
1769-1773  Momberstellingen en maagscheidingen 
 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 14 december 1769. 

Coram juditio. J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Walter Bruce en Derk Floree. 

Erschenen in deesen wel edelen gerigte Harmen Barentsen als vader en wettige voogd van zijne drie 

minderjarige kinderen met namen Reintje, Gerrit en Willem bij wijlen zijne huisvrouw Aleida Lunsink in 

egte geteeld. Verders Derk Barentsen als momber en Hendrik Looman als momber. Hebbende alle drie 

met handtasting in eedes plaatse de hierna geregistreerde kinderscheiding en momberstelling verklaard te 

zijn geschied ten meesten voordeele van voornoemde minderjarigen. Versoekende oversulx hier van 

approbatie zoo als dit geapprobeert word mits deesen. Belovende hij vader en zij voogden voornoemd 

ieder in zijne qualiteit te welvaren en belangen derzelven kinderen tot hare minderjarigheid toe te zullen 

defenderen en ten hare meesten te behartigen zoo als een getrouw vader en getrouwe voogden verpligt zijn 

te doen. 

Copia 

Dewijl Harmen Barentzen bij zijn overledene huisvrouw Aleida Lunsink drie kinderen heeft 

verwekt met namen Reintjen, Gerrit en Willem en gemelde Harmen Barentzen zig gedrongen vind om 

wederom te hertrouwen en zig te verandersaten dog niet voor en aleer volgens landregt behoorlijke 

momberstelling en wettige scheiding gemaakt tussen gemelde Harmen Barentzen en de gemelde 

minderjarige pupillen aangaande haar moederlijke nalatenschap. Zoo hebben Derk Barentzen en Hendrik 

Loman, nadat zij aanneemen door deese om als getrouwe voogden en mombaren der onmundigen zaken in 

allen opsigte voor te staan en hun voordeel en best wezen te zoeken, goedgevonden en na alles overwogen 

hebbende met de weduwenaar Harmen Barentzen overeengekomen de scheiding tussen gemelde drie 

kinderen en Harmen Barentzen aangaande haar moederlijke nalatenschap op conditie hierna volgende. 

Eerstelijk is goedgevonden en verstaan dat Harmen Barentsen aan zijn drie bovengemelde kinderen zal 

geven eens en vooral voor haar moederlijk goed off nalatenschap al het geene zoo aan linnen off wollen 

kleederen gevonden word en hetgeen verders tot haar moeders lijfs nooddruft behorende gedragen heeft 

en onder haar drie in egale deling; dog indien een van gemelte kinderen, voor en aleer haar mondige jaren 

heeft bereikt kwam te sterven, zal het geregte derde part der gemelde goederen op de langstlevende 

versterven. En daar en boven vijf en twintig gulden ook in egale deelinge. Ten tweeden zoo neemt de 

vader der gemelde kinderen Barentsen aan boven dit alles dat hij genoemde kinderen na vermogen zal 

zoeken op te voeden en de zoons Gerrit en Willem een ambagt laten leeren en haar alle drie behoorlijk ter 

schole laten gaan om leesen en schrijven te laten leeren. Ten derden is verstaan dat Harmen Barentzen 

deese beloovde goederen aan de gemelde kinderen zal moeten betalen als zij haar mundige jaren hebben 

bereikt en zal na voldoening deeze Harmen Barentsen alle het geene hij tans besit en mogte profiteeren 

voor hem zijn en blijven zonder dat gemelde kinderen weegens haar moederlijke nalatenschap eenige 

pretensie of aandeel daar aan hebben ofte behouden zullen. Ten vierden wanneer het mogte gebeuren dat 

een der gemelde kinderen aan het dienen zijnde, ziek off sugtig wierde, zal in het huis verpligt en 

verpleegt worden na huises vermogen en het dogtertje Reindje dat door lichaams ongemak niet in staat is 

te konnen dienen, zal altoos een plaats in het huis hebben en behouden en met eten en drinken, linnen en 

wollen versorgt worden. Waarmede deese momberstelling en scheiding om te strekken na behoren van de 

mombaren neffens Harmen Barentzen ondertekend is onder belofte om volgens landregte voor desen wel 

edelen gerigte deswegens te doen en te handelen en zig te gedragen als getrouwe voogden verschuldige 

zijn te moeten doen. 

Actum Markel den 13 xber 1769. 

Was getekent. Derk Barensen als momber, Henderyk Loman als mombar, Harmen Barentsen, A.D. 

Kwack als getuige, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 29 december 1769. 

Coram juditio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Walter Bruce en Derk Floreen. 

Erschenen in deesen wel edelen gerigte Aaltjen Wijmerink weduwe van wijlen Gerrit Ovink als moeder en 

wettige voogdesse van haar dogtertje genaamt Harmijntjen met wijlen haren eheman Garrit Ovink in egte 



aan haar geprocereert. Verders Hendrik Roesink en Jan Leuvelink als momboiren en hebben zij moeder en 

voogden voornoemt de hierna geregistreerde kinderscheiding en momboirstelling overgegeeven ten fine 

van approbatie zoo als zulx geapprobeerd word mits deesen en hebben bij handtasting in eedes plaats 

verklaard den zelve te zijn geschied ten meesten voordeele van hetgeen minderjarig kind en belooft binnen 

den tijd van veertien dagen off een maand hiervan den inventaris te doen overgeven, welke inventaris hier 

geprotocolleerd wort. Belovende zij moeder en voogden voormelt ieder in haar qualiteit het welvaaren en 

belangens van hetzelve kind tot hare meerdejarigheid toe te zullen defendeeren en ten haeren meesten te 

behartigen zoo als een getrouwe moeder en getrouwe voogden verpligt zijn te doen. 

Copia 

Dewijl door het overlijden van Gerrit Ovink op Wijmerink in Harke onder Markel deesen heeft 

nagelaten en weduwe genaamt Aaltjen Wijmerink en een dogtertjen genaamt Hermijntjen welke 

door Gerrit Ovink bij Aaltjen Wijmerink was verwekt en gemelde weduwe zig gedrongen vind om haar 

wederom te verandersaten en niet kunnende nog mogende doen voor en aleer volgens landregt behoorlijke 

scheiding en momberstelling wegens het onmundige kind is gedaan. Zoo is het dat Hendrik Roesink en 

Jan Leuvelink aangesteld zijn en worden door desen om de momberschap te aanvaarden en meede door 

deesen aan en verbinden zig verder om na vereis voor den edelen gerigte van Kedingen zig verder te 

verbinden om als getrouwe voogden de onmundige pupil in allen opzigte voor te staan en haar zaken ten 

besten te bevorderen. Gelijk zij reets na rijpe deliberatie en overweging met de weduwe Aaltjen 

Wijmerink zijn overeengekomen dat zij aan haar onmundig dogtertjen een en vooral voor haar vaderlijke 

goed zal hebben uit te keren het gene hier volgende goedgevonden is. Eerstelijk Aaltjen Wijmerink 

weduwe van wijlen Gerrit Ovink zal aan haar dogtertjen Hermijntjen een en vooral voor haar vaderlijke 

nalatenschap geven de somma van 400 gls, zegge vier hondert caroly gulden en een tweejarig paard of 

vijftig guldens en een koe op een na de beste uit den stal. Daar benevens een bruitskleed welke bestaan zal 

in een zwart rasemarokken jak en rok met een zwart sijden schorteldoek, een lakense onderrok, een paar 

zwarte koussen en handschen, met een paar bedden met haar toebehoor bestaande in nabuirlijke toebehoor 

van peluwen, kussens en lakens, als meede 40 ellen smaldoek en 10 ellen breeddoek met 10 ellen 

ganseogen, als meede een kiste neffens een paar stoelen en een wiel. Ook zal het kind behoorlijk ter 

schole gezonden worden om lezen en schrijven te laten leeren en ziek off zugtig zijnde zal hetzelve in het 

huis verpligt en verpleegt worden en te sterven komende zal zijn nalatenschap te huis verblijven. Ten 

tweden deese bovengemelde goederen van het onmundige kint besteld worden wanneer hetzelve koomt te 

trouwen off 19 jaren old zal geworden sijn. Ten derden zoo word tot een hypoteek en onderpand voor 

deese bovengenoemde goederen gesteld om in cas van onverhooplijke misbetaling zig daar aan te kunnen 

verhalen het zoogenaamde Wijmerink kempken gelegen bij de Pot en het gemeene veld. Ten vierden de 

ondergetekende en bovengenoemde mombaren neemen door deese hunne ondertekening aan om verder in 

deesen te doen geeven voor den edelen gerigte van Kedingen verpligt zijn tot na den ... als ook om altoos 

als getrouwe voogden dit onmondige kints zaken in allen opsigte ten beste te bevorderen. Dit aldus gedaan 

op dato den 27 dec. 1769 en om te strekken na behoren van de moeder Aaltjen Wijmerink en de 

mombaren neffens twee getuigen ondertekend. 

Was getekend. Dit is het Y merk van Aaltjen Wijmerink, dit is het Y merk van Jan Leuvelink als momber, 

dit is het Y merk van Hendrik Roesink als momber, A.D. Kwack als getuige, Wander Koelmans als 

getuige, J.A. van Hoevell rigter. 

Inventaris van alle gerede en ongerede goederen door Gerrit Ovink op Wijmerink en Aaltjen Wijmerink te 

samen en in echte beseten en door het overlijden van G. Ovink op het Wijmerink voor de halfscheid 

nagelaten en gedevolveert op het dogtertjen Hermina door gemelde Gerrit Ovink en Aaltjen Wijmerink 

geprocereert staande de kinderscheiding en momberstelling hier voor geregistreert. 

Eerstelijk een kampjen bouwlandt de Kemkes genaamt gelegen bij den Pot groot ongeveer 2 schepel 

gesaai. Ten tweeden een hoekjen hooilandt in den Harker meeden groot ongeveer 2 dagwerk. Ten derden 

drie paarden en een veulen. Ten vierden agt koebeesten en 7 kalveren. Ten vijfden twee boerenwagens en 

een ploeg met de verdere bouwgereetschap. Ten zesden een inboedel van ketels, potten, pannen en verdere 

gereetschap gelijk de gewoonte hier bij boulieden in de boerschap Harke is. 

Tot laste van voorgemelde boedel behoord. 



Ten eersten twee hondert en vijftig gld die Aaltjen Wijmerink, halve suster bij houwelijks voorwaarden 

toegelegt sijn. Ten tweeden een paard en een koe, kisten, een bruitskleed en een gedeelte breeddoek en 

smaldoek. Ten derden de agterstaande heeren en boerschapslasten neffens de pagten en tiendens pagt die 

ten agteren sijn. 

Attesteren wij ondergeschreven dat hier voorgemelde inventaris in sig bevat alle goederen die Gerrit 

Ovink op Wijmerink en Aaltjen Wijmerink te saamen in egte beseten hebben als mede dat gemelde 

schulden bij houwelijks voorwaarden sijn vastgestelt en ondertekent den 2 maart 1770. 

Was getekent. Hendrik Roesink, Jan Leuvelink, Aaltjen Wimerinck, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 17 february 1770. 

Coram judicio J.A. Baron van Hoevell Rigter. Assessoren Walter Bruce en Derk Floreen. 

Erschenen in deesen wel edele gerigte Hermina Breukink weduwe van wijlen Hendrik Berentsen als 

moeder en wettige voogdesse van hare vier minderjarige kinderen als Berent, Jan, Jan Berent en Geertruy 

bij gemelde haren man in echte aan haar verwekt. Verders Derk Berentsen Sligman en Derk Ovink als 

mombers en hebben zij moeder en mombers voornoemt de hierna geregistreerde kinderscheiding en 

momberstelling opgegeven ten fine van approbatie zoo als zulks geapprobeerd word mits deesen. En 

hebben bij handtasting in eedes plaats verklaard deselve te sijn geschied ten meesten voordeele van 

gemelde minderjarigen en belooft binnen den tijt van 14 dagen off een maand hiervan den inventaris sal 

overgegeven, welke inventaris hierna geprothocolleerd staat. Belovende zij moeder en voogden 

voornoemt ieder in haar qualiteit te welvaaren en belangens van gemelde kinderen te zullen voorstaan en 

behartigen zoo als getrouwe moeder en voogden verpligt zijn te doen. 

Copia 

Op heden den 16 february 1770 is een vrindlijk maag of kinderscheiding gehouden tussen Hermina 

Breukink weduwe van wijlen Hendrik Berentsen en hare minderjarige kinderen als drie zoons en 

een dogter, de zoons met name Berent, Jan, Jan Berent en de dogter Geertruid bij gemelde eheman 

in egte verwekt en wel in presentie van de naaste bloedmombaeren als Derk Berentsen Sligman en Derk 

Ovink (Breukink) en verdere bloetvrinden en wel op maniere als volgt. Ten eersten zullen de voornoemde 

kinderen voor vaderlijke goed hebben wanneer dezelve kome te trouwen off 20 jaren zijn oud geworden 

ieder een som van een hondert caroly gulden, zegge f 100. Daarbij de zoon Berent het coperen .. van Arent 

Berentsen overleden en de zoons Jan en Jan Berent ieder een koffer en ieder een ambagt laten leeren waar 

aan zij zin mogten hebben en de dogter Geertruy een twilbueren en een linnen bedde met veren wel 

gestopt met 4 kussens en peuluwe, 2 paar lakens, 2 paar kussenslopen en de kast van haar moeder. Daarbij 

belooft de moeder deese kinderen na huises vermogen soo verre doenlijk is in des Heeren vreese op te 

voeden, leesen en schrijven te laten leeren en in eten en drinken, linnen en wollen en verder tot hare lijve 

behorende behoorlijk te onderhouden te tijd toe zij in staat zullen zijn om te konnen dienen. Voorts zoo 

lang ongetrouwd zijn, ziek off zugtig zijnde off wordende altoos, ofschoon de moeder weder hertrouwt, 

eenen vrijen ingank zullen hebben in het huis van Berentsen off Hallers. In zulke val na huis vermogen in 

eten en drinken, linnen en wollen te onderhouden en te sterven komende eerlijk en naebuerlijk ter aarden 

bestaat worden. Daarentegen sal haar beloovde verblijven half ten huises beste en de andere halfte aan de 

broers en zuster op de langst daarvan levende van den een op den andere. Voor dito als voorschreven steld 

de moeder ten waren regte het hooiland de zoogenaamde ... leggende tussen ... zijn land en een half 

stukkie gaardeland leggende tussen ... in den Koekoek. Ten einde de mombers kinderen in cas van 

misbetaling zig hier aan ten allen tijde kost en schadeloos zullen konnen en mogen verhalen. De mombers 

in desen voormeld mede onder Markelo wonende verklaren na haar beste wetenschap hierin gedaan te 

hebben en de kinderen niet benadeelt te hebben. Derhalven word de heer rigter van Kedingen versogt 

deses van gerigtswegen te mogen protocolleren. Deses ten waren oorconde is dese door de moeder, 

mombaren en getuigen sonder erg of list getekend binnen Markel op den dato voornoemd. 

Was getekend. Derk Berentsen Sligman als momber, Derk Ovink als momber, Willem Jacob Welmers als 

getuige, Derk Hendrik Gorkink als getuige, J.A. van Hoevell rigter. 

Staat van inventaris van den boedelgoederen nagelaten door wijlen Hendrik Berentsen op den weduwe 

Hermina Breukink nog in leven binnen Markelo ten behoefe van haar kinderen als erfgenamen en gesteld 



op maniere als volget. 

Onroerende goederen 

Eerst een huis met een hofjen staande aan de hof van Welmers in Markel en smitshuis met zijn 

toebehorende gereetschap. 

Een stukjen lant in den Breukink es tussen Leuvelink en Schaaps lant, een stukke op den barg tussen 

Wander Lukes en het veld, een stukke tegen het huis, het blijk liggende in de Oord es, een hooiland die 

Osseweide tussen Looman en Gradus ten Dam zijn land, een hooiland aan het Wonselaar, den Oostenenk 

leggende in het blok van Looman en Heilersig, dat alle onder Markelo. Een stuckien in den Koekoek 

tussen Looman zijn land en Slichman. 

Roerende goederen en inboedel 

Twee koeien en verdere inboedel des huises, actien en schulden 

Bij verscheide kleine porsies in het boek bevonden f 49-18-8. 

Ten lasten des boedels 

Eerst komt ten Hengel bij obligatie de somma van f 1600, en verdere op losse obligatien en 

winkelschulden bij malkanderen opgetrokken, samen f 600. 

Aldus gedaan en geinventariseert Markel den 20 february 1770. 

Was getekent. Hermyna Bruekink, Derk Berensen Slygtman als momber, Derk Ovink als mombaar, J.A. 

van Hoevell rigter. 

 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 10 maart 1770. 

Coram juditio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Garrit Meeuwsen en Derk Floreen. 

Compareerd in desen wel edele gerigte Jenneken Luttikhedde weduwe van Jan Roesink in deesen 

geadsisteerd met Walter Bruce als moeder en wettige voogdesse van haar onmondige zoontje Jannes 

Luttikhedde dat bij hare wijlen eheman in egte geteeld. Verders Hendrik Hiddink en Garrit Jan 

Luttikhedde off Koyers respective oomen en bloedmombaren van voornoemd minderjarig kind; 

opgevende de hier onder staande erfmaagt of kinderscheidinge ten fine van approbatie deses gerigts 

wordende dan geapprobeerd mits deesen en heben de noeder en voogden bij handtasting in eedes plaatse 

verklaard deselve geschied te sijn ten meesten voordeele van het minderjarige kind een een ieder in sijn 

deele belooft ten voordeel deszelfs te behartigen en tot zijn meerderjarigheid toe. Belooft binnen den tijd 

van veertien dagen behoorlijke staat van inventaris van deesen boedel op te geven. 

Copia 

Op dato ondergeschreven heeft Jenneken Luttikhedde weduwe van Jan Roesink ten overstaan van 

Hendrik Hiddink en Garrit Jan Luttikhedde off Koyers als respective oomen en bloedmombaren met hare 

onmondig zoontjen met namen Jannes Luttikhedde bij haren wijlen eheman in egte geteelt, een 

erffmaag en kindscheidinge gehouden involgenden gestalte en bescheiden. Eerstelijk hebben zij weduwe 

en mombaren den staandes boedels van haar weduwe in overslag genomen en bevonden dat de schulden 

des boedels zig rendeeren en bedragen eene somma van f 994-9-9, waar en tegens de mobile effecten en 

gesaay op den lande en verder huisgerak opgenomen en getaxeert op eene somma van f 850. Het geene sij 

weduwe daar voor met consent der mombaren aangehouden heeft en in vollen eigedom sal besitten mits 

betalende den vorenstaande boedelschulden, blijvende dan in het gemeen met haar weduwe en het 

onmundige kindt een kamp land den Klojert genaamt waarvan hetselve den halven eigendom voor 

vaderlijk goed sal hebben en profiteren, mits gemelde weduwe daarvan vooraf sal trekken en genieten 

eene somma van f 144-9-9. Also de boedelschulden voornoemde somma ad f 144-9-9 sig hoger bedragen 

als waar tegens sij den inboedel des huises en verdere mobile effecten en gesaai op den lande heeft 

aangenomen. Zijnde daar en boven gemelde camp landt thans nog beswaard met een somma van f 604 soo 

Hendrik Hiddink, momboir in desen, wegens geleende en geschotene penningen daarop nog te 

pretenderen heeft, die daar uit nog eerst moeten betaalt worden alvorens gemelde camp landt vrij en 

onbeswaart is. Voorts sal het onmondig kindt hebben de klederen, linnen en wollen, soo tot des vaders lijf 

behoort heeft, als mede de kiste en een weve touw met derselver gereetschappen, waarvan door de 

mombaren een inventaris sal worden geformeert en onder haar berustende wesen. Verder belooft de 

moeder haar onmondige soontjen in de vreese Gods op te voeden, ter schole laten gaan, leesen en 



schrijven te laten leeren, een handwerk te laaten leeren waarin hij de meeste genegentheid mogte hebben 

en voornoemd kindt behoorlijk en na staats gelegentheidt te verplegen in linnen en wollen, kousen en 

sokken, en wel tot den tijdt als hij vijftien jaar sal bereikt hebben en siek of sugtig wordende een goede 

oppassing sal genieten en een vrijen ingank in het huis hebben. Sullende voornoemde dese bovenstaande 

en toegedeelde erfportie konnen en mogen eischen als wanneer denselven mondig sal sijn geworden of tot 

onderhoudt moeten dienen met consent van haar weduwe en mombaren mogt komen te trouwen; dog wel 

onder expresse reserve en niet eerder als wanneer desselfs bestevader Wessel Luttikhedde en 

bestemoeder Jacomina Luttikhedde (Stoevelman) sullen overleden wesen, vermits die geduren haar 

leeftijdt den eigendom daarvan nog hebben en na het overlijden van beiden, den gehelen camp landt eerst 

koomt te vervallen. Waar mede dese kinder of maagscheiding is voltrokken en gesloten en sal dese ter 

approbatie aan den heer rigter van Kedingen worden gepresenteert ten fine om deselve te approberen en 

vervolgens ten prothocolle te registreren. Des ten waaren oirconde is dese door haar weduwe en 

mombaren ondertekent als mede door vier dagholderen die daartoe versogt sijn. 

Aldus gedaan op het erve Luttikhedde in het carspel Goor den 9 maart 1770. 

Dit is het Y merk van Jenneken Luttikhedde eigenhandig getrokke, dit is Y het merk van Wessel 

Luttikhedde eigenhandig getrokken, dit is Y het merk van Jacomina Luttikhedde eigenhandig getrokken, 

Henderk als mombar, dit is het Y merk van Gerrit Jan Luttikhedde of Koyers eigenhandig getrokken, G. 

Mejen als getuige, Phylippus Groothedde als dagholder, dit is het Y merk van Berent Hartgerink als 

dagholder eigenhandig getrokken, Hendrik Jalink als dagholder, J.A. van Hoevell rigter. 

Inventaris 

2 pak kleren te weten een kruimel rokbroek, kamesoel en een damasten hemtrok, nog een sersy rok, een 

blau kamesoel met een sersien broek en een streepten hemt ook en voor de hemden doet sij hem 20 elle 

bleek doek als mede een sersen schort en een streepte beddegoed, 2 paar silveren gespens, 1 paar aan de 

broek en 1 paar op de schoenen als mede een rijliet, 3 daarvan 1½ doek, 3 paar vrouwenweve, nog een 

vrouwen hemtrok als mede het weve touw met sijn verdere behoorende gereetschappen en 8 mutsen. 

Was getekent. Henderik Hiddink, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Noodtgerigte gehouden op den huise Nienhuis mij vergun der aarden den 26 maart 1770. 

Coram juditio J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Derk Floree en Gerrit Meeuws. 

Compareert in desen wel edelen gerigte Jan Oonk (Wolters) als mombaar over Hendrik en Aerent Eeftink 

en Jan Heegemans en Gerrit Hiddink als mombaeren over de andere kinderen. Overgevende het hier 

onderstaande vrindelijk accoordt en maagscheidinge met versoek om hetselve alhier te prothocolleren. 

Copia 

Op dat ondergeschreven hebben de naaste bloetverwanten als vrienden en mombaren der nagelaten 

kinderen van wijlen Jan Eeftink (Hegeman) en desselfs gewesen huisvrouwen en wel de laaste als de 

eerste al vooren overleden. Derhalven die kinderen alle te samen sonder ouders en geen vader of moeder 

hebbende, deswegens de vrienden met rijpen berade en overleg in overweginge nemende den toestant van 

saken om te mogen strekken ten nutte van die ouderlose kinderen welke ten meesten deele nog klein en 

mede minderjarig sijn. Soo is het dat de opgedagte en hier ondergetekende mombaren en de naaste 

bestaende vrienden gesamentlijk na beste weeten en gestalte hebben opgerigt en besloten een vriendelijk 

accoord ofte maagscheidinge oover en wegens de goederen soo van vader als moederlijk goet van de 

meergedagte kinderen welke sijn met namen Hendrik als sijnde den outste een den tweeden soon is 

genaamt Aerent, sijnde die beide nagelaten van de eerst geweesen huisvrouw die genaamt is geweest 

Jenneken Hendriksen Wolters; wijders nog drie kinderen sijn de twee dogters en een soon nagelaten 

van de tweede egtgenoot genaamt Jenneken Garritsen Hiddink, welker namen sijn het oudste 

Jenneken en het tweede Janna en de jongste genaamt Garrit Hendrik. Soo dan ten einde voor eerst is 

geconditioneert dat de voornoemde soon Hendrik Eeftink moeten sal op het erve en goedt ofte bouwstede 

blijven en de ervelijk verkrijgen de goederen, soo gerede als ongerede effecten welke de ouders bij haar 

leven eigendomlijk waren toebehorende en door de doodt van wijlen haren vader bovengenoemt sijn 

ontruimt. Alsoo onder gestelt met desselfs lusten en lasten, regt ende geregtigheidt, soo hetselve in sijn 

hoedanigheidt bestaat en gelegen leidt in de boerschap Elsen des kerspels Markelo in den gerigte 



Kedingen onderhorig. Ende wort geconditioneert dat Hendrik Eeftink voornoemt de bouwerije als 

andersins de goederen voorgemelt met schult en onschult sal behouden; daarvan hij sal hebben te betalen 

aan sijn broer Aerent hetgeene deselven voor moederlijk goedt is toekomende na luidt der maagscheidinge 

die bij hertrouwen van sijn vader is opgerigt en dan nog daar en boven van het vaderlijk goedt van 

denselven sijn broeder Aerent een somma ad 25 gld, segge vijf en twintig caroly guldens. Als mede sal 

Hendrik ook aan de drie kinderen van het laatste bedde betalen voor haar vaderlijk goedt aan ieder eene 

somma van 25 gld, segge vijf en twintig caroly guldens en dan daar en boven dan nog aan de drie laatste 

namentlijk Jenneken, Janna ende Garrit Hendrik voor haar moederlijk goedt aan een ieder de somma ad 75 

gld, segge vijf en seventig caroly gulden. Welke opgemelde penningen soo van vader als moederlijk sal de 

gemelde kinderen moeten voldaan worden ofte ten profijte komen wanneer se den ouderdom van vijf en 

twintig jaar bereiken of als sij komen te trouwen en het sullen nodig hebben dat ook de voorschreven 

pupillen, den een soo wel als den anderen, in het huis Eeftink sullen worden na behoren opgetrokken en 

ter schole laten gaan om leesen en schrijven te laten leeren ende verpleegt in alle behoor soo als het huis 

en omstandigheidt van saaken vermag en in eeten en drinken en kledingen onderhouden ter tijdt toe dat se 

natuurlijk bij gesontheidt haar noodtdruft kunnen winnen en sig selven konnen dienen met ordentelijkheidt 

en of het onverhoopt quam te gebeuren dat de voorgemelde kinderen ofte in geval toeviel soo lange als 

deselve nog ongetrouwt sijn eene vrijen ingank of plaatse in het huis behouden in de kost opnemen. En te 

gebeuren dat er iemant quam te sterven en nog ongetrouwt sijnde soo sal desselfs nalatenschap ofte goedt 

ten huises beste verblijven. Eyndelijk is besloten dat de bovengemelde kinderen namentlijk Arent en 

Jenneken en Janna en Gerrit Hendrik nog sullen hebben een yeder een goede bequame of nieuwe kleerkist 

die bestaan kan, dan nog de meisjes namentlijk Jenneken en Janna veeren met beddinge na behoor en 

vermogen nabuirlijk, neffens kistenvullinge ende elk tien ellen wit smaldoek en vijf ellen breedtdoek, 

neffens yeder van de meisjes een bruitskleet en de soon een bruidegomskleedt nabuer wijse of ieder agtien 

guldens; dat moet de oudste soon geven daartoe en boven dan ook nog die voornoemde drie kinderen elk 

een koe te geven dat een na de beste is op den stal. Laatstelijk wordt tot securiteit van de pupillen voor het 

beloofde goet in desen vermelt ter onderpand geset twee stukken landt het eene genaamt de Leetelge en 

het andere de Aaftink kamp, de Leetelge is gelegen tusschen Oodinks en het Oomes landt en de Aaftink 

kamp ligt aande eene sijd langs ... weg ende andere sijd an Albrink lant in den esch, waar aan bij 

onverhoopte misbetaling sig te konnen verhalen. Aldus in forma als voorschreven is dese maegscheiding 

opgerigt om te mogen strekken na behooren met alle ordentelijkheidt in hope en verwagtinge van alle 

billijke en regtmatige eendragtigheidt na bevint van saken. Alsoo als het betaamt bester gestalt en weete 

gestelt gelijk de redelijkheidt vordert en is ten dien einde wettig sonder arg ofte list in oorkonde der 

waarheidt door contrahenten of mombaren neffens aanwesende gtuigen ondertekent in Elsen ten huise 

Eeftink den dato den 19 maart anno 1770. 

Lagerstondt, onderstondt getekent. Jan Heegemans als momber, Jan Oonk als momber, Gerrit Hiddink sijn 

Y merk als momber, Berent Reef als getuige, Derk Aalbrink als getuige, Hendrik Beumers schrijver der 

maagscheidinge, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Noodtgerichte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 5 may 1770. 

Coram juditie J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Thomas Bresser en Jan Henrik Nijland. 

Compareert in deesen wel edelen gerigte Johanna Grashoff weduwe van wijlen Otto Bloemink als moeder 

en wettige voogdesse bij wijlen haaren man Otto Bloemink in echt geteeld drie zoons namentlijk Gerrit 

Jan, Jan Harmen en Wolter en twee dochters Berendina en Janna. Zij weduwe in deesen geassisteerd met 

Jan Harmen Heillerzig als haaren verzogten en in juditie ingelaaten momber en Claas Brinkes als door 

voornoemde weduwe tot de momberschap verklaarde vijff onmondige kinderen versogt en deese 

momberschap hebben aangenoomen en heeft zij weduwe neffens de mombaren voornoemd in juditio 

overgegeeven de hierna geregistreerde kinderscheiding en mombersteling met en beneffens den 

bijgevoegden staat en inventaris en heeft zij moeder en voornoemde voogden bij handtasting in eedes 

plaatse verklaard deese geschied en geformeerd te zijn ten meesten voordeele en dus geensints tot 

prejuditie der minderjaarigen en dus zij moeder tot voordeele van deese haare kinderen altijd zal 

behartigen en waarneemen en de voogden, zoo ver hun is betreffende tot de meerderjaarigheid hunne 



pupillen als getrouwd, voogden deese haar aanbevoolen en voogdijschap zullen bekleeden en waarneemen 

op welke vercleeving van een en ander deese kinderscheidinge en momberstelling door mijn is 

geapprobeert geworden zoo als deselve geapprobeert word mids deesen. 

Copia 

Op heeden den 4 may 1770 is er een vrindelijke maag ofte kinderenscheydinge gehouden en gemaakt 

tussen Johanna Grashof weduwe van wielen Otto Bloemink en haare minderjaarige kinderen als 

drie soons en twee dogters, die soons met namen Gerrit Jan, Jan Harmen en Wolter en die dogters 

Berendiena en Janna bij gemelde eheman en van die naaste bloetmombaren als Jan Harmen Heylerzig en 

Claes Brinkers en verdere bloetvrinden en getuygen als volget. Ten eersten sullen die voornoemde 

kinderen voor vaederlijke goet hebben en trekken wanneer dieselve koomen te trouwen of vief en twintig 

jaeren zijn out geworden ieder een somma van dartig gulden, segge 30 caroly guldens. Daarbij die zoons 

een ambagt te laaten leeren waerin zij hunne sinne mogte hebben en die meysjes jeder twie linnen bedde, 

twie kussens, een puwe met veere wel gestopt, drie paar laekens en twie paer kussenslope. Ten tweden 

daarbij belooft de moeder dese voornoemde kinderen nae huis vermogen soo veel doenlijk en in des 

Heeren vreese op te voeden, lesen en schriefen te laaten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen en 

wat tot haare lijfe behoort, behoorlijk te onderhouden des tijds tot zij in staat zullen zijn om te kunnen 

dienen. Voorts soo lange ongetroud, ziek of sugtig zijnde of wordende altoos, ofschoon die moeder weder 

hertroud, een vrie ingank sullen hebben in het huis van G. Monteny. In sulken val na huis vermogen in 

eeten en drinken, linnen en wollen te onderhouden en te sterve komende eerlijk ter aerde te besteden 

worden. Daar en tegen sal haar beloofd in huys van G. Montenij verblifen. Ten derden voor dit en al het 

voorschreeven geeft die moeder als waare onderpand een stuk hooyland liggende tussen Lonink land door 

haar wordende gebruikt onder Markelo geleegen. Ten dien einde die mombaren of kinderen in cas van 

misbetalinge van het voorschreven beloofde haar daar aan ten allen tieden kost en schaadeloos te sullen en 

mogen verhaelen. Ten vierden die mombaaren in desen mede gemeld mede onder desen gerigte woonende 

verklaarende na haar beste wetenschap hier in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt en 

derhalven word den heer rigter van Kedingen versogt deses van gerigtswegen te mogen approbeeren. 

Deezen ten ware oorkonde is desen getekend door die moeder, mombaren een getuygen. 

Binnen Markel den 4 may 1770 als booven. 

Was geteekend. Janna Grashof als moeder, J.H. Heylersigh als momber, K. Brinkers als momber, D.H. 

Gorkink als getuyge, Gradus ten Dam als getuyge, J.A. van Hoevell rigter. 

De staat van inventaris van de hierin voorenstaande geregistreerde kinderscheiding en mombaarstelling. 

Staat en inventaris van die boedel ende goederen door wielen Otto Bloemink overleden binnen Markel ten 

behoefe van sijne vrouw en kinderen als erfgenaemen gesteld na advonand als volget. 

Onroerende goederen 

Eerst het huys met een hofjen staande en gelegen aan het huys en hof van Berent Diekink te Markel. Nog 

een gaardeken liggende aen den gaerden van Hendrik Onges ongeveer drie spind. Nog een stuk bouland 

liggende tussen het land van Hendrik Gorkink zijn land groot ongeveer twee en een half schepel. Nog een 

dagwerk hooyland liggende tussen Jan Loonink zijn land onder Markel. Nog een stukje bouland groot 

ongeveer een schepel tussen de weduwe Jabbinga en Berent Schottink sijn land onder die boerschap 

Stokkum. 

Roerende goederen 

En koe en verdere inboedel des huyses, twaalf sellen en schoenmaekers gereetschap. 

Actien en schulden word niet bevonden. Ten laste des boedels koomen voor Derk Hendrik Snel bij 

obligatie de somma van f 600. 

Aldus geinventariseert binnen Markel den 4 may 1770. 

Was geteekend. Janna Grashof als moeder, Klaes Brinkers als momber, J.H. Heylersigh als momber, J.A. 

van Hoevell rigter. 

 

Noodgerigte gehouden op het Nijenhuis mij vergun der aarden den 12 july 1770. 

Coram juditie J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Thomas Bresser en Gerrit Meuws. 

Compareerd in deesen wel edelen gerigte Hendrikjen Leusman weduwe van wijlen Jan Stoelhorst in 



deezen geassisteerd met Jan Henrik Nijland als haaren in juditio toegelaaten mombaar met een benevens 

Tonis Stoelhorst en Gerrit Berends in qualiteit als voogden en mombaeren van het minderjarige dogtertjen 

Hendrina zoo zij weduwe bij wijlen haren man Jan Stoelhorst in echt geteelt. Overgeevende de hierna 

geregistreerde kinderscheidinge en momberstelling met en benevens den staat en inventaris van den 

boedel waarin zij weduwe thans in het gezeide hebbende. Zij moeder neffens de voornoemde voogden bij 

handtastinge in edes plaatse niet alleen verklaard dat dezelve geschied is ten meesten voordeele van 

voorgenoemde minderjaarige kind maar ieder in zijne qualiteit ook aangenoomen omtrend hetzelve kind te 

doen als wat hunnen pligt was waarop het deese kinderscheiding en mombaarstelling door mijn in qualiteit 

als rigter van Kedingen is geapprobeerd zoo als dezelve geapprobeert word mits deezen. 

Copia 

Dewijl door het overlijden van Jan Stoelhorst op Leusman deselve heeft nagelaaten desselfs in zijn 

leven gewesene echte vrou Hendrikjen Leusmans met haar in egte verworven kind genaamt 

Hendrina. Zoo vind genoemde Hendrikje Leusmans haar volgens land regt verpligt om voor een en aleer 

zij haar weduwe wil veranderzaaten om alvoorens behoorlijke kinderscheydinge en mombaarstelling 

tussen haar en haar bij wijlen Jan Stoelhorst geconditioneerd, gedaan te hebben. Gelijk dezelve met en 

onder toestemming en goedvinden van de naaste bloedverwanten van wijlen haar overleden man en de 

verkooren mombaaren Tonis Stoelhorst en Garrit Berends doet bij deezen op maniere als volgd. Eerstelijk 

dat de mombaren neffens twe nabuiren als getuige den eventaris der goederen met de beladen schulden 

naukeurig nagegaan en opgerigt hebben, is goedgevonden dat het kind door wijlen Jan Stoelhorst op 

Leusman bij Hendrikjen Leusmans verworven en tans nagelaaten genaamd Hendrina voor haar vaderlijke 

goed eens en vooral zal hebben dertig guldens met twe bedden en de kussens en peuluwen daarbij 

behoorende. Als meede de vederen daar de bedden nabuurlijke wijze mede gevuld konnen en moeten 

worden. En mede een nieuwe kiste het welk aan gemelde kind sal moeten worden betaald als sij koomt te 

trouwen off 25 jaaren oud sal geworden zijn. Ten tweden zal het gemelde kind na voldoening der 

bovengemelde penningen de goederen voor wat zijn vaderlijke goed betreft ten eenenmaal afgesondert 

zijn, geen verder regt off pretensy op gemelde boedel hebben nog behouden. Ten derden nemen de binnen 

benoemde mombaren door dezen aan om het voordeel en welzijn van het onmundige kind in allen opsigt 

te bevorderen en te handhaven en dese maagescheyding off mombaarstelling volgens landregt laaten 

registreren te protocol van deezen wel edelen gerigte. Ten vierden zal de moeder van het onmundige kind 

Hendrikjen Leusmans belooven om boven de beloofte penningen en goederen dit gemelde kind na 

vermogen op te voeden en behoorlijk ter schoole te bestelle om leezen en schrijven te laaten leeren. En is 

deze om te strekken na behoren van de moeder des kinds Hendrikjen Leusmans en mombaren neffens 

enige der naaste bloetverwanten geroepene getuige onderteekend op het goed Leusman onder Markel 

geleegen op dato den 11 july 1770. 

Was getekend. Dit is Y het merk van Tonis Stoelhorst als mombaer eigenhandig getrokken sulks getuigen 

wij, dit is Y het merkt van Gerrit Berends als mombaar eigenhandig getrokken sulks getuige wij, 

Hendryck Bussynck als getuyg, Jan Smitmans als getuige, dit is Y het markt van Hendrikje Leusmans 

eigenhandig getrokken sulks getuigen wij, Hendryck Bussynck als getuyge, Jan Smitmans als getuige, 

J.A. van Hoevell rigter. 

Staat en inventaris van de goederen door wijlen Jan Stoelhorst op Leusmans en Hendrikjen Leusmans in 

egte te samen beseten 

Eerstelijk een stukjen bouland in den Oord es de Breunaccers genaamt geleegen groot ongeveer drie 

scheepel land waard f 300. 

Een gaardeken in den Rijd, gaarden agter Kerkemeier, gaarden groot een schepel gezay waart f 100. 

Ten tweden aan roerende goederen 

Twee paarden waardig ongeveer f 75. 

Twee coenen (koe) en ses guste beesten waaronder vijff kalveren zijn te samen ongeveer waardig f 128. 

Sestien schapen jong en oud te samen waardig ongeveer f 40. 

Een soge met 2 keukens (keun) waardig f 8. 

Een inboedel bestaande in een gemeene boeren boedel van cetels, potten en verder huisraad waardig 

ongeveer f 40. 



Verder in huis en bougereedschap ongeveer waard f 200. 

Te saamen f 891. 

Schuld tot laste van den boedel hiervooren gemeld   

Aan Jan [Kodermans] debet wegens opgenomen penningen met de intres f 60. 

Aan Jan Voortmans f 52. 

Aan Derk Leusmans te Rijssen f 200. 

Aan Tonis Leusmans wegens verdiend loon f 50. 

Aan de susters en broers van Hendrikjen Leusmans f 100. 

Aan bedden en kisten voor gemelde kinderen, susters en broeders van Hendrikjen Leusmans f 50. 

Aan de timmerman Brink Jan f 50. 

Aan de smit A. Jansen f 25. 

Aan de ontfanger van de verpondinge en contributie in den redemptie f 40. 

Aan de landheeren f 150. 

Aan schulden in de winkels als andere geringe saken debet f 25. 

Te saamen f 802. 

Soo dat de waarde des boedels zijnde f 891, de schulden daar af gerekend zijnde f 802, maakt f 89. 

Was geteekend. Dit is het Y merk van Gerrit Berends als mombaar sulks getuige wij, Hendryck Bussynck 

als getuyge, Jan Smitmans als getuige. 

Dat op deesen eventaris na ons beste geweeten alles opgeteld is wat door wijlen Jan Stoelhorst en 

Hendrikjen Leusmans is beseten en nagelaaten. Sulks attesteren wij als nabueren van Leusmans. 

Was geteekend. Jan Klumpers als nabuyre, Jan Rollesynck als nabuyres, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Noodgerichte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 3 augustus 1770. 

Coram juditio. J.A. van Hoevell rigter. Assessoren Thomas Bresser en Roeloff Fruink. 

Alzoo Derk Strik voor een groot jaar is koomen te overlijden ende desselfs huisvrou Willemina 

Hartgers haar dusdaenig heeft gedraagen dat den heere Landdroste van Twenthe haar heeft willen doen 

ligten dog zij zulks ontkomen zijnde in dien hoofde of zig zeekerlijk niet derwaards zal begeeven en zig 

alhier nog bevinden twee kinderen bij wijle haaren man in echt geteelt met naamen Jan en Wilm als 

meede nog een voorkind van wijlen Derk Strik bij desselfs eerste ehevrouw Ante Meyerink in egt 

geteeld met naamen Roeloff. Verders nog een dogtertjen van haar Willemina Hartgers met naamen 

Maria. Alle deeze onmondige kinderen en alzoo die dan thans ouderloos zijn en dus noodzaakelijk met 

voogden moeten worden voorzien. Zoo is het dat ik rigter ingevolge lantregt partus twee tot vier nr 4 

daartoe heeden hebben geroepen en aangesteld Gerrit Tiemans als oom van de beide eerstgenoemde 

kinderen en verders Frederik Wibbelink als naaste nabuer die deese momberstelling en voogdijschap 

hebben aangenoomen en met handtasting in edes plaats hebben beloofd omtrend deese ongelukkige 

kinderen te doen als wat opregt en getrouwe voogden verpligt zijn omtrend hunne pupillen, als meede dat 

zij zoo zal doenelijk en immer binnen den tijd van vier weeken een staat en inventaris van deezen boedel 

zullen overgeeven. 

Copia 

Staat en inventaris van den boedel en goederen naegelaaten door wiele Derk Striks overleeden en Wilmina 

Hartger binnen Markel en belooft van haare kinderen als erfgenaemen en gesteld nae atvonant als volget. 

Onroerende goederen 

Eerst een huysjen staande en geleegen binnen Markel tussen het huis van Jan Hobbelynk en die gemene 

weg. 

Roerende goederen 

Een hooge iseren pot, een panne, een pan iser, 2 sevelen, een emmer, een taeffel, een karne, een hang 

spindeken, een grepe. 

Actie en inschulden worden daar niet bevonden 

Tot laste des boedels 

Voor eerst voor die weduwe Jabbinga met een obligatie ten laste van den boedel een somma van f 65. 

Verlopen intressen at f 10. 



Nog een reekeninge wegens gehaald waeren en geleent gelt at f 34-8-10. 

Aan H. Gorkink met een reekeninge wegens gepagt hooy groot at f 3-14-8. 

Te saamen f 118-3-2. 

Aldus geinventariseert en die namals bevonden mogte worden dat deeze inventaris met eenige stukken 

behoord vermeerderd off vermindert te worden dat dieselve daarna zal worden gerigt. 

Was geteekend. Fredrik Wibbelink voor mij en mijn konfrater Gerrit Tiemans, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 29 sept. 1770. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Roelof Fruink en Garrit Meeuws. 

Compareert in desen wel edelen gerigte Jan Rensink alias Papen Jan Eikels weduwenaar van wijlen 

Geesken Rensink. Voordragende hoe dat hij voornemens was weder te hertrouwen met Berendina 

Endemans ..... (slecht leesbaar) ..... Jan Berent Lodewegens en Mannes Cremers die deese voogdijschap 

en momberschap hebben aangenomen en besloten te hebben en verklaart dat onderstaande 

kinderscheiding ten meeste voordeele van de minderjarige kinderen is gemaakt en hebben sij comparanten 

bij handtasting in eedes plaats ieder in sijn qualiteit aangenomen met alle dienstigheit en getrouwheidt de 

belangen der minderjarigen te behartigen en waar te nemen als mede om binnen den tijdt van vier weken 

na dato deeses aan den wel edele gerigte een behoorlijk staat en inventaris over te geven. 

Copia 

Den 20 maart deses jaars 1770 is er een vrindelijke scheidinge en deilinge gemaakt tussen die kinderen 

van Jan Eikels en desselvs vrouw Geesken Rensing tot Markel wonende ende nog in leven sijn en de 

bijgeroepen getuige en wel op navolgende contract. Eerstelijk alsoo Jan Eikels bij sijn vrou Geesken 

Rensing heeft geprocereert twee kinderen en soon en een dogter, sie soone met de naemen Harmen 

en het dogtertje Janna. Soo het onvermoedelijke mogte gebeuren dat die vader ofte moeder mogte 

komen te sterven voor en aleer die voornoemde kinderen niet tot haar medejarigheidt mogten sijn, sal dan 

die soone Harmen hebben en toevallen wanneer dieselve koomt te trouwen of vief en twintig jaeren sijn 

oud geworden een somma van een hondert en vijftig caroly guldens, ik segge f 150, soo en mag dat 

bestaan kunnen en mag behouden en die dogter voornoemt sal dan hebben wanneer dieselve koomt te 

trouwen of vief en twintig jaeren is oud geworden ook een somma van een hondert en vieftig gulden, ik 

segge f 150 en een paar twiltogen bedden, vier kussens en een puluwe met veren wel gestopt, twee paar 

lakens en vier paar kussenslopen en dartig ellen vlassen en tien elle breedoek en een swarte bruits 

bestaande in een rasemaroken jak en een sijden voorschort en dan verder die moeders klederen soo als tot 

haar lijfe is behoorende met die kiste, edog na doode van die ouders. Ten tweeden daar en boven belooft 

die vader en moeder wie daar van bijde in leven mogte blieven na dese voorsieninge, soo sal die 

langslevende hetsij vader ofte moeder, dese voornoemde kinderen hebben te onderhouden in eeten en 

drinken, linnen en wollen te onderhouden tot der tijd toe sij in staat sijn om te kunnen dienen. En verder in 

de Heren vrese op te voeden, om lesen en schriven te laten leren. Daar en boven nog soo lange ongetrout 

sijnde, siek ofte sugtig sijnde, altoos eenen vrie ingank te hebben in het huis Pape genaamt en in eeten en 

drinken te onderhouden na haar vermogen; en te sterven komende eerlijk ter aarden te besteden naburlike 

wijse. Daar en tegen sal haar beloofde ten huyses beste verblieven dog die dogter koomt te sterven voor 

die soone, soo sal die soone de kiste en kleder hebben soo als het van sijn moeder worde gevonden. Des te 

waeren oorkonde is deses getekent sonder erg ofte list op dag en datum als voorschreven. 

Onderstondt. Dit is Y het mark van Eilkels, Gesken Renenk, Jan Lodewegs als getuige, Garryt Hulbers als 

getuige. Voorenstaande kinderscheidinge is gerigswegen door mij geapprobeerd J.A. van Hoevell rigter. 

Staat en inventaris van den boedel en de goederen van Jan Rensink alias Paapen Jan en wielen Geesken 

Rensink overleeden binnen Marculoo, ten behoefde van haare kinderen als erfgenaamen en gesteld in 

guldens, stuivers en penningen na advonand als volget. 

Onroerende goederen 

Ten eersten een huis staende en geleegen naast het huis van A.D. Quack in het dorp Marculoo. 

Ten tweeden een stuk land genaamt het Elkink land groot 6 scheepel zaaymaate liggende tussen het land 

van Klosters en Ongesman zijn land onder Marculoo. 

Ten derden een gaarden groot ongeveer 6 spind liggende tussen den gaarden van die diacony en 



Straateman zijne gaarden onder Marculoo. 

Ten vierden een hooyland het Aapen Goor genaamt groot ses dagwerk liggende tusschen het land van de 

weduwe Dockhoorn en die van de diacony haar land onder Marculoo. 

Ten vijfden een hoek nieuwland waar nog een gedeelte veld grond is, te zaamen ongeveer 4 scheepel 

liggende langes Klosters land en het veld onder die boerschap Harke. 

Roerende goederen 

Een paart, drie koeyen, een kalf, een karne, een ploeg en verdere boumans gereetschap en dan nog den 

inboedel des huises. 

Axsien en inschulden worden daar niet bevonden. 

Tot laste des boedels 

Voor eerst koomt Harmen Menderink bij obligatie at f 600. 

Ten tweeden koomt Derk Hoogelaar bij obligatie at f 200. 

Ten derden komt Lisabeth Loodeweges bij obligatie at f 100. 

Ten vierden koomt die weduwe Dockhoorn bij obligatie at f 50. 

Aan losse schulden bij elkanderen getrokke te zaamen f 50. 

Totaal f 1000. 

Aldus geinventariseert binnen Marculoo den 13 october 1770. 

Onderstond. Dit is het Y mark van Jan Rensink sulkes attesteere ik D.H. Gorkink, Mannes Kremers als 

momber, Jan Berent Loodeweges als momber, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Op dato ondergeschreven is er een behoorlijke kinderscheiding opgericht en geslooten tussen Roelof 

Snijders weduwenaar van Geertjen Dwars ten wense staande weder te hertrouwen met Janna 

Markslagh. En Berent Dwars en Garrit Snijders als omen en bloedtmombaren over de kinderen van 

gemelde Roeloff Snijders bij gemelde zijn wijlen vrouw voornoemt geprocereerd met naeme Dries, 

Geesken en Berendina ten anderen zijde. Welke jeder voor moederlijke goet sullen hebben en genieten 

een zomma van vijftien guldens en de zoone Dries daar en boven een wevetou en de dogters hierboven 

genoemt moeders kiste met het bedde en de klere ter haare lijve behoort hebbende. Nemende de vader 

daar en boven aan deese kinderen nae haares geleegendheit in kost en kleren te onderhouden. Sluitende 

hier meede deze kinderscheidinge. Verklarende niets agter gehouden te hebben en de mombaren niets 

meer ten voordeele van hunne pupillen hebben gevonden. Derhalven versoeken dat dezelve van 

gerichtswegen moge worden geapprobeert. 

Ten welken einde dese door vader en mombaren eygenhandigh is getekent den 3 nov. 1770. 

Was geteekend. Dit is Y het mark van Roeloff Snijders selfs getrokken, dit is Y van Barent Dwars, Gerryt 

Snijders als momber. 

Voorenstaande kinderscheiding en momberstelling word door mij in qualiteit als verwalter rigter van 

Kedingen geapprobeert. 

Was geteekend. Hendricus Slaterus verwalter rigter. Pro vera copia J.A. van Hoevell rigter. 

 

1770 den 22 december geeft Harmen Wissink uit Harke bij mij een briefjen over van onderstaande inhoud. 

Alzoo door het overlijden van Harmanus Mokkelencate de momberschap van Derk Jan Wilbers is 

koomen te vervallen. Voorts dat mits deezen wederom over denselven aanstellen tot mombaar de persoon 

van Harmen Wissink om tegelijk met Gerrit Schottink als meede mombaar het intrest van hunne 

pupil waar te neemen na behooren en daarvan ten prothocolle des gerigts van Kedingen doen registreren 

om te strekken na behooren. 

Was geteekend. W. van Hersum, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Noodgerichte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 19 april 1771. 

Corma judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Jan Hendrik Nijlant en Roeloff Fruink. 

Compareert in deezen wel edele gerichte Teunisken Smitmans weduwe van wijlen Jan Olberink in deezen 

geassisteert met Jan Hendrik Nijland als haaren verzogten en in judicio toegelaaten mombaar zoo de onder 

hier agterstaande kinderscheidinge en momberstelling is geblijkende. Hebbende in de eerste plaats de 



moeder voorschreven en ten tweeden de ondergeteekende voogden en momboiren met handtastinge in 

eedes plaats verklaard de hier agterstaande kinderscheiding als meede de daar bijgevoegden inventaris ten 

meesten voordeele van de minderjaarige kinderen in de hier agterstaande kinderscheidinge genoemt te zijn 

geweest en dat een ieder in zijn qualiteit deeze minderjaarige kinderen haare zaaken ingevolge landregt 

getrouwelijk zullen waarneemen en behartigen zoo als een opregt liefhebbende moeder en getrouwe 

voogden verpligt zijn. 

Copia 

Alzoo door het overlijden van Jan Oolbrink deselve heeft nagelaaten een weduwe genaamt Teunisken 

Smitmans en vier kinderen in deezen echte bij haar verwekt met naame Arent Jan, Jan Harmen, 

Hendryke en Willemyna, als mede twee zoons en een dogter genaamt Jan, Jan Hendrik en Jenneken 

bij zijn huisvrouw Aaltjen Wennink in voorgaande echte verwekt. De welke door wettige 

mombaarstelling wanneer de overleden Jan Oolbrink met Tonisken Smitmans tans nagelaten weduwe 

hertrouwt en haar moederlijke goed is toegelegt en dewijl de gemelde weduwe Tonisken Smitmans tans 

voorneemens is tot maintain van haar bestaan sig wederom te verandersaten en zulk niet konnende nog 

mogen doen voor en aleer deselve behoorlijke mombaarstellinge en kinderscheidinge heeft gedaan en den 

onmundige pupillen haar vaderlijk goet volgens gemaakte inventaris toe te wijsen gelijk deselve doet mits 

desen op volgend maniere. 

So nemen Jan Smitmans en Jan Welmers aan als voogden en mombaaren der onmundige pupyllen na alles 

overwogen en ondersogt te hebben derselver saken te behandelen tot nut en welsijn van deselve. De 

voogden en mombaren gemelt hebben na alles ondersogt goetgevonden en zijn met de weduwe Tonisken 

Smitmans onder goetvinden der naaste bloetvrienden overeengekoomen dat de zeeven gemelde kinderen 

voor haar vaderlijke goet is toegelegt en sullen hebben te saam de somma van drie en sestig guldens yder 

zijn geregte portie. Dewelke haar door gemelde weduwe of haren wettige erffgenaamen zal moeten 

worden gegeeven wanneer deselve mogten comen te trouwen of 25 jaren old geworden zijn. Daar en 

booven zullen de zoons Arend Jan en Jan Harmen jeder een tweejarig guste beest hebben als dezelve 15 

jaren old geworden zijn met jeder een nieuwe kiste en bij haar trouwen ieder een nieuwe pij rok en de twe 

dogters Hendrike en Willemina boven de gemelde penningen jeder een koe met ieder een nieuwe kiste en 

jeder twee linnen bedden met twee paar lakens, met kussens en peuluwen, na behoorlijke nabuirlijke wijze 

en ieder een bruidskleet en ieder 20 ellen smaldoek met ieder een wiel en een paar stoelen. Het welk een 

en ander sal moeten worden betaald als deselve mogte komen te trouwen of 25 jaaren old geworden zullen 

zijn. Bovendien zullen gemelde kinderen op het erve en goedt Oolbrink worden opgevoet en volgens 

christelijk gebruik ter schoole gezonden worden om de christelijke leere onderweezen te worden en 

wanneer deselve mogte bequaam zijn te kunnen gaan dienen en wanneer siek of sugtig wierden in het huis 

hunnen toevlugt konnen neemen en na huises vermogen onderhouden worden. Ook is goedgevonden dat 

indien een der kinderen kwaamen te sterven voordat zij mundige jaaren bereikten, zoo sal derselver 

naalatenschap tot huis beste verblijven, dog de linnen en wollen kleederen aan de twee dogters Hendrike 

en Willemyna sullen met het linnen van het eene op het andere sterven en vererven. Waarmeede deeze 

mombaarstelling nadat de voogden deselve volgens lantregt van Overijssel aan desen wel edelen gerigte 

van Kedingen onder welke sulk behoord gepresenteerd en ten prothocolle geregistreert te sullen laaten 

hebben, deselve is vervaardigt en om te strekken na behooren van de weduwe en voogden neffens 2 

getuigen onderteikent op dato den 4 april 1771. 

Was geteekend. Teunsken Smytmans, Jan Smitmans als mombaer, Jan Welmers als momber, Jan 

Olberinck, Hendryck Wennyck, Klaes Wennenck als getuge, Hendrik Hoevink als getuige. 

Staat eventaris der goederen so als op het erve en goed Oolbrink word bevonden en door Jan Oolbrink en 

Tonisken Smitmans in besit geweest en door het overlijden van Jan Oolbrink op desselfs nagelate weduwe 

en kinders gedevolveerd. 

Eerstelijk de bouwrij en markregt van het erve word als taxatie verwaardet in bijweesen van twee nabuiren 

bevonden op f 450. 

12 beesten waaronder 5 calvers worden bevonden en getaxeerd op f 230. 

3 paarden en een veulen f 217. 

5 verkens f 36. 



Inboedel des huises 

Bouwgereetschap bestaande in waagen, ploeg, ketels en potten en alle het geene tot een boeren inboedel 

behoord is getaxeerd op f 160. 

Dus samen f 1093. 

Hierna volgende zijn de schulden door de bouwrij, vee en inboedel van het erve en goed Oolbrink meede 

beswaart en opgenomen 

Bij den [landpagt] schuldig f 217. 

Aan de ontfangers te saamen f 30. 

Aan de brouwer Welmers wegens brouwen en groefenbier f 30. 

Aan denselven f 66. 

Aan den schoenmaaker debet f 28. 

Aan winkelwaren debet f 17. 

Aan den timmerman f 20. 

Aan de voorkinderen wegens haar moederlijk goed f 200. 

Dus samen f 678. 

Deeze f 678 afgetrokken van getaxeerd goederen de welke zijn als booven vermelt. Blijft over f 415. 

Van welke halfscheid volgens momberstelling is geaccordeerd wat de onmundige kinderen sullen hebben, 

het welke wij ondergetekende Jan Smitmans en Jan Welmers in bijweeze van twee nabuiren als getuigen 

als voogden na ons beste geweten alles op deeze eventaris gebragt hebben. 

Actum op Oolbrink den 4 april 1771. 

Was geteekend. Teunesken Smytmans, Jan Smitmans als momber, Jan Welmers als mombaar, Klaes 

Wennenck als getuge, Hendrik Hoevink als getuge, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Noodgerichte gehouden op het huis Nijenhuis mij vergun der aarden den 12 april 1771. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Thomas Bresser en Roeloff Fruink. 

Compareerd in deezen wel edelen gerichte Derkje Kobben weduwe van wijlen Hendrik Roelofsen 

(Houwboer) in deezen geassisteert met Hendrik ten Dam als haaren verzogten en in judicio toegelaaten 

mombaar. Verders Jan Roelofs en Lambert Overbeeke de laaste als momber van de twee onmondige 

kinderen soo zij Derkjen Kobbe bij wijlen hare overleeden eheman Hendrik Roelofs in echt heeft 

geprocereert. Overgeevende de hierna volgende kinderscheidinge ende gesamentlijk bij handtastinge in 

eedes plaats verklaard dat deselve gemaakt is ten meesten voordeele van de onmondige kinderen in deese 

kinderscheiding benoemt en bij handtastinge in eedes plaats aangenoomen tot voordeel van deese kinderen 

ten meesten voordeele zulen behartigen en waarneemen zoo als een opregte liefhebbende moeder en 

getrouwe voogden verpligt zijn. 

Copia 

Op heeden dato ondergeschreeven is een soogenaamt erfmaagscheyding ingegaan, beraamt en gesloten 

tussen Derkjen Kobbe weduwe van wijlen Hendrik Roelofs ter eener en Jan Roelofs en Lammert 

Overbeeke als mombaaren van twee minderjaarige kinder van gemelde Derkjen Kobbe bij wijllen sijn 

voorschreven eheman wettig geprocereert met namen Tonis en Jenneken Roelofs ter andere zijde. 

Sulx wegens gemelte kinder haar vaderlijk goed op volgende conditien na examinatie van den gemeenen 

boedel ter meede profijter der kinderen decondemneerd dat de gemelte moeder en haar voormelde twee 

kinder voor vaderlijk goet sal uitkeeren te weeten an het zoontjen een zilver ducaton en als hij zijn lust 

heeft om het weven te leeren dan ook het ambacht van weven te leeren en an het dochtertjen ook een 

zilver ducaton en bedde met haar toebehoor. En bij in gebreke blijvende dat dan den Mensink gaarden 

geleegen tussen Schuttink en Kloosters land wij daarvoor verbinden of in vollen eigendom te besitten. 

Welke goederen voor de kinderen sullen bewaard worden tot dat dezelve 25 jaaren oud geworden bent of 

als zij eerder koomen te trouwen als dan het van den bezitter betaald worden. Voorts zal de moeder de 

kinder behoorlijk ter schoole laaten gaan om leesen en schrijven te laaten leeren; de kinder met siekte off 

onnoselheit of lammigheid, daar hunne Godt voor behoede, niet in staed zijnde om te kunnen dienen dan 

de voornoemde kinder in het huis eenen vrijen toegang hebben om in het huis verpligt en verpleegt te 

worden in eeten en drinken, in gesontheid en krankheid, alle na staads geleegentheid. Waarteegen de 



moeder in volkoomen eigendom zal behouden alle de aanwezige boedels, goederen en effecten geene 

uitgezondert als mede sijnen sake blijven alle schulden waarmeede den boedel beswaart is. Waarmeede 

gemelde moeder en kinder weegens vaderlijk goed in der minne sullen geraaden sijn en blijven hun 

vaderlijke goed ter zijnen tijt onverkortet. In oirconde der waerheid is deeze erfmaagscheidinge door 

moeder en momboiren wel en wezelijk geteekend. 

Actum Stockum den 11 april 1771. 

Was geteekend. Dit is Y het mark van Derkjen Kobben met anholden der penne in plaats van haar naam 

getrokken, dit is Y het mark van Lammert Overbeeke als momboir in plaats van zijn naam te schrijven, 

Jan Roelofsen als momber, Garrit Schuttinck als getuge, dit is Y het mark van Gerrit Joolink als getuyge. 

Acte ut supra 

Compareerd in deezen wel edelen gerichte Derkje Kobben weduwe Hendrik Roelofse Houwboer in 

deezen geassisteert met oud burgemeester Bruins als haaren versogten en in judicio toegelaaten mombaer 

en doet op heeden ten gevolge placaat van haar Edelmogende Mijn Heeren de Staaten van de provintie 

van Overijssel de meede vereischte borgstellinge dat zij, nog haare aanstaande man Hendrik ten Dam, nog 

de kinderen die uit dit huwelijk zullen kunnen voortkoomen, geduurende den tijt van ses jaaren niet tot 

laste van de diacony offte boerschap zullen vervallen wat voor zig dan als borge in judicio heeft ingelaaten 

Lambert Overbeek en Gerrit Schuttink die deeze borgtogt stipulatu manu hebben aangenomen. 

 

Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 7 juni 1771. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell rigter. Assessoren Rolof Fruink en Jan Hendrik Nijlandt. 

Compareert in desen wel edelen gerigte Hendrikjen Ongs weduwe van wijlen Berent Vossebelt in desen 

met Jan ten Bruil als haaren versogten en in juditio toegelaten momboir. Verders Gerrit Nijhoeses en Jan 

Meendrink, de eerste als moeder en wettige voogdesse van haar minderjaerige zoon Hendrik Vossebelt bij 

wijlen haaren man Berent Vossebelt in egt geteelt en de beide laatsten als momboiren van voorschreven 

minderjarig kint. Overgevende alhier in den gerigte de hierna geregistreerde kinderscheidinge en 

momberstellinge met den staat en inventaris. Hebbende een ieder in sijn voorschreven qualiteit met 

handtastinge in edes plaats verklaart dat dese kinderscheidinge ten meesten voordeele van voorschreven 

minderjarig kindt is gemaakt en teffens insgelijks solemneel belooft een ieder in het sijne het voordeel van 

dit kint waar te neemen en soo als sij na gemoede en wel verpligt sijn. Versoekende derhalven dat dese 

kinderscheidinge en momboirstellinge van gerigswegen mogte worden geapprobeert, soo als geapprobeert 

wordt mits desen. 

Copia 

Op heden dato ondergeschreven is alhier op het plaatsjen Vossebelt gelegen onder den gerigte Kedingen 

klokke Markel een wettige kinderscheidinge en momberstellinge gemaakt tusgen Hendrikjen Oings 

weduwe van wijlen Berent Vossebelt en desselfs soon Hendrik Vossebelt nagelaaten zoon van wijlen 

Berent Vossebelt en genoemde Hendrikjen Oings. Voor welke onmundige pupil Gerrit Nijhoeses en 

Jan Meendrink de mombaarschap aanneemen en sig verbinden om volgens de landtregten deser provintie 

van Overijssel alles te verrigten en te doen wat getrouwe voogden verpligt sijn te doen, gelijk ook reedts 

en soo verrigd hebben, dat se met gemelde weduwe van wijlen Berent Vossebelt sijn overeengekomen dat 

gemelde Hendrikjen Oings aan haarer zoon Hendrik, voor zoo verre sijn vaderlijk goedt betreft, eens en 

vooral sal geeven volgens gemaakte eventaris hier annex. Eerstelijk zal gemelde Hendrik Vossebelt van 

zijn moeder Hendrikjen Oings voor sijn vaderlijk goedt hebben de somma van f 600 caroly gulden, segge 

ses hondert guldens. Van welke penningen hij jaarlijks de interes sal kunnen trekken drie persent, welke 

interesse sal beginnen te loopen met den 1 may 1772 en dan soo vervolglijk tot de tijdt toe dat hij de 

gemelde somma geheel sal willen hebben, die hem sal moeten gegeven worden wanneer hij die behoorlijk 

een half jaar voor de verschijndag der interes sal opgesegt hebben begeert. Ten tweden boven dese 

genoemde somma sal de onmundige pupil hebben een tweejarige vaarse als mede sijn vaders kiste met 

desselfs nagelatene klederen die hij op dato sal kunnen aantasten en sal hem de vaarse in het huis van 

desselfs moeder gevoedert worden om deselve tot sijn voordeel op te voeden. Ten derden de gemelde 

onmundige pupille sal boven dit alles wanneer hij siek of sugtig en tot dienen onbequaam mogte sijn een 

vrijen ingang in den Vossebelt hebben en aldaar in het huis verpligt en verpleegt worden in kost en drank 



en wat tot desselfs onderhoudt behoort en als hij ongetrouwt quam te sterven sal sijn nalatenschap tot huis 

best verblijven. Ten vierden tot onderpand van de binnen benoemde goederen sal den onmundigen 

behouden een perceel bouw en hooiland gelegen bij den gemelden Vossebelt tussen de hooilanden van Jan 

Sligtmans west en Jan Loomans oostwaarts. Ten vijfden nadat de weduwe Hendrikjen Oings aan haaren 

zoon Hendrik de bovengenoemde goederen en penningen sal hebben betaalt sal sij alle de goederen, 

roerende en onroerende, soo als sij met haaren overleden man in egt beseten heeft, voor haar behouden en 

daarmede kunnen handelen na lust en welgevallen. Ten sesden de ondergetekende mombaaren nemen 

door desen aan om alles hetgeene tot best wesen in voordeel der onmundige pupil sal behoren te willen 

verrigten en is dese om te strekken na behoren van de weduwe Hendrikjen Oings en de mombaren neffens 

twe getuigen ondertekent op dato den 8 juni 1771. 

Onderstont. Dit is Y het merk van Gerrit Nijhoes eigenhandig getrokken sulks getugen zij Jan ten Bruil en 

Tonnys Bruekenk, Jan Menderink, Hendrikjen Oings, Berent Wissink, J.A. van Hoevell rigter. 

Staat en eventaris van alle de goederen, soo onroerende als roerende, door Berent Vosseblt en Hendrikjen 

Oings te samen in egte beseten en door het overlijden van Berent Vossebelt op desselfs nagelatene 

weduwe en bij haar verwekte zoon gedevolveert. 

Een huis met eenige hooge en lage landerien den Vossebelt genaamt onder de klokke Markel aan den 

Markelerdijk waardig volgens koopbrief f 700. 

Nog een parceel boulande en eenig hooilande f 210. 

Eenig bouland en hoiland den 21 febr. 1765 van de erfgenamen van Markel aangekogt waardig f 545. 

Een paard waardig f 60. 

Twe koejen, vaarsen, jong kalf f 118. 

Een keutters inboedel bestaande in ketel, potten, panne en wat verder tot een inboedel des huises behoort f 

25. 

En varken f 9. 

Bougereetschap bestaande in een oude versleten karre, ploeg en egde f 8. 

Gesaai op het landt f 100. 

Te samen f 1775. 

De schulden afgetrokken volgens specificatie f 574-15-0. 

Blijft aan goederen de somma ad f 1200-5-0. 

Schulden tot laste van binnen goederen door Berent Vossebelt en Hendrikjen Oings samen beseten. 

Een obligatie groot f 450. 

Aan verlopen intres schuldig f 22-10-0. 

Aan Welmers schuldig wegen groevenbieren brouwen als anders f 50-5-0. 

Aan den ontfanger der verpondingen, schoorsteengelt als redemptie f 15. 

Aan Gerrit Kistemaker te Markel f 28. 

Aan de schoenmaker herlap f 4. 

Aan winkelwaaren bij de meester Kwak en bij de weduwe Jabbega f 5. 

Te samen f 574-15-0. 

Attesteeren wij ondergeschreven Tonis Brukink en Berent Wissink als nabuiren van de weduwe van 

wijlen Berent Vossebelt neffens de mombaren Garrit Nijhoeses en Jan Meenderink dat alle de goederen, 

soo roerende als onroerende, die Berent Vossebelt en Hendrikjen Oings te samen beseten hebben op desen 

eventaris met de schulden daarop gebragt sijn en alles na waarde getaxeert is. 

Actum op den Vossebelt den 7 juni 1771. 

Dit is Y het merk van Garrit Nijhoeses eigenhandig getrokken sulks getuigen wij Jan ten Bruel en Tonnys 

Bruekynk, Jan Mendrik, Hendrikjen Oings, Berent Wissink, J.A. van Hoevell rigter. 

 

Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 21 augustus 1771. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Fruink en J.H. Nijlandt. 

Compareert par letterus in desen wel edelen gerigte Francois de Wolf namens Willemina van der Sluis. 

De welke bekende en verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens na afgehoorde en gedane 

rekeninge van de heer burgemeester Hendrik Willem Dumbar en Derk ten Lintelo als voogden over 



voornoemde Willemina van der Sluis, van haar wel edele ontfangen te hebben alle zodane penningen en 

effecten als haar wel edelens in handen en onder sig hebben. Voor welken hij door desen opniteert en de 

heeren voogden voornoemt bedankt voor haare prompte en gedane administratie, met versoek van 

protekollatie en registratie de super stipulando. 

 

Noodgerigte gehouden op den huyse Nijenhuis mij vergun der aarden den 26 april 1771. 

Coram judica J.A. Baron van Hoevell. Assessoren burgmr Bruins en Thomas Bresser. 

Erscheenen in deesen wel edelen gerigte Gerritjen Bomans (Klein Landeweerd) weduwe van wijlen 

Zwier Bomans, in deesen in zo verre nodig geassisteert met Derk Hendrik Gorkink als haaren 

versogten en in judicio toegelaten mombaer, in qualiteit als moeder en wettige voogdes van haaren 

minderjarigen zoon Jan Bomans bij wijlen haare voornoemde eheman in echt verwekt. Verders Jan 

Dijkman en Jan Mensink Baan in qualiteit als voogden en mombaeren over het voornoemde minderjarige 

kind. Overgevende den navolgende kinderschijding en momberstelling met de bijgevoegden en annexen 

staat en inventaris. Verklarende ieder in zijn qualiteit bij handtastinge in eedes plaats het een en andere 

geschied te zijn ten meesten voordeele van voorschreven minderjarige kind. Teffens aanneemende, zo er 

zig ten nadeele van hetselve nog iets mogte op doen, zulx ten allen tijde aan deesen wel edelen gerigte te 

zullen bekend maaken. Hebbende een ieder in voorschreeven qualiteit aangenomen omtrent dit 

minderjaarige kind te doen wat hun pligt was. 

Op heden den 23 april 1771 is er een vriendelijke maag of kinderscheydinge gehouden en gemaakt tusse 

Garritjen Bomans weduwe van wijlen Zwier Bomans en haar minderjaarige zoone Jan Bomans bij 

gemelde haaren eheman in egt verwekt. En wel in presentie van die naaste bloetmombaere als Jan 

Dijkman en Jan Baan en verdere bloetvrinden en getuigen op maniere als volgt. 

Ten eersten zal het voornoemde kind voor vaderlijke goed hebben en trekken voort op dato hiervoren 

benoemt een somma van ses hondert caroly gulden, segge f 600, en een eenjarig sterken kalf en die 

verdere kleederen, zo linnen als wollen, zoo als heeden bevonden worde. Ten tweede daarbij belooft de 

moeder het kind na huyses vermogen zo veel doenelijk is in des Heeren vreese op te voeden, leesen en 

schriefen te laaten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen en wat tot zijne lijve behoort, behoorlijk te 

onderhouden tes tijds toe hij in staat zal zijn om te kunne dienen. Voorts zo lange ongetrouwd, siek ofte 

sugtig zijn of wordende altoos, ofschoon die moeder weder hertrouwd, een vrie ingank zal hebben in het 

huys of plasien Bomans genaamt en sullen na huys vermoge te verplegen in eeten en drinken, linnen en 

wollen. En te sterven komende eerlijke naeberlijk ter aarde bestelt worden. Daar en tegen zal zijn 

nalatenschap ten huyses best verblijven. Ten derden voor dit en al het voorschreven steld de moeder ten 

waeren onderpand alle haare obeligatien ten einde mombaere of kind in cas van misbetalinge haer daar 

aan ten allen tiede kost en schadeloos sullen en kunnen en mogen verhaalen. Ten vierden de mombaaren 

in deesen gesteld meede onder Markel wonende verklaaren nae haar beste wetenschap hier in gedaan te 

hebben en het kind niet benadeelt te zijn. Derhalven word aan den richter van Kedingen versogt desen van 

gerigtsweegen te moogen approbeeren. Des ten waaren oorconde is deeses door de moeder, mombaeren 

en getuygen sonder erg of list getekend. Binnen Markel op dato voorschreeven. 

Was gemerkt en getekend. Dit is Y het mark van Gerritjen Bomans als moeder, D.H. Gorkink als getuyge, 

Berent Sevenk als getuyge, dit is het Y mark van Jan Dijkmans als mombaar, D.H. Gorkink als getuyge, 

Berent Sevenk als getuyge, Jan Baan als mombaer, Hendryk Bussink als getuyge, Gerrit Sigger als 

getuyge. 

Inventaris van die goederen van wijlen Zwier Bomans en zijn naagelatene weduwe Garritjen Boomans en 

desselfs zone Jan Bomans als erfgenamen. 

Onroerende goederen 

Eerst een huys staande en gelegen in den Agterhoek op die grond welke toebehoort aan den huyse 

Oldenhof. 

Ten tweeden een stukke bouland groot twee schepel zaaymaete liggende in den Noord es tussen die 

landen van Oldenhof en Harmen Berentsen zijn landt. 

Te derden een gaardeken den Rijtgaerden genaamt groot een en een hallef schepel zaaymaate liggende 

tussen het gaardeken welke aan den huyse Oldenhof behoort alle onder de klokke Markel. 



Roerende goederen 

Twee koeien, twee kalveren en verder inboedel des huyses. 

Axsie en inschulden 

Op een obligatie aan Jan Dijkmans f 100. 

Op een obligatie aan Meyerman f 150. 

Op een obligatie aan Hendrik Oings f 250. 

Nog van Hendrik Kloeke f 25. 

Nog van Hueteman f 44. 

Te samen f 579. 

Tot laste des boedels bij malkanderen opgenomen f 25. 

Aldus geinventariseert binnen Markel den 24 april 1771. 

 

Op huyden dato so is er een wettelijke kinderscheydinge gemaakt tusschen Gerrit op het Slag en zijn 

onmundige kynt met namen Derrik genaamt van de overledene mijne huysvrou Harmina 

Luysmans. Waarvoor sigh inlaaten als mombaren Hendrik Luysmans en Tunnis Koelman als mombaren. 

Welke onmondige kynt word toegelegh voor sijn moederlijke goet ses gulden, ik segge 6 gulden en zal 

onderhouden worden in linnen en wullen, eeten en drinke en schrijven en leesen te laaten leeren tot dat het 

bequam is om te kunnen dienen. En zoo het gebuyde dat het syck of zughtigh mogte worde en niet 

bequamen mogte weesen om te kunnen dynen, zal dan eenen vrijen ingank hebben in het Slagh en nae 

huys vermogen verpleght worden en dan te sterven quam ongetrouwt zijnde, dan zal zijn nalatenschap ten 

huyses beste verblijven voor een erelijke begraffenisse. In orconde der waarheid is dit eigenhandig 

getekend van bruydegom en bruyt en mombaren. 

Actum Harke den 4 desember 1771. 

Was gehandmerkt en getekend. Dit is het Y mark van den bruidegom selfes getrokken, dit is Y het mark 

van den bruyd (Anna Peters) selfes getrokken, Hendrik Leusmans als mombar, Tunnis Koelman als 

mombar, Derrik .. met de hand an de penne als getuige, met Jan Harmen Kampers als getuige de hand an 

de penne, door mij geapprobeert Hendricus Slaterus verwalter rigter. 

 

Noodgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarde den 7 febr. 1772. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Anthony Krop en Roelof Fruink. 

Compareerde in deezen wel edelen gerigte Jan Onges weduwenaar van wijlen Jenneken Luicas als 

vader en wettige voogd van zijne minderjarige kinderen met naamen Maria, Aaltjen, Janna en 

Hendrica bij wijlen zjn vrouw in egt verwekt. Verders Jan Brinkers en Fredrik Wibbelink in qualiteit 

als voogden en mombaaren der voornoemde vier kinderen. Overgevende de navolgende kinderscheyding 

en momberstellinge met en benevens daar agter volgenden staat en inventaris en hebbende bij handtasting 

in eedes plaats solemneel verklaart dat bij deesen gedaane en gemaakte kinderschijdinge en 

momberstellinge de voorgenoemde vier onmondige geen schade of nadeel hadden en deesen insgelijks 

aangenoomen en die zig hieromtrent nog iets tot nadeel van deselve mogte ontdekken, ieder in zijn 

qualiteit, daarvan aan deesen wel edelen gerigte de behoorlijke kennis te geeven en omtrent deese 

onmondige te doen hetgeene ieder in het bijsonder en alle in het generaal van hun pligt zal zijn. Waarop 

dan deese kinderscheidinge en momberstellinge door mij in qualiteit als richter van Kedingen is 

geapprobeert gelijk deselve geapprobeert word cragt deezes. 

Op heeden den 11 january 1772 is er een vriendelijke maag ofte kinderscheidinge gehouden en gemaakt 

tussen Jan Onges weduwenaar van wijlen Jenneken Luykes en zijne minderjarige kinderen als vier dogters 

met naamen Maria, Aaltje, Janna en Hendrica bij gemelte ehevrouw in egt verwekt. En wel in presentie 

van de naaste bloetmombaren als Jan Brinkers en Fredrik Wibbelink ende verdere bloetvrinden en 

getuygen op conditien als volgt. 

Ten eerste sullen die voornoemde vier kinderen voor moederlijk goed hebben en trekken wanneer deselve 

koomt te trouwen of vief en twintig jaeren zijn out geworden, jeder een linnen bedde, twee kussens, een 

peuluwe met veeren wel gestopt nae behooren en ook jeder een paar vlassen laken en een paar 

kussensloopen en de oudste dogter met namen Maria die moeders kiste als zij koomt te dienen en die 



andere drie kinderen ook ieder een kiste als zij komen te dienen en dan die moeders kleederen zo linnen 

als wollen zo als heeden bevonden worde. Ten tweeden daarbij belooft die vader van die kinderen na huys 

vermoogen zoo veel doenlijk is in des Heeren vreese op te voeden, leesen en schriefen te laaten leeren, in 

eeten en drinken, linnen en wollen en wat tot haaren lijve behoord behoorlijk te onderhouden ten tid toe zij 

in staat zijn om te kunnen dienen. Voorts zo lange ongetroud zijn, siek ofte zugtig zijnde, ofschoon die 

vaeder weder hertrouwen sal, eenen vrijen ingank zullen hebben in het huys of plaasie Weevers genaamt. 

In sulken valle na huyses vermoogen verplegen in eeten en drinken, linnen en wollen en te sterven 

komende eerlijk en naberlijk ter aarden besteed worden. Daar en teegen zullen haare naelaetenschap ten 

huyses beste verblijven. Ten derden of ten laasten die mombaeren in deesen gemelde mede onder Markel 

woonende verklaaren na haar beste wetenschap hier in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te 

zijn. Derhalven word die heer richter van Kedingen versogt deeses van gerigtswegen te mogen 

approbeeren. Deeses ten waaren orkonde is deeses door die vaeder en mombaren en getuigen sonder erg 

of list voorschreeven. 

Was gehandmerkt en getekend. Dit is Y het mark van Jan Onges de vaeder van die kinderen, Jan Brinkers 

als mombaar, Fredrik Wibbelink als mombaar, Jan Ebbynk als getuige, D.H. Gorkink als getuige. 

Staat en inventaris van den boedel en goederen van Jan Onges en wijlen Jenneken Luykes binnen Markel, 

ten behoefte van haare kinderen en erfgenaamen en gesteld in guldens en stuyvers en penningen na 

advonant als volgt. 

Onroerende goederen 

Een huys met een gaarden staande en gelegen bij het huys van Frederik Wibbelink en Jan Ebbekink, 

zijnde onder Markel. Nog een stukjen land in den Kokkok tussen Garrit Ongs en Garrit Kistemaker zijn 

land onder die boerschap Stokkum groot ongeveer een scheepel zaaymate. 

Roerende goederen 

Een koe en een kalf. En verder inboedel des huyses. 

Axsien en inschulden worden niet bevonden. 

Tot laste des boedels 

Voor eerst een obligatie aan Willem Jacob Welmers at f 350. 

Aan interesse f 12-5-0. 

Aan losse schulden at f 40. 

Aldus geinventariseert f 402-5-0. 

Binnen Markel den 22 january 1772. 

 

Noodgerigte gehouden op den huyse Nijenhuys mij vergun der aerden den 3 april 1772. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Anthony Krop en Gosen ten Haghuys. 

Erscheenen in deesen wel edelen gerigte Fenneken Rietmans weduwe van wijlen Jan Rijnders 

(Brinkmans), in deesen geassisteert met Jan Witzant als haaren versogten en in juditio toegelaaten 

mombaer. Verklaarende zij weduwe niet in ondertrouw te zullen gaan nog in den echt te treeden voor en 

aleer daartoe het behoorlijke consentement van den heer landdroste van Twenthe te hebben verkreegen. 

Welken consentement zij mits deesen aanneemt ten fine van prothocollatie in handen van deese wel 

edelen gerigte te zullen geeven. Verders zijn alhier erscheenen Tonis Brinkmans en Derk Rietmans als 

voogden en mombaaren over de gesamentlijke kinderen zo wijlen Jan Rijnders bij desselfs eerste 

huisvrouw en haar weduwe heeft geprocereert. Welker kinderen hier in agtervolgende kinderscheydinge 

en momberstelling met naamen staan uytgedrukt. Overgevende hierop volgende kinderscheydinge en 

momberstellinge met derselver inventaris. Verklaarende zij moeder en wettige voogdes van de 

voorschreven minderjaarige kinderen onder assistentie als boven voorschreeven voogden, dus ieder in 

haar qualiteit, dat deese kinderscheydinge en momberstellinge ten meesten voordeele van voorschreven 

kinderen is geschikt gemaakt en opgerigt en zig iets tot nadeel ontdekkende hetselve aan deesen wel 

edelen gerigte te zullen bekend maaken. Zijnde dit alles geschied met handtastinge in eedes plaats waarop 

deese kinderscheydinge en momberstellinge door mij is geapprobeert geworden zo als geapprobeert word 

mits deesen. 

Op heeden den 3 april 1772 is er een vriendelijk maag ofte kinderscheydinge gehouden en gemaakt tussen 



Fenneken Rijtmans weduwe van wijlen Jan Reinders en haar minderjaarige kinderen als drie 

kinderen van die eerste vrouw Henders Rijnders, als een zoone Hendrik en twee dogters met 

naamen Altien en Hermine en twee kinders met naame zoone Hendrik en die dogter Maria bij 

gemelte eheman in egt verwekt. En wel in prasentie van die naaste bloetmombaren als Tonis Brinkmans 

en Derk Rietmans en verder getuigen op conditien als volgt. 

Ten eersten zullen die voornoemde kinderen voor vaeder goedt hebben en trekken wanneer dieselve 

koomt te trouwen of twintig jaaren zijn oud geworden jeder een somma van fieftig, zegge f 50 caroly 

gulden, at 20 stuyver het stuk. Ten tweeden daarbij beloofd die moeder van die kinderen na huys 

vermogen, so verre doenlijk is, in des Heeren vreese op te voeden, leesen en schrieven te laaten leeren, in 

eeten en drinken, linnen en wollen en wat tot haaren lijve behoort te onderhouden ten tid toe zij in staat 

zijn om te kunnen dienen. Voorts zo lange ongetrouwt zijn, ziek ofte zugtig zijnde, ofschoon die moeder 

weeder hertrouwd, eenen vrijen ingank sullen hebben in het huis ofte plasien Reinders genaamt. In sulken 

valle nae huys vermoogen verpleegen in eeten en drinken, linnen en wollen en te sterven komende eerlijk 

en naberlijk ter aarden besteet worden en haar nalatenschap zal van het eene op het andere sterven en 

onder haar verdeillen tot die langslevende toe. Ten derden steld die moeder ten waaren onderpand den 

camp bij het huis in cas van misbetalinge om die kinderen en mombaren zig hier aan ten allen tijde cost en 

schadeloos te zullen en kunnen en mogen verhaalen. Ten vierden of ten laasten die mombaaren in deesen 

gemelde meede onder Markel wonende verklaaren nae haar beste wetenschap hier in gedaan te hebben en 

die kinder niet benadeelt te zijn. Derhalven word die heer rigter van Kedingen versogt deeses van 

gerigtsweegen te moogen approbeeren. Deses ten waaren oirconde is deeses door die moeder en 

mombaren en getuigen zonder erg ofte list getekend binnen Markel op dato voorschreeven. 

Was gehandmerkt. Dit is het Y mark van Fenneke Rijtmans, dit is het Y van Tonis Brinkmans, Derk 

Rijtmans, Derk Hendrik Gorkink dit ten versoeke geschreeven en getekend als getuige, A.D. Kwack als 

getuige. 

Staat en inventaris van den boedel en goederen van Fenneken Rijtmans en wijlen Jan Reynders binnen 

Markel ten behoefte van haare kinderen als erfgenaamen en gesteld in guldens, stuyvers en penningen na 

advonand als volgt. 

Onroerende goederen 

Een huis met een campien land staande en gelegen bij het huys van Meyers en Brink Garriddes. 

Een stuk die Veldekes groot een mudde liggende in den Ord es tussen Brinkers en Baen land. 

Een stukien het Hakien genaamt groot een scheepel liggende tussen Kappe en Hiddink land in den Ord es. 

Een stuk den Paggen groot twee scheepel liggende in den Ord es tussen die weg en Siggink stort. 

Een hooyland het Slag liggende tussen Stegeman en Roesink groot twe dagwark. 

Een hooyland die Maate liggende aan den gemeente en Bussink maat groot twee dagwerk. 

Roerende goederen 

Een paart, twee koeie, twee kalf en verder inboedel des huyses. 

Axsien en schulden worden niet bevonden. 

Tot laste des boedels 

Voor eerst een obligatie aan Tonis Brinkmans at f 450. 

Aan die Karkemeyer f 450. 

Aan die voorkinder f 400. 

Aan losse schulden bij malkanderen opgenomen f 300. 

Te samen f 1600. 

Aldus geinventariseert binnen Markel den 3 april 1772. 

 

Noodgerigte gehouden op den huyse Nijenhuys mij vergun der aarden den 1 juny 1772. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Anthony Krop en Roelof Fruink. 

Compareert in deesen wel edelen gerigte Jenneken Berendes weduwe van wijlen Gerrit Cottink in deesen 

geassisteert met Derk Hendrik Gorkink als haare versogten en in judicio toegelaaten mombair, als moeder 

en wettige voogdesse van haar minderjarige dogter Geertruyd Cottink bij wijlen haaren man in egte 

verwekt. Verders Baarent Stoelhorst en Jan Dijkmans in qualiteit als voogden. Overgevende de hiernae 



geregistreerde kinderscheydinge en momberstelling met den daarbij geannexeerden staat en inventaris. 

Hebbende de comparanten gesamentlijk ieder in haare qualiteit met handtasting in eedes plaatse verklaard 

deselve geformeert en opgerigte zijn ten meesten voordeele van voorschreven minderjarige kind en 

insgelijks met handtastinge verklaard om ieder in zijn qualiteit omtrent hetselve kind getrouwelijk te 

handelen en te doen en zo als pligtelijk is. Waar nae dan deesen kinderscheyding en momberstellinge door 

mij in qualiteit als richter van Kedingen is geapprobeert en geapprobeert word mits deesen. 

Op heden den 24 mey 1772 is er een vriendelijke maag ofte kinderscheydinge gehouden en gemaakt 

tussen Jenneken Berendes weduwe van wijlen Garrit Kottink en haar minderjaarige dogter 

Geertruyd Kottinks bij gemelde haaren eheman in echt verwekt. En wel in prasentie van die naaste 

bloedmombaaren als Berent Stoelhorst en Jan Dijkmans ende verdere bloetvrinden en getuygen op 

manieren als volgt. 

Ten eersten zal het voornoemde kind voor vaderlijke goed hebben en trekken wanneer hetselve koomt te 

trouwen of agtien jaaren is oud geworden een somma van zeven hondert caroly guldens, zegge f 700 en 

dan twee linnen bedden, twee kussens, een peuluwe met veeren wel gestopt, twee paar lakens, twee paar 

kussensloopen, dertig ellen vlassen doek, tien ellen tierenteyn en die vaders kiste zo als die tegenswoordig 

zij; nog een rasemarokken jak en een sensidedamen rok en een zijden voorschort. Ten tweeden daarbij 

belooft die moeder van het kind nae huys vermoogen en zoo veel doenelijk is in des Heeren vreese op te 

voeden, leesen en schrieven te laaten leeren en behoorlijk het naayen te laaten leeren en verder in eeten en 

drinken, linnen en wollen en wat tot zijnen lijve behoort behoorlijk te onderhouden tot tes tijds toe het in 

staat is te kunnen dienen. Voorts zo lange ongetrouwt, ziek of zugtig zijnde of wordende altoos, ofschoon 

die moeder weder hertrouwd, eenen vrijen ingank zal hebben in het huys en op het plaatsjen Berendes 

genaamt. In sulken valle na huys vermoogen verpleegen in eeten en drinken, linnen en wollen 

onderhouden worden en te sterven komende eerlijk en naberlijk ter aarden bestaat worden. Daar en teegen 

zal zijne nalatenschap ten huys beste verblijven. Ten derden voor dit en al het voorschrevene steld die 

moeder ten waaren onderpand een stuk bouland die Waatertellinge genaamt liggende tussen Lovelynk en 

Jan Volkerink zijn land en het Slag liggende tussen Stegeman en Tibben zijn hooyland, beyde onder 

Markel. Ten einde die mombaaren of  kind in kas van misbetalinge voor het voorschreven beloofde haar 

daar aan ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Ten vierden die 

mombairen in deesen gemeld meede onder deesen gerigte wonende, verklaarende na haare beste 

wetenschap hier in gedaan te hebben en het kind niet benadeelt te hebben. Derhalven word den heer 

richter van Kedingen versogt deeses van gerigtsweegen te moogen approbeeren. 

Deeses ten waaren ooirconde is deese door moeder en mombaren en getuygen zonder erg ofte list getekent 

binnen Markel op dato voorschreven. 

Was getekend en gehandmerkt. Jenken Berens, dit is Y het mark van Berent Stoelhorst als mombaer, dit is 

Y het mark van Jan Dijkmans als mombaer, Hendrik Leusmans als getuyge, Jan Klumper als getuyge. 

Inventaris van die goederen van wijlen Garrit Kottink en zijn naagelaaten vrouw Jenneken Berendes en 

desselfs dogter Gerttruyt Kottinks als erfgenaamen. 

Onroerende goederen 

Eerst een half huys staande en gelegen in de Agterhoek naast Lamberts. 

Ten tweeden de halve kamp bij het huys 1 mudde. 

Ten derden die halve Watertelling 1 scheepel. 

Ten vierden het halve hooyland het Slag 1 dagwerk. 

Ten viefden die halve Deelen groot ½ dagwerk. 

Roerende goederen 

Twee beesten een verder inboedel des huyses half. 

Axcien en inschulden 

Een obligatie aan Harmen Lonink van 100 gulden, die halfte f 50. 

Tot laste des boedels 

Bij malkanderen opgerekend aan losse schulden ad 75 gulden, die halfscheyd f 37-10. 

Aldus geinventariseert binnen Markel den 24 mey 1772. 

 



Hoog Geboren Gestrenge Heer Mijn Heer Graave van Heide Hompesch Heere van Ootmarssum Walburg 

en Stefenswaard Landdroste van Twenthe. 

De weduwe (Geertjen Gelkink) van wijlen Aarent Leuink (Loos) versoekt U HWGGestr op het 

eerbiedigste voor te draagen hoe haar wijlen eheman met en neffens Albert Berendsen wonende in het 

gerigte van Diepenheim de momboirschap voor haar wijlen haar susters Wijsken Gelkinks kinderen 

op den 14 juny 1764 bij nastaande acte sub A op zig genoomen heeft en dat haar wijlen eheman al eenen 

geruymen tijd is overleden zonder dat deese is vervangen door een tweede mombair. En nu de tijd op 

staande zijnde dat deese haar remonstrante zusters kinderen den ... eysschen... interessen soo van haar 

moeders goet door dessselfs vader Harmen Gelkink (Berentsen) moet worden verstaan. En tevens dat den 

anderen momber is wonende onder het gerigte van Diepenheim en dus buyten de judicatuiren van uw 

exelleeren, heeft zij remonstrante al menigmaal aan haar swaeger versogt een mombair te versoeken, egter 

tot nog toe sonder eenig effect. Over sulx sij remonstrante is te rade geworden zig tot uw excellencie te 

wenden met dit zeer onderdanig versoek. 

Dat het uw excellentie goetgunstig behaagen mooge een tweede momboir in plaats van wijlen haar 

eheman over den minderjarige kinderen van Harmen Gelkink en wijlen huisvrouw Wijsken Gelkink te 

stellen die de kinderen van moeders zijde verwant en de judicatuiren van UHWGGestr onderworpen is. 

Ten einde zij remonstrante zig bij denselve van de papieren tot deese momboirschap behorende en verdere 

lasten daar aen verknogt sijn. 

Het welk doende, was getekend J.B. Auffmorth proc. 

De naaste verwante aan moeders zijde die men weet is Gerrit Meengs in Stokkum. 

In plaats van Arend Leuink word Gerrit Meengs tot mombaar over de minderjarige kinderen van 

Harmen Gelkink aangesteld. 

Ootmarssum den 10 nov. 1772. Was getekend Heiden Hompesch. 

Erschenen Gerrit Meengs en heeft ter voldoeninge van bovenstaande appoinctement de momberschap 

aangenomen en bij handtastinge belooft den pupillen best te zullen behartigen.  

 

Op heeden dato ondergeschreeven hebben Beerent Reeff en Diene Reeff (Alberink) zijn vrouwe met 

rijpen berade een wettige vaste bundige maagscheiding tusschen haare gezamentlijke kinderen hieronder 

genoemt opgerigt en geslooten in forma van dispositie hunner goederen, zo roerende als onroerende, 

welke zij eheluiden in eigendom zijn hebbende en besitten met intensie dat de oudste zoone Jan in het 

huis bij zijn ouders zal verblijven ende trouwen niet willende believen van zij ouders posseren de 

goederen van deselve onder conditien en contrackte hyr na volgende, zo word de zoone Garrit Jan 

beweesen eene eigene hoymaate leggende tussen de maaten van Haikers maate en de gemeente in zijn 

bekende bepalinge gelegen. Welke hij Garrit Jan voor zijn eigendom mag behouden ende antasten op may 

1764; welke hij aanneemt en zijn ouders wederomme te geeven voor jeder suster ende broer 50 gl, is de 

somma van f 250 gl. Eer de tijd is van de aantaste zo kan Garrit Jan daar meede doen na zijn lust en 

welgevallen zonder er .... . Daar en teegen word an yeder dogter beloofd 550 gl, ik segge f 550, met eenen 

koo, een kiste met bedden en zijn toebehoor, met een bruitskleet als nabuergelijk. Daar en teegen behoud 

den ouders en zoone Jan alle de eygendoemelijke goederen en inninge des huises behalve de hoimate die 

an zijn broer Gerrit Jan is beweesen en in eigendom is overgegeven maar zijn ouders maaken hem al het 

onder na deesen van haar mittes, moet hij Jan an zijn susters betaelen en dat er dan nog onbetaalt is te 

weeten de beide Jennekens, Diena en Geese. 

Aldus is dit geschiet wettig ende deugdig onvervankelijk in kennisse en teken van overheid is dit 

wettentlijk zonder arg ofte list onderteekend. 

Elsen den 22 junius anno 1700 agt en vijftig. 

Was getekend. Berent Reeff, Dyne Reeff, Jan Reeff in Elsen als getuige, Roelof Brummel als getuige, 

Henderik Beumers als getuige ende de condytsien geschreeven. 

 

Noodgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarde den 2 december 1772. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren de heer Diderik van Hoevell en Anthony Krop. 

Erscheenen in deese wel edelen gerigte Baarent Reef bekennende en verklarende  dat desselfs zoon 



Gerrit Jan aan wien den comparant bij maagscheidinge, zo alhier vooren te zien is, in eigendom heeft 

overgegeven een hooyland gelegen tusschen Haykers maate en de gemeente, mits dat desselfs 

voorschreven zoon Garrit Jan aan hem comparant voor ieder suster en broeder van hem Gerrit Jan aan den 

comparant zoude uitkeeren en betaalen eene somma van 50 gl, makende te saamen 250 caroly guldens. 

Welke twee hondert en vijftig caroly guldens den comparant alhier in juditio bekend voldaan en betaalt te 

zijn en van alle regt van eigendom voor hem en zijne overige kinderen af te zien en dat hij comparant nog 

zijne overige kinderen geen het minste regt of pretensie uyt dien hoofde zulx ook zoude moogen spruiten 

ofte uit wat hoofde het ook zoude kunnen weesen, op deese hooimate meer heeft. 

 

Op heeden dato ondergeschreeven is er een behoorlijke momberstellinge en kinderscheydinge gemaakt 

tussen Janna ter Weele weduwe van Jan Kuipers en de mombaren over het minderjarige kind bij 

wijlen haar eheman voornoemt geprocereert met namen Marten Kuiper of Verdriet, zijnde de 

naamen der mombaaren Willem Kuiper grootvader en Berent ter Weele. Beloofd de moeder aan haar 

voornoemde kind voor vaderlijke goet te geeven een somma van drie guldens wanneer hetselve 25 jaaren 

oud is of eer kwam te trouwen en verklaart de moeder daar en boven aan gelijk meede de toekomende 

stiefvader Gerrit Jan Keyser met hem te hertrouwen, voornoemde kind aanneemt te onderhouden in kost 

en kleeren en na vermoogen een handwerk te laten leeren. En wanneer buitenshuis mogte zijn en ziek of 

zugtig wierd bij hun in huis te neemen en na staats vermoogen te onderhouden. Verklaaren de mombaars 

na alles naukeurig te hebben nagegaan niets meer ten voordeel van hunne pupil te hebben bevonden. 

Versoekende derhalve den heer rigter van Kedingen deese van gerigtswegen te mogen worden 

geapprobeert. 

Aldus gemaakt en opgerigt den 5 maart 1773 en door de moeder en mombaars en toekomende bruidegom 

geteekend. 

Was geetekend. Dit is het merk Y van Janna Verdriet als moeder selfs getrokken, dit is Y het merk van 

Wyllem Kuiper als mombaar zelfs getrokken, dit is Y van Berend ter Welle zelfs getrokken, B.J. Knape 

testis, Gerrit van Ommen als getuige. 

 

Noodgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 5 maart 1773. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Anthony Krop en Jan Hendrik Nijland. 

Compareerd in deese wel edelen gerigte Janna ter Weele weduwe van Jan Kuipers in deesen 

geassisteerd met Martijn Witten kleermakersbaas tot Goor als haaren versogten en in judicio 

toegelaten mombaar in qualiteit als moeder en wettige voogdesse van haare minderjarige zoon 

Marten Kuipers. Als meede Willem Kuipers en Beerent ter Weele als voogden. Overgevende de hierna 

geregistreerde kinderscheiding en momberstelling. Verklarende een ieder in sijn qualiteit dat deese is 

gemaakt ten meesten voordeele van het minderjarige kind. Welke verklaringen bij handtastinge in eedes 

plaatse is geschied en neemende insgelijks aan ieder voor zig en alle in het generaal het voordeel van dit 

kind tot zijn meerderjarigheid te behartigen en waar te neemen, als meede in gevolge landregt binnen den 

tijd van 14 daagen een staat en inventaris van deesen boedel over te geven. Wordende dus dan deese 

kinderscheydinge en momberstellinge door mij in qualiteit als rigter van Kedingen geapprobeert. 

Was getekend J.A. van Hoevell. 

 

Noodgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 25 maart 1773. 

Coram Judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Anthony Krop en Roelof Vruink. 

Erscheenen in deesen wel edelen gerigte Aaltjen Nottenberg weduwe van wijlen Jan Liettink in deesen 

geassisteert met Jan Vinkers als haare versogten en in judicio toegelaaten mombaar, de eerste als moeder 

en wettige voogdesse van haare minderjarige kinderen bij wijlen haare man in echt geteeld met 

namen Jan en Gerrit. Verders Hermen Liettink en Jan Noteberg in qualiteit als voogden en momboiren 

van voorschreven kinderen. Overgevende de hierna geregistreerde kinderscheidinge en momberstellinge. 

En hebben zij comparanten bij handtastinge in eedes plaatse in judicio in den gerigte verklaard deselve 

kinderscheidinge gemaakt te zijn ten meesten voordeele van de minderjarigen en hebben insgelijks bij 

voorschreven handtastinge hetgeen tot meeste voordeel van deese kinderen te zullen behartigen en 



waarnemen en in gevolge landregt een behoorlijke staat en inventaris binnen den tijd van de wet bepaald 

over te geeven. Waarop dan deesen kinderscheiding door mij in qualiteit als rigter van Kedingen worde 

geapprobeerd. 

Is er een wettelijk kinderscheidinge en momberstellinge gemaakt en gesloten tusschen Aaltjen Notenberg 

weduwe van wijlen haaren eheman Jan Liettink genaamt, ter eener zijde en de kinderen welke zij weduwe 

bij wijlen haare eheman voornoemd heeft geprocereert met namen Jan en Gerrit die beyden nog 

minderjarig zijnde, geassisteert met desselfs mombaaren hier onder getekend en daar benevens de 

grootvader (Derk Mensink) en grootmoeder (Jenneken Hegeman) der kinderen met desselfs approbatie, ter 

andere zijde ende sulks in dier voege en conditien als volgt. 

Eerstelijk wort gecontracteerd dat de weduwe voornoemt zal in haar behouden de goederen welke haar 

man zaliger bij houwelijks contract met het ingaan van het houwelijk tusschen hun beyden, van de ouders 

is beloofd tot een houwelijks goed soo en als het is bestaan in huys en getimmer ofte woning met desselfs 

andere eigendoemelijke effecten als land en hooylanden soo ondergestelt is in de opgerigte houwelijks 

voorwaarde is uitgedrukt sonder exempt. Waarvan dat zij op gemelde weduwe zal hebben te betaalen aan 

de twee kinderen voormelt en elk voor hun vaderlijk goed de somma van 300 gl, segge drie honderd caroli 

guldens, dat maakt onder beide te saamen 600 guldens. Welker gemelten somma gelds aan voornoemden 

kinderen zal ten profijte koomen als zij den ouderdom van vijf en twintig jaar hebben bereykt, edog ten 

waaren deselve voor dat ze dan den ouderdom van de geseyde 25 jaaren hebben te trouwen quaamen, zo 

zal in dien val het geprofiteerde geld aan hun moeten voldaan worden met ook daar benevens en elks eene 

koe de beste die bestaan kan, als meede een goed bruidegoms kleet of in plaatse van dien vijf en twintig 

gulden an geld. Wijders ook mogde of gemelden kinderen in alle eer en deugd op te trekken als christen 

betaamlijk is, ter schoole te laaten gaan ten einde om leesen en schrijven te leeren ende indien dat de 

kinderen sin hebben om te doen ook een ambagt te laaten leeren. Voorts deselve te versorgen in voetsel en 

deksel, dat te onderhouden in kost en kleederen en na behoren tot dat se hun yeder voor zig selfs konnen 

redden ende om het leevens onderhoud te winnen natuurlijk toe in staat zijn. Dan ook dat se een vrijen 

verblijf en ingank of plaatse in het huys zullen behouden soo lange se nog ongetrouwd zijn, hetzij in 

gesontheid ofte en krankheid ende den onderhoud genieten ende ten huyses beste met haar arbeyd 

bevorderen. Ende zij weduwe voornoemt ook meede haare pligt als moeder betragt ende te zaamen 

woonen onder verwagtinge van des allerhoogsten bijstand en gunstrijken zeegen en genaade. 

Eyndelijk is nog expres beslooten dat het voorgemelten geld of vaderlijke goet der meergemelte twee 

kinderen sal devolveeren bij versterf van het eene erven en versterven op het andere. Ende is ten laaste ter 

securiteit van deese pupillen voor hun beloofde vaderlijk goed te onderpanden gesteld als volgt; vier 

parceelen te weeten het bouwland en hooygront dat van Toone Kolvoort is aangekogt ende het bouwland 

dat van Gerrit Pastoor te Kampen wonende is aangekoft en dan de Tuters maathe van Arent Egberts 

aangekoft en dan nog een hoekjen hooyland van Rijnes ter Weele aangekogt. Welke gemelde parceelen in 

val van onverhoopte misbetalinge tot voorschap en spetiaal in onderpand zijn gesteld om daar aan 

garantien te konnen en moogen verkrijgen. Alles na behooren sonder arg ofte list en in teeken van 

waarheid is dit van contrahenten als ook hier om en over naaste bloetverwanten, de aangestelde 

mombaaren en de weduwe vooren al genoemt, neffens presente getuigen, wettig ondertekend en zijnde 

hiervan twee alleensluidende gemaakt. 

Zo geschied in het Elsenerbroek ten huise Liettink den 2 maartius anno 1700 drie en zeventig. 

Was getekend. Aaltjen weduwe Letink moeder der gemelde kinderen met aanhouden der penne getekent, 

Harmen Liettink als momber met de hand an de penne door hem getekend, Jan Nuttenbergh als mombar, 

Teunis Scholten als getuige, Antonie Coenderink als getuige, Hendrik Beumer testis en schriefer deeses. 

 

Noodgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 april 1773. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Jan Hendrik Nijland en Jan Carel Nijland. 

Compareerd Geertruid te Crooshoop in deesen geassisteerd met Jan Vinkers als haare in judicio 

toegelaaten mombaar als moeder en wettige voogdesse over haar vijf onmondige kinderen bij wijlen 

haare eheman Jan Megelink in echt verwekt als namentlijk 3 zoons met naame Willem, Gerrit en 

Arend, twee dogters genaamt Beerendina en Maria. Verders de mombaaren als Gerrit Hogehuis of 



Megelink en Boom Jan. Overgevende de hierna geregistreerde kinderscheiding en momberstelling. 

Verklarende deese 3 comparanten dat deese kinderscheydinge gemaakt is ten meesten voordeele des 

minderjarigen en deselve dus daar door geensints zijn benadeelt geworden. Welke verklaringe zij 

comparanten bij handtastinge in eedes plaatse hebben gedaan en insgelijks plegtelijk beloofd en 

aangenoomen tot der meerderjarigheid van voornoemde kinderen en een ieder in sijn post het voordeel 

derselve te betragten en waar te neemen na landregt en in den tijd van 14 daagen een exacten staat en 

inventaris van deesen boedel over te geeven. Waarop dan deese kinderscheidinge en momberstellinge 

door mij in qualiteit als rigter van Kedingen geapprobeert is gelijk deselve geapprobeert word bij deesen. 

Op heeden dato ondergeschreven is tussen Geteruid te Krooshoop wedeuwe van Jan Megelink in deesen 

geassisteerd met Jan Vinkers als haaren mombaar en met de mombaaren, van haare onmondige kinderen 

die sey geprocereert heeft bij wijlen haar eheman, met naamen Gerrit Hooghuis of Megelink en Boom Jan 

een scheidinge en deelinge gehouden over de nalatingschap van wijlen haare eheman. Neemt de weduwe 

aan om gemelde haar kinderen, vijf in het getal als namentlijk drie zoons met naamen Willem, Gerrit en 

Arend en twee doghters met naamen Berendina en Maria, op te brengen als een ouder betaamt met te 

laaten ter schoele gaan en verders op te voeden en kleeden zo als na hun vermoogen kan. Zo neemt de 

moeder aan om te betaalen de schulden die daar sijn hoe genaamt geene uytgesondert, waar en teegens 

welke mede moeder zal hebben en persiteeren al de inboedel des huises niets uitgesondert hoe genaamt, 

als meede het gesaay op de lande en bougereedschap, soo waagen en ploegden, karren en egden en het 

verdere dat daartoe behoord als paarden, beesten en alle vhee. De soons zullen in haar huisken staan om 

een ambagt te leeren op de kosten van de moeder en jeder een kiste, maar de oudste zoon die kan trekken 

die vaders kiste en de kleeren en linnen van de vader voor de zoons. Maar zoo het mogte gebeuren dat de 

zoons geen ambagt wilde leeren dat zij dan ider kunnen trekken 25 guldens, maar zoo zij een ambagt 

leeren of die een ambagt leeren zal, in die geval kunnen volstaan de moeder met 12 gulden. De meysjes 

zullen ider hebben 10 gulden en twee bedden met haar toebehoor en een kiste; de beloofde penningen 

zullen worden betaald aan handen van de mombaaren mits dat deselve ses maanden voor den 1 april zal 

worden opgesegt het geene de moeder ook zal vrij staan. Zo het mogte gebeuren dat een van de kinderen 

of meer kwaamen te sterven zoo het zal versterven van het eene kindt op het andere tot den laasten toe, 

waarna de kinderen alle dood zijn dan weeder op de moeder vervallen. Zo dat deesen magescheyd of 

kinderscheydinge en door de convidenten en deedingsluyden getekent als ook van Jan Vinkers als 

mombaar van Geteruid te Krooshoop ook getekent. 

Actum op het Krooshoop in het carspel van Goor den 6 april 1773. 

Was getekend en gehandmerkt. Getreyd Kroshop, dit is Y het merk van Gerrit Hooghuis of Megelink 

eigenhandig getrokken als mombaer van de kinderen, Bom Jan als momber van de kynder, Jan Vynkers 

momber, J.H. van Coeverden als deelingman, Jan Luttikhengel als dielensman, Sacharias Armbrost als 

deilensman, Jan Hyndryk boedelman, dit is Y het merk van Gerrit Jan Goorhuis eygenhandig getrokken 

als delingman. 

 

Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 16 appril 1773. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Anthony Krop en Roelof Vruink. 

Compareert in deesen wel edelen gerigte Lamberdiena Bolink weeduwe van wijlen Gerrit Reinders in 

deesen geassisteert met Jan te Keusenkamp als haaren versogten en in judicio toegelaaten mombaar in 

qualiteit als moeder en wettige voogdesse van haare minderjarige dogter Gerritdiena Reinders bij 

gemelde haaren eheman in echte verwekt. Verders Hendrik Nieuwenhuis en Harmen Reinders in 

qualiteit als voogden en mombaaren van voorschreven jonge dogter. Overgevende de hierna 

geregistreerde kinderscheydinge en momboirstellinge. Verklarende dat dese ten meesten voordeele van 

voorschreven minderjarig kind is gemaakt en opgerigt. Hebbende zulx bij handtastinge in eedes plaatse 

verklaard, nemende insgelijks aan ieder in zijn qualiteit tot voordeel van dit minderjarige kind te 

behartigen en waar te neemen en in gevolge landregt binnen den tijd van vier weeken een behoorlijke staat 

en inventaris van deesen boedel over te geeven. 

Waarop dan deese kinderscheidinge en momboirstellinge door mij in qualiteit als rigter van Kedingen op 

des comparanten versoek is geapprobeert gelijk deselve geapprobeert wort bij deesen. 



Op heden den 15 april 1773 is er een vriendelijk maag of kinderscheydinge gehouden en gemaakt tussen 

Lamberdiena Bolink weduwe van wijlen Garrit Reynders en haar minderjarige dogter Garritdiena 

Reynders bij gemelde haar eheman in egt verwekt. En wel in presentie van die naaste bloedmombaaren als 

Hendrik Nuwenhuis en Harmen Reynders en verders bloetvrinden en getuigen als volgt. Ten eersten sal 

het voornoemde kint voor vader goed hebben en trekken wanneer hetselve twintig jaaren is oud geworden 

of bij zijn trouwen die somma van vieftig caroly gulden, segge f 50. Daarbij een bruytskleed ofte twintig 

gulden aan geld en dan nog twee linnen bedden, kussens en peuluwe, twee paar laakens, twee 

kussensloopen; die bedde kussens en peuluwe met veeren wel gestopt en dan nog 20 ellen wit 

vlassendoek, een paar stoelen, een spinnewiel en een tweejarig beesien en die vaders kiste en die klederen 

zo als het daarin bevonden worde. Ten tweeden daarbij beloofd die moeder het kind na huys vermoogen 

en zo veel doenelijk is in des Heeren vreese op te voeden, leesen en schrijven te laaten leeren, in eeten en 

drinken, linnen en wollen en wat tot zijne lijve behoort, behoorlijk te onderhouden des tids toe zij in staat 

zal zijn om te kunnen dienen. Voorts zo lange ongetrouwt is, ziek of sugtig zijnde of wordende althoos, 

ofschoon de moeder weder hertrouwd, een vrijen ingank sal hebben in het huis of plasjen Bolink en in 

zulken val na huys vermoogen verpleegt worden in eeten en drinken, linnen en wollen onderhouden en te 

sterven koomende een eerlijk en naberlijk ter aarde te besteeden. Daar en tegen sal haar nalatenschap ten 

huys beste verblijven. Ten derden die mombaaren in deesen gemeld meede onder Markel wonende, 

verklaren na haar beste wetenschap hier in gedaan te hebben en het kind niet benadeelt te zijn. Derhalve 

word den heer rigter van Kedingen versogt deses van gerigtsweegen te moogen approberen. Deese ten 

waare oorkonde is deeses door de moeder en mombaaren en getuygen sonder erg of list getekend binnen 

Markel op dato voorschreven. 

Was gehandmerkt en getekend. Dit is het merk Y van Lamberdina Bolink, dit is het merk Y van Hendryk 

Nuwenhuis als mombaar, dit is het mark Y van Harmen Reynders als mombaer, dit is het mark Y van 

Willem Kuipers als getuige, Gerrit Schoppen als getuige, Derk Hendrik Gorkink als getuyge. 

Staat en inventaris van den boedel en nalatenschap door wijlen Gerrit Reynders nagelaten aan 

Lammerdiena Bolink weduwe Reynders en haar minderjarige dogter Gerritdiena Reynders als erfgenamen 

gesteld in guldens en stuyvers als volgt. 

Onroerende goederen worden niet bevonden 

Roerende goederen 

2 paarden, 4 koeien, 2 kalferen, een wagen en ploeg en verder inboedel des huises. 

Axsien en inschulden worden er niet bevonden 

Tot laste des boedels 

Bij elkanderen opgerekend in eene somma samen getrokken at f 700. 

Aldus geinventariseert bynnen Markel den 1 mey 1773. 

Dit is het Y mark van Lamberdina Bolink als moeder, dit is het Y mark van Hendrik Nuwenhuis momber, 

dit is Y het merk van Harmen Reynders mombaar, Hendrykus Frontjes als getuyge, D.H. Gorkink als 

getuyge. 

 

Nootgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 14 july 1773. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Arnoldus Wiegand en Roelof Fruwink. 

Compareert voor deesen wel edelen gerigte Megtelt Dijkmans weduwe van wijlen Jan Kottink in deesen 

geassisteert met Derk Hendrik Gorkink soo verre nodig als mombaer en Hendrik Harmens Sanderman en 

Arend Boommans als voogden en mombaeren over de minderjaarige kinderen die sij comparantinne bij 

wijlen haar man in egte verwekt heeft en de hierna geregistreerde en door haar lieden overgegeven 

vriendelijke scheidinge en deelinge van den 11 may deeses jaers 1773. Die genoemt hebbende drie 

comparanten hebben bij handtastinge in eedes plaats verklaart dat de kinderen door deese scheidinge en 

deelinge ten meesten voordeele is gemaakt en bij handtastinge in eedes plaatse belooft naar ieder in sijn 

post het voordeel deser kinderen sal behartigen ende bevorderen. Waarop deese scheidinge en deelinge 

door mij in qualiteit als rigter van Kedingen geapprobeert is, gelijk deselve geapprobeert word bij deesen. 

Den 11 may 1773 is er een vriendelijke scheidinge en deelinge gemaakt tussen die kinderen van Jan 

Kottink en desselfs huysvrouwe Megtelt Dijkmans beyde nog in leven zijnde en wel in presentie van 



bijgeroepen getuygen op dese navolgende conditien. 

Eerstelijk alsoo Jan Kottink bij zijn huysvrouw Megtelt Dijkmans heeft geprocereert drie kinderen 

een soone en twee dogters, die soone met naame Gerrit en die dogters Hendriene en Geesken 

............. (rest onleesbaar). Gerrit krijgt voor vaderlijke goed f 100 en ook nog vaders kiste met de kleeren 

en den biebel van het Oude en Nuwe Testament. 

Ten tweden die dogters met namen Hendriena en Geesken sullen jeder hebben en trekken wanneer 

dieselve vief en twintig jaaren zijn oud geworden ofte bij haar trouwen ook jeder f 100, segge hondert 

gulden at 20 stuyver het stuk en een nuwe kiste van vier voet. 

Ten derden daar en booven sullen die voornoemde kinderen in het huys ofte plasien Dijkmans 

onderhouden worden in eeten en drinken, linnen en wollen tot sij in staat sullen zijn om te kunnen dienen; 

en behoorlijk lesen en schriefen te laaten leeren en sal in des Heeren vreese door de moeder opgevoed 

worden tot soo lange ongetrouwt zijnde en niet in staat mogten weesen om te kunnen dienen een vrijen 

ingank sullen hebben in het plaatsien Dijkmans en onderhouden worden in eeten en drinken, linnen en 

wollen en na huys vermoogen verpleegt worden. En te sterven komende een eerlijke begraffenisse moeten 

krijgen. 

Deses ten waaren oorkonde deses getekend en geslooten sonder arg of te list met getuygen ondertekent op 

dag en datum als boven. 

Was getekent. Dit is het Y merk van Jan Kottink, dit is Y het merk van Megtelt Dijkmans, Arent Bomans 

als getuige, dit is Y het merk van Hendrik Sanderman als getuige, D.H. Gorkink als getuige, J.A. van 

Hoevell. 

Staat en inventaris van den boedel en goederen naegelaeten door wijlen Jan Kottink overleden onder 

Markel ten behoefte van Megtelt Dijkmans en haere kinderen als erfgenaemen en gesteld in guldens en 

stuyvers na advonand als volgt. 

Onroerende goederen 

Een huys met zijn bijliggende hoge en lage landerien gelegen in het Markelse broek aan den Drostenmaete 

en die gemene weg. 

Roerende goederen 

2 koeien, een kalf, een paart en verder inboedel des huyses. 

Actien en inschulden worden niet gevonden 

Tot laste des boedels 

Een obligatie aan Jan Cornelis f 760. 

Nog een obligatie aan Jan Bomans f 125. 

Losse schulden bij malkanderen opgerekent f 18. 

Te saamen f 1003. 

Aldus geinventariseert onder Markel den 15 juny 1773. 

 

Nootgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 23 augustus 1773. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Diederik van Hoevell en Arnoldus Wiegand. 

Erschenen in desen wel edelen gerigte Mannes Trelleker weduwenaar van wijlen Gesken Kremers 

verklarende dat desselfs eene dogter ten egte souden treden en goetgevonden hadde een scheidinge voor 

zijne kinderen te maken en voogden derselver minderjaarigen aan te stellen, heeft den comparandt de 

hierna geregistreerde scheidinge en deilinge aan deesen wel edelen gerigte overgegeven en tot voogden en 

mombaerstellinge voorgeslagen Harmen Hoestink en Jan Smitman met versoek dat dit een en ander door 

desen wel edelen gerigte mogte worden geapprobeert. So hebben voorschreven comparanten solemneel bij 

handtastinge in eedes plaats verklaart geene der kinderen door den scheidinge en deelinge zijn benadeelt 

geworden; insgelijks belooft dese kinderen na behooren te besorgen waarop dan het een en ander voor 

deese wel edelen gerigte geapprobeert, gelijk sulks geapprobeert word bij desen. 

Op heden den 17 augustus 1773 is er een vriendelijke maeg ofte kinderscheydinge gehouden en 

gemaakt tussen Mannes Trelleker weduwenaar van wijlen Gesken Kremers en zijn minderjaerige 

kinderen met naame een soone en drie dogters, met naeme die soone Hendrikes en die dogters 

Berentdiena, Maria en Gerttruit bij gemelde ehevrou in egt verwekt en dan nog een voorsoone van 



wijlen Berent Ruerslag en Gesken Kremers met naeme Berent en wel in presentie van die naaste 

bloetmombaren als Harmen Hoestink en Jan Smitmans en verder bloetvrienden en bijgeroepen getuyge als 

volgt. 

Ten eersten sullen die voornoemde kinderen voor moeder goed hebben en trekken wanneer dieselve vief 

en twintig jaeren zijn out ofte bij haar trouwen als die voorsoone met naame Berent twe en seventig 

gulden, segge 72 caroly gulden at 20 stuyver het stuk en die soone met naeme Hendriekes een somma van 

twintig gelijke guldens en een tweejaerig gust beesien en een behoorlijke ambagt te laaten leeren waarin 

hij den sin heeft. En die dogters met naeme Berentdiena, Maria en Geertruit ook jeder twintig gelijke 

guldens en twe linne bedde, kussens en pulewe, twee paar laekens, twee paar kussensloopen, die bedden 

wel gestopt met veeren alles na behooren. 

Ten tweden daarbij belooft die vaeder deese kinderen na huys vermoge en soo veel doenelijk in des 

Heeren vreese op te voeden, lesen en schrijfe te laeten leeren, in eeten en drinken, linne en wolle en wat 

tot haar lijf behoor behoorlijk te onderhouden des tijds toe zij in staat zullen zijn om te kunnen diene. 

Voorts so lange ongetroud zijn, syk ofte sugtig sijnde of wordende altoos, ofte schoon de vader weder 

hertrouwt, een vrijen ingank sullen hebben in het plasien Kremers genaamt. En in sulke valle na huys 

vermoge verpligt worde in eeten en drinken, linnen en wollen onderhouden worden. En te sterven 

komende eerlijk en naeberlijk ter aarden te bestede, daar en tegen sal haar beloofte ten huys beste 

verbliefen. 

Ten derden die mombaere in dese gemelt mede onder desen gerigte wonende verklaeren nae haar beste 

wetenschap hier in gedaen te hebben en die kinderen niet benadeelt te zijn. Derhalven word die heer rigter 

van Kedinge versogt om deses van gerigtswegen te mogen approberen. Deses ten waaren orkonde is deses 

getekent en geslooten door die naeste mombaeren en getuyge op dato voorschrefen. 

Mannes Trelker als vader, Harmen Hoestink als momber, Jan Smitmans als momber, dit is Y het mark van 

Garrit Kloppers als getuyge, J.H. Heylersig als getuge, J.A. van Hoevell. 

Staat en inventaris van den boedel en goederen nagelaten door wijlen Gesken Kremers overleden onder 

Busbergen ten behoefte van Maenes Trelleker en zijne kinderen als erfgenamen en gesteld in guldens en 

stuyvers na advonand als volgt. 

Onroerende goederen 

Eerst een huys en gaerde staande een gelegen in Busebergen tussen Cloppers en Wevers gaerden. 

Een stukke het Aelties stuk op den Langenbarg groot twe en een half schepel tusse Vedders en Kusbelt 

zijn land. 

Een stuk de Kanneper bos tusse Wansink en Konderink zijn land groot 2½ schepel, alle onder die 

boerschap Buseberge. 

Nog een hooyland het Mekes genaemt groot 1½ dagwerk gelegen an het Lugte voor aen Lusmans maete 

in het Markelbroek. 

Roerende goederen 

1 koe, 1 kalf en verder inboedel des huyses. 

Axsen en inschulden worden niet bevonden. 

Tot laste des boedels 

Eerst een obligatie ten behoefte van Garrit Sendink at f 250. 

Intresse f 11. 

Nog aan die Karkemeyer f 50. 

Intresse f 3-10. 

Nog aan Wolter Smitmans f 50. 

Intresse f 1-11. 

Aan losse schulden bij malkanderen opgenomen f 150-10. 

Te samen f 516-10. 

Aldus geinventariseert in maniere als bevonden is onder Busberge den 17 augustus 1773. 

 

Hoog Geboren Gestrenge Heer de Heer Graave van Heyden Hompesch Heere van Oortmarsem en 

Walburg Landdroste van Twente. 



Jenneken Potman (Overbeek) weduwe van wijlen Jan Potmans (Egbers) geeft met alle 

onderdanigheid eerbiedig en verschulde hoogagtige aan U Wel Hoog Geboren Gestrenge te kennen 

hoe voor ruym een vierdendeels jaar haar man is komen te overlijden en sij met een kind (Johannes) 

alleen is blieven sitten en in een bedroefden weduwe staat en enkelt haar bestaan door het bearbeiden van 

haar landerien en nog eenige tapneringe onder die boerschap Harke gelegen, moet soeken en daarom haar 

die hooge noot dringt om sig wederom te moeten verandersaten. 

En vermits sij volgens nevensgaande attestatie die voor vrouwe ook van haar man saeliger die aan een 

lang durende siekte gestorven is niet .... versoek Hoog Geboren Gestrenge toestemminge niet en kan doen, 

soo is haar onderdanige bede dat U Hoog Wel Geboren Gestrenge mogte geliefen te permitteren om haar 

wederom in den egte mogen laaten begeven, het welke doende. 

Dit is Y het mark van die weduwe Jenneken Potmans, dit is het Y mark van Jan Harses als getuyge, dit is 

het Y mark van Tonis Koelmans als getuyge. Sulkes attestere ik Derk Hendrik Gorkink. 

Het versoek ten requeste gedaan word toegestaan en den predicant van Markel geauthoriseert de 

suppliante in te schrijven en te proclameeren ten fine van copulatie. So dat hem sal gebleken sijn dat de 

behoorlijke kinderscheydinge geschied sij. 

Ootmarssum den 16 september 1773. Was getekend. Heiden Hompesch, J.A. van Hoevell. 

 

Nootgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 20 september 1773. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Arnoldus Wiegand en Hendrikus van den Enk. 

Compareert Jenneken Potmans weduwe wijlen Jan Potmans in desen so verre nodig geassisteert met Jan 

ten Keusenkamp als haaren versogten en in juditio toegelaten momboir, seggende dat sij comparantinne 

met permissie van den Heer Landdroste van Twenthe verkregen te hebben om te mogen hertrouwen en het 

request neffens het appoinctement van den Heere Landdroste aan desen edelen gerigte te sullen vertoonen 

om hetselve hier vooren te kunnen prothocoleren en registreren. Verders heeft sij comparantinne onder 

voorgaande assistentie met en neffens de voogden en momboiren overgegeven de hierna geregistreerde 

kinderscheiding en momboirstelling en de daarop volgende staat en inventaris en gesamentlijk plegtiglijk 

bij handtastinge in eedes plaats verklaard dat alles geschied en opgerigt te zijn te meesten voordeele van 

het minderjaarige kind bij wijlen haren man in egt verwekt en dat ider in zijn post in eedes plaats belooft 

het welsijn en voordeel van dat kind te sullen behartigen en waar te nemen in so verre daartoe verpligt 

sijn. Waarop dan ingevolge het versoek van de comparanten dese kinderscheidinge en momboirstelling 

door mij in qualiteit als rigter van Kedingen geapprobeert word en gelijk deselve geapprobeert word bij 

desen. 

Copia 

Op heden den 20 september 1773 is er een vrindelijk maag of kinderscheydinge gehouden en gemaakt 

tussen Jenneken Potmans weduwe van wijlen Jan Potmans en haar minderjaarige zoone Jannes 

Potmans bij gemelden haaren eheman in egt verwekt en wel in presentie van die naaste bloetmombaren 

als Hendrikes Hellewege en Derk Dalewiker, verder bloetvrinden en getuygen als volgt. 

Ten eersten sal het voornoemde kind voor vader goed hebben en trekken wanneer hetselve agtien jaaren 

oud is geworden of bij zijn trouwen die summa van een duysend en ses hondert caroly guldens, segge f 

1600, dan die kiste en klederen soo linnen als wollen soo er heden bevonden worde. 

Ten tweden daarbij belooft die moeder het kind na huyses vermogen en soo veel doenelijk is in des 

Heeren vreese op te voeden, leesen en schriefen te laten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen en 

wat tot zijnen lijf behoord behoorlijk te onderhouden des tijds toe hij in staat zal zijn om te kunnen dienen. 

Voorts so lange ongetroud is, siek ofte sugtig zijnde ofte wordende altoos, ofschoon die moeder weder 

hertroud, een vrijen ingang sal hebben in het huys of plaasjen genaamt den Pot en in sulken val na huys 

vermogen verplegen in eeten en drinken, linnen en wollen onderhouden. En te sterven komende eerlijk en 

naberlijk ter aarden te besteden naberlijke wiese. 

Ten derden voor dit en al het voorschrefen steld die moeder dan ten waaren onderpand den halfen Pod 

genaamt door haar wordende beboud en bewoond onder Harke gelegen. Ten einde die mombaaren of kind 

in kas van misbetalinge van voorschreven belofte haar daar aan ten allen teyden kost en schadeloos sullen 

kunnen en mogen verhaalen. 



Ten vierden die mombaeren in desen gemeld mede onder gerigte van Holten en Kedingen wonende 

verklaaren nae haare beste wetenschap hier in gedaan te hebben en het kind niet benadeelt te zijn. 

Derhalfen word den heer rigter van Kedingen versogt deses van gerigtswegen te mogen approberen. Deses 

ten waaren oorconde is deses door de moeder, mombaeren en getuygen sonder erg of list getekend onder 

Harke op dato voorschrefen. 

Dit is het Y mark van Jenneken Potmans als moeder, dit is Y het mark van Hendrikes Hellewege als 

momber, dit is het Y mark van Derk Dalewik als mombaar, dit is Y het mark van Jan Harse als getuyge, 

sulkes als versoek Wander Koelmans. 

Bijgeschreven: op 28 may 1783 heeft Jannes Vastert het momberschap overgenomen van Hendrikus 

Helleweges wegens zijn overlijden. 

Staat en inventaris van den boedel en goederen naegelaten door wijlen Jan Potman overleden onder Harke 

ten behoefte van zijn vrouw Jenneken Potman en haar minderjaarige zoone Jannes Potmans als 

erfgenamen en gesteld in guldens en stuyvers na advonand als volgt. 

Onroerende goederen 

Eerst een huys met een gaarden ofte camp gelegen bij den Kleinen Pot genaamt. 

Een stuk bouland groot ongeveer agt schepel gesaay liggende in den soogenaamden Potkamp alle onder de 

boerschap Harke. 

Roerende goederen 

2 koejen, 1 kalf en verdere inboedel des huyses. 

Axsien en onschulden 

Bij malkanderen opgenomen f 25-4. Idem f 150. 

Aldus geinventariseert onder Harke den 20 september 1773. J.A. van Hoevell. 

 

Nootgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 27 october 1773. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Hendrik Jalink en Arnoldus Wiegand. 

Compareert in den wel edelen gerigte Jan Wolters weduwenaar van wijlen Hendrica Olijdam als momber 

en wettige voogt van desselfs minderjarige dogter bij wijlen sijn voorschreven huisvrouw in egte verwekt. 

Verders Berent Olijdam als grootvader en voogt en Jan Krebbers als voogt en momboir over de hierna 

geregistreerde kinderscheiding en momboirstelling ten fine van approbatie en hebben solemneel bij 

handtastinge in eedes plaatse verklaard hiermede ten opsigte van het moeders goet het minderjaarige kind 

geen ten minste benadeelt te zijn en belooft binnen den tijdt van vier weeken aan desen wel edelen gerigte 

een behoorlijken staat en inventaris te presenteren van dese kinderscheidinge en momberstelling om aan 

de rigter van Kedingen te worden geapprobeert en is deselve geapprobeert bij desen. 

J.A. van Hoevell. 

Copia 

Op dato ondergeschreven is tussen Jan Wolters als weduwenaar van wijlen Hendrika Olijdam ter 

eener en Berend Olijdam in qualiteyt als wettige voogd en grootvader van desselfs kleindogter 

Aleida Wolters minderjaarige dogter van Jan Wolters en wijlen Hendrika Olijdam gewesen 

ehelieden voormelt ter andere zijde, eene schiftinge en scheidinge nopens den minderjaarige moeders 

goet opgericht en beraamt als volgt. 

De dogter Aleida sal hebben en behouden alle het goed so aan linnen, wullen en klederen die haare 

overleden moeder mede ten huwelijk aangebragt en beseten heeft. Dan neemt de vader Jan Wolters bij 

dese aan deselve sijne dogter te geven als sij koomt te trouwen of vijf en twintig jaaren is een onder en een 

bovenbedde met sijn verder toebehoor soo als onder de nabuiren gebruikelijk is, als mede de somma van 

dertig caroly guldens die deselve als dan van hem ofte bij overlijden van desselfs boedelhouders sal 

kunnen vorderen. Voorts is beraamt dat hij weduwenaar daartegens sal hebben en nu voort krijgen de 

bedden die sijn wijlen moeder heeft aangebragt en die hij haar staande huwelijk heeft gebruykt sonder dat 

die met en neffens de vorige beloofde bedden sullen door de dogter of haare voogden kunnen terug 

geeischt worden. En dewijl men na examinatie der goederen bevonden heeft dat bij dese kinderscheidinge 

de minderjaarige geensints word benadeelt is dese met het dubbeld door de twee parthijen in voormelde 

maniere getekend en deselve ten fine van approbatie aan de heer richter gepresenteert ten einde in het 



prothocoll te worden ingeschreven. 

Actum op den plaatse Olijdam den 23 october 1773. 

Was getekend en gehandmerkt. Jan Wolters, Berent Olijdam als grootvader en voogt, dit is Y het merk 

van Jan Krebbers eigenhandig getrokken, J.A. van Hoevell. 

 

Nootgerigte gehouden binnen Goor den 19 november 1773. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Wolter Baron van Broekhuisen tot den Quikborn en 

Derk Hendrik Gorkink. 

Compareert in desen wel edelen gerigte Jan Brinkmans (Schepers) weduwenaar van wijlen Willemken 

Brinkmans (Leusman), stiefvader en wettige voogt van desselfs minderjarige stiefdogter Janna Brinkmans 

door wijlen Hendrik Brinkmans en gemelde Willemken Brinkmans in echt verwekt. Verders Tonis 

Brinkmans en Hendrik Krooshoop in qualiteyt als voogt en momboir over de voorschreven minderjarige 

Janna Brinkmans. Hebbende bij handtastinge in eedes plaats verklaard dat de hierna geregistreerde 

kinderscheiding en momboirstellinge ten meesten voordele voor het minderjarige kind gemaakt te zijn en 

insgelijks solemneel aangenomen het voordeel van voorschreven minderjarige kind ten allen teyde te 

sullen behartigen en waarnemen. Waarop dan dese kinderscheidinge en momboirstellinge door mij in 

qualiteyt als rigter van Kedingen is geapprobeert geworden, gelijk deselve geapprobeert wordt mits desen. 

Copia 

Op heden den 12 november 1773 is er een vriendelijke maag ofte kinderscheidinge gehouden en gemaakt 

tussen Jan Brinkmans weduwenaar van wijlen Willemken Brinkmans en zijn minderjarige 

stiefdogter Janna Brinkmans van wijlen Hendrik Brinkmans en gemelde Willemken Brinkmans in 

egte verwekt. En wel in presentie van die naaste bloetmombaaren als Tonis Brinkmans en Hendrik 

Kroshoop en verder bloetvrienden en getuygen als volgt. 

Ten eersten sal het voormelde kind voor moeder goet hebben en trekken wanneer hetzelve twintig jaaren 

is oud geworden ofte bij sijn trouwen die somma van twee hondert en fiftig caroly guldens, segge f 250. 

Daarbij een stukien vlassen doek van tien ellen lank en die moeders klederen, so linnen als wollen tot 

haare lijfe gehoort hebbende soo als heden bevonden worde. 

Ten tweden daarbij belooft die stiefvaeder het kind na huis vermogen en zoo veel doenelijk is in des 

Heeren vreese op te voeden, lesen en schriefen te laaten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen en 

wat tot zijne lijfe behoort, behoorlijk te onderhouden des tijd toe zij in staat zal zijn om te kunnen dienen. 

Voorts soo lange ongetroud is, siek of sugtig zijnde ofte wordende altoos, ofschoon die stiefvaeder weder 

hertroud, een vrijen ingank sal hebben in het huis en op het plasien het Brinkmans genaamt en in sulken 

val naar huys vermogen in eeten en drinken, linnen en wollen onderhouden. Te sterven komende eerlijk en 

naeberlijk ter aarden besteed wordende. Daar en tegen sal haar beloofde halfscheid ten huises beste 

verblijven en die andere halfscheid aan die naaste bloetvrienden. 

Ten derden voorts dat aan al het voorschreven die stiefdogter ten waaren onderpand worde gesteld het 

stuk bouland het Nuwe land genaamt en het Sligmans stuk genaamt beyde onder dese boerschap den 

Agterhoek gelegen en door hem wordende beboud. Ten dien einde die mombaren of kind in cas van 

misbetalinge van het voorschreven beloofde haar daar aan ten allen tieden kost en schadeloos sullen en 

kunnen verhaalen. 

Ten vierden die mombaeren in desen gemeld mede onder Markel wonende verklaaren naa haare beste 

wetenschap hier in gedaan te hebben en het kind niet benadeelt te zijn. Derhalffen word die heer rigter van 

Kedingen versogt deses van gerigtswegen te mogen approberen. Deses ten waaren oorkonde is deses door 

die stiefvaeder en mombaeren en getuigen sonder erg of list getekend binnen Markel op dato 

voorschreven. 

Jan Brynkmans als styfvaeder. Was getekent en gehandmerkt. Dit is Y merk Jan Brinkmans als vader, dit 

is het Y mark van Tonis Brinkmans als mombaar, dit is Y het mark van Hendrik Crooshoop als mombaar, 

Jan Lammers als getuige, Berent Leunk als getuge, J.A. van Hoevell. 

Staat en inventaris van den boedel en goederen naegelaten door wijlen Willemken Brinkmans ten behoefte 

van haaren man Jan Brinkmans en haare minderjaarige dogter Janna Brinkmans en gesteld bij guldens en 

stuyvers na advonand. 



Onroerende goederen 

Eerst een huys en gaarden staande en gelegen in de Agterhoek naast aan Lammers wooninge. 

Een stuk land het Brinkmans stukke genaamt groot 4 schepel liggende tussen Volkerink land en die 

gemeene weg. 

Het Rijtmans stuk groot 2 schepel liggende tussen Ovink en Kuypers land. 

Het Sligmans stuk groot 2 schepel liggende tussen den heer van Oldenhof zijn land. 

Een stuk groot 1 schepel liggende aan den Potkamp naast Qwack zijn lant. 

Een stuk het Nuwe land groot 3 schepel liggende tussen Stegeman en Broekmans land. 

Den Wissink camp groot 3 schepel liggende tussen Luysmans en Swiers land. 

Een hooyland het Slag genaamt groot 2 dagwerk liggende tussen Zwiers land, alle onder Markel gelegen. 

Roerende goederen 

2 koeien, 1 verse, 2 kalfferen, 1 paart, 1 karre, een ploeg en verder boumans gereetschap, 1 varken en 

verder inboedel des huyses. 

Axsien en inschulden 

Bij elkanderen opgenomen f 20-3. 

Ten laste des boedels 

Voor eerst koomt Willem Schrievers bij obligatie at f 650. 

Verlopen intresse  f 10-11. 

Aan Tonis Brinkmans at f 125. 

Verlopen intresse f 6. 

Aan Aelbert Brinkmans at f 350. 

Ten laste schulden bij malkanderen genomen saamen f 170-15. 

Totaal f 1312-3. 

Aldus geinventariseert binnen Markel den 12 nofember 1773. J.A. van Hoevell. 

Den predikant van Markel word gepermitteert Jan Brinkmans met Jenneken Schreurs te mogen 

proclameren en copuleeren. 

Oosterhof den 11 9ber 1773. 


