1749-1769 Momberstellingen en maagscheidingen
Actum Goor den 19 7bris (sept.) 1749.
Erschenen Harmen ten Tije mede voor Hendrik Muiderman bij Raalte wonende als door Gerritjen te
Daalwijk weduwe van Gerrit te Daalwijk of Tijink in Harke, gecligeerde mombaeren over haar
minderjarige zoon Gerrit Daalwijk en dogter Grietjen Daalwijk. Vertonende een huwelijks
voorwaerde en acte van maegscheidinge tusschen haer mombaeren en Gerritjen te Daalwijk op den 13
7ber deses jaers 1749 gehouden ende waerbij aan gemelde kinderen voor vaderlijk en moederlijk goed
toegedeelt is eens voor alle. 1. Aan jeder kind de somma van hondert en vijftig gulden welke haer te voren
sullen gaan als sij 20 jaeren oud sijn geworden of bij haer trouwen. 2. Aan deselve te samen het part dat
wijlen hun vader aan des huises is toegewesen geworden waervan de profiten sullen gebeuren ende ten
profite van de kinderen belegt worden. 3. Sal de zoon Gerrit Daalwijk alleen hebben te profiteren sijn
vaders kiste, voor een paerd de somma van vijftig gulden, een koe naest de beste, dan nog vijftien gulden
als hij koomt te trouwen. 4. Sal de dogter Grietjen Daalwijk alleen hebben en profiteren voor een paerd
vijftig gulden, een koe naest de beste, een nieuwe kiste van vijf voeten, twee twilbueren bedden, een onder
en bovenbedde met kussens en peuluwe, twee paer laekens, twee paer kussensloopen, twee stukken doek
ieder van 15 ellen, dan nog tyn ellen pellen, tyn ellen breeddoek, dit sal betaalt worden bij haer trouwen
als mede dan nog sal gegeven worden een kleet. 5. Zoo een van beide kinderen koomt te sterven sal die
geen die in leven blijft hondert guldens behouden en die andere hondert gulden sullen aen het huis
Daalwijk verblijven neffens het overige. Voorts sullen de anderen in het huis in eeten, drinken, linnen en
wollen, soo lange sij onbekwaam tot dienen sijn, verpleegt worden en soo wanneer tot dienen mogten
geraken ende als dan ziek of sugtig wierden een vrijen ingang op Daalwijk hebben verpleegt worden,
mede sullen deselve ter schoole gehouden worden. Ende heeft Harmen te Tije mede voor sijn absente
mede mombair voornoemd met handtastinge in eedes plaatse gelijk ook Gerritjen te Daalwijk dat
derselver boedel nauwkeurig hebben opgenomen nae hun beste wetenschap ende de minderjarige kinderen
niet benadeelt, derhalve hier over approbatie versoekende.
Actum Goor den 6 december 1749.
Erschenen Hendrik ter Steege uit Elsen weduwenaer van wijlen Aelken ter Steege (Meyer), voorts Jan
Albertsen mede voor Jan Meyer als door gemelde Hendrik ter Steege over sijn kinderen met namen
Jenneken en Aeltjen, aangestelde mombairen producerende een acte van kinderscheidinge in dato den 3
december 1749. Waerbij aan gemelde kinderen voor moederlijk goed toegedeelt jeder een gust beest, haer
vader en moeders kiste mitsgaders ook de klederen van wijlen haar moeder. Nog aan jeder kind bovendien
sal worden uitgereikt ende gegeven twee linnen bedden met kussen en peuluwen met laeken,
kussentoogen en opkussens. En hebben voorschreven comparanten soo wel Hendrik ter Steege als de
mombaer met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel nauwkeurig opgenomen ende de
onmundige kinderen niet benadeelt te hebben ende de pleegkinderen en goederen nae vermogen te sullen
voorstaan.
Actum Goor den 10 april 1750.
Erschenen Jan Jansen (Trekop) weduwenaar van wijlen Janna Hendriks (Witten) op de Borkelt
wonende; voorts Jan Hendrik en Hendrik Endeman als mombairen van de eerstgenoemde sijn onmondige
kinderen producerende en ook van kinderscheiding in dato den 25 febr. 1750. Waerbij aan de drie
onmondige kinderen jeder voor moederlijk goed toegedeelt de somma van vijff en veertig gulden en het
oudste kind de moeders kiste en de twee andere elk een kiste van vier voet en de oudste jongen ook 20 gl
voor moederlijk goed en de moeders kleren en de ander dat in de kiste is. Sullen die drie andere kinderen
samen deelen en het gelt sullen de mombaeren kunnen eyschen als de kinders 20 jaer oud sijn of als
komen te trouwen. Ten tweeden sullen de kinders in het huis worden opgebragt, dat sij in staat sijn te
leesen en schrijven laeten leeren, ziek of suchtig wordende in het huis komen en nae vermogen
onderhouden. Ten derden wanneer komen te sterven sal het gelt sterven van het eene kint op het andere,
mits daar vooraf de begraffenisse werde voldaan. En hebben comparanten met handtastinge in eedes

plaatse verklaerd den boedel nae vermogen opgenomen ende de kinders niet benadeelt te hebben. Voorts
dat sij mombairen de pupillen en derselver goederen nae vermogen sullen verstaan.
Copia
Anno 1750 den 22 augustus.
Is er een christelijk en wettelijk houwelijk beraamt en vast besloten tusschen die ehe jonkman
Harmen Meyers soon van wijlen Tonis Meyers ter eener sijde, met die eerbaere weduwe Hendrikjen
Hungerink weduwe van wijlen Henderik Hungerink, alle op volgende conditien. Eerstelijk belooft die
bruyd Henderikjen Hungerink desen bruydegom Harmen Meyers in te nemen op die Hungerink plaatse in
alle gerede en ongerede goederen als landerijen soo als boulant, hoylant, inboedel des huises, peerden,
bestiaal, wagenploog en anders, terwijle die heeren van Zwolle ¾ parten hebben aan het erve Hungerink.
Soo is het met voorkennis van die heeren propretaarsen omme haar weer te mogen verandersaaten
(hertrouwen) op die plaase. Ten tweeden belooft den bruydegom Harmen Meyers aan te brengen tot een
stuyver van dit huwelijk die somma van drie hondert gulden, segge f 300. Nu is die sterf val moogende
tusschen bruydegom en bruyd, soo is verstaan als den bruydegom voor de bruyd mogte komen te sterven
van die bruyd behouden hetgeene van den bruydegom is aenbelooft egter als uitgenomen die kiste met sijn
kleeren sullen aan sijn broeder weer vervallen weesen; als die bruyd voor die bruydegom mogte komen te
sterven sal die aanbeloofde ook aan den bruydegom verblijven; edog nae sterven ook aan haer kinderen
komen, echter soo geen kinderen in dit houwelijk verwekt mogte worden soo sal dan aan die keuse aan
Harmen Meyers wesen, welke van die drie voorkinderen ....... bij haeren Hendrikjen Hungerink haastig
mogte komen te sterven, dat die kinderen voornoemt niet bequaam sijn te bouwen sal Harmen Meyers
weer sig op Hungerink plaase weer trouwen. Ten derden alsoo Hendrikje Hungerink bij haar zalige man
Hendrik Hungerink heeft geprocureert drie kinderen als waaren twee dogters en eenen zoone, die soone
Jan die dogters Jenneken en Marritjen, soo worde dan die kinderen, ter present van die naaste vrinden
hier present, verstaan dat die kinderen eene en voor alle sullen hebben te prophyteren, soo van haar
vaederlijke als van haer moederlijke erfenis eens en voor alle sullen hebben als namen die soone Jan sal
gegeven worden die somma van drie hondert gulden, daarbij een twee jaerig paard en eene koe naast de
beste uit den stal, die dogters sullen gegeven worden jeder die somma ad 250 gl, segge twee hondert en
vijftig gulden, dan jeder een twee jaerig peerd en jeder eene koe. Verder sullen aan die selven gegeven
worden jeder eene nuwe kiste, met kistenvullinge daarbij, als mede beddinge met alle haar toebehoren en
een swart bruidskleet als sij komen te trouwen met eenen laaksen rok nae naberlijke wijse als sij komen te
trouwen voor vijf en twintig jaeren oud. Sal het voornoemde bij haer trouwen gegeven worden maar voor
die sal trouwen niet geraken voor vijff en twintig jaer sal ook geen maning kunnen doen voor die jaeren,
maar als sij die vijff en twintig jaeren sijn oud geworden sonder te trouwen sal als dan het belovede geld
haer ten vooren gaan, soo God verhoede als eene van die kinderen ziek of zuchtig mogte weesen, sal sij
met gelegentheid quam te dienen soo sullen sij ten allen tijden een vrijen ingank in Hungerink behouden
en in alle verpleegt worden. Als van die kinderen komen te sterven ofte sij getrouwd sijn sal die halfscheid
voor haar aenbelovede verblijven aan Hungerink en die andere halfte van het eene kind op het andere. Nu
is het dat het vierde part van het erve Hungerink tot eygendom is, soo worde die kinderen in het vierde
part van Hungerink bevestigt omme haer ten allen tijden kost en schadeloos daer aen te kunnen verhalen.
Verders sullen die kinderen so lange sij onvermogen sijn omme te kunnen dienen mede haer onderhouden
worden in eeten en drinken, linnen en wullen en dan ter schoole laeten gaen omme leesen en schrijven te
laaten leeren; te sterven komende sal haar een eerlijke groeve ter begravinge nae gedaan worden. Hier
dese onmundige kinderen hebben aengenomen die momberschap Jan Snijders en Brink Derk als ooms.
Onderstond met verscheiden handen. Dit is het Y mark van Harmen Meyers als bruydegom, Hendrycken
Hungerink als bruit, Jan Sniders momber, Derrik Brinkers momber, dit is het Y merk van Jan Muller mede
voor sijn apsente huisvrouw, Berent Cuypers, Hendryk Wennynk als getuge, Jan Vruwinck als getuyge,
Arent Wolbrynck, dit is Y mark van Egbert de Wors, dit is het Y mark van Gerrit Nuhuys, dit is het Y
mark van Hendrik Numeyers, dit is het Y marck van Egbert Veldhuis.
Actum den 9 september 1750.
Erschenen Hendrikje Hungerink wed. van wijlen Hendrik Hungerink uit Stokkum, voorts Jan Snijders en

Derk Brinkers als mombaeren van de onmundige kinderen van gemelde Hendrikje Hungerink met namen
an, Jenneken en Marritjen vertonende voorschreven acte van kinderscheidinge in originali geproduceerd
ende met handtastinge in eedes plaatse verklaard voorschreven boedel nauwkeurig opgenomen te hebben
ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij moeder en mombairen de pupillen en haer goederen
nae vermogen sullen voorstaen ende desselver interesse bevorderen.
Actum den 6 aug. 1751.
Erschenen Jan Slot alias Boom Jan weduwenaer van wijlen Janna van den Boom. Voorts Isaek van
Berlijn en Jan Berens Slot als bloed mombaeren van gemelde Jan Slot sijn kinderen met namen Jan en
Hendrik. Producerende een acte van maeg of kinderscheidinge in dato den 5 aug. deses jaers tusschen
haar opgerigt, waerbij derselver schoonmoeder Geesken van den Boom (Stoevelaar) gemelde twee
kinderen voor moeders goet heeft toegelegt. Een camp saayland groot een mudde gesaay, voormaals van
de erfgenamen van wijlen Otto Hilderink aangekoft, als ook nog een dagwerk hooyland gelegen in de
Harker meeden en dan nog uit een capitael staende gevestigt op den huise Wegdam een somma van twee
hondert car. gulden. Voorts sal hij Jan Slot alias Boom Jan de schoonmoeder en gemelde twee kinderen
verplegen in eeten, drinken en cleragie, mits daer voor trekkende de opkomsten. Sullen de boedelschulden
half en half gedragen worden. En hebben voorschreven vader en mombairen met handtastinge in eedes
plaats verklaerd den boedel soo nauw mogelijk geweest is opgenomen de kinderen niet benaedelt te
hebben. Voorts dat hij vader en mombairen de pupillen en haere goederen nae vermogen zullen voorstaan
en derselver interesse bevorderen.
Actum Goor den 25 7bris (sept.) 1751.
Erschenen Zwier Snellink weduwenaer van Aeltjen Leunk; voorts Gerrit ... en Gerrit Hoevink als
mombaeren van sijn vier kinderen met naeme Hendrik, Johanna, Egbert en Teunis Snellink.
Producerende een acte van kinderscheidinge in dato den 22 7bris 1751 waarbij aan gemelde kinderen voor
moederlijk goed sijn belooft en toegelegt jeder een somma van een hondert gulden. De drie soons jeder
een kiste en de dogter moeders kiste met het gene daarin is, voorts een twillbueren bedde en een linnen
met sijn toebehoor, voorts wanneer koomt te trouwen een behoorlijk kleet op bruidlijk wijse. Wanneer de
kinders 25 jaeren oud sijn of trouwen en wanneer een van deselver kinders siek of sugtig word sal in het
huis verpleegt worden en ook behoorlijk ter school laaten gaan. En wanneer een of meerder kinderen
komen te sterven sal de hondert gulden voorschreven op de andere vervallen. Als mede de dogter
komende te sterven sal ook de moeders kiste en na daar tegenswoordig in is op de zoons vervallen. Voorts
sal jeder kind nog hebben een paerd en een koe welke al was haer uit het huis word gegeven sal. Als sij
komen te sterven voor een eerlijke uitvaert of begraffenis als in het huis verblijven. Voorts een guste beest
sullen aan de zoons gegeven worden wanneer 14 jaeren old sijn. En hebben voorschreven vaeder en
mombairen met handtastinge in eedes plaats verklaerd den boedel soo nauw mogelijk opgenomen en de
kinders niet benaedelt te hebben. Voorts dat deselve kinderen en goederen in alle vermogen sullen
voorstaan en derselver interesse bevorderen.
Actum Goor den 16 juny 1752.
Erschenen Jenneken Hendertink weduwe van wijlen Berent Leunk geassisteert met Berent Wolberink
als mombaer. Voorts Hendrik Hendertink en Jan Leunk als mombairen over de kinderen van wijlen
Berent Leunk met name Trientjen en Jan. Producerende een acte van kinderscheidinge in dato den 10
juny 1752 waerbij van gemelde kinderen voor vaders goed toegedeelt jeder de somma van hondert gulden
soo uit den boedel en goederen van Hendertink sullen betaalt worden. Jeder een tweejaerig paert en een
koe, zoo voor vrienden sullen kunnen bestaen met een nieuwe kiste voor de dogter een twilbueren bedde
en een linnen bedde met 3 paer lakens, 3 paar kussentogen, 40 elle smalle en 10 elle breeddoek, 10 elle
pellen en 10 ellen tafelgoed met een bruidskleet als sij koomt te trouwen soo voor vrienden en nabuiren
kan bestaan. De zoon Jan nog toegedeelt sijn vaders kiste en kleeren en als 15 jaeren oud is een gust beest.
Voorts aan gemelde kinderen te samen nog toegedeelt de somma van 154 gulden soo haar grootvader Jan
Leunk nae sijn eygen seggen nog moet uitkeren en waarvan voor interesse belooft jaerlix 4 gl en het eerst

verkoomt te verschijnen op may 1753. Voorts de kinderen schrijven en leesen laeten leeren en de dogter
een half jaar baayen laten leeren en siek of sugtig wordende wel sullen verpleegt worden. Alle welke
goederen en penningen jeder der kinderen wanneer komen te trouwen of 25 jaeren oud sijnde sullen
mogen vorderen en als niet komen te trouwen sullen de gemelde 154 gl tot huisbeste van Hendertink
verblijven als met Hendertink nae behooren kunnen omgaen. Anders daar mede doen nae welgevallen en
van het eene kint stervende vervallen op het andere.
Actum Goor den 28 july 1752.
Erschenen Hendrik Bussink weduwenaer van wijlen Hendrikjen Mensink tot Marculo wonende.
Voorts Waender Lucas en Gerrit Mensink als mombairen van de drie onmundige kinderen van gemelde
Hendrik Bussink met namen Willem, Jan en Jenneken. Producerende een acte van kinderscheidinge in
dato den 26 july 1752 waerbij aan gemelde kinders voor moederlijk goed toegedeelt jeder een summa van
een hondert en vijftig guldens nevens een koe en veulen of in plaats van een veulen twintig gulden. Aan
de dogter Jenneken boven het voorschreven haar wijlen moeders kiste met linnen en wollen soo nu
bevonden word; daar en boven nog een paer bedden met sijn toebehoor, twee paer laekens, twee paer
kussenslopen, een swart kleet met nog ses stukjes linnen jeder lank tien ellen als nabuirlijke wijse. Welke
voorgemelde goederen en geld jeder kind sal kunnn eyschen en trekken als 25 jaeren oud is of eerder als
komen te trouwen. Voorts sullen gemelde kinderen op het Bussink in eeten, drinken, linnen en wollen
onderhouden ter tijd in staat sijn te konnen dienen, dog siek of sugtig wordende niet kunnen dienen, als
dan op het Bussink genomen en verpleegt sullen worden en de stervende sal de halfscheid der
voorschreven penningen en beloofde toebaete op Bussink voor een eerlijke uitvaert verblijven en de
andere halfscheid der penningen aan de langstlevende kind of kinderen vererven. Ende steld Hendrik
Bussink dat een vast onderpand voor die voorschreven goederen twee akkers bouwlant de Loo bree
genaemt en het Kuysen stukke gelegen in den Oost esch onder Marculo, ten einde de kinders in cas van
misbetalinge haar daer aen cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Ende hebben
voorschreven vader en mombairen met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel soo veel
mogelijk nauwkeurig opgenomen te hebben en de kinders niet benadeelt. Voorts dat de kinders in allen
deele sullen voorstaan en derselver interesse bevorderen.
Actum den 13 januar 1753.
Erschenen Harmen Gelkinck en Gerrit Schepen als bij appoinctement van de 11 januar 1753 door de
HWGeb Gestr Heere Baron van Heerdt Heere van Eversbergen en Drost van de Twente aangestelde
mombairen over de minderjarige zoon van wijlen Derk Loink bij Geertjen Gelkink in echte verwekt
Berent Loink genaamt. Voorts Geertjen Gelkink weduwe van gemelde Derk Loink geassisteert met haar
vader Harmen Gelkink voorschreven. Producerende een maag of kinderscheidinge in dato den 29
december 1752 tusschen hun lieden opgerigt waerbij sij Geertjen Gelkink weduwe van Derk Loink aan
haar gemelde minderjarige zoon voor sijn vaderlijk goed heeft beweesen en toegelegt sodane ses hondert
en vijff en vijfftig gulden als hem volgens convenant van den 6 juny 1752 tusschen wijlen Jan Loink als
grootvader van hem gemelde Berent Loink en haar weduwe opgerigt, sijn toegedeelt en toegelegt. Welke
capitael onder haar weduwe is berustende voor de opkomsten en interesse het kind onderhouden tot sijn
sestiende jaar incluis en nae verloop van dien tijd de opkomsten van voornoemd capitael tot het kint sijn
voordeel sullen sijn en door hem getrokken worden. Voor welke capitaele summa en te verlopen rente bij
aldien het kind in leven blijft of koomt te trouwen of mederjarig sijnde, hetselve te kunnen en mogen
aantasten. Sig als borge ten principalen heeft gesteld Harmen Gelkink en speciael tot een gerichtelijk
onderpand heeft gesteld een stukke lands het Loos stukke groot ongeveer ses schepel, nog een stukke het
Roland genaemt ongeveer vier schepel gesaay. Ten einde sig in cas van misbetalinge daar aan ten allen
tijden kost en schadeloos te sullen kunnen en mogen verhalen. Alles ingevolge voor gemelde acte van
conventie van den 6 juny 1752 en magescheidinge van den 29 december 1752. Door gemelde weduwe bij
geseide magescheid aan haer gemelde minderjarige zoon wanneer 15 jaeren sal oud geworden sij belooft
nog te sullen laeten geven een twee jaerig beest wanneer agtien jaeren oud is geworden; nog het
vrugtgebruik van een stukke land groot drie schepel gesaay gelegen aan den Kerkweg. Bij huwelyx

voorwaerden tusschen voorschreven weduwe en bruidegom Arent Loos in dato den 29 december 1752
opgerigt bedongen dat dit gemelde kind, met de kinderen soo uit dit huwelijk mogten verwekt worden, tot
den ouderlijke nalatenschap egaal sullen sijn. Ende hebben voorschreven weduwe en mombairen met
handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel soo nauwkeurig mogelijk is geweest te hebben
opgenomen en dit onmondige kind niet benadeelt te hebben en sij mombaeren dit kind en derselver
interesse na vermogen te sullen voorstaan en bevorderen.
Actum Goor den 18 januar 1754.
Erschenen Albert Peterman (Vruwink) uit Stokkum weduwenaar van wijlen Geertjen te Rijd. Voorts
Jan Vruwink en Arent te Rijt als omen en door denselven gestelde mombairen over sijn vier onmundige
kinderen bij gemelde wijlen sijn huisvrouwe in echte verwekt met namen Hermen, Aeltjen, Janna
en Hermina. Producerende een acte van kinderscheidinge in dato den 11 januar 1754 ende waerbij aan de
kinderen voor moederlijk goed sij toegedeelt ende door de vader belooft. Deselve ordentelijk ter school te
laeten gaan leeren ende de meisjes het nayen te laeten leeren. Sal jeder van deselve voor moederlijk goed
de somma van 125 gulden ende in cas van misbetalinge daar voor tot onderpand stellende twee dagwerk
hooyland het Hesselink slag genaemt en een dagwerk hooyland de Leenhorst genaemt beyde onder dese
gerigte gelegen. Voorts een yder kind nog een paerd en een koe op een nae de beste. En soo eene of meer
van die kinderen minderjarig sijnde kwaemen te sterven, sal het gerede gelt namentlijk van jeder 125 gl
sterven ende vererven op de langstlevende, edog sullen de paarden en beesten tot huisbeste verblijven.
Voorts sal jeder dogter hebben een kiste met kistenvullinge met een twiltogen en een linnen bedde nae
behoorlijke wijse. De beloofde goederen en gelt sal jeder kint kunnen vorderen en trekken wanneer 25
jaeren oud is of eerder als koomt te trouwen. Zullen de dogters jeder nog hebben 10 elle breetdoek. Voorts
hebben voorschreven vader en mombairen met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel soo
nauwkeurig mogelijk is geweest te hebben opgenomen en de kinders niet benadeelt en dat sij mombairen
der kinderen interesse vervolgens sullen bevorderen en haar in allen deele nae vermogen voorstaan.
Actum Goor den 6 april 1754.
Copia
Alsoo Jan Lubbers weduwenaar van Jenneken Leverink in der minne bij desen maagscheid voor sijn
hier naegelaten soontjen Jan Lubbers genaemt sijn moederlijke naelatenschap toe te setten en te
bewijsen, ten einde dat hij genoodsaakt is wederom te trouwen. Sijnde tot mombaeren over het
voornoemde kint gesteld en bij haer aengenomen de beste vader Gerrit Leverink aen de moeders kant en
Hendrik Lubbers van de vaders sijde. Nemen sij aan alle opsigt over het kind te hebben nae doode van de
vaeder. Soo sal het voornoemde kind Jan hebben uit den boedel van Lubbers de somma van vier hondert
gulden, segge 400 gulden, voor sijn moederlijk goed hebben en trekken. Soo sal hij hebben 9 stukke doek
en ses ellen tafeldoek, drie sarijen schorten en een kalmink swarte, twee swarte schorten, twee lakense
rokken, 2 rijlijven, nogh naeder een bruid kalmink en het verder dog tot gebruik van de jonge dat de vader
het gebruiken sal tot sijn nooddruft. Hierboven sal hij hebben een 2 jaerig paert en een koe en een twee
jaerig beestjen en is dit de toesettinge van sijn soo namens moeders goed. Soo sal al hetgeene dat hier
belooft is de jonge trekken als hij is 20 jaer en neemt hij vader aen de soon op te brengen en leren nae
behoren. En dit is het maegscheid so hier gesloten.
Stukkum den 20 april 1754.
Onderstond met verscheiden handen en merken. Geryt Leferink als bestevader en mombaer, Hendrik
Lubbers als broeder en mombaer, getuige Gosen Jalink, Swier Snellink als getuige, Jan Lubbers vader van
het kind, Jan Scholthoff als getuige, dit is Y het mark van Gerrit Kremers selfs getrokken, Joan Jalink
verwalter richter.
Soo weder sullende trouwen met Maria Voordes.
En hebben voorschreven Jan Lubbers als vader, Gerrit Leverink en Hendrik Lubbers met handtastinge in
eedes plaatse verklaard den boedel soo veel mogelijk opgenomen en het kind niet benadeelt te hebben.
Voorts dat sij mombairen het kind sijn interesse sullen bevorderen en soo veel mogelijk in allen opsigte
voorstaan.

Actum Goor den 14 may 1754.
Copia
Op heden dato den 10 may 1754 is in bijsijn en met goedvinden van wedersijds vrinden ende hier toe
verkorene mombaeren eene wettige kinderscheidinge gemaakt tussen de onmundige kinderen, dewelke
Hendrik Luisman geprocureert heeft bij sijn overledene huisvrouw Jenneken Wilsink, sijnde 8 in
getal, 2 zoons en 6 dogters, de zoons Jan en Tonis en de dogters Hendrika, Jenneken, Hermina,
Aeltjen, Willemken en Jenneken op wijse als op conditien soo hier opvolgt. Ten eersten zoo sullen de
boven genoemde 8 kinderen hebben voor haer moederlijke goed de somma van 50 caroly gl, waervan yder
sijn geregte 8e part sal konnen trekken en jeder 1 paar bedden linnen met veeren volgens nabuirlijke wijse,
edog wanneer eene van die genoemde kinderen qwaam te sterven sal het beloofde goet van het eene op het
ander sterven. Ten tweeden zoo sullen dese kinderen de beloofde goederen konnen vorderen wanneer sij
komen te trouwen of wanneer sij 25 jaeren old sijn. En ook nemen voor dese onmundige kinderen de
momberschap aan Derk Luismans en Jan Roesink; de welke aenneemen om de saken der onmundige
kinderen voor te staan en uit te voeren volgens landregt van de profincie van Overijssel.
Onderstond met verscheiden handen en merken.
Merk Y van Hendrik Leusman als vader, Derk Leusmans met handtastinge der penne, merk Y van Jan
Endemans als getuige, Jan Roesink als momber met handtastinge der penne de momber, Jan Volkerijn als
getuige, A.D. Quack schoolmeester in Markel uit versoek dit geschreven. Joan Jalink verwalter rigter.
En hebben voorschreven Hendrik Leusman als vader, Derk Leusman en Jan Roesink met handtastinge in
eedes plaatse verklaerd den boedel soo nauw mogelijk opgenomen en de kinderen niet benadeelt te
hebben. Voorts dat sij mombairen der kinderen interesse sullen bevorderen en soo veel mogelijk in allen
opsigte voor te staan.
Actum Goor den 14 may 1754.
Copia
Op heden dato den 10 may 1754 is er eene wettige en christelijke scheiding gemaakt tussen de kinderen de
welke Hendrina Ceuttink over gewonnen heeft bij haaren overleden man Gerrit Keuttink, sijnde 3 in
getalle Jan, Gerrit en Jenneken, ook mede mombaren gesteld. Alles met consent en in bijsijn der
wedersijds vrinden en nabuiren op conditien soo als hier volgt. Voor eerst zoo zullen dese genoemde
kinderen voor haar halve of vaderlijke goed hebben den halven Keuttink soo als deselve door Jan Sloten
worde gebout en is verhuirt soo als hij in sijn lymyten en bepalinge is gelegen onder de klokke van Markel
in het gerigte van Kedingen. Ten tweden wanneer eene van deese kinderen quam te sterven sal dit
beloofde goed van het eene op het andere sterven en erven. Ook sullen dese kinderen hetselve konnen
profyteeren als sij komen te trouwen of wanneer sij 20 jaren olt sullen wesen. En nemen voor dese
minderjarige kinderen de mombaarschap aen Jan Kerkemeyer en Willem Ulfman, de welke aennemen om
de saeken der onmundige kinderen helpen uit te voeren volgens landregt van onse provintie van
Overijssel.
Onderstond. Hendryna Keuttink als moeder, dit ys Y het merk van Jan Kaerkmeyer als mombar, Willem
Ulfman als mombaar, Zwier Boomans als getuige met handtasting der penne, Jan Slooten als getuge met
handtasting der penne, A.D. Quack schoolmeester in Markel uit versoek dit geschreven, Joan Jalink
verwalter richter.
En hebben voorscheven Hendrina Keuttink als moeder, Jan Kerkenmeyer en Willem Ulftman tot Holten
wonende met handtasting in eedes plaatse verklaerd de boedel soo veel mogelijk opgenomen ende kinders
niet benadeelt te hebben. Voorts dat sij mombaeren der kinderen interesse sullen bevorderen en in allen
opsigte voorstaan.
Aan de zijkant geschreven:
9 maart 1765. Compareerde Jan en Gerrit Cottink sijnde haar suster Jenneken overleden seggende en tot
haar meerderjarigheid waren gekomen en derhalven bij desen bedankten haar hier in benoemde
mombairen voor haar goede administratie en bekenden daarvan voldaan en betaalt te sijn waarop sij
handtastinge hebben gedaan. In fidem was getekent B.J. Knape verwalter richter.

Actum Goor den 10 juny 1754.
Copia
Alsoo die weduwe Gerritjen Nuwenhuis (Sanderman) haar genoodsaakt vind om wederomme te
verandersaten of weer haar te begeven tot den houwelijken staat en alsoo sij bij haeren saligen man
Hendrik Nuwenhuis heeft geprocureert een dogtertjen genaemt Jenneken en alsoo die naeste
vrienden soo van wijlen Hendrik Nuwenhuis als meede drie vrienden van Gerritjen Nuwenhuis, te samen
hebben overwogen van schulden en onschulden, soo worde dan bevonden dat het dogtertjen Jenneken
voor sijn vaderlijke erfenisse sal hebben te profyteren aen gelde die somma van vijftig caroly gulden,
segge 50 gulden. Welke pennigen haar niet eerder sullen te vooren gaan of gegeven worden voordat sij
dartigh jaeren sij oud geworden of dan sij eerder mogte komen te trouwen, soo sal het haar gegeven
worden bij haar trouwen en dan sal sij mede hebben te prophiteren eene koe en dan mede een bruitkleet of
vijftien gulden in die plaese, het welke haar dan gelijven mogt. Dan nog daar boven twee bedden, dan een
onderbedde en een bovenbedde, daar bij een peulouwe met twee kussenslopen en twee paar laekens. Dan
sal sij daer nog bij hebben twee stoelen en een spinnewiel, nog twee stucken vlassen doek het stukke van
tyn ellen, nog ses ellen breeddoek en ses ellen tijrendey. Daer en boven sal het dogtertjen Jenneken
onderhouden worden in eeten en drinken, linnen en wullen, soo lange sij bekwaam is om te kunnen dienen
en also sij tot dienen mogte komen en geraken dan ziek of krank mogte worden, dat sij dan ten allen tijden
eenen vrijen inganck sal hebben in het huis van Nuwenhuis en haar in allen verpleegd worden. Maar soo
het mogte gebeuren dat sij quame te sterven of dat sij niet getrouwt mogte weesen, soo sullen haere
naelatenschap verblijven aen het huis Nuwenhuis. Verder sullen sij haar ter schoolen laaten gaan omme
leesen en schrijven te laeten leeren. Dat voor God en die menschen kan verdedigt worden. Over dese
pupille of onmondige dochtertjen hebben aangenomen die momberschap van die sijde van wijlen Hendrik
Nuwenhuis dan Berent Schottink en van die sijde van Gerritjen Nuwenhuis Hermen Sanderman. In
oirconde der waerheid hebben wij mombaren neffens getuige ondertekend.
Markel den 8 junius 1754.
Onderstond. Dit is het Y merk van Gerritjen Nuwenhuis, Berent Schottinck als mombaer, dit is het Y
mark van Harmen Sanderman eygenhandig ondertekent als mombaer, dit is het mark Y van Albert Luykes
als getuyge, dit is het Y mark van Brook Jan eygenhandig als getuyge, Jan Henrick Gorkink als getuyge
en hiertoe versocht te schrijven, Joan Jalink verwalter richter.
Zoo hebben voorschreven Gerritjen Nuwenhuis als moeder en Berent Schottink en Hermen Sandman als
mombaeren met handtastinge in eedes plaatse aan mij verwalter richter verklaerd de boedel soo veel
mogelijk opgenomen en de het kind niet benadeelt te hebben. Voorts dat sij mombaeren het kind sijn
interesse sullen bevorderen en soo veel mogelijk in allen opsigte voorstaan.
Actum Goor den 10 augusti 1754.
Copia
Op dato ondergeschreven is er een wettelijke en vriendelijke scheidinge gemaakt tussen Wolter ter Look
(Oldenhof) wedenaar van wijlen Hermen ter Look ter eener en sijn ses onmondige kinderen als
namentlijk twee soons Jan den oudsten en Jan den jongsten, vier dogters als Geertruid, Hendrine,
Dijne en Jenneken. Voor welke onmondige kinderen in desen haar inlaeten ende aennemen als voogden
ende mombaeren Jan Sentman ende Jan Slaghman (Ovink) caverende in desen voor den onmondigen op
volgende conditie. Eerstelijk soo is overkomen en goedgevonden dat een yder der gemelte kinderen
wegens haar moederlijke goedt eens en voor al sullen genieten de somma van 25 gl, segge vieff en twintig
caroly gld, neffens voor de twee soons yeder een gust beest en de gemelte dogters een yeder een koe met
een paar linnen bedden met sijn toebehoor met nogh een yder dogter twintigh elle linnen. Welke een yder
sal gegeven worden, gelijk met desen Wolter te Look aenneemt, om te geven aen een yder voormelt
wanneer sij vieff en twintig jaeren sullen oud geworden sijn; in geval sij eerder mogten komen te trouwen
sal als dan haer bij het trouwen vervallen en gegeven worden. Sijn daar en boven aan de gemelte dogters
een yder de somma van vieftien gulden tot baate van een swart bruitkleet ende nog haar een yeder der
voormelte kinderen een kiste daar en boven. Neemt Wolter ter Look aan om de gemelte kinderen te

onderhouden in eeten en drinken, linnen ende wullen soo lange sij bekwaan sullen sijn om te kunnen
dienen edogh soo sij door siekte ofte sugt mogten besogt worden ende niet te kunnen dienen sullen in
desen huis Looker opgenomen ende verpleegt worden nae beste vermogen; dat se sterven komen sal alle
nalaetenschap voor een eerlijke begraffenisse ten desen huise verblijven.
Aldus gedaan op het erf te Looker in Herke den 7 augusti 1754.
Was getekent. Wolter Look, dit is het Y merk van Jan Sentman selfs getrokken als mombaar, dit is het Y
van Jan Slaghman als mombaer selfs getrokken, Hermen Wijmerink als getuyge, Jakob Meges als
getuyge, dit is Y merk van Derk Daalwick selfs getrokken als getuyge, Hermen Montenij ten versoeke
geschreven mede als getuyge ondergeschreven, Joan Jalink verwalter richter.
Actum Goor den 28 september 1754.
Copia
Op dato ondergeschreven is er een wettelijk en vrindelijke scheidinge gemaakt ende opgerigt tussen
Geesken Kremers weduwe van wijlen Berent Ruerslag ter eener ende haar onmondige kind sijnde
een soon genaamt Berent. Voor welke onmondige met desen haer inlaaten ende aennemen als voogden
ende mombaren met namen Dries Rensink en Gerrit Ruerslagh ter aander sijde, dogh op conditien als
volgt. Eerstelijk is overkomen ende goedgevonden dat dit gemelte kint ende vooral sal hebben ende
genieten wegens sijn vaderlijke goed aan gelde de somma van een hondert caroly gulden, neffens een koe
ende sijn vaders kiste. Welke penningen met de gemelte koe ende kiste neemt gemelte moeder aan om te
geven aan haaren voormelten soon wanneer hij twintigh jaer sal oud geworden sijn. Voorts geeft de
moeder tot een onderpant voor dese genoemde penningen een hondert caroly gulden, staande op interesse
op Hermen Ruerslagh om sigh daer aan te kunnen en mogen verhalen. Verders sal dit voorschreven kint in
desen huise Kremers worden verpleeght in eeten en drinken, linnen en wullen, naa huises vermogen tot so
lange het bekwaam sal sijn om te kunnen dienen, edogh so het door siekte ofte sugt besogt mogte worden
en niet kan dienen, sal als dan in desen huise worden op ende aangenomen en deselve verplegen, dan te
sterven komende sal alle sijn naalatenschap voor een eerlicke begraffenisse ten deser huyse erffelijk
verblijven.
Aldus gedaan ende geteekent op het plaatsien Kremers in de buirschap Buesbergen den 26 september
1754.
Onderstond. Geesken Kemers, dit is Y het merk van Dries Rensink als mombaer, Garrit Ruerslag als
mombaar, Jan Harmen Heylersigh als getuige, Gerrrit Vennebeek als getuyge, Jan Smitmans als getuyge,
Hermen Montenij ten versoeke geschreven mede als getuyge ondergeschreven, Joan Jalink verwalter
richter.
En hebben voorschreven moeder en mombaeren aan mij verwalter richter met handtastinge in deses
plaatse verklaard den boedel so nauw mogelijk opgenomen ende het kind niet benadeelt te hebben. Voorts
dat sij mombairen het kint interesse na alle vermogen sullen bevorderen en hetselve voorstaan.
Actum Goor den 6 october 1754.
Copia
Op heden dagh en dato is een wettig huewelijk beraempt en besloten ten overstaan van aenwesende
vrijnden en getuigen tussen Jan Brinkers nu wonende op Uenk in Harke wedunaer en Berentjen
Heynck als bruidegom ter eener en Hille Mensink doghter van saliger Willem Mensink en Maria
Mensink (Vrijlink) in leven ehelieden, als bruid op volgende maniere of conditien. Eerstelijk soo sullen en
neemen desen bruidegom en bruit aan malkanderen na kerkenorder te laten inschrijven en vervolglijk
trouwen onder toewensinge van Godes zegen. Ten 2e zoo brenget deser bruidegom mede aen sijn bruit dat
geene hij bruidegom beholten heeft nae voorgaende afgoedinge en gehouden accoort in desen tussen hem
wedunaer voornoemt en sijn vijf nagelaten kinders, twee soons met namen Lukes en Dries, dogters 3
met namen Lijsebet, Teune en Janna. Welke vijf kinder voor haar salliger moeders goed sullen hebben
in het geheel hondert gulden of yder twintig gulden en yder doghter twee binnenbedden met haer
toebehoor en de olste dogter sal hebben haer moeders kiste. Sullende dit moedergoed de kinders kunnen
trekken als wanneer yder trouwt en anders ongetrouwt als se dertigh jaer olt sijn. Voor welke hondert

gulden het land op den Legenkamp een stukke word verbonden voor het moederlijk goed. Nemende de
momberschap aen Tonnis Brinkers en Jan Welmers. Ten 3e soo brengt dese bruid mede aen haeren
bruidegom al hetgeene sij heeft, te weten kist en kistenvullinge, een bedde met sijn toebehoor en sestyn
gulden. Sullende aen het kint of soontjen Willem verblijven sestyn gulden. Waermede Gerrit Mensink
sal betaalt hem het salliger vader en moederlijke goet soo de bruit Hille was toegeset voor opvoedinge van
het kind en onkosten aen sijn schoonsuster Hille gedaan, maer reets Gerrit Mensink (Peters) aen te betalen
aen Willem soone van de bruit seven en dartigh gulden voor een gegeven osse soo hem voor sijn oom
salliger Eghbert gegeven en alsoo dat sij bruit niet weer op haer schoonbroer Gerrrit Mensink heeft te
pretenderen. Ten 4e aenbelangende het sterfval, soo treden sij bruidegom en bruid in gemeenschap van
goed en sal de bruit na overlijden van de bruidegom op het plaatsen Uenk genaamt verblijven nae dode
van bruidegom en al hetgeene sij bruit mede brengt aen den bruidegom verblijven na doode en sij bruit
wederom op de plaatse kunnen trouwen en sijn hier van twee alleensluidende gemaakt.
Actum Mensink den 1 october 1754 en bij mombers, bruidegom, bruit en getuigen ondertekent met namen
en marken.
Onderstont met Jan Brinkers als bruigom, Hille Mensink als bruid beyde met de hand aan de penne
geschreven, dit is het Y van Tonnis Brinker als mombaer sijn merk selfs getrokken, Gosen Jolink getuige,
Jan Welmers als mombaer, Gerrit Mensinck, dit is het Y mark van Berent Letink als getuige, Wolter Smit
als getuige, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven Jan Brinkers en de kinderen mombaeren met handtastinge in eedes plaatse
verklaerd den boedel soo nauw mogelijk geweest opgenomen en dese kinderen niet benadeelt te hebben.
Voorts dat sij mombaeren de kinderen in alle vermogen sullen voorstaan ende derselver interesse mede
bevorderen.
Actum Goor den 3 november 1754.
Copia
Op dato ondergeschreven is er een wettelijke en vrindelijke scheydinge gemaket tussen Aaltjen Welmers
(Vrijlink) weedewe van Harmen Welmers en sijn twee onmundige kinderen als namenlijke een soone
Jan en een dogter Jenken. Voor welke onmundige kinderen in desen haar inlaaten ende tot mombaaren
sijn gesteld Jan Stoevelman en Wyllem Huitmans conferende in desen voor de onmundigen op volgende
conditien. Eerstelijk is overkomen en goedgevonden dat een yeder der gemelte kinderen wegens haer
vaderlijk goet een voor alle en alle voorens sullen genieten een soogenaemde somma at 50 gulden, ik
segge vijftigh gulden, yeder kint. De soone Jan sal daar boven hebben een gust beest van twe jaer en sijn
vaders kyste en dat dogterken sal daer boven hebben een koe naast de beste en een nieuwe kyste en
kystevullinge naberlijke wijse van vier voeten en een paar linnen bedde met bedden toebehoor en een
swart bruits kleet met een sijden schordeldoek en een paar stoelen en een brake en een bruidwiel. En de
onmundige kynderen sullen na huysvermogen opgebragt worden in lynnen en wullen totdat sij bequam
sijn om te kunnen dienen en na de schole te laten gaan om schrijven en leesen te laten leeren. Dit
bovenstaende sal de onmundige kynderen geworden als sij 18 jaren out sijn of bij het trouwen gegeven
worden. Ten tweden den sterfval anbelangende van de onmundige kynderen, soo het gebeurde dat een van
beyde te sterfen quam en dat sij getrout waeren, soo sal den nalatenschap van dat eene kynt op dat ander
sterfen en erfen. En soo het gebeurde dat sij beyde te sterfen quamen ongetrout sijn, soo sal haren
nalatenschap ten huysbeste verblijven voor een eerlijke begraffenisse. In orkonde der waerheyt van twe
allensluiden gemaket sonder arge ofte lys.
Harke den 2 november anno 1754.
Onderstond. Jan Heyynck als brugem, dit is Y het van Altjen Welmers als bruit selfs getrocken, Willem
Heuten als mombaer, dit is Y mark van Stolvel Jan als mombaer selfs getrocken, dit is Y mark van Enbert
Heyyenk als getuige selfes, Egbert Nihus als getuige, Gerrit Scholte als getuige, Berent Kuypers als
getuyge, Wolter ter Look ten versoek geschreven als getuyge, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorgemelde weduwe Welmers en der kinderen mombaeren met handtastinge in eedes plaatse
aan mij verwalter richter verklaerd dese boedel soo veel mogelijk opgenomen ende de kinderen niet
benadeelt te hebben. Voorts dat sij mombaeren der kinderen interesse in alle vermogen sullen bevorderen

ende deselve voorstaan.
Actum Goor den 4 october 1755.
Copia
Op dato ondergeschreven is tusschen Hendrine Overbeke geassisteert met Tonis Welmers als haar
wettige verkoren mombaer, als moeder van haere onmondige kinderen met namen Jan, Tonis, Aeltjen
en Geesken bij wijlen haar overleden eheman Hermen Bruggink geprocereert ter eene ende Rutgert
Bruggink en Gerrit Overbeke beyde als ooms en bloed mombaeren in desen over de onmondige kinderen
voornoemt ter andere sijde, welke een wettige scheidinge over desselfs vaderlijke goederen gehouden in
maniere als volgt. Ten eersten belooft de moeder Hendrine Overbeeke weduwe van wijlen Hermen
Bruggink geassisteert als voren aan haer bovengemelde kinderen wegens desselfs overleden vaeders
goederen aan yeder kind uit te keeren vrij gelt de somma van hondert en vijftig guldens, segge f 150.
Welke bovengemelde somma sij sullen hebben te trekken en te vorderen wanneer sij tot haar
meerderjaerigheid sullen gekomen sijn of eerder mogten komen te trouwen. Ten tweeden sullen de beyde
zoons voornoemt daer en boven hebben te eischen en te profiteren yeder een koebeest en de beide dogters
voornoemt yeder een koebeest en bedde met sijn toebehoren en een kiste met sijn toebehoren. Voor welke
bovengemelde capitael als anders de moeder van voornoemde pupillen verbind haar persoon en goederen
waeruit de betalinge sal moeten vallen alsoo er geen vaste goederen sijn. En vermits dese
kinderscheidinge in maniere als voorgemeld door de moeder geassisteert als voren en de mombaeren van
de onmondige pupillen is opgerigt, soo versoeken de ondergeschrevene dat dese in gevolge resolutie door
de heer verwalter richter van Kedingen van gerichtswegen moge worden geapprobeert en daer nae
geregistreerd. En sijn hiervan ten fine om te strekken na behoren twee alleensluiden gemaakt en door
wedersijds contrahenten eygenhandig ondertekent.
Actum Goor den 4 october 1755.
Onderstond. Hyndryne Overbeke als moeder, dit is het Y mark van Tonis Welmers eygenhandig
getrokken als mombaer, Rutger Bruggink als oom en bloedmombaer, Gerrit Overbeek als oom en
bloetmommer. Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven moeder en mombaeren aan mij verwalter richter met handtastinge in eedes
plaatse verklaerd de boedel soo veel mogelijk opgenomen ende kinders niet benadeelt te hebben. Voorts
dat sij mombaeren der kinderen interesse in allen dese sullen bevorderen en deselve voorstaan.
Actum Goor den 23 december 1755.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Wolter Jalink en Tobias van Ommen.
Compareren Berent Leppink en Jan Alink uit Stokkum voordragende dat wijlen Harmen Duinshorst op
het erve Peterman in Stokkum te huis en siek geweest sijnde op den 19 november laastleden ter
presentie van haar comparanten bij warmer hand hadde gegeven en voorts getransport een versegelde sak
met gelt, soo comparanten hier nevens in het gerichte overgeven, aan ende ten profijte van desselfs neeff
Willem Spanken minderjarige zoon van Anna Duinshorst. Ten einde desen weled gerichte daar over
ten meesten dienste van gemelde minderjarige kind sal en mag gelieven te disponeren. Bij het gewiste
voorgemelde versegelde sack overgenomen sijnde is goedgevonden denselven ter presentie van de
comparanten en Anna Duinshorst moeder van gemelde minderjarige kind geassisteert met Hendrik Oink
als mombaar te openen gelijk denselven geopent sijnde daarin bevonden: 41 ducatons f 129-3, 1 goude
rijder f 14, 22 drie guldens f 66, 8 daelders f 12, enkelde guldens f 79. Totaal f 300-3. Zijnde vervolgens
op versoek van Anna Duinshorst voor gemelde minderjarige kind tot mombaeren aangesteld Tonis
Hesselink en Albert Peterman in Stokkum, die dese mombaerschap ook stipulatis oranibus hebben
aengenomen. Voorts haar gerequireerd jemand uit te keren en dese gemelde tegens genoegsame cautie en
behoorlijke interesse over te nemen.
1756 den 3 januar heeft Hendrik Roelofsen van voorschreven penningen tegens verband op interesse
genomen f 294-13, verder betaald van hypothecatien nr 2 fol 103 en sijnde voor gerichtskosten betaalt van
gemelde penningen f 5-10, makende dus weder f 300-3.

Actum Goor den 7 februar 1757.
Copia
Op dato hiernaa beschreven is er een vriendelijk onherroepelijk ackoort of maegscheydinge opgericht en
gesloten tusschen Jan Roelofs Duisschen ter eender sijde ende sijne kinderen soo hij bij wijlen sijne
ehevrou Maria Hendriksen Wolters heeft geprocureert wegens desselfs minderjarigheid met hunne
aengestelde mombaren geassisteert ter andere sijde. En dat over en wegens het moederlijk goed van
opgedagte kinderen geconditioneert invoegen en maniere als volgt. Ten eersten dat bovengemelde Jan
Roelofs sijn kinderen opgemelt sal hebben te verplegen en versorgen in kost en klederen naebuirlijk en
nae vermogen ende seeker op te voeden in alle christelijke duigden gelijk de pligt van Godsalige ouders
omtrent hunne kinderen vereyscht met te laeten leeren leesen en schrijven en alsoo de gronden van
christen geloof in deselve te doen grondvesten. Welke verpligtinge nae redelijkheid sal en moet
continueren tot eertijd toe dat de kinder tot haere jaeren van kennisse sijn gekomen en deselve yder voor
sig bequaam en in staat sijn om hun kost te winnen. Zullende de twee zoons soo wel den jongsten als den
oudsten een ambagt laeten leeren waertoe dat deselve best sin hebben en de twee andere sijnde dogters
of meysjes sullen voor haar hebben te profyteren de nalatenschap van de moeder. Wijders sal het blijven
aan de willekeur van meergemelde Jan Duisschen en sijn komstige egtgenoot met believen des landheers
staen wie dat sij bij hun willen houden om op de plaatse te blijven en die te bouwen nae haar. Aldus is
deze maegscheidinge in forma vriendelijk na vereist gemaekt en gesloten nae redelijkheid sonder arg ofte
list. In oorkonde der waerheid wettig van contrahenten neffens getuigen ondertekent.
Datum in het Elsenerbroek ten huise Duisschen den 4 februari 1757.
Onderstond met verscheyden handen. Jan Duisschen, Roelof Duisschen sijn Y merk als momber en
grootvader, Jan ter Horst als mombaer, Hermen Kolhoop als getuige, Beerent Klaas sijn Y merk als
getuige, Hendrik Buemers getuige en hebbe dese voorstaande maegscheyding geschreven, Joan Jalink
verwalter richter.
Op dato den 7 febr. 1757 voorgemelde vader Jan Duisschen en mombaeren Roelof Duisschen en Jan ter
Horst voorschreven maegscheiding aan mij vertoont, daarover approbatie versocht en hebben gemelde
vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaats verklaerd den boedel soo nauwkeurig mogelijk is
geweest opgenomen te hebben en de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren der
kinderen interesse in allen deele sullen bevorderen en voorstaan.
Actum Goor den 1 april 1757.
Erschenen Maria Voordes weduwe van wijlen Jan Lubbers als bij appoinctement van sijn
HoogWelGeb Gestr den Heere Baron van Heiden Heere van Ootmarssen Landdrost van de Twente in dato
den 25 maart 1757 gepermitteerd sijnde om met Jan Meenderink te trouwen. Voorts Gerrit Leferink en
Hendrik Lubbers als mombaeren van het eerste kind van Jan Lubbers Jan genaamt ende Hendrik
Lubbers en Jan Voordes als mombaeren van het tweede soontjen Jan genaamd. Producerende
naevolgende momberstellinge en kinderscheidinge en daar voor approbatie versocht.
Copia
Alsoo Maria Voordes nagelatene weduw van Jan Lubbers sal bij haer salliger voorschreven eheman een
soontjen off kind heeft geprocureert met namen Jan genaempt en dat sij voornoemde weduw in het
aenwesen en bijsijn van vrynden en naaste in de bloede mombaers, welke sijn Hendrik Lubbers en Jan
Voordes. Welke mombaerschap sij aennemen van haar nagelatene kind voornoemd te scheyden en
desselfs vaederlyx nalatenschap toe te setten en te bewijsen, als mede dat haar salliger man Jan Lubbers
voor haeren ehe is getrouwt geweest aan Jenneken Leverink. Waervan een soontjen is naegelaten met
namen Jan genaemt van welke en over welke bevorens sijn gesteld tot mombaers Gerrit Leverink en
Hendrik Lubbers bij den weledele gerichte geaccepteerd was en moedergoed het voormelde soontjen was
bewesen kragt maegscheid maar nae rato heden met rijpe overlegh van vrynden en mombaers sijn
vaderlijke erfportie of goedt van de nagelatene weduwe voornoemt word bewesen en bij de mombaers
geaccepteerd. Zoo sal en blijft de weduwe Marria Voordes voornoemt beholden in vollen eygendom alle
eygendom wat haer bij het vertrouwen van haer man salliger en selfs is hebbende en behorende bij het
huis, hoff, landerien, gaardens en hooyland niets uitgesondert, bouwerie, peerde, beeste, gesay in en op het

land. Voorts niets uitgesondert van wat name of wat het moghte wesen sal in eygendom de weduwe
verblijven. Soo verblijven alle schulden en actien tot laste van de benoemde weduwe Marria Lubbers gene
schulden uitgesondert, maar sal ook alle actien en crediten van wat het moghte wesen, alle obligatien en
uitstaande crediten ten profite van de wedeuw voornoemt wesen. Soo sal en neemt de weduw voornoemt
aan te geven voor vaderlijke erfportie en nalaetenschap aen het eerste voor soontjen Jan genaempt waeren
Gerrit Leverink en Hendrik Lubbers mombaers sijn twee hondert en vijftigh gulden, segge 250 gl, en
sullen betaalt worden als 15 jaar olt is. Soo sal en neemt de weduw voornoemd aen om haer eygen
overgewonnen soontjen ook Jan genaamt bij haar salliger man geprocureert en waervan Hendrik Lubbers
en Jan Voordes mombaers sijn voor sijn vaderlijke nalatenschap trekken en hebben sal twee hondert en
vijftig gulden, segge 250 gl. Welke sal betaalt worden als het 24 jaer olt is of als gaat trouwen en een
tweejaerig peert en een koe. En is dese kinderscheidinge door mombaers vrynden en de nagelate weduwe
van Jan Lubbers salliger en getuige bevestigt en getekent.
Actum Lubbers in Stokkum den 2 meert 1757.
Onderstond. Gerryt Leverink als mommer, Hendrik Lubbers als mommer, Jan Vordes als mombaar,
Hendryk Lubbers als mommer, Swier Snellink als getuge, Hendrine Egbers, Tonis Wijmerink als getugge,
Gosen Jolink als getuige, Marria Voordes weduw van Jan Lubbers. Dat dese Maria weduwe voornoemt
haer naem getekent heeft met de hand aen de penne getuige Gosen Jolink, Swier Snellink als getuge, Joan
Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaers met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel
soo nauw mogelijk geweest opgenomen te hebben ende de kinderen nae haar beste wetenschap niet
benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren der kinderen interesse in allen deele sullen bevorderen en
deselve voorstaan.
Actum Goor den 3 september 1757.
Erschenen Jenneken Notteberg weduwe van wijlen Harmen Philipsborg uit het Elsenerbroek, sullende
volgens verleende dispensatie van sijn HoogWelGeb Gestr den Heere Baron van Heiden Heere van
Ootmarssen Landdrost van de Twente van den 2e deses maand september met Harmen Vinkers wederom
te trouwen. Voorts erschenen Jan Philipsborg en Berend Averakker als bloedmombaeren over het
minderjarige zoontjen Hendrik Philipsborg genaemd. Producerende naevolgende acte van
kindsscheidinge en mombaerstellinge versoekende daar over approbatie gelijk is geschiet.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven heeft Jenneken Notteberg weduwe van wijlen Harmen Philipsborg ten
overstaan van Jan Philipsborg en Berent Averakker als versogte bloedmombaeren over het onmondige
zoontje Hendrik Philipsborg genaamt en bij haar wijlen eheman in echte geteelt, een erfmaag en
kinderscheidinge gehouden. Alles in conditien en bedingen soo als hier onder breeder sal komen te
geblijken. Dewijl het wel pligtig was dat sij weduwe vooraf een staet en inventaris is van schult en
onschult haeres boedels had moeten opgeven om daaruit dit voorschreven kind des overledens vader goed
te bewijsen. Zoo is egter door haar weduwe en voornoemde mombaeren hierover nader geconvenieert en
overeengekomen, terwijl deselve voornemens is om haar wederom te verandersaten, dat voornoemde kind
vooraf uit den gemeenen boedel vrij en sonder eenig beswaar sal hebben te profiteren een summa van drie
hondert gulden, waarvan hij ook de interesse sal profyteren als hij vijf en twintig jaeren oud sal sijn
geworden en wel tegens drie percent jaerlix. Zal voornoemde kind uit de verdere goederen als wanneer sij
weduwe coomd te trouwen in sulken val uit dat huwelijk kinderen voort komende desen die kinderen in de
gehele nalatenschap in gelijke deylinge gaan sonder dat gehouden sal sijn voornoemde drie hondert
gulden wederom in den boedel te brengen. Zal voornoemde kind het voorregt hebben om de plaatse
Philipsborg genaamt en gelegen in de markte van Elsen tegens een behoorlijke prisatie nae anders
overlijden voor de andere kinderen mogen aenvaarden, waarover sig als dan sullen moeten verdragen en
tegens een ordentelijke prijs aenvaerden. Zal voornoemde kind de plaatse mogen aenvaarden als wanneer
hij dertig jaeren oud is geworden en als dan over de verpleging en van die nog in leven sijnde ouderen
nader sal moeten gecontracteerd worden tot keuse van onpartijdige. Sal voornoemde kind uit den gemenen
boedel verpleegt en onderhouden worden en ook linnen en wollen en verders ter schoolen laeten gaen,

leesen en schrijven laeten leeren en in de vreese Gods opvoeden en als hij sestien jaeren oud sal sijn
geworden voor loon sal verdienen eenen als nae redelijkheid sal geoordeelt worden te behooren. Waer
mede deese maag en kinderscheidinge in soo verre is voltrokken en sal deselve gesteld worden in handen
van de heer richter van Kedingen voor desselfs approbatie en registratie daer op te versoeken en
diensvolgens deselve tot meerder bevestinge dese door haar weduwe als van de voorgemelte mombaeren
en vier dagholderen ondertekent.
Binnen Goor den 3 september 1757.
Onderstond met verscheiden handen. Jenken Notteberg, Jan Flippesborgh al momber, Berent Overaacker
als momber, Coenraad ter Swaak dagholder, Jurrian Jalink dagholder, Lammert Plasman als dagholder, dit
is Y merk van Jan Sprokreef als dagholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse aan mij verwalter
richter verklaerd den boedel soo veel mogelijk opgenomen en het kint niet benadeelt te hebben. Voorts dat
sij mombaeren dat kinds interesse souden bevorderen en in allen deele voorstaan als rechten.
Actum Goor den 14 october 1757.
Erschenen Geertjen Notteberg weduwe van wijlen Jan Willem Coenderink in het Elsenerbroek wonende
als bruid. Voorts Teunis Scholten als bruidegom ende Berent Scholten en Gerrit Coenderink als
mombaeren van de eerstgenoemde haare drie minderjarige kinderen met namen Anna Dina, Jenneken en
Egbert Coenderink bij wijlen haar eheman gemeld in echte verwekt. Producerende naevolgende acte van
kinderscheidinge en huwelijksvoorwaerden versoekende daar over de nodige approbatie.
Copia.
Alsoo Geertjen Notteberg weduwe van wijlen Jan Willem Koenderink voornemens is om haar
wederom te verandersaten met Teunis Scholten en sij weduwe dit voorgenomen huwelijk niet kan
voltrekken een en bevorens deselve volgens de wetten van de Hooger Overigheid met haar drie
onmundige kinderen bij haer wijlen eheman in echte geteelt, met namen Anna Dina, Jenneken en
een zoon Egbert, ten overstaan van Berent Scholten en Gerrit Coenderink als hiertoe versochte
mombaeren een wettige maag of kinderscheidinge te houden, gelijk deselve ten overstaan van
voorschreven mombaeren daartoe is tredende bij desen. Eerstelijk soo bewijst sij weduwe aen
voornoemde drie kinderen voor vaderlijk goed vooraf uit den gemenen boedel elk een somma van vijftig
gulden en daer en boven aen de oudste dogter Anna Dina nae aflijvigheid van Anna Matena weduwe van
wijlen Derk ten Hekhuis haere kiste en de tweede dogter Jenneken de kiste van wijlen Derk ten Hekhuis
en aen de zoon Egbert sijn wijlen vaders kiste en klederen en al wat tot sijn lijf behoord hebbende.
Sullende voornoemde kinderen dit voorschreven kunnen mogen profiteren als wanneer deselve agtien
jaeren sullen oud geworden sijn. Sullende sij weduwe voornoemde kinderen in de vreese Gods moeten
opvoeden en ter scholen laeten gaan en lesen en schrijven laten leeren. Vervolgens is door haar weduwe
en mombaeren met toestemminge van haeren toekomstige bruidegom Teunis Scholten overeengekomen
dat voornoemde kinderen met de kinderen soo uit dit aenstaende huwelijk mogten voordkomen nae dat
anders overlijden in alle desselfs naelatenschap, alle in een egaliteyd sullen sijn en onder haer egael sullen
verdelen als willen deselve dat het als eensderlig kinderen sullen sijn. Ten tweeden is door haar weduwe
en mombaeren overeengekomen en samen goedgevonden dat hetgeene aan voornoemde drie kinderen in
den voorgaanden eersten articul is toegedeelt, nae aflijvigheid en ongetrouwt komende te overlijden van
het eene kind op het andere tot de langstlevende toe sal moeten devolveren en vererven sonder dat de
nakinderen daarvan sullen kunnen profyteren, ten waere alle drie ongetrouwt of in de minderjarigheid te
overleden sijn. Ten derden sullen voornoemde twee dogteren als wanneer deselve komen te trouwen of als
sij vief en twintig jaeren sullen oud geworden sijn, elk sullen hebben een onder en een overbedde,
peuluwe en kussen en verder toebehoren te weeten twilbueren bedden, peluwe en kussens. Waer mede
dese erfmaag of kinderscheidinge is gesloten en door haar weduwe en mombaeren en die hier aen en over
sijnde vier dagholderen is ondertekent en sal deselve moeten gesteld worden in handen van den heere
verwalter richter van Kedingen om desselfs approbatie desen aengaende hier op te verleenen.
Aldus gedaan binnen Goor den 8 october 1757.
Onderstond met verscheiden handen. Gertjen Noteberg, Tunnys Scholten, Berent Scholten momber, dit is

Y mark van Gerrit Coederink als mombaer selfs getrokken, Coenraed ter Swaek dagholder, Jurrian Jalink
daghouder, Berent Jan Knape daghouder, Derk Meyrink dagholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse aen mij verklaerd
voorgemelde boedel soo nauw mogelijk geweest opgenomen en de kinderen niet benaedelt te hebben.
Voorts dat sij mombaeren der kinderen interesse sullen bevorderen en in allen deele voorstaan als rechtens
is, gelijk hij Teunis Scholten met handtastinge aan mij verwalter richter gedaan voorschreven kinderen als
sijn eygen ook aangenomen heeft.
1757 den 16 november volgende apoinctement op den requeste van vrouw Aleida Dumbar weduwe van
wijlen den heer Joan van der Sluis in leven richter van Diepenheim verleent. Tot mombaeren over de
onmondige kinderen in den requeste gemeld worden aangesteld de heeren dr. Hendrik Wilhelm Dumbar
en Derk te Linteloo mits doende verklaringe als nae landrechte.
Actum Goor den 16 november 1757.
Actum Goor den 31 januar 1758.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hermannus Jalink en Derk Meyerink.
Erschenen de heeren dr. Hendrik Wilhelm Dumbar en Derk te Linteloo als aangestelde mombaeren over
de vijff onmondige kinderen van vrouw Aleida Dumbar weduwe van wijlen den heer Joan van der Sluis in
leven richter van Diepenheim en hebbende verklaart als na landrechte in forma gepresteerd en afgenomen.
Joan Jalink verwalter richter.
Actum Goor den 22 mey 1758.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Berent Jan Knape en Derk Meyerink.
Compareerd in desen weledele gerichte proc. Hermannus Rattink namens vrouw Aleida Dumbar gewesen
weduwe van wijlen de heer richter van Diepenheim Joan van der Sluis; thans hertrouwt aen den heer
Francois de Wolf, als mede namens de heeren Hendrik Wilhelm Dumbar en Derk te Linteloo in qualiteit
als mombaeren over de onmondige kinderen van wijlen de heer richter voornoemd en heeft overgegeven
seker versegelt paquet seggende in te houden die staat en inventaris van den boedel en nalatenschap van
de heer richter opgemelt. Dan nog een loterdus over de meubilen onder den boedel hebbende gehoort,
nevens een finale afrekening tusschen de vrouw weduwe en mombaeren gehouden en dan nog een
maegescheid tusschen de respective voornoemden gehouden en over welke maegescheid onder approbatie
na rechten. Voorts dat het een en ander dienvolgens word de magescheid mede geapprobeert met den
aankleve van dien daar in vervat. Ten fine waertoe behoort nu desen weledele gerichte nae vooraf met het
exhibitum te sijn getekent moge worden geseponeert.
Actum Goor den 16 december 1757.
Hendrik Ebbekink en Jenneken Schreurs eheluiden tot Marculo wonende overleden sijnde en
naegelaten vier onmondige kinderen met namen Engeltjen, Jan Janna en Geertruit Ebbekink en
daar over van gerichtswegen tot mombairen aangesteld Harmen Montenij en Hendrik Berentsen Hallers
tot Marculo wonende. De welke de mombaerschap hebben aangenomen en verklaringe als na landrechte
gedaan. Vervolgens een staat de boedels overgegeven als bij de acten van mombaerstellinge en
kinderscheidinge te vinden.
Actum Goor den 8 maart 1758.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Berent Jan Knape en Derk Meyerink.
Erschenen in desen weledele gerichte Jan Lonink, Harmen Tije en Gerrit Meengs te kennen gevende nae
dat voor ongeveer veertien dagen geleden was komen te overlijden Jenneken Lonink weduwe van
wijlen Jan Lonink (Volkerink) onder Marculo wonende; naelatende een zoon ongeveer elf jaeren oud
sijnde ook Jan Lonink genaamt. Versoekende dat daar over van gerigtswegen mombaeren mogten
worden aangestelt. Waerop dan tot mombaeren over gemeld minderjarige Jan Lonink aangestelt Harmen
Thije uit Harke als oom en Gerrit Meengs als neeve en dat binnen 14 dagen behoorlijke staat en inventaris
van de nalatenschap van gemelde overleden Jenneken Lonink aan het gerichte souden overgeven en welke
de mombaerschap hebben aangenomen en verklaringe als nae landrechte gedaan, als bij deselven nae

momberstellinge aannemen.
Actum Goor den 21 april 1758.
Erschenen Geertruit Baan weduwe van wijlen Derk Klumpers onder Marculo wonende. Voorts Hendrik
Baan en Jan Wassink als mombaeren van gemelde weduwe haar onmondige kinderen. Producerende
navolgende erfmaag en kinderscheidinge, versoekende daar over approbatie gelijk ook geschiet is.
Copia
Op huyden dato ondergeschreven heeft Geertruit Baan weduwe van wijlen Derk Klumpers ten
overstaan van Henderik Baan en Jan Wassink, als hiertoe versogte en verkooren mombaeren, over haere
vief onmondige en minderjarige kinderen bij haar wijlen eheman in echte geteelt, als namentlijk
Jenneken, Jan, Egbert, Jannes en Janna, een erfmaag en kinderscheidinge gehouden; alles invoegen en
conditien als hier onder breeder sal komen te geblijken. Naedat sij weduwe en mombaeren haeren boedel
bestaande in het erve Klumpers met den inboedel en bouwerije nae aftrek van de schulden hebben in
overslag genomen, soo is bevonden dat voornoemden boedel is begroot op een somma van twee duisent
en twee hondert gulden. Uit de welke sij weduwe aen haer voorschreven kinderen voor vaderlijk goed
bewijst en vermaakt een somma van elf hondert gulden; te weeten aen Jenneken, Jan, Jannes en Janna elk
twee hondert gulden en aen Egbert om redenen van sijn ongemak aen sijn linker hand een somma van drie
hondert gulden. Welke sij zullen kunnen eyschen als wanneer deselve sullen twintig jaaren sijn oud
geworden of wanneer deselve binnen de onmondigheid mogten komen te trouwen en dat nae die tijd de
moeder het voorschreven aen haer nog niet uitgerigt hebbende, daarvan behoorlijke interesse sal geven,
waer over haar dan naeder sullen moeten verdraegen, gelijk sij ook alle de schulden op haar sal houden.
Zal sij weduwe nog verpligt en gehouden weesen om de voorschreven kinderen als wanneer mogten
komen te trouwen haar een behoorlijk uitset te geven, te weeten aen de twee dogteren elk een twilbuiren
onder en bovenbedde met vier kussens en een peuluwe en vief paar lakens en vief paar kussensloopen en
vief stukjes smaldoek elk van tien elle lanck en vieftien elle breetdoek en tyn elle pellen en een bruidskleet
dat nae fatsoen en staat gelegentheid kan bestaan en nog een twee jaerig peerd en een koebeest; sal
hetselve evenswel aen haar moeten uitgereykt worden met en neffens een kiste. Aan de zoons elk een gust
beest dat sij sullen mogen eyschen als sij veertien jaeren sijn oud geworden en een driejaerig peerd of
vieftig gulden nae willekeur van de moeder en dit te eyschen als sij twintig jaeren sijn oud geworden met
een kiste en een behoorlijk kleet dat in fatsoen kan bestaan. Sullende de overige effecten aan haer weduwe
in volkomen eygendom verblijven. Zal sij weduwe nog verpligt weesen om voornoemde kinderen in de
vreese Gods te moeten opvoeden, haer ter schoolen laeten gaan en behoorlijk leesen en schrijven laeten
leeren en de dogteren mede het nayen laten leeren en de zoons een handwerk waer in best sin sullen
hebben en haar vervolgens verplegen in kost, drank en klederen van linnen en wollen en sullen deselve
wanneer buitenshuis mogten wesen om te dienen of anders siek of sugtig wordende, wederom eene vrijen
thoegank in het huis behouden, in sonderheid de zoon Egbert welke voor altoos een verblief en
verpleegplaats in het huis sal behouden en in het huis komende te overlijden sal sijne nalatenschap ook
wederom in het huis verblijven mits daarvoor behoorlijk laten ter aerden besteeden. Wanneer van
voorschreven vier kinderen, uitgenomen Egbert waervan in den vorigen articul is gesproken, ongetrouwt
mogt komen te overlijden sal derzelver nalatenschap devolveren en vererven van het eene kind oip het
andere tot de langstlevende toe. Waer mede dese maagscheidinge is gesloten en door haar weduwe en
mombaeren en die hier aen en over sijnde vier dagholderen ondertekent en sal deselve mede moeten
gepresenteert worden aen het weledele gerigte van Kedingen om desselfs approbatie en ratificatie daarop
te verleenen.
Aldus gedaan op het erve Klumpers onder Markel den 12 april 1758.
Was getekent met verscheiden handen en merken. Gertruyt Baan weduwe Klumpers, dit is Y het mark van
Hendrik Baan als mombar selfs getrokken, dit is het Y mark van Jan Wassink als mombaer selfs
getrokken, dit is het Y merk van Henderick Reyndes als dagholder selfs getrokken, dit is het Y mark van
Jan Leuvelink als dagholder selfs getrokken, Coenraad ter Swaak dagholder, Gerrit Krabbenbus
dachholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorgemelde weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel

soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren
der kinderen interesse als nae rechte sullen bevorderen ende deselve voorstaan.
Actum Goor den 21 april 1758.
Erschenen Geesken Wolters weduwe van wijlen Berent Klumpers. Voorts Jan ter Horst en Jan Wassink
als mombaeren van de onmondige kinderen van haar weduwe voorschreven. Producerende naevolgende
acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge en versoekende daar over approbatie gelijk ook geschiet
is.
Copia
Op huiden dato den 15 appril 1758 hebben wij bij malkanderen geweest van naast bestaande vrienden
ende naebueren ende hebben een vrindelike en wettelike maegscheidinge gemaakt tusschen Geesken
Wolters wedeuwe van wijlen Berent Klumpers ende haer twie onmonmdige kinderen genaamt
Jenneken ende Hinderik. Ten eersten belooft die moeder Geesken haer beide kinderen voor vaderlik
goed die somma ad 400 gl, ick segge vier hondert gulden, met een koe ieder kint en die dogter als sij komt
te trouwen een bruytkleet, te weten een kasemarokken jak en een sansededamen schorte en een swarten
schorteldook met een twilbuiren bedde en een linnen bedde met twe paer kussen en een peule en vier paer
kussentoogen en drie paer laken en ider kint een goede kiste en die bedden te behantheeren met veeren,
alles als een bruit behoordt te hebben en als die soonne komt te trouwen sal hem gegeven worden een
bruidegoms kleet dat goed is en bestaen kan of 25 gulden an gelt, daer sal die soonne keur te hebben. Ten
twieden soo wordt gemaakt ende belooft die soone een ambagt te laeten leeren, wat hem voor een ambagt
soude behagen te leeren; ende alle beide kinderen schriven ende leeren te laeten leesen soo en als behoort
te weesen. Ten derden dat het gebuirde dat er een van die kinderen komt te sterven sal alle het beloovede
goedt erven ende sterven van het eene kint op het ander tot het langest levende toe. En ook als het
gebuirde dat die kinderen siek of sugtig worden sullen vrij te huis komen en ook te huis verpleegt worden
soo als behoort te weesen. Ten vierden wort gemaakt als die kinderen 14 jaeren oudt bint sal haer die
halfscheid van die intresse te vooren gaen van dit boven beloofde goedt. En als ze 20 jaeren sijn die
geheele intresse te vooren gaen en als se komen te trouwen sullen sij haer goedt hebben te vorderen, maer
als sij het eer noodig hebben sal haer gegeven worden als se noodig hebben. Ten vifden word gemaakt
ende besloten als die kinderen haar beloofde goedt niet mogten kunnen gegeven worden, soo sullen sij
moogen antasten haer vaderlik goedt genamt het hooyland dat haer vader van sijn ouders en broeder is
angearft ongeveer 3 dagwark liggende op die Langstraet bij die Wilde Voogel en het hooylant dat haeren
vader van Lentfert voor kosterijen heeft angekoft en ook al het meer als haer beloofde goedt wordt
gegeeven geen hooylant moogen antasten. Soo is dit gedaen sonder arg ofte list.
Bynnen Elsen op datum als boven.
Soo worden hier angestelt tot mombaeren en belooven haer te gedragen als mombaeren behooren te doen,
als namentlik Horste Jan in het Deldenerbroek en Jan Wassink en is gemaakt op approbatie van den
weledelen heer rigter.
Onderstond met verscheiden handen en merken. Het merk Y van Geesken Wolters moeder van de kinder,
Jan ter Horst als mombaer, dit is Y het mark van Jan Wassink als mombaer, Jan Boesink als getuige, dit is
het Y mark van Jannes Wolters als getuige, Harmen Aalberink als getuige, dit is het Y mark van Senman
als getuige, Berent Reef als getuige en versogt om dit te schriven. Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorgemelde weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren
der kinderen interesse als nae rechten sullen bevorderen en deselve voorstaan.
Actum Goor den 1 december 1766.
Verwalter richter dr. Joan Henrik Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters.
Erschenen Hendrik Smits nu Rijtman en Geesken Wolters, gewesen weduwe van wijlen Berent
Klumpers, eheluiden marito tutore in Elsen wonende. Te kennen gevende hoe dat sij comparanten tot
securiteit der minderjarige kinderen voor vaderlijk goed op den 19 febr. 1763 met goedvinden der
mombaeren weder opnieuws verbonden hadden een stukke land het Lentferink land genaamt groot ses

schepels gesaay tussen den landen van Haar Jan en Jan Eeftink in den Elsener esch gelegen. Dog vermits
sij comparanten dat parceel gesaay vrij en sonder verband in eygendom willende hebben, soo is sulks met
consent en goetvinden der mombaeren als waren Horst Jan en Jan Wassink geaccordeert en toegestaan,
dog in diervoegen dat sij comparanten tot securiteit der kinderen in plaats van voornoemde land sullen
verbinden en tot een onderpand stellen, gelijk sij doen in en mits desen, het catersteedjen de Riet
genaamt gelegen in de buurschap Elsen, alsmede verblijvende dan nog verbonden den Kalant in
vorenstaande acte of verbant vermeld, sijnde een mudde lands ten wedersijden gelegen tussen de landen
van Aaftink, beyde dese parcelen onder den gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Welke verbanden
de comparanten onder renunciatie van alle exceptien en privilegien rechtens desen enigsints
contrarierende stipulata manu (met handslag) hebben aangenomen.
Actum Goor den 26 may 1758.
Erschenen Dijk Janna weduwe van wijlen Dijk Gerrit (Wessels) uit Elsen. Voorts Jan Huiskes en
Hendrik Wessels als mombaeren over de onmundige kinderen van haar weduwe met namen Hendrik,
Berent, Jan en Gerrit. Producerende naevolgende kinderscheidinge en versoekende daarover approbatie
het welke ook sijn geschiet.
Copia
Op huiden dato den 13 may 1758 hebben wij bij malkanderen geweest van vrienden en naburen en hebben
een wettelik kinderscheidinge gemaakt tusschen Diek Janna ende haer kinderen wedeuwe van wijlen Diek
Garrit. Soo wordt geordonneert van vrienden en wedersiden dat hier niets wordt bevonden dat die
kinderen hier van kunnen gemaakt worden, als hier wordt gemaakt ende bescheiden, als die kinderen siek
of sugtig worden dat sij hier te huis sullen komen en worden verpleegt, maer den kleinsten die nu nog in
het huis is wordt gemaakt dat die een kiste sal hebben van die kisten die hier nu te huis sijn, daer sal hij
sijn keur in hebben genaamt Gerrit.
Onderstond met verscheiden handen off merken. Dit is het Y merk van Janna an den Diek als moeder van
die kinderen, dit is het Y merk van Jan Huskes als mombaer, dit is Y het mark van Hinderik Wessels als
mombaer. Dit is geschiedt op approbatie van mijnheer rigter, dit is het Y merk van Rolef Meulenkolk als
getuige, Jannes Wolters sijn Y merk als getuige, Berent Reeff als getuige en schriver in deesen, Joan
Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel
als voorschreven alsoo te sijn. Voorts dat sij mombaeren de kinderen in allen deele sullen voorstaan en
derselver interesse bevorderen als nae rechte.
Actum Goor den 24 juny 1758.
Erschenen Roeloff Mollenkolk weduwenaar van wijlen Janna Mengerink. Voorts Wolter Mengerink in
den Noordiek en Jan Nijlant in Stokkum wonende als mombaeren over het onmondige dogtertjen Janna
Mollenkolk van hem weduwenaar. Producerende naevolgende maag of kinderscheidinge en versoekende
daar over approbatie gelijk is geschiet.
Copia
Anno 1758 den 13 van den maand juny is een wettige scheydinge en deylinge dienende tot maagscheit
tusschen Roeloff Mollenkolk en het nagelaten kint (Janna) van wijlen Janna Mengerink in leven
eheluyden. Zoo is dan goedgevonden in tegenswoordigheid van het kinds vader en hiertoe verkoren
mombaren soo hier ondertekent staan als namentlijk die vader Roeloff Mollenkolk en twee gekoren
mombaren over het onmundige kint van Roeloff Mollenkolk en Janna Mengerink in leven eheluyden,
namentlijk Wolter Mengerink, sijnde grootvader van het onmundige kint ter eener sijde en Jan Nijlant,
Roeloff Mollenkolks broeder, als momber ter andere sijde. Soo is overwogen en toegelegt aen het
onmundige kint des moeders kiste en die nagelaten klederen, soo linnen en wullen niets uitgesondert en
een onder en overbedde met kussen, peuwele en lakens nabuyrlijke wijse bij sijn trouwen. Soo het
gebuirde dat het kind ongetrout of tot dienen onbequam sijnde, soo sal het onmondige in het huys
Mollenkolk in het huys opgenomen worden en menschelijken wijse met voetsel en deksel onderhoud in
verpleginge gedaan worden; te sterven komende dese boven beloofde goederen voor een eerlijk

begravinge in het Mollenkolk tot huises besten blijven. In oirconde der waarheyt is dese maagscheiding
van vader en mombaren ondertekent en dese maagscheid na landregte van Overijssel na te komen. Anno
de ut supra.
Onderstond. Dit is Y het merk van Roeloff Mollenkolk als vader van het onmundige die hand aen de
penne gehad, dit is het Y merk van Wolter Mengerink des onmundige zijn grootvader als momber die
hand aan die penne gehad, dit is het Y merk van Jan Nijland in Stokkum als momber over dit onmundige,
Jan Scholt Hoff als getuige, Abraham Gorckink ten versoeke dit magscheid geschreven en onderschreven
als getuyge, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwenaer en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den
boedel soo veel mogelijk opgenomen en het kind niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren het
kinds interesse als nae rechte sullen bevorderen ende hetselve voorstaan.
Actum Goor den 25 juny 1758.
Erschenen Harmen Boolink weduwenaar van wijlen Aeltjen Leuvelink. Voorts Hendrik Nuwenhuis en
Jan Kottink als mombaeren over de vier onmondige kinderen van hem weduwenaar voorschreven.
Producerende een acte van mombaer stellinge en kinderscheidinge hierna geregistreert en versoekende
daarop approbatie het welk ook sijnde geschiet.
Copia
Anno 1758 den 19 junius is er een christelijk en wettelijk houwelijk beraamt en vast beslooten tusschen
den weduwenaer Hermen Bolink met die eerbaere jonge doghter Gerritjen Stroek doghter van wijlen
Jaccop en Hendrikjen Stroek alle op volgende condytien. Eerstelijk belooft den bruydegom Hermen
Bolink dese bruyt in en op te nemen op die Bolink plaase in alle gerede en ongerede goederen, soo in
schulden als onschulden, soo als dieselve bevonden worden en terwijl Hermen Bolink bij sijn eerste
vrouwe heeft geprocureert vier kinderen, als alle dochteren als namens Lammerdyne, Hermyna,
Janna en Maria. Soo sullen dese kinderen onderhouden worden in kost en klederen soo lange sij
bequaem sijn omme te kunnen dienen en dan ook wel ter schoolen laeten gaan omme haar leesen en
schrijven te laaten leeren. En dan verders sullen sij hebben te prophyteeren van haar vaderlijke en zalyge
moeders goet als sij komen trouwen jeder ses gulden met beddinge en met toebehooren met jeder eene
kiste. Als van die kinderen komen te overlijden sullen eerlijk ter begravinge uytgebraght worden. Soo van
die kinderen komen te sterven sonder lijves erven soo sal het aanbeloofde aan Bolink plaase verblijven.
Over dese kinderen sijn verkoren als mombers Henderik Nuwenhuis en Jan Kottink. Ten tweden belooft
die bruyt Gerritjen Struick tot een stuyver van dit houwelijk aan te brengen die somma van 25 gulden voor
haare ouderlijke erfenisse en verders van haar verdient loon soo als datselve weesen mag of waarin
hetselve bestaande mag wesen of wat haar aensterven of aenerven kan. Ten derden den sterf val
belangende soo den bruydegom voor die bruyt moghte komen te sterven, soo sal die aenbeloofde van den
bruydegom aen die bruyt verblijven en soo die bruyt voor den bruydegom koome te sterven sonder
wettelijke erfgenamen, soo sal ook aan den bruydegom verblijven hetgeen zij aenbelooft heeft. In
orconden deser is van wedersijden van vrinden en bijgeroepen getuygen onderteekent op dag en datum als
boven.
Onderstond met verscheiden handen en merken. Dit is het Y mark van Harmen Bolink als bruydegom, dit
is het Y mark van Gerritjen Strucks als bruyt, dit is het Y mark van Gerrit Bolink, Jenken Bolink, dit is het
Y mark van Hendrik Nuwenhus als momber, Hermen te Hopen als getuige, Willem Kuipers als getuige,
dit is het Y mark van Jan Kottink als mombaer, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwenaar en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den
boedel soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij
mombaeren der kinderen interesse als nae rechte sullen bevorderen en deselve voorstaan.
Actum Goor den 26 juny 1758.
Erschenen Jan Pascher weduwenaer van wijlen Aaltjen Rensink in de boerschap Beusbergen wonende.
Versoekende dat door desen weledelen gerichte over denselver twee minderjaerige kinderen met
namen Jan en Hendrik Pascher twee bekwame mombaeren mogten worden aengestelt en daartoe

voorstaende Claas Wennink en Arent Wolberink, welke dan van gerigtswegen tot mombaeren als gemelt
sijn aangestelt ende dese mombaerschap ook hebben aangenomen en dies wegens verklaeringe als nae
rechte gedaan.
Actum Goor den 1 july 1758.
Erschenen Jan Oolberink weduwenaar van wijlen Aeltjen Wennink. Voorts Arent Welmers en Hendrik
Wennink als mombaeren van derselver onmondige kinderen. Producerende een acte van mombaerstellinge
en kinderscheidinge hiervan geregistreert en versoekende daar over approbatie het welk ook sijnde
geschiet.
Copia
Anno duisend seven hondert agt en vijftig den 1 july is alhier op het erve Oolberink in de boerschap
Stokkum een wettelijke mombaerstelling en kinderscheidinge gemaakt tussen de kinderen de welke Jan
Oolbrink heeft geprocereerd bij sijn overledene huisvrou Aaltjen Wennink, zijnde twee zoons met
namen Jan en Jan Hendrik en een dogter genaamt Jenneken, alles op volgende manieren. Eerstelijk
zullen de drie genoemde kinderen voor haar moederlijke goed hebben ider de somma van 250 gulden,
segge twe hondert vijftig gulden, met ider een eenjarig peerd en de zoon Jan Hendrik en de dogter
Jenneken ider een koe en ider zoon een kiste. Ook sal de dogter Jenneken hebben 40 elle linnendoek met
een twiltogen en een linnen bedde met sijn toebehoor en een swart kleed wanneer sij kompt te trouwen.
Het welk bovengenoemde de kinderen sullen kunnen aantasten wanneer sij komen te trouwen of wanneer
sij 20 jaren oud sij. Twedens zoo zullen de kinderen behoorlijk ter schoole worden gesonden en het
meisjen het najen laten leeren en soo wel in gesondheid als krankheid in kost en drank, linnen en wullen,
naar huises vermogen worden besorgt. En te sterven komende sal haare nalatenschap op de langstlevende
versterven, maar de costen van begraving sullen uit de nalatenschap vallen. Dit aldus gedaan op dag en
dato gemelt en om te strekken na behoren van de vader, neffens de mombaren ondertekent. Nog is
verstaan in cas van onverhooplijk misbetaling dat de mombaren tot onderpand is gestelt een stuk
bouwland gelegen in den Stokmer esch tussen Weerts en Greven land, als ook eenige obligaties groot drie
hondert fijftig gulden. Waarmede dese aldus is vervaardigt.
Onderstond. Jan Olberink, het Y mark van Arent Welmers als mombar, Hendrick Wennink als mombar,
Klaas Wenninck als getuge, Garryt Hoestynck als getuyge, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwenaar en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den
boedel soo veel mogelijk opgenomen en de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren der
kinderen interesse sullen bevorderen en deselve voorstaan als nae rechte.
Actum Goor den 18 augusti 1758.
Erschenen Hendrice Keiser weduwe van wijlen Jannes Hellekate. Voorts Mattheuwes Nijhoff en
Bernardus Scholten als oomen en bloedmombaeren van haar weduwe respective vier kinderen.
Producerende acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge hiernae geregistreert en versoekende daar
over approbatie welke sijnde geschiet.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Henderica Keiser weduwe van wijlen Jannes Hellekate ten overstaen
van Mattheuwes Nijhoff en Bernardus Scholten als respective oomen en bloedmombaeren over haar vier
onmundige kinderen bij haer wijlen eheman in echte geteelt als namentlijk Harmannus, Hendricus,
Marten en Janna Hellekate, eenen maag en kinderscheidinge gehouden in volgender gestalte en
bescheyden. Eerstelijk hebben sij weduwe en mombaeren den staat des boedels van haar weduwe in
overslag genomen en bevonden dat denselven nae aftrek van de schulden soude renderen een somma van
twee duisent en twee hondert gulden. Uit de welke sij weduwe aan vernoemde vier kinderen voor
vaderlijk goed bewijst een somma van elf hondert gulden. Daar en boven aen den oudsten zoon
Harmannus, als wanneer hem het erve vervallen is, nae haves regte te moeten overgeven. Sullende de
overige goederen en effecten, wat namen ook hebben, in volle eygendom aen haar weduwe verblijven
welke aen haer nae maagscheyds regte bij desen word toegedeelt; egter soo blijft deselve voor het aght
weesen of wanbetalinge van voornoemde elf hondert gulden dan allesints verbonden totdat deselve geheel

sullen sijn afbetaalt. Waerbij sij weduwe nog op haer neemt om voornoemde kinderen in de vreese Gods
op te voeden, haar ter scholen te laten gaen en leesen en schrijven te laeten leeren, als ook het dogtertjen
het nayen te laeten leeren en de zoons een handvack waerin deselve de beste genegentheid sullen hebben
en voornoemde kinderen mede geduirende haere minderjaerigheid behoorlijk en nae staats gelegentheid
verplegen in linnen en wollen, kousen en schoenen en sullen voornoemde kinderen dit aen haar
toegedeelde patrimonium van elf hondert gulden kunnen en mogen eyschen als wanneer deselve mondig
sijn geworden of binnen de onmondigheid met consent van haer weduwe en mombaeren mogten komen te
trouwen. Waer mede dese maeg en kinderscheidinge is voltrokken en gesloten en sal deselve tot meerder
versekeringe en volgens de resolutie van hooger overigheid gepresenteert en gestelt worden in handen van
den heere rigter van Kedingen om de approbatie en registratie in het prothocoll te versoeken; gelijk mede
den heere verwalter landrentmeester van Twente dese mede te presenteren en insgelijks derselver
approbatie hierop te verlenen. Des ten waeren oirconde is dese door haar weduwe en mombaeren
voornoemt eygenhandig ondertekent en door die hier ondergetekende vier dagholderen gesterkt.
Aldus gedaan op het provintiale en hofhorige erve ende goed Hellecate den 7 augusti 1758.
Onderstond. Henderica Keyser weduwe Hellekate, Mattheus Nijhof als mombaar, Bernardus Scholten als
mombar, Coenraed ter Swaak dagholder, Lammert te Meerme dagholder, Gerrit Luttikhenhgel als
dagholder, Hyndrick ten Moerwynkel dagholder, Joan Jalink verwalter rigter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren
der kinderen interesse sullen bevorderen ende deselve voorstaan als nae rechte.
Actum Goor den 9 september 1758.
Erschenen Stijne Jansen Kappers weduwe van wijlen Harmen Garritsen op de Borkelt wonende.
Voorts Gerrit Jansen Kappers en Jan Veltman als mombaeren van haar vier onmondige kinderen met
namen Henders, Harmina, Gerrit en Egbert. Producerende een acte van mombaarstelling en
kinderscheidinge hier nae geregistreert. Versoekende daar over approbatie gelijk ook sijnde geschiet.
Copia
Op huiden dato is ter eeren Godts tussen vrinden en daghluiden een wettelijk houwelijk opgeresen en
besloten tussen Harmen Hendriks Huiskes bruidegom ter eener en Stijne Jansen Kappers weduwe
van Harmen Gerritsen, bruit ter andere sijden op conditien als volgt. Eerstelijk beloven bruidegom en
bruit volgens kerckelijk gebruik malkander te trouwen sonder van malkander te scheiden dan door de
naturelijke doodt. Ten tweeden is hier mede kennelijk dat die vyer onmondige kinderen van Harmen
Gerritsen een ider van haar tyn gulden, segge f 10, sullen hebben voor vaderlijk goed dat sij kunnen eysen
als sij achttyn jaer out sijn of eerder als sij het van nooden hebben en elke een kiste van 4 voet en de twee
jonges elk vyer gulden en elk een nije pije als sij gaen dienen en de vaders kleer en de twee meysiens
streepte bedden, kussen en peluwe en de kinderen laten leeren leesen en schriven na behoren en of sij syck
of sucktigh worden sullen in het huis worden onderhouden en komende te sterven sal het geene uyt het
huis komt in het huis sterven en erven. Hiervoor word verbonden de katerstede Kappers genamt. Ten
derden soo brenght de bruidegom bij tot stuver des houwelijks die somma van 100 en 50 gulden, segge
honderd en vijftigh gulden. Ten vierden soo komen bruidegom en bruit malkanderen haer goederen te
begeven soo sij komen te sterven sonder lijfs erven behalven de kyste en het beste kleet. Alsoo dit is mij
schreven is dit uytgedaan.
Dit alles gedaan sonder argh of lyst is dit van vrinden en getugen getekent op de Borkel onder Elsen den
20 july 1758.
Onderstond. Dit is het Y mark van Hermen Hendriks Huiskes als brudegom selfs geset, dit is het Y merk
van Stijne Jansen brut selfs geset, dit is het Y merk van Gerrit Jansen Kappert als mombaer, dit is het Y
merk van Jan Veltman als mombaer, dit is het Y merk van Rolof Alink, dit is het Y mark van Jan Schol,
dit is het Y merk van Egbert Borkent als getuge, dit is Y het merk van Hendrik Bolink als getuge, Albert
Hendrik Stam. Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel
soo veel mogelijk opgenomen en de kinders niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren de kinderen

in allen deele sullen voorstaan en derselver interesse bevorderen als nae rechte.
Actum Goor den 23 maart 1759.
Erschenen Derk Ovink (Breukink) weduwenaar van wijlen Jenneken Ovink tot Marculo wonende. Voorts
Hendrik Berentsen alias Hallers en Jan Groot Leuveling als mombaeren van het minderjarige dogtertjen
van hem Derk Ovink. Producerende een acte van mombaerstellinge en kinderscheidingehier onder
geregistreert en versoekende daar over de nodige approbatie welke ook sijnde geschiet.
Copia
Alsoo Derk Ovink bij sijn zalighe vrouwe Jenneken Ovink heeft geprocureert een doghtergen
genaamt Berentdyne en alsoo Derk Ovink zig genoodsaakt vint omme sig weer te verandersaaten, soo
dan ter presentie van de naast bestaande vrinden als namen Henderik Berentsen alias Hallers en Jan Groot
Leuvelink die als mede oom van het onmundige dochtertjen van Derk Ovink als mombaeren worden
gestelt. Soo dan die presente vrinden van wedersijden overkoomen, dat als dat dochtertjen Berentdyne sal
hebben te prophiteren van sijn moeder nalaatenschap die somma van hondert caroly gulden, segge 100
gulden van 20 stuyver het stuck. Daar en boven een twee jaerig peert of vijf en twintig gulden in plaase
van het peert, dan mede een koe naast die beste die Ovink in die stal heeft en dan nog soo Godt die Heere
het dochtertjen soo lange in het leven moghte bewaaren dat het tot trouwen geraakte, soo sal hem gegeven
worden 25 gulden, segge vijf en twintig gulden, tot een bruytkleet als dan mede een linnen bedde en een
twiltoogen bedde, daarbij drie paar laaken en drie paar kussentoogen, dan nog vier stucken doek ieder van
tyn ellen nog tyn tyrenthijen, tyn ellen breetdoeck. Dan sal het dochtertjen soo verre is dat het ter schoolen
kan gaan wel ter schoolen gehouden worden en dan ook het linnen nayen laeten leeren. Het sal ook
hebben sijn moeders zaligers kiste, nog sal haar gegeven worden een wiel en ook twee stoelen. Daar en
boven sal het kint op Ovink plaase onderhouden worden in eeten en drinken, linnen en wullen, soo lange
sij tot dienen bequam is en hetselve zyck of sugtig moghte worden, zoo sal sij eenen vrijen ingank hebben
in Ovink huys omme verpleegt te worden. Zijn beloofde sal hem niet eerder te voordeel gaan als sij vijf en
twintig jaer oud is of bij haer trouwen te sterven komende; sonder lijveserven na te laaten sullen die
aanbeloofde goederen alle soogenaamt aan Ovink verblijven. In oircont is desen van wedersijden der
kinder ondertekent.
Markel den 20 maart 1759.
Onderstond. Dit is het Y mark van Jan Leuvelink als momber, Hendryk Berentsen als mombaer, Derk
Ovenk, Willem Kuipers als getuige, Berent Timan als getug, Joan Jalink verwalter rigter.
En hebben de vader en mombaeren voorschreven met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben en het kind niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren des
kinds interesse als nae recht sullen bevorderen en hetselve voorstaan.
Actum Goor den 6 april 1759.
Erschenen Jan Voortman weduwenaer van wijlen Fenneken Meenderink. Voorts Tonis Wijmerink en Jan
Lubbers als mombaeren over de minderjarige kinderen van hem Jan Voortman. Overgevende een acte van
mombaerstellinge en kinderscheidinge hier onder geregistreert. Versoekende daar over de nodige
approbatie het welke dan ook geschiet sijnde.
Copia
Op dato ondergeschreven is er een vrindeliek en wetteliek scheidinge gemaakt tussen Jan Voortman
wedunaer van wijlen Fenneken Meenderink ter eener ende desselfs ses onmondige kinderen, als vier
zoons met namen Jan, Derck, Willem en Hermen en twee dogters met namen Janna en Hermyna.
Voor welke onmondige haar mits desen als voogden ende mombaeren inlaaten ende aennemen met namen
Tonis Wijmerink en Jan Lubbers. Onder belofte deses onmondige in allen deele haaren voordeele te
willen maaken ende voorstaan op condytien als volgt.
Eerstelick soo neemt gemelte Jan Voortman aan te geven aen een jeder der voornoemde kinderen wegens
haar moederlick goed aan gelde een somma at 75 gl, segge vijf en seventigh caroly gulden. Daar en boven
aan de zoons jeder een gust beest van drie jaar oldt ende aan de dogters een yeder een koe, neffens een
paar linnen bedden en drie paar laakens, drie paar kussensloopen en vier stucke linnen, het stukke lanck

tyen elle vlassendoek, nogh aan gansoogen tyen elle voor yeder dogter welcke een yeder sal gegeven
worden met de vyff en twintigh jaer haarens ouderdoms, dogh in geval soo sij voor de genoemde jaeren
mogten komen te trouwen sal haar als dan gegeven worden en verders aen de gemelte zoons zullen aen
jeder haar gust beest gegeven worden wanneer sij vieftien jaar oudt geworden sijn ende aen een jeder
kindt een kiste. Edog alle linnen en wullen dat in des moeders kiste is en nu bevonden wordt sal voor die
kinderen alle voormeld in gelieke deilinge sijn ende verblijven. Ende de gemelte penningen met de vijf en
twintig jaaren haarer ouderdoms, in val van trouwen sal haar des dato vervallen sijn ende vervolgens aan
een jeder dogter een swart bruytkleedt ofte in plaatse van een kleedt vyf en twintig gulden ende aen de
soons een jeder een trouwkleet ofte tyen gulden. Vervolgens sullen dese gemelte kinderen in desen huyse
in gesontheid ofte kranckheid in eeten ende drinken, linnen ende wullen, onderhouden als ook de kinderen
ter schoole houden ende de dogters het naajen laten leren. Wijders soo lange sij ongetrout sijn bij siekte
ofte sugt in desen huyse een jeder worden op ende aangenomen ende in eeten ende drinken verpleegt
worden; dan te sterven komende sullen dese voornoemde penningen van het eene kint op het ander
versterven ende vererven, dogh de voormelte toebaate sal voor een eerlicke uitvaart ten desen huyse
verblijven. Volgens verbint Jan Voortman aan sijne kindt of kinderen tot een vaste onderpandt sijn
eigendomelicken acker bouwlant genaamt de Hege in den Stokmer esch gelegen om in val van
onverhooptelicke misbetalinge sig daar aan kunnen kost ende schadeloos mogen verhalen.
Aldus gedaan ende neffens getuygen geteekent op het erffe Voortmans in Beusbergen des buirschaps
Stockkum den 5 april 1759.
Onderstond.
Jan Vortman, Tonis Wijmerink als mombaer, Jan Lubbers als mombaar, Jan Meenderink, Gerrit Meengs
als getuyge, Hermen Ickinck als getuige, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben de vader en mombaren voorschreven met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren
der kinderen interesse sullen bevorderen en deselve als nae rechte verpligt sijn voorstaan.
Actum Goor den 2 juny 1759.
Erschenen Hendrina ten Broeke weduwe van wijlen Berent ten Broeke (Peters) in het carspel Goor.
Voorts Roelof Puysschen en Gerrit Mensink als mombaeren van de drie onmundige kinderen van gemelde
weduwe met namen Arent, Jan en Anne. Vertonende een acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge
hier nae geregistreert. Versoekende daar over de nodige approbatie gelijk ook sijnde gedaan.
Copia
Op dagh en datum hier onder geschreven is een wettelijk maghscheydinge ingegaan en besloten van
vrinden en mombaeren van overleedene Berent ten Broeke en Hendryne sijne huisvrouwe in leeven
hebben geprokkereert met namen en toenamen Arent en Jan en de dogter Anne. Dat is met de
moeder en de mombaeren overeengekomen dat yeder kint sal hebben voor vaderdelijke goet eene somma
van hondert karoly gld a twintig stuyver het stuk, dus te samen 300 gl. De kinderen sullen haar gelt
hebben als sij 25 jaeren olt sint en of sij eer kwamen te trouwen. Soo sullen sij het gelt mogen kunnen
antasten maer edogh de kinderen sullen haaren frijen ingank hebben in die plaase Broekmans verpligt en
verpleegt worden als sij kwaemen te sterven. Soo sal den halfscheyt voor een eerelijke uytvaart ofte grafe
te huys blijven en den anderen halfscheyt voor de kinderen. De kinderen elk een guest twee jarig beest dat
sig met roew voer kan bargen als sij 18 jaeren olt geworden sint. Sinde drie in getael en yder kint een kiste
die bestaan kan sinde drie in getael. De dogter Anne sal hebben voor een swart kleet 15 gl en bedde met
sijn toebehoren dat besten kan op een behoorlijke wijse en Anne het naeyen laten leeren. Voor dese
onmundigen hebben angenomen met namen Roelof Puyschen als mombaer en Gerryt Mensynk als
mombaer die belooven beyde dese saeke te verrigten na de wetten des lands van Overijssel. De moeder
komt an te wijsen voor vaste goederen tot een onderpant een seeker stukke land genaamt den Blankenfoort
soo is angekoft van Goesewien Jaelynk en nogh seeker onderpant en soo Berent van sijn vader Arend
Peters in het Stokkumerbroek hooyland genaemt het Hueslagh, edog moet Willem Peters hebben uyt
hetselve land 30 gl., moet Hendryne ten Broeke uytkeeren en alles doet en te niete wesen tussen haar
beyden dese dertig gulden sinde frij gelt. Is door dese scheydinge en deylinge met present de kinderen

mombaers en vrinden overeengekomen en geordoneert.
Den 25 mey 1759.
Onderstond met verscheyden handen en merken. Hendrine ten Broeke als moeder van de kinderen, Roelof
Puysscher als mombaer over die onmundigh kinderen, Gerrit Mensink als mombar over die onmundigh
kinderen, dit is Y het merk Hendryk Hasselmans, Gerryt Meyns die mij bij hanttastinge daartoe heeft
versogt, dit is Y merk Hendryk Baen die mij bij handtastinge daartoe heeft versogt, dit is Y merk van
Willem Peters die mij daartoe heeft versogt, Berent Olijdam als schrijver, Jan ten Bruyl als getuyge, dit is
het mark Arent Olijslagers als getuige die mij daartoe heeft versogt, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren
de kinderen in allen deele sullen voorstaan en derselver interesse als nae rechte bevorderen.
Actum Goor den 12 januar 1760.
Erschenen Maria Morsink weduwe van wijlen Hendrik Schottelink in Elsen. Voorts Egbert Morssink en
Hendrik Buemers als mombaeren. Producerende nae geregistreerde acte van mombaerstellinge en
kinderscheidinge. Versoekende daarover approbatie het welke sijnde geschiet.
Copia
Op huiden dato hier ondergeschreven is gehouden en gesloten een wettig, dugtig en minnelijk accoort of
maagscheydingscontract ingegaen ende opgerigt door contrahenten naemelijk Marie Schottelink weduwe
van wijlen Hendrik Schottelink ter eender ende haere twee kinderen met naem Jan Roelof en Derk,
soo sij weduwe voornoemt bij haeren saliger eheman voorgemelt egtelijk verwekt en gegenereert heeft;
die wegens desselfs minderjaerigheid geassisteert door bloedverwanten en aangestelde mombaeren
hieronder getekent ter ander sijde. Ende dat aen en over het vaderlijke goet voor opgemelde kinderen op
naavolgende manier en voegen gecontracteert en overeengekomen om te mogen konnen strekken naa
behooren. En is eerstelijk overeengekomen en geconditioneert dat de wedeuwe Schottelink bovengenoemt
an haer behoud alle zij gendenlijke goederen en effecten soo beweeglijke als onbeweeglijke, so als dan
denselve sijn bevonden geworden met de lusten en lasten van dien die sij met wijlen haeren eheman was
besittende of nu is hebbende, met crediten en debiten niets overal hiervan exempt of uitgesondert. Ten
anderen soo is het dat meergemelte weduwe Schottelink daarvan an haere twee zoons opgemelt door
wijlen Hendrik Schottelink nagelaten kinderen voor hun vaderlijk goet sal geven en uitkeeren an yder een
somma ad 125 gulden, segge hondert vijff en twintig gulden ad 20 stuiver het stuk contante penningen, dat
is voor beide te samen saem 250 gulden. Het welke die kinder sal ter handen gestelt en ten profijte komen
anvankelijk als sij den ouderdom van agtien jaeren hebben bereikt. Daarvan behoorlijke rente of de
somma naa tijds gelegentlijk of vereyst versoeken en daar en boven nog sal de moeder hare gemelde twee
soontjes yder een nije goede kleerkist en een behoorlijke melkkoe geeven en laeten volgen. Wijders is en
blijft de moeder verpligt om de meergemelde haare kinderen te versorgen en verpleegen in behoorlijk
eeten en drinken en kleedinge na staeten gelegentheyd ter tijd dat sij haer kost en nootdruft selfs naturlijk
konnen winnen of rente van het beloofde goed ontfangen. Bovendien blijft de moeder gehouden om deese
haar soons te laaten leeren leesen en schrijven na behooren met een ambagt daartoe dat se meest geneegen
en best gequaem sijn. En in sonderheyt op te trekken in de vreese Gods en christelijke deugden dat de
waere religie en Gods dienst in deselve geplant ende door hun het rijke christe vermeerdert en opgebout
mag worden. Blijvende niet te min de kinderen gehouden gehoorsaem en onderdanig te sijn, goeden raet
te volgen en onderwijs aen te nemen. Eyndelijk geconditioneert ende besloten dat of het quam te gebeuren
dat een der kinderen hierboven genoemt sonder eygen lijfs erven en minderjaerig of ongetrouwt te
overlijden quame, soo sal dit hun vaderlijk bovengemelde goed op de langstlevende erven en versterven.
Ten laetsten is tot securiteyt voor de kinder haer voorgemelde vaderlijke goed ten onderpande geset twee
stucke lands, het eene de Veltbraak genaamt en het andere het stuk voor Wilderink in den Elsener esch
kennelijk geleegen om in onverhoopten nootval daar aen kost en schadeloos te kunnen verhalen. Aldus in
voegen voorschreeven is dit gecontracteert en opgerigt om naageleeft en agtervolgt te worden, ter goeder
trouwe sonder arg of list. In oirconde der waerheyt is dese wettig door wedersijds contractanten ter
bevestinge hiervan onderteekent neffens getuigen en sijn hiervan twee al eensluidende gemaakt.

Datum in Elsen den 7 januari anno 1700 en sestig.
Onderstond. Marie Morssink weduwe Schottelink met handhouden der penne geteekent door mij Hendrik
Buemer, Egbert Morssink als mombaer, Hendrik Buemers als mombaer, Berent Reeff als getuige, Jan
Wassink als getuige, Henderik Wassink als getuge, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd de boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren
de kinderen in allen opsigte sullen voorstaan en derselver interesse nae rechte bevorderen.
Actum Goor den 6 febr. 1760.
Erschenen Geesken Jeurlink weduwe van wijlen Jan Kloeken tot Markel, weder sullende trouwen met
Hendrik Landevers. Voorts Berent Tijmans en Derk Dreeses en Jan Gijmink als mombaeren. Verklarende
de hierna geregistreerde acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge. Versoekende daar over
approbatie het welke sijnde geschiet.
Copia
Anno 1760 den 3 february is een wettige scheydinge en deylinge gemaakt of maaghscheit tusschen die ehe
weduwe van het tweede bedde van Jan Kloeken overleden na sijn eerst getrouwde Henrikjen
Kloeken, die ehe Geesken Jeurlink als sijn tweede of laaste getrouwde volgens dese maaghscheiding in
desen dato opgerigt in het bijwesen van gekorene mombaren wedersijds van dese twe genoemde kinder
van wijlen Jan Kloeken en Geesken Jeurlink nog in leven sijnde sijn huisvrouw als namentlijk de
olste Gerritjen en de jongste Roelofken; jeder met die drie voorkinderen namentlijk den oltsten
soone Gerrit en die twee dogters als die olste Ale en die ander Grietje jeder voor haar vaderlijk goed
toegelegt die somma 100 caroly gulden, segge hondert gulden, sijnde dese 5 in getal maakt te samen 500
gulden voor haar vaderlijke goed en die drie voorkinderen volgens maeghscheid van den 13 september
1749 jeder voor haar moederlijk goed volgens genomene resolutie sullen vreedig sijn dese onmundige, soo
als die van het eerste bedde voor haer moederlijk goed vredig sijn en van haer vaderlijk goet dese 5
onmundige jeder in gelijken grade ieder 100 gulden. In oircond der waerheid dese maagscheid getekent
van gekorene mombaren volgens maagscheid als namentlijk Berent Kloeken nu Tijman en Derk Drieses
van den jaare 1749 en die momberschap van die twee onmundige van wijlen Jan en Geesken Kloeken als
namentlijk het olste Gerritjen en het jonkste Roelofken hebben aangenomen van Jan Kloeken sijde als
vader Berent Tijmans en van die moeders sijde Jan Gijmink. In oirconde der waarheyt is dese maagscheit
getekent neffens getuyge op dag en jaer als boven. In cas van misbetalinge van dese 5 onmundige haer
aanbeloofden vaderlijk goed sullen tot onderpand hebben het stukke lands die Kranenbree en legt aen het
pad van het dorp Markel aan den Krabbenbos kamps en niet eerder dan sij 25 jaar sijn olt geworden of bij
hun trouwen.
Onderstond met verscheiden handen en marken. Berent Tijmans als momber over dese 5 onmundigen, dit
is Y het hantmerk van Derk Drieses als mombaer van wegen Henrikjen Kloeken, dit is Y het merk van Jan
Gijmink als momber over die twee onmundige van Geesken Kloeken, Jan Lonynck als getuyge, Abraham
Gorkink hiertoe versocht en dit maegscheit geschreven, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduw en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd dese boedel
soo veel mogelijk opgenomen en de kinderen niet benadeelt te hebben. Voorts dat sij mombaeren de
kinderen in allen deele sullen voorstaan en derselver interesse als nae rechte bevorderen.
Nb Vermits bij voorschreven maegscheidinge relatie word gemaakt tot een dito van den 13 september
1749, soo heeft men deselve van de mombaeren gelegt en tot naerigt op volgende blad geregistreert.
Copia
Word op heden dato den 13 september 1749 alhier op het plaatsjen Kloeken ene maagscheidinge gemaakt
tussen salige Hendrik Kloeken de welke heeft naegelaten drie kinderen ten overstaan van vrinden en
beide verkoren mombaeren en nabuiren sal hier mede ondertekent hebben. Den 1e articel vooreerst sullen
de 3 kinderen te weten Gerryt, Aaltjen en Grietjen uit haer moederlijke goed hebben en genieten yder
kind 100 en 20 caroly gulden ad 20 stuver het stuk, maer den zoone Gerrit sal in plaats van die 20 gulden
een gust beest hebben. Deese alsoeninge sullen de kinderen hebben en genieten als sij komen te trouwen
of wanneer sij 25 jaren oud sijn. Edog den sone sal het gust beest hebben als hij 15 jaren oud is, maar

tensij bij onvermijdelijke misbetalinge sullen de kinderen het onderpand hebben en holden een stuk
bouland de Veldekes genaamt groot 4 schepel gesaay. Den 2e artikel ten tweden sullen de drie kinderen
hebben elk een kiste en de dogters Aaltjen en Grietjen kistenvullinge daarbij hebben, soo het behoort en
ook bedde en puelewe na behooren. Den 3 artikel ten derden sal het kleinste dogtertjen Grietje so het niet
in staet is om sijn kost op een ander te winnen, sal het sijn toevlugt tot het huis nemen en het sal tot
overmate boven de anderen een spint lijn zayen, soo het niet in dienst, ter welke zijn aanvank sal neemen
als het 15 jaar oud is, edog de andere kinderen ziek of sugtig sijnde sullen haren toevlugt ook tot het huis
nemen. Den 4 articel ten vierden soo sullen die beide dogters Aaltjen en Grietjen wanneer sij komen te
trouwen elk een swart bruitskleet hebben hetwelk de vader geven sal. Den 5e articel en so der een van de
kinderen mogte komen te sterven voor dat se getrout sijn, sullen de voornoemde 100 caroly gulden van het
eene kind op het andere sterven en van het laaste kint sal het tot huisbeste sterven te weten als sij
ongetrouwt komen te sterven; maar de kisten en de kistenvullinge sullen tot huisbeste vervallen en ook de
20 gulden tot huisbeste. Dit aldus gedaan op dato voornoemt en om te strekken na behooren. In orkonde
der waerheid.
Berent Tijmans als momber, Derk Dreses als mombaar over de kinder, Jan Kloeken als brudegom,
Geesken Jeurlink als bruit.
Hier komt nog boven dat den vader de kinder behoorlijk ter scholen sal laten gaan om leesen en schrijven
te laten leren na den vader sijn vermogen en de kleinste dogter Grietjen ook het najen te laten leren na zijn
vermogen.
Hendryck Nijenhuys als getuyge, Hendryck Bussynck als getuyge, Joan Jalink verwalter richter.
Actum Goor den 20 maart 1760.
Erschenen Tonis Ikkink weduwenaer van wijlen Janna Hoevink tot Markel, weder sullende trouwen met
Janna Snellink. Voorts Henrik Wannink en Henricus Gorkinck als mombaeren overt het onmondige kind
van de eerste Tonis genaamt. Vertonende een acte van mombaerstellinge en kindscheidinge hier onder
geregistreert. Versoekende daar over approbatie het welk sijnde geschiet.
Copia
Anno 1760 den 18 meert is er een wettigh maegscheit opgerigt tuschen de weduwenaer Tonis Ikkink en
het onmundige kint van wijlen sijn overleden huysvrouw Janna Hoevink sijnde een soontjen
genaemt Tonis en dat in het bijwesen van die naaste vrienden gekoren mombaaren en getuygen op
conditie en manieren als volght. Ten eersten is bedongen dat dit onmundige kint voor sijn moederlijk goet
sal genieten 3 stukken lands het eerste genaemt het Breestukke, het ander het Endebrees stukke, het derde
ook het Endebres stukken, luyd coopbrieff van den 14 april 1741 soo is angekoft van het erve Hesselink
gelegen in den Stokkemer es groot ongeveer 9 schepel land; en sijn moeders kiste en het gene daer in is.
Ten tweden soo is het bedongen dat dit onmundige kint die paght of possessie sal genieten, als hij dertien
jaaren is olt geworden, van het boven genoemde land en een gust beestjen en hem leesen en schrijven te
laten leeren en siek of sugtig wordende in het huis verpleegt worden. Die momberschap hebben
aengenomen Henrik Wannink en Henrykes Gorckkink. In oirconde der waerheyt is dese maeghscheyd
sonder argh of list getekent op dagh en jaer als boven.
Tunnis Ikkink als vader, Berentje Ickkink als beste moeder, Tonis Leetink Y sijn merk nu wonende op
Swierink, dit is Y het merk van Henrik Wannink momber, Hendrykus Gorkink momber, dit is Y het merk
van Willem Jansen alias Hidders, Harmen Gelkyenck als getuyge, Garrit Meengs als getuyge, Abraham
Gorkink versogt en dit maegscheit geschreven, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwenaer en mombaeren met handtastinge eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen en het kind niet benadeelt te hebben. Voorts dat sij mombaeren het kind in
allen deele sullen voorstaan en derselver interesse als nae rechte bevorderen.
Actum Goor den 7 juny 1760.
Berent Jan Knape substituit verwalter richter van Kedingen gerapporteert en voor hem erschenen te sijn
Jan Bekkers (Aalbrink) uit Harke weduwenaar van wijlen Jenneken Bekkers met permissie van sijn
HWGeb Gestr den Heere Baron Sloet Heere van Singraven vice Landdrost van de Twente, in dato den 29

may 1760 verleent en weder sullende trouwen met Willemken ten Sende. Voorts Derk ten Daelwijk en
Harmen Alberink als mombaeren over derselver onmundige kinderen en hadden geproduceert de hier
onder geregistreerde acte van mombaerstelling en kinderscheidinge en daarover versogt de nodige
approbatie gelijk ook is geschiet.
Copia
Op heeden dato ondergeschreven is tussen Jan Bekkers weduwnaer van Jenneken Bekkers als vader
van sijn seven onmondige kinderen ter eene en Derk ten Daelwijk (Bekkers) en Harmen Alberink als
mombaeren over bovengenoemde onmondige kinderen een wettige scheidinge over bovengenoemde
moeders goed gehouden en gemaakt in manieren als volgt. Ten eersten belooft de vader Jan Bekkers aen
jeder van sijne drie zoonen te geven vijff en twintig guldens, een gust beest en een kiste van vier voeten
langkk. Ten tweden aan jeder van sijn vier dogters ook een zomma van vijff en twintig guldens met een
koe en een swart kleet met een bedde en sijn toebehoren, als ook een kiste van vijf en een half voet lank.
Alles dat het ordentelijk kan bestaan, edog sullen de kinders of elk van haar sulks niet eerder kunnen
eyschen voor en aleer sij vijff en twintig jaeren oud sijn of eerder kwamen te trouwen. Ten derden
wanneer een of meerder kinderen kwamen te sterven sal het halve van aan haar beweesen goed vervallen
voor de halfscheyd op de vader en voor de halfscheyt op de langstlevende. Ten vierden neemt de vader
aan sijn bovengenoemde kinderen soo lange onbekwaam sijn om haar cost te winnen deselve in linnen en
wullen, kost en drank nae sijn vermogen te onderhouden. Daer en boven wanneer mogten gebeuren dat
een of meer kinderen buiten huis sijnde geweest kwam siek te worden, sullen deselve weer mogen te huis
komen en als dan na vermogen worden verpleegt. En vermits dese kinderscheydinge in manieren als
voorgemelt door de vader en mombaers bovengenoemt over de onmondige kinderen is opgerigt, soo
versoeken de ondergetekende dat deselve van gerigtsweegen moge worden geapprobeert en daarnae
geregistreert en sijn wedersijds contrahenten nevens getuigen eygenhandig ondertekent.
Actum Harke den 7 juny 1760.
Jan Bekers, dit is het Y van Derk Dalewik, dit is Y van Harmen Alberink eygenhandig getrokken, Wolter
Knape als getuyge, Jan Swierynck als getuyge, Joan Jalink verwalter richter.
En hadden voorgemelde vader en mombaeren met handtastinge verklaerd den boedel soo veel mogelijk
opgenomen te hebben ende kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren de kinderen in allen
opsigte souden voorstaan en derselver interesse als nae rechte bevorderen.
Actum Goor den 12 juny 1760.
Erschenen Arent Schuirink weduwenaer van wijlen Gerritjen Schuirink (Wolters) woonagtig in Harke.
Voorts Jan Vrijlink en Jan Wolters als mombaeren over de onmundige kinderen met namen Lammert, Jan
en Gerrit Schuirink en hebben overgegeven hier na geregistreerde kinderscheidinge en mombaerstellinge
versoekende daar over de nodige approbatie gelijk geschiet sijnde.
Copia
Op dato is hier een wettelijke scheydinge gemaakt tusschen Arent Schuyrynk en desselfs drie kinderen
nagelaten van zaliger Gerritjen Schuirynk met namen Lammert, Jan en Gerrit. En soo nemen de
momberschap aen over die drie onmundige kinderen van zaliger Gerritjen Schuirynk Jan Vrilynk en Jan
Wolters en soo sullen die drie kinderen hebben te eischen voor haren zaliger moeders goed die somma van
15 gulden met Jan en Gerrit een kyste van 4 voet en met yeder een twee jarig beest of 7 gulden en als het
mogte gebuiren dat een van die kinderen quam te sterven eer sij komen te trouwen, so sal het geene dat
haar van dat huis tot kint beste verblieven voor een eerlijke begraffenisse, maer hetgeen sij daer en boven
hebben gewonnen, dat sal van het eene kind op het ander sterven so lange daar eene leeft. Daerna sal het
tot huisbeste verbliven en of dat die kinder syck of suchtig mogten worden eer sij getrouwt sijn te
huisbeste worden verpleegt in kost en drank. Dat beest sullen sij hebben te pretenderen als sij 15 jaren oud
sijn en het gelt als sij 25 jaren oud sijn of als sij komen te trouwen. In oirconde der waerheyd is dese
gemaekt sonder arg of list en dit gedaen.
Actum Harke den 11 juni 1760.
Onderstond. Arent Schurynck als vader van de kindere, Elsken Berents als stiefmoeder van die kinderen,
Jan Vrijlink als momber, Jan Wolters als momber, Jan te Plegt als getuge, Dries Wilbers als getuige,

Gerrit Vorgesank dit uit versoek geschreven.
En hebben voorschreven weduwenaer en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaerd den
boedel soo veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij
mombaeren de kinderen in allen deele sullen voorstaan en derselver interesse als nae rechte bevorderen.
Actum Goor den 20 july 1760.
Erschenen Jan ter Broyl weduwenaer van wijlen Jenneken te Wurse en weder sullende trouwen met
Berendina Nijlant. Voorts met Berent ter Wurse en Gerrit Nijhuis als mombaeren over sijn onmundige
kinderen met namen Berent, Jenneken, Hendrine en Jan Hendrik Broyl en hebben overgegeven de hiernae
geregistreerde kinderscheidinge en mombaerstellinge en versoekende daar voor de nodige approbatie
gelijk geschiet sijnde.
Copia
Op huyden dato ondergeschreven heeft Jan ten Broyl weduwenaer van wijlen Jenneken ter Wurse ten
overstaen van Berent ter Wurse en Gerrit Nijhuis als hiertoe verkoren mombaeren een maag en
kinderscheidinge gehouden met de vier onmondige kinderen bij sijn wijlen ehevrouw in echte geteelt
als namentlijk Berent, Jenneken, Hendrine en Jan Henderik in naevolgende bescheiden. Sullende
voornoemde beyde zoons ontvangen jeder een somma van twintig gulden en een tweejaerig gust beest en
jeder eene kiste. Welke penningen deselve sullen geprofiteren als sij vijf en twintig jaren sullen oud
geworden, dogh de beesten wanneer sij vieftien jaaren sullen bereyken. Sullen voornoemde twee dogters
mede voor moederlijk goet profiteren jeder een somma van vief en twintig gulden en een koe; nevens een
kiste met beddinge, met twee paar laakens en twee paar kussensloopen en een swart kleet. Welke deselve
sullen kunnen eyschen als wanneer deselve vief en twintigh jaeren oud geworden en meede als deselver
vieftien jaeren bereyken een spint lijnsaat mogen sayen, hetselve te bewerken en spinnen. Dog deselve
onder de vief en twintig jaar komende te trouwen sal het beloofde aan haar moeten uitgereikt worden, dog
sal de vader keur houden en aan haar het beloofde swarte kleet of in plaatse vandien jeder vieftien gulden
te moeten geven. Indien mogte gebeuren dat eene of meer deser kinderen ongetrout sijnde of quam te
sterven, sal het beloofde gelt op de langstlevende versterven en vererven. Dog de klederen als andere sal
in het huys verblijven, waarvoor als dan eerlijk sullen ter aerde bestelt worden. Sal de vader gehouden
weesen de kinderen in de vreese Gods op te voeden en haar ter schoolen laaten gaan, leesen en schrijven
laeten leeren en de dogters behoorlijk nayen leeren laaten. Waarmede dese erfmaag en kinderscheidinge
soo is voltrokken met bijvoeginge nogtans voornoemde kinderen buytens huis en elders onderweegs sijnde
en siek of sugtig wordende, sullen wederom een vrijen toegank in het huis mogen nemen en als dan
behoorlijk verpleegt moeten worden. Sullende verders dese voorschreven kinderscheidinge volgens de
ordonnantie van hoger overigheid moeten gepresenteert en in handen gesteld worden aen het edele gerigte
van Kedingen en derselver approbatie en registratie versoeken waer ten gevolge dese door hem Jan ter
Broyl en voorgemelde mombaeren nevens vier dagholderen hiertoe geroepen, geteykent en gehandmerkt.
Binnen Goor den 23 july 1760.
Onderstond. Jan ten Broyl, Berent Worsink als momber, dit is het Y merk van Gerrit Nijhuis selfs
getrokken als momber, Coenraad ter Swaak dagholder, Berent Olijdam dagholder, Gerryt Jan Beekman
als daghholder, Derk Meyrink als dagholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den inboedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren
de kinderen in allen deele sullen voorstaan en derselver interesse bevorderen als nae rechte.
Actum Goor den 15 jannuar 1761.
Erschenen Jan Evertink weduwenaar van wijlen Jenneken Wolters in Elsen wonende en wederom sullende
trouwen met Jenneken Hiddink. Voorts Jan Oonk en Jan Hegeman als mombaeren van de eerste sijn twee
soons met namen Hendrik en Arent Evertink bij gemelde sijn wijlen huisvrouw in echter verwekt en
hebben overgegeven de hier onder geregistreerde acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge en
versoekende daar over approbatie gelijk geschiet is.
Copia

Op huiden dato ondergeschreven hebben sij bij malkanderen en vrienden ende nabuiren soo veel hiertoe
beroepen sijn en hebben een vrindelijk en wettelik kinderscheidinge gemaakt tusschen Jan Evertink en
sijne beide soens genaamt Hinderik en Arent, welke kinderen sijnde naegebleven van haar
overleden moeder Jenneken Wolters op approbatie van die edele heer rigter op navolgende konditien.
Ten eersten belooft die vader an sijn beide soens te geven voor moederlik goedt die somma van twie
hondert gulden, jeder kind in het bijsonder en jeder kint een goede koe en een kiste als se komen te
trouwen, jeder een goed bruidegoms kleet en schriven ende lesen te laeten leeren en als se siek of sugtig
worden sullen sij te huis verpleegt worden en in kost en kleederen te besorgen soe lange dat se bequam
sijn om haar kost en kleeren kunnen verdienen, sonder eenige aftrek van dit boven beloofde moederlijk
goedt. Ten twieden belooft die vader an sijn beide soens te verbinden tot onderpand van dit boven
beloofde goet een stukke land genaamt het Lentferink lant groot ongeveer ses schepel lant dat hem
eygendoemelik is toebehoorende en als die kinderen 25 jaeren oud sijn sullen sij haar moederlijk goed
hebben te vorderen, maer als se eer komen te trouwen sullen sij het als dan moogen antasten, maar als haar
dat boven beloofde goet gegeeven wordt moeten sij het lant niet antasten maer met gelt tevreden stellen,
maar dit boven beloofde moet alleens gegeven worden dat het voor vrienden en de nabuiren bestaan kan.
Ten derden dat het gebuirde dat een van de kinderen komt te sterven voor en aleer sij getrouwt bint, sal dat
boven beloofde goedt sterven voor de halfscheit van het eene kint op het ander en den anderen halfscheid
sal als dan te huisbeste bliven.
Soo is deese kinderscheidinge gemaakt binnen Elsen den 15 jannuari 1761. Sonder arg ofte list met
nabuirs en mombaren soe als hieronder komt te geblijken.
Dit is het Y mark van Jan Everink als vader van die kinder, dit is het Y mark van Jan Oonk als oom en
mombaer, dit is Y het van Jan Heggemans als mombaer, dit is het Y mark van Harmen Alberink als
getuige, Jan Aftink als getuge, Jan Alberink als getuge, Berent Reeff als getuige en schriver in deesen,
Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven vader en mombaren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel soo
veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren der
kinderens interesse sullen bevorderen en deselve in allen deele voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 19 februar 1761.
Erschenen Janna Nijmeyer weduwe van wijlen Willem Nijmeyer (Breukink) wonende op de Borkelt.
Voorst Roelof Voskes en Gerrit Knol als mombaeren over de eerst genoemde haar onmundige kinderen
bij gemelde haar wijlen eheman in echte verwekt met namen Jenneken, Jan, Fenneken, Maria, Hendrina,
Herman, Geertruid, Jannes en Roelofken. En hebben overgegeven die hier onder geregistreerde acte van
kinderscheidinge en daarover approbatie versocht gelijk geschiet is.
Copia
Nadien door het overlijden van Willem Nijmeier derselver nagelatene weduwe Janna Nijmeier
wederom voornemens is haar met Jan Jansen Hietkamp in den egten staad te begeven, het welke niet
nae behooren kan voltrokken worden voor en aleer een wettige kinderscheidinge en mombaerstellinge
wegens des overledenen nagelaten negen onmundige kindere met namen Jenneken, Jan, Fenneken,
Maria, Hendryna, Hermen, Geertruid, Jannes en Roelofken is gedaan. Het welk dan tusschen
genoemde weduwe en voorseide kinderen op volgende manieren met consent der verkoren mombaren in
presentie der ondergeschreven getuigen is beraamt. Eerstelijk zo nemen Roelof Veuskes en Gerrit Knoll
(Nijmeyer) als sijnde wedersijders ooms der onmundige pupillen aan als mombaren derselve voogdije in
allen opsigte waar te nemen en te doen wat getrouwe voogden off mombaren verpligt en na landrechte van
Overijssel schuldig sijn te doen. Ten tweden de benoemde kinderen sullen voor hun vaderlijk goet trekken
yder vijftien gulden ad 20 stuiver het stukke, de welke sij sullen konnen vorderen en van de
tegenswoordige brudegom en bruid sullen moeten betaalt worden, wanneer deselve komen te trouwen off
dat se 25 jaeren oud sijn en steld bruidegom en bruid tot onderpand een mudde gesaay land alhier op
Nijmeiers naast Postmans of Berent van Gelder sijn land. Derdens wanneer een of meer van genoemde
kinderen koomt te sterfen sal het geene sij mogten geprospereerd off gewonnen hebben van het overledene
op de levende sterfen en vererfen; maar hetgeene haar van haar vaderlijke goed toegelegt is, sullen de

tegenswoordige bruidegom en bruid behouden onder beding nogtans dat daar voor ter eerlijke begraffenis
sullen worden besteed en siek of sugtig sijnde haren vrijen ingank alhier op Nijmeiers hebben en daar na
huisvermogen verpligt en verpleegt worden. Vierdens dat yder meysjen sal moeten worden gegeven een
bedde met een paar lakens en een paar kussentogen, wanneer sij komen te trouwen; ook sal het meysjen
met namen Hendryne behoorlijk het naien moeten worden geleert. Het welk mede neffens de andere agt
genoemde kinderen behoorlijk ter scholen sullen worden gesonden om leesen en schrijven te leeren. Dit
aldus gedaan sonder arg off list en om te strekken na behooren van bruidegom en bruid met de
mombaeren in present van de mede getekende getuigen, ondertekent.
Actum op de Borkeld den 19 febr. 1761.
Onderstond. Dit is Y het van Jan Jansen Hietkamp bruidegom, dit Y merkt van Janna Nijmeier bruid, Y
merk van Roelof Veuskes als mombaar eygenhandig getrokken, Y merk van Gerrit Knol mombaar
eygenhandig getrokken.
Dat dese onderteekeninge off merktrekkinge door de personen met uitgedrukte namen eigenhandig gedaan
is, attesteren door dese ondertekeninge.
Wolter Knijpen getuge, Adolff Qwack als getuige, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaren na handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel soo
veel mogelijk opgenomen en de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren der kinderen
interesse sullen bevorderen en in allen deele voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 19 maart 1761.
Erschenen Gerrit Vinkers (Plasman) weduwenaar van wijlen Gerritjen Vinkers uit Harke. Voorts
Lammert Plasman en Harmen Flipsborg als mombaeren van de eerste sijn onmundige kind met namen
Hendrik Vinkers bij gemelde sijn wijlen huisvrouw in echte verwekt. En hebben overgegeven een acte van
mombaerstellinge en kindscheidinge hier nae geregistreert en daar over approbatie versocht gelijk
geschied is.
Copia
Op dato sijnde den 14 maart 1761 is hier een wettelijke scheidinge gemaakt tusschen Gerrit Vinkers en
desselfs onmundige kind genaemt Hendrik nagelaten van sijne zaliger moeder Gerritien Vinkers.
Eerstelijk soo sal dit voornoemde kind voor sijn zaliger moeders goed hebben te vorderen en te
pretenderen aen gelt die somma van vijftig caroli gulden, wanneer het 25 jaer oud is; dan sal dat
voornoemde gelt uit den boedel van Vinkers betaalt worden en een gust beest sal hij hebben te vorderen
als hij vijftien jaeren oud is, het gelt of als hij komt te trouwen. Ten tweeden sal dit voornoemde kind op
die plaatse Vinkers worden verpleegt en onderhouden in kost en kleer, linnen en wullen, soo lange hij
goed voor sijn kost is en of het mogte gebeuren dat dit voornoemde kind genoemt Hendrick siek of
suchtig mogte worden en tot trouwen onbequam, soo sal hij het kint worden verpleegt en onderhouden van
sijn vader en sijn toekomende stiefmoeder. En ook dit voornoemde kind sal ook wel te schoole worden
gehouden om te laten leeren leesen, nog sal dit kind hebben een kyste van vier voet. En of dit voornoemde
kind quam te sterven eer hij komt te trouwen sal sijn naegelaten goed tot huisbeste verbliven voor een
eerlijke begraffenis. Over dit onmundige kind sijn tot mombaeren gestelt Lammert Plasman en Hermen te
Flippsborg.
Onderstond. Gerrit Vinkers als vader van het kind, Lammert Plasman als mombar, Hermen Flypborg als
mombar, Wyllem Nijhuys als getuyg, Hendrina Stegeman stiefmoeder van het kint, Hermen Wyssink als
getuige, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel soo
veel mogelijk opgenomen te hebben en het kind niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren het kinds
interesse sullen bevorderen en hem in allen deele voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 10 augusti 1761.
Erschenen Dries Wilbers (Boesing) weduwenaar van wijlen Hendrikjen Wilbers en sullende weder
trouwen met Jenneken Bekkers. Voorts Gerrit Schottink en Hermannus Mockelencate als mombaeren over
de eerste sijn minderjaerige zoon Derk Jan Wilbers genaamt bij gemelde sijn wijlen huisvrouw in echte

verwekt. En hebben overgegeven die hier nae geregistreerde acte van mombaerstellinge en kindscheidinge
met versoek om deselve te approberen gelijk dan ook geapprobeert is geworden.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Dries Wilbers weduwenaer van wijlen Hendrikjen Wilbers ten
overstaan van Gerrit Scheuttink en Harmannus Mokkelencate als respective bloedmombaren, een erfmaag
en kinderscheidinge gehouden met sijn onmundige zoon bij sijn wijlen ehevrouw in echte geteelt en
genaamt Derk Jan Wilbers en sulx in navolgende conditien en bedingen. Eerstelijk heeft hij Dries
Wilbers gegeven voor gemelten mombaeren samen overslag en den staat des boedels en dienvolgens ten
wedersijden goedgevonden dat hij Dries Wilbers aan voorgemelte sijn kind voor moederlijke goed sal
hebben uit te keeren een somma van vief hondert en vieftig gulden met nog een tweejaerig peerd en een
melk geworden koe naast de beste in den stal; en nog een gust beest dat eenmaal heeft gewisselt en nog
een somma van vief en twintig gulden voor een bruidegomskleet als wanneer hetselve koomt te trouwen.
Ten tweeden is samen goedgevonden dat voorgemelte kind dit sijn toegedeelde moederlijke goed niet eer
sal kunnen eyschen voor en aleer hetselve sal mondig sijn geworden of binnen de minderjarigheid
komende te trouwen. Dog het guste beest sal aan hem uitgelevert worden als wanneer hij twaalf jaeren sal
oud geworden sijn en van de vief hondert en vieftig gulden sal aan hem de interesse moeten betaalt
worden tegens drie percento nae verloop dat hetselve agtien jaeren sal oud geworden sijn. Blijvende de
overige effecten in eygendom met sijn lusten en lasten aan Dries Wilbers toegedeelt dog voor het agter
weesen van geen genoegsame voldoeninge aan voernoemde kind, hij Dries Wilbers tot gerechtheid der
mombaeren ten onderpant stelt een seeker stukke land den Klaas kamp genaamt groot ruim ses schepel
land met nog een stukke land in de Berva groot een half mudde gesaay en een stukjen agter Binning
gaarden. Ten derden sal de vader gehouden weesen om voornoemde kind te moeten verplegen in eeten en
drinken en kledinge en verders hem in de vreese Gods opvoeden en ter schoolen laten gaen en behoorlijk
leesen en schrijven laten leeren. Ten vierden sal aan voornoemde kind nog moeten uitgelevert worden sijn
wijlen moeders kiste met hetgeene daar in bevintelijk en heden samen besien en opgenomen, als ook sijn
wijlen grootvaders kiste. Ten viefden is nog samen goedgevonden dat onvermoedelijk de vader voor het
kind mogte komen te overlijden en het kind sig als dan met de tijdlijke gebruikeren niet soude kunnen
verenigen, word aen de mombaeren de magt gegeven aan hetselve nae haar te nemen en sijn toegedeelde
goed versekeren en ten meesten profite van het kint amploieren. Ten sesden is goedgevonden dat wanneer
het kind onmundig of ongetrouwt sijnde mogte komen te overlijden sal desselfs nalatenschap devolveren
en versterven eerst op de vader en nae de vaders overlijden op de wettige descendenten en erfgenamen die
dan nog in leven sijn. Waarmede dese maagscheidinge is gesloten en sal deselve gepresenteert worden aen
den heere rigter van Kedingen om als overmombair desselfs approbatie te verleenen, als verklaerende sij
mombaeren bij haar beste weetenschap haar pupil niet te hebben benadeelt. Dat vermits de mombaeren
bedugt sijn dat met het onderpant van het land in den tweeden articul vermelt niet genoegsaem verwaert
mogten sijn, soo verbint hij insgelijk nog mede ter onderpant een stukke lant het Morssinck stukke
genaemt groot een mudde land en sal hij Dries Wilbers sijn keur mogen hebben om aen het kint het geld
of het land te moeten laten uitvolgen. Wien ter gevolge dese maag en kinderscheide is voltrokken en door
hem Dries Wilbers en mombaeren nevens vyer dagholderen is ondertekent op het erve en goed Wilbers in
Harke den 8 augusti 1761.
Was getekent met verscheiden handen. Dries Wilbers, Gerrit Schottink als momber, Hermannis
Mockelencate als mombar, Coenraad ter Swaake als dagholder, Gerrit Vargesank als dagholder, Arent
Jalink als dagholder, Jan Nieuwmeyer als dagholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voornoemde vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel soo
veel mogelijk opgenomen te hebben en het kind niet benadeelt te hebben. Voorts dat sij mombaeren des
kinds interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 27 november 1761.
Erschenen Mechtelt Boerkamp weduwe van wijlen Hendrik Vrielink (Leeftink) in Harke wonende en
sullende hertrouwen met Gerrit Helkes. Voorts Jan Leeftinck en Gerrit Scholten als mombaeren van haar
twee onmundige kinderen met namen Jan en Harmen Vrielink en hebben overgegeven die hier nae

genoemde acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge en versoekende daar over approbatie gelijk
geschiet is.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Mechteld Boerkamp weduwe van wijlen Hendrik Vrijlinck ten
overstaen van Jan Lieftinck en Gerrit Scholte een wettig erfmaag en kinderscheydinge gehouden met de
twee onmundige kinderen bij haar wijlen eheman in echte verwekt met namen Jan en Harmen
Vrijlinck en sulx in naevolgende conditie en bescheyden. Eerstelijk bewijst sij weduwe aen voornoemde
kinderen voor vaderlijk goed een somma van een hondert en ses gulden nevens een jeder een tweejaerig
gust beest off in plaatse van het beest aen een jeder een summa van twaalf gulden, nevens elk een kiste uit
welken aen de vier voorkinderen in conformite van het testament van dato den 23 may 1760 de legitime
portie sal moeten vallen. Sullende voornoemde kinderen vervolgens behoorlijk moeten verpleegen in
linnen en wollen klederen en verders in de vreese Gods opvoeden, ter schoolen laten gaan en soo
genegensheid hebben om een handwerk te leeren en sal aen haar vergunt en toegestaan worden. Zullende
voornoemde kinderen dit aen haar beweesen vaderlijk goed mogen eyschen als komen te trouwen of
mondig geworden sijnde. Voor welkers agterweesen sij weduwe verbint in cas van wanbetalinge om haar
te mogen erholden aen een stuk land gelegen in den Harker esch, aen de eene sijde aen Welmers land en
nog een hooylant gelegen in het Stokkemerbroek waerin Berent ten Zijthoff een vierde part is
toekomende. Sullende de overige goederen en effecten aen haar weduwe verblijven wyen ten gevolge dese
maagscheydinge door haer weduwe en mombaeren nevens vyer dagholderen is ondertekent en sal deselve
gepresenteert worden aen den heere verwalter rigter van Kedingen om desselfs ratificatie en approbatie te
versoeken.
Gedaan binnen Goor den 23 november 1761.
Onderstond met verscheiden handen en merken. Dit is het Y mark van Mechtelt Boerkamp weduwe
Vrijlinck selfs getrokken, Gerrit Scholte als momber, dit is Y mark van Jan Leeftinck als mombaer selfs
getrokken, Coenraad ter Swaake dagholder, Tobias van Ommen als getuyge, Gerrit van Ommen als
getuige, Johan Henrik Smits als getuige, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse aan mij verklaard den
boedel soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij
mombaeren der kinderen interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 23 april 1762.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Jan ten Zijthoff en Hendrik Jalink.
Erschenen Harmen Mensink (Letink) weduwenaer van wijlen Harmina Gerritsen Mensink (Huiskes).
Voorts Derk Lietink en Jan Jonkmans als mombaeren over de drie onmondige kinderen van gemelde
Hermen Mensink met namen Jan, Jenneken ende Aeltjen Mensink. Voorts Hendrina Bijstermans
als bruid geassisteert met Derk Lietink als mombaar en hebben overgegeven die hierna geregistreerde
acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge en versoekende daar over approbatie gelijk is geschiet.
Copia
Kennelijk en te weeten zij hier meede voor een yder meniglijk hoe dat op dag en dato naebeschreven door
de voorsienigheyd Gods tot vermeerderinge des christendoms en voortsettinge van verdere vriendschap
met approbatie van wedersijds ouders en naaste verwanten en dedigsluiden is ingegaen, beraemt en
geslooten een vast en onherroepelijk houwelijk tusschen de edele Harmen bouwman en bewoonder op het
Mensink en weduwenaer van wijlen sijn ehevrou Harmyne Gerrissen Mensink. Hij Harmen voornoemt als
bruidegom om ter eender, ende de edele Hendryne Bijstermans jonge dogter van Garrit Bijsterman, bij
wijlen sijn ehevrouw egtelijk geprocureert als bruit ter ander sijde, en sulks op conditien en houwelijks
voorwaarden gelijk hierna is volgende. Eerstelijk sullen en willen gemelde bruidegom en bruit naa
voorgaande kerkelijke proclamatie na christelijke ordinantie en kerken ordre, sig in den gemelten staat des
houwelijks laeten bevestigen en inschrijven onder belofte van te saemen in liefde en vreede en eendragt te
leeven en huis te houden. Alles wat in staende ehe voorkoomt, hetsij voor of tegenspoet van de hand des
Almagtigen ontfangen en aannemen malkanderen niet te verlaeten of te scheyden voor en aleer sij van
Godt Almagtig door de tijdelijke en natuirlijke dood gecepareerd en gescheyden worden; welk het geval

de goede Gods in sijn gunste lange mag verhoeden, indien het tot eer van Godt en haerer eygen saligheyd
kan strekken. Belangende de tijdelijke goederen zoo is het dat de bruidegom voornoemt tot een houwelijks
goed is settende sijn hebben en besitten soo als hij het met wijlen sijn ehevrouw voornoemt heeft gehad en
op heeden nog in eygendom posistyve is besittende sonder exemt, mits conditie dat sijne drie kinderen
welke hij bij wijlen sijn ehevrouw voorgemelt egtelijk heeft verwekt, als met naemen Jan, Jenneken ende
Aeltjen, yder voor sig beloofte te geven uit en wegens hun moederlijk goed en suivere somma ad 150 gl,
segge honder vijftig caroli gulden, welke die vooraf uit den boedel sullen hebben te trecken als sij den
ouderdom van 19 ad 20 jaeren hebben. Vervolgens soo neemt de komstige bruit voorgemelt deselve
kinderen aan als haere kinderen in het optrekken en verpleegen van deselve als dat se naderhand in de
goederen sullen egael en gelijk sijn met die welke nog mogten uit dit ingegaen houwelijk geprocureert
ende gewonnen worden. Sullende dese kinderen voorgemelt worden versorgt ende uitgeset worden met
kist en kistenvullinge, bedden en toebehoor, so en wat dies meer na vermoogen nabuirlijk dat met eeren
bestaan kan, als sij komen te trouwen. En sal dat voorgemelde gelt bij aldien van de kinderen
bovengenoemt quamen te sterven, ongetrouwt sijnde vererven en vervallen van het eene kind op het ander
tot het langstleevende toe. Wordende de kinderen tot een onderpand voor het beloofde gelt geset het deel
hooyland bij het Kleyne Kolhoop liggende genaemt het Nieslag waar in het vierde part in spretie met de
hooymaet in het Entersche liggende waarop Maat Jan heeft getimmert tot een waerschap en tot securiteyt
der kinderen bij foute van misbetalinge werd gesteld. Dus is dit voorstaende beraemt en met approbatie en
goetvinden van de hiertoe in dieselve aengestelde mombaren gecontracteert en billijk geacht soo te
behooren ten blijke deesen ondertekent. De bruit voorgenoemt brengt bij tot huis van het houwelijk al
hetgeene sij heeft bij erfenis als hetgeene sij geprospereerd en gewonnen heeft en wat haar wijder nog bij
erfenis kan en mag toevallen sonder exemt of uitsonderinge. Aldus in voegen en formaat voorschreeven is
dit houwelijks contract en schikkinge gemaakt om te konnen en moogen strecken na behooren en is van
bruidegom en bruid en de mombaren en anweesende vrienden, neffens getuigen wettig en sonder arg of
list in teeken van waerheyt, onderteekent.
Geschiet in Elsen den 23 april anno 1762.
Was getekent met verscheiden handen. Hermen Mensink als bruidegom, Hendryne Bijsterman bruit met
handen der penne onderteekent, Derk Lietink als momber van de kinderen op sijn versoek voor hem
geteekent, Yaen Yonckmaens als momber, Berent Reef als getuige, Jan Menssink als getuige sijn Y mark,
Berent Ribbers als getuige sijn Y merk, Hendrik Buemers getuige en hebbe deese voorstaande houwelijks
contract geschreeven, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel soo
veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn ende dat sij mombaeren der
kinderen interesse sullen bevorderen en deselve voorstaan als rechtens. Voorts heeft Hendrina Bijstermans
geassisteert als boven met handtastinge in eedes plaatse verklaard de kinderen in voegen voorgemeld aan
te nemen en alles puntuelijk te agtervolgen.
Actum Goor den 24 april 1762.
Erschenen Derkjen Tijmans weduwe van wijlen Berent Tijmans (Kloeken) en weder sullende trouwen met
Tonis te Riet (Kloeken). Voorts Jan Costers en Teunis van de Horst als bloedmombaeren over de eerste
haar ses onmondige kinderen en hebben overgegeven die hiernae geregistreerde acte van
mombaerstellinge en kinderscheidinge en versoekende daarover approbatie gelijk geschiet is.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven heeft Derkjen Tijmans weduwe van wijlen Berent Tijmans ten
overstaen van Jan Costers en Teunis van de Horst als verkoren bloetmombaeren van vaders en moeders
sijde een wettigh erfmaag en kinderscheidinge gehouden met de ses kinderen bij haar wijlen eheman in
echte geteelt als namentlijk Grietien, Gerrit, Janna, Jenneken, Geertruit en Jan Tijmans. Alles
invoegen als hier onder koomt te geblijken. Hebbende sij weduwe met voorgemelde mombaeren
overslaagen den staat van deesen boedel van schuld en onschult uit de welke sij weduwe aen voornoemde
ses kinderen voor vaderlijk goed geeft aen een jeder een somma van twintigh gulden. Daar en boven de
soons elke een gust beest en an de dogters elk een onder en overbedde met hetgeene daartoe behoort.

Welke penningen de voornoemde kinderen sullen kunnen eyschen als mondig sijn geworden of binnen de
mondigheid koomende te trouwen, dog de soons sullen de an haar toegestaene guste beesten mogen
eyschen als wanneer vieftien jaaren sullen bereyken. Zullen de dogteren meede nog toegestaan worden om
bij haar trouwen of mondig geworden sijnde te eyschen elk eene kiste van matige grote en vervolgens
neemt sij weduwe aan om voornoemde kinderen in de vreese Gods op te voeden, ter schoolen te laten
gaan, leesen en schrijven laeten leeren en de zoons soo daar zin in hebben een handwerk te laaten leeren.
Verklarende sij weduwe en mombaeren nae haar beste geweeten voornoemde kinderen niet benadeelt tee
hebben en sal vervolgens dese maag of kinderscheidinge worden gepresenteert in handen van den heer
richter van Kedingen om desselfs approbatie en ratificatie hierop te versoeken en in het prothocoll van
kinderscheidinge te infereren. Wien ten gevolge dese moogen kinderscheiding door haar weduwe en
mombaeren benevens vyer dagholderen hiertoe geroepen en over sijnde, onderteykent op het erve en goed
Tijmans onder Markel den 23 april 1762.
Was getekent. Dit is het mark Y van Derkjen Tijman selfs getrokken, Jan Koester als moemmer, dit is Y
mark van Teunis van de Horst als momber selfs getrokken, Coenraed ter Swaak dagholder, Derk Hendrik
Gorkink dagholder, Derk Ovenk dagholder, Jan Dreeses dagholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voornoemde weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen en de kinders niet benadeelt te sijn en dat sij mombaeren der kinderen
interesse sullen bevorderen en deselve voorstaan als rechtens.
Actum Goor den 24 april 1762.
Erschenen Berent Elkink nu Senkeldam weduwenaer van wijlen Anna Begineman in het carspel Goor
wonende en weder staande te trouwen met Jenneken ter Haar. Voorts erschenen Jan Koltvoort en Tonis
Wannink als mombaeren van de kinderen van wijlen Berent Senkeldam bij gemelde wijlen Anna
Begineman in echte verwekt met namen Janna Maria, Wolter Jan, Gerrit en Henrica ende dan nog Jan
Elkink en Jan Hendrik Swiers als mombaeren van de kinderen van voorschreven Berent Elkink en
meergemelde Anna Begineman in echte verwekt met namen Tonisdina, Willemina en Berendina. En
hebben aan mij overgegeven dese hiernae geregistreerde acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge
en versoekende daarover approbatie gelijk ook over dese kinderscheidinge in dato den 7 febr. 1753 mede
hier agter geregistreert, het welke is geschiet.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven is een wettelijke kinderscheidinge gehouden tusschen Berent Elkink nu
Senkeldam weduwenaer van Anna Begineman ter eene en de mombaeren van de kinderen van het
eerste bedde met namen Janna Maria, Wolter Jan, Garrit en Henrica, als mede van het tweede
bedde bij wijlen Anna Begineman mede geprocrereert met namen Tonisdina, Willemina en
Berendina. Sijnde mombaeren van de eerste vier kinderen haar oomen Jan Colvoort en Tonis Wannink en
van de drie laatste kinderen Jan Elkink (stief)grootvader en Jan Hendrik Swiers oom ter anderen sijden.
Blijvende de kinderscheydinge van de vier eerste kinderen nopens haar vaderlijk goed in vollen waarde.
Verders is geaccordeert dat jeder kind vooren gemelt vrij sal trekken hondert guldens voor moederlijk
goed wanneer sij meerderjarig sijn of komen te trouwen. Sullende bovendien de drie laatste meisjens jeder
nog genieten wanneer komen te trouwen twee twilbueren bedden met sijn toebehooren en een bruitkleet,
koe, kiste en kistenvullinge nabuerlijk; gelijk bij voorafsterven van een of ander kind of kinderen nae te
laaten sal sijn portie versterven op de levende in hoofden. Waer en tegens de vader sal genieten de geheele
bouwerije met alle sijn toebehooren als peerden, beesten en verdere vhee, saaigewas, soo aan het stroo en
op den lande, met den geheelen inboedel des huyses, waar en tegen dan ook tot sijnen privativen laste
neemd en houd alle schulden wat name die mogten hebben. En is wijders mede geconditioneert dat hij
voornoemde kinderen nae staats gelegentheid, soo lange bij hem sijn, sal onderhouden en verders laten
leeren leesen en schrijven en in de vreese Gods laten onderwijsen, waer en tegens de kinderen opkomsten
ook soo lange sal profyteren soo lange als voorengemelt. Voorts is wel expres geconvenieert dat
voornoemde kinderen buiten huys bij anderen mogten gaan woonen bij siekte of ongesontheid altijd een
vrijen toegang en huysvestinge in het huys sullen hebben en mogen nemen. Tot welker naekominge de
ouder verbind sijn persoon en goederen en in specie een kamp, den Nieuwen Kamp genaamt, leggende

omtrent den Wildeman in het carspel Goor en dan nog een obligatie ten laste van Gerrit Cremers in
Stokkum groot vijff hondert guldens om daar het beloofde te kunnen aen verhalen. Zullende dese
kinderscheydinge ten fine van approbatie en registratie aan de heer verwalter richter van Kedingen worden
gepresenteert. In oirconde der waerheid sijn hiervan twee alleens luidende opgericht en door contrahenten
en getuigen getekent op het Senkeldam carspels Goor den 24 april 1762.
Was getekent. Berent Senkeldam, Jan Kolvoort als mommer over de eerste kinderen van wijlen Berent ten
Zenkeldam, Tunnis Wannink als mommer over de eerste kinderen, Jan Elkink mommer over de leste
kinderen, Jan Hendrik Swiers mommer over de leste kinderen, Jan Kleyn Bruggink als getuge, Henderick
ter Haer als getuyge, Hendryck Wennynk als getuge, Haar Jan als getuge, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorgemelde Berent Elkink nu Zenkeldam en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse
verklaard den boedel soo veel mogelijk opgenomen ende de kinders niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij
mombaeren der kinderen interesse sullen bevorderen en deselve voorstaan als rechtens.
Nb dese hierboven gemelde kinderscheidinge voormaals nooit aan mij vertoont geweest en dus hiernae op
fol. 169
Copia
Op huiden dato ondergeschreven is een wettelijke maagscheydinge of kinderscheydinge gehouden tussen
Anneken Beginemans weduwe van Berent ten Zenkeldam (Elkink) en de bloedmombaeren van de
onmundige kinderen bij wijlen haeren eheman geprocereert met namen Janna Maria, Wolter Jan,
Henrica en Gerrit, ter assistentie als haar mombaer Derk Smitt van de vrouw. Eerstelijk belooft de
moeder aen jeder kind voor haar vaderlijke goed te geven jeder hondert en vijfftigh gld en een koe en
kiste. Edoch sullen de dochters bij haar trouwen mede genieten twee twilbuiren bedden met haar
toebehoor als kiste en kistenvullinge. Voorts jeder kind een hoed, soo wel de zoons als de meisjens, welke
sullen profiteren als sij vijff en twintig jaeren oud sijn of als sij eerder mogten komen te trouwen en
sullende dese penningen bij vooraflievigheid of ongetrouwt stervende van het eene kind op het ander tot
de langstlevende komen te vererfen en te sterfen. Verders is geconditioneert dat de moeder haere kinderen
nae staats gelegentheid, soo lange als bij haar sijn, sal onderhouden en de soons een ambagt laten leeren
en de dogters het nayen en verders leesen en schrijven soo als ordentelijk is. Waer en tegens de moeder de
opkomsten van haar kinderens goederen sal trekken tot soo lange toe als vooren gemelt. Waer voor sij
haer persoon en goederen is verbindende. Des ten waeren oirconde is dese kinderscheydinge de moeder
neffens haer mombair en des kinderen mombaeren en getuigen, getekent.
Actum op het Zenkeldam den 28 february 1753.
Onderstond met verscheiden handen. En is dese op versoek van de weduwe omdat niet meer schrijven kan
door de secretaris Pothoff voor haar getekent, Wolter Pothoff, Derk Smits als mombaer van de vrou, Jan
Koltvoort als mommer van de kinderen, Tonis Wanninck als mommer van de kinderen, Joan Jalink
verwalter richter.
En hebben de hierboven gemelde mombaeren hier over mede approbatie versocht gelijk geschiet is en met
handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel soo veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinderen
niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij deselve sullen voorstaan als rechtens.
Goor den 24 april 1762.
Actum Goor den 7 may 1762.
Erschenen Jannes Wolderink nu bouwman op het erve Wolters in Elsen, weduwenaer van wijlen Hendrina
Wolters en wederom sullende trouwen met Geese Heegeman. Voorts Jan Oonk en Berent Hendrik Gelige
als mombaeren van sijn drie onmundig kinderen met namen Jan, Maria en Gerritdina bij gemelde sijn
wijlen vrouw in echte verwekt en hebben overgegeven dese hiernae geregistreerde acte van
kinderscheidinge en daarover approbatie versocht gelijk geschiet is.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven hebben wij bij malkanderen geweest van vrienden ende nabuiren soo
veele hiertoe beroepen sijn ende heben een vriendelik en wettelik kinderscheidinge gemaakt tusschen
Jannes Wolderink bouwman op het erve Wolters weduwenaer van wijlen Henderina Wolters. Soo
zijn hier nae gebleven drie onmondige kinderen; soo wordt hier belooft ieder kind anpart voor

moederlijke goedt als namenlik die soone Jan wordt belooft een stucke landt groodt drie schepel landt
genaamt het Blik liggend bij Leunk, voor sijn moederlijke goedt met een kiste en die beiden dogters
genaamt Maria en Garritdina ider anpart die somma ad twee hondert en vijf en twintig gulden an
geldt, met een koe, met een gust beest, met kist en kistvulling, met bedden en sijn toebehoor, allens op
naebuirlike wijse dat voor vrienden ende nabuiren kan bestaan en die soone ook een koe met een gust
beest. En dit bovenstaende moet betaalt worden als die kinderen 25 jaeren out bint, maer als se eer komen
te trouwen dan sullen sij het antasten wanneer sij komt te trouwen en die soone sal dat land tot sijn profit
weesen en moogen antasten als hij 15 jaeren out is; maer wel te verstaen dat boven beloofde gelt sal erven
en sterven van het een kint op het ander tot dat langstlevende toe. Maer van kist en beddinge en het vee sal
alsdan nae doode te huis beste bliven als se ongetrouwt komen te sterven, maer ider dogter een bruitkleet
soo als Jenneken en Maria van Wolters hebben gekreegen, maer als die soone Jan ongetrouwt blift en sijn
leven lank hier blift met goede kansen hier sijn leven kan eindigen, sal alle sijn moederlik goedt te huis
bliven alle wat die soone hierboven belooft is. Maar als se dat niet kan doen sal hij met dat beloovede
goedt kunnen trekken waer het hem belieft, maar als hij nog mogte komen te trouwen sal hem ook een
bruidegoms kleet gegeven worden en die soone sal ook schapen mogen houden. Ten eersten als een
schaaphedder en als hij tot hoger jaeren komt sal hij schapen houden als een knegt, als hij sijn wark kan
doen en die beider dogters haer moederlijke kleer van linnen en wullen dat die moeder heeft naegelaeten
en die kinderen schriven en leesen te laeten leeren en wel ter schoolen te houden. En soo is deese
kinderscheidinge gemaakt ende beslooten op approbatie van die heer verwalter rigter van Kedingen op
den 5 may 1762.
Was getekent met verscheiden handen. Dit is het Y mark van die vader van die kinderen, dit is het Y mark
van Jan Oonk als oom en mombaer, Berent Hendrik Gelige als momber, Lucas ten Sende als getuge,
Hendrick Rotman als getuyge, Berent Reef als getuige ende geschreeven, Joan Jalink verwalter richter.
Ende hebben voorschreven vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren
der kinderen interesse sullen bevorderen als rechtens is.
Actum Goor den 15 may 1762.
Erschenen Maria Roelvink weduwe van wijlen Swier Snellink in Stokkum wonende en sullende weder
trouwen met Berent Kuipers. Voorts Gerrit Hoevink (Snellink) en Harmen Roelvink als bloedmombaeren
over haar onmondige kinderen bij gemelde haar wijlen eheman in echte verwekt met namen Aeltjen,
Hendrica, Willemina en Jenneken. En hebben overgegeven die hiernae geregistreerde acte van
mombaerstellinge en kinderscheidinge en daarover approbatie versocht gelijk is geschiet.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Maria Roelvink weduwe van wijlen Swier Snellink ten overstaen van
Gerrit Hoevink en Harmen Roelvink als bloedmombaeren een wettige erfmaag en kinderscheydinge
geholden met de vier onmundige kinderen bij haar wijlen eheman in echte geteelt als namentlijk
Aeltjen, Hendrica, Willemijne en Jenneken en sulx in naevolgende bescheyden en conditien. Bleef de
maagscheydinge door wijlen Swier Sellink voormaals met de kinderen bij sijn wijlen ehevrouwe Aeltjen
Leuinck in echte geteelt, opgerigt in sijn volle waerde en word dien aengaende alhier geen de minste
alteratie of veranderinge gemaakt, dan alleen dat aen de voorkinderen in die maagscheyt benoemt, sullen
uitgereykt worden een somma van een hondert en sestien gulden, zoo van wijlen Jan Leunck uitgeschoten
en betaalt was. Welke hondert en sestien gulden sij weduw aen voornoemde vier kinderen niet eer sal
behoeven uit te keeren voor en aleer deselve tot haare mundige jaaren sijn gekomen en dat sonder
supplement van interesse. Bewijst sij weduwe voornoemt aen voornoemde vyer kinderen voor vaderlijk
goed een somma van een hondert gulden van wijlen Jan Roelvink voormaals hierop het erve ingekomen
en bovendien een kiste met een kistenvullinge bestaande hetselve in beddinge met sijn toebehooren en een
swart kleet, welke aen een yeder derselver kinderen sal ontregt en uitgekeert worden als deselve sijn
mondig geworden of komen te trouwen. Gelijk meede als dan aen een jeder kind een melkgevende koe
met die periode nogtans dat wanneer eene of meer derselver kinderen ongetrouwt of in de
minderjaerigheyd mogten komen te overlijden, sal in sulken val haer aendeel van voornoemde hondert

gulden devolveren en versterven van het eene kint op het andere tot de langstlevende toe. Dog deselve
ongetrouwt of nog minderjaerig sijnde op het erve komende te overlijden sal het verdere aen haar
beweesen op het erve verblijven en waarvoor eerlijk sullen begraven worden. Neemt sij weduwe nog aen
om voornoemde kinderen in de vreese Gods op te voeden, ter schoolen laeten gaen en leesen en schrijven
laeten leeren. Waarmede dese maag een kinderscheydinge is voltrokken en sal deselve nae de afgegeven
wetten van de hooger overigheid gepresenteert en in handen gesteld worden aen het weledele gerigte van
Kedingen om desselfs approbatie en ratificatie te versoeken. Als verklarende sij weduwe en mombaeren
voornoemt dat voornoemde kinderen bij dese maag en kinderscheydinge niet benadeelt sijn; met verder
versoek dat deselve in het protocoll van kinderscheydinge mag worden geinsereert en is ten dien einde
dese door haar weduwe en mombaeren nevens vyer dagholderen hiertoe geroepen, eygenhandig
onderteekent op het erve Snellink in de boerschap Stokkum den 15 mey 1762.
Onderstond. Marya Rolvynck, Garryt Hoevynck als momber, Hermen Roelvinck als momber, Coenraad
ter Swaak dagholder, Garryt Schottink als daegholder, Gerrit Kistemaker als dachholder, Jan Loink
dagholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorgemelde weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen en de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren der
kinderen interesse sullen bevorderen als rechtens is.
Actum Goor den 22 may 1762.
Erschenen Harmken op den Kleynen Pot weduwe van wijlen Jan op den Kleynen Pot (Hofman). Voorts
Jannes Platenkamp uit Laaren en Kamp Tonnis uit Harke als mombaeren van de onmundige kinderen van
haar weduwe bij gemelde haar wijlen eheman in echte verwekt en hebben overgegeven die hiernae
geregistreerde acte van mombaerstellinge en kinderscheydinge en versoekende daar over ten aensien der
onmundige kinderen approbatie gelijk geschiet is.
Copia
Op huyden dato ondergeschreven soo is er een wettelijk en vrindelijk kynderscheydinge gemaket tusschen
Hermken op den Kleynen Pot wedewe van wijlen Jan op den Kleynen Pot ter eener sijde en hare acht
kynderen, waervan nog ses onmundigh sijn, met namen Jan en Jenken en Ebbe en Hendrik en
Toennes en Gerrit en Janna en Aarent, welke sijn vijf soonen en drye doghters, waervan noch ses
onmundigh sijn. Waer voor sygh invoegen als mombaren Jannes Plaatenkamp uyt Laaren en Kamp
Tonnes uyt Harke kompeterende voor de onmundige kynderen op volgende kondytien. Ten eersten soo is
overkoomen en goetgevonden dat een yeder der gemelde kynderen sullen hebben te pretenderen voor haer
vaderlijke goet van den Kleynen Pot een soogenaamde somma at 37 gulden en 10 stuyfer, ick segge seven
en dartigh gulden tyn stuyfer, en de vijf jonges sullen noch hebben daer booven voor een gust beestjen at
vijf gulden, yder kynt. En de meysjes sullen hebben yeder een paer lynnen bedden en beddentoebehoor
naberlijke wijse en de penningen sullen haar geworden of gegeeven worden als zij twyntygh jaren out zijn
of soo sij eerder moghten koomen te trouwen; dan sal het haer geworden ende oudste soone zal het sijne
geworden op Jakoby 1762 en de doghter Jenken op Megel (Michael) 1762. Soo is noch verstaan dat yeder
kynt sijn erfnysse of gemakede goedt sal blijven staan in den eygendom van den Pot totdat sij alle voldaan
zijn en soo is noch goetgevonden dat de beyde kleinsten jonges een ambacht sullen laten leeren na hare
behagen van de bouluyden op den Pot en de kleyne kynderen soo vele daer noch zijn sullen ter schoellen
laten gegaen worden en schrijfen en leesen te laten leeren en na behooren op te brengen en van den Pot te
onderhouden in lynnen en wullen en in eeten en drynken, tot dat zij bequam sijn om te kunnen dynen. En
dan zyck of sughtygh moghten worden dan eennen vrijyen ingank hebben in den Pot en na huys vermogen
verpleget worden en soo is noch verstaan dat de drie kynderen sullen hebben een bequame kyste yeder,
met namen Tonnes en Gerrit en Aarent en dat mijsjen Janna sal haer moeders kyste hebben en de jonge
Tonnes is nu alredes an het snijderen en sal voor dan geholden zijn om het ambaght te laten leeren van de
bouluyden van den Pot tot dat hij het kan na behooren. Eyndelijk en ten laasten den sterffefal
anbelaangende van de onmundige kynderen soo het gebeuyrde dat eenige van de kynderen moghte syck of
sughtygh worden en dan ongetrout sijnde en dan te sterfen quam, soo sal haer gemakete van den Pot te
huys beste verblijven voor een eerlijke begraffenisse en verder haere verdiende loon sal van het eenne

kynt op het andere sterfen en erfen. Aldus gedaan op de kueterstede den Pot actum Harke den 22 mey
anno 1762.
Was getekent met verscheiden handen en merken als volgt. Dit is het mark Y van Tonnes Wylbers als
bruydegom, dit is het Y mark van Hermken op den Pot als bruyt, Jannys Plaatenkamp als mombaar, dit is
het Y mark van Kamp Tonnes als mombar, dit is het Y van Gerrit Krismans als getuyge selfes getrokken,
dit is het mark Y van Gerrit Tijymans als getuyge selfes getrokken, Wolter ter Loock ten versoek
geschreven als getuyge, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de onmundige kinderen niet benadeelt te sijn en dat sij
mombaeren des kinderen interesse sullen bevorderen als rechtens is.
Actum Goor den 27 augusti 1762.
Erschenen Wijssche Klein Letink weduwe van wijlen Jan Leuink uit Elsen. Voorts Jan Leuinks en Berent
Reeff als mombaren van haar drie onmondige kinderen met namen Jenne, Engele en Janna Leuink bij
gemelde haar wijlen eheman in echte verwekt en hebben overgegeven die hiernae geregistreerde acte van
momberheidstellinge en scheidinge accoord ende verkoop der mobile goederen en nu versoekende daar
over approbatie gelijk is geschiet.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven is tusschen Wissche Klein Letink weduwe wijlen Jan Leuink en
derselver kinderen, als Maria geassisteert met haar man Lambert ten Mors, Hendrine mede met
haeren man Hendrik Meyers geassisteert; voorts de mombairen Jan Leuinks en Berent Reeff van de
onmundige dogteren Jenne, Engele en Janna en derselver zoon Jan Leuink. Nadat de staat des
boedels nauwkeurig naegegaen was is een wettige scheidinge accoort en verkoop van haere mobile
goederen, koren, soo op het land als in huys, gedorst en ongedorst, stroo, mestinge, inninge des huyses,
peerden, beesten, verkens etc en de geheele bouwerije niets uitgesondert, ingegaen en gesloten op
volgende conditien en voorwaerden. Eerstelijk gemerkt dat de geheele bouwerije met den aenkleeve
vandien met de inninge des huyses en alle het mobile goedt weinig van importantie en waerde is, tegens
de verlopene pagten en agterstandige heeren lasten. Soo is geconvenieert en aan wedersijden besloten dat
de zoon Jan Leuink de geheele bouwerije met den aenkleve vandien, inninge des huyses, peerden,
bestialen, koren, gewas op den lande en het geheele gesaay, etc sal hebben en behouden voor sijn gedanen
arbeidt en verdient loon zedert de dood zijnes vaders, mits daar en tegen nog betalende aan den landheer
den Heere Baron van Raasfelt tot Elsen de agterstandige pagten als mede alle agterstandige heeren lasten,
soo van het reele als personeele. Ten tweeden dat de moeder bij haar gemelden zoon Jan Leuink sal sijn en
blijven en ten huys besten arbeiden, waer en tegens haar zoon of zijn erfgenamen voormelt haar de tijd
hares levens in eeten, drinken en kledinge behoorlijk sal onderhouden. Sullende de moeder dan jaarlijks
nog profiteren drie pond vlas dog zoo het niet mogte benodigt sijn, sal hetselve ten huyses besten
verblijven, Ten derden alsoo als boven verhaalde betalinge geschiet is, niets van den geheelen boedel en
bouwerije overblijft, zal de zoon Jan Leuink uit broederlijke liefde nog gehouden weesen aan die drie
onmondige Jenne, Engele en Janna, soo mogten komen te trouwen, te geven twee bedde met behoorlijke
swarte klederen van chergie de dame met een swarte sijden schorteldoek. Hebbende de getroude de hare
reets gekregen, maar indien een of meerder ongetrouwt kwam te sterven zal de zoon Jan Leuink niet
gehouden weesen het beloofde bedde en swarte klederen van de gestorvene aen de andere uit te keeren.
Sullende de dogter Engele dan nog een kiste van vijfte half voeten hebben. Ten vierden soo het gebeurde
dat de onmundige kinderen elders gingen dienen en siek of sugtig werden, sullen een vrijen intogt in het
huys hebben en na staats gelegentheid oppassinge genieten. Waar mede alle andere kinderen haere
pretensien sullen sijn gedadet sonder hier over ooit wederom eenige op en aensprake te mogen doen. En
opdat dese ten vereyschten einde strekken moge, zijn hiervan twee alleens luidende gemaakt en door
parthijen contrahenten neffens de mombairen der onmundige en getuigen ondertekent. Sullende dese ten
respecte van de minderjarigen aen den heere richter van Kedingen ten fine van approbatie gepresenteert
worden.
Gedaan in de boerschap Elsen op het erve Leuink den 25 augusti 1762.

Onderstond met verscheiden handen en merken. Dit is het Y mark van Wissche Klein Letink weduwe
Leuink eygenhandig getrokken, Lambert ter Morsche, dit is het Y mark van Maria Leuink vrouw van
Lambert te Morsch eigenhandig getrokken, Hendryck Meyer, dit is het mark Y van Hendrina Leuink
vrouw van Hendrik Meyer eigenhandig getrokken, dit is het Y merk van Jan Leuink eigenhandig getekent,
Jan Onck, Berent Reef als mombaer, Jan Boesen als getuge, Jan Temker als getuyg, dit het Y mark van
Berent Smitman als getuige, J. Pothoff als getuige, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen en de kinderen niet benadeelt te weesen en dat sij mombaeren der kinderen
interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 25 maart 1763.
Erschenen Harmen Sligmans weduwenaer van wijlen Aeltjen Snellings. Voorts Gerrit Snellings op
Hoevink en Jan Sligmans als mombaeren van de eerste sijn twee onmondige kinderen met namen Wolter
en Hendrika Sligmans en hebben aan mij overgegeven die hiernae geregistreerde acte van
mombaerstellinge en kinderscheidinge en versoekende daarover approbatie gelijk geschiet is.
Copia
Also Harmen Slygmans bij sijn salige vrouwe Aaltjen Snellinges heeft geprocereert twe kinderen,
een soene en een dogter, de soene genaemt Wolter en de dogter genaemt Hendrike. Nu also Harmen
Slygmans syg genootsaekt siet omme sig weer te veranderen soo dat ten presentie van die naast bestaande
vrinden en moembaers Garryt Snellinges op het erve Hoefenk en Jan Slygmans die als mede over de
onmondige kinderen van Harmen Slygmans als moembaeren worden gestelt en soo an die presente
vrinden van wederseyden overkoemen. Dat de kinder een jeder sal hebben te pretenderen hondert gulden,
ik segge 100 gl, moederlijke goet waer voor sij sijn eygendoemelijke het halve broek houden voor een
onderpant gelegen an de agterse beeke en besijden het Woelsegoor onder Markel gelegen onder het
gerigte van Kedingen. En dese pennegen sullen sij hebben in te eyschen en sullen an haar betalt worden
wanneer sij twintig jaren out sijn of wanneer sij eerder quamen te trouwen en verder sal de sone Wolter
hebben een twejarig beest en sal an hem gegeven worden als hij vijftien jaren out is en verder een kiste; en
de dogter Hendrike sal haar overleden moeders kiste hebben met al hetgene dat daer op dato deses in
bevonden is en veertig elle flassen doek en twe bedden, een lynnen en een twiltoggen bedde en twe kussen
en een peulluwe met de feren, naburen gelijk en agt elle breetdoek en een broen laksen rock. En so daer
eene van dese beyde quam te sterven so sal het sterfval van dese die langstlevende vervallen wesen; maer
soo de sone Wolter komt te sterven so sal het twejarige beest en de kiste voor de begraveniesse ten huise
vervallen wesen; en so de dogter quam te sterven so sullen die bedden voor de begravenysse ten huise
verbliven. En so die benoemde kinder syk of sugtyg of lam mogten worden dat hij altijd een vrijen ingank
in het hues mogen houden omme na hueses vermoogen te verlegen en te verplegen en sij sullen haer laten
leeren leesen en schriven en so de soene Wolter genegentheyt heft omme een ambagt te leren so sal het
hem uyt het hues bekoesten worden. In orkonde der waerheyt is dese van wedersijden ondertekent.
Actum Markel den 24 maart 1763.
Onderstond. Garryt Snellynck nu Hoevynck als mombaer, Jan Slygmans als momber, Arent Sligmans, Jan
Snellink, Berent Flyppoght, dit is het Y van Hermen Slygmans als vader van de kinder, Harmen
Roelvinck, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard de kinders niet
benadeelt te sijn en dat sij mombaeren deselve sullen voorstaan en derselver interesse bevorderen als
rechtens is.
Actum Goor den 9 april 1763.
Erschenen Jan ten Bos en Jan Scholte in't Hoff als oomen en bloedmombaeren van Gerrit Jan ten Bos
reeds in sijn 21 jaeren oud sijnde zoon van wijlen Harmen ten Bos en Jenneken Scholt in Hoff en hebben
overgegeven dese hiernae geregistreerde acte of maagscheid met gemelde Jenneken Scholt in't Hoff
gehouden en daarover ten aansien van Gerrit Jan ten Bos en de andere kinders approbatie versoekende met
verklaeringe dat na opnemen des boedels van gemelde wijlen Harmen ten Bos en Jenneken Scholt in't

Hoff bevonden hadden in denselven meerder schulden dan goederen te sijn. Soo hebben uit dien hoofde
deselve acte off maagscheid geapprobeert.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Jenneken Scholt in't Hoff weedewe van wijlen Harmen ten Bos ten
overstaen van Jan ten Bos en Jan Scholt in 't Hof als bloedmombaren een wettige maagh en
kynderscheydinge gehouden met bijwesen van de naastbestaende vrinden en getuygen met de dry
kinderen bij haaren echten man geteelt als namentlijk Aeltjen, Lammert en Garryt Jan. Aeltjen
getrout aan Gerryt Snellynck nu woonende op het erve Hoevynck en Lammert getrout an Aeltjen
Ryrynck bij haar in het huis op de Koye blieft. De maaghscheydinge dat de moeder en de beyde
kynderen Aeltjen en Garryt Jan haaren eygendoem en bouwerije over te geven en haaren broeder de
bovengenoemde zoone Lammert en schoondoghter Aeltjen Ryrynck eheluiden, met schult en onschult
niets uitgesondert, tot haaren welgevallen gebruyken met kondytsie. Soo sal de bovenbenoemde Lammert
met sijn vrouwe Altjen gehouden weesen haare bovenbenoemde moeder Jenneken Scholt in't Hoff
onderhouden in kost en kleer, linnen en wullen na huysses vermoogen en jaarlijks sal de moeder hebben te
saayen twe spint lyen en ook te hanteeren en te spinnen tot welgevallen, maar of het moghte gebuyren dat
haaren soone Lammert quam te sterven en haar schoondochter quam wier te trouwen en kan daer niet met
ommegaen dat se weder heft te klaagen, soo sal an haar jaarlijks gegeeven worden 25 gulden tot leeven
middelinge en als sij dan komt te sterven soo sal haar nalaatenschap in het huys bij haaren soon of
schoondoghter verblijven voor eerlijcke en behoorlijck begraffenisse. Als behalven de moeders kiste en
met daar in is, die sal an haare dochter Aeltien op Hoevynck of desselfs nakoemelingen van allen en
verder geeven. Wij ondergeschreeven alle over an Lammert ten Bos en sijn vrouwe Altjen Ryrynck uit
naamen moghte hebben bouworge en eygendoem, dat wij noyt part of deel daar an kunnen hebben het ...
en is ten dien ende door haar weedewe en kynderen, mombaaren neffens vyer getuygen hyer toe geroepen
eygenhandygh geteykent.
Op de Koye kaspel Stockum den 6 appryl 1763.
Onderstond. Jenneken Solt in't Hoff moeder, Aeltien Hoevinck, Jan ten Bos als momber, Jan Scholt in
Hoff als momber, Lammert ten Bos, Gerryt Jan ten Bosch, dit is het Y mark van Aeltjen Ryrynck selfs
getrokken, Garrit Schottink als getuge, Jan Lubbbers als getuige, Garryt Hoevynck als schoonsoonne,
Derk Slygtman als getuyge, Waander Lukes als getuge, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben de mombaren met handtastinge in eedes plaatse verklaard de minderjarige niet benadeelt te
sijn.
Actum Goor den 13 april 1763.
Actum Goor den 6 may 1763.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Krayenvelt.
Erschenen Wolter ter Look en Derk Ooms als mombaeren van Dina Aaftink dogter van Lucas Aaftink en
Jenneken ter Look en hebben overgegeven die hiernae geregistreerde acte van kinderscheidinge met
versoek van approbatie gelijk geschiet is. In den name Gods sij hier mede kennelijk, hoe dat sij op heeden
ten overstaan van wedersijds olderen, vrinden en dedingsluiden een wettig en christelijk houwelijk is
beraamt en gesloten tusschen den eersamen jonckman Jan Aeftink als bruydegom ter eenre ende
die ook eersame jonge dogter Jenneken Swooferink als bruid ter anderen sijde. En sulx alles in
volgende gestalte, conditien en bedingen. Beloven bruidegom en bruid haar te samen te laten proclameren,
coppuleren en niet weder van malkanderen scheiden als door de natuirlijke doodt. Belooft den bruidegom
dese sijn bruit over bewillinge sijne vader bij hem te neemen op de soogenaamde Kleyn Aaftinks plaatse
ende aldaar samenleven en als christelijke eheluiden bestaan en met malkanderen te leven schuldig sijn. Is
den bruidegoms vader Lucas Aaftink met dese jongeluiden overeengekomen dat hij Lucas Aaftink soo
lange in den boedel en bouwinge sal blijven als hem sal goeddunken en wanneer deselve den boedel en
bouwinge als ook den eygendom met schult en onschult aan dese te trouwen jongeluiden koomt over te
geven. Soo behoud hij Lucas Aaftink egter nog aan hem een seker stuk land het Blijk genaamt groot een
half mudde land om hetselve de nood vereyschende te kunnen en mogen aantasten en ter sijnen
schoonsten gebruyken nae wille en welgevallen. Is verders met den bruidegoms vader en dese te trouwen

jongeluiden, ten overstaan van de mombaeren als Wolter Look en Derk Ooms over het onmondige kint
van hem Lucas Aaftink, te samen overeengekomen dat gemelte onmundige kind Dina genaamt uit
den gemeenen boedel voor vader en moederlijk goed sal hebben te profiteren als wanneer hetselve
twintig jaeren sal sijn oud geworden of eerder komende te trouwen een somma van vijf en seventig
gulden, als mede hetgeene ter goeder rekeninge aan de Look nog te goede is, waarvan bij liquidatie nader
mentie sal gemaakt worden. Als ook een melkgevende koe naast de beste in den stal, als ook desselfs
wijlen moeders kiste en kleragie en twee twilbuiren bedden, te weeten een onder en overbedde met een
peuluwe en verder toebehooren. Voor welker allen het stuk land het Blijk genaamt, soo als in desen 3e
articul staat vermelt, verbonden sal blijven tot dat het gementioneerde aan voorschreven onmundige kind
sal ontrecht en uitgekeert sijn. Sullende het voorschreven onmundige kind mede ter scholen laten gaan en
behoorlijk leesen en schrijven laten leeren en wanneer hetselve buitenshuis olders is dienende en ziek of
zugtig wordende, sal hetselve wederom een vrijen toegank in desselfs olderlijke huis mogen nemen.
Belooft des bruids ouderen tot een stuiver deses huwelijk aan de bruid mede te geven een somma van een
hondert gulden met een melkgevende koe naast de beste, met een kiste en kistenvullinge en beddinge met
sijn toebehooren, soo en als in fatsoener nae staats gelegeentheid sal kunnen en mogen bestaan.
Concernerende de morgen gave zoo is door bruidegom en bruid overeengekomen dat eene van beyden
komende te sterven sonder erfgenamen nae te laten, soo sal de langstlevende in alle dese ten huwelijk
aangebragte goederen blijven sitten, sonder de minste uitkeringe aan jemand. Waarmede dese huwelijkse
voorwaarde is gesloten en door bruidegom, bruid en derselver ouderen, vrinden en dedingsluyden
ondertekent op de plaats Aaftink den 27 maart 1753.
Onderstond met verscheyden handen en marken. Jan Aftink als brudegom, dit is Y het handmerk van
Jenneken Swooferink als bruit selfs getrokken, Lukes Aftink bruidegoms vader, Willem Swoferinck
bruids vader, dit is Y het merk van Maria Swoferink bruits moeder selfs getrokken, Wolter ter Look als
momber, Derk Omes als momer, dit is het Y mark van Jan Temker als getuige selfs getrokken, dit is Y
mark van Jan Aaftink selfs getrokken als getuige, Jan Plasmans als getuge, Coenraad ter Swaak als
getuige en scriba, Joan Jalink verwalter richter.
En hebbe voorschreven mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel soo veel
mogelijk opgenomen en haar pupil niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij hetselve sullen voorstaan en
interesse bevorderen als rechtens is.
Actum Goor den 11 juny 1763.
Verwalter richter dr Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Kraeyenvelt.
Erschenen Gerrit Schottink weduwenaar van wijlen Jenneken Wilbers in Stokkum wonende en
sullende wederom trouwen met Hermina Meenderink. Voorts Hendrik Hueten en Berent Schottink als
mombaeren en hebben dese hier onder geregistreerde acte van kinderscheidinge overgegeven en daarover
approbatie versocht gelijk geschiet is.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Garryt Schottynck weduwenaar van wijlen Jenneken Wilbers ten
overstaan van Hendrik Hueten en Berent Schottinck als bloetmombaren een erfmaag en kinderscheydinge
gehouden met sijn onmondige kinderen, een zoon en een doghter, de soone genaamt Beerent en de
doghter genaamt Janna ende sulkes ingevolgh en navolgende kondyties en bedingen. Eerstelijk heeft hij
Garryt Schottink nevens voorgemelde mombaren te saamen overleght den staat des boedels involgen ten
weedersijden goetgevonden dat hij Garryt Schottynck aan de voorgemelde sijn kinderen voor moederlijke
goet de soone sal hebben te trekken voor sijn moederlijke goet de somma van twee hondert en vijftygh
gulden, segge 250 carroly gulden en een koe die bestaan kan en een kyste en 18 gulden tot een kleet en 10
elle vlassen doek. En de doghter boovengenoemt sal hebben te trekken voor haar moederlijke goet een
hooyland gelegen in het Elsenerbroek tusschen Nuttebargh en Haegen Lammert haar land dat van
voorgenoemde overleeden moeder gekoemen is en 50 gulden uyt het huys Schottynck gegeven worden en
een koe die bestaan kan en 30 elle vlyssen doek en 8 elle ganseoogen, 8 elle tijrentey, 8 elle breedoek en
20 gulden voor een kleet en moeders kyste met dat daarin is, en bedden met de veeren en 3 paar laakens
en 3 paar kussentoogen en 4 kussens en een paar stoelen en een spynnewiel en een braake en een spint

lyensaat te saaien als sij 30 jaeren oud is, ongetrout uit het huis bearbeit worden en ook spynnen en
onderhouden in kost en kleer en te schoollen ordentelijk laaten gaan alle beyde. En de doghter Janna het
naaien laaten leeren en de jonge ook een ambaght laten leeren. Nu den sterfval belangt en of het wel
moght gebuyren dat de jonge Beerent hier in huys komt te sterven, soo sal dat, soo sal de somma gelt op
de bovenbenoemde suster verblijven en het ander toebehoor in het huys verblijven voor een eerlijck en
behoorlijcke begraffenisse verblijven. En de doghter Janna in het huys komt te sterven soo sal haar
nalatenschap sterven soo de jonge leeft aan de broeder, behalven de koe en linnen dat haar uit het huys
gemaakt is, sal verblijven in het huys Schottynck voor een eerlijke begraffenisse. En als dese beyde
benoemde kinderen 18 jaaren out sijn, soo dat belovede goet aan haar vervallen sijn en ofte wel moghte
gebuyren bij onverhoepelijke misbetalinge, soo sal de Middelbree en een stykjen in de Woert gelegen en
in den Stocmer es voor de kynderen verbonden sijn, beyde van Hesselink angekoft. In orkonde der
waarheid is dit van vaader en mombaaren neffens vier getuigen goetgevonden en onderteekent.
Onderstond met verscheiden handen. Garrit Schottinck als vader, Hendryk Hueten als momber, Berent
Schottinck als momber, Hendrik Barentsen getuige, Jan Welmers als getuige, Jan Lubbers als getuige,
Gerrit Hoevynck als getuyge, Joan Jalink verwalter richter.
Dit is gedaan den 4 junius 1763.
En hebben voorgenoemde vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen ende de kinders niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaer der kinderen
interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 11 juny 1763.
Verwalter richter dr Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Kraeyenvelt.
Erschenen Hermina Beltmans weduwe van wijlen Jan Tijmans onder Marculo wonende en weder
sullende trouwen met Berent Lodewijk. Voorts Albert Strik (Tijmans) en Willem ter Weele als
mombaeren en hebben overgegeven die hiernae geregistreerde acte van kinderscheydinge en
mombaerstellinge en versoekende daar over approbatie gelijk geschiet is.
Copia
Op heden den 10 junius 1763 is er een vriendelijk maag of kinderscheiding gehouden en gemaakt tusschen
Hermina Beltman weduwe van wijlen Jan Tijmans en haar minderjarige zoone Derk Tijmans bij
gemelde haere eheman in egte verwekt en wel in presentie van die naaste bloedmombaeren als Albert
Strik en Willem ter Weele en verdere bloedvrienden en getuigen als volgt. Ten eersten sal het voornoemde
kind voor vaders goed hebben en trekken, wanneer hetselve vijff en twintig jaeren oud is geworden of bij
sijn trouwen, die somma van een hondert en vijftig caroly gulden, segge 150. Daarbij een twee jarig gust
beestjen. Het beestjen sal hij hebben wanneer hij daar prophijt mede kan doen, die vaders kleere soo
linnen als wollen tot sijnen lijve gehoort hebbende soo en als heden bevonden worde. Ten tweeden daar
bij belooft de moeder het kind nae het huisvermogen en soo veel doenlijk in des Heeren vreese op te
voeden, leesen en schrijven te laten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen en wat tot sijn lijf
behoort behoorlijk te onderhouden des tijds toe hij in staat sal sijn om te kunnen dienen. Voorts soo lange
ongetrouwt is, siek of sugtig sijnde of wordende altoos, ofschoon de moeder hertrouwde, een vrijen
ingang sal hebben in het huis en op het plaatsjen het Coevers genaamt en in sulleken val naa het
huisvermogen verplegen in eeten en drinken, linnen en wullen onderhouden en te stervende komende
eerlijk en nabuirlijk ter aarden bestaat worden. Ten derden voor dit en al het voorschreven steld die
moeder ten waeren onderpande het halve Coevers plaatsjen genaamt door haar wordende bewoont ende
gebouwt onder Marculo gelegen. Ten einde de mombaeren of kind in cas van misbetalinge van het
voorschreven beloofde haar daar aan ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Ten vierden de mombaeren in desen gemeld onder Markelo wonende, verklaren nae haar beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en het kind niet benadeelt te sijn. Derhalven word den heer richter
van Kedingen versocht dese van gerichtswegen te mogen approberen. Des ten waeren oorconde dese door
de moeder, mombaeren en getuigen sonder arg of list getekent binnen Marculo op dato voorschreven.
Was getekend. Harmijne Beltmans, Albert Strik als momber, dit is Y het mark van Willem ter Wele als
mombaer, Berent Dijckienck als getuege, Jan ten Dam als getuyge, Derk Hendrik Gorkink ten versoeke

dit geschreven, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven moeder en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben en het kind niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren het
kind interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 9 july 1763.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Krayenvelt.
Erschenen Jan Brinkmans weduwenaer van wijlen Henders Reynes tot Marculo wonende en weder
sullende trouwen met Fenneken Rietmans. Voorts Hendrik Brinkmans en Gerrit Klootes als
mombaeren en hebben overgegevene die hiernae geregistreerde acte met versoek van deselve te
approberen gelijk geschiet is.
Copia
Op heden den 8 julius 1763 is er een vriendelijke maag of kinderscheidinge gehouden en gemaakt
tusschen Jan Brinkmans weduwenaer van wielen Henders Reynes en sijn minderjarige kinderen met
namen een soon Hendrik en drie dogters met name Aaltjen, Hermina en Janna bij gemelte sijn
ehevrou in egte verwekt en wel in presentie van die naaste bloedmombaren als Hendrik Brinkmans en
Gerrit Kloodes en verders bloetvrinden en getuigen op manieren als volgt. Ten eersten sullen die
voornoemde kinderen voor haar moederlijke goed hebben en trekken, wanneer deselve twintig jaar sijn
oud geworden of bij haar trouwen, jeder een somma van taggentig caroly guldens, segge 80. Daarbij jeder
een koe, edog die zoone een nieu lakens onderkleet, tien ellen vlassen en een kiste. En die dogters die
moeders kleeren, soo linnen als wollen, tot haar lijve behoort hebbende en soo en als het heden bevonden
word. En jeder een rasemeroken jak, satideden rok, een siden voorschoot, twee linnen bedden, kussens en
puelewen, twee paar laakens en kussensloopen, tien ellen vlaslinnen, een kiste en voor die jongste ses
ellen tierentey. Ten tweeden daarbij belooft die vader dese kinderen na huysvermogen en soo veel
doenlijk in des Heeren vreese op te voeden, leesen en schrijven te laten leeren, in eeten en drinken, linnen
en wullen en wat haar lijf behoort behoorlijk te onderhouden tes tijds toe sij in staat sullen sijn om te
kunnen dienen. Voorts soo lange ongetrout sijn, siek of sugtig sijnde of wordende altoos, ofschoon die
vader weder hertrouwde, een vrijen ingang sullen hebben in het huys en op het plaasjen Reynes genaamt
en in sulken val na het huysvermogen verplegen in eeten en drinken, linnen en wollen. Te sterven
komende eerlijk en naberlijk ter aarden bestaat worden. Daar en tegens haar nalatenschap ten huises beste
te verblijven, uitgenomen haar verdiende loon. Ten derden voor dit en al het voorschreven steld die vader
ten waeren onderpande een stukke bouwland die Veldekes genaemt door hem worde gebout onder
Markelo gelegen. Ten einde de mombaeren of kinderen in cas van misbetalinge van het voorschreven
beloofde haar daar aan ten allen tijde kost en schadeloos kunnen en mogen verhalen. Ten vierden de
mombaeren in desen gemelt mede onder Markelo wonende, verklaeren nae haar beste wetenschap hier in
gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te sijn. Derhalven word den heer richter van Kedingen
versogt dese van gerichtswegen te moogen approberen. Des ten waaren oorconde is deese door den
vaeder, mombaren en getuigen sonder arg of list geteekent binnen Markelo op dato voorschreven.
Was getekent. Dit is het Y mark van Jan Brinkmans als vader sulks attestere ik D.H. Gorkink, Hendryck
Brynckmans als momber, Gerrit Klootes als momber, Jan Klumpers als getuige, dit is het Y mark van
Hendrik Baan als getuyge sulks attestere ik D.H. Gorkink, Derk Hendrik Gorkink ten versoeke, Joan
Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven vader en mombaren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel soo
veel mogelijk opgenomen te hebben ende de kinderen niet benadeelt te sijn en dat sij mombaaren
derselver interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 1 september 1763.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Kraeyenvelt.
Erschenen Mette Bolkmans weduwe van wijlen Wolter Stoelhorst en sullende weder trouwen met Berent
Berentsen. Voorts Geertjen Stoelhorst weduwe van wijlen Jan Stoelhorst geassisteert met Stoffer Kloots
en Jan Leusman als bloedmombaeren en hebben overgegeven die hiernae geregistreerde acte met versoek

van approbatie gelijk geschiet is.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Mette Bolkmans weduwe van wijlen Wolter Stoelhorst ter overstaan
van Stoffer Kloots en Jan Leusman als respective bloetmombaeren over haar vyer onmundige zonen bij
haar wijlen eheman in echte geteelt met namen Jan, Gerrit, Henderik en Willem Stoelhorst en mede
ten overstaan van Geertjen Stoelhorst weduwe van wijlen Jan Stoelhorst als respective
schoonmoeder van haar Mette Bolkmans en grootmoeder van voorgemelte vyer onmundige
kinderen, een wettig erfmaag en kinderscheydinge gehouden en sulks in navolgende conditien en
bescheyden. Eerstelijk dat sij Geertjen Stoelhorst voornoemt vrij wettig afstaat van het goed de Stoelhorst
met den aenkleve van dien, bouwerij, inninge des huises niets uitgesondert en wel met schuld en onschult
soo en als sij hetselve thans heeft gebruykt en beseeten aen en ten profite van haar voornoemde
schoondogter Mette Bolkmans, uitgesondert een hooyland bij langs den soogenaamde Ossenweyde groot
ongeveer drie dagwerk zo bereets is afgepaalt, welke sij Geertjen Stoelhorst voor der tijd hares leevens het
vrugtgebruik daarvan aan haar behout; dog nae haarder overlijden, wanneer vreedsaam samenleven en op
de Stoelhorst komende te overlijden, om daar eerlijk voor ter aerden bestaat te worden, alsdan wederom
aen en bij de Stoelhorst sal verblijven; dog wanneer onverhopelijk haar met haar schoondogter niet soude
kunnen vereenigen en de Stoelhorst moetende verlaten, hout sij daarvan de vrije dispositie aan haar om te
mogen geven en vermaken nae haar welgevallen. Sullende sij Mette Bolkmans gehouden en verpligt
weesen om haar schoonmoeder in linnen een wollen klederen te moeten onderhouden en verplegen in
eeten en drinken en jaerlix een spint lijnsaat voor haar laten sayen op de esselanden waar het haar belieft
en vief weeken voor haar te spinnen en nae haarder overlijden onder haar vief kinderen egaal te verdeelen
haar kiste met het geene daarin sal bevonden worden. Ten tweeden hebben sij mombaeren en
voorschreven Mette Bolkmans weduwe Stoelhorst gepreseert en opgenomen den rijkdom van desen
boedel, soo mobile als immobile, effecten, hetselve begroot op een somma van 3400 gulden, waar en
tegens ook wederom opgenomen de lastige schulden deses boedels soo mede begroot is op een somma
van 2867 gulden . Zo soude na aftrek van dien nog te komen over te schieten een somma van 533 gulden.
Uit welke sij weduwe aan haar voornoemde vyer kinderen voor vaderlijk goet geeft aen jeder een somma
van dertig gulden welke sullen kunnen ontfangen als wanneer sij twintig jaeren ouderdoms bereyken. Daar
en boven aan elk een kiste en tweejarig beest welke sullen kunnen ontfangen als sij 13 jaeren ouderdoms
bereyken; waarvoor de vaste goederen sullen sijn en blijven verbonden en haar moeten verplegen in linnen
en wollen, kledinge, kousen en schoenen en ter schoolen laten gaan, leesen en schrijven laeten leeren en
verders in de vreese Gods op te voeden, een ambagt laten leeren en deselve siek of sugtig zijnde als
buitens huis sijn, sullen wederom een vrijen toegang op de Stoelhorst mogen nemen, edog daar
ongetrouwt sijnde komende te overlijden sal haere nalatenschap voor een eerlijk begraffenisse nae te
geven, op de Stoelhorst verblijvende. Verklarende sij mombaeren dat haar voorgemelte pupillen nae haar
beste geweeten hier door niet geprajudiceert of benadeelt sijn. Ten welken einde dese maag en
kinderscheidinge sal gepresenteerd worden aen den weledelen heer verwalter richter van Kedingen om
desselfs approbatie hierover te versoeken en dat in het prothocoll van kinderscheidingen mag geregistreert
worden. Wien ten gevolge dese door voorgemelte Geertjen Stoelhorst en Mette Bolkmans en mombaeren
nevens vyer dagholderen als getuigen is onderteykent den 1 september 1763.
Was getekent. Dit is Y het mark van Geertjen Stoelhorst selfs getrokken, dit is Y het mark van Mette
Bolkmans selfs getrokken, Jan Lusman als momber, Stoffer Klootes als mombar, Berent Rosdoms als
dagholder, Jan ten Bos als dagholder, dit is Y het merk van Hermen Klein Ikkink als dagholder, Tonis
Wijmerink als dagholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en grootmoeder en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse
verklaard den boedel soo veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinders niet benadeelt te sijn. Voorts
dat sij mombaeren der kinderen interesse sullen bevorderen en haar voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 14 october 1763.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Krayenvelt.
Erschenen Engele Klein Haarstelberg weduwe van wijlen Derk Schutten en weder sullende trouwen met

Gerrit Schaddenhorst. Voorts Roelof Bagineman en Hendrik Roelofs en hebben overgegeven dese hiernae
geregistreerde acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge en versoekende daar over approbatie gelijk
is geschiet.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Engele Klein Haastelberg weduwe van wijlen Derk Schutten ten
overstaan van Roelof Begineman en Hendrik Roelofs als verkoren mombaeren over de drie onmundige
kinderen bij haar wijlen eheman en egte geteelt als namentlijk Hendrick, Hendrick Jan en een
dogter Henders genaamt, gelijk mede nog met de drie voorkinderen door haar wijlen eheman bij
sijn eerste vrouw wijlen Janna Hietkamp in echte geteelt met name Willem, Engbert en Reyntien,
een wettig erfmaag en kinderscheidinge gehouden alles in volgender gestalte en bescheiden. Eerstelijk
door haar weduwe voorgedragen dat sij bij het ingaan van het huwelijk met haar wijlen eheman
voornoemt te samen waaren eens geworden dat die voorkinderen en de kinderen soo uit dat huwelijk
mogten geteelt worden in een egaliteit gestelt waaren en tot derselver nalatenschap even nae souden sijn
en een gelijke deylinge souden treeden. Soo is het dat sij weduwe opgemelt in conformite van die
conventie in aen en overweesen van voornoemde mombaeren haeren boedel naukeurig hebben
opgenomen en een inventaris van schuld en onschuld hebben geformeert en opgemaakt uit de welke komt
te geblijken dat de schulden meerder dan den rijkdom renderen; soo is egter om besondere reden met haar
mombaeren eens geworden dat sij weduwe aan voornoemde ses kinderen nog voor vaderlijk goed sal
hebben uit te keeren, wanneer tot de mondige jaeren sijn gekomen, aen een jeder een somma van tyn
gulden en daar en boven sal de dogter weiders haar wijlen vaders kiste en een onder en overbedde met sijn
toebehooren profiteren en voornoemde kinderen in eeten en drinken en in kledinge verplegen tot dat sij in
staat sijn om sulks selver te verdienen en haar verders in de vreese Gods opvoeden en ter scholen laten
gaan en leesen en schrijven laten leeren. Waarmede dese maag en kinderscheydinge is voltrokken.
Verklarende sij mombaeren bij haar beste geweeten dat dese haare pupillen niet benadeelt sijn en sal dese
mede gepresenteert worden aan het weledele gerigte van Kedingen, der welkers jurisdictie sij weduwe is
wonende, om volgens de wetten van hoger overigheid desselfs approbatie te versoeken en dat in het
prothocoll van kinderscheidinge moge geinsereerd worden. Wien ten gevolge dese door haar weduwe met
haar gewoonlijk merk en door de mombaren met haare eygen handen ondertekent en door vyer
dagholderen mede gesterkt.
Gedaan binnen Goor den 13 october 1763.
Onderstond. Dit is Y het mark van Engele Kleyn Haastelberg selfs getrokken, Roeloff Begienemaen als
momber, Hendryk Roelofsen als mombaer, Coenraad ter Swaak als dagholder, Jan Klosters als dagholder,
Carel Willem Bakker als dagholder, Gerrit van Ommen dagholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorgenoemde weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen en de kinders niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren der kinderen
interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 20 october 1763.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Kraeyenvelt.
Erschenen Gerrit Schepers uit Harke; voorts Arent Rijtman en Jan Slag (Ovink) als mombaren van de nog
minderjarige kinderen van wijlen Jan Schepers (Ovink) en Hendrikjen Schepers gewesen ehelieden en
hebben overgegeven die hiernae geregistreerde acte van erfmaagscheiden deylinge en versoekende daar
over ten aansien der minderjarige approbatie gelijk geschiet is.
Copia
Op dato ondergeschreven hebben de kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Schepers en desselfs
wijlen huisvrouwe Hendrikjen Schepers in Harke, als namentlijk Gerrit Schepers bereeds
meerderjarig en Jenneken en Janna Schepers nog minderjarig en ten overstaan van Arent Rijtman en
Jan Slag als bloedmombaeren over voorgemelte twee minderjarige dogteren een wettige erfmaagscheit en
delinge gehouden over de nalatenschap van haar voorgemelte wijlen ouderen nagelaten, alles so en in
diervoegen als hier onder breeder sal komen te geblijken. Eerstelijk te samen gepresenteert en opgenomen
den rijkdom van desen boedel als eerstelijk het plaatsjen Schepers bestaande in huis en hoff en ongeveer

vief mudde zaayland en dan nog een hooyland gelegen in de Harker meeden groot ongeveer twee
dagwerk; welke in eene massa na best geweeten is gepriseert op een somma van elf hondert gulden en den
inboedel des huises bestaande in een peerd en twee melkgevende koebeesten en tweejarige kalveren,
nevens de verdere gerakken des huises mede in eene massa gewaardeert op een somma van een hondert
vief en twintig gulden; dus te samen een somma van twaalf hondert en vief en twintig gulden. Waar en
tegens meede opgenomen de schulden deses boedels welke sig mede komen te renderen een somma van
drie hondert en vieftig gulden, welke afgetrokken van voorenstaanden rijkdom, soo soude daar over
schieten een somma van agt hondert vief en seventig gulden. Dese verdeelt in drie egaale deelen, zoo
koomt voor een jeder sijn geregte derde part een somma van twee hondert een en negentig gulden en tien
stuiver. Edog sijnde door de condiredanten samen eens geworden dat voornoemde plaatsjen cum annexis
met den inboedel des huises aan voornoemde Gerrit Schepers in deylinge word overgedaan voor de
somma als boven staat geexamineert en uitgedrukt. Waar en tegens ook de schulden tot sijnen laste sal
nemen en desselfs minderjarige susteren daarvan ontlasten, gelijk deselve daarvan ontlast worden bij
desen. Ten tweeden sijnde door haar mombaeren geconsidereert dat de twee minderjarige kinderen bij de
broeder Gerrit Schepers ter verpleginge behoorden te verblijven soo dat behoren sijn olders anders om te
dienen ofte andersints te kunnen vertrekken. Zoo sijn de condiredenten hier over eens geworden. Dat
voornoemde twee dogteren bij haar broeder Gerrit Schepers in huis sullen verblijven en verpleegt worden
in eeten en drinken en kledinge tot dat in staat sijn om selfs te kunnen verdienen en wanneer deselve
mondig geworden sijn of bij haar trouwen aan een jeder voor vader en moederlijk goed uit te keeren een
somma van twee hondert en vief en seventig gulden met eene melkgevende koe naast de beste en twee
linnen bedden met een peuluwe en twee kussens en twee paar laakens en twee paar kussensloopen en
twintig elle smaldoek en agt elle breetdoek en ses ellen gansoogen en een kist, een paar stoelen, een
spinnewiel met een rasemarokken jack en een sarsidedaamen rock en een sijden schorteldoek, daarbij haar
wijlen moeders klederen van linnen en wollen en haar verders in de vreese Gods opvoeden, ter schoolen
laeten gaan, leesen en schrijven laten leeren en in linnen en wollen klederen verplegen en buitens huises
sijnde ziek of zugtig wordende wederom een vrijen toegank in huis sullen mogen nemen en verpleegt
worden. Blijvende voor allen desen de vaste goederen verbonden en komende te sterven sal het
bovengemelde patromonium an de broeder verblijven en waar voor eerlijk sullen bevaerd en bestaat
worden. Edog het geene buitens huis verdient hebbende sal gesamentlijk verdeelt worden. Waarmede dese
maagscheyt voltrokken en door de condividenten nevens vier dagholderen ondertekent den 20 october
1763.
Was getekent. Dit is Y het mark van Gerrit Schepers selfs getrokken, dit is Y het mark van Arent Rijtman
als mombaer selfs getrokken, dit is Y het mark van Jan Slag als mombaer selfs getrokken, Coenraad ter
Swaak als dagholder, H. ter Swaak asl dagholder, Gerrit van Ommen als dagholder, Carel Willem Bakker
als dagholder, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven Gerrit Schepers en mombaeren met handtastinge is eedes plaatse aan mij
verwalter richter verklaard van den boedel niet agter gehouden maar alle nauwkeurig soo veel mogelijk
opgenomen te hebben ende de pupillen niet benadeelt te sijn en dat hij Gerrit Schepers sijn belofte bij
voorstaande maagscheid gedaan punctuelijk sal agtervolgen en nae komen. Voorts dat sij mombaeren der
kinderen interesse sullen bevorderen en haar voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 22 october 1763.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Kraeyenvelt.
Erschenen Geertruid Mudder weduwe van wijlen Jan Swierink uit het carspel Goor en wederom sullende
trouwen met Harmen ten Gasendam. Voorts Gerrit Jan Modder en Willem Heyink als bloedmombaeren en
hebben overgegeven die hier onder geregistreerde acte van kinderscheidinge en daar over approbatie
versocht gelijk geschiet is.
Copia
Op huyden dato hieronder geschreven is ter eene wettelijke maagscheydinge ingegaan en besloten van
vrinden en mombaaren van overleden Jan Swierink en sijne huysvrouwe Geertruid in leven hebben
geprocereert met naemen en toenaemen de outste zoon Berent Jan en de jongste dogter Hendrika;

dat is met de moeder ende mombaaren overeengekomen dat yder kint sal hebben te profiteren voor
vaderlijke goet de somma van hondert karoly gulden a twintig stuyver het stuk, sijnde te samen 200
gulden. Edogh soo het gebuerde dat eene van beyden kwam te sterven zoo sal dat gelt van het eene kint op
het andere sterven langeslevende. Nogh sal de outste zoon Berent Jan een tweejaerig gust beest dat sig met
rouw voer kan hergen van nu af aan en de jongste het meysen Hendryka sal hebben te profiteeren alle jaer
van nu af an een spint lien te zaayen en uit het huis verarbeyt worden en bij het trouwen van het meysen
Hendryka een uytset op een behoorlijke wiese als boeren regten. Dese twee hondert gulden sullen sij
hebben te profiteren als sij 25 jaeren out sijn, maar als het gebuerde dat sij eer kwaemen te trouwen soo
sullen sij haar gelt kunnen antasten uyt het erve en den boedel Swierynk te ontfangen. Edogh de kinderen
sullen haaren frijen ingank hebben in de plaase Swierynck, verpligt en verpleegt worden. Voor dese
onmundigen hebben angenomen met naemen en toenaemen Gerryt Jan Modders als mombaer en Willem
Heyink als mombaar die beloven beide dese saeke te verrigten na de wetten des lands van Overijssel. Is
dan dese scheydinge en deylinge met present de kinderen en mombaers en overeengekomen en
gecordinieerd op het erve Swierynk in het caspel van Goor den 20 october 1763.
Onderstond. Dit is het Y handmerk als moeder van de kinderen, Garyt Jan Modders als mombaer, Willem
Heyink als mombaer, Boergert Modders als getuyge, Berent Olijdam als getuyge, Roelof Peysschers als
getuyghe, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorgemelde moeder en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinders niet benadeelt te sijn en dat sij mombaeren der
kinderen interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 11 november 1763.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Kraeyenvelt.
Erschenen Mette Borkent weduwe van wijlen Egbert Borkent (Voorthuis) en sullende weder
trouwen met Jan van de Knijpe. Voorts Hendrik Rietberg en Harmen Egbers als bloedmomberen als
mede Jan Flip Morssink als mombaer en hebben overgegeven de hiernae geregistreerde acte van
mombaerstellinge en kinderscheidinge en versoekende daar over approbatie gelijk geschiet is.
Copia
Op heden den 22 october 1763 is er een vrindelijke maegh of kinderscheidinge geholden en gemaakt
tusschen Mette Borkent ende hare minderjarige kinderen als een zoon met namen Gerrit en drie
dogters met namen Judit, Roelofken en Gertruit bij gemelte haar eheman in egte verwekt en wel in
presentie van die naaste bloedmombaeren als Hendrik Rietbarg en Harmen Egbers en verders
bloedvrinden en getuygen. Ten eersten sullen die voornoemde kinderen hebben en trekken als die selve
komen te trouwen of vief en twintig jaeren sijn oud geworden jeder die somma van ses gulden, ik segge f
6 en die beyde jongste dogters met namen Roelofken en Gertruit jeder een kiste en twee linnen bedden
met haar toebehoor. Ten tweeden en daar en boven belooft die moeder van die voornoemde kinderen na
huis vermogen, soo veel haer doenlijk is, in des heeren vreese op te voeden, leesen en schriefen te laten
leren, in eeten en drinken, linnen en wollen en wat tot hare liefe behoort te onderhouden dat ieders toe
zijn staat sullen sijn om te kunnen dienen. Voorts soo lange ongetrout, siek of sugtig woren altoos,
ofschoon die moeder weder hertroud, eenen vrijen ingank in het huis en op het plaesjen Borkent genaemt
in sulken val na huys vermogen te onderhouden in eeten en drinken, linnen en wollen en te sterven komen
eerlijk te kerkhove te laten brengen. Daar en tegen na dode van haar ten huys beste verblifen. Ten vierden
de mombaeren in desen gemeld mede onder Holten en die Borkelt wonende, verklaeren nae haar beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en die kinder niet benadeelt te sijn; derhalven word den heer rigter
van Kedingen versogt dese van gerigtswegen te mogen approberen. Deses ten waren orkonde is dese door
de moeder, mombaren en getuigen sonder arg of lis getekent op die Borkelt op dato voorschreven.
Onderstond. Dit is het Y mark van Mette Borkent, Hendryck Rijtbargh als mombarge, Hermen Egbers als
mombar die hand aan die penne geholden, Jan Keuterman als getuige, dit is Y het mark van Hendrik
Sprikkelman als getuyge, Derk Hendrik Gorkink ten versoeke, Jan Flip Morssynk als momber onder het
gerygte Kedingen, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorgemelte moeder en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel

soo veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinders niet benadeelt te sijn en dat sij mombaeren der
kinderen interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 26 november 1763.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Jan Kraeyenvelt.
Erschenen Lucas Tuisschen (Wegdam) weduwenaer van Hermine Tuischen (Roosen) uit het carspel
Goor en wederom sullende trouwen met Grete Sandbergen. Voorts Gerrit Boeswinkel en Gerrit
Blanken als mombaeren over de eersten drie onmundige kinderen Jan Hendrik, Berendina en Aleida
Tuischen en hebben overgegeven die hier onder geregistreerde acte van mombaerstellinge en
kinderscheidinge en versoekende daar over approbatie gelijk geschiet is.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven is een wettige kinderscheydinge gehouden en gemaakt tussen Luikas
Tuischen weduwenaar van Harmine Tuischen ter eener en Gerrit Boeswinkel en Gerrit Blanken, als
mombaeren over de drie onmondige kinderen van Luikas Tuischen voornoemt bij wijlen desselfs vrouw
Harmina Tuischen geprocereert, met namen Jan Hendrik, Berendina en Aleida Tuischen, ter andere zijde.
Ten eersten belooft de vader sijne voornoemde kinderen te geven als het linnen en wullen en kleeren zoo
wijlen zijn vrouw bij doode heeft naegelaten en waarvan de lijste van de mombaren sal overgegeven
worden gelijk die recht opgetekent hebben. Zullende de vader ten anderen verpligt sijn, gelijk hij ook bij
desen is aannemende, om sijn voornoemde kinderen te versorgen met kost en drank, linnen en wullen,
haar vervolgens laten lesen en schrijven soo veel in sijn vermogen is. Verklarende wijders de
voorschreven mombairs dat sij naaukeurig ondersoek niet meer ten voordeele van gemelde kinderen
hebben kunnen vinden. Zoo versoeken se dese mombaerstellinge en kinderscheydinge van gerichtswegen
moge worden geapprobeert. Sullende ten dien einde aan den weledele heer verwalter richter dr Jalink
worden overgegeven en opdat deselve in allen deelen moge nagekomen worden. Zoo is se van de vader
voornoemt en de mombairen nevens getuigen getekent.
Goor den 25 november 1763.
Onderstond. Dit is het Y van Luiken Tuischen, dit is het Y mark van Jan Blanken als mombaar getrokken,
dit is het Y mark van Gaarit Bosewinkel als mombaar selfs getrokken, J. van Bruynenburg als getuge, Jan
Egbert Mulder als getuge, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaart den boedel soo
veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinders niet benadeelt te sijn en dat sij mombaeren der kinderen
in allen dele sullen voorstaan en haar interesse bevorderen als rechtens is.
Actum Goor den 19 may 1764.
Coram gesubstitueerde verwalter richter pr. B.J. Knape.
Erschenen Borchert Modders weduwenaar van wijlen Trientjen Zwierink. Voorts Willem Heyink en
Berent Olijdam als mombaeren over de vijff onmondige kinderen van de eerste bij gemelde sijn wijlen
vrouw verwekt met namen Maria, Berent Jan, Hendricus, Jenneken en Geesken Modders en hebben
overgegeven nae geregistreerde acte van mombaerstellinge en kinderscheidinge en versoekende daar over
approbatie gelijk geschiet is.
Copia
Op huyden dato ondergeschreven is er een wettige kinderscheidinge gehouden en gemaakt tusschen
Borchart Modders wedunaar van Trientjen Zwierink en Willem Heyink en Berent Olijdam als voogden of
mombaren over de vijff onmondige kinderen als sijn Maria, Berent Jan, Hendricus, Jenneken en Geesken
Modders bij wijlen sijn vrouw voornoemt geprocereert. Eerstelijk neemt de vader aan sijn voornoemde
kinderen ordentelijk te laten leeren, leesen en schrijven. Sullende de drie voornoemde dogters voor haar
behouden de kiste van haar moeder met de klederen, linnen en wollen, soo het tot haar lijf is behorende en
waarvan een nette lijst onder de mombers sal wesen berustende. Ten tweeden sullen de twee voornoemde
zoons voor moederlijk goed genieten vijff en twintig guldens wanneer se meerderjaerig sijn off eerder
komen te trouwen, als ook jeder een guste beest van twee jaeren oud als sij sestien jaeren oud sijn.
Nemende de vader nog aan voornoemde sijn zoons een ambagt te laten leeren waarin sij het meeste sin

hebben. Ten derden sal de vader aan sijn drie voornoemde dogters buiten de kiste, linnen en wollen, van
wijlen haar moeder in de eerste plaats vermelt, jeder wanneer se mundigh sijn of eer komen te trouwen,
uitkeren een linnen bedde met sijn toebehoren, dat liefst aan kan en een swart kleed of twintig gulldens.
Sullende jeder dogter wanneer se het kunnnen handleeren op het erve Modders voor haar ook mogen
sayen een spint lijn, dog niet langer als se vijff en twintig jaren oud sijn of wanneer eerder kwamen te
trouwen. Belovende de vader daar en boven aen jeder sijner kinderen dat sij bij siekten of andere
ongemakken een vrijen toegank sullen hebben bij hem in huis en daar gehandelt worden als voorheen.
Waarmede de contrahenten dese haare scheydinge en deylinge sijn sluytende. Betuigende de mombaers
nae alles naukeurig ondersogt te hebben, niet meer te voordeelen van hare pupillen te hebben kunnen
vinden, gelijk de vader verklaart dese sijne kinderen in het een of andere niet benadeelt te hebben.
Versoekende derhalven gesamentlijk dat dese kinderscheyding van gerigtswegen mag worden
geapprobeert en dien nae geregistreert en om te doen strekken na behoren is dese door vader en mombaers
nevens verdere vrienden en getuygen getekent.
Actum op de plaats Modders in carspel Goor den 19 may 1764.
Onderstond. Baergert Modder als vaeder, Wolter Heyink als momber, Berent Olijdam als mombaer, dit is
het Y mark van Harmen Swierink, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse verklaard niet te weeten
de kinders eenigsints benadeelt te sijn en dat sij mombaeren der kinderen interesse sullen bevorderen en
voorstaan als recht is.
Actum Goor den 2 febr. 1764.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Berent Donkelman.
Eschenen Fenneken Brinkers weduwe van wijlen Berent Cuypers en sullende weder trouwen met
Jan Schreurs. Voorts Derk Brinkers en Jan Welmers als mombaeren van de eerste haer onmundige
kinderen met namen Hermina en Janna en hebben overgegeven dese hier nae geregistreerde acte van
mombaerstellinge en kinderscheidinge en versoekende daar over approbatie als gedaan is.
Copia
Op dato ondergeschreeven heeft Fenneken Brinkers wedewe van wijlen Beerent Kuypers ten overstaan
van Derk Brinkers en Jan Welmers als bloedmombaeren een wettelijk erfmaeg en kinderscheydinge
gehouden met haar onmondige kinderen bij haaren wijlen eghten man in echt geteelt als namentlijk
Hermyna en Janna, alles in navolgende bescheyden en kondyties. Ten eersten bewijst sij wedewe
voorbenoemt an haare twee voorbenoemde kinderen voor vaderlijke goed de somma van vijf hondert
gulden, segge 500 karoly gulden, onder haar bijden en tevens een koe die besten kan en elk een kyste en
een swart kleet dat best aan haar naabulyck wijse en elk een twyltoogen bedde en een linnen met haar
toebehoor naberlijke wijs, met stoelen en wiellen soo als naberlijke gebruick is en elk twee stuckke doeck
van tyn ellen, nogh elk tyn ellen breedoek en tyn ellen tyrentij, te saamen elk van elledoek 40 ellen en dan
de kynderen te schoollen laaten gaan, ordentelijk te onderhoyden in kost en kleer, ordentelijck soo lange
als sij onbequam sijn om te dienen maar of het na langstgebuyren, dat se onbequam waaren, syck of
sugtygh, soo sullen in het huis het plaatsjen Kuypers verpleeget worden en eenen vrijen inganck hebben.
Wat den sterfval belanget als de voorbenoemde moeder voor de kynderen komt te sterven soo sullen de
kinderen haar kleer met de nakomelyngen gelijck verdeelen en soo sullen dese voorige benoemde
kynderen die haeren beloofde goet hebben te innen als sij 25 jaar out sijn of bij haar trouwen, maar als
daarvan een komt te sterven, soo sal den halfscheit van de een op de ander sterven en den halfscheit in het
huys op het plaasjen Kuypers voor een eerlijk en behoorlijk begraffenisse verblijven. Daar voor verbint
dese benoemde weedewe haar eygendoementlijke land het stukke land gelegen oostwaars naast Weevers
landt en westwaars naast Wansink landt en tot saylandt gelegen tusschen Henderick van de Haar sijn
landt, nogh een stuckjen landt het Scheepels stucke tusschen Jan van de Haar en Weerders landt, tot
onderpant en alle dry onder Stockum. Ten tweeden is dit gedaan onder Stockum kaspel Markel gerichts
Kedingen van moeders mombaren neffens vier getuyge den 26 may 1764.
Ondergetekent als getuyge en mombaren. Dit is het Y mark van Fenneken Brinkers, Derck Brinkers
momber, Jan Welmers als mommer, Tonis Lefferink, Harmen Weerdes met de handt an de penne gevat,

Berent Mensinck als getuige, Garryt Snellynck als getuyge, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven weduwe en mombaren met handtastinge in eedes plaatse verklaard den boedel
soo veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij mombaeren
der kinderen interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.
Actum Goor den 14 juny 1764.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Berent Donkelman.
Erschenen Harmen Gelkink (Berentsen) weduwenaar van Wijsken Gelkink en sullende weder
trouwen met Geertruid Kremers. Voorts Arent Leunk en Albert Berentsen als mombaeren van de eerste
sijn minderjarige kinderen en hebben overgegeven dese hier nae geregistreerde acte van mombaerstellinge
en kinderscheidinge en daar over approbatie versocht gelijk geschiet is.
Copia
Op dato ondergeschreven is er een wettige kinderscheidinge gehouden en gemaakt tusschen Harmen
Gelkink weduwenaar van wijlen Wijsken Gelkink en Arent Leuink (Loos) en Albert Berentzen als oomen
en bloedmombaeren over de minderjarige kinderen met namen Hermen, Engeltjen, Aaltjen en Maria
Gelkink bij wijlen sijn vrouw voornoemt geprocereert op volgende manieren. Eerstelijk geeft de vader
aan voornoemde sijn zoon het halve erve Gelkink soo en in diervoegen als het thans door hem beseten
word, als ook het Roeland, het Loo stukke en de Woeste, het Stockdaalder slagh en een stuk land gelegen
in de dorper es; mits dat hij daarvan uitkeert aan de drie sijner voornoemde susteren jeder vieff honderd en
vijftigh guldens, twaalf hondert guldens, een paard en een koe aan Geertjen Gelkink vrouw van Arent
Leuink. Sullende egter bovengenoemde zoon Harmen dat halve erve niet eerder kunnen antasten als ook
de voorgenoemde landerijen voordat hij dartig jaeren oud is of dat de vader hem sulks eerder geliefde over
te nemen. Ten tweeden neemt de vader aen om aen jeder sijner voornoemde dochteren dese 550 guldens
uit te schieten als se 25 jaar oud sijn of eerder komen te trouwen en van de tijd dat se 18 jaeren oud sijn
haar behoorlijk interesse van voornoemde penningen te geven. Sullende de zoon bij het aanvaerden van
het halve erve aan hem het capitaal ad 1650 moeten restitueren of soo veel als uitgeschoten heeft van het
capitaal. Ten derden sal jeder dochter daar en boven door de vader gegeven worden als se 25 jaer oud sijn
of eerder komen te trouwen, een twee jaerig peerd, een koe, een kiste, een swart kleed en bedden als een
twiltogen en een linnen, drie paar lakens, drie paar kussentogen, 50 elle smaldoek, 10 elle breeddoek, 10
elle ganseoogen, 5 elle pellen en 5 ellen tyrenteyn als ook hetgeen in moeders kiste gevonden is en
waarvan een lijste onder de mombaeren sal berusten. Sullende van dit laaste de zoon sijn aandeel kunnen
trekken. Ten vierden is onderlingh overeengekomen dat wanneer een of meer van de voornoemde
kinderen kwamen te sterven dat al hetgeen dat in den tweeden articul haar belooft is, sal sterven op de
nogh in leven sijnde. Edogh wanneer se nogh bij de vader in huis sijn en ongetrouwt kwamen te sterven
soo sal hetgeene in den derden articul haar belooft word, blijven voor de vader mits haar daar voor
ordentelijk te laten begraven. Ten vijfden neemt de vader aan voornoemde sijne kinderen te laten leren
lesen, schrijven, haar in linnen en wullen te onderhouden. Sullende bij siekte of ongemakken altoos een
vrijen ingangh bij hem hebben en gehandelt worden als voorheen. Waarmede de contrahenten dese haare
kinderscheydinge sijn sluitende en betuigende de mombairen nae alles naukeurig ondersogt te hebben
niets meer ten voordele van haere pupillen te hebben kunnen vinden, gelijk de vader verklaard niet van
sijn of wijlen vrouwen goed te hebben agter gehouden. Versoekende derhalven dat deselve van
gerichtswegen moge worden geapprobeert en dien nae geregistreert. En om sulks effect te doen hebben
sorteren is dese door de vader en mombairs nevens getuige getekent.
Actum op de plaats Gelkink in Stokkum den 8 juny 1764.
Onderstond. Harmen Gelkyenck als vader, dit is het Y merk van Arent Leuink als mombair, B.J. Knape,
Albert Berentsen als mobber, Gerrit Meengs als getuyge, Tunnis Ikkink als getuige, Joan Jalink verwalter
richter.
En hebben voorschreven vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse aan mij verklaard den
boedel soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij
mombaaren der kinderen interesse sullen bevorderen en voorstaan als rechtens is.

Actum Goor den 15 juny 1764.
Verwalter richter dr. Joan Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Berent Donkelman.
Erschenen Henrik ter Haar en Berent ten Senkeldam als bloedmombaaren over de minderjarige kinderen
van wijlen Gerrit Leferink en Jenneken Elkink en hebben overgegevene dese hier nae geregistreerde
acte van kinder en maagscheidinge en versoekende daar over approbatie en registratie van deselve gelijk
dan ook is geapprobeert en geregistreert.
Copia
Op dag en datum ondergeschreven is tusschen Tonis Leferink, getrouwde en dus meerderjaerige zoon
van wijlen Gerrit Leferink en Jenneken Elkink, en Henrik ter Haar. Voorts Berent ten Senkeldam als
naaste mogen en bloedverwanten van des vaders en moeders sijden en dus bloedmombairen van sijn vier
minderjaerige broederen Hendrik, Jan, Arent en Willem Leferink. En dat door de bloedmombairen
de staat des boedels nauwkeurig was naegegaan en opgenomen, een erflijke wettige kinder en
maagscheidinge gehouden en sulx wel in manieren en op conditien als volgt.
Eerstelijk alsoo door de wettige eygenaren van het erve Leverink dat erve aan Tonis Leferink verhuirt en
vermeyert is, soo sal deselve hebben en blijven behouden de gandse bouwerie, peerden, beesten,
huysgerak met den verderen aankleve van dien, niets uitgesondert soo als derselver ouders bovengemeld
die met doode ontruimt hebben, als mede alle eygendom soo er mogte weesen gelijk dan ook alle
boedelsschulden alleenig tot sijnen privativen laste neemt. Waer en tegens twedens Henrik sal genieten
vier hondert guldens en dan nog hondert guldens soo als desselvs ouders op haar sterfbedde versogt
hebben hem vooruit te geven ter oorsaak van sijn slegt gesigte, dus te samen vijff hondert guldens f 500.
Welke summa hem aengewesen word uit een obligatie groot vijff hondert guldens ten laste van de oude
mulder van Holten, welke hem mits desen gecedeerd word. Sullende hij daar en boven nog genieten een
twee jaarig paard en een koe die bestaan kan, neffens een gust beest twee jaar oud. Derdens sal sijn
broeder Jan genieten eene summa van vier honderd gulden waarvoor hem toegenegen en in eygendom
overgegeven word een schuldvorderinge van Jan Alink per resto vier hondert guldens f 400. Ook sal
deselve genieten uit de bouwerije een tweejaerig paard en een koe die bestaan kan, voorts een twee jaarig
gust beest met die verstande nogtans dat Hendrik en Jan de interessen en profijten van den aan hun
toegedeelde capitaalen voort sullen, kunnen en mogen trekken. Dog hetgeene hun uit de bouwerije en voor
paard en beesten is toegeweesen niet eerder sullen mogen vorderen voor en aleer sij vijff en twintig jaeren
oud sijn of eerder komen te trouwen. Vierdens sullen Arent en Willem ook jeder trekken en genieten een
gerechte summa van vier hondert guldens, dat te samen acht hondert guldens welke haar door de
tegenwoordige bouwman Tonis Leverink sullen uitgekeert worden. Voorts jeder een peerd van twee
jaaren als mede jeder een nieuwe kiste. Sullende sij egter van het haar toegedeelde capitaal geen eerder
interesse trekken als voor en aleer sij agtien jaaren oud sijn; waartegens sij ook daer aen toe in het huys op
het erve Leferink sullen verblijven en in cost en klederen onderhouden worden, als mede behoorlijk ter
school gesonden worden om leesen en schrijven te leeren en wat aan betreft de peerden en beesten als ook
de kisten als haar jeder bewesen is, soo sullen sij die niet eerder kunnen eyschen of vorderen als voor en
aleer sij vijff en twintig jaren oud sijn of eerder komen te trouwen. Zoo het mogte komen te gebeuren dat
eene van hun vieren als Henrik, Jan, Arent en Willem minderjarig of ongetrouwt kwam te sterven soo
sullen de toegedeelde capitaalen versterven en vererfen tot de langstlevende toe, waertegens dat het paard
en beesten in het huys sullen verblijven, waarvoor haar een eerlijke begraffenisse sal aan gedaan worden
en soo een van de kleinste mogte minderjaarig overlijden sal de kiste mede niet behoeven gegeven
worden. Zoo het gebeurde dat een van bovengemelde vier kinderen ongetrouwt en minderjarig sijnde siek
of sugtig wierden sullen sij altoos een vrijen ingang in het huis hebben en nae staats gelegentheid
verpleegt worden. Waarmede parthijen contrahenten deese erfmaagscheidinge sijn sluitende, sullende dese
ten respecte van de mombaeren en onmundige aen den weledelen gerichte van Kedingen ten fine van
approbatie en registratie gepresenteerd worden. En opdat dese ten einde als nae rechte strekken mag sijn
hier van twee aleensluidende opgericht om deselve door de contrahenten, vrinden, bloedverwanten en
getuigen geteekent.
Actum in de boerschap Stokkum den 14 juny 1700 vier en sestig.
Onderstond. Tonis Leffenk, Henderyck ter Haar als momer, Arent Mensinck, Berent Senkeldam als

momber, Derck Perickes, Berent Loynck, Jan Lefteenk, Joan Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven mombaeren met handtastinge in eedes plaatse aan mij verwalter richter verklaard
den boedel soo veel mogelijk opgenomen te hebben ende de minderjarige kinderen niet benadeelt te sijn
en dat sij deselve souden voorstaan en derselver interesse bevorderen als rechtens is.
Actum Goor den 18 augusti 1764.
Coram gesubstitueerde verwalter richter proc. B.J. Knape.
Copia
Gehouden dato ondergeschreven is er een deugdige en wettige maagh of kinderscheidinge gehouden
tussen Janna weduwe van Derk Pongers (Trukes) en de wettige en geadmitteerde mombairs sijnde in
desen Hendrik Treukes en Gerrit Ebbekink van haar ses onmondige kinderen met name Hendrik, Jan,
Gerrit, Jan Hendrik, Harmina en Geertrui, alle bij haar man voornoemt geprocereert, ten overstaan
van haer toekomende eheman en de verdere ondergetekende getuigen op volgende wijse. Sal aan jeder
kind wanneer den ouderdom van 25 jaaren hebben bereikt of soo eerder komen te trouwen bij het ingaan
van haar egtenstaat voor haar vaderlijke goed moeten uitgetelt en betaalt worden de somma van vijftien
gulden, segge f 15. Sal jeder dogter voornoemd daar en boven nog hebben uit haar ouderlijke goed twee
beddens en peulen, twee kussens met de toogen daar op. Sullen de aanstaande egteluiden als vader en
moeder verpligt sijn de zoon Jan Hendrik een ambagt op haar kosten te laten leeren waermede de kost
behoorlijk kan verdienen. Zullen sij alle haar kinderen behorelijk ter school moeten laten gaan en lesen en
schrijven te laten leeren en haar kost en kleer nae staats gelegentheyt verschaffen en daarin onderhouden
tot zij in staat sijn haar kost te verdienen en wanneer sij reeds een ander dienen en als dan eens siek of
zugtig worden als ook een vrijen toegang tot haar ouderlijke huis beholden en daar dan moeten nae
vermogen onderhouden worden. Is bedongen dat wanneer een of meer der kinderen komt te overlijden ten
huise van haar ouders als dan haare nalatenschap daar aan ook sal verblijven, mits als dan an de
overledene besorgt worde een eerlijke begravenisse. Tot profijte nakominge dan nu van dit alles sullen de
aanstaande eheluiden verbinden haar personen en goederen en nog tot meerder securiteit van dien de
weyde bij de Pongers woninge gelegen groot ongeveer een en een half dagwerk als een speciael
gerichtelijk hypotheecq daarvoor verbinden, gelijk hij Teunis Hobrugge als bruidegom en Janna
weduwe van Derk Pongers als bruid, onder assistentie van haar verkoren en ad hune actum
geadmitteerden momber dan ook verklaren sulx te doen volgens haar eygen hands onderteekeninge en
verklaring bij desen. Waarmede dan ook de ondergetekende mombairen verklaren haar pleegkinderen in
geenen deele voor soo verre haar nae een naukeurige taxatie der ouderlijke goederen heeft gebleken te sijn
benadeelt off verkort. Ter waarheids oirkonde dese getekent binnen Goor den 18 augustus 1764.
Onderstond. Dit is het merk Y van Janna weduwe Derk Pongers als bruid, dit merk Y is eygenhandig
getrokken door Teunis Hobrugge als bruydegom,Tobias van Ommen als mombaar van de bruit, Henrik
Truykes als mombaer, dit is Y merk van Gerrit Ebbekink als momber, Gerrit van Ommen als getuige,
Gerrit Weerman als getuyge.
Hebbende voorgemelde gesubstitueerde verwalter richter Knape mij ondergeschreven gerapporteert dat
voorschreven weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard den boedel
opgenomen en de kinderen niet benadeelt te sijn en dat sij mombaeren der kinderen interesse als nae
rechte souden bevorderen en daarop voorstaande mombaarstellinge en kinderscheidinge hadde
geapprobeert. Joan Jalink verwalter richter.
Actum Goor den 23 october 1764.
Coram gesubstitueerde verwalter richter proc. B.J. Knape.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Lambert ten Bos weduwenaar van wijlen Aeltien Rijrink ten overstaan
van Hendrick Rijrink en Gerrit Hoevink als respective bloedmombaeren over sijne twee minderjarige
kinderen bij wijlen sijn ehevrouw voornoemt in echte geteelt, een wettig erfmaag en
kinderscheidinge gehouden, als met namen Jan Harmen en Hendrina ten Bos en sulx als hier
navolglijk sal komen te geblijken. Eerstelijk hebben de vader en mombaren te samen overslagen den

rijkdom van deser boedel en daar tegen de schulden vandien. Zoo is bevonden dat deselve bij tegens
malkanderen balanseeren, egter uit consideratie bewijst hij aan voorgenoemde kinderen voor moederlijke
goed aan een jeder een somma van vijftig caroli gulden en te mogen ontfangen als sij mondig sijn off
binnen de mondige jaaren komende te trouwen. Daar en boven te samen goedgevonden dat eene van deese
kinderen ongetrouwt komende te overlijden, sullende derselver nalatenschap van het eene kind devolveren
en versterven op het langstlevende. Ten tweeden sullen voornoemde kinderen van dit haar toegeweesen
capitaal de interesse profiteren als wanneer deselve vieftien jaeren oud sijn geworden en sulx tegen drie
percento jaerlix; daar en boven sal de vader gehouden weesen om de zoon een handwerk te laaten leeren
waar in hij de beste sin en genegentheid sal hebben en de dogter het naayen laaten leeren. Sullende de
dogter haar wijlen moeders kiste en kleederen en hetgeene verders daar in bevonden sal worden voor haar
ellen profiteren en wanneer mondig is of komende te trouwen de beddinge met sijn toebehoren. Voor
welke dit haar toegedeelde moederlijke goed de vaders overige vaste goederen sullen sijn en blijven
verbonden als in specie een stuk land de Knotten plaats groot ruim een half mudde land gelegen in den
Stokkemer esch. Ten derden sal de vader gehouden weesen om voornoemde kinderen ter schoolen laaten
gaan, leesen en schrijven laten leeren en haar verders in de vreese Gods opvoeden. En sal dese gesteld
worden in handen van den heere verwalter rigter van Kedingen en desselfs ratificatie en approbatie te
versoeken en dat in het prothocoll van kinderscheydingen moge geinsereerd worden. En verklaren sij
mombaeren bij hare beste geweeten dat dese haare pupillen hier door niet sijn benadeelt; ten welke einde
sij dese nevens de vader Lambert ten Bos eygenhandig hebben getekent en gehandmerkt en door vyer
dagholderen als getuigen gesterkt.
Gedaan Goor den 23 october 1764.
Onderstond. Lammert ten Bos, Gerrit Hoevink als momber, dit is Y het mark van Hendrik Rijrinck als
mombaar selfs getrokken, Coenraad ter Swaak als dagholder, Carel Willem Bakker als dagholder, Geurt
van Ommen als dagholder, Garryt Jan Beekman als daghholder.
Hebben voorgemelde gesubstitueerde verwalter richter Knape mij ondergetekende gerapporteert dat
voorschreven vader en mombaeren aan hem bij handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard dat den
boedel opgenomen te hebben en de kinderen in desen niet benadeelt sijn. Voorts dat sij mombaeren der
kinderen interesse souden bevorderen als rechtens en dat sijn edele daarop voorschreven
mombaerstellinge en kinderscheydinge hadde geapprobeert, Joan Jalink verwalter richter.
Actum Goor den 16 november 1764.
Coram gesubstitueerde verwalter richter proc. B.J. Knape.
Copia
Op heden den 14 nofember 1764 is er een vrindelijke maag of kinderscheydinge gehouden en gemaakt
tussen Jan ten Dam weduwenaer van wijlen Hermina Wimelink en sijn minderjarige zone Hendrik
ten Dam bij gemelte ehevrouw in egte verwekt en wel in presentie van die naeste bloedmombaren als
Berent Wiemelink en Hendrik ten Dam en vaders bloedvrinden en getuygen op manieren als volget. Ten
eersten sal het voornoemde kind voor moederlijke goed hebben en trekken, wanneer het koomt te trouwen
of vijff en twintig jaeren is oud geworden, de somma van ses caroly gulden, ik segge f 6 en daarbij het
ambagt van weven te laten leren en verders de moeders kiste en die klederen soo linnen als wollen tot
haere lijfe gehoort hebbende soo en als heden bevonden worden. Ten tweden daar bij belooft de vader het
kind na huys vermogen en soo veel doenelijk is in den Heeren vreese op te voeden, leesen en schrijven te
laeten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen en wat tot sijn lijff behooren behoorlijk te
onderhouden des tijd toe hij in staat sal sijn om te kunnen dienen. Voorts soo lange ongetroud is, siek of
sugtig sijnde of wordende altoos ofschoon die vader weder hertroud een vrijen ingang sal hebben in het
huis of plaasjen Costers genaamt en in sullen val na huisvermogen verpleegt worden in eeten, drinken,
linnen en wollen onderhouden; en te sterven komende eerlijk ende nabuurlijk ter aerden bestaat worden.
Daar en tegen sal het beloofde ten huises beste verbliefen. Ten derden die mombaren in desen gemeld
mede onder desen gerigte wonende verklaren nae haar beste wetenschap hier in gedaan te hebben en het
kind niet benadeelt te hebben. Derhalven word den heer rigter van Kedingen versoght deses van
gerigtswegen te mogen approberen. Deses ten waaren orconde is deesen door die vader, mombaeren en

getuigen sonder erg of list getekent. Binnen Markelo op dato voorschreven.
Onderstond. Jan ten Dam, Berent Wijmelinck, Henderik te Dam, Harmanus Dockhoorn als getuige, dit is
het Y mark van Jan Rensink als getuygen, sulkes getuyge ick Derk Hendrik Gorkink.
Hebbende voornoemde gesubstitueerde verwalter richter Knape mij ondergeschreven gerapporteert dat
voorschreven vader en mombaeren aan hem bij handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard het kind in
desen niet benadeelt te sijn en dat sij mombaeren des kinds interesse souden bevorderen als rechtens is en
dat sijn edele daarop voorstaande mombaerstellinge en kinderscheidinge hadde geapprobeert.
Joan Jalink verwalter richter.
Actum Goor den 16 november 1764.
Coram gesubstitueerde verwalter richter proc. B.J. Knape.
Copia
Op heden 14 nofember 1764 is er een vrindelijke maag en kinderscheidinge gehouden en gemaakt tussen
Trientien ter Burg weduwe van wijlen Jan ten Bos en haare minderjarige kinderen als drie zoonen
en drie dogteren; die soonen met namen Jan, Hendrik en Garrit en die dogters met namen Aaltjen,
Hendrica en Clara, bij gemelte haar eheman in egte verwekt en wel in presentie van die naaste
bloedmombaeren als Geradus ten Dam en Otto Bluymink en verders bloedvrinden en getuigen op maniere
als volget. Ten eersten sullen die voornoemde kinderen hebben en trekken wanneer dieselve komen te
trouwen of dieselve vijff en twintig jaaren sijn oud geworden, het huis, hoff, recht en geregtigheden, soo
als het heeden bevonden worde en wel het soo genaamde Timmermans; daar en tegen sullen die
voornoemde kinderen aen die moeder hebben uit te keren een somma van hondert en twalef gulden en tien
stuyver, ik seg f 112-10, ad twintig stuyver het stuk, dog niet eerder als een van die voornoemde kinderen
hetselve antasten en voorts den inboedel des huises voor die moeder, alles wat namen mogten hebben;
edog die moeder sal de inkomsten trekken van voornoemde huis soo lange het eene van die voornoemde
kinderen aentasten. Ten tweden daarbij belooft die moeder dese kinderen nae huisvernogen en soo veel
doenelijk is in des Heeren vreese op te voeden in eeten, drinken, linnen en wollen en wat tot haren lijfe
behooren behoorlijk te onderhouden den tijd toe sij in staat sullen sijn om te kunnen dienen. Voorts soo
lange ongetroud sijn, siek of sugtig sijnde of wordende altoos ofschoon die moeder weder hertrout, een
vrijen ingang sullen hebben bij die moeder en na sulken na huisvermogen verpleegt worden in eeten,
drinken, linnen en wollen onderhouden. En te sterven komende eerlijk en nabuurlijk ter aerden bestaat
worden. Daar en tegen sal haar nalatenschap verbliefen, daar sij worde verpleegt. Ten derden die
mombaren in desen gemelt mede onder Markel wonende verklaaren na haar beste wetenschap hierin
gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te sijn. Derhalven word den heer rigter van Kedingen
versoght dese van gerigtswegen te mogen approberen. Deses ten waaren orconde is dese door die moeder,
mombaeren en getuigen sonder erg of list getekent. Binnen Markelo op dato als voorschreven.
Onderstond. Dit is het mark van Trintien ter Burg selfs getrokken, Gradus ten Dam, Otto Bloemynck,
Harmanus Dockhooren als getuige, dit is Y het mark van Jan Rensink als getuyge, sulks getuyge ick Derk
Hendrik Gorkink.
Hebbende voorschreven gesubstitueerde verwalter richter Knape mij ondergeschreven gerapporteert dat
voorschreven weduw en mombaeren aan hem bij handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard de
kinderen niet benadeelt te sijn en dat sij mombaren der kinderen interesse souden bevorderen als rechtens
is en dat sijn edele daarop de voorstaande mombaarstellinge en kinderscheidinge hadde geapprobeert.
Joan Jalink verwalter richter.
Actum Goor den 29 november 1765.
Compareerde Willemken Luisman weduwe van wijlen Hendrik Brinkmans en Tonis Brinkmans en
Hendrik Krooshoop en hebben navolgende momberstellinge en kinderscheydinge ten fine van approbatie
overgegeven, zoo geapprobeert word mits desen.
Op heden den 27 november 1765 ie er een vriendelijke maag of kinderscheydinge gehouden en gemaakt
tussen Willemken Leusmans weduwe van wijlen Hendrik Brinkmans en haar mynderjarige
kinderen, eenen soone en twee dogters, de zoon met name Albert en die dogters met naeme

Jenneken en Janna, bij gemelden haare eheman in egte verwekt en wel in presentie van die naaste
bloetmombaeren als Tonis Brinkmans en Hendrik Krooshoop en verdere bloetvrienden en getuige op
manniere als volgt. Ten eersten sullen die kinderen voor haar vaderlijke goet hebben en trekken wanneer
dieselve komen te trouwen of vijf en twintig jaare sijn oud geworden, soo sal dan die zoone Albert hebben
een somma van een hondert caroli gulden, ik segge f 100, daarbij een tweejarig gust beest en alle zijn
vaders timmergereetschap soo als heden bevonden worde. En die dogters sullen hebben jeder een somma
van een hondert caroli guldens, ik segge f 100, daarbij jeder een koe naast die beste en jeder een
rasymarokken jak en een saaydedomen rok, een sijde voorschort, twee bedden, kussens, een peluwe, twee
paar lakens, twee paar kussenslopen, een paar stoelen en eene spinnewiel. En die jongste dogter dan nog
een kiste. Ten tweeden daar bij belooft die moeder dese kinderen na huisvermogen en soo veel doenlijk in
des Heeren vreese op te voeden, lesen en schrieven te laten leren, in eten en drinken, linnen en wullen en
wat tot haar lijfe behooren, behoorlijk te onderhouden tes tijdes toe sij in staat zullen zijn om te kunnen
dienen. Voorts soo lange ongetrout zijn siek of sugtig sijnde of wordende altoos, ofschoon die moeder
weder hertrout, eene vreie ingang sullen hebben in het huis en op het plaasjen Brinkmans genaamt en in
sulken val na huysvermogen verplegen in eeten en drinken, linnen en wollen onderhouden. Indien te
sterven komende eerlijk en nabuirlijk ter aerden bestaat worden. Daar en tegen zal het beloofde ten
huisbesten verblijven. Ten derden voor dat en al het voorschreeven stelt de moeder ten waaren onderpand
het Nuwe lant groot drie schepel leggende tussen Broek Jan en Stegeman zijn land en het stuk van
Sligman is aengekoft leggende tussen het lant dat onder de Oldenhoff gehoort, beyde onder Markel
gelegen. Ten einde de mombaren of kinderen in kas van misbetalinge van het voorschreven beloofde haar
daar aan ten allen tijden kost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen. Ten vierden die mombaren in
deese gemelt mede onder Markel woonende verklarende na haare beste wetenschap hier in gedaan te
hebben en die kinderen niet benadeelt te zijn. Derhalve word den heer rigter van Kedingen versogt dese
van gerigtswegen te moogen approberen. Deses ten waren oorconde is deses door de moeder, mombaren
en getuygen zonder erg of lust getekent. Binnen Markel op dato voorschreven.
Was getekent. Dit is het Y mark van Willemken Luysman als moeder, dit is het Y mark van Tonis
Brinkmans als mombaar, dit is Y het mark van Hendrik Krooshoop als mombaer, dit is Y het mark van
Jan Lefelink als getuyge, dit is Y mark van Harmen Leusmans als getuge, sullekes attesteere ik Derk
Hendrik Gorkink.
En hebben vervolgens de moeder en mombaren met handtastinge in eedes plaatse verklaart de kinderen
voorgemelt niet te hebben benadeelt. B.J. Knape verwalter richter.
Actum Goor den 7 april 1766.
Compareerde Derk Strick weduwenaar van Ante Meyrink en Albert Strick en Derk Meyrink als
mombaren en hebben navolgende kinderscheydinge ten fine van approbatie overgegeven, wordende
deselve mits desen geapprobeert.
Op heden den 7 april 1766 is er een vrindelijke maag of kinderscheydinge geholden en gemaakt tussen
Derk Striks weduwenaar van wijlen Ante Meyrink en zijn minderjarige zoon Roelof Strick bij
gemelde zijn ehevrouw in egte verwekt en wel in presentie van die naaste bloetmombaren als Albert Strik
en Derk Meyrink in Goor en verders bloetvrinden en getuygen op maniere als volgt. Ten eersten zoo zal
het voornoemde kindt voor moeders goet hebben en trekken wanneer hetzelve koomt te trouwen of vijf en
twintig jaar is oud geworden die zomma van ses caroly gulden, segge f 6; daarbij die moeders kleeren, soo
linnen als wullen tot haare lijve gehoort hebben en zoo als heden bevonden worde. Ten tweden daarbij
belooft de vader het kint na huisvermogen en soo veel doenlijk in des Heeren vreese op te voeden, leesen
en schrijven te laeten leeren en eten en drinken, linnen en wullen en wat tot zijn lijff behoort, behoorlijk te
onderhouden ten tijd toe hij in staat sal zijn om te kunnen dienen. Voorts soo lange ongetrout is, siek of
sugtig zijnde of wordende altoos, ofschoon de vader weder hertroude, een vrijen ingang zal hebben in het
huis of plaatsjen van Derk Strick. In zulken val na huisvermogen verpleegt in eten en drinken, linnen en
wullen onderhouden worden en te sterven komende eerlijk en nabuirlijk ter aarden bestaat worde. Ten
derden die mombaren in desen gemelt mede onder Markel en Goor wonende verklaren na haar beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en het kint niet benadeelt te zijn. Derhalven word de heer richter van

Kedingen versogt deeses van gerigtswegen te mogen approberen. Des ten waren oorcond is deeses door
die vaeder, mombaren en getuigen sonder erg of list getekent. Binnen Goor op dato voorschreven.
Onderstont. Dit is het Y mark van Derk Striks, Albert Strik als mombar, Derk Meyrink als mombar, Gerrit
van Ommen als getuyge, Frederik Wibbelink als getuge.
Actum Goor den 26 april 1766.
Compareerde Jenneken Endemans weduwe van wijlen Jan Wevers en Jan Pierick en Harmen Lammers als
mombaren van de minderjarige kinderen met namen Hendrik en Berendina Wevers en hebben navolgende
maagh of kinderscheydinge ten fine van approbatie overgegeven, zoo word deselve geapprobeert mits
desen.
Op heden den 23 april 1766 is er een vrindelijk maag off kinderscheydinge geholden en gemaakt tussen
Jenneken Endemans weduwe van wijlen Jan Wevers ende haare minderjarige kinderen als een
zoone met naemen Hendrik een een dogter Berendina bij gemelte eheman in egte verwekt en wel in
presentie van die naaste bloetmombaeren als Jan Pierick tot Goor en Hermen Lammers onder Markel en
verders bloetvrinden en bijgeroepen getuygen op manniere als volgt. Ten eersten zullende die voornoemde
kinderen voor vaederlijke goed hebben en trekken wanneer die selve koomt te trouwen of vijf en twintig
jaeren zijn oud geworden, die soone een somma van vijftig caroly gulden, segge f 50 en een nuwe kiste at
4 voet lank en een nuw laekens onderkleet na behoren en die dogter ook een somma van vijftig caroly
gulden, segge f 50, met twee bedden, twee kussens, een pueluwe welgestopt, drie lakens, twee paar
kussensslopen en dan nog tien gulden aen geld voor haar bruytkleed. Ten tweeden daarbij belooft die
moeder dese kinderen na huisvermogen en soo veel doenlijk is in des Heeren vreese op te voeden, lesen en
schrieven te laten leren, in eeten en drinken, linnen en wollen en wel tot haere lijve behorende behoorlijk
te onderhouden des tijds toe sij in staat zullen zijn om te kunnen dienen. Voorts zo lange ongetrout zijn,
siek of sugtig zijnde of wordende altoos, ofschoon die moeder weder hertrout, eenen vrijen ingang zullen
hebben in het huis of het plaasjen Endemans genaamt. In sulken val na huisvermogen verplegen in eeten
en drinken, linnen en wollen en te sterven komende eerlijk en naebuerlijk ter aarden bestaat worden. Daar
en tegen zal het beloofde zoo lange zij ongetrout zijn die halfte in het huys vervallen zijn en die andere
halfte van die voorschreven kinderen van het eene op het andere sterven. Ten derden voor dit en alle het
voorschreeven stelt die moeder ten waarden onderpant het Koelen stukke genaamt liggende in den Oord es
langes die Clumper sijn land zuidwaard en langes die Kuypers zijn land noordwaard en beyde enden aan
den gemeenen weg door haar wordende beboud onder Markel gelegen. Ten einde de mombaeren of
kinderen in kas van misbetalinge van het voorschreeven beloofde haar daar aan ten allen tijde kost en
schaedeloos sullen en kunnen mogen verhalen. Ten vierden die mombaeren in desen gemelt mede onder
Goor en Markel wonende verklaeren na haar beste wetenschap hier in gedaan te hebben en die kinderen
niet benadeelt te zijn. Derhalven word den heer rigter van Kedingen versogt deses van gerigtswegen te
mogen approberen. Deses ten waeren oorkonde is deses door die moeder, mombaeren en getuigen sonder
erg of list getekent binnen Markel op dag en datum als voorschreven.
Onderstont met verscheyden marken en handen. Dit is het mark Y van Jenneken Endemans als moeder, dit
is Y het mark van Jan ten Pierick als mombaer, dit is het Y mark van Harmen Leemmans als mombaar, dit
is Y het mark van Berent an die Belte als getuge, Jan Leusman als geteuge, sulkes attestere ik Derk
Henderk Gorkink.
Actum Goor den 22 may 1766.
Compareerde Jenneken Kooymans (Stoevelman) weduwe van wijlen Jan Kooymans (Trutman) en Jan
Waanders en Boom Jan als mombaren en hebben na verklaringe te hebben gedaan dat de kinderen hierna
vermelt nog in het eene of andere waren benadeelt en navolgende kinderscheydinge ten fine van
approbatie overgegeven soo als deselve geapprobeert word mits desen.
Op dato ondergeschreven is er tussen Jenneken Kooymans weduwe van wijlen Jan Kooymans ter
eener en Jan Waanders en Jan op den Boom (Slot) als mombaren van de kinderen van Jenneken
Kooymans met namen Garridina, Harmina en Jenneken, dese navolgende kinderscheydinge gemaakt.
Ten eersten belooft de moeder jeder kint bij haar mondige jaaren of wanneer sij komen te trouwen voor

haar vaderlijke deel de somma van drie hondert guldens neffens een koe, twee bedden met haar toebehoor,
een kiste met haar toebehoor. Ten tweeden belooft de moeder dese voornoemde kinderen bij haar in huis
te houden tot de tijd toe dat se in staat zijn om te dienen of haar kost te winnen en ook zoo lange in kost en
kleren te onderhouden. Verders ook altijt als siek of zugtig wordende een vrijen toegank in huis houdende.
Ten derden is de moeder met haar oudste dogter Garridina overeengekomen dat zij kan en mag trouwen
bij haar op de plaatse, edog zoo zij onvermoedelijk zig met haar niet zou konnen verdragen zal sij haar
beloofde vaderlijke goet nochtants nae haar trouwen kunnen eischen en de plaats op orders van de moeder
ten allen tijde moeten ontruimen. Ten vierden dog evenwel dien dese voornoemde dogter Garridina met
haren toekomende bruidegom wel met de moeder zou leven sullen deselve kinderen van die beyden
voorkomende in het huis opgevoet worden en nae doode van de voorschrevene moeder Jenneken
Kooymans, dit bovengenoemde eerstelijk nakomende, zullen deselve het plaasjen Kooymans met alle zijn
lusten als ook de geheele inboedel in eygendom hebben en behouden, mits aan jeder sullen uitkerende
voor moederlijke porsie de somma vijftig gulden, segge f 50, voor welke zomma het plaasjen Kooymans
verbonden blijft. En zal dese ten fine van approbatie aan de richter worden gepresenteert om mede te
worden geregistreert. In oorkonde der waarheyt hebben mombers, moeder en bruyt en bruidegom neffens
getuigen eigenhandigh getekent.
Goor den 21 mey 1766.
Onderstont. Jenneken Koymans als moeder, dit is Y het mark van Jan Waanders als momber, Bom Jan als
momber, dit is Y het mark van Gerridina Kooymans als bruit, dit is Y het mark van Teunis Koelmans als
bruidegom, Berent Flypogh als getuige.
Actum Goor den 6 juny 1766.
Verwalter richter dr. Joan Henrik Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters.
Erschenen Jan Schreurs weduwenaar van wijlen Dina Schreurs alsmede Engbert Dubbelink en Jan
Garritsen als mombaeren en hebben na verklaringe te hebben gedaan dat de kinderen in dese
momberstelling of kinderscheydinge gemelt in het een of ander niet waren benadeelt en navolgende
kinderscheydinge of momberstellinge ten fine van approbatie overgegeven soo als deselve geapprobeert
word mits desen.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven is opgerigt, gehouden en gesloten een wettelijk accoort in forma
maegscheydinge of kinderscheydinge tusschen Jan Garritsen (Geelink) genaamt Schreurs weduwenaar
van wijlen Dijne Schreurs ter eender sijde ende sijne 3 kinderen met naeme Berent en Hendrik en
Aeltjen, soo hij bij sijn salige egtgenoot voornoemt egtelijk heeft verwekt en desselfs minderjarigheyt
geassisteert door de hiertoe bevoegde en gestelde mombaeren hier onder geteekent ter andere sijde. Ende
sulks in diervoegen voor het moederlijke goet van de opgemelde kinderen soo en als na bevint van saeken
betaemt, aldus geconditioneert gelijk als hier naa is volgende. Dat Jan Schreurs opgemelt belooft en op sig
neemt om aan sijne drie opgemelde kinderen voor haer moederlijk goet eens voor al te geeven eene
somma ad hondert gulden. Van welke penningen de twee soons naemlijk Berent en Hendrik sullen hebben
elk voor sig 25 gld ende het meysjen Aeltjen voor sig de somma ad 50 gulden met de kiste ende de
kleederen van sijn overleeden moeder soo als tot haeren lijve heeft behoort, met nog twee bedden
behoorlijk met veederen gevult en toebehoorende peul en kussens en wat dus meer is, alles na de reeden.
Welke goederen de kinderen sullen hebben te genieten ten haeren profijte als sig haar mondige jaeren
hebben bereykt of soo se soude komen te trouwen met wel en weten van haer vader ofte die geen welk als
het meeste bevoegt is en over haar dat stuk te seggen heeft. Waer en teegens sal meergemelde en
boovengenoemde Jan Schreurs behouden de goederen en effecten welke hij met wijlen sijn egtgenoot
heeft beseeten ende nog is eygendoemlijk besittende, soo gereede en ongereede, sonder exemt wat naeme
mag hebben. Blijvende nog daer en boven als vader aan de kinderen gehouden om deselve naa behooren
op te trecken en te verpleegen in eeten en drinken en kleedinge, ook ter schoolen laeten gaen, leesen en
schrijven te leeren en met de soons ook soo sij te hebben en een ambagt te leeren, dat laeten doen om
alsoo te sijner tijt hun kost te kunnen winnen en de kinderen niet te min sig aan de gehoorsaemheyt van
haeren vader en die welke het opsigt over deselve is toevertrouwt na behooren verpligt te onderwerpen.

Wordende de kinderen voor het beloofde ouderlijk goet tot een speciael onderpant geset het gedeelte in de
soogenaemde Kloppersmaat in het Elsenerbroek kennelijk in het goor geleegen soo van of uit het erve
Ribbers is angekoft en tot nog toe jaerlijks met de bouwman of gebruiker des goets Ribbers wort gehooyt
in maetschappe en dat nog niet afgedeelt, om daar aan in val van onverhoopte misbetalinge te konnen en
mogen verhaelen na vereysch. Wijders is geconditioneert dat het voornoemde moederlijke goet soo en als
de kinderen belooft en toegeweesen is, sal bij versterf van de voornoemde pupillen vererven van eene kint
op het ander tot de langstleevende toe. Aldus in forma voorschreeven is deese kinderscheydinge opgerigt
om te strekken naa behooren en ten dien eynde door contrahenten, te weeten de vader der kinderen ende
de angestelde mombaren neffens anweesende getuigen wettig sonder arg ofte list onderteekent.
Datum in Elssen den 5 junius anno 1766.
Onderstont. Jan Schreurs als vader, Engbert Dubbeling als mombaer, Jan Gerritsen als momber sijn Y
mark, Eberd Voussank als getuige, Jan Reef als getuege, Hendrik Beumers testis en hebbe het
bovenstaande maegscheyt geschreeven, Joan Henrik Jalink verwalter richter.
En hebben voorschreven vader en mombaeren met handtastinge in eedes plaatse aan mij verklaart den
boedel soo veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinderen niet benadeelt te sijn. Voorts dat sij
mombaeren de kinderen haar interesse zullen bevorderen als rechtens is.
Actum Nienhuis den 27 januar 1767.
Coram Judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Joost Croon en Jan Hendrik Nijlandt.
Erschenen Aaltjen Olmerinkhoff weduwe van wijlen Hendrik Hendriksen Wassink. Voorts Arend
Wassink en Berent Olminkhoff als mombaeren van de vier onmondige kinderen met namen Jan,
Hendricus, Jan Berent en Hendrina Wassink. Welke kinderen comparante bij wijlen haar eheman in echte
verwekt heeft en hebben dese hier nae geregistreerde momberstellinge en kinderscheydinge ten fine van
approbatie overgegeven gelijk deselve geapprobeert word mits desen.
Copia
Op heeden dato ondergeschreven heeft Aaltjen Olmerinkhoff weduwe van wijlen Hendrik Hendriksen
Wassink als sig weder in tweede huwlijk willende begeven met Hendrikus Bekkeman, ten overstaan
van Arent Wassink en Berent Olmerinckhoff als respective mombaeren over haare vier onmundige
kinderen bij haar wijlen eheman voornoemt in echte geteelt met namen Jan, Hendrik, Jan Berent en
Hendrica Wassinck, een wettige erfmaag en kinderscheydinge gehouden in voegen zoo als hier onder is
geexprimeert en uitgedrukt. Eerstelijk door haar weduwe en mombaeren te samen overslagen den staat des
boedels zo van schult als onschult zo thans en voor tegenwoordig staat, waarbij wel expresselijk word
geconvenieert en gepersisteert bij de maag of kinderscheydinge van dato den 28 mey 1756 door den
overledenen met de mombaeren over het onmundige dogtertjen (Janna) bij sijn wijlen ehevrouw
Janna Satink in echte geteelt gehouden, welke alnog in allen deelen hier mede stand grijpen, gelijk mede
de huwelijke voorwaerde van den 29 january 1754 door den overleden met sijn wijlen ehevrouw opgerigt.
Dat omtrent het ouderlijke patromonium voor Arent en Jenneken Wassinck als hetselve nog niet hebben
genoten, het welke sij alnog uit deezen boedel sullen mogen eyschen. Vervolgens zal den oudsten zoon
Jan Wassinck het leenhorige en aan den huyse Hengelo leenpligtige erve Kleyn Wassinck na leenregte
aanvaerden als wanneer dieselven den ouderdom van 30 jaeren sal bereyken, mits de schulden of vaste
verbanden daarop staande ook tot sijnen last zal moeten neemen. Sullende sij weduwe egter den vollen
eygendom van dit leenpligtige erve en verdere allodiale eygendom alnog tot daar toe aan haar behouden
waaruit sij aen voornoemde kinderen eens voor alle en tot een finaal afstant van vaderlijk goed zal hebben
uit te keeren aan een jeder een somma van vieftig caroly gulden, met elk een kiste en een behoorlijk
bruidegoms en bruytskleet en aan het meysjen behoorlijke beddinge met sijn toebehoren met een
melkgevende koe. Sullende het voorkind nae landregte in het vaderlijk goet nae cota meede nogh voor een
kindsgedeelte succederen. Sullende voornoemde kinderen dit haar vaderlijk goed haar te vooren gaan als
wanneer deselve den ouderdom van vieftien jaeren sullen bereyken en sullen deselve nog ongetrouwt
sijnde en buitens huis sijnde siek of sugtig worden, een vrijen toeganck in het huis mogen nemen en haar
nae huises vermogen verpleegt worden. Sal de moeder verders gehouden wesen om de kinderen in de
vreese Gods op te voeden, haar ten scholen laten gaan en leesen en schrijven laten leeren en het meysjen

mede behoorlijk het nayen laaten leeren en sal dit aan de kinderen toegelegte patrominium, als wanneer
ongetrout mogten komen te overlijden, devolveren en versterven van het eene kint op het andere tot de
langstlevende toe. Sal de moeder mede nog gehouden weesen de soons een handwerk te laaten leeren
waarin sij de beste sin sullen hebben. Vervolgens soo verbint sij weduwe voor de kinderen dit haar
toegelegte vaderlijke goed tot een reeel hypotheek en onderpand de soogenaamde Gorsvelts maate gelegen
in het Elsenerbroek kennelijk gelegen tusschen Kolhoops land. Waarmede dan de maag of
kinderscheydinge in soo verre is gesloten, verklaerende de mombaeren dat haare pupillen daar door niet
benadeelt zijn en sal deselve gepresenteert worden aan den weledelen gerigte van Kedingen om de
approbatie van deselve te versoeken en in het protocoll van kinderscheydinge moge geregistreert worden.
Ten welken eynde dese door haar weduwe en mombaeren nevens vier dagholderen hierbij geroepen, is
ondertekent op het erve Klein Wassinck den 26 january 1767.
Onderstond. Dit is Y het mark van Aeltjen Olmerink weduwe Wassinck selfs getrokken als bruydt,
Hendericus Beekeman als bruidegom, Arent Wassink als mombaer, Berent Olminkhof als mombar,
Coenraad ter Swaak dagholder, Marten van Dijk als dagholder, Jan Wassinck als dagholder, Jan
Haspierick als dagholder. J.H. Jalink verwalter richter.
Voorts hebben vorenstaande mombaaren als mede de moeder van de onmondige kinderen in eedes plaatse
verklaart de kinderen in het minst niet benadeelt te hebben noch tot haren voordele geweest te sijn en
vervolgens de kinderen interesse sullen bevorderen als regtens is.
Actum Goor den 2 may 1767.
Verwalter richter dr. Joan Henrik Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters.
Erschenen Garryt Schottink weduwenaar van Harmina Meenderink. Voorts Jan Lubbers en Berent
Schottink als mombaeren van de minderjarige Arent Jan Schottink en hebben dese hiernae volgende
mombaerstellinge en kinderscheydinge ten fine van approbatie overgegeven gelijk deselve geapprobeert
word bij desen.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven is er een deugdige en wettige maagt of kinderscheydinge gehouden
tusschen Garryt Schottink weduwenaer van Harmina Meenderink en de wettige mombaers zijnde in
desen Jan Lubbers en Berent Schottink van zijn mondige soon met name Arent Jan bij zijn vrouwe
voornoemt geprocereert, ten overstaan van zijne naastbestaande vrinden en de verder ondergetekende
getuige op navolgende wijse. Ten eersten sal het onmundige kint met namen Arent Jan hebben te
pretenderen voor moederlijke goet een somma at 300 guldens, segge drie hondert guldens, guldens van 20
stuiver, met sijn overleden moeders kyste met haer kleer so wel linnen als wullen en een koe naest de
beste. Ten tweden sullen sij hem naar de schole laten gaan, hem laeten leeren lesen en schrieven. Ten
derden sullen sij hem laten leeren een ambagt waar voor de onmondige best sin in heeft. Ten vierden sal
den onmundige het voordeel of intresse in dese boven de penningen trekken wanneer hij 20 jaaren out is
of so hij eerder mogt komen te trouwen. Ten vijfden sal de onmondige in het huis onderhouden worden in
eten en in drinken en linnen en wullen tot so lange dat hij sal in staat wesen omme sijne kost te winnen.
Als den onmundige weer wederom kan komen als hij siek of sugtig en niet in staadt waare omme te
dienen, so hout hij een vrijen ingank in het huis omme na huises vermogen in alles te besorgen. So hij
mogt komen te sterven sonder lijves erven so sal sijne nalatenschap voor een eerlijke begravinge in het
huis Schottink verblijven. Dit alles zullen de aanstaande eheluiden en gehouden haare personen en
goederen en nog meede van dien den Loppink kamp gelegen bij Peters kamp an den eenen ende op het
velt in de boerschap Stokkum groot ongeveer 4 schepel lant als een speciaal gerigtelijk hypotheecq
daarvoor verbinden, gelijk hij Garryt Schottink als bruidegom, en weduwenaar van Harmina Meenderink,
en Janna Hondevelds als bruit dan ook verklaren zullen te doen volgens haar eygenhandige
ondertekeninge en verklaring bij desen. Waarmede dan ook de ondergetekende mombaeren verklaren haar
pleegkindt in geene dele voor soo verre haar naar een naukeurige taxaty de ouderlijke goederen heeft
geholden en niet benadeelt of verkort te hebben en derhalven approbaty en registratie als nae regt. Ten
waaren orkonde is dese getekent in Stokkum op den 1 mayes 1767.
Onderstond. Garryt Schottinck als vaeder en brudegom, dit is het Y van Janna Hondevelts als bruit, Jan

Lubbers als mombaer, Berent Schottinck als mombar, Derck Sligman als getuige, Gat Kremers als getuge,
J.H. Jalink verwalter richter.
Voorts hebben vorenstaande mombaeren als mede de vader met handtastinge in eedes plaatse verklaart het
kint in geene deele benadeelt te hebben voor dat hij tot sijn voordeel geweest zijn en dat sij vervolgens het
kind sijn interesse zullen bevorderen als nae rechten.
Actum Goor den 2 may 1767.
Verwalter richter dr. Joan Henrik Jalink. Assessoren Cornelis Soeters en Hendrik Borcherts.
Erschenen Berent Snellink weduwenaer van wijlen Maria Roelvink. Voorts de mombaeren van de
minderjarige kinderen en hebben dese hiernae geregistreerde mombaerstellinge of kinderscheydinge ten
fine van approbatie overgegeven soo als geapprobeert word bij desen.
Copia
Op dato ondergeschreven heeft Berent Snellink (Kuipers) weduwenaer van wijlen Maria Roelvink ten
overstaan van Jan Landever, Harmen Roelvink en Willem Kuiper als respective oomen en
bloetmombaeren een maag en kinderscheidynge gehouden met de vier kinderen door sijn wijlen
ehevrouw met wijlen Sweer Snellink in echte geteelt als namentlijk Aelken, Hendrica, Willemine en
Jenneken Snellink, als ook het kint (Swier) door hem Berent Snellink met sijn wijlen ehevrouw
voornoemt in echte geteelt, alles in voegen als hier onder sal komen geblijken. Also Berent Snellink en
sijn wijlen ehevrouw bij haar houwelijkse voorwaarde samen hebben goedgevonden om de kinderen so sij
Maria Roelvink bij haar wijlen eheman Sweer Snellink in echte geteelt en de kinderen zo uit dat huwelijk
mogte voortkomen eender bij de kinderen hebben gemaakt en dus in haarer nalatenschap eeven nae
souden zijn. Is met hem Berent Snellink en de mombaeren te samen overslaegen den staat des boedels de
welke met een capitaal van duisent rixdalers beswaert is, dien hij Snellinck ten sijnen laste hout en deeze
kinderen daar mede niet belast zullen worden, daer tegens den eygendom aan hem hout. Dat door hem
Snellink en de mombaeren samen overeengekomen dat de vyer eerste voorkinderen voor vader en
moederlijk goet en de laaste Sweer Snellinck genaamt voor moederlijk goet aan een jeder een somma van
een hondert gulden sal geven en bovendien nog aan de vyer bovengenoemde voorkinderen een somma van
een hondert gulden aen haar volgens maagscheit van den 15 may 1762 aen haar gemaakt en van wijlen Jan
Roelvink voormaals op het erve ingekomen. Van welke hondert gulden van dato deses de interesse tegens
drie percento sullen mogen trekken voor welken den eygendom zal zijn blijven verbonden, soo buiten de
versettinge is en bestaanbaar in een stukjen land den Langenwinkel groot vief schepel lant en een mudde
lant genaamt het Loo stukke en een dagwerk hooylant genaamt het Leusmaeten. Vervolgens aan een jeder
vyer voorkinderen een uitset als bij geseyde kinderscheydinge van den 15 may 1762 is geinsereert, welke
bij desen anderen word geinsereert. Welke somma van penningen de kinderen sullen mogen eyschen als
deselve mondig zijn of komen te trouwen met ende neffens den voorgemelten uitset als mede voorgaande
maagscheyt van den 15 may 1762 staat uitgedrukt en bovendien sal aen de soone Sweer Snellinck als hij
vief en twintig jaaren oud is of kwam te trouwen ook nog een melkgevende koe sal moeten gegeven
worden met ende neffens een kiste en een stukjen doek van tyen ellen lanck. Vervolgens de kinderen alle
te samen ter scholen laten gaan, leesen en schrijven te laeten leeren en haar verders in de vreese Gods
opvoeden en alimenteren. Sullende dit aan de kinderen beweesen patrominium devolveren en vererven
van het eene op het ander tot de langstlevende toe. Sullen de kinderen buitens huis sijnde syck of sugtig
worden een vrijen toegank in huis mogen nemen en komen te sterven sal haar beste kleederen en linnen en
de koe voor eene eerlijke begraffenisse in het huis verblijven. Waermede deese kinderscheydinge
invoegen voorschreven is voltrokken en door hem Berent Snellink nevens de mombaren is ondertekent en
door vyer hier geroepen dagholderen gesterkt en sal deselve mede gestelt worden in handen van den heere
rigter van Kedingen om van sijn hoog edele de approbatie deses te versoeken en dat in het protocol van
kinderscheydinge moge geregistreert worden.
Aldus gedaan op het erve Snellink den 2 may 1767.
Onderstond. Dit is het Y merk van Berent Snellinck selfs getrokken, Harmen Roelvink als mombar, dit is
Y het merk van Willem Cuper als mombaer selfs getrokken, Coenraad ter Swaake als dagholder, Jan
Snellinck als momber, dit is het Y mark van Gerrit Effinck selfs getrokken als dagholder, Tunnis Ikkink

als dagholder, Wout Snellink als dagholder, J.H. Jalink verwalter richter.
Voorts hebben vorenstaande mombaeren neffens de vader van de onmondige kinderen met handtastinge in
eedes plaatse verklaart de kinderen in geenen deele benadeelt te hebben maar dat sij tot haeren voordeele
in desen sijn geweest en dat sij vervolgens der kinderen interesse sullen bevorderen als nae rechten.
Actum Goor den 16 may 1767.
Verwalter richter dr. Joan Henrik Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters.
Erschenen Jan Meenderink weduwenaer van wijlen Marya Voords. Neffens Jan Voordes, Hendrik
Lubbers en Harmen Dijkink in qualiteit als voogden van de minderjarige kinderen die Maria Voords heeft
naegelaten en hebben dese hier nae geregistreerde mombaerstellinge en kinderscheydinge aan mij ten fine
van approbatie overgegeven gelijk geapprobeert word bij desen.
Copia
Op heden dato ondergeschreven is alhier op het erff en goed Lubbers in de boerschap Stokkum onder den
edele gerigte Kedingen gelegen een wettige kinderscheydinge en mombaerstellinge opgerigt tussen Jan
Meenderink weduwenaer wijlen Maria Voords en de kinderen die Marya Voords heeft nagelaten,
het eene geprocureerd bij haare voorgemelde eheman Jan Lubbers, genaamd Jan die bij maagscheid
voor den edele gerichte van den 2 maart 1757 ende de mombaeren Jan Voords en Hendrik Lubbers, voor
wettig erkend, zijn vaderlijke goed bewezen, zijnde tans met en neffens de twee kinderen genaamd
Fenneken en Willem welke bij Jan Meenderink geprocureerd heeft over welke Jan Voords en Hermen
Dijkink de mombaerschap aannemen om den onmundige pupillen in alle opsigte voor te staan en na
verpligting hun best en welsijn te bevorderen en voor tegenswoordig na rijpen rade en nauwe overweging
voor het moederlijke goed der onmundigen het nae benoemde geaccordeert. Eerstelijk zo zal Jan
Meenderink op Lubbers het geheele plaatsjen Lubbers liggende en roerende goederen gene uitgesondert
den eigendom behouden. Ten tweden is geaccordeerd dat Jan Meenderink op Lubbers aan genoemde drie
kinderen voor haar moederlijke goed zal geven yder de somma van vijftig, segge 50 caroly gld, en het
meisjen Fenneken een koe en de moeders kiste met de kleeren en kistenvullinge, als ook bedde met zijn
toebehoor na nabuirlijken gebruik en het jongken Willem een goed gust beest en mede een kiste welk aan
haar zal moeten worden betaalt wanneer zij komen te trouwen of 25 jaaren oud zullen sijn, als mede zal
het meisjen als dan een bruidskleed worden gegeven. Ten derden wanneer een der vorengenoemde
kinderen quam te sterven sal het gelt op de langstlevende versterfen dog de andere goederen ten huis best
verblijven. Ten vierden zo neemt Jan Meenderink op Lubbers aan om gemelde kinderen na vermogen in
gesondheid en krankheid te onderhouden en op te voeden en behoorlijk ter school te besteden om lezen en
schrijven te laten leeren. Ten vijfden zo zal Jan Meenderink op Lubbers tot een hypotheek en onderpand,
om in kas van onverhooplijke misbetalinge der onmundige pupillen schadelooshouding voor het
geconditioneerde te verhalen, sijn eigendoemelijke stuk land genaemd het Hoestink stukke gelegen in den
Stokkumer es tussen Roelvinks landen. Dit aldus gedaan op dato den 13 may 1767 en om te strekken nae
behooren van de mombaeren neffens Jan Meenderink getekent.
Onderstond. Jan Meenderink op Lubbers, Jan Vordes als mombaar van beide zijden, Hendrik Lubbers als
mombaar van het kind Jan genaamd, Hermen Dijkink als mombaar, Garryt Schottinck als getuige, Tonys
Wijmerink als getuyge, Jan Meenderink, Adolph Qwack, Joan Hendrik Jalink verwalter richter.
Voorts heeft de vader neffens de mombaeren van de minderjarige kinderen met handtastinge in eedes
plaatse verklaard die kinderen in gene deele benadeelt te hebben maar dat sij tot haare voordeele geweest
sijn en vervolgens der kinderen interesse sullen bevorderen als nae rechten.
Actum Nienhuys mijn vergun der aarden den 9 juny 1767.
Coram Jude J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren J.H. Schimmelpenninck en Joost Kroon.
Gecompareerd in deesen wel edelen gerigte den HWGGestr Heer Johannes Wolter Baron van Coeverden
den Heere van Rander neffens den HWGGestr Heer D. Baron van Hoevell toe Nienhuys beiden als lid der
gedeputeerde Staten van de provintie van Overijssel aangestelde voogden en mombairen over de HWG
Freulen Geertruid Margaretha Elisabeth Baronnesse van Coeverden dogter toe Wekdam en hebben
haar HWGGestr met handtasting in eedes plaats gedeclareert en verklaart in allen deelen als getrouwe

voogden en mombairen het meeste voordeel van haar hierna voorgemelde pupille te behartigen en waar te
nemen en wel in het bijsonder nauwkeurig te sullen agtervolgen het vijfde artikul van ons landregt part. 2
art. 4.
Actum Goor den 14 august 1767.
Verwalter richter dr. Joan Henrik Jalink. Assessoren Hendrik Jalink en Roeloff Roelofsen.
Erschenen Fenneken Beltmans weduwe van wijlen Jan Schottink. Voorts Berent Schottink en Jan
Beltmans als voogden van het onmondige kint bij wijlen haar eheman in egte verwekt en hebben dese
hiernae geregistreerde mombaerstellinge en kinderscheydinge ten fine van approbatie overgegeven zoo als
deselve geapprobeert word bij desen.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven is er een deudige en wettige maagt of kinderscheydinge gehouden
tusschen Fenneken Beltmans weduwe van Jan Schottink en de wettige en geadmitteerde mombaars
zijnde in desen Berent Schottink en Jan Beltmans van haar onmondige kint met name Jan bij haar
man voorbenoemt geprocereert, ten overstaan van zijn naastbestaande vrienden ende verder
ondergetekende getuge op navolgende wijse. Sal het kint Jan wanneer hij den ouderdom van 18 jaaren
bereiket heeft of so hij eerder mogt komen te trouwen bij het ingaan van sijnen egten staat, sullen sij an
hem uyt tellen voor zijnen vaderlijk goet 300 guldens, ick segge drye hondert guldens, at 20 stuver het
stukke. Sal het kint voornoemt daar en boven hebben zijnen overledene vaders kyste met het geene in de
kyste is en een koe. Sullen de aanstaende egtelieden als vader en moeder verplygt sijn het kint een
behorelijk ambagt laten leren en laten leren leesen en schrijven en te onderhouden in eten en in drynken en
verder in linnen en in wullen na huises vermogen en als te besorgen en so hij dan syk of sugtig sal worden
hij altoos een vrijen ingank in het vaderlijk huis houden en om na huis vermogen in alles te besorgen. So
hij voorbenoemt koomt te sterven sonder lijves erven sal zijner nalatenschap voor een eerlijke
begrafenisse in het hues vervallen wesen. Van dit alles sullen de anstaanden eheluden verbinden haar
personen en goederen en nog tot meerder sekerheyt vandien een stukke land gelegen an de eene zijde
langes Schoers kamp en oostwaars an het velt groot een mudde gesay, als een speciael gerygtelijk
hypotheeg daar voor verbynden gelijk hij Jan Vruwink als bruydegom en Fenneken Beltmans, weduwe
van Jan Schottink, als bruyt onder assistentie van haar verkoren dan ook zulx te doen volgens haar
eygenhandige ondertekende mombaers verklaren haar pleegkint in geene delen voor zoo verre haar
naukeurige taxazy der ouderlijke goederen heeft gebleken te zijn benadeelt of verkort. Versoekende
derhalven hier over approbatzy en registratie als na regten.
Ter waarheyt orkonde is dese getekent op het plaasjen Beltmans den 1 aguster 1767.
Onderstond. Fenneken Beltmans wedewe van Jan Schottinck als bruit, Jan Vruwinck als bruydegom,
Berent Schottinck als mombar, Jan Beltmans als mombar, Gerrit Jan Haver als getuige, Hermen Peters als
getuige, J.H. Jalink verwalter richter.
Voorts hebben de mombaeren en de moeder van het onmondige kint bij handtastinge in eedes plaatse
verklaart het kind in genen deele benadeelt te hebben maar tot sijn voordeel geweest te zijn en dat hij
vervolgens het kind voor die interesse sullen bevorderen als nae rechten.
Actum Nienhuis mijn vergun der aarden den 16 oct. 1767.
Coram en juditio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Diederik van Hoevell en Joost Kroon.
Erschenen in desen wel edele gerigte Jan Hendrik Sweers (Wannink) weduwenaer van Fenneken
Lammertink en de wettige en geadmitteerde mombaeren sijnde in desen Tonis Wannink en Jan
Lammertink en hebben overgegeven de hier onderstaande kinderscheiding en momboirstelling en bij
handtasting in eedes plaatse belooft binnen den tijd van vier weken te sullen overgeven een inventaris van
het goet dat sig in des bruidegoms eerste vrouws kist, sijnde geweest de moeder van de in dese
kinderscheiding en momberstellinge voornoemde onmondige kinderen, sig bevond.
Copia
Op huiden dato ondergeschreven is er een deugdige en wettige maag of kinderscheidinge gehouden tussen
Jan Hendrik Swiers weduwenaar van Fenneken Lammertink en de wettige en geadmitteerde

momboirs sijnde in desen Tonis Wannink en Jan Lammertink van haar onmondige kinderen met namen
de sone Jan en de dogter Berentdina bij sijne vrouwe geprocereert, ten overstaan van sijn naast
bestaande vrinden en de verder ondergetekende getuigen op navolgende wijse. Sullen die beide kinderen
boven benoemt hebben voor haar moederlijke goed een somma van f 1000 gld, ik segge tien honderd
guldens, ad 20 stuivers het stuk, de soone f 500 en de dogter f 500 en daar boven sullen sij hebben een
jeder een paart of 50 guldens aan geld en aan ieder een koe naast de beste en de soone daar en boven een
guest beest en als hij koomt te trouwen sullen sij hem geven het bruidegomskleet en wat daar toe hoort,
maar de rok sal weesen sarsy of sije en de kleerkiste die Jan Sweers heeft gebruikt. Sal de dogter
Berendina daar boven hebben haar moeders kiste met twee twilbuuren bedden en beddenvullinge en haar
moeders klere en een puluwe en twee kussens en drie paar kussentoge en drie paar beddelakens en veertig
elle smaldoek en tien elle breetdoek en een bruydkleet, het jak en een sasijdedomen rock en een sijden
schordelrok en wat verder tot het bruydkleet behoord. Sullen sij haar laten leeren lesen en schrijven en het
boven beloofde goed sullen de benoemde kinderen tot haar voordeel hebben wanneer sij viventwintig
jaren oud binnen of sij quamen eerder mogten trouwen, maar het gueste beest sal de sone Jan hebben
wanneer hij twaalf jaren out is. So het mogte gebueren dat de kinderen quamen te dienen en wordende syk
of sugtyg sullen sij een vrijen ingank in het huis hebben omme na huises vermogen in alle haar te
besorgen. So de boven benoemde kinderen komt te sterven sonder levens erven sal haar nalatenschap het
halve goet erven van den eenen op den anderen maar het halven sal voor een eerlijke na begraffenisse in
het huys verblijven. Van dit alles sullende aanstaande eheluiden verbinden haar persoon en goederen en
nogh tot meerder sekerheyt van een stukke land geleegen in den Maarkeler es oostwaars langes Grades
Gorkink sijn land en westwaars langes den kamp van Pongers en met den ende noortwaars an de gemene
weg bij Rosdom gelegen groot ongeveer 16 schepel land, als een speciaal gerigtelijk hypotheecq daar voor
verbinden, gelijk het Jan Hendrik Sweers als bruidegom, weduwenaer van Fenneken Lammertink, en
Hylleken Weerdes als bruit onder assistentie van haar verkoren, dan ook verklaren sulks te doen volgens
haar eigenhandige ondertekening en verklaring bij desen. Weesende dan ook dat ondergetekende
mombaars verklaren haar pleegkinderen in genen dele voor soo verre haar nae een naukeurige taxasy der
ouderlijke goederen heeft gebleken te sijn benadeelt of verkort. Versoekende derhalven hier over
approbatsy en registrasy als nae regten. Ter waarheids orkonde is dese getekent binnen Markel den 14
october 1767.
Onderstond. Jan Hendrik Swiers als bruidegom, Hilken Weerdes als bruid, Teunis Wannink als mombaer,
Jan Lammertink als mombar, Berent Jan Wissink, Hendrik Heuteman, J.A. van Hoevell rigter.
Voorts hebben de momboiren neffens de vader van de twee onmondige kinderen bij handtasting in eedes
plaatse verklaart de twee kinderen in genen deele benadeelt te hebben maar tot haar voordeel geweest te
zijn en soo nodig nadat deese kinderscheiding aan een vernaam mogte geleende sal vertoont sijn na
desselfs gevoelen, so als sulks naa regten sal moeten sijn op dat deselve ten allen tijden naa regte sal
kunnen bestaan, te sullen en willen veranderen en verders bij deselver handtasting in een eedes plaatse en
ten voordeel van de pupillen te sullen en willen behartigen.
Inventaris van de mobile goederen dewelke sig bevinden in de kiste waarvan in de kinderscheiding en
momberstellinge is geregistreert en hier benoemt.
20 elle smaldoek, 5 hemden, 11 over mutsen, 4 onder mutsen, 4 haer doeken, 4 servetten, 4 hullen, 2
tafellakens, 5 bedde lakens, 5 kussentoogen, 3 scholderdoeken, 1 kartoenen, 1 roeden met rotten, een
swart sijden, 5 schorten, 4 sesijen en een stoffen, 1 rase root laken, 4 jakken en een stoffen en een krijtsen,
en een swart rasemarotken, en een estenisnen, 4 borstrokken, 2 kalseminken en 2 stoffen, 4 vislijne, twee
sijde damasten en een swart, en een stoffen, een paar swarte kouschen. J.A. van Hoevell rigter.
Actum Nienhuis mijn vergun der aarden den 27 october 1767.
Coram en juditio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Joost Croon en Harmen van de Maat.
Erschenen in desen wel edelen gerigte Trine Cremers weduwe van Garrit Wansink wegens de hierna
onderstaande momberstelling en kinderscheiding wegens haar kinderen, neffens Jan Rensink en Jan
Wansink als mombaeren van deselve minderjarigen en heeft sij moeder neffens de voogden met
handtasting in eedes plaatse verklaart voor de schiftinge en delinge van dese kinderscheiding gedaan tot

het meeste voordeel der minderjarigen gesteld hebben en sulks tot de meederjarigheid der minderjarigen
blijven.
Alsoo door het overlijden van Garrit Wansink aan comparante Trijne Kremers naa te laten met de
onmondige kinderen de soons genaemt Jan Hendrik en Gerrit en de dogters genaemt Geertrui,
Fenneken, Janna en Grietjen en genoemde weduwe sig genoodzaakt vindende tot voortsetting van haar
bouwerije en toekomst van haar en haare onmundige kinderen wederom te verandersaten dog sulks niet
kunnende doen dan alvorens na landregte een momboirstelling te doen en op te rigten tussen haar en
genoemde kinderen. Sulks doende met dese voorbenoemde momboiren als ooms der onmondige pupillen
van wedersijden en met de naaste bloetverwanten en getuigen. Eerstelijk zo hebben Jan Rensink en Jan
Wansink het momberschap aangenomen gelijk alnog doen door desen om den onmondigen in allen
opsigte als verkoren voogden de interesse der kinderen te bevorderen. Ten tweeden de genoemde
mombaeren Jan Rensink en Jan Wansink sijn na rijpen ondersoek van alle goederen die Garrit Wansink op
Cremers heeft naegelaten aan de weduwe Trijne Kremers en haare ses kinderen voor vaderlijk goed ieder
heeft nagelaten honderd en taggentig gulden voor sijn gerigte portie en de twee soons wanneer 18 jaar oud
sijn een guest beest met ieder een kiste van vier voet en een nabuirlijk bruidegomskleet indien sij koomen
te trouwen en daar en boven een ambagt te moeten laten leeren daar se de meeste lust toe hebben. En de
meysjes ieder bovengenoemd 30 gl, een bedde met sijn toebehoor en een kiste van 4 voet met nabuirlijke
kistenvullinge benevens een bruidskleed wanneer sij kwamen te trouwen. Als ook ieder dogter een koe
boven dit alles. Verder genoemde ses kinderen in gesondheid en krankheid in het huis verpligt en
verpleegt worden na vermogen. Ten derden is goedgevonden en verstaan dat het beloofde goed aan de
kinderen sal moeten betaald wanneer se koomen te trouwen of 20 jaaren oud geworden sijn en in geval
een der gemelde kinderen kwamen te sterven voor en aleer de beloofde penningen ontfangen hadden,
sullen deselve op de langstlevende van het eene op het andere versterfen, maar de andere beloofde
goederen sullen tot voordeel des huys verblijven en daar voor ter aarden worden besteed door een eerlijke
begraffenis. Ten vierden so steld de weduwe Trijne Kremers tot een hypotheecq of onderpand voor het
beloofde een stukjen bouwland genaamd het Loink Loo en de halve Lange stukke beide gelegen kennelijk
in den Stokkumer esch. Dit aldus gedaan in dato den 26 october 1700 seven en sestig en om te strekken na
behoren en de mombaren neffens de weduwe Trijne Kremers en twee der naaste bloetvrinden en
geroepene getuige ondertekend.
Onderstond. Trijne Kremers als moeder met de hand an de penne, Jan Rensink als mombaer, Jan Wansink
als mombaar, Harmen Gelkynck, dit is het Y mark van Jan Konderyk, Jan Lubbers als getuige, Hendrik
Hoevink als getuige, J.A. van Hoevell rigter.
Zijnde dese bovenstaande geapprobeert op conditie dat wanneer na ingenomenheyt en onpartijdig ten
opsigte van de vaste goederen hier aan verbonden een nader gerigtelijk verband moet sijn de moeder
neffens de voogden verklaart sullen koomen verrigten en afhaalen.
Actum Nienhuis mijn vergun der aarden den 27 november 1767.
Coram in juditio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Joost Croon en Mighiel Evertink.
Erschenen in deesen wel edelen gerigte Janna Spenkink weduwe van wijlen Harmen Nijland in desen
geassisteert met Roeloff Freunk neffens in qualiteit als momboiren over de twee onmondige kinderen bij
wijlen haren overleden man Harmen Nijland geprocereert en geteelt ende te wereld gebragt; sijnde de
naamen der voogden en momboiren als volgt Borgert Modders en Beerent van het Hooge Huis. En heeft
sij moeder van de in deese onderstaande kinderscheiding en momberstelling als haren vermelde
geproduceert neffens de hierna benoemde voogden en mombaeren bij handtastinge in eedes plaats in
juditio verklaart en betuigt dat deeses onderstaande kinderscheiding en momboirstelling ten meesten
voordeele van de minderjarigen geschikt ende ingerigt is en hebben sij voogden en mombaeren bij deselve
handtasting neffens de moeder na eedes plaats belooft dese ten meeste voordeel aan deese onmondigen tot
derselver mederjarigheid te behartigen en waer te nemen en in het bijsonder te voldoen aan ons landregt
art 2 en art 15.
Copia
1767 op dag en datum den 26 november is er een wettelike maagscheidinge ingegaan van vrinden als

momboiren van twee onmundige kinderen van overleden Harmen Niland en Janna Spenkink sijne
huisvrouwe nog in leven sijnde hebben geprokelemeert een dogter en zoone, de dogter in name
Marya de oudste, de soone den jongsten in namen Jan. Deese zullen profiteren van het caterstedeken
genaamt het Rommelaer gelegen in het carspel Goor hunne vaderlijke goet. Ten eersten soo wordt hem de
soone belooft een ambagt te laaten leeren of voor hetselve te genieten 25 gld als hij 25 jaeren oud is
geworden en daar en booven sal de soone Jan hebben sijn overledene vaders kiste. Ten tweden sal de
dogter profiteren van het katerstedeken Romelaer hunne grootmoeders kyste en daar en boven de beddens
en het toebehoor als nabuur regt. Ten derden so sullen den twee onmundige kinderen gehouden worden in
leesen en schriven te laaten leeren. Ten vierden sullen de twee onmundige kinderen soo lange sij
ongetrouwt sijn bij sykte of sughter een vrijen ingank hebben op het koter stediken Romelaar hebben en
naa huys beste verpleegt worden. Ten vijfden soo het quam te gebeuren dat een die beide kinderen quam
te sterven sonder lijves erven, soo sal het bewesene goet een eerliken uytvaart ten huis beste sterven. Ten
sesden soo en eenen of den anderen van die twe onmundige wat sal hebben, sullen sij gewinnen boven dit
beloofde goet sullen sij van malkanderen kunnen erven. Dit soo verre met goetvinden van de moeder en
mombaren.
Dit is Y het merk van de moeder hier booven benoemd met de hand aan de pen getrokken geadsisteerd
met J.A. van Hoevell, dit is Y het merk van Berend van het Hooge Huis als mombaer, dit is Y het
hantmerk van Borgedt Modder als mombaer.
Datum als booven den 28 november 1767. J.A. van Hoevell rigter.
Actum Nienhuis mijn vergun der aarden den 1 jannuar 1768.
Coram judicio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Joost Croon en Mighiel Evertink.
Gecompareerd in desen wel edelenen gerigte Henders Bungelaar, weduwe van wijlen Hendrik Kevelham,
in deesen geassisteert met Joost Croon als momber en wettige voogd over haare onmondige kinderen bij
wijlen haare man Hendrik Kevelham geteelt als drie soons namentlijk Berent, Tonis en Wolter en twee
dogters als namentlijk Hendrina en Gertruit en verders de naa benoemde voogden of mombaaren over
deese booven benoemde vijf onmondige kinderen. De mombaaren met namen als volgt Jan Hansses en
Harmen Blankvoort. En heeft sij weduwe neffens de mombaaren hier boven benoemd bij handtastinge in
eedes plaatse verklaart dat deese onder beschreven kinderscheiding en momberstelling ten meesten
voordeele van de minderjarige kinderen is opgesteld en gemaakt en saamen aan desen van tijd het meeste
voordeele den minderjarigen te behartigen en waar te nemen aan hetgeen na landregt aanvaarden en
mombaeren oplegt.
Copia
Op heeden den 27 december 1767 is er een vrindelijke maag en kinderscheidinge gehouden en gemaakt
tussen Henders Bungelaars weduwe van wijlen Hendrik Kevelham en haare minderjarige kinderen
als drie soons en twee dogters, de zoons met namen Berent, Tonis en Wolter en die dogters
Hendrina en Geertruit bij gemelte eheman in egt verwekt en wel in presentie van de naaste
bloedmombaaren als Harmen Blankvoort en Jan Hanssens en meerdere bloedvrinden en getuigen op
manieren als volgt. Ten eersten sullen die voornoemde kinderen voor haar vaderlijke goed hebben en
trekken wanneer dieselve komen te trouwen of viefentwintig jaaren sijn oud geworden. De zoons ieder
een somma van ik segge ses caroly gld ad 20 stuiver het stuk en die soone Wolter een ambagt te laaten
leeren. En die dogters ieder eene paar bedden gestopt na behooren, met een paar schorten, lakens en een
paar kussenslopen. Ten tweeden daar bij beloofd die moeder haar kinderen na het huys vermogen so veel
doenlijk is in des Heeren vreese op te voeden en leesen en schrijven laten leeren, in eeten en drinken,
linnen en wullen en wat tot haaren lieve behoorende behoorlijk te onderhouden tot des tijd toe zij in staat
sijn self hun kost te verdienen. Soo lange sij ongetroud zijn of syk en sugtig sijnde een vrijen ingank in het
huis en op de plaatse Kevelham sullen hebben ofschoon die moeder weder sal hertrouwen, en haar sullen
verplegen in eeten en drinken, linnen en wollen onderhouden. En te sterven koomende eerlijk en
nabuerlijk ter aarden bestaat worden. Daar en tegen sal hetselve ten huysbeste verblieven. Te derden
............... naa haare besten wetenschap gedaan te hebben ........... mede gestelt worden in handen van den
heere rigter van Kedingen om van sijn hoog edele de approbatie van gerigtswegen te versoeken en dat in

het protocol van kinderscheydinge moge geregistreert worden. ............. sonder arg ofte list getekent te
Stokkum op dato voorschreven.
Dit is het Y mark van Henders Bungelaars als moeder, dit is Y van Harmen Blankvoort als mombaer,
Harmen Dijkink als getuige, Jan Hanssens als mombaer, Jan Kevelham als getuige, J.A. van Hoevell
rigter.
Actum Nienhuis mijn vergun der aarden den 25 aug. 1768.
Coram en juditio J.A Baron van Hoevell richter. Assessoren Joost Croon en Jan Jurrien Lentz.
Compareerde in desen wel edele gerigte Jenneken Bekkers weduwe van wijlen Dries Wilbers (Boesink)
en Harmen Boesink en Alberd Bekkers als de bloetmombaaren over de onmundige kinderen met namen
Jan Hendrik, Harmen en Gerretdina Wilbers bij haar wijlen eheman Dries Wilbers in egt geteelt en hebben
sij mombaaren neffens de moeder van de onmondige kinderen hiernaa benoemd en bij handtastinge in
eedes plaatse verklaart en deese hier onderstaande kinderscheiding en mombaarstelling ten meesten
voordeele van haare pupillen en minderjarigen te hebben behartigd en waargenoomen en belove als
getrouwe voogden en mombaaren tot de meerderjarigheid haaren pupillen in gevolge landregt derselver
voordeel te behartigen en waar te neemen.
Copia
Op dato ondergeschreeven heeft Jenneken Bekkers weduwe van wijlen Dries Wilbers te voogstellen
aan Harmen Boesink en Albert Bekkers als verkooren bloetmombaaren van de onmondige kinderen
door haar weduwe bij haar wijlen eheman voornoemd in echte geteelt als namentlijk Jan Hendrik,
Harmen en Gerritdina Wilbers, een vrindelijke maag en kinderscheidinge gehouden en sulks in de
ondergestelde bedingen. Eerstelijk betreffende het voorkind Derk Jan Wilbers door haar wijlen
eheman met Hendrikjen Wilbers in echte verwekt, blijft bij de vorige kinderscheidinge van dato den 8
aug. 1761 in sijn volle kragt en waarde en word alsnog daar bij gepersisteerd. Voorts ten tweeden hebben
sij weduwe en voornoemde mombaren te samen overslaagen den staat des boedels van schuld en onschult
uyt dewelke sij aan voornoemde kinderen als ook het voorkind Derk Jan Wilbers voor vaderlijke goet
vermaakt elke een somma van een hondert en vijftig gulden vrij gelt met elk een koebeest die ordentelijk
kan bestaan. Daar en boven aan de dogter een twilbeuren onder en bovenbedde, een puluwe en twee
kussens, met drie paar laakens en drie paar kussenslopen. En verders een sarsydeden schorte en een
rasemerokken jak en een swartsijde schorteldoek met hun wijlen vaders kiste en de soons meede een kiste.
Welke patrominium deselve sullen kunnen trekken als sij agtien jaaren sijn oud geworden of eerder
koomen te trouwen en haar verders in de minderjarigheit te verpleegen in kost, drank en klederen en dat
wanneer eene of meerder kinderen in hare onmundigheit koomen te overlijden sal van dit haar toegedeelde
patrominium vererven en versterven den halfscheit ad vijf en seventig gulden op de andere overblijvende
kinderen en de overige vijf en seventig gulden wederom op de moeder, mits daar voor als dan eerlijk te
laaten begraven. De moeder verbind voor het toegedeelde een stuk land den Kamp groot zes schepel
gesaay met nog een stukke land het Peters stukke groot vief schepel gesaay. Blijvende den overigen
gehelen eygendom aan haar weduwe en neemt sij weduwe aan om voornoemde kinderen in de vreese
Gods op te voeden en ter scholen te laaten gaan en leesen en schrijven laaten leeren en de dogter
behoorlijk het naayen laaten leeren. Waar meede deese kinderscheiding is voltrokken en sal deselve
gesteld worden in handen van den heere richter van Kedingen om desselfs approbatie van dien te
versoeken en in prothocol van kinderscheidinge te insereeren en verklaren sij mombaaren dat haare
pupillen daar niet benadeelt te sijn. Ten welken einde deese door haar weduwe en mombaaren is
ondertekent en gehandmerkt op het erve Groote Wilbers in Harke den 19 augustus 1768.
Onderstond. Dit is het Y van Jenneken Bekkers weduwe Wilbers selfs getrokken, dit is Y van Harmen
Boesink selfs getrokken, dit is Y het Albert Bekkers selfs getrokken, Coenraad ter Swaak als dagholder,
Garryt Schottink als dagholder, Wolter ter Look als getuige, Garrit te Morssink als getuige.
Deese vorenstaande kinderscheiding en mombaarstelling word bij mijn ondergeschrevene in qualiteit als
richter van Kedingen geaccordeert. J.A. van Hoevell rigter.
Actum Nienhuis den 7 jannuar 1769.

Coram in juditio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Joost Croon en Teunis ter Hegede.
Gecompareerd in deesen wel edelen gerigte Jan ten Dam en Garrit Kloots hebbende bij handtastinge in
eedes plaats aangenomen als voogdeschap van de onmondige kinderen met namen Hendrik, Maria,
Willem en Arend van wijlen Berent ten Dam en vrouw Teune Kosters echteluiden in echt geteelt, om
het voordeel en interesse ................. ten welken einde binnen den tijd van 4 weeken een staat en inventaris
en hebbende alle actien en crediten en inboedel des huises in alles en wat tot desen boedel behoort aan
deesen wel edelen gerigte over te geeven om daar haar mede te worden geprofiteert. J.A. van Hoevell
rigter.
Inventaris van den boedel van de onmondige kinderen nagelaaten door wijlen Berent ten Dam en
Toontjen Costers.
Staat en inventaris van den boedel ende goederen nagelaten door wijlen Berent ten Dam en Toontjen
Costers overleden binnen Marculo ten behoeve van haar kinderen als erfgenamen gestelt in guldens,
stuivers ende penningen na convenant als volg.
Onroerende goederen
Een huis met een hofjen staande en gelegen aan den kerkhof te Markel. Nog een gaerdeken den Pot
gaerden liggende in den Wemenkamp met den eenen ende aan het pastorien landes en met den anderen
ende aan Bartel lands groot ongeveer een schepel saai; mede nog een stuk bouwlandt het Somttes stukke
genaamt leggende tegen het stuk van Arent Wenank tussen Looman en Willem Fokkers sijn landt groot
ongeveer twee schepel saai maate onder Markel. Nog een stuk bouwlandt in den soogenaamden Demter
kamp onder de boerschap Harke gelegen tussen Jacoop Menges em Gradus ten Dam sijn landt groot
ongeveer een mudde saai maate.
Roerende goederen en inboedel soo als door die mombaaren Jan ten Dam en Garrit Klodes op den 18 jann.
1769 is verkogt op conditien als volgt. Conditien en voorwaarden na vermelde Jan ten Dam en Garrit
Klodes als voogden van die onmondige kinderen door wijlen Berent ten Dam en Teuntjen Costers
nagelaten volgens verkregen consideren sijn aan de meestbiedende na voorgaande publicatie op heden
dato den 18 jan. 1769 te veilen en soo mogelijk te verkopen de moebile goederen door wijlen Berent ten
Dam en Tontjen Costers nagelaten. Eerstelijk die verkoping sal geschieden bij guldens van 20 stuiver het
stuk. Ten tweden sal dese verkopinge door maate verhoginge en daar op volgende toegift gedaan worden
en al wat onder deser gulden aenvaarden bedraagt het minste met een stuiver konnen verhoogt worden en
wat boven de waarde van 6 gulden is sal niet minder als met 2 stuiver verhoogt kunnen worden. Ten
derden wanneer het gebeurde dat eenige stukken deser goederen niet een behoorlijke waarde mogte
konnen gelden sal het den verkoperen vrij staan om die aan te houden schoon door iemandt door hooger
wordt gesteldt. Ten vierden van het eerste perceel wordt sal het twede weder moeten stellen en dan soo
vervolglijk tot het laatste perceel incluis. Ten vijfden die betalinge der kooppenningen sal moeten gedaan
worden van alles waartegen de twee gulden bedraagende daetelijk bij den toeslag alles aan handen van de
hier voormelde voogden en mombaren in goedt gankbaar geldt. Ten sesden een ieder die boven vermelte
bedrag van twee guldens wat koopt sal voor de kooppenningen goede borge tot genoegen der verkoperen
moeten stellen so voor deselve als voor eigen proper schult .... sullen wesen en sulks niet kunnende doen
sal sodane stuk wederom worden opgehangen en wordt in de tweede veilinge minder .... den eersten coper
wesen. Ten sevenden die op voornoemde veiling ..... betaalt sal ider gulden met ... moeten betalen boven
die schade van dien.
een kruiwagen
Willem Egbers
0-43-0
die brake
0-7-0
den gras vooronder
Kremer
0-13-0
de sersen
Garryt Klodes
0-9-0
den bou..
Garryt Klodes
0-2-0
een besems
0-5-0
herken en schoffelen
Jan Lodeweges
0-2-0
flegels en 2 vorken
Lammert
0-8-0
oud ijser
Harmen Berendsen
0-2-0
1 gruppe ....
Willem Berendsen
0-5-0

1 spinnewiel
1 spinnewiel
1 melkton
1 karne
1 pannekoeken pan
1 pan ijser
1 mes en lepels
1 bocietten
1 lepel bredt
1 haspel
2 eerden kannen
2 eerden kannen
2 eerden kannen
3 blasen
2 bier glasen
4 jannever glasen
1 blikken ketel
1 blikken
1 koperen koffyketel
1 melkseven
1 melk leupen
1 tee pot
1 blikken tregter
3 telder en ...
1 schotel
4 telders
2 schotels en telders
3 schotels
4 koppen en schotels
4 telders
1 bak
2 tinnen kommen
2 tinnen dito
2 tinnen dito
2 tinnen dito
1 komme
1 stange
1 vuur schoppe
1 vuur lepel
1 geel koper setter
1 emmer
1 emmer
1 ...
1 pot
1 ...
1 staal ketel
1 tinnen
1 ...
1 tafeltjen
1 ...
1 spoel

Slag Harmen
Jan Knol
Gradus ten Dam
Hendrik Leuvink
G. Lodeweges
D.H. Gorkink
G. Lodeweges
A. Lodeweges
Jan Pongers
Jan ..
Jan Karsenberg
Jan Karsenberg
Jan Lammertink
Harmen Dokhoorn
Drieses
Pongers

Hendrik Meyerink
Jenneken Bleekers
Jenneken Bleekers
Arent Kappen
Abraham Heuhedde
Abraham Heuhedde
Jan Lodeweges
Jan Lodeweges
Harmen Kemper
Jan Lodeweges
Abraham Lodeweges
Jacoop Wolthuis
H. Meyerink
H. Meyerink
H. Meyerink
Gerrit ..
Derk Ovink
Jan Potman
G. ten Dam
G. ten Dam
Jan Wiemerink
Derk Ovink
A. Lodeweges
Sprikkelman
Schop Garrit
Garrit Schreurs
H. Berendsen
A. Houhedde
Derk Ovink
Garrit Klodes
Mannes Kremer
A. Lodeweges

0-11-0
0-15-0
0-10-0
0-18-0
0-6-0
0-8-0
0-8-0
0-3-0
1-4-0
0-8-0
0-5-0
0-2-0
0-1-0
0-2-0
0-2-0
0-3-0
0-1-0
0-3-0
0-10-0
0-2-0
0-7-0
0-10-0
0-2-0
0-2-0
0-1-0
0-4-0
0-7-0
0-12-0
0-2-0
0-3-0
0-3-0
0-12-0
0-12-0
0-18-0
0-13-0
0-2-0
0-6-0
0-5-0
0-6-0
0-10-0
0-19-0
0-4-0
0-16-0
0-15-0
0-4-0
0-18-0
0-2-0
0-2-0
0-3-0
0-2-0
0-2-0

1 leupen
Hendrik Kloppers
0-2-0
1 aarden pot
Jan Lammertink
0-1-0
1 lampe
Willem ..
0-3-0
2 stoelen
Berent Willems
0-9-0
2 stoelen
Garrit Hiddink
0-4-0
2 stoelen
Garrit Hiddink
0-2-0
1 stoel
Garrit Knol
0-3-0
1 stoel
Jan Karsenberg
0-5-0
1 stoel
Hendrik aan de Hutte
1-19-0
1 bakke trog
Jenneken Bleekers
2-9-0
1 gans
Egbers
1-0-0
1 swarte koe
Jan Landevers
21-10-0
borgen Harmen Diekink en Hendrik Hoevink
1 schemelde koe
G. ten Dam
17-5-0
borgen Jan Harmen Heilersig en D.H. Gorkink
2 koeien
G. ten Dam
11-9-0
...
Garrit Weerman
8-11-0
Onschulden
van de weduwe Hendrik Dercksen
1-16-0
van Jan Klosters
0-5-0
van Jan Paapen
4-10-8
van Arent Wensink
1-18-11
van Harmen Berentsen
0-1-0
Tot lasten des boedels
Eerstlijk met Wolter Wannink ten lasten van de overledenen bij obligatie
de summa van
100-0-0
verlopene intressen
48-7-8
aan Hendrik Roesink
7-0-0
aan Gerrit Lodeweges
0-6-0
aan Bosman tot Goor
0-5-0
aan Jan Potman
0-3-0
aan Gradus van Suilekum
1-15-0
aan de weduwe Hendrina Montenij
3-16-0
aan Jan Hendrik Gorkink
3-2-0
aan G.J. Weerman
2-1-12
aan Jasper ten Cate
2-6-0
aan Hendrikus Gorkink
0-15-14
aan Gerrit Kistemaker
20-0-0
personele en reele middelen
11-9-10
aan de wed. Welmers
42-16-0
aan Hendrik Jalink
8-16-9
aan den sijn HWG J.A. van Hoevell
9-8-6
aan Johan Wernink
3-16-0
aan Jacoop Bruins
1-7-0
aan Jacoop Meengs
1-16-0
aan Hendrik Meyerink
2-11-0
aan de weduwe van Lochem
7-4-2
aan de weduwe Jenneken Cost alias Bleekers aan haar man overleden
wegens sijn moederlijke goedt
25-0-0
nog soo seid wegens verdient loon van haar man overleden
48-0-0
aan Berent Diekink
2-14-0

Aldus geinventariseert en namaals bevonden mogte worden dat dese inventaris met eenige saeken
behoorden vermeerdert of vermindert te worden dat dit selve daarna sal worden gerigt.
Derk Hendrik Gorkink voor mij en mijn conrator Garrit Klodes. J.A. van Hoevell rigter. (slecht leesbaar)
Actum Nienhuis mijn vergun der aarden den 2 jann. 1769.
Coram en juditio J.A. Baron van Hoevell richter. Assessoren J.H. Nijland en Joost Croon.
Compareerde in desen wel edelen gerigte Jan Naselman weduwenaer van wijlen Harmina van de Weesel
neffens Jan van den Ziel en Garrit van den Weesel als mombaaren over de vier onmondige kinderen met
namen Gardina, Maria, Trijntjen en Jenneken Naselman en hebben dese hierna onderstaande
kinderscheidinge ten fine van approbatie overgegeven soo als geapprobeert word bij desen en hebben
teffens verklaart de minderjarigen in alle deele op zig te neemen en ter haaren voordeel geweest te sijn.
Copia
Op heeden dato is er tusschen den weduwenaar Jan Naselman met zijne nalatende kinderen van zijn
overleden vrouw Harmina van de Weesel, een wettelijk erfmaagscheidinge gehouden van
wedersijdse naaste vrynden en mombaaren. Ten eersten belooft hij aan zijn kinderen met namen
Gardina en Maria en Trijntjen en Jenneken ieder voor moederlijke goet toe te setten een summa van
vijftien gulden, ik segge f 15, als sij vijfentwintig jaeren oud zijn geworden of komen te trouwen en verder
sal de vader Jan Naselman verpligt weesen om aan zijn vyer kinderen zoo lange te onderhouden in eeten
en drinken tot den tijdt dat zij haar kost kunnen winnen en onderhouden in linnen en wullen zoo lange als
zij bij haaren vader in ouderlijke huys zijn volgens ondertekeninge van de vader en mombaren en getuyge
op den 2 january 1769.
Onderstond. Jan Nazelman, Jan van de Sel als mombaar, Garrit van de Weesel als mombaar, Jan Schutten
getuige, Garrit Weevers als getuige.
Vorenstaande kinderscheiding en mombaarstelling is door mijn ondergetekenden in qualiteit als richter
van Kedingen geapprobeert en is ten prothocolle geregistreert. J.A. van Hoevell rigter.
Inventaris van den boedel van Naselman staande de momberstelling hier aan geregistreert prothocol nr
1 fol 33.
Staat en inventaris van de goederen en schulden van weduwenaar Jan Naselman bij maagscheiding van
den 2 jann. 1769 opgerigt en sijnde de goederen de volgende.
3 stuks beesten groot en klein
1 vijf jarig paart en een twee jarig
1 meste verken
4 bedden met haar toebehooren
1 goede wagen en brethastige wagen
1 ploeg en 1 oude karre
3 eegdens, eenige wennige ende stoelen en eenige weele en stukken en borden, schotels en lepels
1 melk tonnen en eenige vaten
2 paar kribben
1 tafel
2 ... stang en schop
5 greepen, 3 spaden, 2 schoppen
25 elle linnen
nog eenig linnen tot mijne kinders selfs behoort met de kisten
3 vleegels, wanne, 3 biertonnen en 1 schoof
3 bouwsigten en ...
4 .. en 8 hemden
Schulden
drie hondert guldens pagt van het erve tot den jare 1757
dan nog 43-8-12 pagt tot Martini 1768 behalven hetgeene er op verdicht hebben
een half jaar heeren middelen ad 16-0-0
en een half jaar verpondinge tegens st. Jan aanstaande 17-10-0

knegtenloon vijf gulden en nog een klein meegerekende schult met de smit
Welken inhoudt ik ondergeschreven aanneme om ten allen tijden te bewesen dat alles na mijn beste wete
hebbe opgegeven en met agt behouden.
Onderstond. Jan Naselman. Pro vera copia J.A. van Hoevell rigter. (slecht leesbaar)
Coram in juditio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Joost Croon en Johan Jurrien Smits.
Compareerde in desen wel edelen gerigte Berent Oovink genaamt Kleyn Nisink weduwenaer van wijlen
Janna ter Beek; verders Jan ter Beeke en Garrit Reymerink in qualiteit als voogden van de onmondige
kinderen met namen Jan, Hendrik, Hendrikus en voorts de dogters Dyna, Gerritjen en Aeltjen en hebben
deese hierna geregistreerde kinderscheidinge overgegeven ten fine van approbatie soo als geapprobeert
werd bij deesen en hebben bestens bij handtastinge in eedes plaatse verklaart haare onmondige kinderen in
geenen deele benadeelt te hebben maar tot haar voordeel geweest te sijn. De voogden en mombaren
verklaren ten voordeele van de onmondige haar te behartigen en te defenderen.
Copia
Op heden dato hier ondergeschreven is er een vriendelijk en wettige maagscheidinge ingegaan en besloten
tusschen als namentlijk Berent Ovink genaamt Kleyn Niesink weduwenaar van wijlen sijne vrouw
Janna ter Beeke ten eenre zijde ende zijn kinderen soo hij bij zijn salige ehevrouw voornoemt in echte
heeft geprocereert die wegens hun minderjaerigheit geassisteert sijn met desselfs naaste bloetverwanten en
aengestelde mombaaren hier ondergetekent ten andere zijde. Ende dat wegens het moederlijke goet der
gemelde kinderen op volgende manier en forma gedistracteert dat de kinderen als te weeten voor eerst
de zoons als namentlijk den oudsten is genaamt Jan en den anderen is genaamt Hendrik en het
jongste soontjen genaemt Hendrikus. Dat verder gemelde soons dat ieder voor sigh allen hebben drie
schapen of liever ooyen waarmee de soone te samen en als een goet man dienen om soo aan de gank te
konnen geraken ende elk een goede kiste van vier voet lank. Ende wat belangt de meisjes of dogters die
in geval waarvan het oudste is genaamt Dyne en de andere Gerritjen en het jongste zijn naam is
Aaltjen. De drie laastgemelde zullen hebben een kiste van vier en een halven voet lank ende ook elk een
behoorlijk bedde soo als nabuirlijk en naa staats gelegentheid kan en mag bestaan. Dat ook nog de inhout
van moeders kiste zij sullen hebben de kleer van wijlen hun moeder. Dat dan soo sijnde is geconditioneert
dat de goederen hier boven gemelt de kinderen kunnen eyschen en ten profijte hebben angevolgt ende ter
hande komen op sijn tijd en na behoren en steld vader hier boven gemelt aan zijne kinderen voorgemeld
dat nog verpligt zijn om te doen als regte vader toebehoort, deselve op te trekken in vreese Gods so veel
doenlijk en in eeten en drinken en kleding onderhouden en tot dat se zoo verre sijn dat zij haar kost en
nootdruft eygens konnen winnen ofte hebben gelegentheid van ouderdom om als een goet man te dienen.
Als ook dat de kinderen bij siekte of ongesontheid een vrijen ingank op de plaatse en huis sullen
behouden. Soo lange deselve nog ongetrouwt zijn moeten sij ook naa hun vermogen des huises beste in
haaren arbeit helpen bevorderen. Dan nog ten laatsten dat ook de goederen of effecten welke de kinderen
voor haar moederlijke goet is toegeweesen belooft te voldoen en als een der gemelte kinderen komt te
sterven het goet gaat naar de langstlevende. Is dese maag of kinderscheiding besloten en is deese door de
vader, mombaeren en getuigen en in orkonde der waarheit ondertekent. (slecht leesbaar)
De dato te Elsen den 15 mart 1769.
Onderstond. Berent Kleyn Niesink zijn Y mark selfs getogen, Jan ter Beeke als mombaar Y sijn merk,
Garrit Reymerink als mombaar Y zijn merk, Jan Nijsink als getuige, Hendrik Beumers getuige als scryba,
J.A. van Hoevell rigter.
Actum Nienhuis mijn vergun der aarden den 14 april 1769.
Coram in juditio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Joost Croon en Joan Jurrien Smits.
Compareerde in deesen wel edelen gerigte Jenneken Bloemers weduwe van wijlen Jan Broekmans;
verders Willem Kusbeld en Hendrik Bloemers in qualiteit als voogden over het onmundige kind met
naamen Tonis Broekmans en hebben deese hiernaa geregistreerde kinderscheidinge ten fine van
approbatie aangegeven soo als geapprobeert word bij deesen. En hebben bestens bij handtasting in eedes
plaatse verklaart dat haar bovengemelde onmondige kind in geenen deele benadeelt te hebben en tot sijn

voordeel geweest te zijn en deselve tot sijn meerderjarigheid als voogden en mombaaren te sullen waar te
nemen en te behartigen ende te defenderen.
Copia
Op heeden den 13 april 1769 is er een vriendelijk maag of kinderscheiding gehouden en gemaakt tusschen
Jenneken Boemers als weduwe van wijlen Jan Broekmans en haare minderjarige zone Tonis
Broekmans bij gemelde haare eheman in egte verwekt en wel in presentie van die naaste bloetmombaeren
als Willem Kusbeld en Hendrik Bloemers en verders bloedvrienden en getuygen op maniere als volgt. Ten
eersten sal het voornoemde kind voor vaaderlijk goed hebben te trekken wanneer hetselve koomt te
trouwen of agtien jaaren oudt is geworden die somma van vier hondert caroly gld, segge f 400. Daarbij
dan nog een tweejarig gust beest wanneer voornoemde kind vijftien jaaren is oudt geworden; het een
ambagt te laaten leeren waarin hij dan sinne mag hebben ende vaeders klederen soo linnen als wollen tot
zijne lijve gehoort hebben soo en als heeden bevonden word. Ten tweeden daarbij belooft de moeder het
kind na huis vermogen te onderhouden en hem leesen en schrijven te laaten leeren en in eeten en drinken,
linnen en wollen en wat tot sijn lijf behoort behoorlijk te onderhouden tot de tijd toe hij in staat zal zijn om
te konnen dienen. Voor soo lange ongetrouwt is, siek of sugtig zijnde off wordende altoos weder een
vrijen ingank sal hebben in het huis en op het plaatsjen Broekmans en na huis vermogen verpligt in eeten
en drinken, linnen en wollen onderhouden worden. En te sterven koomende eerlijk en nabuurlijk ter
aarden bestaat worden. Ten derden voor dat en al het voorschrevene die moeder steld als onderpand een
stukke land het soogenaamde .. land liggende tusschen Jan Broekmans zijn land en Schrievers veldkamp,
door haar wordende gebouwd onder de klokke van Markel gelegen. Ten einde de mombaren of kind in kas
van misbetaling voor het voorschrevene beloofde goed en ten allen tijden kost en schadeloos te zullen
kunnen en mogen verhalen. Ten vierden die mombaren bovengemeld meede onder deesen gerigte
wonende verklaren naa haar beste weetenschap hier an gedaan te hebben het kind niet benadeelt te hebben
en deshalven aan den heer rigter van Kedingen versogt deese van gerigtswegen te mogen approberen. Des
ten waaren oorconde is deeses door moeder, mombaren en getuigen sonder erg of list getekent binnen
Markel op dato voorschreven.
Onderstond. Dit is het Y mark van Jenneken Bloemers weduwe van Jan Broekmans, Willem Kusbelt als
mombaar, Hendrik Bloemers als mombar, Hendrik Bussink als getuig, dit is Y merk van Hendrik
Niewenhuis als getuige, dit is het Y merk van Hendrik Kloeken als getuige, sulks attestere ik D.H.
Gorkink, J.A. van Hoevell rigter.

