
Boerderijnummer   2.1.140 
Erfnaam    Hilbert 
Oudste vermelding   1379 
Afgebroken    1873, lag ten N. van Nijhuis 
 
Historie boerderij 
Hilbrandinc, zoals het eerder heette, was aanvankelijk een grote boerderij, waarvan later de omvang 
flink was ingekrompen. 
 
1379-1382. Den tiende over Hilbrandinc, toe pundigen leen, to Zutphenschen rechte beleend door 
Herman Stickensoen. 
25-08-1394. Idem door Herman Sticke. 
20-01-1415. Idem door Aernt Sticke Hermanssoen. 
 
1475. Schattingsregister. 2 s(child) bet. 3 golden r.g. 
 
In het archief erve Weerds is een kopie van een akte uit 1486: 
Ick Bertolt van Langen, een geswooren Rigter in der tijt aver Kedingen mijns genedigen Heeren van 
vucht, kenne en betuyge mit desen apenen besegelden breve dat voor mij gekomen sijn ik sat in 
eenen behegeden gerighte ende gespanner bank met mijne koornooten en getuyger luyden hier na 
beschreven als ik met reghte solde Roloff Hilbertink ende Alijt sijn echte wijff met Roeloff oeren eghten 
man ende reghten momber ende bekanden aldaer voor hem en voor oeren reghten erfgenaam dat sij 
hadde verkoft en verkoft rechtes steden vasten erfkoop erffelijk eeuwelijk en onterve Gheerde 
Hilbertink sijne broeder en Eesen sijne echte wijve en oeren rechten erfgenaem al alsodane versterff 
en goet hem angererf is van Wibben Hilbertink oere moeder, door Gods genade en hem an erven 
magh vermeldet dode Wibben Hilbertingh ont oerer twier vader alsoo bij name sijn andeel van den 
halven erve onde gude geheeten Hilberlink en van den tienden grof en smal aver Loedink en van den 
stukke landes gelegen op den Markeler Essche geheeten dat Blijk uyt den erve en gude geheeten 
Lodink en van den lande dat Sweder Hilbertink gekoft heeft onder der Hilliger kerke van Diepenhem 
gelegen op den Stokkemer Essche en toe een der mate, geheten Pellen Mate, gelegen in de 
Stokkemer Markte alsoo de toe samen gekoght sijn in den gerighte van Kedingen en in den karspel 
van Markelo, en daer toe al andere hede goet, roerende en onroerende, levendig offte doot, 
generhande goet uytgescheyden, om eene somma van gelde de Roeloff en Alijt voor elkander en den 
selven gerighte dat hem van Gheerde ende Ehesen voorschr. tot oeren willen wettelijk deget alink en 
wal betaelt weer daer hem doe ter tijt wal an generig de en hem en oeren erfgenamen altog wal an 
geneugen, sal ook soo is gekomen in den selven gerighte alweder Hilbertigh Roelofs en Geerdes 
Weerts, vader en bekanden, daer dat believet hadde en met sijnen willen waar dat de voorschr. koop 
geschien weer gelijk voorschr. steet. 
Dese opdraght soo veer gecopieert van woort tot woort soo veer denselven leesbaar is geteykent met 
+ 
Is geschreven in het jaar onses Heeren Anno 1486 des maandaags na Sunte Lucyen dagh der 
Heyliger Junsser. 
 
1601/1602. Verpondingsregister. Ungefehr 9 offt 10½ mudde lands, woeste, deels in gebruick bij de 
buren, gine meyer noch behusinge. (De boerderij staat dus leeg veroorzaakt door rondtrekkende 
Spaande soldaten). 
 
1675. Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 
 
In 1682 is eigenaar Jan ten No(e)ver. 
 
De thynde te Hilbertinck in het carspel van Marckel en buirschap Stockum met aller zynen toebehoor. 
22-10-1683. Beleend door Derck Roeloff Scherff, na de dood van zijn vader Georgh Scherff, schout 
van Hellendoorn. 
07-07-1709. Idem door Derck Roeloff Scherff met de ledige hand; tevens doet hij opdracht ten 
behoeve van Willemtien van Duren. 
12-06-1714. Idem door Willemtien van Duren, weduwe van Henrick Scherff en hun kinderen, onder 
hulderschap van Rutger van Duren; tevens verlenen zij hypotheek ter grootte van f 1400,- ten 
behoeve van Henrick Adolph graaf van Rechteren en Sophia Juliana gravin van Castell. 



23-03-1724. Willemtjen van Duuren, weduwe van Henricus Scherff en vrouw van Jan Mensink te Ulft, 
geassisteerd door Henricus Wijten, onderschout van Raalte, doet opdracht ten behoeve van de heer 
Van (Hoevel tot) Heeckeren. 
26-06-1726. Beleend door de heer van Hoevell tot Heeckeren, na opdracht door Willemtjen van Duren 
en de kinderen van wijlen Henricus Scherff, te weten Janna Scherff, Gerrit Scherff, Jurriaen Scherff en 
zijn vrouw Machtelt Denselaer en Maria Scherff, gescheiden vrouw van Thomas Snep. 
16-05-1746. Wolter Pothoff, secretaris van de stad Goor, als volmacht van Friderig Christiaan von 
Bönnighausen, heer van Heringhave, overste in dienst van de bisschop van Munster, in diens kwaliteit 
als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen J.E.W. van Hoevel, heer van Hekeren, na opdracht 
door Jan Mensink en diens vrouw Willemtjen van Duuren, eerder weduwe van Hendrik Scherft, 
waarvan de cessie reeds plaatsvond op 24-6-1723 en de belening op 26-6-1726 abusievelijk voor de 
leenkamer van de havezate Hoenlo, maar daar als leen nu van gevrijd is. 
02-06-1778. Isabella Maria baronesse van Hoevel, vrouwe van Heekeren, weduwe Bentinck, na 
afdracht van de gepleegde verzuimen onder hulderschap van Herman Otto baron Bentinck, heer van 
Brekkelenkamp, gelijk in 1746 daarmee Wolter Pothoff als volmacht van Friderig Christiaan baron van 
Bönnighausen, heer van Heringhave, als voogd van haar en van haar beide overleden broeders, 
kinderen en erfgenamen van wijlen J.E.W. baron van Hoevel, beleend werd. 
15-06-1785. B. van Megen met de ledige hand, als volmacht van Maria Isabella baronesse van Hövel, 
vrouwe van Heekeren, weduwe Bentinck van Breckelkamp. 
 
In 1750 geeft Gerrit Pastoor, in huwelijk hebbende Juffrouw Aleida Judith Crop, aan het versterf van 
Juffrouw Swenne Agnis Crops wed. Elfers nalatende de halfscheid van het plaatsjen Hilbers. 
 
In hetzelfde jaar kopen Jan Hilberts en Aaltjen Weevers voor f 300,- van Burgemeester Jan Willem 
Schulte en vrouw Cornelia Wolbers tot Diepenheim het vrije en allodiale hooyland den Boogeholt 
genaamt gelegen langs het Oude Goor en met het einde aan het Nieuwe Slagh en met de andere 
kant aan Leppink hooylant in 't Stokkumer Broek gelegen. 
 
In 1752 is eigenaar Gerrit Pastoor; eerdere eigenaar juffer Krops. 
 
In 1759 kopen Egbert Wevers en Willemina Hilberts voor f 233,- van Gerrit Plasmans en Maria 
Straaten een stukke bouwland het Hesselink Loo Land genaamt, sijnde tiendbaar, groot 3 schepel 
gesaay tusschen de landen van Snellink en Jolink te Stokkum. 
 
In 1766 koopt Egbert Hilbert voor f 1390,- het plaatsjen Hilbert met huis en gaarden incl 4 mudde 
bouwland, sijnde tiendbaar, van de erfgenamen van Gerrit Pastoor, zijnde Albertus Voerman en zijn 
vrouw Juffr. Gerhardina Moulin en Juffr. Johanna Voermans en den Weled. Heer Rudolhp Oosting en 
vrouw Juffr. Hester Pastoor. 
Egbert en Willemina lenen daarom van Laurens Hendrik Ekenblad en vrouw Berendina ten 
Brummelaar van Diepenheim f 1500,- met als onderpand het juist aangekogte Hilberts en gronden. 
 
In 1786 verkopen Egbert en Willemina hun erve aan het in dat jaar getrouwde paar Albert Vruink en 
Gerritjen Rensink. 
 
Albert en Gerritjen lenen in 1803 f 450,- van Bernardus Mollink te Almelo met als onderpand de 
caterstede Hilberts en 40 schepel bouwland in de Stokkumer Esch. 
 
In 1809 is er een proces tussen Albert Hilbert (=Vruwink), eiser en Arend Jan Kooyers inzake 
vordering tot restitutie van betaalde boete en vergoeding, door eiser betaald wegens het vervoeren 
aan gedaagde toebehorend meel, zonder biljetten, zijnde het vervoer op verzoek van gedaagde door 
eiser gedaan. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 merrie, 3 koeien en 1 kalf. 
1811-1815 huisnr 576.  
 
In 1813 is eigenaar Albert Vruwink en is de omvang ca 5 ha en na de markedeling en wat aankopen 
midden 19e eeuw weer gestegen naar bijna 15 ha. 
Ca 1861 verhuisden de bewoners, de familie Lankamp-Vruwink, naar een nieuw gesticht Hilbert 
(2.1.081) aan de Twikkelerweg; de boerderij is toen nog een jaar of tien verhuurd geweest voordat 
deze in 1873 werd afgebroken. Het lag dicht ten noorden van Nijhuis in Stokkum. 



Bewoning 
Sweder Hilbertink. 
Gehuwd met Wibben Hilbertink ovl. ca 1485. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gheerde Hilbertink, huwt met Eesen NN. 
2. Roloff Hilbertink. 

Gehuwd met Alijt NN. 
 
Willem Hilberts. 
Kinderen: 
1. Hermen Hilberts, begraven 1709 te Markelo, huwt 6-1-1678 met Hilla Wevers. 
2. Johan Hilberts, huwt 19-9-1680 Anneken Visscher/Borkel. 
3. Hendrick Hilberts. 

Gehuwd voor de kerk (1) circa 1674 met Trijne Hendricks, overleden circa 1679 te Stokkum. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 10-12-1680 te Markelo met Jenneken Saekeling, overleden te 
Stokkum, begraven op 01-08-1707 te Markelo, dg. van Egbert Saekeling van 't Seldam te 
Goor. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Willem Hilberts, gedoopt op 21-06-1676 te Markelo. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Jan Hilberts, geboren te Stokkum, gedoopt 04-1682 te Markelo. 
3. Trijne Hilberts, geboren te Stokkum, gedoopt op 13-07-1684 te Markelo. 
Willem Hilberts, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-06-1676 te Markelo, overleden te Stokkum op 
34-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1710 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 25-04-1706 te Markelo met Geese Nieumeyers, 27 jaar 
oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 01-12-1678 te Markelo, geb. op Effink; dg. van Hendrick 
Nieumeyers. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Hilberts, gedoopt op 03-07-1707 te Markelo. 
2. Willem Hilberts, geboren te Stokkum, gedoopt op 12-10-1710 te Markelo. 
Geese Nieuwmeyer hertrouwt voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 30-08-1711 te Markelo met 
Roelof Camers, overleden circa 1750 te Stokkum, zn. van Lubbert Camers. 
Uit dit tweede huwelijk: 
3. Hendrick Hilberts, geboren te Stokkum, gedoopt op 06-11-1712 te Markelo, huwt circa 1745 

met buurvrouw en wed. Aeltjen Kusbelt op Nijhuis. 
4. Jenneken Hilberts, geboren te Stokkum, gedoopt op 08-08-1717 te Markelo, huwt 26-5-1752 

te Diepenheim met wed. Jan Lussinkkamp. 
Jan Hilberts, geboren te Stokkum, gedoopt op 03-07-1707 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20-06-1736 te Diepenveen/Colmschate met zijn 
achternicht Aeltjen Weevers, 29 jaar oud, geboren te Stokkum, gedoopt op 10-04-1707 te Markelo, 
dg. van Hermen Hilberts op Wevers. 
Uit dit huwelijk: 
Willemina Hilberts, geboren circa 1736 te Stokkum, overleden na 1786. 

Gehuwd voor de kerk op 01-06-1754 te Markelo met Egbert Wevers, geboren te Beusbergen, 
gedoopt 1728 te Markelo, overleden op 04-10-1811 te Stokkum, zn. van Jan Wevers. 

 
Aangezien er geen opvolgers zijn wordt de boerderij in 1786 verkocht aan de fam. Vruwink-Rensink 
die er dan bij intrekken. 
Albert Vruwink, kotter, geboren circa 1759 te Stokkum, overleden op 15-09-1832 te Stokkum, zn. van 
Jan Vruwink. 
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1786 te Markelo met Gerritjen Rensink, 29 jaar oud, geboren te 
Beusbergen, gedoopt op 23-05-1756 te Markelo, overleden op 02-05-1831 te Stokkum op 74-jarige 
leeftijd, dg. van Jan Rensink/Beusbergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Aaltjen Vruwink, geboren op 21-03-1787 te Stokkum, gedoopt op 25-03-1787 te 

Markelo/Diepenheim, overleden op 04-01-1849 te Stokkum op 61-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 17-12-1832 te Markelo met Jan Arent Elschot, geboren circa 
1805 te Enter, overleden op 06-02-1841 te Stokkum, zn. van Arend Elschot. 

2. Jenneken Vruwink, geboren te Stokkum, gedoopt op 12-10-1788 te Markelo. 
3. Getruid Vruwink, naaister, geboren te Stokkum, gedoopt op 21-03-1790 te Markelo, 



overleden op 16-08-1846 te Stokkum op 56-jarige leeftijd, ongehuwd. 
4. Garrit Vruwink, geboren te Stokkum, gedoopt op 15-05-1791 te Markelo. 
5. Jan Vruwink, boerwerker, geboren op 11-12-1792 te Stokkum, overleden op 19-09-1832 te 

Stokkum op 39-jarige leeftijd. Ongehuwd. 
Ook het huwelijk Elschot-Vruwink bleef kinderloos zodat een neef Lankamp de opvolger werd die 
trouwde met Jenneken Vruwink van Haarjans, een achternicht van Aaltjen.  
Gerrit Lankamp, geboren 1833, overleden op 14-04-1891 te Stad Delden, neef van Jan Arend 
Elschot. 
Gehuwd op 05-07-1860 te Markelo met Jenneken Vruwink, 32 jaar oud, geboren op 02-03-1828 te 
Stokkum, overleden op 24-07-1890 te Stokkum op 62-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. levenloos kind Lankamp, geboren op 06-06-1861 te Stokkum, overleden op 06-06-1861 te 

Stokkum, 0 dagen oud. 
2. Hermina Lankamp, geboren 1862 te Stokkum, overleden op 22-06-1906 te Stokkum, huwt 

met Derk Jan Worsink (ovl St 18-12-1927). 
3. levenloos kind Lankamp, geboren op 18-11-1863 te Stokkum, overleden op 18-11-1863 te 

Stokkum, 0 dagen oud. 
4. Harmen Lankamp, landbouwer, geboren 1869 te Stokkum, overleden op 24-09-1924 te 

Stokkum. Ongehuwd. 
5. Arend Jan Lankamp, geboren 1873 te Stokkum, overleden op 09-12-1946 te Stokkum. 

Ongehuwd. 
 
Vervolgens woonde er op het laatst nog een jaar of vijf het echtpaar Jan Wevers (1835-1891) en 
Hendrika Assink (1843-1888). 


