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5e. Aantekeningen uit de 
kerkenrekeningen van 
Borculo betreffende 
begravingen, 1623-1795  
 
 
I. Inleiding 
 
Het gemis aan begraafboeken van de  
Nederduits gereformeerde kerk van Borculo, 
daterend uit de periode vóór 1795, wordt 
enigszins goedgemaakt door verantwoording 
van de inkomsten uit begravingen door de 
twee kerkmeesters in de kerkenrekeningen. 
Enigszins, want de serie kerkenrekeningen is 
zeer incompleet overgeleverd. Tot en met 
1777 liepen de kerkenrekeningen vanaf 
Driekoningen tot Driekoningen. Op de zondag 
na Driekoningen werd te Borculo het nieuwe 
stadsbestuur aangesteld nadat de rekeningen 
(van de stad, de provisorie en de kerk) waren 
gecontroleerd en gesloten. Eén van de 
rekeningexemplaren was bestemd voor het 
stadsbestuur. Een ander exemplaar was 
bestemd voor de heer. Ook de kerk zelf 
beschikte (uiteraard) over een exemplaar. 
Desondanks is de serie kerkenrekeningen niet 
volledig overgeleverd. Stads- en kerk- en 
heerlijkheidsarchief archief vullen elkaar 
gelukkig aan. Aangetekend moet worden dat 
het kerkarchief helaas nog niet is 
geïnventariseerd, zodat niet uitgesloten kan 
worden dat er nog kerkenrekeningen boven 
water zullen komen. In de rekeningen was 
steeds een post bestemd voor de 
verantwoording van de inkomsten uit 
begravingen op het kerkhof en in de kerk (de 
zogenaamde “inlaege”), voor het luiden van 
de klokken en voor het gebruik van het grote 
of het kleine laken. Begravingen in de kerk en 
het gebruik van het grote laken op de lijkkist 
markeerden een standsverschil. De adel en 
de gezeten burgerij lieten hun overleden 
familieleden natuurlijk begraven in de kerk, 
en maakten gebruik van het grote laken. De 
boeren uit de Dijkhoek en Heure en de 
eenvoudige burgerij werden begraven op het 
kerkhof rondom de kerk en maakten gebruik 
van het kleine laken. De lakens of het 

daarvoor gegeven bedrag waren bestemd 
voor de armen.  
De registratie heeft alleen betrekking op de 
door de kerk gemaakte kosten.  Wanneer dus 
de kerk geen kosten maakte, omdat 
bijvoorbeeld een buurt zelf zorg droeg voor 
het delven van het graf en de 
teraardebestelling, werd ook er ook niets 
geregistreerd. Het dus een zuiver financiële 
administratie die niet vergelijkbaar is met de 
registratie van overledenen vanaf 1811. 
De kerkenrekeningen geven onder andere  
inzicht in de begraafcultuur van boeren, 
burgers en adel te Borculo. In de 
kerkenrekening van 1699 leest men, dat de 
kerkmeesters een bedrag van 150 guldens 
ontvangen hebben “van de heere van de 
Hofstede (…) voor een vercofte keldergroep 
onder sijn welgeb. Bank”, die op kosten van 
de familie was “uitgemetselt”.. Hierbij werd 
aangetekend dat “den sarcksteen, so op den 
mont [ingang] van den kelder gelegt is (…) 
tot de kercke” behoorde. Hij was er 
“provisioneel” [tijdelijk] door de vrouw van de 
Hofstede op gelegd1. 
 
Begraafplaatsen 
De begraafplaats waarvan in de transcriptie 
sprake is, was die rond de Nederduits-
gereformeerde kerk te Borculo. In 1728 
echter was er voor het eerst sprake van 
begravingen op “den nieuwen kerckhoff”. In 
de loop van de daarop volgende jaren is dit 
bij sommige, maar lang niet bij alle, 
overledenen vermeld. In latere jaren werd 
volstaan met de aantekening “begraven op 
den kerkhof” met weglating van “nieuwen”. 
Het is tot nu toe niet geheel duidelijk waar 
het nieuwe kerkhof werd aangelegd. 
Vermoedelijk is het een uitbreiding geweest 
van de bestaande begraafplaats rondom de 
kerk. De algemene begraafplaats aan de 
Deugenweerd te Borculo is eerst omstreeks 
1830 in gebruik genomen. 
 
Over de bronnen 
Streekarchivariaat Regio Achterhoek, Oud-
archief stad Borculo, inventarisnummers 188, 
rekening over 1610-1611; 189, rekening over 

                                                 
1 Streekarchivariaat Regio Achterhoek (SARA), 
oud-archief stad Borculo, inv.nr.196. 



© SSHB, Bronnenpublicatie nr. 5e. Begraafaantekeningen stad en schependom Borculo, 1623-1795 4

1623-1624; 190. rekening over 1666-1667; 
191, rekening over 1672-1673; 193, rekening 
over 1681-1682; 196, rekening over 1699, en 
199, rekening over 1790.  Deze stukken zijn 
in de tekst aangegeven als OA Borculo, 
(inventarisnummer en rekeningjaar). Archief 
Nederlandse hervormde gemeente Borculo. 
Niet geïnventariseerd. Deze stukken zijn in de 
tekst aangegeven als: NHG Borculo, rekening  
(+jaartal).  
Gelders Archief. In het archief van de Heren 
van Borculo (AH Borculo) bevinden zich twee 
kerkenrekeningen van Borculo, nl. over de 
jaren 1629-1630 en 1630-1631 
(inventarisnummer 102). In de tekst zijn deze 
rekeningen vermeld als: AHB, inv.nr.  (+ 
rekeningjaar).  
Nationaal Archief. Tenslotte bevinden zich 
kerkenrekeningen over de jaren1778-1790 in 
de archieven van de Nassause Domeinraad, 
inventarisnummer 2178. Deze stukken 
worden in de tekst aangegeven als: NDR, 
inv.nr. 2178 (+ rekeningjaar) 
 
 
II. Transcriptie 
 
OA Borculo, inv.nr. 188, rekening over 1610 
Geen inkomsten uit begravingen genoteerd. 
 
OA Borculo, inv.nr. 189, rekening over 1623 
Noch entfangen van salige Haremen Kremers 
begreffenisse   5 dal., 20 stuyver 
Noch entfangen van Hendrick Koeck z. kindes 
begreffenisse     2-10-0 
Noch entfangen van Alberts van Oldenseel 
van dat kerckenlaecken, soe up sijn z. 
frouwen lieck laecht: 8 stuy.   0-8-0 
Noch entfangen van dat kercken laecken, soe 
up z. Berent Calencamp lieck laecht  0-8-0 
Noch van dat kerckenlaecken, soe up z. 
Harmen de soeldaete lieck laech, 10 stuyver: 

 0-10-0 
Noch van Henderick ten Twele z. broders 
begreffenisse    1-10-0 
Noch van Berent toe Bloemenae z. susters 
begreffenisse    2-10-0 
Noch van Wanner ten Felthuisz z. kindes 
begreffenisse    0-25-0 
Noch van Jan ten Middelhuisz z. sone, dat he 
de kerckmeisteren voer bij gefoertt. Is mett 

de kerckmeisteren vor accordert dwile dat he 
niet hadde gelaten vor 10 stuy. 0-10-0 
Noch van Henderickus Holle van sijn z. 
frouwen begreffenisse twie dal. Unde hebben 
se niet gereken averst [omdat] he gestorven 
is.      Niett. 
Noch van Nanneman van Hemmeren z. 
frouwen begreffenisse 6 dal., 20 st. 6-20. 
Noch van Henderick ten Ruller z. 
begreffenisse, 1 daler, 20 stuy. 1-102   
 
AH Borculo, inv.nr. 102, rekening over 1629 
Erstelich ontfangen van Johanis van 
Maerhuilzen van sijn zahl. frouwen 
begreffenisse in die kercke  3-10-0 
Noch entfangen van Harmen Avinck van sijn 
zalh. frouwen begreffenisse in die kercke 
     4-20-0 
Noch ontfangen van Derick Kremer kindes 
begreffenisse in die kercke  3-10-0 
Noch ontfangen van Arent Croenen sijn zahl. 
frouwen begreffenisse up den kerckhoff 

2-10-0 
Noch ontfangen van Hendrick Brines [?] haer 
… van sijn kindes begreffenise up den 
kerckhoff    0-20-0 
Noch ontfangen van die weduwe Clumpers, 
dat zahl. Willem Clumper de kercke vorbij 
gefortt     1-0-0 
Noch ontfangen van Arendt Dave dat sijn 
zahl. dochter die kercke vorbij foerdt 1-0-0 
Noch ontfangen van Berendt toe Bloemena 
wegen sijn kindes begreffenisse up den 
kerckhoff    0-15-0 
Noch van kercken[laecken] soe up zahl. 
Gesken Teekman liecke lacht  0-10-0 
 
AH Borculo, inv.nr. 102, rekening over 1630 
Ontfanck soe gene staende rent is: 
Erstlich ontfangen van Rotgerus van Eibergen 
van sijn zalige kindes begreffenisse in die 
kercke     3-10-0 
Noch sal die kercke hebben van salige 
Lammert Boesz, dat he in die kercke 
begraven is 4 daler, de twijl Jacop van Hale 
betalen want oer moeij dodt is. 
Noch ontfangen van salige frouwe Ten Nover 
begreffenisse in de kercke  5-0-0 

                                                 
2 “20” doorgehaald. 
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Noch hebben van kerckenlaecken entfangen 
soe up zalige Harmen Kismaker lieck lacht 
[geen bedrag vermeld] 
 
OA Borculo, inv.nr. 190, rekening over 1666 
Noch ontfangen van die erfgenamen van 
Geert van Eps 2 gulden voor het lijcklaken op 
hem en sijn sall. vrou   1-10 
Noch ontfangen van die huysvroue van sall. 
Gerrit Cappers 10 gulden voor een inlage in 
die kercke    6-20- 
Noch ontfangen voor het kerckenlaeken so 
gelegen heeft op Westenbergh soon: 12½  
Noch in dit jaer sijn hier begraven van 
buitenluiden als volgt: Geert Drosten vrou, 
Egbert Pagenboom, Fuickert vrou. 
Noch het lijcklaken op navolgende 
persoonen: Beemer, Geert ter Molen vrouw, 
Rotger ter Molle, Herman Seegeman [?], 
Nibbel Greete, Goosen Kooljans met sijn frou 
ende haer kinderen, Trijne Jegers, Jan Teger 
met die vrou, Derck Faeck, Hendrick de 
Beumer, Jan die hoefsmit, Lijsabit Goldtsmit, 
Arent Bissers, Willem Waeners, Henrick de 
Criptes3 vrou, Steernenborgh vrou, Berent 
Stoffers.  
Noch Roelof Stoffers, Gerrit Wulf vrou, Derck 
ter Borghs vrou,  Derck Hilverinck soon. 
Noch geaacordiert met jonker Merkeloof over 
die begraffenisse in dese kerke van sall. 
Jannes Nagel ende desselfs huisvrou voor die 
somma van 22 gulden, welke voors. 
penningen Waerner Floorijn, op Hesselinck 
woonende, bij handtastinge heeft belooft an 
die respective kerckmeisteren op Martini 
1667 te betalen ter presentie van 
borgemeister Her. Buck, dr. Trier en Eyll pro 
memoria. 
 
OA Borculo, inv.nr.191, rekening over 1672 
Noch is zall. Arent Kroenen hyr begraven. 
Voor de inlage ontfangen  1-0-0 
Noch is de frowe ant Pagenboom hyr 
begraven. Darvoor ontfangen 1-0-0 
Noch is Hendrick Huininck sijn kint hyr 
begraven. Darvoor ontfangen 0-10-0 
 
Noch ontfangen van Adam Martens tot Roerle 
voor het groote roulaken 1 daller: 1-0-0 

                                                 
3 Er kan ook staan: Cuipers. 

Noch ontfangen van de Messemaker voor het 
groote roulaken:    0-20-0 
 
OA Borculo, inv.nr. 192, rekening over 1680 
Ontfangen voor het grote laeken soe op 
Balinck sin frou heeftt geleegen 0-20-0 
Ontfangen voor het kleine laeken soe op 
Reint Dullen kint heeftt geleegen: 0-8-0 
Ontfangen voor het groote laeken soe op des 
Hesse heeftt gelegen   0-12-0 
Ontfangen voor het groete laken soe op 
Bartelt ten Haave sin broer heeftt geleegen, 
0-12-0 
Ontfangen die inlaage van salige frou Fenn… 
…al…s, folgens older gewoente 15 …  10-0-0  
Noch is hier begraven die olde Siverdinck, 
soe daervoor ontfangen   1-0-0 
Noch heeftt het groote laeken geleegen op 
Slet Yans frou    0-12-0 
Noch is hier ut den Diek begraven Beyers 
Harst     0-0-0 
Noch ys hier begraven Yan Blanckenborgh   

1-0-0 
Noch is hier begraven Naeldenbargh sin frou 

 1-0-0 
Noch is hier begraven Blomenaa sin kint  

0-15-0 
Noch heeftt het grote laeken geleegen op 
Yan Stoeldraeijer en sin frow  0-0-0 
Noch heefft het grote laeken geleegen op 
Warnar Kupers frouw   0-20-0 
 
OA Borculo, inv.nr. 193, rekening over 1681 
Ontfangen van bargemeyster Haesebroeck 
van grote laecken   2-0-0 
Ontfangen van Lammert Albert van groete 
laecken    1-0-0 
Ontfangen van bargemeyster Spancker van 
kleyne laecken   0-10-0 
Gertjen Kronen begraven pro memoera 
Ontfangen van arfgenamen van zalige 
Angenis ten Feltes van grote laecken 1-0-0 
Ontfangen van Jan Haegenbeck van groete 
laecken    1-0-0 
Henderijck aen Klinckboem sin frow en kint 
begraeven    0-0-0 
Ontfangen van Jan Quappenbarch begraeven 
of groeve    1-10-0 
Ontfangen van die weduwe Maerkelinck voer 
inlaege in onse kerck van zalige rychter 
Maerkelinck, 15 gulden:  15-0- 
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OA Borculo, inv.nr. 194, rekening over 1682 
Ontfangen van die weduwe Gretjen Gosselick 
van grote laecken   1-0-0 
Ontfangen van meister Derck Gardenier van 
grote laecken    1-0-0 
Henderyck Klinckboem in Dieck van grove 
van sin kint    0-0-0 
Ontfangen van arfgenaemen van zalige 
Gesken Hessen van grote laecken  1-0-0 
Ontfangen van Berent Muggenbarch van sijn 
schoenvaeder saeliger groeve 1-10-0 
Ontfangen van Blanckenbarch kint grov  

0-10-0 
Ontfangen van die weduwe Anne ten Twel 
van grote laecken   1-0-0 
Ontfangen van die weduwe Mullers van grote 
laecken    1-0-0 
 
OA Borculo, inv.nr. 194, rekening over 1698 
Ontfanck van groeven en laeckens: 
Januari: Waander Willinck, ’t oude laecken 
gelegen    0-0-0 
Waander ten Velthuys’ kint op den kerkchoff 
begraven    0-10-0 
Aprill: Jan Meddelers, ’t oude laecken gelegen  
     1-0-0 
Dr. Hessels’ kint in de kercke begraven 6-0-0 
Welincks kint op den kerkhoff begraven  
     0-10-0 
Maius: Loverijse ’t oude laecken gelegen 
     0-0-0 
Engele Lindermans ’t oude laecken gelegen 
     0-0-0 
Julius: Welincks kint op den kerckhoff 
begraven    0-0-0 
Stoffer Loitinck ’t oude laecken gelegen 
     1-0-0 
Velthuijs kint op den kerckhoff begraven 
     0-10-0 
Jan Hagenbeeck ’t oude laecken gelegen 
     1-0-0 
November: op de Muller ’t oude laecken 
gelegen    1-0-0 
December: Lerincks kint op den kerckhoff 
begraven     0-10-0 
Op wijlen drostinne Langen ’t grote laecken 
en tot Geesteren begraven  4-0-0 
En voor 3 dagen te overposen 6 gulden 6-0-0 
 
OA Borculo, inv.nr. 196, rekening over 1699: 
Ontfangen van ’t kleine laken op Lambert 
Albers    1 g. 0 st. 0 p. 

Van de wed. Schimmelpenn. Voor een inlage 
van haar soon 6 gl., en voor ’t grote laken 2 
gl.     9-0-0 
Van ’t laken op Marie Scholten  1-0-0 
Op Derk Pos ’t grote laken   2-0-0 
Voor inlage van de wed. Cocks 6 gl., en 2 gl. 
voor ’t grote laken   8-0-0. 
Voor ’t laken op Rutger Dollen soon  1-0-0 
Tonnis Lerink begraven   1-0-0 
Op Tonnis Bruinink ’t kleine Laken 1-0-0 
Jan ten Twelle sijn kint begraven 0-10-0 
Op Frerik Ackerhuis ’t olde laken 1-0-0 
Esken Naeldenbergs kint begraven 0-10-0 
Engbert Klingboom begraven  1-10-0 
Op Tonnisken Funderink ’t oude laken 1-0-0 
Op Albert Beulink ’t oude laken 1-0-0 
Op Tonnisken Benneker  1-0-0 
Op Roller Smit    1-0-0 
Op Willem ter Hoeve ’t beste laken 2-0-0 
’t Oude laken tot Ruirlo gebruikt 1-10-0 
Op de weduwe Engels ’t nieuwe laken 2-0-0 
Swier in de Wiltbaen begraven pauper 
Berent Drosten begraven  pauper 
Op Henrick ten Twelle ’t laken pauper 
Beijershorst suster begraven  pauper 
Op de Rustmeester ’t laken  pauper 
Griete Quappenborg begraven pauper 
Aeltjen Nieutap ’t laken  pauper 
Anna Backers    pauper 
Elsken Welink    pauper 
 
OA Borculo, inv.nr. 200, losse posten: 
1721. Voor ’t gebruik van ’t kleine laken op 
Hans de  Stalknecht   1-0-0 
 
OA Borculo, inv.nr. 200, losse posten:  
1723. Weegens ’t gebruik van ’t groote laken 
op wijlen Rutger van Eerden: 2-0-0 
1723. Weegens ’t gebruik van ;t groote laken 
op wijlen de stalmeester Walters 2-0-0 
En voor de inlage van denselven in de kerke
     6gl 
 
OA Borculo, inv.nr. 200, losse posten: 
1724. Joseph Meijer: de doodbare gebruikt:  

1-0-0 
1724. Oover Anneken Scheunink, geen 
burgerse, 2 mael geluit:  3 gl. 
1 gl. dus daarvoor berekent:  4 gl. 
En alsoo ex post soude sijn bevonden deselve 
borgerse te sijn geweest, is alleen betaelt 
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voor ’t klein laken 1 gl. Dus moet den 
kerkmeister in afslag strecken:  3 gl. 
 
OA Borculo, inv.nr. 197, rekening over 1728: 
Van groeven, luyden en laakens: 
Op Swier Ligtenbergh hett groote laaken 
     2-0-0 
Op Hend.k ten Broeke  hett kleine laaken 
     1-0-0 
Op Salomon Holdijck hett kleine laaken 1-0-0 
Op Berent Leppinck sijn vrouw hett kleine 
laaken:     1-0- 
Op Lammert Holdijck hett kleine laaken 1-0-0 
Op vrouw Ter Maat hett groote laaken 2-0-0 
Op Reijnier Slijck hett groote laaken 2-0-0 
Op Hend.k Scheuninck hett kleine laaken  

1-0-0 
Op Berent te Havekost hett kleine laaken 

1-0-0 
Op Berent Huijninck hett kleine laaken  

pauper   
Willemken Leunekers het kleine laaken 

pauper 
Philip4 te Velthuijs sijn kint begraven 0-10-0 
Frelen [?] Hill hier drie dagen overluyt 18-0-0 
en het groote laaken 2-0-0 
Jan te Winkels moeder twee dagen overluyt  

3-0-0 
Jenneken Quappenburgh op den nieuwen 
kerkhoff begraaven 1-10-0 
Berent te Velthuijs sijn kind op den nieuwen 
kerkhoff begraaven 0-10-0 
Op Hend.k Cuijper het kleine laaken 1-0-0 
Op Enneken Engels hett kleine laaken 1-0-0 
Op Gerrit Assinck hett kleine laaken 1-0-0 
Op Berent Borkinck sijn vrouw hett kleine 
laaken     1-0-0 
Op Fenneken Wissink hett groote laaken 
     2-0-0 
Op Cornelis Slijck hett groote laaken 2-0-0 
Op Jan te Winckel hett groote laaken 2-0-0 
Hend.k  Boemers vrouw op den nieuwen 
kerkhoff begraaven    1-10-0 
Op Jenneken Lubberdinck hett kleine laaken. 
Pauper     0-0-0 
Op Salomon Holdijck sijn dogter het kleine 
laaken     1-0-0 
Op wijlen Harperinck sijn moeder hett groote 
laaken     2-0-0 
en van het overluyden  3-0-0 

                                                 
4 Er staat: Plilip. 

Op Jacob Cobus sijn vrouw hett groote 
laaken     2-0-0 
Op Fije Gauneers [?] hett  kleine laaken.  

Pauper  
Op Esselen Berent hett kleine laaken. 

  Pauper 
Op vrouw Molerus hett groot e laaken. 2-0-0 
Twelleman vrouw op den  nieuwen kerckhoff 
begraaven:    1-10-0 
Hendr.k Quappenburgs vrouw op den 
nieuwen kerkhoff begraaven: 1-10-0 
Op Gerrit Wesinckhoff kint hett kleine laaken:  

    1-0-0 
Op Derck Huijninck sijn dogter het kleine 
laaken:     1-0-0 
Op Agnis Molerus hett kleine laken. Pauper. 

0-0-0 
Op B. Florijn sijn vrouw het kleine laken:  

1-0-0 
Jochem Naaldenbergh op den nieuwen 
kerckhoff begraaven   1-10-0  
 
OA Borculo, inv.nr. 197, rekening over 1729 
Van groeven, luyden en laekens. 
Op de vrouw van Jan Muggenborg, op den 
kleinen kerkhof begraeven:  1-10-0 
Hendrik aen de Wiltbaen op den nieuwen 
kerkhof begraeven:   1-10-0 
Op de vrouw van Derck Franken ’t groote 
laeken:    2-0-0 
Esselen Jan, ’t kleine laeken  0-0-0 
Op Angenis Voors ’t kleine laeken 0-0-0 
Op de moeder van vrouw Sibille, ’t groote 
laeken     2-0-0 
En dezelve eenmael overgeluyt 1-10-0 
Op Engele Holdijck ’t kleine laeken 1-0-0 
Op de vrouw van Derk Huenink ’t kleine 
laeken      1-10-0 
Aeltien Schenkvoort op den nieuwen kerkhof 
begraven    1-10-0 
Op Garritjen van Dassen ’t kleine laeken 
     0-0-0 
Op Jenneken Floors ’t kleine laeken 0-0-0 
Op Dries Fukkinck ’t kleine laeken  1-0-0 
Op Berent Leppinks ’t kleyne laeken 1-0-0 
De dogter van Hendrik Quappenborg op den 
nieuwen kerkhof begraeven  0-0-0 
Op Aeltjen Schepers ’t kleyne laeken 1-0-0 
Op Jurrien Funderink ’t groote laeken 2-0-0 
Egbert Platvoet op den nieuwen kerkhof 
begraven:    1-10-0 
Op Sebastiaen Henselaer ’t kleine laeken  
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1-0-0 
Op Trientjen Trienepael ’t kleine laeken1-0-0 
Op Jan Avinck ’t kleine laeken  1-0-0 
Op de vrouw van Roelof Kreunen ’t groote 
laeken     2-0-0 
Op Otto Harmsens vrouw  ’t kleine laeken 
     1-0-0 
Op Polman ’t kleine laeken  1-0-0 
 
OA Borculo, inv.nr. 198, rekening over 1730  
Hendrick Quappenborgh op den kleinen 
kerkhoff begraven   1-10-0 
Op de heer burgemeester Jacob Stand het 
groote laken    2-0-0 
en voor de inlage in de kerck  6-0-0 
Op Hendrick Fockinck  ’t  kleine laken 1-0-0 
Op de weduwe Lambergens ’t groote laken 
     2-0-0 
Gosen te Velthuijs vrouw op den nieuwen 
kerckhoff begraven   1-10-0 
Op Berent van Dassel het kleine laken 1-10-0 
Meevrouw Van de Wall twee dagen overluyt, 
daags drie maal gepoost  12-0-0 
voor ’t gebruick van de beure 1-0-0 
en voor het groote laken meede na 
Geesteren geweest   1-0-0 
Op Harmen Roeterinck het kleine laken 1-0-0 
Op den Huysvoogt5 Jan Derck Veldinck het 
groote laken    2-0-0 
Den gardenier Drieteler sijn kint begraven op 
den nieuwen kerckhoff  0-10-0  
Den bouwman Gerrit Drietelersijn kint op den 
nieuwen kerckhoff begraven  0-10-0 
Op vrouw Lammers, de gardeniers vrouw, 
het kleine laken   1-0-0 
2 dagen overluyt   3-0-0 
Op Jan  Backer ’t kleine laken 1-0-0 
Op Hendrick Kistemaker sijn vrouw ’t kleine 
laken     1-0-0 
Op Arent Jan Brocker ’t groote laken 2-0-0 
Op de vrouw van Jan Mulgers het kleine 
laken     1-0-0  
Op Jan  Mulgers ’t kleine laken 1-0-0 
Op Geert Huijninck ’t  kleine laken Pauper 
Op Henders Esselen het kleine laken 1-0-0 
Op Anne Loijtinck het [kleine6] laken 1-0-0  

                                                 
5 De voogd van Geesteren was tevens voogd van 
het Huis Borculo, vandaar: Huysvoogt. 
6 “groote” is doorgehaald; “2” is vervangen door 
“1”. 

Op Griete Marquerinck ’t kleine laken; 2 
dagen overluyt en op den nieuwen kerckhoff 
begraven   pro Deo 
 
NHG Borculo, rekening over 1731. 
Van groeven, luyden ende lakens.  
Op Elsken Lucas het kleyne laken 1-0-0 
Op Garrit Kistemaker het kleyne laken 
     1-0-0 
Op Fenne ter Horst het kleyne laken 1-0-0 
Blanckenborgs kint uit den Dijk op den 
nieuwen kerkhof begraven  0-10-0 
Op Hendrik Kistemaker het kleyne laken 
     1-0-0 
Op Jan Veldink het kleyne laken 1-0-0 
De erfgenamen van wijlen dominus Beckink 
voor de inlage in de kerk  6-0-0 
Voor ’t gebruyk van het groote laken 2-0-0 
Op Goosen Hagens vrouw het kleine laken 
     1-0-0 
De meyt van Platvoet  p[ den nijen kerkhof 
begraven    1-10-0 
Teunis te Vrugten vrou op den nijen kerkhof 
begraven    1-10-0 
Op de oude vrouw Koks het grote laaken 

2-0-0 
Teunis Palsenborg op den nijen kerkhof 
begraven    1-10-0 
Goosen Naaldenbergs kint op den nijen 
kerkhof begraven   0-10-0 
Op Gerrit Biesebeek het kleyne laaken 1-0-0 
Hend. Ter Meule voor de inlaage in de kerke 
     6-0-0 
voor ’t gebruyk van ’t groote laken  2-0-0 
Op Cristina Moijdermans het kleyne laken 

1-0-0 
Hend. Desekers het kleyne laken gehadt 
     0-0-0 
Op Albert te Frugte het kleyne laken 0-0-0 
Op Catrina Gosselinks  het kleyne laken 
     1-0-0 
Op Goosen Wessels het kleyne laken 0-0-0 
Op dr. heer Otto Bomble ’t groote laken 
gebruyk[t]    6-0-0 
nog voor desselfs inlage in de kerke 6-0-0 
Lambert Kruijnen op den nieuwen kerkhof 
begraven    1-10-0 
Op den gardenier Lammers sijn vrouw ’t 
kleyne laken    1-0-0 
twe dagen overluydt   3-0-0 
Den ouden Lerink op den nijen kerkhof 
begraven    1-10-0 
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Op Hend. ter Roller het kleyne laken gebruykt 
     1-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1732. 
Van groeven, luyden en lakens  
Jan Pagenboom op den kerkhoff begraven 
     1-10-0 
Jan Huijnincks moeder hier overluyt 1-10-0 
En voor ’t kleine laken  1-10-0 
Op Lijsbeth Tellemans het groote laken 2-0-0 
Voor de inlage in de kerck  6-0-0 
Op Geude Heslen7 het groote laaken 2-0-0 
Op Derck Francken het groote laaken 2-0-0 
Op de heer doctor Bomble junior het groote 
laken     2-0-0 
Voor de inlage in de kerck  6-0-0 
Op jr. Johanna Spancker het grote laaken 
     2-0-0 
Goosen Nadelbergs kint op den nieuwen 
kerckhoff begraven   0-10-0 
Het kint van den gardenier Harmen Lammers 
tweemaal overluyt   1-10-0 
voor ’t kleine laken   1-10-0 
Op Aaltjen Hassen het kleine laken. Pauper 
Beulinck het kleine laken gehad 1-0-0 
Berent Schenckvoorts kint op den nieuwen 
kerckhoff begraven   0-10-0 
Garrit Drietelers kint op den nieuwen 
kerckhoff begraven   0-10-0 
Rollerman in den Dijck op den nieuwen 
kerckhoff begraven   1-10-0 
Philip te Velthuijs op den nieuwen kerckhoff 
begraven    1-10-0 
Op vrouw Van Eps het groote laken 2-0-0 
De olde vrouw van de Lebbenbrugh op den 
nieuwen kerckhoff begraven  1-10-0 
De waart van de Lebbenbrugh sijn kint 
begraven    0-10-0 
Hendrick in de Wiltbaan een kint laaten 
begraven    0-10-0 
Anneken Twelle begraven, pauper 0-0-0  
 
NHG Borculo, rekening over 1733. 
Van groeven, lyden en lakens: 
Op Anna Desekers het kleine laken. Pauper. 
     0-0-0  
Op Jan Brouwers het kleine laken 1-0-0 
Op Aarne Wellink het kleine laken. Pauper. 
     0-0-0 
Op Hendr. Smit8 het kleine laken 1-0-0 

                                                 
7 Misschien: Hessen. 

Willemina Steuveler het groote laaken gehadt 
     2-0-0 
Voor de inlage in de kerk  6-0-0 
En voor twemael overluyden  3-0-0 
Juffer Knuijts het groote laaken gehadt 2-0-0 
voor de inlage in de kerk  6-0-0 
en voor twemael overluyden  3-0-0 
De olde Drietelmanse op den nieuwen 
kerkhof begraven   1-10-0 
Op Hendrik Florijns vrouw het groote laken 

2-0-0 
Wolter Fuijke sijn vrouw op den nieuwen 
kerkhof begraven. Pauper.  0-0-0 
Jan van Eps suster het groote laken gehadt. 
     2-0-0 
Juffer Stams het groote laken gehadt 2-0-0 
en voor de inlage in de kerk  6-0-0 
De weduw Henselaers het kleine laken 
gehadt     1-0-0 
en voor twemael overluyden  3-0-0 
De olde Vrugtemanse op den nieuwen 
kerkhoff begraven   1-10-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1734. 
Van groeven, luyden en lakens. 
Op Janna Pollemans dogter het kleine laaken 
     1-0-0 
Berent Schenckvoort op den kleinen kerkhoff 
begraven    1-10-0 
Op Claas Huijninck ’t kleine laken 1-00 
Op sergeant Joost ’t kleine laken 1-0-0 
denselven tweemaal overluyt  3-0-0 
Op Harmken van Lingen ’t groote laaken  

2-0-0 
Op Otto Voorst ’t kleine laaken. Pauper. 0-0-0 
Op Joost Berenpas ’t kleine laaken. Pauper. 
     0-0-0 
Op Eve Hagens suster ’t kleine laaken 1-0-0 
Op de vrouw van Thonis Naaldenbergh ’t 
kleine laaken    1-0-0 
Op Hendrick Florijn het groote laaken 2-0-0 
Op Evert Coers het kleine laken 1-0-0 
   
NHG Borculo, rekening over 1735. 
Op de weduwe Avinkts haer soon het groote 
laken, alsmede het nae Geesteren gehadt 

4-0-0 
en voor tweemael overluyden 3-0-0 
Op Peternelle Prikken het kleyne laken 
gehadt. Pauper   0-0-0 

                                                                            
8 Misschien: Sput. 



© SSHB, Bronnenpublicatie nr. 5e. Begraafaantekeningen stad en schependom Borculo, 1623-1795 10

Op Trijne Furkinck het kleyn laken gehadt. 
Pauper.    0-0-0 
Op de heer burgemeester Vatebender sijn 
kindt het grote laken gehadt  2-0-0 
En voor de inlage in de kerke 2-0-0 
Op de rector Dankers sijn kindt het kleyne 
laken gehadt    1-0-0 
Garritjen Schenkvoort op den nieuwen 
kerkhof begraven   1-10-0 
Op Anna Koers het kleyne laken gehadt 1-0-0 
Op Jan Nijhof het kleyne laken gehadt 1-0-0 
Garrit Blommenae op den nieuwen kerkhof 
begraven    0-15-0 
Getrui Lukkenkamp op den nieuwen kerkhof 
begraven    0-15-0 
Op Henders Bloem9 het kleyne laken gehadt. 
Pauper     0-0-0 
Op Henders Flors het kleyne laken gehadt. 
Pauper     0-0-0 
Op Jenneken Smijs het kleyne laken gehadt. 
Pauper     0-0-0 
Op Peternelle Wanders het kleyne laken 
gehadt. Pauper   0-0-0 
Twelleman op den nieuwen kerkhof begraven 
     1-10-0 
Wolter Fuike op den nieuwen kerkhof 
begraven. Pauper.   0-0-0 
Op Jan Loesinck het groote laken gehadt. 
Pauper.    0-0-0 
Naeldenbergh op den nieuwen kerkhof 
begraven.    1-10-0 
  
NHG Borculo, rekening over 1736. 
Van groeven, luyden en lakens 
Albert te Velthuijs dogter uyt den Dijk op den 
nieuwen kerckhoff begraven  1-10-0 
Op Lijsbeth Floors gebruickt het kleine laken 
     1-0-0 
Op de vrouw van de heer Ter Maet gebruickt 
het groote laken   2-0-0 
Jan Kreunen moeder uit den Dijk op den 
nieuwen kerckhoff begraven  1-10-0 
Trijntjen Forckincks. Pauper,. 0-0-0 
Waander te Velthuijs op den nieuwen 
kerckhoff begraven   1-10-0 
Garrit te Blanckenburgs kint begraven 0-10-0 
Op de moeder van Goosen Naaldenbergh het 
kleine laken    1-0-0 
Op het kint van Otto Baten het kleine laken. 
Pauper.    0-0-0 

                                                 
9 Naam onzeker. 

Op de dogter van Maria Hendricks het kleine 
laken     1-0-0 
Op de nigt van juffer Micharius het groote 
laken     2-0-0 
en voor de inlage in de kerck  6-0-0 
voor tweemaal overleyden  3-0-0 
Jan Bloemena sijn vrouw op den kerckhoff 
begraven    1-10-0 
Over Lijsbeth ten Tweel het kleine laken. 
Pauper.    0-0-0 
Op Berent Florijn het kleine laken 1-0-0 
Op Geert Huyninck het kleine laken. Pauper. 
     0-0-0  
Lerinck sijn vrouw uyt den Dijck op den 
kerkhoff begraven   1-10-0 
Goosen te Velthuijs op den kerckhoff 
begraven    1-10-0 
Jan Vrouten kint uyt den Dijk op den 
kerckhoff begraven   0-10-0 
Op Anneken Branskamp het kleine laken. 
Pauper.    0-0-0 
Op Monsieur Wijginck het groote laken 2-0-0 
Jan Schenckvoorts kint op den kerckhoff 
begraven    0-10-0 
Op Engbert Engels het kleine laken  6-0-010 
Op de vrouw van Gerrit Dercksen het kleine 
laken     1-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1737. 
Van groeven, luyden en lakens 
Ontfangen voor de inlaege van wijlen de heer 
Van der Heijde in de kerke  6-0-0 
voor twemael luyden   3-0-0 
en voor ’t gebruik van het groote laken 2-0-0 
Ontfangen voor de inlaege van wijlen 
dominus Schomaker in de kercke 6-0-0 
voor twemael luyden   3-0-0 
voor het gebruyk van het groote laken 2-0-0 
Ontfangen voor de inlaege van wijlen juffer 
Bocks in de kerke   6-0-0 
Voor het gebruyk van het groote laken 2-0-0 
Op ’t lijk van wijlen Lijsebet Lingers het 
kleyne laken    1-0-0  
Berent te Velthuys op den nijen kerhof [!] 
een kint begraven   0-10-0 
Kleyne Velthuys een kint op den nijen kerhof 
begraven    0-10-0 
Platvoet sijn broer op den nijen kerkhof 
begraven    1-10-0 

                                                 
10 Het bedrag van 6 gulden staat er echt. Ook in 
de totaaltelling klopt het bedrag. 
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Voor het overluyden   1-10-0 
Otto Smijs vrouwen broeder, eens overluyden 

1-10-0 
Platvoets maegt op den nijen kerkhof 
begraven    1-10-0 
Hartelman op den nijen kerkhof begraven 

1-10-0 
Op Fenneken Berenpas het grote laken 2-0-0 
Hend. Ter Haer sijn vrou op den nijen 
kerkhof begraven   1-10-0 
Voor ’t overluyden   1-10-0 
Voor ’t kleine laken   1-10-0 
Platvoets swager op den nijen kerkhof 
begraven, met het luyden  3-0-0 
Op de heer rigter Sibille het groote laken  

2-0-0 
Op juffer Renkink het grote laken 2-0-0 
Op Joost Mentink het kleyne laken. Pauper. 

0-0-0 
Op Gerrit Wijnants het kleyne laken. Pauper. 

0-0-0 
Op wijlen Pauwel Smijs dochter het kleyne 
laken. Pauper.    0-0-0 
Op Harkels meyt het kleyne laken 1-0-0 
Ontfangen van de heer Wolters voor de 
inlaege van wijlen sijn heer vader in de kerk 
     6-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1738. 
Ontfangst van groeven, luyden en lakens. 
Op de moeder van Otte Smies het kleine 
laken     1-0-0 
Rollerman uyt den Dijk op den kerckhoff een 
kint begraven    0-10-0 
Ontfangen voor de inlage van wijler juffer 
Stams in de kercke   6-0-0 
en voor het gebruick van het groote laken 
     0-2-0 
Over Stine te Hengstegoor het kleine laken  
     1-0-0 
Lammert Bloemena op den kerckhoff een kint 
begraven    0-10-0 
Barent te Velthuijs op den kerckhoff twee 
kinderen begraven   1-0-0 
Over de moeder van de huysvrouw van Joost 
Muller het kleine laken  1-0-0 
en voor twemaal overluyden  3-0-0 
Over Berent te Nahuijs het kleine laken 1-0-0 
Over de dogter van Geertjen Brandemans het 
kleine laken    1-0-0 
Over de vrouw van sr. Hendrick van 
Klinckenbergh het groote laken 1-0-0 

Over de vrouw van Arent Lieftinck het kleine 
laken     1-0-0 
Engbert Drietelers op den kerkchoff begraven  

1-10-0 
Over Jan Tinepol het kleine laken 0-0-0 
Over Hendrina Kreunen het kleine laken 1-0- 
Over de vrouw van Wilden Berent het kleine 
laken     1-0- 
Over Geesken Esselen het kleine laken. 
Pauper.    0-0- 
 
NHG Borculo, rekening over 1739. 
Van groeven, luyden en lakens: 
Hendrick Drostenbarg op den kerckhof 
begraven    1-10-0 
Op Baren Leppinck sijn moeder het kleine 
laaken     1-0-0 
Op Trientjen Pollemans het kleine laaken  

1-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1740. 
Ontfangst van groeven, luyden en lakens: 
Gerrit te Velthuijs kint op den kerckhoff 
begraven    0-10- 
Over Jan Hendricks vrouw het kleine laaken. 
Niet van gekregen   0-0- 
Over Fenne Mulgers het kleine laken. Pauper. 
     0-0- 
Over Arent Lemmers het kleine laken. Niet 
gekregen.    0-0- 
Over de weduwe Hessels het groote laken 
     2-0- 
in de kerck begraven. Voor de inlage 6-0- 
Over Hendrina ter Meule het kleine laken 
     1-0- 
Over Geesken Harperinck het kleine laken 
     1-0- 
Over het kint van den rector Dankers het 
kleine laken    1-0-0 
Hendrick Bomers vrouw op den kerckhoff 
begraven. Niet van gekregen. 0-0- 
Over de dogter van Berent Mulderinck het 
groote laaken    2-0- 
Lammert Bloemenaas kint op den kerckhoff 
begraven    0-10- 
Over Jan Mensinck het groote laken 2-0- 
in de kerck begraven   6-0- 
voor tweemaal overluyden  3-0- 
Over Dina van Dassel het kleine laken 1-0- 
Over Jutte Avinck het kleine laken 1-0- 
Over Jan van Eek het kleine laken. Niet 
gekregen    0-0- 
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Over Aaltjen Reijniers het kleine laken. Niet 
gekregen    0-0- 
De waart van de Lebbenbrugh sijn vrouwen 
vader op den kerckhoff begraven 1-10- 
Over de vrouw van Jan Berent klompmaker 
het kleine laken. Niet gegeeven 0-0-0 
Jenneken Beijershorst op den kerckhoff 
begraven    1-10- 
Over juffer Agnes Micharius het groote laken
     2-0- 
in de kerck begraven   6-0- 
Hendrick Bomers in den Dijck op den 
kerckhoff begraven. Niet van gekregen 0-0- 
Over vrouw Wijgincks het groote laken 2-0- 
Over vrouw Loesinck het kleine laken. Niet 
gekregen    0-0- 
Over de wagtmeester Engels het groote laken 
     2-0- 
Engbert Beijershorst vrouw op den nieuwen 
kerckhoff begraven   1-10- 
 
   
NHG Borculo, rekening over 1742. 
Ontfangst van groeven, luyden en lakens: 
Over Claas Loesinck het kleine laken 0-0- 
Over Jan Deeskers moeder het kleine laken 
     1-0- 
Garrit ten Drietelers dogter op den nieuwen 
kerckhoff begraven   0-15- 
Engbert Beijershorst dogter op den kerckhoff 
begraven    1-10 
Garrit Pagenboom op den kerckhoff begraven 
     1-10- 
Lammert Bloemenaas kint op den kerckhoff 
begraven    0-10- 
Jan Bloemenaas op den kerckhoff begraven 
     1-10- 
Arent Bloemenaas op den kerckhoff begraven 
     1-10- 
Brederoos vrouw in den Dijck op den 
kerckhoff begraven   1-10- 
Jan Schenckvoorts vrouw op den kerckhoff 
begraven    1-10- 
Jan Schenckvoorts kint op den kerckhoff 
begraven    0-10- 
Over de vrouw van Tonis Naaldenberg het 
groote laken    2-0- 
Bomers vrouw in den Dijck op den kerckhoff 
begraven. Pauper   0-0- 
Jan Drosten kint op den kerckhoff begraven 
     0-10- 
Het kleine laken over Maria Drosten 1-0- 

Over Willem Huijninck het kleine laken 1-0- 
Over het kint van Engbert Harperinck het 
kleine laken    1-0- 
Klein Velthuijs kint op den kerckhoff 
begraven    0-10- 
De olde vrouw op het Velthuijs op den 
kerckhoff begraven   1-10- 
Barent te Groote Velthuijs sijn kint begraaven 
     0-10- 
Platvoet op den kerckhoff begraven 1-10- 
 
NHG Borculo, rekening over 1743. 
Ontfangst van groeve, luyden en lakens: 
Over Gerrit Florijn het kleine laken 0-0- 
Waender te Vrugtens kint op den kerkhoff 
begraven    0-10- 
Over Gerrit Griemkers het kleine laeken 0-0- 
Over Roeloff Spenkens vrouw het kleine 
laeken     1-0- 
Over de weduwe Tellemans het grote laeken 

2-0- 
Waender te Vrugtens kint11 op den kerkhoff 
begraven    0-10- 
Over vrouw Garverdinks het grote laeken  

2-0- 
Over Otto Baeten het kleine laeken 0-0- 
Over Gerrit Griemkers12 het kleine laeken 0-0- 
Barent te Velthuijs’ kint op den kerkhoff 
begraven    0-10- 
Hendrik in de Wiltbane op den kerkhoff 
begraven    0-10- 
Derk Jaekens kint op den kerkhoff begraven  
     0-10- 
Over de voogdt Veldinks vrouw het grote 
laeken     2-0- 
 
NHG Borculo, rekening over 1744. 
Ontfangst van groeven, luyden en lakens: 
Over het lijk van Hend. Hennekes het kleyne 
laken     1-0- 
Over Marija Voors het kleyne laken. Pauper. 
     0-0- 
Het kint van Jan Bekhorst op den kerkhof 
begraven    0-10- 
Ruth Loverik het groote laken gebruykt op 
wijlen sijn vrou   2-0- 
Twelmans dochter op den kerkhof begraven 
     1-10- 
                                                 
11 Tweede vermelding onder deze naam. Mogelijk 
is er een vergissing in het spel. 
12 Tweede persoon van deze naam. Mogelijk een 
vergissing. 
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Op wijlen de organist Harm de Greef het 
grote laken    2-0- 
Mevrouw de weduwe Van Gelder het groote 
laken op wijlen haer ed. man de heer adv.-
fiscael Gelder gebruykt  2-0- 
in de kerke begraven, is voor de inlaege 
     6-0- 
Gerrit te Velthuijs’ kint op den kerkhof 
begraven    0-10- 
Dom. Lambergen het groote laken op wijlen 
sijn eerw. soontjen    2-0- 
in de kerke begraven, voor de inlaege 1-10- 
  
NHG Borculo, rekening over 1745. 
Ontfangst van groeve, luyden en lakens: 
Vrouw Noordinks het kleine laken. Pauper. 
     0-0- 
De vrouw van Jan Snellenborgh op den 
kerkhoff begraven   1-10- 
Den gemeensman G. van Eerden, het grote 
laken gebruykt over desselfs huysvrouw  
     2-0- 
Eva Baten het kleine laken. Pauper. 0-0- 
Op Aaltjen Bensink het kleine laken 1-0- 
De vrouw van Harmen Bekhorst op den 
kerkhoff begraven   1-10- 
Jan Derkzen het kleine laken gehadt. Op den 
kerkhoff begraven en voor twemaal 
overluiden    5-10- 
De vrouw van Jan Kremer het grote laken 
     2-0- 
Op wijlen mevrouw Bomble het grote laken, 
alsmede voor de inlage in de kerk, samen 
     8-0- 
Jan Snellenborgh op den kerkhoff begraven 
     1-10- 
Goossen Hagens het kleine laken. Pauper.  
     0-0 
Op Lammert Polmans het kleine laken 1-0- 
Op de vrouw van Hendr. Heijink het kleine 
laken     1-0- 
Op Henderske Assink het grote laken 2-0- 
Op Antonij Heijink het kleine laken 1-0- 
 
NHG Borculo, rekening over 1746. 
Ontfangst van groeve, luyden en lakens: 
Lammert Blankerborg  het kleyne laeken op 
sien vrou   1-0- 
Op Barintjen te Roller sijn soon het kleyne 
laeken     0-0- 
Op Venneken Kistemaekers het kleyne 
laeken. Nul.    0-0- 

Op Essele van Eek dogter het kleyne laeken. 
Nul.     0-0- 
Op vrou Santbergh het grote laeken 2-0- 
Op de maen die doot gevonden is, het kleyne 
laeken. Nul.    0-0- 
Op de vrou van Reijnier Assinck het grote 
laeken     2-0- 
Op de dogter van Jurgen Worms het kleyne 
laeken     1-0- 
Op de weduwe vrou Vranken het groote 
laeken     2-0- 
Op de wedue Scharpenoort haer dogter het 
kleyne laeken    1-0- 
Jan ter Schoot sijen vrou op den kerkehof 
begraven     10-10-13 
Op de heer burgemeester Spanke het grote 
laeken, alsmede voor de inlage in d’kerke. 
Sam[en]    8-0- 
Op de vrouw Geersen het grote laeken, 
alsmede voor de inlage in d’kerke 8-0- 
Een kint van Lammert Beijershors op de 
kerckhof begraven   0-10- 
Op Hendrick te Hones het grote laeken 
     2-0- 
Op Derck Scharpenoort het kleyne laeken 
     1-0- 
Jan Assinck sijn vrou op de kerckhof 
begraven. Nul.   0-0- 
Op de burgemester Klinkenberg het grote 
laeken     2-0- 
 
NHG Borculo, rekening over 1747. 
Ontfangst van groeve, luiden en lakens: 
Een soldaat het kleine laken  1-0- 
Jan Havekors het kleine laken 1-0- 
Trientjen Assinck het grote laken 2-0- 
Garrit van Eerden het grote laken 2-0- 
Jenniken Wiggers het kleine laken 1-0- 
Elsken Dollen het kleine laken 1-0- 
Arent Cuper het kleine laken. Nol. 0-0 
Anne Maria Spenken op haar man gehadt het 
kleine laken    1-0- 
Harmen Frensen het kleine laken 1-0- 
Peter Teger het grote laken  1-0- 
Jan Platvoet op sijn vrou het kleine laken 1-0- 
Jenniken Henselers het kleine laken gehadt 
     1-0- 
Op de heer doctor Bomble het grote laken 
alsmede voor de inlage in de kerk, samen  

                                                 
13 Dit bedrag staat er en klopt ook met de 
totaaltelling van de betreffende bladzijde. 
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8-0- 
Jan Hilverinck op sijn dochter gehadt het 
kleine laken. Nol.   0-0- 
Henderick Kikebeke het kleine laken gehadt. 
Nol.     0-0- 
Fenne Griemkers het kleine laken gehadt 1-0- 
   
NHG Borculo,  rekening over 1748. 
Ontfangst: 
Ontfangen van de hoog welgeboren vrou, 
mevrouw de douaerier Baronnesse van der 
Heel vief dage drie posen overluit, en voor 
het regt van inlage in de kelder koomt de 
kerke 39-10-0 
Otto Harsem het laeken 0-0-0 
Henr. Te Brack14 sijn moeder hier begraven 

1-10-0 
Op Henders Folkerinck het kleyne laeken 
     1-0-0 
Op Roelof Kruinen het grote laeken 2-0-0 
Op Engele Banninck het kleyne laeken. Nul. 
     0-0-0 
Op Janna Boekslag het kleyne laeken 1-0-0 
Jan Kruinnen dogter op den kerkhof 
begraven 1-10-0 
Jan Bonnegoor het kleyne laeken. Nul. 0-0-0 
Op Jost Muller sijn moeder het kleyne laeken 
     1-0-0 
Op Jan Wilhem ter harkel sijn soon het 
kleyne laeken 1-0-0 
Op Jan Baercht ter hegt het kleyne laeken 
0-0-0 
Jan Baaken sijn vaeder hier op den kerkhof 
begraven 1-10-0 
De gemeensman Henr. ter Harkel het grote 
laeken 2-0-0 
Cristian Veldinck het grote laeken 2-0-0 
Op Antonij Voors het kleyne laeken 1-0-0 
Op de heer Lambergen het grote laeken, 
alsmede in de kerke begraven 8-0-0 
Wilhem Drosten sijn vrou op den kerkhof 
begraven    1-10-0 
Op de heer Ter Maete sijn vrou het grote 
laeken, alsmede voor de inlage in de kerke 
     9-0-0 
Op Lubbert Hogeweg het kleyne laeken. Nul. 
     0-0-0 
De heer secretaris Vatebender sijn kint in de 
kerke begraven   1-10-0 
Op Geertjen Schepers het kleyne laeken 

                                                 
14 Kan ook Braek zijn. 

     1-0-0 
Op Henders Bonnegoor het kleyne laeken. 
Nul.     0-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1749. 
Ontfangst voor het gebruyk der kerkelakens, 
inlage in de kerke en begraven op den 
kerkhoff: 
Beekhorst zijn vrouw begraven op den 
kerkhoff 1-10-0 
Op Fenne Blenken uyt het Gasthuys het 
kleyne laken. Nihil 
Op Janna Kistemaker het groote laaken 2-0-0 
Op de heer Staats het groote laken, alsmede 
voor inlage in de kerk en overluyden 11-0-0 
Jan Pagenboom begraven op den kerkhoff  1-
10-0 
Goossen Naaldenbarg begraven op den 
kerkhoff 1-10-0 
De vrouw van Jan Baaken begraven op den 
kerkhoff 1-10-0 
De soon van Jan Blankenburg begraven op 
den kerkhoff 1-10-0 
Op de huysvrouw van Barent Mulderinck het 
groote laken 2-0-0 
Op de dogter van de heer Ravensberg het 
groote laken 2-0-0 
Een kint van Barent ten twelle op den 
kerkhoff begraven 0-10-0 
Een kind van Derck Jakers op den kerkhoff 
begraven 0-10-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1750. 
Ontfangst voor het gebruyk der 
kerckelaakens, ynlaege in de kerke en 
begraven op den kerkhoff: 
Reijnier Assinck zijn vrou het guld. laaken 
1-0-0 
Johanna Laafinck het grote laaken 2-0-0 
Derck Vurlkerinck het eenguldens laaken  
1-0-0 
Harperinck zijn kindt het guldens laaken 
1-0-0 
Arent Harmelinck het twee guld. laaken  
2-0-0 ende zijn vrou het twee guld. laaken  
2-0-0 
Getruij weduwe van Yan te Winckel het twee 
guldens laaken 2-0-0 
Doltof Smis het guldens laaken 1-0-0 
Hendrick Schothorst het twee guldens laaken 
2-0-0 
Harmen ter Horst het twee guld. laaken 2-0-0 
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en zijn vrou het twee guldens laaken 2-0-0 
Roelof Assinck zijn kint op den kerkhoff 
begraven 0-10-0 
Mevrou Vatebenders het grote laaken en 
alsmeede voor de ynlage in de kerck 8-0-0 
Hendrick Luckas zijn vrou het gul. laaken  
1-0-0 
De weduwe van Jan Bruekers het groote 
laaken     2-0-0 
Johannes Meunkick zijn kint het guldens 
laaken     1-0-0 
Jannes te Entele het guld. laaken 1-0-0 
Rectoor Danckers zijn kint het gul. laaken 
     1-0-0 
Buelijnck het guldens laaken  1-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1751. 
Ontfangst voor het gebruik der kerkelaekens, 
inlage in de kerke en begraven op den 
kerkhoff: 
Op burgemeester Van Eerden het groote 
laken en inlage in de kerke  8-0- 
Op Peter Theger het groote laken 2-0- 
Op Hendk Kiekbek het kleine laaken 0-0- 
Drie kindere van Vrugterman op den 
kerckhoff begraven   1-10- 
Op de vrouwe van Hendk Wessels het kleine 
laaken     1-0- 
Op Jurrien Troller het kleine laaken 1-0- 
Op juffrouw Stolten het groote laaken en 
inlage in de kercke   8-0- 
Op Jurrien Leeffers het groote laaken 2-0- 
De vrouwe van Barend ten Twelle op den 
kerckhoff begraven   1-10- 
Op de vrouwe van Engbert van Eerden het 
groote laaken    2-0- 
Het kind van Jurrien te Groote Velthuis op 
den kerckhoff begraven  0-10- 
Op Jan Platvoet het kleine laaken 1-0- 
De soon van Jan Naaldenberg op den 
kerckhoff begraven   1-10- 
Een oude vrouwe van den Platvoet op den 
kerckhoff begraven   1-10- 
Twe kinderen van Garrit van de 
Lebbenbrugge op den kerckhoff begraven 
     1-0- 
Het kind van Goosen op den Drostenburg op 
den kerckhoff begraven  0-10- 
Ontfangen van den rentmeester Peter 
Harmsen een somma van 50 guldens, welke 
somma den overleedenen heer 

burgermeester Van Eerden aan de kercke van 
Borculoo gelegateert heeft  50-0- 
 
NHG Borculo, rekening over 1752. 
Ontfangst voor het gebruick der 
kerckenlaakens, ynlaage in de kerck en 
begraven op den kerckhoff: 
Op Anne Hueninck het groote laaken 2-0-0 
Op Jan Slodt het klinne laaken 1-0-0 
Een kint van Blanckenborgh op den kerckhoff 
     0-10-0 
Een kint van Beijershorst op den kerckhoff 
     0-10- 
De ynlaage van Albert Hendrick Telleman sijn 
vrou in de kerck   6-0-0 
Gerridt Quapenburgh op den kerckhoff 
begraven    1-10-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1753. 
Ontfangst voor het gebruick der 
kerckelaekens, ynlage in de kercke en 
begraven op den kerckhoff: 
Op Janna Hoytinck ’t kleine laken 1-0- 
Op Roelof Hagenbeek ’t kleine laken 0-0- 
Op de vrouw van Jan Smijs ’t groote laken 
     2-0- 
De vrouw van den Quappenborg op den 
kerckhoff begraven   1-10- 
Op vrouw Lambergen het groote laken en 
inlage in de kercke   8-0- 
Op Thone moeeje ’t kleine laken 0-0- 
Op Jenneken Hogeweg ’t kleine laken 0-0- 
Op Barend ten Roller ’t kleine laken 1-10- 
Op Lijsebeth Veldinck ’t groote laken 2-0- 
Philippus te Velthuis op den kerckhoff 
begraven    1-10- 
Op Willem van Tiel het kleine laken 1-0- 
Op de vrouw van Jan Slot ’t kleine laken 
     1-0- 
Steven Pagenboom op den kerckhoff 
begraven    1-10- 
Op Barend Huininck ’t kleine laken  0-0- 
Het kind van Barend Drosten op den 
kerckhoff begraven   0-10- 
 
NHG Borculo, rekening over 1754. 
Ontfangst voor het gebruick der 
kerckenlaakens en ynlaage in de kerck en op 
den kerckhoff. 
IJan Nijenkamp sijn kint op den kerckhoff 
     0-10-0 
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Op Lammert te Blanckenborgh het 
guldenslaaken    1-0-0 
Op juffrou Beckincks het groote laaken en de 
inlaage in de kerck   8-0-0 
Op borgemeester Vatebender zijn kint het 
groote laaken en de inlaage in de kerck 5-0-0 
Hendrick Twelman op den kerckhoff 1-10-0 
Een kint op den kerckhoff van Twelman 
     0-10-0 
Op Arent Avink het guldenslaaken 1-0-0 
Op Aaljen Kosters het groote laaken 2-0-0 
Vrou Kruenen haar soon op den kerckhoff 
     1-10-0 
Op Brouwer zijn soon het groote laaken 2-0-0 
Op Jan Wissinck zijn vrou het guldens laaken 
     1-0-0 
Op Willem Smies zijn dochters kint het 
guldens laaken   1-0-0 
Op borgemeester Elberus zijn dochter het 
groote laaken en de inlaage in de kerck 5-0-0 
Op vrou Schutt het groote laaken 2-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1755. 
Ontfangst voor ‘t gebruick der kerkenlakens, 
inlage in de kerke, luiden en begraven op den 
kerckhoff: 
Van Garrit Banninck op de Lebbenbrugge 
voor het begraven van sijn kind op den 
kerkhof    0-10- 
Van de erfgenamen van Anthonij Meilink voor 
’t gebruik van ’t groote laken  2-0-0 
Van Jan Snellenborg voor ’t begraven van sijn 
kind op den kerkhof   0-10- 
Van Barend Drostenborg voor ’t begraven 
van sijn kind op den kerkhof  0-10- 
Van de erfgenamen van Aeltjen Avinck voor ’t 
gebruik van ’t kleine laken  1-0- 
Van Twelleman voor ’t begraven van sijn 
vader op den kerkhof   1-10- 
Voor ’t begraven van Arend te Velthuis op 
den kerkhof    1-10- 
Van de erfgenamen van wijlen de heer 
Holsappel van ’t groote laken en luyden 

5-0- 
Van de weduwe Grootenhuis voor ’t gebruik 
van ’t groote laken   2-0- 
Van Vrugterman voor ’t begraven van twee 
kinderen op den kerkhof  1-0- 
Van de heer burgermeester Elberus namens 
de erfgenamen van wijlen d’heer Schomaker 
voor ’t gebruik van ’t groote laken, inlage in 
de kerk en luyden   11-0- 

Van de erfgenamen van Thoontjen Wissinck 
voor ’t gebruik van ’t groote laken 2-0- 
Van de weduwe van Jan Bokslag voor ’t 
gebruik van ’t kleine laken  1-0- 
Voor ’t begraven van Aeltjen Lerink op den 
Blankenborg    1-10- 
Derk Vorkink voor het gebruik van ’t kleine 
laken     1-0- 
Van Hendk Lucas voor ’t gebruik van ’t kleine 
laken     1-0- 
Van de erfgenamen van Christina Piggenaart 
voor ’t gebruik van ’t kleine laken 1-0- 
Van de erfgenamen van Grietjen Lerink voor 
’t gebruik van ’t groote laken  2-0- 
 
NHG Borculo, rekening over 1756. 
Ontfangst voor ‘t gebrijck der kerkenlaakens, 
inlaage in de kerke, luyden en begraven op 
den kerckhof: 
Op Jan Harkinck het tweeguldenslaaken 
     2-0-0 
IJan Muggenborgh op den kerckhof begraven 
     1-10-0 
Hendrick Snellenborgh een kint op den 
kerckhof begraven   0-10-0 
Op Barintjen Smit het tweeguldenslaaken 
     2-0-0 
Op Elsken Boomers het guldenslaaken en 
luyden en begraven op den kerckhof 2-10-0 
Op Harmanus Kruel tot twee guldenslaaken 
     2-0-0 
Op Aeltjen Hilferinck het guldenslaaken 1-0-0 
Op Hendrick Luckus het guldenslaaken 1-0-0 
Op Barent Leppinck vrouw het tweegulden 
laaken     2-0-0 
Op Hendrick Gardrisen het guldens laaken 
     1-0-0 
Op Hendrick Sonderman het guldens laaken 
     1-0-0 
Op Geridt Banninck het guldenslaaken, 
luyden en begraven op den kerckhof 2-10-0 
Op Garrijtjen Gardrisen het guldenslaaken 
     1-0-0 
Enggele Paagenboom op den kerckhof 1-10-0 
Nijenkamp zijn kint op den kerckhoff 0-10-1 
 
NHG Borculo, rekening over 1757. 
Ontfangst van ’t geene ’t gebruik der 
kerkenlakens, inlage in de kerke, luiden en 
begravenis op den kerkhoff is betaalt 
geworden:  



© SSHB, Bronnenpublicatie nr. 5e. Begraafaantekeningen stad en schependom Borculo, 1623-1795 17

Van Hartelman voor ’t begraven van sijn 
vrouw op den kerkhoff  1-10- 
Van Berendt Hoebink voor ’t gebruik van ’t 
kleine laaken    1-0- 
Van E.J. Wiltener voor het gebruik van ’t 
groote laaken    2-0- 
Van Roeloff Wissink voor ’t gebruik van ’t 
groote  laaken    2-0- 
Nog van B. Hoebink voor ’t gebruik van ’t 
kleine laaken    1-0- 
Van Garrit Slot voor ’t gebruik van ’t kleine 
laaken     1-0- 
Van de heer Adolph van Gelder voor ’t 
gebruik van ’t groote laken, inlage in de kerk 
en luiden    11-0- 
Van Garrit ter Meulen voor ’t gebruik van ’t 
groote laaken    2-0- 
Van de ehevrouw van wijlen Otto van der 
Horst voor ’t gebruik van ’t kleine laaken 
     1-0- 
Van de huisvrouw van Jan Hilverdink voor ’t 
gebruik van ’t kleine laaken  1-0- 
Van Jan te Velthuis voor ’t begraven van 
desselvs kind op den kerkhoff 0-10- 
Van juffer van Bebben voor ’t gebruik van ’t 
groote laaken, inlage in de kerke en luiden 
     11-0- 
Van Hendk Snellenborgh voor ’t begraaven 
van sijn kind op den kerkhoff  0-10- 
Van Jan Baaken voor ’t begraaven van 
desselvs kind op den kerkhoff 0-10- 
 
 
NHG Borculo, rekening over 1758 
Ontfangst van ’t geene coor ’t gebruik der 
kerkenlaakens, inlaage in de kercke en 
luyden en begraven op den kerckhoff: 
Ontfangen van de heer borgemeester Elberus 
voor het gebruik van het groote laaken op de 
heer dockter Spancker  2-0-0 
Van de erfgrenamen van vrou Schothorst het 
groote laaken    2-0-0 
Van IJan Vrugteman een kint op den 
kerkchoff begraven    0-10-0 
Van Gerridt Leerinck een kint op den kerkhoff 
begraven    0-10-0 
Willem Drostenborgh op den kerckhoff 
begraven    1-10-0 
Van Nijenkamp een kint op den kerckhoff 
begraven    0-10- 
Van Rollerman zijn dochter en een kint op 
den kerckhoff begraven  2-0-0 

Van Goossen Drostenborgh twee kinderen op 
den kerckhoff begraven  1-0-0 
Van Barent Drostenborgh twee kinderen op 
den kerckhoff begraven  1-0-0 
Van Reinnier Assinck het guldenslaaken op 
zijn moeder    1-0-0 
Van Hendrick Engels het guldenslaaken op 
zijn moeder    1-0-0 
Van Willem Vunderinck het groote laaken op 
zijn moeder    2-0-0 
Van IJan Frederick Santvoordt het groote 
laaken op zijn vrou   2-0-0 
Van Twelman twee kinderen op den 
kerckhoff begraven   1-0-0 
Hendrick Platvoet op den kerckhoff begraven 
     1-10-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1759 
Ontfangts van ’t geene voor ’t gebruik der 
kerkenlakens, inlage in de kerk, luiden en 
begraven op den kerkhoff is betaalt 
geworden: 
Van Rollerman voor het begraven van sijn 
kind op den kerkhoff   0-10- 
Van Garrit Bannink voor ’t begraven van sijn 
kind     0-10- 
Van de weduwe van Jan Willem te Harkel 
voor ’t gebruik  van ’t groote laken 2-0- 
Van Lambert Beijershorst voor ’t begraven 
van sijn kind    0-10- 
Van Vrugterman voor het begraven van sijn 
vrouw     1-10- 
Van de erfgenamen van wijlen Maria Krunen 
voor ’t begraven van deselve  1-10- 
Van Jan Hendk Brouwen voor ’t gebruik van ’t 
groote laken    2-0- 
Van Garrit ter Ghorst voor ’t gebruik van het 
kleine laken    1-0- 
Van Hendk Snellenborg voor ’t begraven van 
sijn kind    0-10- 
Van den heer Verspiek voor ’t gebruik van ’t 
groote laken, luiden en inlage in de kerk van 
wijlen mevrouw desselves eheliefste 11-0- 
Van Willem Mullerink voor ’t gebruik van ’t 
kleine laken    1-0- 
Van Muggenborg voor het begraven van sijn 
moeder    1-10- 
Van Hartelman voor het begraven van twee 
kinderen    1-0- 
Van den gemeensman Hendk te Harkel voor ’t 
gebruik van ’t kleine laken  1-0- 
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NHG Borculo, rekening over 1760. 
 Ontfangst voor het gebruyck der 
kerckenlaakens, inlaage in de kerck, luyden 
en begraven op den kerckhoff: 
Op IJan Kramer zijn kindt het guldenslaaken 
     1-0-0 
Op Derck15 Veldinck zijn dochter het groote 
laaken     2-0-0 
Op Gerridt Teeger zijn moeder het groote 
laaken     2-0-0 
Op F. Leeffers zijn kindt het guldenslaaken 
     1-0-0 
Twelman zijn kindt op den kerckhoff  0-10-0 
Barent Drostenborgh zijn kindt op den 
kerckhoff    0-10-0 
Op de weduwe Vulker het guldenslaaken 
     1-0-0 
Op Enbert Smies zijn vrou het guldens laaken 
     1-0-0 
Dries Scholten zijn vrou op den kerckhoff  
     1-10-0 
Op Roeloff Leppinck zijn vader het groote 
laaken     2-0-0 
Muggenborgh zijn kindt op den kerckhoff  
     0-10-0 
Op Hendrick van den Bergh zijn vrou het 
groote laaken    2-0-0 
 
 
NHG Borculo, rekening over 1761 
Ontfangts van ’t geene voor ’t gebruik der 
kerkenlakens, inlage in  de kerk, luiden en 
begraven op den kerkhoff is betaalt 
geworden: 
Van den hoogwelgeboren gestrengen heer 
G.A. Baron van Schleussing voor het luiden 
en ’t regt der kerk van en over sijn 
hoogwelgeborens tante, de hoogwelgeborene 
mevrouw douariere De Hell  25-0-0 
Van de erfgenamen van Garrit ten Drieteler 
voor ’t begraven van denselven op den 
kerkhoff    1-10-0 
Van Garrit Volkerinck voor ’t gebruik van ’t 
kleyne laken    1-0-0 
Van Christiaan te Harkel voor ’t gebruik van ’t 
grote laken    2-0-0 
Van de erfgenamen van Helena Diest voor ’t 
gebruik van ’t groote laken  2-0-0 

                                                 
15 Kan ook Dirck zijn. 

Van Hendk Bomers voor het begraven van 
sijn moeder16 op den kerckhoff 1-10-0 
Van Derck Cramer voor het gebruik van ’t 
kleyne laken    1-0-0  
Van de erfgenamen van vrouw Ligtenberg 
voor ’t gebruik van ’t groote laken 2-0-0 
Voor het luiden kleyne laken en begraven van 
Aaltjen Hassink op den kerkhoff 2-10-0  
Van de weduwe van Garrit Jasink voor ’t 
gebruik van ’t kleyne laken  1-10-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1762 
Van ’t geene voor ’t gebruik der 
kerkenlaekens, inlaege in de kerk, luyden en 
begraven op den kerkhof is betaalt 
geworden: 
Van de erfgenaamen van de weduwe Harmen 
Bekkink van het gebruik van groote laeken  
     2-0-0 
Van de erfgenaamen van Reinier Assink van 
gebruik van kleyne laeken  1-0-0 
Van Jan Niencamp sijn moeder voor het 
begraaven op den kerkhof  1-10-0 
Van de heer burgemeester F. Elberus het 
gebruik van groote laeken tot desselvs suster 
Josina en inlaege in de kerk  8-0-0 
Voor den selven heer burgemeester F. 
Elberus het gebruik van het groote laeken tot 
desselvs swaeger, doctor Lambergen, en 
inlaege in de kerk   6-0-0 
Van de heer en doctor J. Engelbert van 
Gelder voor het gebruik van het groote 
laeken tot desselvs vaeder Adolph van Gelder 
en mede voor sijn inlaege in de kerk en 
luiden der klokken   11-0-0 
Van Philipus Smijs voor het gebruik van het 
kleyne laeken    1-0-0 
Van de heer burgemeester F. Elberus het 
gebruik van het groote laeken tot wijlen Jan 
Scheunink, sijn inlaege in de kerk en luiden 
der klokken    11-0-0 
Van de weeduw Reindt Scholten voor het 
gebruik van het groote laeken 2-0-0 
De erfgenamen van Sophia van Eerden voor 
het gebruik van het groote laeken 2-0-0 
De erfgenamen van de weduwe Gerhart ten 
Drieteler voor het begraaven op den kerkhof 
     1-10-0 
De erfgenaemen van de weduwe Hendr. 
Heijnk het gebruik van kleyne laeken 1-0-0 

                                                 
16 “vrouw” doorgehaald. 
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De heer van Duit en J. van Gelder voor een 
gehuerde bank in de kerk17  3-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1763 
Ontfangts van ’t geene voor ’t gebruik der 
kerkenlakens, inlage in de kerk, luiden en 
begraven op den kerkhoff is betaalt 
geworden: 
Van Jan Willem Muggenborgh voor ’t 
begraven van sijn kind op den kerkhoff 0-10- 
Nog van denselven voor ’t begraven van sijn 
kind     0-10-0 
Jan Naaldenbergh op den kerkhoff begraven 
     1-10-0 
Van de erfgenamen van wijlen Anneken 
Rosink voor het gebruik van ’t kleyne laken 
en ’t begraven van deselve op den kerkhoff 
     2-10-0 
Van Garrit Volkers voor ’t gebruik van ’t 
kleyne laken    1-0-0 
Van Barend Troller voor het begraven van 
sijn kind op den kerkhoff  0-10-0 
Van de weledele gestrenge heeren mr. H.J. 
van Gelder en J.B.N. Baron van Duith voor 
een gehuurde bank in de kerk 3-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1764 
Ontfa[n]gts van ’t geene voor ’t gebruik der 
kerkenlaeken, inlaege in de kerk, luiden en 
begraven op den kerkhof is betaalt 
geworden: 
Van de weduwe Henderck Luekencamp was 
bij de rekinge van de medekerkmeester Jan 
Peter ter Meule over den jaare 1763 
vergeeten voor begraven op de kerkhof  
     1-10-0 
Van de erfgenaemen van Albert Henderk 
Telleman de inlaege in de kerk 6-0-0 
Van de heer Hekkers sijn vrouw voor ’t 
gebruik van ’t groote laeken  2-0-0 
De weduwe van Philippus ten Velthuis 
begraven op den kerkhof  1-10-0 
Henderck Blankenborg sijn vrouw begraven 
op den kerkhof   1-10-0 
Vrugteman sijn moeder begraven op de 
kerkhof    1-10-0 
Weduwe Drostenborg begraven op den 
kerkhof    1-10-0 

                                                 
17 Vanaf dit jaar werd de bankenhuur in dit 
hoofdstuk van de rekening verantwoord. 

Jan Huinink sijn vrouw voor ’t gebruik van ’t 
kleyne laeken    1-0-0 
Van de weledele gestrenge heer mr. H.J. van 
Gelder, J.B.N. Baron van Duith voor een 
gehuerde bank in de kerk  3-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1765 
Ontfanghts van ’t geene voor het gebruik der 
kerkenlaeken, inlaege in de kerk, luiden en 
begraven op den kerkhof is betaalt 
geworden: 
Van de wed. Reint Scholten haer soon voor 
het gebruik van het kleine laaken 1-0-0 
Van Twelleman en de dogter begraven op 
den kerkhof    3-0-0 
Van Hartelmans moeder en een kint 
begraaven op den kerkhof  2-0-0 
Van Blankenborg voor het begraaven op den 
kerkhof    1-10-0 
Schenkvoort sijn vrouw begraaven op den 
kerkhof    1-10-0 
Van de weledele gestrenge heer mr. H.J. van 
gelder en J.B.N. Baron van Duijth voor een 
gehuerde bank in de kerk  3-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1766 
Ontfangts van hetgeene voor het gebruik der 
kerkenlaekens, inlaege in de kerk, luiden en 
begraven op den kerkhof is betaaldt 
geworden: 
Van Jan Weggelhorst zijn vrouw voor het 
gebruik van ’t kleyne laeken  1-0-0 
De weduw Jan Blankenbarg voor het 
begraven op den kerkhof  1-10-0 
De weduw Jan Naaldenberg voor het 
begraaven op den kerkhof  1-10-0 
De weduwe Otto van der Horsten voor het 
gebruik van ’t kleyne laeken  1-0-0 
Van Jan Huenink voor het gebruik van het 
kleyne laeken    1-0-0 
Van de heer burgemeester F.E. Spanker voor 
het gebruik van ’t groote laeken. En mede 
desselfs voor zijn moeders inlaege in de kerk 
     8-0-0 
Van Lammert Bloemena zijn vrouw voor het 
begraaven op den kerkhof  1-10-0 
Mr. H.J. van Gelder en J.B,.N. baron van Duit 
voor een gehuerde bank in de kerk 3-0-0 
De weduwe Teunnisken Lerink haar man voor 
het begraaven op de kerkhof  1-10-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1767 
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Ontfanghts van hetgeene voor het gebruik 
der kerkenlaakens, inlaage in de kerk, luiden 
en begraaven op den kerkhof is betaalt 
geworden: 
Ontfangen van de erfgenamen van de wed. 
Grootenhuis voor het gebruik van het groote 
laken     2-0-0 
Ontfangen van Francis Flaming voor het 
gebruik van ’t kleine laken  1-0-0 
Van juffrouw de wed. Avink ontfange 
weegens mevrou Wijchels, inlage in de kerk, 
alsmede het gebruik van het groote laken 
     8-0-0 
Van Eevert Jan Cuipers moeder voor het 
gebruik van ’t kleyne laken en het begraven 
op den kerkhoff   2-10-0 
Beerent Schenk voor ’t begraaven op den 
kerkhoff    1-10-0 
Mullers knegts vrou voor het gebruik van ’t 
kleine laken en begraven op den kerkhoff 
     2-10-0 
Henderik Denneboom begraven op den 
kerkhof    1-10-0 
Een kint van Muggenborg begraaven op den 
kerkhof    0-10-0 
Jurrien Breederoos vrou begraven op den 
kerkhof    1-10-0 
Van den weledelen gestrengen heer en mr. 
H.J. van Gelder en J.B.N. baron van Duith 
voor een gehuerde bank in de kerk 3-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1768 
Van hetgeene voor het gebruik der 
kerkenlaekens, inlage in de kerk, luyden en 
begraeven op den kerkhoff is betaeldt 
geworden: 
Ontfangen van de erfgenaemen van Baerendt 
Mullerinck voor het gebruik van groote laeken 
     2-0-0 
Ontfangen van Jan Amenschodt voor het 
gebruik van kleyne laeken  1-0-0 
Ontfangen van de erfgenaamen van Philippus 
Smijes voor het gebruik van kleyne laeken 
     1-0-0 
Ontfangen van Henderik Jan ter Harkel voor 
gebruik van ’t groote laeken  2-0-0 
Ontfangen van Hinderik Jan Meijlink voor 
gebruik van groote laaken van de wed. Gerrit 
van der Horst    2-0-0 
Ontfangen van dominé F.W. Lamsbergen 
wegens des zoons inlaege in de kerk, 
alsmede gebruik van ’t groote laaken 8-0-0 

Ontfangen van Jan ten Dieveler voor gebruik 
van ’t kleyne laaken   1-0-0 
Dries Scholten begraven op den kerkhoff  
     1-10-0 
Jan Twelman sijn vrouw begraven op den 
kerkhoff    1-10-0 
Jan Twelman begraven op den kerkhoff  
     1-10-0 
Ontfangen van de erfgenaamen van Willem 
te Entele voor begraven op den kerkhoff en 
gebruik van ’t kleyne laaken  2-10-0 
Ontfangen van Albert Gesink voor gebruik 
van ’t kleyne laaken   1-0-0 
Ontfangen van den gestrengen heer mr. H.J. 
van Gelder en J.B.N. baron van Duyth voor 
een gehuurde bank in de kerk 3-0-0 
Ontfangen van de erfgenaamen van Caetrina 
Haebeck, weduwe van Korneelis van Leersen, 
voor gebruik van ’t groote laeken en het 
luyden der klokken en de inlaege in de kerk 
     11-0-0 
NHG Borculo, rekening over 1769 
Ontfangts van hetgeen voor het gebruyk der 
kerkenlakens en inlage in de kerk, luyden en 
begraven op de kerkhof is betaalt geworden: 
Ontfangen van de erfgenamen van de 
weduwe Van Tiel voor het gebruyk van kleine 
laken     1-0-0 
Ontfangen van de heer burgemeester G. t[er] 
Meulen voor zijn edeles vaders inlage in de 
kerk     6-0-0 
Ontfangen van Jan Willem Drostenborg voor 
zijn kint, begraven op den kerkhoff 0-10-0 
Ontfangen van Gosen ten brinke voor 
gebruyk van kleine laken  1-0-0 
Ontfangen van de erfgenamen Aelbert 
Pagenboom voor begraven op kerkhof en 
gebruyk van kleine laken  2-10-0 
Ontfangen van Antonij Trelker voor gebruyk 
van kleine laken   1-0-0 
Garrit te Velthuijs begraven op den kerkhof  
     1-10-0 
Ontfangen van Hendrikus Kerner voor 
gebruyk van kleine laken  1-0-0 
Harmen Boomers begraven op den kerkhof  
     0-10-0 
Ontfangen van Jurrien Schorthors voor het 
gebruyk van kleine laken van zijn moeder de 
wed. Schorthors   1-0-0 
Ontfangen van de wed. J. Schorthors voor 
gebruyk van het kleine laken  1-0-0 
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NHG Borculo, rekening over 1770 
Ontfangts van hetgeene van het gebruik der 
kerkenlaekens en inlaege in de kerk, luyden 
en begraeven op den kerkhoff is betaaldt 
geworden: 
De weduw Henderik ten18 Harkel voor het 
gebruik van ’t groote laeken  2-0-0 
Henderik ten Harkel voor het gebruik van ’t 
kleyne laeken    1-0-0 
Jan Kruenen begraven op den kerkhoff 
     1-10-0 
Jan Twelman 2 kinderen begraven op den 
kerkhoff    1-0-0 
Gerhardt Slott voor het gebruik van het 
kleyne laeken    1-0-0 
Ontfangen van de gestrenge heer Hendr. Jan 
van Gelder en J.B.N. baron van Duijt voor 
een gehuurde bank in de kerk 3-0-0 
NHG Borculo, rekening over 1771 
Ontfangts van hetgene voor het gebruyk der 
kekenlakens en inlage in de kerk, luyden en 
begraven op den kerkhof is betaalt 
geworden: 
Lambert Bloemena begraven op den kerkhof 
     1-10-0 
Engbert Beijershorst begraven op den 
kerkhof    1-10-0 
Gosen Drostenborg begraven op den kerkhof 
     1-10-0 
Willem Baken begraven op den kerkhof 
     1-10-0 
Goosen te Relker voor het gebruyk van 
groote laken    2-0-0 
Een kint van G.J. te Velthuijs begraven op 
kerkhof    0-10-0 
Hendrik Jan van Eerden voor het gebruyk van 
groote laken    2-0-0 
Berent Hoebink voor het gebruyk van het 
kleine laken    1-0-0 
Hendricus Troller voor het gebruyk van het 
kleine laken    1-0-0 
Ontfangen van de erfgenamen van C. ten 
Harkel voor ’t gebruyk van het groote laken 
     2-0-0 
Ontfangen van den gestrengen heer H.J. van 
Gelder en B.N. van Duijt voor een gehuerde 
bank in de kerk   3-0-0 
  
  

                                                 
18 Kan ook “ter” zijn. 

NHG Borculo, rekening over 1772 
Ontfangts van hetgeene voor het gebruik der 
kerkenlaekens en inlaage in de kerk, luyden 
en begraven op den kerkhoff is betaald 
geworden: 
Ontfangen van de erfgenaamen van de 
weduw Huibert van Bebberein voor het 
gebruik van ’t groote laeken en luyden der 
klokken en de inlaege in de kerk 11-0-0 
Ontfangen van den gestrengen heer Hendr. 
J. van Gelder van een gehuerde bank in de 
kerk     3-0-0 
Ontfangen van de erfgenaamen van de 
weduw juffer Avink voor het gebruik van ’t 
groote laeken en luyden der klokken en de 
inlaege in de kerk   11-0-0 
Ontfangen Harmannus Aholdt voor het 
begraeven van zijn kint op de kerkhoff 
     0-10-0 
Ontfangen van de erfgenaamen van Eva 
Veldink voor gebruik van ’t groote laeken 
     2-0-0 
 
NHG  Borculo, rekening over 1773 
Van hetgeene van het gebruyk der 
kerkenlakens en inlage in de kerk, luyden en 
begraven op den kerkhof is betaalt 
geworden: 
Ontfangen van de erfgenamen van Berenteyn 
Smijs voor ’t gebruyk van ’t groote laken 
     2-0-0 
Ontfangen van Jan Grootenhuys voor ’t 
gebruyk van ’t groote laken  2-0-0 
Ontfangen van Sieverink voor ’t gebruyk van 
’t kleyne laken    1-0-0 
Ontfangen van Twelleman voor het begraven 
van zijn kint op den kerkhof  0-10-0 
Ontfangen van de wed. Jan Willem 
Drostenborg voor haar man begraven op den 
kerkhof    1-10-0 
Ontfangen van de gestrengen heer H.J. van 
gelder voor een gehuurde bank in de kerk 
     3-0-0 
Ontfangen van Johannes Prior volgens zijn 
laast gedane kerkenreekeninge 7-7-0 
Ontfangen van de hoogwelgeboren meevrou 
meevrou [sic] Van Sluijsingh voor 3 dag 
luyden over de baron Van Sluijsingh, 3 posen 
daags ad 6 gulden yder dag  18-0-0 
Voor het kerkenregt en inlage in de kelder 
     7-10-0 
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NHG Borculo, rekening over 1774 
Ontfangts van hetgeene het gebruik der 
kerkenlaakens en inlaege in de kerk, luyden 
en begraven op den kerkhoff is betaeldt 
geworden: 
Ontfangen van weduw Flijtener gebruik van 
groote laeken    2-0-0 
Ontfangen van weduw Gerrit Teger gebruik 
van ’t groote laeken   2-0-0 
Ontfangen van erfgenaemen van Griete 
Huenink gebruik van kleyne laeken 1-0-0 
Ontfangen van Jan Willem Mugeborg voor 
het begraven van zijn kint op den kerkhoff 
     0-10-0 
Ontfangen van weduw Jan Baaken voor haar 
man begraven op kerkhoff  1-10-0 
Ontfangen van Gerrit Jan te Velthuis voor het 
begraven van zijn moeder op den kerkhoff 
     1-10-0  
 
NHG Borculo, rekening over 1775 
Ontfangts van hetgeene van het gebruyk der 
kerkenlaekens en inlage in de kerk, luyden en 
begraven op den kerkhof is betaalt 
geworden: 
Ontfangen van de erfgenamen van Willem 
Slagman van ’t kleine laken  1-0-0 
Inlage op het kerkhof   1-10-0 
Ontfangen van Schenkvoort voor zijn moeder 
begraven op ’t kerkhof  1-10-0 
Ontfangen van de erfgenamen van de wed. 
Platvoet voor ’t begraven op kerkhof 1-10-0 
Ontfangen van Bloemena voor het begraven 
van zijn kint op den kerkhof  0-10-0 
Ontfangen van E. van Eerden voor het 
gebruyk van het kleine laken  1-10-0 
Ontfangen van Jan Tuenis Hartelman voor 
het begraven van zijn vrou op het kerkhof 
     1-10-0 
Ontfangen van de erfgenamen van Jan van 
Eps voor het gebruyk van het groote laken 
     2-0-0 
Ontfangen van de weduw G.J. Dankers voor 
het gebruyk van het groote laaken 2-0-0 
 
NHG Borculo, rekening over 1776 
Ontfangs van ’t gene van het gebruik der 
kerkenlakens en inlage in de kerk, luiden en 
begraven op den kerkhof is betaalt 
geworden: 
Den 12 april ontfangen voor de inlage hier in 
de kerk van het lijk vanden h. w. geboren 

heer en graaf van Stirum en voor eens luiden 
met klokken    9-0-0 
Ontfangen van de weduw Derk Nijland voor 
het kleine laken   1-0-0 
Ontfangen van erfgenamen van de weduw 
Hendrik ten Hones voor het grote laken 2-0-0 
Ontfangen van Arent Jan Bloemena voor ’t 
begraven van zijn kint op het kerkhof 0-10-0 
Ontfangen van de erfgenamen van Esken 
Smijs voor ’t grote laken  2-0-0 
Ontfangen van Garrit Jan Kleine Velthuis voor 
het begraven van zijn kint op ’t kerkhof 
     0-10-0 
Ontfangen van de weduw Hendrik Jan ter 
Harkel voor ’t grote laken  2-0-0 
Ontfangen van de erfgenamen van de weduw 
Jan Willem te Harkel voor het groote laken 
     2-0-0 
Ontfangen van Twelleman voor ’t begraven 
van zijn kint op ’t kerkhof  0-10-0 
Ontfangen van de erfgenamen van de weduw 
Arent Jan Breuker voor ’t grote laken 2-0-0 
Ontfangen van de erfgenamen van Adolf 
Grotenhuis voor het grote laken 2-0-0 
Ontfangen van Jan Qauppenborg voor het 
begraven van zijn vrou op het kerkhof 1-10-0 
Ontfangen van Hendrik Snellenborg voor ’t 
gebruik van ’t kleine laken  1-0-0 
 
OA Borculo, inv.nr. 199, rekening over 1790: 
Ontfangen van Jan Hartelman voor het 
begraven van zijn vader op het kerkhof 1 
[gulden], 10 [stuiver] 0 [penningen]. 
Ontfangen van de erfgenamen van mevrouw 
de wed. de heer F.W. van Gelder voor inlage 
in de kerk: 6-0-0; voor het gebruyk van het 
grote laken:     2-0-0 
Ontfangen van Jan Naaldenberg, voor het 
begraven van zijn kind op het kerkhof: 

0-10-0 
Ontfangen van de heer burgemeester A. 
Geers voor de inlage van zijn kind in de kerk: 
3-0-0; voor het gebruyk van het kleine laken:  

1-0-0. 
Ontfangen van Jan Kwappenborgh voor het 
begraven van zijn kind op het kerkhof:  

0-10-0 
Ontfangen van de heer L. Daams voor het 
gebruyk van het kleyne laken voor zijn 
vrouw:     1-0-0 
Ontfangen van Jacob Wessels voor het 
gebruyk van het grote laken voor zijn vrouw:  
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2-0-0 
Ontfangen van Wildbaan voor het begraven 
van zijn dochter op het kerkhof:  1-10-0. 
Ontfangen van de erfgenamen van Berend 
Ameschot voor het gebruyk van het kleyne 
laken:      1-0-0. 
Ontfangen van de erfgenamen van Geertgen 
Ameschot voor het gebruyk van het kleyne 
laken:      1-0-0. 
Ontfangen van de erfgenamen de wed. Jacob 
Kobus voor het gebruyk van het grote laken:  

8-0-0. 
Ontfangen van A.J. Rollerman voor het 
begraven van zijn kind op het kerkhof: 

0-10-0. 
Ontfangen van Garrit Leppink voor het 
gebruyk van het grote laken voor zijn vrouw:  

2-0-0. 
Ontfangen van de erfgenamen van de heer 
burgemeester G. Vatebender voor de inlage 
in de kerk:     6-0-0;  
voor het gebruyk van het grote laken: 2-0-0. 
Ontfangen van de kerkmeester J. Kobus voor 
het gebruyk van het grote laken voor zijn 
dochter:     2-0-0. 
Ontfangen van E. Nijenkamp voor het 
begraven van zijn vader op het kerkhof:  

1-10-0 
 
 
 


