye, vrouw van 
Alexander van Velen, ridder. 
Op 04-11-1630 werd het erve Erckinck gelegen in den kerspel van Marckel in der bourschap van Hederick op 
verzoek van Frans van Asscheberch to Geest en krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 17-5-1626 uit 
het leenverband ontslagen in ruil tegen de erven Wissing en Bosing te Elsen. 
 
1475. Schattingsregister. Eerting. 2 s(child) bet. 3 golden r.g. 
 
1602. Verpondingsregister. Eertinck. 10 mudde en 1 scheppel landes, darvan de meier van Goer geseiet 1½ 
mudde landes, sein knecht ein mudde, Derrick ten Tie ein mudde, Drees Cuiper 1½ mudde, Immincks knecht 1 
scheppel, de reste ligt woeste, 2 dachwerck hoilandtz, gebruiker Jans Tangenae. 
 
Eigenaren van het erf in 1682 zijn Laurens Gardenier en Aloff Wessels. 
 
Het paar Jan Heckhuis/Hermken Eerting, die beide in 1724 zijn overleden, hadden blijkbaar 2 "onnosele" 
kinderen, waarbij dorpsgenoten blijkbaar nogal medelijden mee hadden: zij worden ca 1730 in meerdere 
testamenten genoemd, waarin aan die kinderen een bedrag wordt nagelaten. 
 
In 1744 verkopen de Eerwaarde Heer Joh. Jac. Slaterus, predicant te Goor, en vrouw Christina Geertruyd 
Meyling én oud-Burgermr. Berent ten Hengel en vrouw Johanna Jalink voor f 2400,- aan Tobias van Ommen en 
Jacob Eertink en derselver huisvrouwen de halfscheid van het vrije en onbeswaerde allodiale erve ende goedt 
Eertink met de hooge en laage landerien, hooylanden, opstallen van timmeragie met de beswaerde en inliggende 
thiende, so als dieselve door Jacob Eertink in gebruyk is geweest in 2 termijnen te betalen. 
Eén jaar later kopen Jacob en Jenneken van Tobias van Ommen de andere halfscheid. 
Nadat het eeuwenlang een gepachte boerderij was zijn dus in 1744 de bewoners voort het eerst eigenaar 
geworden. 
Mogelijk is het Eertink hen te groot of uit financiele redenen worden diverse stukken grond direkt doorverkocht: 



Tobias van Ommen en vrouw Aleyda Kalters én Jacob Eerting en vrouw Jenneken Roesink verkopen voor f 
255,- aan Egbert Nijhuys 3 stukjes bouwlant te saemen groot 9 schepel gesaay gelegen in den Harriker-Esch. 
Jan Trutmans, kooyker van den Huyse Stoevelaar, en vrouw Jenneken Stoevelman kopen voor f 670,- een camp 
lant, den Steen-Camp genaemt, groot 3 mudde gesaay met de annexe groen-landen aan de Steen-Steege met het 
beding dat de coper jaerlijks aan Jacob Eertink zal doen toekomen het soogenaemde miskoorn ten profijte van de 
kerk van Markel, zijnde een spint rogge. 
Waender Coelman, swager van Jacob, koopt voor f 100,- 2 stukjes bouwlant samen groot 4 schepel gesaey in 
den Harker-Esch. 
Harmen Welmers koopt voor f 222,- een stuck bouwlant genaemt de Steen-Bree met nog een stukjen so Dijck-
Jan in 't gebruik heeft en nog een stuckjen langs Immincks-wegh, tesamen groot 2 mudde gesaey gelegen in den 
Harriker-Esch. 
 
In 1749 kopen Jacob en Jenneken Eertink voor f 105,- van Johanna Jalink, de weduwe van Berent ten Hengel, én 
juffrouw Christina Pothoff een kampjen, het Pothoffs Kampjen genaamt, in de Harreker Meeden gelegen. 
 
In 1783 lenen Jenneken, weduwe van Jacob Eertink, en haar zonen Berend en Hendrik met vrouw Aaltjen 
Mensink f 900,- van den Weleerwaarden Heere Berend ten Cate, predicant te Markelo, met als onderpand: hun 
vrije en allodiale erve Eertink met bouw- en hooylanden, 3 dagwerken hooyland, de Eertink Mate genaamt, in de 
Harker Meen bij de Heymhorst en 2 mudden bouwland, het Pothoffs Kampken genaamt, eveneens in de Harker 
Meen. 
 
In 1798 kopen Hendrik Eertink en vrouw Aaltjen Mensink van zijn broer Berend een aandeel in het plaatsjen 
Eertink voor f 250,-. 
 
In 1799 koopt Hendrik Eertink voor f 750,- van de Commisie van Financie der stad Deventer, gehoord hebbende 
onder 't Groote Capittel, de Eertink tiende. 
Daarom lenen Hendrik en Aaltjen f 700,- van Arent Jalink en Christina van Swoll met als onderpand hun erve 
Eertink. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie, 3 koeien en 6 vaarsen. 

 
In 1832 hadden de erven Hendrick Eertinck ca 13,7 
hectare grond in bezit. 
Bij de toedeling uit de marke werd daar nog ca 8 
hectare aan toegevoegd. In 1863 werd 9,5 hectare 
verkocht aan schoonzoon Johannes Schut die met zijn 
tweede echtgenote was vertrokken naar de boerderij 
Schuts-Kattelaar. De bedrijfsoppervlakte liep nadien 
weer op tot 16 hectare. 
 
Achtereenvolgens waren Hendrik Eertink (vanaf 
1861), zijn vrouw en latere weduwe Dina Eertink-
Willemsen (vanaf 1880) en zoon Jan Eertink (vanaf 
1896) eigenaren. 
In 1927/1928 ging bij de boedelscheiding van het 
grondbezit weer ca 6 hectare af, zodat er voor Jan’s 

zoon Hendrik Jan Eertink ongeveer 10 hectare resteerde. Jan Hendrik Eertink was in 1961 de eigenaar.   
In 1974 vertrok de familie Eertink in het kader van de ruilverkaveling naar de boerderij Berkedam (3.2.010) aan 
de Stoevelaarsweg en werd de grond van de boerderij Eertink verdeeld over de buren.  
 
Achtereenvolgens woonden er nadien de families Vroege, Odink en Szücs. De boerderij werd in 1976 verbouwd 
tot een riante woonboerderij. 
Nadat in 2007 de familie Szücs naar Lochem was vertrokken werd de woonboerderij gekocht door Roy 
Exterkate uit Goor. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner die wordt vermeld is Jacob Eertinghs. Hij overleed voor 1681. Van hem wordt alleen de 
dochter Geesje (†ca 1689) genoemd die in 1681 trouwde met Berent Geerts ter Heuhedde, ook Berend Schulten 

Boerderij Eertink in 1984 



genoemd en naar Klein Averacker in Kerspel Goor vertrok. In 1683 werd haar zoon Jacob evenwel nog op 
Eertink geboren. 
 
► Verder woonde er een Hendrick Eerting die in 1720 overleed. Hendrick had 3 kinderen: Berent die in 
1687 trouwde met Hendrickjen Hulsbeke, Stijne die in 1698 trouwde met Warner Eerting (zoon van Albert 
Eerting) en Hermken die in 1714 trouwde met Jan Heckhuis van Hekhuis (3.1.270). De dochters bleven na hun 
huwelijk waarschijnlijk beide op Eertink wonen. 
 
► Stijne en Warner Eerting kregen 7 kinderen: Derck (*1698), Grietjen (*1701), Gerrit (*1703) die in 
1736 trouwde met Geesken Hasekamp in Diepenheim, Hermen (*1707) die jong overleed, Hermen (*1708), Jan 
(*1711) die jong overleed en Jan (*1716) die kleermaker werd, ca 1744 trouwde met Gerritjen Veldjans (of 
Veldman) en op Veldman (3.3.100) ging wonen. 
 
► Hermken en Jan Heckhuis kregen 3 dochters. Oudste dochter Gerritjen (*1716) werd maar 50 dagen 
oud. De andere twee: Geertjen (*1717) en Gerritjen (*1718) worden in de archieven beschreven als “onnosele 
kinderen”. In het jaar 1724 stierven zowel Hermken als Jan zodat de twee meisjes wezen werden. Uit oude 
testamenten bleek dat veel dorpsgenoten nogal medelijden hadden met deze waarschijnlijk gehandicapte 
kinderen, want meerdere keren werd hun een geldbedrag nagelaten. 
 
► Omstreeks 1732 kwam toen het paar Jacob Daalwijck (of Rietman, *1703) en Jenneken Roessing 
(*1712) op Eertink wonen. Jacob was geboren op de boerderij Rietman (Markelo buitengebied 1.3.130) en 
Jenneken kwam van de boerderij Roessink of de Metseler (Markelo buitengebied 1.2.500). Zij waren ca 1732 
getrouwd en kregen 10 kinderen die allen de naam Eertinck kregen. Oudste dochter Trijntje (*1732) overleed 
jong, Berent werd in ca 1734 geboren, hij bleef ongehuwd op Eertink wonen en overleed na 1798. In 1735 
werden Jacob en Jenneken verblijd met de geboorte van een drieling. Op 25 februari 1735 werd het 3-tal in Goor 
gedoopt. De zoon Jan overleed op jeugdige leeftijd. Van de dochters Trijntje en Fenneken is dit niet bekend. 
Vervolgens werd in 1736 weer een Jan geboren die jong overleed. In 1737 kwam Harmen en in 1738 weer een 
Jan, die ongehuwd bleef en in 1820 op 81-jarige leeftijd overleed. Gerrit (*1743) overleed jong en Hendrick 
(1741-1810) die in 1776 trouwde met Aaltjen Mensink (*1756) van de boerderij Mensink in Elsen werd de 
opvolger op Eertink.  
 

► Hendrik Eertinck en Aaltjen kregen 7 kinderen: 
Jan Harmen Eertink (1777-1828) die ongehuwd bleef, 
Hendrik (*1778), Jan Hendrik (1781-1860) die in 1815 
trouwde met Janna ter Telgte en naar Notter vertrok, 
Hermina (1783-1854) die huishoudster werd, Berend 
Hendrik (1784-1837) die knecht werd bij de heer van 
Stoevelaar en ook ongehuwd bleef, evenals zijn broer 
Hendrikus (1786-1836) en Jenneken (1788-1858) die 
nog op 60-jarige leeftijd trouwde met de 46-jarige 
Johannes Schut (1802-1888) die in Amsterdam geboren 
was als zoon van Pieter Schut. Het huwelijk van 
Jenneken en Johannes duurde 10 jaar tot Jenneken in 
1858 overleed. Een jaar later trouwde Johannes toen op 
57-jarige leeftijd met de 21-jarige Geziena Kranenberg 
(1838-1918) geboren te Goor. Hun oudste zoon 
Johannes Bernardus (1861-1910) werd op Eertink 

geboren. Omdat de broers Jan Harmen en Hendrikus Eertink ongehuwd bleven en Jenneken op latere leeftijd 
trouwde, was een zoon van hun broer Jan Hendrik in huis genomen. Deze Hendrik Eertink geboren in Notter 
werd de opvolger op Eertink. Het echtpaar Schut-Kranenberg vertrok toen omstreeks 1862 met hun zoontje naar 
de boerderij Schuts-Kattelaar (3.2.120) om daar te gaan boeren. 
 
► Hendrik Eertink (1816-1881) trouwde in 1850 met Diena Willemsen (1828-1894) geboren op De Höfte 
(3.1.215). Het paar kreeg 8 kinderen: Harmina (1856-1885) was naaister en bleef ongehuwd, Willem Hendrik 
(1857-1917), fabrieksarbeider, trouwde in 1898 met Janna Molenaar (geboren te Rijssen) en vertrok naar Goor; 
Jenneken (1859-1861) en Johanna (1861-1862) werden beiden slechts 1 jaar; Jan Hendrik (1862-1944), 
schaapherder, trouwde in 1885 met Dika Nijzink (geboren te Wierden) en vertrok naar Diepenheim en hij 
hertrouwde in 1887 met Harmina Nijhuis uit Goor; Hendrikus (1864-1935) trouwde in 1897 met Hendrika 
Noteboom, zij woonden een aantal jaren op de Baars (3.3.070) en ook op Groot Wilbers (3.2.070) en zij 
vertrokken in 1921 naar Weerselo; Berend Jan (1868-1964) trouwde in 1898 met Hendrika Eelderink en vertrok 

Knecht "Eertink Chris"  (Christiaan Kranenberg) 
(*1833) in 1900 aan het plaggen steken 



naar Hengelo (O); de oudste, Jan Eertink, (1853-1916) trouwde in 1882 met Berendina Elkink (1860-1937) van 
de boerderij Koelert (3.3.150) en werd de opvolger. 
 
► Jan Eertink en Berendina Elkink kregen 6 kinderen: Diena Hendrika (1885-1972) die in 1912 trouwde 
met Gerrit Oongs op de boerderij Lammers in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.180), Hermina (1888-
1976) die in 1910 trouwde met Hendrik Sanderman op Bolink (Markelo buitengebied 1.3.010), Gerrit Hendrik 
Eertink (1891-1956), de wagenmaker die in 1920 trouwde met Jenneken Heuten (ook) van Lammers en aan de 
Goorseweg ging wonen (Wagenmaker), Jan Willem (1894-1974) die in 1918 trouwde met Gerritdina Rengerink 
en daardoor boer werd op de boerderij Schöppert in Stokkum (2.1.110), Hermannus (1902-1993) die in 1924 
trouwde met Gerritje Meijer op Droste in het Markelose Broek (Markelo buitengebied 1.6.120) en oudste zoon 
Hendrik Jan die de opvolger werd op Eertink en in 1910 trouwde met Hendrina Sligman van de boerderij 
Löppink in Stokkum (2.1.300). 
 
Koninklijke onderscheiding voor Eertink Kris 
Christiaan (Kris) Kranenberg, knecht op Eertink, ontving in 
september 1913 de eremedaille in de orde van Oranje-Nassau. Chris, 
die net 80 jaar was geworden, had zijn hele leven lang gediend bij 
Eertink. Hij was op 9-jarige leeftijd begonnen als koejongen. Chris 
was in 1833 geboren in Goor als zoon van Jannes Kranenberg en 
Berendina Wes en was de broer van Geziena Kranenberg, in 1859 
getrouwd met Johannes Schut, die tijdelijk op Eertink boerde. Chris 
overleed in 1926. 
 
► Opvolger Hendrik Jan Eertink (1883-1959) en Hendrina 
Sligman (1886-1960) kregen 3 dochters en 1 zoon: Berendina 
Johanna (*1912) die in 1935 trouwde met Jan Willem Greven op de 
boerderij Nieland in Stokkum (2.1.430), Johanna (1916-1995) die in 
1942 trouwde met Arend Jan Beltman van Sekplas (Markelo 
buitengebied 1.2.210), Hendrika (1925-1992) die in 1953 trouwde 
met Hendrik Krabbenbos en zo boerin werd op de boerderij de 
Metseler (Markelo buitengebied 1.2.500) en zoon Jan Hendrik (1915-
1988) die de opvolger werd en in 1943 trouwde met Gerritdina 
Kloots van Kloots uit Beusbergen (2.4.290). 
 
► Jan Hendrik Eertink (1915-1988) en Gerritdina (1918-1994) kregen 1 zoon en opvolger Hendrik Jan 

(*1944) die in 1969 trouwde met Gerda 
Janna Maneschijn (*1944) van de boerderij 
Kooyjan (3.3.220). Hun dochter Gerdien 
(*1970) werd nog op Eertink geboren, maar 
in 1974 vertrok de hele familie naar de 
boerderij Berkedam, waar de zus van 
Gerritdina Eertink-Kloots had gewoond. 
 
► De familie Eertink verkocht de 
boerderij in 1974 aan de heer Vroege uit 
Ermelo, gepensioneerde directeur van een 
zuivelfabriek uit het westen van het land. 
Vroege woonde hier met zijn gezin vanaf 
1975. Hij verkocht het erve Eertink echter 
alweer in 1976 en vertrok naar 
Wijmbritseradeel in Friesland. Nieuwe 
eigenaar werd de familie Odink, toen 
komend van Leidschendam. Hendrik Jan 
Odink (1913-1994) was geboren op de 
boerderij de Keujer in Beusbergen (2.4.020) 
en was eerder werkzaam bij het Ministerie 
van Landbouw. Hendrik Jan was getrouwd 

met Aaltje Eleveld (1919-2005) geboren in Steenwijk. Deze familie woonde op Eertink van 1977 tot omstreeks 
1987, toen de familie naar Goor vertrok. 
 

Chris Kranenberg (*1833) (Eertink Chris)  

V.l.n.r: Jan Hendrik Eertink (*1915), Hendrik Jan Eertink (*1883), 
Johanna Eertink (*1916), Berendina Elkink (*1860), Berendina Johanna 
Eertink (*1912), op de arm Hendrika (*1925), Hendrina Sligman (*1886)  



► Hierna kwam de familie Ferenc Gábor Szücs - Ada van der List op Eertink wonen. Gábor Szücs was 
geboren in Hongarije en in 1956 naar Nederland gekomen. Deze familie woonde er tot 2007 toen zij naar 
Lochem vertrok, alwaar Gábor Szücs in hetzelfde jaar op 73-jarige leeftijd overleed.  
 
► In 2008 is Roy Exterkate (*1968) op Eertink komen wonen. Roy, die rietdekker is, is zoon van Gerrit 
Exterkate aan de Irisstraat in Goor. 
 


