1773-1782 Momberstellingen en maagscheidingen
Hoog Wel Gebooren Gestrenge Heer Mijn Heer Baron Willem van Ittersum Heer van den Oosterhof
Verwalter Landdrost van Twenthe.
Elsken ter Beeke weduwe van wijlen Adam Jabbinga van Markel bij wijlen hare eheman hebbende
een zoontjen verwekt genaamt Adam Jabbinga en tot nu toe staats verpligt is uit den volle boedel
hebbende aan de zoone na te laten des vaders nalatenschap als kisten en kleeden, dog vermits hetselve nog
minderjarig is en met mombaeren voorzien, neemt zij weduwe de vrijheit U Hoog W Geb Gestr
ootmoedig te versoeken dat u HWGebGestr de goetheit gelieft te hebben haar remonstrantens kind met
mombaaren te voorsien die met haar den boedel schiften en scheiden. Voorts neemt zij remonstrante de
vrijheid daar voor te slaan haar wijlen mans broeder Willem Jabbinga en haar broeder H.J. ter Beeke die
hier present ..... onleesbaar.
Was getekend, het welk doende. J.B. Auffemorth.
Willem Jabbinga en H.J. ter Beeke worden mits dese als mombaeren aangestelt en hebben de verklaringe
na landregte afgelegt. Sullende de weduwe en remonstranten in dese verpligt zijn de vaste goederen publiq
te veylen en deselve meerder mogte opbrengen als die getaxeert na voor de helft komen aan de pupil en
minder geldende desen schade derselver.
Oosterhoff den 4 november 1773.
Was getekend. W. van Ittersum, J.A. van Hoevell.
Op dato ondergeschreven is er een willige schiftinge en scheidinge nopens den boedel soo door wijlen
Adam Jabbinga op desselfs nagelatene vrouw Elsken ter Beeke weduwe Jabbinga ter eener, en W.
Jabbinga en J.H. ter Beeke, omen en bloedvoogden van desselfs minderjarige soon Adam Jabbinga
bij haar wijlen eheman in echte verwekt ter andere zijde en gecelebereert en opgeright in voegen als
volgt.
En wel nadat zijn voogden die door haar weduwe overgegeven inventaris van alle goederen, actien en
crediten geen exempt, nauwkeurig hadden geexamineert en daar uyt opgemaakt dat de vaste goederen op
zijn best sig zouden bedragen de somma van f 1030. De uytstaande schulden f 1022. Het vee f 86. De
meubilaire effecten f 300. Dus den geheelen boedel min of meer sal koomen waardig te zijn eene somma
van f 2438. En daar tegen de schuld komt te bedragen de somma van f 3543.
Hebben zij onderling beraamt dat de weduwe ten haren privaten laten zal neme gelijk doet bij dit van
desen boedel schulde f 1965.
En dan ten laste van de pupill so deselve deese boedel mogte taxeeren op de somma van f 1578.
Dan zal de weduwe daar tegen in eigendom hebben en behouden alle de vaste goederen op den inventaris
gespecificeert.
De 3 koejen en 2 verkens als mede de verdere meubilaire effecten so op denselven ordentelijk en boven
bepaalt op de waarde ter somma van plus en min f 1416.
Daartegens zal het kind genieten en hebben in het volle voorschreven het schuldboek waarin volgens
deselve soo sullen bevinden de somma van f 900.
Een obligatie en een handschrift te samen bedragende f 122. Dus te samen bepaalt de somma van f 1022.
Alsmede alle verdere actien en crediten die uyt hoofde van dese boedel ten laste van iemand mogte
worden gevonden. Ten welke einde zij wederzijds remetieren en afsien van alle regt en pretensie soo op
dit wederzijds toegedeelde goederen mogte hebben en daar van expresselijk bij desen cessie doe. En opdat
dese scheidinge strekke na behoren sijn hier van twe alleensluydende gemaakt en door respective parthijen
getekent en zal denzelven ten fine van approbatie en convenantie van het mombaerschap worde aan den
heer verwalter landdroste gepresenteert.
Actum Goor den 4 november 1773.
Was getekent. Elsken ter Beeke weduwe Jabbinga. H. Jan ter Beeke, Wilhelmus Jabbinga.
Staat en inventaris van de vaste en mobile goederen so als deselve door wijlen Adam Jabbinga sijn
nagelaten en door desselfs weduwe tot nu toe beseten.
De vaste goederen

Een 1/8 part van het huys en hof door deselve tans bewoont het welke na dode van moeye Willemina
Jabbinga eerst kan worden aanvaard.
Een stuk bouwland de Lookamp genaamt liggende bij Ovink onder Markel.
Een stukjen bouwland het Nuwe land genaamt liggende bij Ovink onder de boerschap Stokkum.
Een stukjen grasland liggende bij Jan Plas zijn woning.
Een hoekjen grond liggende naast aan Post Jan sijn huys.
De roerende goederen
Een bonte koe, twe blauwe schimmelde dito, twe varkens, een klampjen rogge van vier a vijf vym, ruim
drie vymen boekwijte, ongeveer twe schepel rogge, twe kleine voer hooy, een klampjen stroo.
Wollen en linnen
Een blauwe en grauwe rok, een swart kamesool, een swart en blauwe broek, een damaste en witte pelle
borstrok, een paar witte kousen, twalef hemden en twe elle pellen tot borstrok, eenig kort linnen als
dassen, stropjes, boortmouwen, twe mans hoeden, een boekjen met een oud en nieuw testament.
Een kaste met linnen en wollen tot het lijf behorende, een kiste en stelset op de kaste, een bedde met zijn
toebehoor, gordijnen voor de beddenstede, een beddenkleed, een sluytmande, twe hengelmanden.
Een koffykanne, een koffyketel, een vuurlepel, een tange, een rooster, 6 stoelen, een wiege, een
vuurmande, twe ketens in de schoorsteen, twe tinnen kandelaren.
Vijf groote en kleine thebussen, vier of vijf paar groote en kleine schalen, een oly en traanbak, een gepelde
garsten bak.
Ladens in de winkel
Sieroop trom, blaauwsel doos, twe blikken tregters, een tinnen tregter, eenige schotels van aardewerk,
eenige ruime en gladde vuurtasten, eenige groene pijpotten, eenige schotels en borden, een thetafel en
opstaande tafel, drie stoven, een bosjen ongehekelt vlas, een buul met vlas, een saatkist, twe lampen.
Het winkelboek waarin het credit zig curcum circa sal bedragen f 900, een gerigtelijk obligatie ten laste
van Jan Hobbelink en huysvrouw groot f 60, een handschrift te laste van moeye Willemina Jabbinga groot
f 62.
Tesamen f 1022.
Den boedel is beswaart met de volgende schulden
Derk Hendrik Snell te Deventer pretendeert ingevolge zijn rekening f 2700.
Derk Assink f 775.
Isak Bussemaker f 47-8-8.
Behalven eenige kleinigheden en de kosten die voor het samenroepen en bestellen van mombaren en
schiftinge deser benodigt ongeveer f 27.
Te samen f 3543-8-8.
Desen inventaris hebbe ik na mijn beste weten geformeert en daarin alles opgegeven, so egter
onvermoedelijk deese of gene kleinigheid mogte hebben vergeten of daar afgelaten, so wel ik zulx tot
geen nadeling gevolg getrokken hebben, maar sal na behoorlijke aanwijsinge sulx verbeteren.
Aldus gedaan de 4 november 1773. Elsken ter Beke weduwe Jabbinga.
Nootgerigte gehouden op den huise Nienhuys mij vergun der aarden den 24 desember 1773.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Arnoldus Wiegant en Jan Charles Neilant.
Erschenen in desen wel edelen gerigte Hermina Hoestink weduw wijlen Tunis Kappen in desen
geassisteerd met Garrit Mossink als haren versogten en toegelaten momboir. Voordragende hoe dat sij
voornemens is sig wederom te willen veranderstaen, dog sulks niet konnende geschieden voor en aleer een
behoorlijke kinderscheidinge tusschen haar weduw en haar drie onmundige kinderen, als twe zoons met
namen Berent en Jan en eene dogter met namen Zwenneken, geschiet en gedaan. Waar ten welken
einde zij dan tot de voogden van dese haare voorseide drie onmundige kinderen was representerende de
persoonen van Jan Kappen en Hermen Hoestink die dan door desen wel edelen gerigte sijn geapprobeert
geworden en daartoe aangestelt. Gevende verders tot een kinderscheidinge een staat en inventaris over een
brief waarvan hier agter de copie staande, hebben sij weduw onder assistentie als vooren en verders den
beide voornoemde momboirs bij handtasting in edes plaatse verklaart dat voorseide drie onmundige

kinderen hier mede in genen dele wierde bekort of benadeelt. Soo heeft dan desen wel edelen gerigte dese
kinderscheiding in den missyve vervat ten oorsake van de solemnele aanneminge der comparanten
geapprobeerd soo als die geapprobeert word mids desen. J.A. van Hoevell.
Hoog Wel Gebooren Heer brenger deses sijnde een bouvrou van mij en een weduwe die voornemens is
om weer te hertrouwen dog wij niet eerder sulks voordgank kan hebben voor en aleer sij van haar
kinderen geregelt heeft, soo heeft sij mij verklaart om haar staat bij U HWGGestr op te geven gelijk dan
hierbij doende en ik niet weet dat er een inventaris gerequireert wort, dog wijl sij niets besit als van haar
bouwerij die nog verschult is met eenige jaren pagt als mede aan ambagts en andere lieden. Zoo weet ik
niet of UHWGG sulks wel soude requireren, dog soo UHWGG de selven mogte begeren soo sal op mijn
woort binnen weinige weeken UHWGG deselve geworden, maar versoeke inmiddels dat UHWGG de
kinderscheiding gelieve te permitteren, wil se geerne heden voortgank wilden maken. Sulks doende al mij
pleisier geschieden sij welke yder kint een twe jarig beesjen toesetten en mij dunkt dat sulks ordentelijk is
na haren staat en met een boer kan dat soo net niet gesien worden. In welker verwagting blijve na veel
compelementen gemaakt te hebben. Met agtinge.
Nootgerigte gehouden op den huise Nienhuis mij vergunt der aarden den 27 jannuary 1774.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Freuwink en Arnoldus Wiegant.
Compareert in desen wel edelen gerigte Jenneken Heegeman weduw van Jan Voskes in desen
geassisteert met Jan Reef als haaren versogten en toegelaten mombaar. Verder Garrit Schoppers en Jan
Heegeman als momboir over de onmondige kinderen met namen Gerrit en Jan. Overgevende de hier
agter geregistreerde kinderscheiding en momboirstelling en verklaarden bij handtastinge in eedes plaatse
dat deselve geschikt en geformeert is ten meesten voordeele van voornoemde minderjarige kinderen. Als
meede dat sij op een behoorlijken tijd een staat en inventaris van den boedel ten fine van registratie aan
desen wel edelen gerigte sullen overgeven. Verders versoekende dat desen kinderscheidinge en
momboirstelling door deser wel edelen gerigte mag worden geapprobeert gelijk dan deselve geapprobeerd
wort bij desen.
Op heden den 23 october 1773 is er een vriendelijke maag en kinderscheiding gehouden tussen Jenneken
Hegemans weduw van wijlen Jan Voskes geassisteert met Jan Reef en hare twe minderjarige kinderen met
naamen Gerrit en Jan in leven bij Jan Voskes geprocereert. En wel in presentie en toestemminge van de
voogden soo van vader als moeder sijde en hieronder getekent als mombaren. En ten eersten belooft de
moeder de kinderen na huis vermoogen te onderhouden in eten en drinken, linnen en wullen, haar lesen en
schriven te laten leeren, verder in des Heeren vrese op te voeden soo veel mogelijk is. Daar en boven sal
yder kint voor vader goet hebben de summa van 35 guldens samen 70 gl. Welke somma sij sullen te
vooren gaan wanneer mondig sijn of komen te trouwen. Ook sullen soo lang ongetrout, siek of sugtig
worden altoos een vrijen ingang in huis sullen houden en soo geval dat een van dese kinderen sonder lijfs
erfgenamen quamen te sterven soo sal dit beloofde vader goed van het eerst stervende op de langs levende
vererven. Voorts houden de kinderen altoos de legitime portie in haar moeder goet voor soo verre als
tegenwoordig is. Daar en boven sal yder kint hebben een schaap, een ooy met een lam. Daarbij den eenen
de overleden vaders kist en den anderen een nije kist van vier voet. De mombaren in desen die den boedel
van nabij kunnen versekeren en dat de kinderen hierin na hare beste weten en onverkort in zijn. Ten
waaren oirkonde is desen sonder erg of list getekent binnen Elsen op dato voorschreven.
Was getekent en gehandmerkt. Jenneken Hegemans als moeder van de kinder, Jan Reef, dit is Y het
handmerk van Garrit Schoppers als mombaar, Jan Heegeman als mombaar, Berent Reef als getuige, Derck
Arfman als getuige, J.B. Grevink als getuige. J.A. van Hoevell.
Los briefje:
Op heeden dato ondergeschreven hebben wij den boedel van wijllen Jan Voskes en Jenneken Hegemans
naukeurig nagesien en bevonden 2 koobeesten en een kalf en na ons goeddunken waardig te weesen 60
gulden en die andere inboedel met een kist en alle andere inninge des huis dog weinig in waarde en
bedden en alles dat wij kunnen sien daar is. Gerekent op 50 gulden en so bevonden dat wij weten. Somma
f 110.
Nog bevonden inschult somma f 25.

Elssen den 26 september 1774.
Jan Hegeman als mombaer, dit is Y mark van Gerrit Schoppen als mombaer
1774 den 12 meert. Verwalter rigter Hendrik Jalink. Assessoren dr. J.H. Jalink en Gerrit Jan Beekman.
Op heden dato ondergeschreeven is er in de boerschap Stokkum op het plaatsjen Nijland tot nakoming van
hoger overigheids ordonantie en tot voldoening van vereiste pligts betragtinge een wettelijk ackoord of
kinderscheidinge en mombaarstelling opgerigt en gemaakt tusschen Berent Heuten op Nijland ter eenre
en zijne drie kinderen Willemken, Jenneken en Hendrina bij sijn overleden huisvrouw Geertruid
Alink ehelijk verwekt, ter anderen zijde. Alles op sodanigen voet als volgens landregte van Overijssel
behoord en in maniere als volgt.
Eerstelijk Henderik Heuten en Jacob Alink nemen aan als mombaren en getrouwe voogden alles te willen
verrigten voor de genoemde onmundige pupillen wat tot handhaving en bevinding van hunne moederlijke
nalatenschap vereist word; niet alleen maar ook wat tot haaren opvoeding billijk betragt moet worden.
Twedens de bovengenoemde kinderen sullen voor haare moederlijken goed en nalatenschap hebben het
plaatsjen het Nijland genaamd soo in en diervoegden als hetselve van den burger luitenand hr Lindeman is
aangekogt, dog soo met de schulden en lasten daar hetselve tegenswoordig mede beswaart is de welken
volgens de nevensgaande inventaris blijkbaar sodanig bevondende worde te sijn. Dat na tellinge die
landerijen en aftrek der schulden bevonden word voor de kinderen overig te blijven twee en seventig gl.
en 10 stuyver. En vermits de mombaaren tot meesten voordeel der onmundigen met B. Heutemans sijn
overeengekomen, is volstaan dat ieder kind voor zijn aandeel wegens zijn moederlijk goed sal hebben vier
en twintig caroly gld die aan haar betaalt sullen moeten worden door haaren vader of besitter des gemelde
plaatsjen, wanneer sij koomen te trouwen of 25 jaren sullen old geworden zijn. Maar indien in het geval
de kinderen voor die tijd quaamen te sterven sal het beloofde tot het huis beste vervallen.
Derdens de voornoemde kinderen sullen op het plaatsjen Nijland worden opgevoet in eten en drinken, in
cost en kleeren onderhouden worden, ook siek of sugtig, haren vrijen toegang en onderhoud aldaar
genieten.
Vierdens de kinderen sullen tot onderpand van den beloofde penningen het booven gemelte halve
plaatsjen met sijn lusten en lasten behouden soo lang haar die niet betaalt zijn en in cas van misbetaling
sulks tot onverbreekelijk onderpand kunnen handtasten.
Vijfden de mombaren die na haar beste geweeten volgens taxatie der goederen door twe naburen gedaan
en na bevind van wettig schulden het beste voor de onmundigen volgens desen gedaan hebben, nemen
mede door gerigtelijke bevestiging alles te doen volgens vereis te willen verrigten in desen.
Om te strekken na behooren ondertekent op dato den 12 maart 1774 op het plaatsjen Nijland in de
boerschap Stokkum.
Was getekent en gehandmerkt. Y merkt van B. Heuteman, Hendrik Heuteman mombaar, Y merk van
Jacob Alink mombaar, Garrit Jan Haver nabuur, Y mark van J. Aalink als nabuir.
Dat den merkten van ieder daartegen uitgedruckt en benoemt staande eigenhandig getrokken als getuige
A. Kwack en Jan Lubbers.
Staat en inventaris der vorenstaande kinderscheiding en momboirstelling.
Staat en inventaris van alle gerede en ongerede goederen zoals dezelve door Berent Heuten en Geertruit
Alink in egte beseeten zijn en voor de halfscheid door de dood van Geertruyt Alink op hare drie kinderen
Willem, Jenneken en Hendrina vervallen zijn.
Een plaatsjen genaamt het Nijland in de boerschap Stokkum gelegen met huys, hof, hoge en lage
landerijen, zo als hetzelve leenhorig en beswaard is met de daarin opgenomen penningen en getaxeerd
waardig te zijn f 1100.
Een inboedel bestaande uyt een paart en karre, ploeg en bouwgereetschap, 3 koejen en vier kalveren met
verder inboedel als ketel, potten en een huysmans huysgerak waardig volgens naukeurige taxatie door de
twe voogden en den ondergetekenden nabuuren gedaan na haar beste geweten f 180.
Waarop Berent Heuteman en zijn overlden vrouw Geertruit Alink zo schuldig zijn aan de susters van de
overleden vrouw Geertruyt Alink, Aaltjen en Hendrica ieder een koebeest en ieder een kiste welke te
samen gerekend bedraagt f 81.

Aan Berent Dijkink te Markelo debet f 30.
Aan Welmers debet f 25.
Aan de weduwe Dochoren f 10.
Aan Snell te Deventer f 25.
Aan Jan Heilerzig te Markel f 8.
Aan G. Smit te Rijssen f 6.
Aan A. Groendal te Diepenheim f 10.
Te samen f 195.
En vermits boven dese nog eenige kleine schulden tot laste van de gerede goederen zijn blijkt genoegzaam
dat de onmundige van de gerede goederen niet kunnen toegewesen worden maar alleen en geheel haar
ouderlijke nalatenschap bestaat in het voormelde halve plaatsjen waarvan na aftrek der schulden, dewelke
zijn een obligatie dat Jan Greven een versetting in het gemelde plaatsjen voor den leenheer gepasseerd,
daarin heeft groot f 650.
Nog een obligatie van Jenneken Greven en haar stiefkinders groot f 500.
Drie kinders van Jan Alink genaamt Jakob, Aaltjen en Hendrika komt toe te zamen f 95.
Dus f 1245. Zodat na aftrek van de schulden die tot laste van de vaste goederen zijn bevonden word overig
te zijn 145 gl, zegge hondert vijf en veertig gl., wellke half voor de onmundige kinderen zijn te weten twe
en seventig gl en tien stuyver.
Dat op dezen eventaris alles is gebragt en na waarde de goederen getaxeert zijn namen wij H. Heuteman
en J. Alink aan om volgens vereischte verklaring te willen bevestigen als ook uit de schulden en goederen
in present van deze twe naburen opgegeven en blijkbaar vertoond.
Actum Stokkum den 10 maart 1774.
Y merkt van B. Heuteman, Hendrik Heuteman momboir, Y merkt van Jakob Alink momboir, Gerrit Jan
Haver nabuur, Y merkt van Jan Alink nabuur. Dat deze merkten van ieder daartegen uytgedrukt en
benoemt staande eigenhandig getrokken so getuigen wij A. Kwack en Jan Lubbers.
Nootgerigte gehouden op den huyse Nijenhuys mij vergun der aarden den 26 maart 1774.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Arnoldus Wiegandt en Roelof Fruink.
Compareert in dezen wel edelen gerigte Geesken Lentfers weduwe wijlen Jannes Reints Ziemerink als
moeder en wettige voogdesse van hare twe onmondige kinderen bij wijlen haren man in egte
verwekt met namen Reint en Willem en in dezen geassisteerd met Jan Frederik Hietland als momboir.
Voorts Jan Sloth en Jan Berent Ziemerink overgevende een hierna geregistreerde kinderscheidinge en
momboirstellinge. Hebbende deze drie comparanten bij handtasting in edes plaats verklaart dat de
nagemelde minderjarige kinderen in genen delen zijn benadeelt, als mede solemneel belooft het voordeel
en interesse van deze kinderen tot haar mederjarigheid een ieder in zijn post te zullen behartigen en
getrouwelijk waar te nemen en binnen den tijd van 4 weken een staat en inventairis van den boedel aan
dezen wel edele gerigte te zullen overgeven. Waarop dan deze kinderscheidinge en momboirstellinge aan
mij als rigter van Kedingen is geapprobeert en alhier ten prothocolle geregistreert.
Op heden in dato 16 febr. 1774 is er een vriendelijk accoort en maagscheidinge gehouden en gemaakt
tussen Geesken Lentfers weduwe van wijlen Jannes Reints Ziemerink geassisteerd met J.B. Grevink en
haar twe onmondige zoons met namen Reint en Willem; in presentie van de hier ondergetekende ooms en
aangestelde mombaeren over de twe onmondige, zo van vaders als moeders zijde, op manieren als volgt.
Voor vader goet belooft de moeder aan voorzeide kinderen in den eersten na huys vermogen te willen
amelanteren en onderhouden in eten, drinken, linnen en wullen kleeren tot dat in staat zijn om bij eerlijke
luiden te dienen, haar leren en schrijven te laten leeren en verders in des Heeren vreese zo veel mogelijk
op te voeden, ook een ambagt te laten leeren hetzij kleermaken, dekken, weven of klompmaken en altoos
zo lang ongetrouwt een vrijen ingang in huys sullen hebben. Daarbij zullen de kinderen hebben des vaders
nagelaten kleeren en linnen en wullen waar mede een borstrok met 21 zilveren knopen, daarbij een somma
van agt gld, segge 8 gld, te weten ieder vier gld en zullen haar te voren gaan als dezelve twintig jaren out
zijn of komen te trouwen. In val een van dese kinderen minderjarig kwam te sterven zo zal den hier
toegelegte vader goet van de eerst stervende op den langst levende vererven. De mombaren neffens de

moeder verklaren dat de kinderen na haar beste geweten hier in onverkort zijn. Derhalven wort den heer
rigter van Kedingen verzogt of desselfs verwalter deze te mogen approberen. Actum Elsenerbroek dato ut
supra.
Dit is Y handmerk van Geesken Lenfers weduwe Siemerink, dit is Y handmerk J.B. Grevink, van Jan
Wilm Sloth als oom en mombaar, dit is Y het merk van Jan Berent Siemerink als oom en mombaar, Jan
Rotmans als getuige, J.B. Grevink.
Compareerde voor mij Gerhardus Palm scholtus des ampts Epe al hier mede toegeautoriceert van de
HWGG Heer Baron Schimmelpennink van der Oye Heer van beide Pollen Landdrost van Veluwen
en dan ook HWG Heer W.H. Baron van Broekhuysen Heer tot de Qinkborn en desselfs ehevrouwe
de HWGeb Vrouwe Eleonora Sophya Carolina van Hoevell. Zij hebben in de bestendigste forma
regtens kragt deses gevolmagt den HWGeb Heer J.A. Baron van Hoevell Rigter des ampts Kedingen om
namens de comparanten te transporteren en cederen haar geregte derde part in het erve Mensink en ook
een derde part in het plaatsjen Knuppels beyde in de buurschap Elsen gerigte van Kedingen gelegen.
En daar omtrent verder te doen of te laten geschieden hetgeen der sake nootsakelijkheid sal komen te
verijssen ende comparanten selfs present zijnde zouden kunnen of mogen doen onder belofte van
goedkeur als na regten. In oirconde der waarheid heb ik scholtus dese neffens de gerigtluyden getekent en
door mij gesegelt.
Quickborn den 16 april 1774.
Wij burgemeesteren, schepen en raden der stad Deventer mits desen dat voor ons verschenen zijn de Hoog
Wel Geboren Heer Henricus Jetse Maurits Houth en de Hoog Welgeboren Vrouw Geertruid Anna
Margritha van Broekhuysen echtelieden en de Hoog Wel Geboren Freule Roderica Lubberdina
Geertruid van Broekhuysen; sijnde dese beyde geadsisteert met den eerstgemelde heer Houth als
momber. De welke verklaarden in de beste en bestendigste forma regtens constitueren en volmagt te
maken, sulx doende en mits desen, den Hoog Wel Geboren J.A. van Hoevell rigter van Kedingen om
namens de comparanten te transporteren en leveren haer gerigte twe derde parten in het erve Mensink
en twe derde parten in het plaatse Knuppels, beyde in de boerschap Elsen gerigte van Kedingen
gelegen en daar omtrent verder te doen ofte laten geschieden, hetgeen der saaken nootdruft sal komen te
verijschen en sij selfs present sijnde, soude kunnen of mogen doen. Alles met beloften van goedkeuring en
schadelooshoudinge en alle andere klausulen regtens daartoe staande. S.A.L. en in kennisse der waarheid
hebben wij dit met deser stadzegel van een onse secretarissen laten bekragtigen.
Actum Deventer den 27 appril 1774.
Op heden den 13 mey 1774 is er een vriendelijke maag of kinderscheidinge gehouden en gemaakt tussen
Jenneken Krismans weduwe van wijlen Hendrik Kosters en haare minderjarige kinderen als een
zone met name Gerrit Jan en die dogter Aaltjen bij gemelde eheman in egte verwekt. En wel in
presentie van de naaste bloedmombaren als Jan Plasman en Jakob Folthuys en verdere bloetvrienden en
getuigen als volgt.
Ten eersten zal die voornoemde kinderen voor vader goet hebben en trekken wanneer diezelve vief en
twintig jaren zijn oud geworden ofte bij hun trouwen en aan die zoone een somma van ses caroly gld,
zegge ses gld, en het ambagt te laten leeren van kleermaken en die dogter twe linnen bedden, kussen en
peuluwe, een paar laken, een paar kussenslopen en die veere daartoe behoorende zal half en half door
gevender en besittende betaalt moet worden. En dan nog die vaders kiste aan voornoemde kinderen zo als
heden bevonde worden.
Ten tweden daarbij belooft de moeder dese kinderen na huys vermogen en zo veel doenelijk is in de
Heeren vreese op te voeden, lesen en schrijven te laeten leeren en in eten en drinken, linnen en wullen en
wat tot haar lijf behoort behoorlijk te onderhouden des tijds toe zij in staat zijn om te kunnen dienen.
Voorts zo lange ongetrouwt zijn, ziek of zugtig zijnde of wordende altoos, ofschoon die moeder weder
hertrouwd, een vrijen ingang zal hebben in het huys of plaatsjen Bleekers en zullen na huys vermogen
verplege in eten en drinken, linnen en wollen. En te sterven komende eerlijk een naberlijk te aarden te

besteden. Daar en tegen zal haar nalatenschap ten huys best verblijven.
Ten derden die mombaeren desen gemeld onder dezen gerigte wonende, verklarende na haar beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te zijn. Derhalven word den heer rigter
van Kedingen versogt deze van gerigswegen te mogen approberen. Deze ten waare oorconde is deze door
moeder en mombaeren en getuigen zonder erg of list getekent binnen Stokkum op dag en dato
voorschreven.
Dit is het Y merk van Jenneken Krismans, dit is het Y merk van Jan Plasman als mombaer, dit is Y mark
van Jakop Volthuys als mombair, dit Y is het mark van Arend Krisman, Gerrit Koster, dit Y merk van
Hendrik Leusink als getuige, dit is het Y mark van Jan Hobbelink als getuige, zulks attestere ik Derk
Hendrik Gorkink.
Inventaris
Staat en inventaris van die goederen van wijlen Hendrik Kosters ten behoefte van zijn vrouw Jenneken
Krismans en haar minderjarige kinderen en gesteld in guldens en stuyvers na advonand.
Onroerende goederen
Een huys en gaarden staande en gelegen aan den Aanhouds kamp en nuwe land onder die boerschap
Stokkum.
Roerende goederen
Een koe en verder inboedel des huyses.
Axien en inschulden worden niet gevonden
Tot laste des boedels
Eerst koomt Schimmel met een obligatie at f 200.
Losse schulden bij elkanderen opgenomen samen f 50.
Te saamen f 250.
Verwalter rigter Hendrik Jalink. Assessoren dr. J.H. Jalink en Cornelis Soeters.
Op heden den 21 july 1774 is er een vrindelijke maag of kinderscheiding geholden en gemaakt tussen
Garritdiena Kevelam wedewe van wijlen Egbert Kappers en haar minderjarige kinderen als vier
dogters met namen Gerritjen, Hendrina, Berentdiena en Gesien bij gemelde eheman in egt verwekt.
En wel in presentie van die bloedmombaren als Hendrik ter Welle en Harmen Kappers en verders
bloetvrinden en getuige op maniere als volgt.
Ten eerste zo zullen die voorschreven kinderen voor vader goet hebben en trekken wanneer dezelve koomt
te trouwen of agtien jaren zijn oud geworden die somma van ieder 8 gld, segge agt gld, ad 20 stuyver het
stuk en voorts Geestje die vaeders kiste en voor die andere kinderen ieder een nieuwe kiste van vier
voeten.
Ten tweden daarbij belooft die moeder en zo veel doenelijk is in des Heeren vreese op te voeden, leezen
en schrijven te laeten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen en wat tot haar lijf behoort behoorlijk te
onderhouden ten tid toe zij in staat zijn om te kunnen dienen. Voorts zo lange ongetrouwt zijn, ziek of
zugtig wordende altoos, ofschoon die moeder weder hertrout, een vrijen ingank zal hebben in het huys of
plaasjen Schoppen Egbert genaamt; in zulken valle na huys vermogen verplegen, in eeten en drinken,
linnen en wollen onderhouden en te sterven komende eerlijk en naberlijk te aarde te besteden. Daar en
tegen dat hare nalatenschap aan de langstlevende susters verbliefe uytgenome die kiste aan het huys
verblieven.
Ten derden of ten laasten die mombaar in dezen gemeld mede onder dezen gerigte wonende verklaart na
haar beste wetenschap hier in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te zijn. Derhalven word den
heer rigter van Kedingen verzogt deze van gerigtwegen te mogen approberen.
Deze ten ware oorconde is dezen getekent door die moeder en mombaeren en getuige zonder arg ofte list
op dag en datum voorschreven.
Dit is het Y mark van Garitdiena Kevelam als moeder, dit is Y mark van Hendrik ter Welle als mombaar,
dit is Y mark van Harmen Kappen als mombaar, Garrit Bloemendal als getuige, Derk Hendrik Gorkink als
getuige.
Onderstont. Vorenstaande kinderscheide en mombaerstellinge is door mij ondergeschreven geapprobeert.

Goor den 22 july 1774. Hendrik Jalink.
Inventaris
Staat en inventaris van den boedel en goederen nagelaten door wijlen Egbert Kappers overleden onder
Markelo ten behoefte van Gerdina Kevelam en hare minderjarige kinderen als erfgenamen en gestelt na
atvonant als volgt.
Onroerende goederen
Eerst een huysjen met zijn landerijen staande en gelegen onder Markelo bij Dijkmans aan den Bolksbeeke
in het Markulobroek.
Roerende goederen
2 koeien en verder inboedel des huyses.
Axsien en inschulden worden niet bevonden
Tot laste des boedels
Voor eerst Jan Egbers met een obligatie f 257.
Verlopen interesse f 0-10-0.
Aan losse schulden bij alkanderen opgenomen f 50.
Tesamen f 307-10. Aldus geinventariseerd onder Markulo den 21 july 1774.
Nootgerigte gehouden op den huyse Nijenhuys mij vergun der aarden den 7 dec. 1774.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Hendrik Niewehuys en Roelof Fruink.
Compareert in desen wel edelen gerigte Tonis Leefferink uyt Stokkum weduwenaar wijlen Aaltjen ter
Haar als vader en wettige voogd over desselfs zoon Jan Leefferink bij wijlen desselfs huisvrouw in
egte verwekt. Voordragende voornemens te zijn zig weder te willen veranderzaten en uyt dien hoofde tot
voordeele van zijn onmundige kind heeft gekoren Hendrik Kiwyt en Hendrik van de Haar als voogden van
onderstaande kinderscheiding en mombaarstelling en hebben deze drie comparanten bij handtastinge in
edes plaats verklaart dezelve gemaakt te zijn ten meesten voordeele van voornoemde onmondige kint; als
mede insgelijks solemneel verklaart dat ieder in zijn post het voordeel van voorzeide minderjarige kint tot
deszelfs meerderjarigheid zal behartigen. En waarna men teffens belooft binnen den tijd van 4 weken een
behoorlijke inventaris te zullen overgeven waarop dan deze kinderscheiding en mombaarstelling door
dezen wel edelen gerigte is geapprobeert.
Op heden dato ondergeschreven is alhier op het erve en goed Leverink in de boerschap Stokkum onder
den wel edelen gerigte Kedingen geleegen, een wetttige kinderscheiding en mombaarstellinge opgerigt
tusgen Tonis Leeffrink weduwenaar wijlen Aaltjen ter Haar en het kint genaamt Jan welke Aaltjen ter
Haar heeft nagelaten van welke bij Tonis Leeffrink geprocereert is. Waar over Hendrik ter Haar en
Hendrik Kyvit de mombaarschap aannemen om de onmondige pupille in alle opregt bij te staan en na een
plegting hun besten welzijn te bevorderen en voor tegenswoordig na rijpen berade en waare navraging
voor het moederlijk goet den onmondigen het nabenoemde geaccepteerd.
Eerstelijk zo zal Tonis Leeffrink behouden alle mobile en vaste goederen, roerende en onroerende
goederen, geen uytgezondert in eigendom behouden.
Ten tweden is geaccordeerd dat Tonis Leeffrink aan het genoemde kind voor zijn moederlijke goed zal
geven de somma van 250 gl, zegge twee hondert vijftig gl, een koe en paart en een gust beestjen en de
moeders kiste met den kleere zo als daarin bevonden worden. Welke hem zal betaalt worden als hij
twintig jaar oud is of als hij koomt te trouwen.
Ten derden zo neemt Tonis Leeffrink aan om gemelde kind na vermogen in gezondheid en krankheid te
onderhouden en op te voeden, behoorlijk ter school te besteden om lesen en schrijven te laten leren.
Te vijften zo zal Tonis Leeffrink tot een hypotheeq en onderpand om in cas van onverhooplijk misbetaling
der onmondige pupillen schadelooshouding voor het geconditioneerde te verhalen zijn eigendommelijke
grond genaamt de Koorn kamp gelegen naast Derk Brinkers en Hendrik ter Haar zijn lant onder Stokkum.
Aldus gedaan op dato den 4 dec. 1774 en te strekken na behoren en door de mombaren neffens Tonis
Leeffrink getekent; edog is bedongen dat het genoemde paart moet zijn van twe jaren oud, het koebeest
naast de beste en het guste beest moet betaalt worden als het kind 16 jaren oud is. Ondertekent op den dag
en dato als voren.

Tonis Leeffrink, Hendrik ter Haar als mombaar, Hendrik Kiwit met de hand aan de penne gevat in plaats
van zijn naam, Gerrit Leunk als getuige, Tonis Wolbrink met de hand aan de penne gevat als getuige, Jan
Hendrik Ziggers.
Inventaris
Inventaris der goederen zo als op het erve en goed Leeffrink bevonden en door Tonis Leeffrink en Aaltjen
ter Haar in besit geweest en door het overlijden van Aaltjen ter Haar of deszelfs nagelatene weduwenaar
en het kint gedevolveert is.
Eerstelijk de bouwerij en mestregt van het erve word na taxatie der mombaeren in bijwezen van twe
naburen gerekent f 450.
Een gebetert beest f 60.
3 paarden en een veulen f 150.
8 varkens f 32.
Inboedel des huyses en bougereetschap bestaande in wagen, ploeg, ketels, potten en al het gene tot een
boeren boedel behoort is getaxeerd f 160.
Te samen f 752.
Nu koomt hier bij den Koren kamp door de mombaars gerekent f 300.
Nog twe hondert en vijftig guldens door Haar Jan gebruykelijk f 250.
Dus te samen f 1302.
Hierna volgende zijn de schulden door de bouwerij, vee en inboedel van het erve en goed Leeffrink mede
beswaard zijn opgenomen.
Bij de landheeren f 150.
Aan Helmes wegen groevenbier f 25.
Aan de ontfangers f 85.
Nog van mijn broer Hendrik geleend f 25.
Aan de smit f 50.
Aan de koopman G. Jansen wegens een gebeterde koe f 10.
Nog geleend van Berent Wolbrink en Hendrik ter Haar f 25.
Aan de timmerman f 24.
Aan mijn twe broeders Willem en Arend nog toe koomt f 200.
Samen f 594.
Deze f 594 afgetrokken van getaxeerde goederen de welke zijn f 1302.
Blijft overig f 715.
Van welke halfscheid volgens mombaarstellinge geaccordeerd wat het onmundige kind zal hebben, het
welke wij ondergetekenden Hendrik ter Haar en Hendrik Kiwyt in bijwesen van twe naburen als getuige
en als voogden na ons beste geweten alles op dezen eventaris gebragt hebben.
Actum op het Leeffrink den 26 dec. 1774.
Tonis Leeffrink, Hendrik ter Haar als mombaar, Hendrik Kiwede als mombaer, Gerrit Luenk als getuige,
Jan Lijffen als getuyge.
Noodgerigte gehouden op den huyse Nijenhuys mij vergun der aarden den 6 jann. 1775.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Hendrik Jalink verw. rigter en Hendrik Nuwenhuys.
Compareert in dezen wel edelen gerigte Gerritdina Koyers weduwe van wijlen Teunis Koelman als
moeder en wettige voogdesse van hare twe onmondige kinderen bij wijlen haren man voornoemt in
egte verwekt als namentlijk een zoon genaamt Jan en een dogter genaamt Jenneken. Voorts als
voogden en mombaren Hermen Nijhoeses en Gerrit Jan Koyers. Hebbende bij handtasting in edes plaats
verklaart dat de onmondige voornoemt door deze kinderscheidinge en mombaarstelling geenzins zijn
benadeelt en teffens solemneel aangenomen ieder in zijn post tot haren meederjarigheid der onmondigen
voordeel trouwhartig waar te nemen. Waarop deze kinderscheiding en mombaarstellinge door mij is
geapprobeert en alhier ten prothocollo geregistreert.
Op heeden dato is er een christelijk en wettelijke kinderscheidinge gemaket tussen Gerritdina Koyers en
hare twe onmondige kinderen van de overledene Teunis Koelmans nu woonagtig op het plaatsjen

Endemans in Harke met name een zoon Jan en een dogter Jenneken. Met beloften van mombaren en
vrinden waar voor zig inlaten en invoegen als mombaren Harmen Nijhosses en Gerrit Jan Koeyers.
Ten eersten zo wort deze twe onmondige kinderen toegezet voor haar vaderlijke goet ieder kint hondert
gld, ik segge hondert gld, ad 20 stuyver het stuk. En de zone Jan zal zijn vaders klederen hebben en de
doghter vaders kiste en daar en boven zal de dogter Jenneken hebben een paar linnen bedden en bedden
toebehoor en een swart kleedt naberlijke wijse.
Ten tweden de kinderen zullen onderhouden worden van moeder en haren toekomenden bruidegom in
eeten en drinken en linnen en wullen tot dat zij bekwaam zijn om te kunnen dienen; en behoorlijk ter
scholen te laten gaan om schrijven en lezen te laten leeren.
Ten derden goet gevonden van het gemaaket goed zal deze kinderen vervallen wesen als zij vijf en twintig
jaren oud zijn ofte zo het gebuyrde dat ze eerder kwamen te trouwen dan zal het haar gegeven worden bij
het trouwen.
Ten vierden maar zo het gebuyrde dat eene van de kinderen ziek of zugtig mogten worden, ongetrouwt
zijnde en niet bekwaam zijn om te kunnen dienen, dan zullen zij eenen vrijen ingang hebben in de plaatse
Endemans en na huys vermogen verplegen worden. Dan te sterven quamen of ongetrouwt zijnde, dan zal
de halfscheid van dat gemaakte goed van het eene kint op het andere sterven, maar het verdiende loon van
het eene kint op het andere sterfen, maar de halfscheid van dat gemaakte goed zal ten huyse best
verblijven voor een eerlijke begraffenisse. In oirconde der waarheid is dit eigenhandig getekent van
moeder en mombaeren ten huyse van Endemans.
Actum Harke den 27 dec. 1774.
Is nog goed gevonden in plaatse van misbetaling voor de bovenstaande kinderen dat zij tot onderpand
zullen hebben dat eene stukke land.
Dit is het Y mark van Gardina Koelmans, Hermen Nijhosses als mombaer, dit is het Y mark van Garrit
Jan Koie als momboir, dit is Y mark van Derk Daalewik als getuige, dit is Y mark van Gerrit Slagmans als
getuige.
Inventaris van alle gerede en ongerede goederen door Tonis Koelmans en Gardina in egte beseten te
zamen woonagtigh geweest op het plaatsjen of katerstedeken Endeman in Harke genaamt en door het
afsterven van Tonis Koelmans en Gerritdina Koyer zij te zamen hebben geprokereert twe onmondige
kinderen een dogter en een zone met name de zone Jan en de dochter Jenneken en zo heeft zij haar
nagelaten goederen laten taxeren door de mombaren en twe nabuuren.
Ten eersten zo zijn daartoe twe stukken bouwland groot ongeveer twee mudde gezaay gelegen bij het huys
getaxeert op 400 gl.
Ten tweden zo zijn daar twe koeien en een kalf getaxeert te samen f 60.
En den inboedel des huyses en het huys getaxeerd op f 120.
En het bezaay en het koorn op den balken te samen getaxeeert op f 60.
Samen f 640.
Schulden te zamen f 180. Blijft te zamen f 460.
Noodgerigte gehouden op den huise Nijenhuys mij vergun der aarden den 15 may 1775.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Hendrik Nijenhuys en Roelof Fruink.
Compareert in desen wel edelen gerigte Tonis Elkink weduwenaar wijlen Geesken Tijink als vader en
wettige voogd over sijn twe minderjarige zoons met name Jan en Harmen bij wijlen sijn huysvrouw
voornoemd in echte verwekt. Voorts Gerrit Leunk en Jan Koelmans (Elkink). En hebben bij hanttasting in
eedes plaats verklaart dat deeze minderjarige kinderen door deze kinderscheidinge en mombaerstellinge in
genen deele zijn benadeelt en mede plegtelijk belooft als getrouwe voogden omtrent dese minderjarigen te
zullen handelen. Waarop deze kinderscheidinge en mombaerstellinge door mij in qualiteit als rigter van
Kedingen is geapprobeert en neffens den daar bij gevoegden staat en inventaris alhier geregistreert.
Op heden dato den 13 mey 1775 is er een vriendelijke maag of kinderscheidinge gehouden en gemaakt
tussen Tonis Elkink weduwenaar van wijlen Geesken Tijenk en zijn minderjarige zoons als Jan en Harmen
bij gemelde ehevrouw in egt verwekt. En wel in presentien van de naaste bloedmombaren als Gerrit Leunk
en Jan Koelmans (Elkink) en verder bloetvrinden en getuigen op conditie als volgt.

Ten eersten zo zullen die voorzeide kinderen van moeder goed hebben en trekken wanneer dezelven
komen te trouwen of agttien jaren zijn oud geworden die somma van ieder seven hondert en vijftig gl,
zegge 750 caroly gl. Daar bij ieder een twe jarig paart of vijftig gld en ieder een drie jarig gust beest als
die kinderen vijftien jaren oud zijn en ieder tien elle wit vlassen doek; dan nog die moeders kiste voor die
zone Jan en een nieuwe kiste voor die zone Harmen van vier voeten. Dan nog die moeders kleren, linnen
als wollen, zo als daar heden bevonden worden.
Ten tweden daar bij belooft de vader die kinderen na huys vermogen en zo veel doenelijk in des Heeren
vreeze op te voeden, lezen en schrijven te laten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen en wat tot
haar lijf behoort, behoorlijk te onderhouden ten tijd tot zij in staat zullen zijn om te kunnen dienen. Voorts
zo lang ongetrout zijn, ziek of zugtig wordende altoos, ofschoon die vader weder hertrout, een vrijen
ingang zullen hebben in het huys ofte plasse Elkink genaamt. In zulken val na huys verpleegt in eten en
drinken, linnen en wollen te onderhouden en te sterven komende eerlijk en naberlijk ter aarden bestaat
worden. Daar en tegens zal in het huys verblijven vijftig gld van deese volle haar toebate.
Ten derden steld de vader ten ware onderpand een stuk voor den Barg tussen Gorkink en Menderink land
en een stuk voor het huys tussen Bolink en Hiddink land en een stuk in die Hurne tussen Bolink en
Brinkers en een stuk den Niuwe land tussen Gorkink en Goetkoops land. Ten dien eynde om die kinderen
of mombaeren voor haar beloofde in cas van misbetaling zig hier aan ten allen tiede kost en schadeloos te
kunnen en mogen verhalen.
Ten vierden die mombaren in dezen gemeld mede onder gerigte wonende, verklarende na haar beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te zijn. Derhalven deze aan den heer
rigter van Kedingen versogt dezes van gerigswesen te mogen approberen. Deze ten ware oirconde is deze
door die vader, mombaren en getuige zonder erg of list getekent binnen Markel op dato voorschreven.
Tonis Elkink, Gerrit Leunk als momber, Jan Koelman als momber, Arent Wensink als getuige, Berent
Schottink als getuige.
Staat en inventaris van den boedel en goederen nagelaten door wijlen Gesken Tijink overleden en Tonis
Elkink onder Markel ten behoefte van zijn kinderen als erfgenamen en gestelt na advonand als volgt.
Onroerende goederen
Een huys, schuur en gaarden.
Stuk voor den Barg tusse Menderink en Gorkink land.
Een stuk voor het huys tussen Bolink en Hiddink land.
Een stuk in de Hurne tussen Bolink en Brinkers land onder Markel.
Een stuk Nuwe land tussen Gorkink en Goetkoop land onder Stokkum.
Een stuk in de Anholdkamp tussen Loman en Lammertink land.
Een kamp aan den Stokkummer esch.
Die Ribbe tussen Mendrink en Straten land.
Een stuk op den Berg tussen Strate en Kistemakers land onder Markel.
Een mate aan die Dorsthorst.
Een slag tussen Leuvelink en Dreeses.
Roerende goederen
2 paarden, 3 koeien, 3 kalver, 2 varkens, wagen, ploeg en verder bouwmans gereetschap en verder
inboedel des huyses.
Axsie en inschulden worden daar niet bevonden
Tot laste des boedels
Voor eerst koomt Jan Koelmans bij houwelijk voorwaarde f 750.
Aan Jan Egberts wegens opgenomen penningen f 100.
Aan de weduwe Dockhoorn f 50.
Aan losse schulden bij elkanderen opgenomen f 350.
Te samen f 1250.
Aldus geinventariseert binnen Markel den 13 may 1775.
Tonis Elkink, Gerrit Loink als mombaer, Jan Koelman als momber, Arent Wensink als getuige, Berent
Schuttink als getuige.

Noodtgerigte gehouden op den huis Nijenhuis mij vergun der aarden den 21 juli 1775.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Hendrik Nieuwenhuis en Roelof Fruink.
Erschijnt in desen wel edelen gerigte Garrit Schoppen (Voskes) weduwenaar van wijlen Aaltjen
Schoppen; wijders Berent Berentsen en Tonis Vedders als mombaren en verdere bloetvrienden en
getuigen als volgt.
Ten eersten sal het voornoemde kindt (Harmina) voor moeders goedt hebben en trekken wanneer
hetzelve 25 jaren oudt is geworden of bij zijn trouwen, die summa van een hondert vijf en twintig guldens,
segge f 125. Daarbij een zwart rasemarokken jak en een sasydedame rok en een seiden voorschort, twee
linnen bedden, twee paar kussens, een peuluwen met veeren wel gestopt, twee paar lakens, twee paar
kussenslopen en twintig elle vlassen doek, twee stoelen en een spinnewiel en dan de moeders kiste met
kleren zoo linnen als wollen zoo als tot haar lijve gehoort hebbende en zoo als daarin bevonden worde.
Ten tweden daarbij belooft de vaeder het kindt in huis te versorgen en zoo veel doenlijk in de vreese des
Heeren op te voeden, lesen en schrijven te laten leren, in eten en drinken linnen en wollen en wat tot haar
lijf behoort, behoorlijk te onderhouden des tijdts toe zij in staat zal zijn om te kunnen dienen. Voorts zoo
lange ongetrouwt is, ziek of zugtig sijnde of wordende altoos, ofschoon die vader weder hertrouwde, een
vrijen ingang zal hebben in het huis Schoppen genaamt en in zulken val na huis vermogen verplegen in
eeten en drinken, linnen en wollen onderhouden. En in val te komen te sterven komende eerlijk en
naabuurlijk ter aarden besteden wordende.
Ten derden die mombaeren bij desen gemeld mede onder Markelo wonende, verklaren na hare beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en het kindt niet benadeelt te zijn. Derhalven wordt den heer rigter
van Kedingen versogt dese van gerigsweegen te mogen approberen. Des ten waaren oirkonde is deese
door die vaeder, mombaeren en getuigen sonder erg of list getekent binnen Markel op dato voorschreven.
Was getekent en gehantmerkt. Gerrit Schoppen als vader, dit is het Y mark van Berent Berentsen als
mombaar, Tonys Vedder als mombaar, Gradus ten Dam als getuige, Derk Hendrik Gorkink als getuige,
J.A. van Hoevell.
Staat en inventaris van den boedel en goederen nagelaten door wijlen Aaltjen Schoppen overleden binnen
Markel ten behoefde van haar man en kindt en gestelt in guldens, stuyvers en penningen na advonant als
volgt.
Onroerende goederen
Eerst een stuk bouwlandt in die Woert tussen Hiddink en [Brinkers] landt.
Te tweede een stuk op den Berg langes de berg tussen Boelink en Kreyensank land.
Ten derden een slag tussen Kuipers en Klumpers hooilandt, alle onder Markel.
Roerende goederen
2 koeye, 2 kalvere en verder inboedel des huises.
Axsien en onschulden worden er niet bevonden.
Ten laste des boedels
Eerst opgenomen van die Boode f 50.
Van Jan Oldenhof f 30.
En losse schulden zoo van doodtschulden en andere samen opgenomen f 31-7.
Te samen f 111-7.
Aldus geinventariseert bynnen Markel den 20 july 1775. J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 28 december 1775.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Hendrik Nieuwenhuis en Roelof Fruink.
Compareert in desen wel edelen gerigte Hendrina Bekkers weduwe wijlen Gerrit Morssink in desen
geassisteert met Berent Mattena als momboir over de kinderscheidinge en mombaarstelling voor de
kinderen in echte verwekt bij wijlen haar eheman Gerrit Morssink. En worden als mombaren aangestelt
Berent Mattena en Jan Bekkers en versoekende dat deese in deese wel edelen gerigte mogte worden
geapprobeert. Zoo is het dat comparanten bij handttastinge in eedes plaats verklaart hebben dat dese
kinderen hier door geensints sijn benadeelt en belooft ieder in sijn post dese kinderen getrouwelijk te

sullen handelen en een en ander mogte worden geapprobeert.
Ondergetekende weduwe van wijlen Gerrit Morssink wegens vaders goedt belove ik aan de vier
mijner voorkinderen (Jan Philip, Jenneken, Jan Harmen en Harmina) wegens haar uitset ieder kint
de summa van vijf en twintig gulden, de gulden van twintig stuiver het stuk, zegge 25 gulden aan gelt; en
bovendien belove ik aan ieder meisjen een paar twilbueren gestopte bedden met sijn toebehoren, twee paar
lakens, twee paar kussenslopen en ieder meisje tien ellen breeddoek en tien dito smaldoek, een
bruidskleed en een spinnewiel. De zonen ieder een koe en een kiste. ...... (slecht leesbare akte) ...... in
linnen en wollen. Voor het overige stelt tot mombaren over dese mijne minderjarige kinderen voornoemt
Berent Mattena en Jan Bekkers Janszoon. Ten oorkonde der waarheidt hebbe ik dit zelven met mijn eigen
handt ondertekent. Nb de nalatenschap van de lijst toebehorige voor de zoons van wijlen haar vader Gerrit
Morssink sijn dese een laaks en een sersijen rok en borstrok en 2 paar hemden en een laaks camisol.
Was getekent. Dit is het Y merk van Hendrina Morsink eigenhandig getrokken, Berent Martena als
mombaer, dit is Y het merk van Hendrik Wermeloo als getuige, dit is het Y merk van Gerrit Jan Slot
(Senkeldam) als getuige, J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 maart 1776.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Hendrik Jalink en Hendrik Nijenhuis.
Erschenen in desen wel delen gerigte Harmina ter Worse weduwe wijlen Jan Vrijlink of Nijland in desen
geassisteert met Gerrit Jan Haarman nu Vrijlink. Overgevende hier na geregistreerde kinderscheidinge en
momboirstellinge en versoekende dat deselvs gerigswegen mogte worden geapprobeert zoo als die
geapprobeert word bij desen.
Op heden is er door ondergeschrevenen een wettige kinderscheidinge opgerigt tussen Hermina ter Worse
weduwe wijlen Jan Vrijlink of Nijlandt als grootmoeder en wettige voogdesse van de minderjarige
kinderen van Garrit Jan Haarman bij wijlen haar dogter Hilleken Vrielink in egte verwekt met
namen Jan en Harmina Vrijlink ter eener en de vader van voorgemelde kinderen Gerrit Jan
Haarman nu Vrielink voornoemt ter anderen zijden in manieren als volgt.
De vader zal gehouden wesen de kinderen te onderhouden en als de zoon Jan 20 jaar oud is sal hij een gust
beest krijgen en de dogter Harmijne sal een koe hebben als sij koomt te trouwen. En daar en boven
moeders kiste en ook sal sij hebben grootmoeders kiste. Ook sal de vader aan Jan en Hermina ieder voor
moeders goet geven als sij komen te trouwen de summa van tien gulden. Sullen de kinderen als sij
ongetrouwt sijn en die koomen te trouwen of siek en sugtig worden bij de vader intrekken kunnen, mits zij
helpen met arbeiden. En als sij ongetrouwt komen te sterven dan zal de vader gehouden zijn het beest en
de koe terug te nemen. En de kisten sullen van het eene kint op het andere vererven en de vader sal
gehouden wezen haar een eerlijke begrafenisse naberlijk te besteden. Daar en boven zal de dogter
Harmine nog hebben als sij koomt te trouwen een bedde met sijn toebehoor nabuerlijke wijse. Waarmede
dese kinderscheidinge is gesloten en verklarende de grootmoeder in voorgemelte qualiteit deze
kinderscheiding met voorseide harer pupillen in alle delen te hebben behartigt en dat dezelve van
gerigtswegen mogte worden geapprobeert.
Markel op de plaatse Vrielink den 1 maart 1776.
Was getekent. Dit is het merk Y van Harmina ter Worse weduwe van wijlen Jan Nijlandt of Vrijlink als
grootmoeder en voogdesse over de minderjarige kinderen, Garrit Jan Haarman, J.B. Auffmorth als
getuige, J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 21 mei 1776.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Jan te Ravenshorst junior en Jan Witsant.
Erschenen in desen wel edelen gerigte Tunis Tempelman en Jan Klein Teesselink beide in qualiteit als
voogden en mombaeren over de kinderen in de hierna geregistreerde kinderscheidinge en
momboirstellinge genoemt hebbende, bij handttastinge en in edes plaats verklaart die gemaakt te sijn ten
meesten voordele der kinderen, waarom die dan ook op haar versoek word geapprobeert.
Op dag en dato hierna beschreven is er een wettige en vrindelijck maag en kinderscheidinge gehouden en
geslooten tusschen de weduwe Gerritdina Klein Tiesselink en wijlen haren eheman Berent Ovink

genaamt en de kinderen welke sij weduwe bij wijlen haren eheman in egte verwekt heeft met namen
Janna en Gerritdyne en nog die stiefkinder met namen Dyna en Jan en Hendryk, dewelke nog
minderjarig sijn, geassisteert met desselfs mombaren hier ondergetekent.
Eerstelijk wort gecontracteert dat de weduwe vornoemt zal voor haar behouden de goederen die haar man
sulx bij houwelijks contract bij het ingaan van het houwelijk tussen haar beider van de ouders is belooft
tot een houwelijks goet zoo als het is bestaande in huis en getimmer ofte woeninge met desselves andere
eigendoemlijke bouw en hooygrondt soo onder gestelte in de opgerigte houwelijks voorwaarden is
uitgedrukt sonder exempt. Waarvan de opgemelde weduwe nu sal hebben te betalen aan de 5 kinderen
voorgemelt aan elk voor hun moeder goedt de somma van 20 gulden, dat wort te samen 100 gulden, segge
100 gulden.
Ten tweden mogte het koomen te gebueren dat de kinderen siek of sugtig worden zoo zullen zij in huis
worden verpleegt zoo lange zij niet in staat zijn om te dienen. En als het kwam te gebueren dat de
kinderen kwamen te sterven sonder lijfs erve zoo zal het goedt weet ten huis verblijven en de 2 jongste
egter sullen ook nog een paar bedden hebben met haar toebehoor en een kiste die bestaan kan. Dit dan zoo
zijnde is geconditioneert dat de kinderen de effecten hier vooren gemelt de kinderen ten hunnen dienst en
profite sullen agtervolgt ende ter handen komen op sijn tijdt en na behoren. En zal de weduwe hier boven
gemelt an sijne kinderen voorgemelt ook nog verpligt sijn na behoor deselve op te trekken in de vreese
Gods zoo veel doenlijk is en in eeten en drinken en kledinge onderhouden tot dat zoo verre sijn dat sij in
staat sijn hun kost en kleren kunnen winnen. Ook hebbende gelegenteert van ouderdom om een goedt man
te dienen als ook dat de kinderen bij siekte of ongesondheit een vrijen ingank ofte plaatse in het huis
sullen behouden zoo lange deselve nog ongetrouwt zijn en moeten dan ook na hun vermogen ten huises
beste arbeiden. Dus dan invoegen als voorschreven en om te strekken na behoor is desen maeg of
kinderscheidinge opgerigt en beslooten door contrahenten neffens anwesende getuigen wettig sonder erg
of list en in oorkonde der waarheit ondertekent dato in desen den 15 november anno 1775.
Tunis Tempelman als mombaer Y mark, Jan Klein Teesselink als mombaer sijn Y, Jan Nijsink als getuige,
Jan Heegeman als getuige, J.A. van Hoevell.
Nijenhuis den 9 juni 1776.
Nadat de beide voogden in de hierna genoemde kinderscheiding met namen Wolter ten Geusendam en Jan
Roessink solemneel hebben verklaart dat hare pupillen hier onder gemelt door dese huwelijks
voorwaarden en momberstellinge geensints is benadeelt, zoo hebbe deselve op haar versoek op dese
verklaringe gerigswegen geapprobeert.
Op dag en datum ondergeschreven is er een wettige huwelijk beraamt en gesloten tussen de eersamen
jongman Jan Hendrik Klein Lietink, zoon van Jan Klein Lietink (Roessink) en Janna ten
Geusendam, en ook eersame jonge dogter Jenneken Reef, dogter van Berent Reef en Hendrina
Albrink, op manieren en conditien als volgt.
Belove bruidegom en bruid na voorgaande kerkelijke proclamatie sig in huwelijksen staat te doen
bevestigen en malkander niet eerder te sullen verlaten voor en aleer door de tijdelijke doodt van
elkanderen gescheiden worden. Zoo hebben de moeder neffens de mombaren de staat deses boedels
nagegaan en bevonden dat deselve welke verdeeling is en daarom besloten dat den bruidegom voormelt
zal hebben en den vollen eigendom behouden de volle nalatenschap van sijn wijlen vader en nog in leven
sijnde moeder bovengemelt, het huisgerak niets uitgezondert met de geheele bouwerie wegens vaders
goedt. Waar en tegen hij sal verpligt sijn, gelijk hij aanneemt mits desen, sijn voorseide moeder bij sig op
de plaatse te onderhouden en te verplegen. Waar en tegens sij soo lange in staat is ten huis beste te helpen
arbeiden, gelijk sij dan ook jaarlijks voor haar op het landt zal mogen zayen een spint lijn die door de
bruidegom of de jonge lieden zal saayen en zoo sij het benodigt is haar te geven een mudde boekweite en
dat in elk geval op het Tjoonk stuk mogte gesaait worden. En in linnen onderhouden so als het huis
vermag, dog zou het onverhopelijk mogte gebueren dat den bruidegom voor dese sijne bruit mogte komen
te sterven en de moeder sig niet met haare aanstaande schoondogter niet konde verenigen zoo zal sij tot
haar gebruik hebben het ... stukke groot rijkelijk een mudde landt dat dan voor haar gebouwt worden egter
het saat voor de moeder gedaan worden. Sullende daar en tegens na dode van de moeder hare gehele

nalatenschap tot huises beste verblieven uitgesonderd hare klederen doe door haar ..... alleenlijk zullen
geervt worden, zullen zij als dan uit het huis eerlijk begraven worden.
Zal de bruidegom, zoo voor vaderlijk als moederlijk goet aan zijn zuster Hendrina voormelt, betalen als sij
koomt te trouwen of meerderjarig is, eene somma van drie hondert en vijftig guldens, een bedde met sijn
toebehoren, een bruitskleet en een kiste en kistenvullinge alles nabuerlijk gelijk en een koe. En zoo
voorseide zijn zuster ongetrouwt sijnde, siek of zugtig mogte worden, zal zij altoos een vrijen ingang in
het huis hebben en als dan na huis vermogen opgepast en verpleegt worden. Waar en tegens zoo zij
ongetrouwt en ofte komen te sterven haare nalatenschap tegens een eerlijk begravinge tot huis best alsdan
zal verblijven uitgesondert hare klederen.
Belooft de bruidegom tot stuver des huwelijks aan te brengen alles wat hij heeft en besit en wat hem
verder van erven en sterven mogte toekomen. Gelijk de bruidt mede tot stuver des huwelijks sal mede
brengen een summa van hondert en vijftig guldens, een koe, bedden met sijn toebehoor, kiste en
kistenvullinge, neffens een bruidts kleedt. Welk een en ander haar broeder Jan Rief aanneemt in vier
jaaren aan haar te betalen. Zo het onverhopelijk mogte komen te gebueren dat de bruidegom voor dese
zijne bruidt, dat Godt verhoede en sonder kinderen na te laten, kwam te sterven zoo gaat sijne geheele
nalatenschap naar zijne bruidt. Zullende deselve met believen der landtheer weder op de plaats kunnen
trouwen. Gelijk sij bruidt in val sij sonder kint of kinderen na te laten koomt voor haren bruidegom te
sterven, mede alle hare nalatenschap aan hem toevalt, mits desen is gevende soo egter des bruidegoms
moeder of des bruidts vader en zoo een onverhoopt geval en zonder dat er kinderen uit dit huwelijk na
mogten bliven nog in leven zijnde, dan institueert de bruidegom zijn moeder ofte bruidt haar vader in de
legitime portie haar na scherpheit van regte competerende. En zal dese ten opsigte van de minderjarige
dogter en mombaren aan de heer rigter worden overgegeven ten fine van approbatie worden geapprobeert.
Aldus gedaan op het erve Klein Lietink in de boerschap Elsen den 8 juni 1776.
Hiervan sijn twee alleensluidende gemaakt en door bruidegom en bruidt als mede bloedtverwanten en
getuigen betekent en gehantmerkt.
Jan Hendryk Klein Leytink als bruidegom, Jan Kevelham als mombaer over de moeder van de bruidegom,
Jenneken als bruidt, Beerent Reef als vader van de bruidt, Janna Geusendam als moeder van de bruidegom
haar Y handtmark selfs getrokken, Jan Reef als broeder van de bruidt, dit is Y het mark die vader van Jan
Reef, dit is Y van Wolter ten Geusendam als mombaer selfs getogen, mark Y van Jannes Roessink als
mombaar selfs getogen, dit is Y van die suster van die bruidegom, Rolef ten Brummelhuis als getuige,
Evert Leetynk als getuige, J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 18 july 1776.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Fruink en Jan Christiaan Nijvelt.
Alhier in den gerigte overgegeven ten fine van approbatie de hierna geregistreerde kinderscheidinge zoo
als die bij desen word geapprobeert.
Op dato ondergescheven is er een wettige kinderscheidinge gehouden tussen Gerrit Weerts weduwenaar
van wijlen Janna Haar Geerts ter eenre en zijn minderjarige zoontjen Willem Weerds ter anderen
zijde ten overstaan van Hendrik Haar Geerts als bestevaeder en bloedtmombaer van moeders zijde en Jan
Poelink als oom en mombaer van de vaeders zijde invoegen en manieren als volgt.
Eerstelijk hebben de vader en momboiren voorschreven vaste goederen, inboedel des huises, vhee en
zaatgewas op den lande staande, actien en crediten niets uitgesondert ingevolge inventaris daarvan
geformeert, naauwkeurig genomen ende bevonden en dat na aftrek der schulden waarmede den boedel
beswaart is, daar er koomt te scheiden een somma van f 2400. Waarvan de vader aan zijn voorschreven
zoontjen Willem Weerdts voor moederlijk goedt de halfscheit toekomt dus f 1200. Welke penningen het
kint sal kunnen en mogen eyschen als het koomt te trouwen of als het 25 jaaren zal bereikt hebben.
Ten tweeden is wel expresselijk geconditionneert en gecontracteert dat de vader voorschreven capitaal als
het kint 18 jaren oudt zal geworden zijn, sal moeten verrenten jaarlijks tegen behoorlijk procent zoo als
dan zal bepaalt worden; dog zoo de vader als dan geen behoorlijke interesse mogte willen geven zoo zal
als dan het voorschreven capitaal ad f 1200 aan de mombaren hebben uit te keeren om hetzelve dan op
goedt onderpandt uit te doen.

Ten derden stelt de vader tot securiteit van gemelde capitale somma bij deesen tot een speciaal hypotheek
en onderpandt een stuk bouwlandt het Hofstukke genaamt en een stuk bouwlandt het Loostukke genaamt
en een stuk hooilandt de Maat genaamt bij de Diepenheimer windemolen gelegen. Zijnde de landerien zoo
onder en aan de plaats Weerds behorende waaraan het gemelde capitaal en interessen zoo daarop moeten
komen te verlopen, ten allen tijden kost en schadeloos sal kunnen en mogen worden verhaalt.
Ten vierden zoo blijft de kiste met lynnen en wollen zoo de moeder nagelaten heeft voor het kindt en zal
de vader verpligt worden die ook bij deesen aanneemt het kindt geven een gust beest als het 12 jaren oudt
zal geworden zijn en als het koomt te trouwen of 15 jaren is, een tweejarig paart of 50 gl, een koebeest
naast de beste, 20 ellen smaldoek, een sergien kleedt met sijn toebehoor. Voorts sal de vader gehouden
wesen die sulks bij deesen ook aanneemt het kind ordentelijk te laten leren lesen en schrijven en in de
vreesen des Heeren op te voeden, te onderhouden in eeten en drinken, linnen en wullen.
Ten vijfden zoo zal het kint altoos in het ouderlijke huis een vrijen ingang hebben en aldaer verpleegt en
onderhouden worden.
Verklarende de mombaren na hun beste weten den staat deses boedels naukeurig nagezien en opgenomen
te hebben en het kint sijn voordeel gedaan te hebben. Derhalven worde den heer rigter van Kedingen
versogt dese momboirstellinge en kinderscheidinge te approberen en deselve te prothocolleren als regtens
is.
S.A.L. is dese door de vader en momboiren eigenhandig getekent in Stokkum op de plaats Weerds den 10
juli 1776.
Gerrit Weerdes als vader, Hendryk ter Haar, Jan te Poelynk.
Inventaris der vaste goederen als mede van de inboedel, saatgewassen, actien en crediten van Gerrit
Weerds weduwenaar van wijlen Janna Haar Geerts zoo thans met zijn minderjarige kindt Willem Weerds
bij wijlen zijn huisvrouw in echt geteelt in gemeenschap, geformeert den 10 juli 1776.
De plaatse Weerds getaxeert op de waarde van f 4000.
De paarden f 150.
De koebeesten en kalveren f 100.
Het gewas op de lande staande en inboedel getaxeert op f 400.
Te samen f 4650.
Lastige boedelschulden
Harmen Weerds competeert den boedel der erven f 1000.
De vrouw van Jan Poelink zijnde Aaltjen Weerds competeert de somma van f 200.
De vrouw van Jan Hendrik Swiers zijnde Hilleken Weerds f 200.
De vrouw van Teunis Breukink zijnde Janna Weerds f 200.
De kinderen van Harmen Poelink competeert wegens de bruitschat van wijlen Geertjen Weerds f 200.
Aaltjen Weerds weduwe van wijlen Willem Weerds (Coendering) competeert in den boedel f 200.
De smit competeert f 40.
De kalkbrander moet hebben f 25.
De snijder of kleermaker moet hebben f 10.
Jan Poelink moet hebben wegens in denselven opgenomen penningen f 150.
Harmen Weerds komt nog toe wegens van deselve geleent en opgenomen f 25.
Te samen f 2250.
Getekent Gerrit Werdes, Henderyk ter Haar, Jan te Poel.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 16 augustus 1776.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Jan Witsant en Jan Schreurs.
Erschenen voor desen wel edelen gerigte Jan Vruwink en Gerrit Jan Scholte in 't Hof beide in qualiteit als
voogden over de minderjarige kinderen zoo Albert Vruwink bij sijn wijlen huisvrouw Wilmken
Scholte in 't Hof in echte heeft geteelt namentlijk Gerrit, Gerrit Hendrik en Arent Jan. Overgevende
de hierna geregistreerde kinderscheidinge en momboirstellinge die sij solemneel bij handtastinge in edes
plaatse verklaart gemaakt ten opzigte te zijn ten meesten voordele van voorschreven minderjarige
kinderen, waarom deselve op haar versoek door mij gerigswegen is geapprobeert.

Een kinderscheiding tussen Albert Vruwink weduwenaar van wijlen Wilmken Scholte in 't Hof en zijn
minderjarige kinderen bij gemelte sijn wijlen ehevrouw in egte verwekt en waarbij tot mombaren zijn
aangestelt Jan Vruwink en Garrit Jan Scholte in 't Hof, zijnde de kinderen met namen Gerrit, Gerrit
Hendrik en Arent Jan ............... (slecht leesbaar) ....... als de kinderen de leeftijd van vijf en twintig jaren
bereikt hebben of eerder wanneer sij komen te trouwen .............. voor een eerlijke begraffenisse en bij
onverhoopte misbetaling wort uit het huis voor de kinderen het Nieuwe stukjen tegen het huis gelegen tot
onderpand gezet voor de penningen.
Albert Vruwink, Jan Vruwink als momboir, B. Wennynk als getuige, Garrit Jan Scholte in 't Hof als
momboir, Gerryt Plasman als getuige.
Aldus gedaan in Stokkum den 12 augustus 1776.
Eenen eventaris van de weduwenaar Albert Vruwink en de overleden Wilmken Scholtenhof de
nalatenschap getaxeert van huis en hof op f 200. En den inboedel des huises op f 90.
En de schulden an de mombaeren f 50.
En an de heer ten Hengel f 25.
En an Hendrik Ickink f 20.
En an Tunis Haver (Lubbers) f 6.
En groeve schult f 7.
En an Jan Vruwink f 2.
En dootkiste f 5
En an Roelof Vruwink f 5.
Aldus gedaan in Stockum den 12 augustus 1776.
Albert Vruwink, J.A. van Hoevell.
Op dag en dato hierna beschreven is er een wettig en vrindelijk maag of kinderscheidinge gehouden en
gesloten tussen de weduwenaar Jan Biesterman en sijn wijlen ehevrouw Willemyne Nijsink genaamt
en de kinderen welke hij weduwenaar opgemelt bij wijlen sijn ehevrouw heeft geprocereert met
namen Jan en Jenneken en Hendrine, welke nog alle minderjarig sijnde .................... opgerigte
houwelijks voorwaarden ....... waar aan dat sij opgemelte weduwenaar sal hebben te betalen aan de zoon
ingeval dan elk voor hun moeder goed de somma van 50 gulden, een koe die bestaan kan en een kiste van
4 voet. En de dogters de somma van 30 gulden, dat is te samen 60 gulden en alle moeders kleeren dat
bestaan kan en bedden met sijn toebehoor en het eene sal hebben de kiste van sijn moeder en het andere
een nuwe kiste van vier en een halve voet. En dan nog daaren boven ook een koe die bestaan kan en als
het kwam te gebueren dat de vader niet in staat waare om de bovenvermelde penningen an de kinderen te
betalen dan zullen de kinderen hebben in eigendom voor moederlijke goet het stukke landt genaamt den
Hegte zijnde ongeveer een mudde gezaai landt gelegen langs Evertink en an Roesink lant en de andere
ende an Lentvers lant. En als het kwam te gebueren dat de kinderen kwamen te sterven en eer sij 15 jaren
out zijn, zoo zal het tot huis beste blieven en daarna sal het sterven van het eene op het ander tot de
langslevende toe. Dit dan zoo zijnde is gekonditioneert dat de goederen ofte effecten hier vooren gemelt
de kinderen ten hunnen dienste en profite sullen angevolgt en ter handen koomen op sijn tijdt en na
behoeven en sal de verder hier bovengemelte ook nog verpligt sijn om te doen als een vader toebehoort
deselve op te trekken, in de vreese Gods op te voeden, in eeten en drinken te onderhouden tot sij in staat
sijn om hun kost te verdienen.
Sonder arg ende list is dese ondertekent in dato den 4 jannewari anno 1777.
Jan Nijsink sijn Y mark, Harmen Mensink als momber, Garrit Temker als getuige, Hendrik Biesters als
getuige door mij geschreven Gerrit Jan Beumers omdat hij selver niet schrijven kan.
Actum Goor den 10 jann. 1777. Verwalter rigter H. Jalink. Assessoren Hendrik Bruins en Gerrit Jan
Beekman.
Voorenstaande mombaarstelling en kinderscheidinge door mij in qualiteit als verwalter rigter van
Kedingen geapprobeert. H. Jalink verwalter rigter.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 25 febr. 1777.

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Fruink en Hendricus van den Enk.
Erschenen Gerrit Jolink (Rensink) en Harmen Dijkink beide in qualiteit als voogden en momboiren over
de minderjarige kinderen van Harmen Straten weduwenaar van wijlen Aeltjen Dijkink als namentlijk
twee zoons Jurrien en Hendrik en drie dogters Elsken, Harmina en Geertjen. Hebbende solemneel
bij handttastinge in edes plaats verklaart dat de hierna geregistreerde kinderscheidinge en momboirstelling
ten meesten voordele der voorschreven minderjarige kinderen is gemaakt waarom deselve op haar versoek
bij desen gerigswegen geapprobeert wort.
Op heden den 10 february 1777 is er een vrindelijk maag of kinderscheidinge gehouden en gemaakt tussen
Harmen Straten weduwenaar van wijlen Aaltje Diekink en zijn minderjarige kinderen als twee zoons met
naemen Jurrien en Hendrik en drie dogters met naemen Elsken, Harmina en Gertien bij gemelde sijn
ehevrouw in egt verwekt; in presentie van de naaste bloedtmombaren als Gerrit Jolinges en Harmen
Diekink en verder bloedtvrinden en getuigen als volgt.
Ten eersten sullen de voornoemde kinderen voor moeder goedt hebben en trekken wanneer diezelve
koomt te trouwen als die zoons met name Jurrien en Hendrik ieder een somma van veertien gulden, segge
14 gulden, at 20 stuiver het stuk en ook jeder een gust beesien van 4 jaaren oudt sullen kunnen eisen
wanneer sij sestien jaaren zijn oud geworden. En die dogters als Elsken, Harmina en Gertie ook jeder een
somma van veertien gulden, segge 14 gulden, at 20 stuiver het stuk en jeder een zwart kleet bestaande in
een rasementen jak en een sasiene en ook een sieden voorschort, alles bij haar trouwen en dan nog ieder
een paar linnen bedden met twee kussens en een pueluwe, twee paar lakens en twee paar kussenslopen.
Daarbij belooft de vader dese voornoemde kinderen na huis vermogen en zoo veel doenlijk is in den
Heeren vreese op te voeden, lesen en schrieven te laten leren, in eten en drinken, linnen en wullen en wat
tot haar lijve behoort behoorlijk te onderhouden des tidt zij in staat sullen sijn om te kunnen dienen.
Voorts zoo lange ongetroud zijn, siek of sugtig sijnde of wordende altoos, so die vader weder hertroud, of
die outste dogter nu onmundig zijnde mogte te trouwen komen een vrijen ingank sullen hebben in het huis
ofte plasie Straaten genaamt. En in sulken val na huis vermogen verplegen in eten en drinken, linnen en
wollen en mogte te sterven komende eerlik en naberlik ter aarden besteet worden. Daar en tegen zal haar
beloofte ten huise beste verblieven.
Ten derden die mombaeren in desen gemelt mede onder Markel wonende verklaren na haar beste
wetenschap hierin gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te zijn. Denzelven wordt den heer
rigter van Kedingen versogt deses van gerigswegen te mogen approberen. Deses ten waaren oorkonde is
deses door die vader, mombaeren en getuigen sonder erg of list getekent binnen Markel op dag en dato
voorschreven.
Dit is het Y mark van Harmen Straten als vader, dit is Y mark van Garrit Jolink als mombaar, Harmen
Dijkink als mombaar, Derk Hendrik Gorkink getuige, Arent Varenhorst als getuige.
Staat en inventaris van de boedel en goederen van wijlen Aeltie Diekink ten behoefte van haren man
Harmen Straten en haar nagelaten kinderen tot haar behoefde gestelt bij guldens en stuyver alles na
advonant.
Onroerende goederen
Een huis en schuur met een gaarden gelegen in het dorp Markulo.
Een stuk bouwland den Ribbe genaamt.
Een stuk bouwland den Barg genaamt.
Een stuk bouwland den Kloot genaamt.
Een hooilant het Apengoor genaamt, alle onder Markelo.
Een stuk de Brake genaamt gelegen onder die boerschap Stokkum.
Onroerende goederen
2 paarden, 3 koeien, 2 kalveren, wagen, ploeg en verder inboedel des huises en boumans gereetschap.
Aktien en inschulden worden niet bevonden.
Tot laste des boedels
Eerst koomt Gerrit Kosters tot Almelo bij obligatie at f 1650.
Verlopen interesse f 49.
Aan heeren lasten en boerschapslasten f 60.

En verdere schulden bij malkander opgenomen f 50.
Te samen f 1809.
Alzo geinventariseert binnen Markel den 10 februari 1777. J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 26 juni 1777.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Fruink en Arent ...
Erschenen Jan Oink en Jan Boesink beide in qualiteit als voogden en mombaeren over de vier
minderjarige kinderen van Harmen Boesink bij zijn wijlen huisvrouw Hendrina Oink in echte
verwekt met namen Wilmina, Jenneken, Jan en Arendina en hebbende solemneel bij handttastinge in
edes plaats verklaart dat de door haar overgegevene en hierna geregistreerde kinderscheidinge en
mombaarstellinge ten meesten voordele der vier voorschreven minderjarige kinderen is geformeert en
opgerigt. Waarom dezelve op haar versoek bij desen ook gerigtelijk wordt geapprobeert.
Op heeden dato ondergeschreven hebben wij bij malkanderen in presentie van naastbestaande vrienden en
nabuiren een wettelijke vriendelijke kinderscheidinge gemaakt tussen Harmen Boesink en sijn kinderen
van overleden sijn huisvrouw Hendrina Oink sijnde vier onmondige kinderen als namentlijk Wilmina,
Jenneken, Jan en Arendina. Soo worden dese benoemde kinder van moeder goedt toegelegt als voor haar
aandeel die somma van twee hondert veertig gulden, sijnde guldens van 20 stuyver het stuk. En die dogter
Wilmina haar moeders kist met twee twilbuiren bedde met haar toebehoor zoo als het behoort te weesen.
En 25 elle breetdoek en 25 elle smaldoek, met een bruitkleedt en een rasemarok jak en een sersedien
schorte en ieder een schorteldoek. En die dogter Jenneken ook als sijn suster van allens en 10 gulden voor
die kiste en dog voor yder sal op die plasse blijven met landtregts believen en als dan komen te sterven dat
dan sijn susters die plaase behouden en zo als het gebeurde dat een van die kinderen komt te sterven sal
dan dat beloofde goet vererven op de langslevende of blievende ten huis beste. Die somma sal Jan moegen
antasten als hij 28 jaar oud is en die kinder sullen haar moeder goedt hebben te vorderen als sij komen te
trouwen maar als sij het eer nodig hebben als dan moegen aantasten en als sij ziek of zugtig worden als
dan na behooren te huis verpleegt worden en schriven en lesen te laten leeren en die dogters elk 2
schoenen te geven en elke dogter een behoorlijke koe. En worde hier tot onderpandt gestelt twee stuk
lande, een maat bij Stoevel Jan en een maat het Sumpel genaamt, het welke eigen landt is, maar als die
kinder haar beloovede goedt betaalt worde dan geen landt te moogen antasten. Soo is dese
kinderscheidinge gemakt op approbatie van den heer rigter den 24 juny 1777.
Jan Oink sijn hantmark Y als mombaer, Jan Boesink bouman op het erve Lohuis wonende sijn hantmerk
Y als mombaer en oom over die kinder, Berent Reef als getuige schriver in desen, dit is Y merk van Jan
Leunk als getuige, Jan Meyers als getuige.
Wij ondergeschreven als mombaer hebben dit allens naukeurig nagezien dat dese kinderen na onse beste
wetenschap niet hebben te kort gedaan.
Berent Reef als getuige, Jan Meyers als getuige, J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 sept. 1777.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Fruink en Goossen Kolkman.
Erschenen Jan Groot Leuvelink weduwenaar van wijlen Jenneken Ovink als vader en wettige voogd
over sijne minderjarige kinderen bij sijn wijlen voorschreven huisvrouw in echte verwekt, also twee
zoons Hendrik en Jan. Wijders erschenen Jan Slagman en Jan Wiemelink beide in qualiteit als voogden
en mombaren over voorschreven kinderen. Overgevende de hierna geregistreerde kinderscheidinge en
momberstellinge en hebbende solemneel bij handtastinge in edes plaats verklaart deselve te meesten
voordele der minderjarigen gemaakt te zijn, waarom deselve bij desen op haar versoek door mij van
gerigswegen bij desen wordt geapprobeert.
Op heden den 3 september 1777 is er een vrindelijk maag of kinderscheidinge gehouden en gemaakt
tussen Jan Groot Leuvelink weduwenaar van Jenneken Ovink en zijn 2 minderjarige zoons als Hendrik en
Jan bij gemelde zijne ehevrouw in echte verwekt. En wel in presentie van de naaste bloedmombaren
zijnde Jan Slagmans en Jan Wiemelink en verder bloedvrienden en getuigen als volgt.
Ten eersten zullen voornoemde kinderen hebben en trekken wanneer dezelve vijf en twintig jaeren zijn

oud geworden of bij haar trouwen een ieder de somma van vier hondert gulden, segge f 400, karoly
guldens at 20 stuiver het stuk en ieder een drie jarig gust beest en ieder 20 ellen vlassen doek. En die
soone Hendrik die moeders kiste en Jan een nieuwe kiste van vier en een halve voet lang.
Ten tweeden daarbij belooft die vader van die minderjarigen na huises vermogen en zo doenlijk in des
Heeren vreese op te voeden, leesen en schrieven te laten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen en
wat tot haaren lijfe behoort behorelijk te onderhouden des tijds toe zij in staat zijn om te kunnen dienen.
Voorts zoo lange ongetrouwt zijn, siek of sugtig sijnde of wordende altoos, ofschoon die vader weder
hertrouwt, een vrijen ingank sullen hebben in het huis en op het erve en goedt Groot Levelink genaemt. En
in sulken val na huis vermogen in eeten en drinken, linnen en wollen te onderhouden en te sterven
koomende eerlijk en nabuirlijk ter aarden te besteden. Daar en tegen sal die halfscheidt van het beloofde
ten huis beste verblieven en die andere halfscheid op die langslevende.
Ten derden voor dit voorschrevene stelt die vader ten waren onderpandt den Niuwen kamp agter
Klumpers gelegen tussen Ovink en Rietmans landt gelegen en door die vader wordende bebouwdt en
onder Markelo gelegen. Ten einde de mombaer of kinder in cas van misbetaling van het voorschreven
beloofde daar an ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Ten vierden die mombaeren in desen gemelt onder Markelo wonende veklaren na haar beste wetenschap
hier in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te sijn. Derhalven wordt de heer rigter van
Kedingen versogt dese van gerigswegen te mogen approberen. Dese ten waeren is dese door de vader en
mombaeren en getuigen sonder erg of list getekent binnen Markelo op den voorschreven dag en dato.
Jan Slagman, Jan Wijmerynk als mombaren, J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 20 december 1777.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Fruink en Goossen Kolkman.
Alhier erschenen Jan Klein Ikkink weduwenaar wijlen Geertjen Koeslag als vader en wettige voogd
over de minderjarige kinderen bij wijlen sijn huisvrouw in echte verwekt te weten Hermina en
Hendrika. Wijders erschenen Theunis Ikkink en Theunis Endemans beide in qualiteit als voogden en
mombaren van voorschreven minderjarige kinderen. Overgevende de hierna geregistreerde
kinderscheidinge en mombaerstellinge en verklarende sij comparanten bij handtastinge in edes plaats dese
gemaakt te sijn ten meeste voordele der voorschreven minderjarige kinderen waarom deselve op haar
versoek mits desen door mij van gerigswegen wordt geapprobeert.
Is erschenen Jan Klein Ikkinck weduwenaar van Gertien Koeslag overleden en zijn minderjarige kinderen
waarvan de goederen zijn getaxeert en dat sijn bevonden doodtschulden en andere schulden ende
bevonden goederen te samen de somma van f 994 en met de schulden samen getrokken somma f 700;
blijft over de somma van f 294. Blijvende voor de twee minderjarige kinderen van Jan Klein Ikkink en
getuigen, met namen Harmijna en Henderika, een ieder de somma van 60 gulden voor haar moederlijke
goedt en aan ieder een paar bedden met veeren en twee paar lakens, een vlassen en een grof met kussens
en sloopen en sullen in het huis onderhouden worden in linnen en wullen, in eeten en drinken en ter
schoele laten gaan, leren lesen en schrijven en een ieder der kinderen een kiste en de oudste Harmina de
moeders kiste; en de moeders kleeren sullen in egalen deelen verdeelt worden en zoo het gebuerde dat een
der kinderen kwam te sterfen dan sal het halve goedt in het huis verbliven en het andere halve goet van het
eene op het andere sterven, uitgesondert de moeders kleeren zal aan den kinderen blijven op de
langslevende. En tot mombaren angestelt Tonis Ykkink en Tonis Endemans en verder zoo wordt van de
vader tot onderpandt gestelt zijn eigen stuk landt het Slygmans stukke genaamt gelegen in den Markeler
es, zoo voor kapitaal als intresse voor kost en schadeloosstellinge.
Aldus gedaan en getekent op Klein Ykkink in Buesbergen onder Stokkum den 11 desember 1777.
Dit is Y het mark van Jan Klein Ikkink als vader, Teunis Ikkink als mombar, dit is Y het mark van Teunis
Endemans als mombar, Tonis Hegeman, dit is Y het mark van Tonis Brinkmans, Gerrit Klotes als getuige,
Jan Wijmerink als getuige.
Inventaris voor Jan Klein Ikkink en Gertien Koeslag overleden en sijn minderjarige kinderen.
De goederen gespecificeert
Den kamp bij het huis f 50 en het Sligman stukke en het Meken op f 39.

De schulden aan Hendrik Ickkink een somma van f 500.
En voor de kinderen hier in gestelt te zamen een somma van f 200 en dat de schulden en anderen aan
Willem Jacob Welmers een somma van f 115 en den inboedel en de beesten f 15, de mobile goederen
blijven staan voor de oude moeder zoals vermelt in de acte van 21 maiens 1753 en voor het onderhouden
derselver.
Aldus gedaan en getekent op Klein Ikkink in Buesbergen den jare 1777. J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 21 maart 1778.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Fruink en Hendricus van den Enk.
Erschenen Jannes Wolters en Hendrik Evertink als voogden en mombaren over de twee onmondige
kinderen met namen Gerrit en Gerrit Hendrik, zoo Jan Hegeman bij sijn overleden huisvrouw
Janna Lohuis in echte heeft geteelt en verwekt. Overgevende de hier na geregistreerde kinderscheidinge
en mombaerstellinge met den daarbij geannexeerden eventaris. Hebbende voorschreven voogden in
judicio solemneel bij handttastinge in eedes plaats verklaart dat hare pupillen hier door in geenerlei
manieren sijn benadeelt. Versoekende derhalven dat deselve van gerigswegen moge worden geapprobeert,
zoo als die dan geapprobeert wort mits desen.
Op heeden dato ondergeschreven is er een wettelijk kinderscheidinge gemaakt en beslooten van Jan
Heggeman weduwenaar van Janna Loohuis en sijn beyde onmondige nagelatene kinderen genaamt Gerrit
en Gerrit Hinderik sijnde twee soons.
Ten eersten soo wordt die beiden kinder toegelegt voor moederlijk goet elk apart die somma van 75
gulden an gelt, ik segge vif en seventig gulden, een den eenen sal hebben haar moeders kiste en den
anderen een nuwe kiste. En als sij komen te trouwen sal haar een bruidegomskleedt of 20 gulden, daar
sullen die kinder haar keur in hebben. En die kiste van vier en een halve voet en schape met schotte
houden nae redelijk ..... (rest onleesbaar).
Inventaris.
Totale bezittingen bedragen f 1227 en de schulden f 1300.
Elssen den 25 april 1778.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 28 maart 1778.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Jannes Geesink en Jan Witsant.
Erschenen Harmen Gelkink en Hendrik Hoevink beide in qualiteit als voogden en mombaeren van het
nagelatene kint van wijlen Gerrit te Weert of Broekhuis met naamen Jan. Overgevende de hierna
geregistreerde kinderscheidinge en momboirstellinge met de daarbij geannexeerde eventaris. Hebbende
voorschrevene wijders solemneel bij handtastinge in edes plaats verklaart dat dit voornoemde kint in
geene deele te sijn benadeelt. Derhalven hier over de gerigtelijke approbatie te versoeken en wordende
deselve ten gerigte geapprobeert mits desen.
Maag en kinderscheidinge van Trijna Kremers weduwe van wijlen Garrit te Weert overleden en van
haren minderjarigen zoone Jan genaamt, nagemelten goederen voor vaderlijke goet toegewesen.
Ten eersten sal het kint trekken de somma van agtien caroli gulden, segge f 18, at 20 stuiver het stuk en
een twee jarig beest en sijne vaders kiste met de kleren welke daarin bevonden worde. En het beest sal
gegeven worden aan het kindt als hij twintig jaar oudt is. Voor welke somma wort verbonden het gaarden
landt bij het huis haar toebehorende omme zig daar aan kost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen.
Verder sal het kint in huis worden onderhouden in linnen en wullen, eten en drinken en ter schoele laten
gaan om leesen en schrijven te laten leeren. Sijn tot mombaeren angestelt Harmen Gelkink en Hendrik
Hoevink. Is dese scheidinge gemaakt en getekent op het erve Kremer in Stokkum den 20 maart 1778.
Was getekent. Dit is Y het mark van Trijne Kremers als moeder, dit is het Y mark van Jan Werds, Harmen
Gelkink als mombaar, Hendrik Hoevink als mombaar, Derk Sligmans als getuige, Jan Lubbers als getuige,
Wolter Snelling als getuige, Jan Wannink als getuige, J.A. van Hoevell.
Inventaris.
Het huis, diverse stukjes grond en inventaris is totaal waardig f 2275.
De schulden, onder meer aan Weldam, de weduwe Welmers, Schottink, Willem Lubbers, Jan Hendrik

Koyers, dagelijksche schulden, de voorkinderen, bedragen te samen f 1570.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 10 majus 1778.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren burgemeester J.R. Jansen en Derk Warnink.
Erschenen Gerrit Jan Beumers en Willem Odink beide in qualiteit als voogden en mombaeren van het
minderjarige kint van Hendrik Rotmans (Odink) bij desselfs overleden huisvrouw Maria Rotman in echte
geteelt. Overgevende de hierna geregistreerde kinderscheidinge en momboirstellinge en solemneel
verklaart bij handtastinge in edes plaats dat voornoemde kint in het geheel niet is benadeelt. Versoekende
derzelven dat deselve van gerigswegen mag worden geapprobeert zoo als geapprobeert wordt bij desen.
Op dag en dato hierna beschreven is er een wettig en vrindelijk accoort en maagscheidinge of
kinderscheiding gehouden en geslooten tussen Hendrik Rotmans nagelatene weduwenaar van wijlen
Maria Rotmans genaamt ter eener en het kint welke hij bij sijn gemelte wijlen ehevrouw in egte
heeft verwekt met namen Willem dewelke nog minderjarig sijnde en met de mombaeren benevens de
grootvader en grootmoeder van het kint met desselfs approbatie, ter andere sijde en sulks in diervoegen en
op conditien als volgt. Het kind krijgt voor moederlijk goet o.a. f 200.
Rest onleesbaar
Ten huise van Hendrik Rotmans in Elsen den 3 majus 1778.
Nijenhuis den 14 november 1778.
Maag en kinderscheidinge van Hendrica Wannink weduwe van den overleden Gerrit Weerdes en
desselfs mynderjarige kyndt Wyllem Weerders. Wordt tot momboiren angestelt Henderik ter Haar en
Jan ten Poel als bij vooren gemaakte scheidinge en te zijn van den 10 juli 1776. Wordt an het
mynderjarige kindt Wyllem toegelegt voor sijn vaderlijke goedt de somma van zeeven hondert en fiftig
gulden adt 20 stuiver het stuk, waarvan blijft fijfhondert en fijftig gld en welke tot profijte van het kind sal
wesen en twee hondert gld hier uit den boedel koomen sullen als het fijftien jaaren out is tot sijn profijte
zijn. En als het kint minderjarig te sterven koemende zal hier in het huis hondert gulden blijven en het
andere weder komt te wederkeeren aan de erfgenamen. En sal het hier in huis onderhouden worden en
leesen en schrijven laten leeren.
Getekent in Stokkum op Werdes den 13 november 1778.
Was getekent. Hendrieka Werdes, Hendryck ter Haer, Jan te Poel, J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden den 31 maart 1779.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Fruink en Hendricus van den Enk.
Op dato is de hierna geregistreerde kinderscheidinge en momboirstellinge gehouden ten fine van
approbatie aan desen wel edelen gerigte overgeven gelijk deselve dan ook geapprobeert wort bij desen.
Op heden den 28 maart 1779 is er een vrindelijk maag of kinderscheidinge gehouden en gemaakt tussen
Harmen Nijlandt weduwenaar van Hendrina Zwier Broekhuis en sijn minderjarigen met naemen
Aaltien en Jannaken bij gemelde ehevrouw in egte verwekt. En wel in presentie van de naaste
bloedtmombaren Harmen Zwier Broekhuis en Jannes Bosman en verder bloetvrynden en getuigen als
volgt.
Ten eersten sullen de voornoemde kinderen voor moeder goedt hebben en trekken wanneer dieselve
twintig jaren zijn oudt geworden of bij haar trouwen ider die somma van vijf en zeventig gulden, segge f
75, at 20 stuiver het stuk. En daar en boven zal de jongste dogter Janna hebben die moeders kiste en de
oudste dogter Aaltjen sal een nieuwe kiste hebben gelijk die van de moeder. En komende te trouwen sal
ieder dogter hebben een eenjaerig kalf en voor het overige uitgeset worden als de moeder uitgeset is
geweest en de moeders kleeren zoo als heden bevonden worden sullen onder de beide dogters worden
verdeelt.
Ten tweden daarbij belooft die vader die voornoemde kinderen om na huis vermogen en soo veel doenlijk
in des Heeren vreese op te voeden, leesen en schrijven te laten leeren, in eten en drinken, linnen en wullen
en wat tot haar lijfe behoort behoorlijk te onderhouden des tijd tot sij in staat sijn om te kunnen dienen.
Voorts zoo lange ongetrouwt sijn, ziek of zugtig zijnde of wordende altoos, ofschoon die vader weder

hertrouwt, een vrijen ingank sullen hebben in het huis en op het plaesien de Snorwind genaamt en in
sulken val na huises vermogen verpleegt in eeten en drinken, linnen en wollen onderhouden. En te sterven
komende eerlijk en nabuirlijk ter aarden besteedt worden en dan sal haar nalatenschap van het eene kint op
het andere vervallen wesen. En opdat de kinderen of voogden securiteit hebben voor hetgeene haar
pupillen hier in betaalt wordt, zoo verbinde de vader hier voor tot een gerigtelijk hypotheek of onderpandt
een stuk bouwlandt groot vier schepel leggende langes de Postweg aan de suider zijde van het
zoogenaamde Snorrrewinds kampjen.
Ten derden die mombaeren in desen gemelt onder Holten en Goor wonende verklarende na haar beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te sijn. Derhalven wordt den heer
rigter van Kedingen versogt dese van gerigtswegen te mogen approberen. Deses ten ware oorkonde is dese
door die vader, mombaren en getuigen sonder erg of list getekent op dato voorschreven.
Dit Y is het mark van Harmen Nijlant vader van de kinderen, Jannes Bosman als mommer, dit Y is het
mark van Harmen Swier Broekhuis ook als mommer, dit Y is het mark van Jan Kappen als getuige, Gerrit
Lohuis als getuige.
Staat en inventaris van de boedel en goederen nagelaten door wijlen Hendriena Zwier Broekhuis ter
behoefte van haar man Harmen Nijlandt en haar minderjarige kinderen als erfgenamen gestelt in guldens,
stuivers en penningen na advenant als volgt.
Onroerende goederen
Eerst een huis met een kamp landt staande en gelegen onder Markel.
Roerende goederen
1 paardt, 2 koejen, 4 kalveren, 14 schapen en verder inboedel des huises en bouwmans gereedtschap.
Axsie en inschulden worden niet bevonden.
Ten laste des boedels
Obligatie bij Dijk Arent f 250.
Bij die Karkenmeyer f 100.
Interesse f 3.
Aan die broers en susters samen f 500.
Aan Holtes Gerrit f 32.
Aan Jude Rietberg f 35.
Aan losse schulden bij malkanderen opgenomen met die doodtschulden f 102.
Te samen f 1022.
De goederen van Hendrina Zwier Broekhuis voor haar nagelaten kinderen.
Twee bruine schorten, drie ruiten schorten, een swarte schort van rasededien, een swart streepte rok, een
boeren damasten, een schorte kleeren rok, een jakke, een slot en een zwart, een damasten borstrok, twee
voorschoten, ses hemden, twintig mutsen en neusdoeken.
Aldus geinventariseert den 28 maart 1779.
begin manco, betreft kinderscheiding tussen Tonis Volkerink (Kerkemeyer) en zijn overleden vrouw
Jenneken Klein Landeweerd en het onmondige dochtertje Jenneken.
Juni 1779. ..... een twilbueren bedde en een vlassen en twee twilbuer en twee vlassen kussens en een
pueluwe, twee paar lakens en twee paar kussensloopen met behoorlijke veren daar in gaan. En dan nog
een sarsijen rok en een swart streepte gereine rok en een swarten rokje en een sieden voorschort en een
paar leren schoenen en bruits kleet met een kanten en een muts met een kante en een swarte netelen doen
met een sieden doek, en sakdoekje. En een en een half elle breeddoek en een paar stoelen met een
spinnewiel en een ooy lam bij den doop te onderhouden, te heiden en weiden en sijn voordeel daar van te
genieten en dan die moeders kiste en klederen zoo als heden bevonden worden.
Ten tweden daar bij belooft die vader het kynd na huis vermogen en zoo het doenlijk is in des Heeren
vreese op te voeden, lesen en schrijven te laten leeren, in eeten en drinken, linnen en wollen te
onderhouden tot des tide zij in staat sij om te kunnen dienen. Voorts zoo lange ongetrouwt zijnde, siek of
sugtig worden, ofschoon die vader weder hertrouwt, een vrijen ingank sal hebben op het erve Volkerink
en in sulken valle na huis vermogen te onderhouden in eeten en drinken, linnen en wollen. En te sterven

komende eerlijk en naberlig ter aarden te besteden. Daar en tegen zal haar nalatenschap aan de vader of
bloed vrinden verblieven.
Ten derden stelt die vader ten ware onderpandt het Nuwe slag in kas van misbetaling soo het kindt of
mombaeren in desen gemelt sig hier aan ten allen tijden kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen.
Ten vierden die mombaren mede onder desen gerigte wonende beloven na haar beste wetenschap hier
gedaan te hebben en het kint niet benadeelt te zijn. Derhalven wordt den heer rigter van Kedingen van
gerigswegen versogt te mogen approberen. Markel op dato voorschreven.
Onderstond. Tonis Volkerink als vader, Jannes Kerkemeyer als mombaer, Willem .. als mombaer, sulkes
attestere ik Derk Hendrik Gorkink, dit is Y het mark van Egbert Klein Lanvers als oom van het kint.
Staat en inventaris van den boedel en goederen nagelaten door wijlen Jenneken Klein Landever overleden
binnen Markel ten behoefte van haar nagelaten man en kint en gestelt na advonant als volgt.
Onroerende goederen
Een hooilandt het Nuwe slag.
Onroerende goederen
2 paarden, 3 koeien, 6 kalvere, 30 schapen en verder inboedel des huises.
Axsie en onschult worden niet bevonden.
Tot laste des boedels
Eerst opgenomen van Jan Podt f 100.
Aan Willem Volkerink f 400.
Aan Willem Swofert f 50.
Aan losse schulden zoo van doodt schulden en heeren middelen en ander schulden, saemen opgenomen f
120.
Te samen f 670.
Aldus geinventariseert binnen Markel den 15 junius 1779.
Actum Goor 1779. Verwalter rigter Hendrik Jalink. Assessoren proc. Knape en R. Jalink.
Erschenen Derk Hendrik Gorkink en Jan Harmen Ziggers als door desen wel edelen gerigte
aangestelde mombaeren over de minderjarige kinderen van wijlen Arent Varenhorst en Hendriena
Gorkink met namen Hendrica, Jenneken, Johanna, Jacobus en Jan Hendrik. En hebbende
voorenstaande verklaringe bij handttastinge afgelegt dat sij hunne pleegkinderen en goederen sullen
voorstaan en administrateren als goede een getrouwe mombaren behorens en na regten verschuldigt zijn te
doen.
Staat en inventaris van den boedel en goederen nagelaten door wijlen Arent Varenhorst en Hendrina
Gorkink overleden binnen Marculo ten behoefte van hare kinderen als erfgenamen gestelt in guldens,
stuivers en penningen na advonant als volgt.
Onroerende goederen
Eerst een huis en een hof en putte staande en gelegen tussen Harmen Vedders huis en het huis
toebehorende aan de diacony van Marculo.
Ten tweden een stukjen bouwlandt groot ongeveer vier schepel zaai maate gelegen tussen Kistemaker en
Lodeweges landt in desselve landt.
Ten derden een stukjen bouwlandt groot ongeveer drie schepel zaai maate gelegen tussen Gorkink en
Lodeweges landt.
Ten vierden een gaarden groot ongeveer drie schepel zaai mate liggende langes Kistemaker gaarden en
tussen pastorie, Welmers en Lodeweges landt alles onder Markel.
Ten vijfden een stukje en hoek hooi ofte weide landt in den zoogenaamden Koekkoek onder die boerschap
Stokkum tussen Jan Harmen Heilersig en de weduwe Diekink landt groot ongeveer een en een half
dagwerk.
Roerende goederen
Een koe en verder inboedel des huises.
Axtien en inschulden worden niet gevonden.
Tot laste des boedels

Eerst komt de juffrouw Berendina van Heek bij obligatie ter summa van f 1000.
Verlopen interesse f 90.
Ten tweden komt de heer Francois de Wolf bij obligatie f 200.
Verlopen interesse f 27.
Ten derden komt de heer O.N. Westerink bij obligatie f 200.
Verlopen interesse f 14.
Ten vierden van die reele middelen aan zijn hoog wel geboren J.A. van Hoevell f 23.
Ten vijfden van die personele middelen aan A.D. Kwak f 59.
Schoolgelt f 17.
Ten sesden van personele middelen en gehaalde waren en geleent geld aan W.J. Welmers f 14.
Ten zevenden Jan Kistemaker de groevenkisten f 18.
Ten agsten Derk Hendrik Gorkink voor luidebier f 25.
nog een hooipagt en geleent geld f 77.
Ten negenden aan de weduwe Dokhoorn wegens geleent gelt bij ziek wesen f 12.
Ten thienden aan die erfgenamen van Tieman ten Cate schuldig gebleven f 3.
Ten elfden aan de mulder wegens gehaalt koorn.
Ten twaalfden aan Jan Derkse wegens geleent gelt f 25.
Ten darthienden aan Geertruit Strik wegens geleent gelt f 23.
Ten veerthienden aan J.H. wegens gemaakte schoenen f 19.
Totale schulden f 1917.
Aldus geinventariseert, indien namaals bevonden mogte worden dat desen inventaris met eenige schulden
behoorde vermeerdert of vermindert te worden dat dieselve daarna sal worden gerigt.
Was getekent. Derk Hendrik Gorkink, Jan Harmen Siggers, J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden binnen Marculo den 23 februari 1780.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Adolph Quak en Willem Jacob Welmers.
Compareerde in desen wel edelen gerigte Jan Sligman in qualiteit als voogt en momboir over de kinderen
van wijlen Harmen Sligman en Aaltjen Snellink. Voordragende in de eerste plaats dat Gerrit Snellink
(broer van Aaltjen) overleden is en ten tweden dat Harmen Sligman zijn twede huisvrouw Maria Drieses
nu onlangs beide overleden zijn, het nootzakelijk is dat over dese kinderen voogden en momboiren
worden gestelt. Zoo wordt door desen wel edelen gerigte daartoe aangestelt Jan Sligman en Wolter
Snellink en van het twede bedde Hendrik Sligman en Jan Drieses.
Hoog Wel Geboren Gestrenge Heer Mijn Heer J.A. Baron van Hoevell tot Nijenhuis rigter van Kedingen
of desselfs verwalter rigter.
Wolter Snellink en Jan Sligman in qualiteit als voogden over de minderjarige kinderen van Harmen
Sligman en desselfs huisvrouw Aaltjen Snellink nagelaten met namen Wolter en Hendrica Sligman.
Hendrik Sligman en Jan Drieses mede in qualiteit als voogden over de minderjarige kinderen van
dienselven Harmen Sligman uit sijn twede huwelijk verwekt bij sijn laaste vrouw Maria Drieses
genaamt Arent en Dina Sligman, nemen de vrijheit u HWGG bij desen te presenteren nagemelde
erfmaagscheit als sij in hunne respective qualiteit ter schattinge en scheidinge van den ouderlijke boedel
van de kinderen uit het eerste bedde en van den vaderlijken en moederlijken boedel van de kinderen uit
het laaste bedde conform de bijgaanden inventaris te hebben gemaakt en opgerigt en sij consententen ieder
in zijne qualiteit en voor zijn pupil bij desen maagscheit het meeste voordeel te hebben, ten fine te
behartigen tot meeste voordele zijner pupillen en versoeken zij met verschuldigde eerbiedt u HWGG
nevensgaande magescheid te approberen en ten prothocolle te registreren.
Onderstond. J.B. Auffemorth.
De versogte maagscheidt wordt geapprobeert en ten prothocolle dese gerigts geregistreerd.
Actum Goor den 21 appril 1780.
Was getekent. Hendrik Borcharts gesubstitueerde verwalter richter, J.A. van Hoevell.
Op heden deses ondergeschreven is tussen Wolter Snellink wegens overlijden van desselfs vader en Jan
Sligman in qualiteit als aangestelde voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Harmen Sligman en

desselfs eerste vrouw Aaltjen Snellink nagelaten met namen Wolter Sligman en Hendrica Sligman als
erfgenaam van wijlen hun vader Harmen Sligman voormelt ter eener zijde en Hendrik Sligman en Jan
Drieses in qualiteit als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Harmen Sligman en desselfs
tweede vrouw Maria Drieses nagelaten met namen Arent Sligman en Diena Sligman als erfgenamen van
hun vader Harmen Sligman en haaren moeder Maria Drieses ten anderen zijde, over den vaderlijken
boedel van de kinderen uit het eerste bedde en over den vaderlijken en moederlijken boedel van het twede
bedde.
Is de volgende erfmaagscheidinge in tegenwoordigheid van dedingslieden geformeert en opgerigt. Nadat
den boedel in ordre is opgenomen en naa een nauwkeurige taxatie bevonden en dat bleek dat de
bezittingen na aftrek van de schulden bedragen elfhondert en agt gulden.
Wolter komt voor vaderlijke goed toe al de losse goederen en de beesten en hij dient zijn volle zuster uit te
betalen volgens de eerder opgemaakte maagscheiding van 1763. Verder moet Wolter aan zijn halve
broeder Arent uitbetalen een bedrag van f 300 en een 2-jarig beest óf f 16. Zijn halve zuster ook f 300, een
koe, moeders kiste, twe linnen bedden, vier lakens, vier kussens, een peuluwe, twe kussenslopen en thien
ellen breeddoek.
Bezittingen: het Kuipers plaatsjen met den hof groot drie spint gesaai, een kamp land groot seven schepel
gesaai genaamt Oinks Kamp, een stuk bouwland groot 2½ schepel gesaai het Kuipers Stukke genaamt,
een idem genaamt den Koekkoek, een hooilandt groot vier dagwerken, 1/3 part van de Sligmans Maate.
Verder vijf koebeesten bestaande in twe koeien, een 2-jarig beest, een half beest met Harmen Dikkink in
maatschappij en een 1-jarig kalf, drie varkens, het koorn, hooi en stroo, het weinige linnen en huisraat.
Zal Wolter Sligman gehouden zijn halve broer en zuster Arent en Diena Sligman bij ziek of sucht en
ongetrouwt wordende in huis moeten nemen en na huis vermogen verplegen en bij overlijden een eerlijk
begravinge laten doen. Indien Arent of Diena Sligman kinderloos komt te overlijden zal haar gemaakte
summa van drie hondert gulden op de langstlevende broer of suster versterven, dog den intres sal
verblijven ten voordele van de halve broeder weder voor de begravenis.
Indien de langslevende van Arent of Diena Sligman kinderloos komende te overlijden sal al het geen haar
voor vaderlijk en moederlijk goedt is toegedeelt ten voordele van Wolter Sligman verschenen en
vervallen.
Sullen de considerenten in hunne respective qualiteiten hier mede dese maagscheit ter goedkeuring
overgeven onder renunciatie van alle de regten en onder verbandt van een ieders persoon en goederen,
mitsgaders cautie voor de .. als regtens is en zal die aan den wel edelen heer rigter van Kedingen worden
overlegt.
Actum Markulo den 14 appril 1780.
Was getekent. Wolter Snellink als mombaar, Jan Sligmans, Jan Drieses, dit is Y het merk van Hendrik
Sligman, J.B. Auffmorth als getuige, dit is Y merk van Hendrica Sligmans, W.J. Welmers als getuige, Jan
Kistemaker als getuige, Willem Wibbelink als getuige, J.A. van Hoevell.
Staat en inventaris van den boedel en nalatenschap van wijlen Harmen Sligman en desselfs huisvrouw
Maria Drieses na dode nagelaten.
Vaste goederen
Het Kuipers plaatsjen bestaande in de volgende percelen.
Een kamp groot ongeveer 7 schepel gesaai genaamt Oinks kamp getaxeert op f 500.
Een stukje bouwlandt groot 2 schepel groot genaamt het Kuipers stukke f 200.
Een stukje bouwwlandt groot ongeveer 2 schepel gesaai genaamt den Koekkoek waardig f 200.
Een hooilandt groot 4 dagwerk sijnde de halfscheit van het ... waardig f 400.
Het huis met den hof groot ongeveer drie spint gesaai waardig f 300.
Een part van den Sligmans maat waardig f 80.
Beesten
5 koebeesten bestaande in twe koejen, een twee-jarig beest, een kalfbeest met Harmen Dikkink in
maatschappij, een een-jarig kalf, gerekent door malkanderen waardig f 100.
3 verkens waardig f 24.
Het koorn en hooi gerekent f 20.

Het weinige linnen en huisraat f 20.
Zoo dat den rijkdom des boedels bedraagt f 1844.
Schulden
Een gevestigde obligatie ten voordele van Steenbergen te Deventer groot f 300.
Intresse daarop verschuldigt f 21.
De boedelschulden van de kinderen van wijlen Harmen Sligman en sijn eerste vrouw Aaltjen Snellink,
genaamt Wolter en Hendrica voor haar moeder goed ieder een summa van 100 gl, samen f 200.
Het toegedeelde voor de zoon Wolter een tweejarig beest en kiste en de verpligting een deel uit te betalen
aan zijn suster Hendrica.
Voor de dogter Hendrica bestaat dese uit in haar moeders kist, 40 ellen vlassen doek, 2 bedden, 2 kussens
en een peuluwe met de veeren, 8 ellen breeddoek en een lakense kleedt ook een en ander te samen
gerekent op f 120.
Aan Welmers en Kistemaker voor den intresse van het proces over de collatie f 21.
Aan A. Kwak voor personele middelen f 12.
Aan den heer rigter van Kedingen f 10.
Doodtschulden f 10.
Aan Welmers voor boerschapslasten van het landt onder Stokkum f 2.
Aan de wed. Diekkink aan boelschulden f 20.
Aan Harmen Drieses an gelt f 3.
W. Sligmans f 16.
De lasten des boedels bedragen f 795.
Afgetrokken van den bovenstaanden rijkdom, dus blijft het suiver verschot van den geheelen boedel
waardig f 1108, segge elf hondert acht gulden.
Aldus door ons ondergetekenden Wolter Snellink en Jan Sligmans als aangestelde voogden van de
kinderen uit het eerste bedde door Harmen Sligman en Aaltjen Snellink in egte nagelaten en Hendrik
Sligmans en Jan Drieses als voogden van de kinderen uit het laaste bedde door Harmen Sligmans en sijn
vrouw Maria Drieses nagelaten, na onse beste wetenschap geinventariseert onder reserve van desen en
sulks altoos te corrigeren als na regtens.
Actum Marculo den 14 appril 1780.
Was getekent. Wolter Snellink als mombaar, Jan Sligmans, Jan Dreeses, dit is Y merk van Hendrik
Sligmans, J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 mei 1780.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Jan Witsant en Velt Jan.
Erschenen Lamberdiena Bolink weduwe van wijlen Gerrit Klein Twenhaar als moeder en wettige
voogdesse over haar minderjarige kinderen als drie zoons met namen Gerrit, Jan en Harmen bij
haar wijlen man in echte verwekt; wijders Hendricus Klein Twennar en Harmen Nieuwenhuis beide als
momboiren over voorgemelde kinderen. Overgevende de hier na geregistreerde kinderscheidinge en
verklarende dat sij comparanten bij handtastinge in edes plaats dese gemaakt te sijn ten meeste voordele
der voorschreven minderjarige kinderen waarom deselve op haar versoek mits desen door mij van
gerigswegen wordt geapprobeert en een behoorlijken inventaris van desen boedel te hebben opgemaakt.
Op heeden den 5 maart 1780 is er een vrindelijk maag of kinderscheidinge geholden en gemaakt tussen
Lamberdiena Bolink weduwe van wijlen Gerrit Klein Twennaar en haar minderjarige kinderen als drie
zoons met namen Gerrit, Jan en Harmen bij gemelde eheman in egte verwekt. En wel in presentie van de
aangestelde bloedt mombaeren welke waren Hendricus Klein Twennar en Hendricus Nuwenhuis en verder
bloedtvrinden en getuigen.
Ten eersten zullen die voornoemde kinderen hebben en trekken wanneer diezelve twintig jaren zijn oud
geworden of bij haar trouwen ieder 6 caroly gld ad 20 stuivers het stuk; daarbij ieder een kist zoodra zij
kunnen dienen en dan ook ieder een oye met een lam om voort tot haar voordeel te zijn. Verders haar
vaders kleren tot zijnen lijf behoort hebbende voor zoo verre als heden bevonden word.
Ten tweeden daar bij belooft de moeder die kinderen in des Heeren vreese op te voeden, leesen en

schriefen te laten leeren en in eeten en drinken, linnen en wullen te onderhouden zoo als huis vermag.
Voorts zoo lange ongetrouwt sijnde, ziek of suchtig sijnde altoos, ofschoon die moeder weder hertrouwt,
een vrijen ingang sullen hebben op het erve Bolink. Voorts zoo lange van haren bloed daarop zijnde en te
sterven komende of ongetrouwt sijnde sal hare nalatenschap voor een eerlijke begravinge en ten huises
best verblieven.
Ten derden die mombaeren in desen gemelt onder Holten wonende verklaeren na haar beste wetenschap
hier in gedaan te hebben en de kinderen niet benadeelt te sijn. Derhalven wordt den heer rigter van
Kedingen versocht om deses van gerigswegen te mogen approberen. Deses ten waren oorkonde is dese
neffens mombaeren en getuigen getekent sonder erg of list op dato voorschreven.
Onderstont met verscheiden marken. Dit is Y het mark van Lammerdiena Boolink als moeder, Hendricus
Klein Twennar als mombaar, dit is Y het mark van Hendrykus Nieuwenhuis als mombaar, Derk Kuipers
als getuige, dit is het mark Y van Garrit Schoppen als getuige, J.A. van Hoevell.
Staat en inventaris van den boedel en goederen nagelaten door Gerrit Klein Twenhaar overleden onder
Markel ten behoefte van zijn vrouw Lamberdina Bolink en zijn kinderen als erfgenamen en gestelt bij
guldens, stuivers en penningen na advonant.
Onroerende goederen zijn daar niet
Roerende goederen
2 paerden, 3 koejen, 2 kalferen, 8 schapen, 1 varken, 1 waegen, 1 ploeg, 2 egeden en verder inboedel des
huises.
Axsie en inschulden worden er niet bevonden.
Tot laste des boedels
Losse schulden bij elkanderen opgenomen als van reeele en personnele middelen en verschuldigt pagt aan
den lantheer als mede winkelschuldt f 950-10.
Aldus geinventariseert en dat dese boedel behoort vermeerdert of vermindert te worden dat dieselve sal
worden gerigt. J.A. van Hoevell.
Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 26 mei 1780.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Jan Witsant en Jan Bekkenkamp.
Erschenen Jan Harmen Siggers als weduwenaar van wijlen Jenneken Roesink als vader en wettige
voogt van zijn twee minderjarige kinderen bij sijn wijlen huisvrouw in egte verwekt als een zoon
met de naam Jan Hendrik en een dogter met namen Johanna. Als mombaren worden aangestelt Gerrit
Hendrik Ziggers en Derk Santman en versoekende dese hierna geregistreerde kinderscheidinge mag
worden geapprobeert zoo als die geapprobeert wordt mits desen.
Op heden dato den 25 mei 1780 is er een vriendelijke maag of kinderscheidinge gehouden en gemaekt
tussen Jan Harmen Siggers weduwenaar van wijlen Jenneken Roesink en die minderjarige kinderen bij
gemelde ehevrouw in echte verwekt als een zoon met namen Jan Hendrik en een dogter Janna. In
presentie van de naastbestaande bloedtverwanten Gerrit Hendrik Siggers en Derk Santman als mombaeren
en verders getuigen op manier als volgt.
Ten eersten zullen die voornoemde kinderen voor moeders goedt hebben en trekken als dieselve vief en
twintig jaren zijn oud geworden ofte bij haar trouwen 25 gulden en die zoon daarbij een kist en het ambagt
te leeren en die dogter die moeders kist met hare kleeren zoo als daarin bevonden worden en dan nog
bedden met haar toebehoor.
Ten tweden belooft die vader van die voornoemde kinderen te onderhouden na huises vermogen, in eeten
en drinken, linnen en wollen en in des Heeren vreese op te voeden, leesen en schrieven te laten leeren tot
die tijdt toe sij in staat zijn om te kunnen dienen en dan nog voorts zoo lange siek of sugtig worden en
ongetrouwt zijn, ofschoon die vader weder hertrouwt, altoos een vrijen ingank te hebben op den plaatsjen
Kamper genaamt, in dier voegen om te onderhouden in eten en drinken, linnen en wollen. En te sterven
komende eerlijk en naberlijk ter aarden te besteden, daar en tegen zal haar beloofte ten huises best
verblieven.
Ten derden die mombaeren in desen gemelt mede onder deesen gerigte wonende verklaren in haar beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en de kinderen niet benadeelt sijn. Derhalven wordt den heer rigter

van Kedingen versogt om deses van gerigswegen te mogen approberen. Ten waren oorkonde is dese door
die vader en mombaeren en getuigen getekend.
Was getekend en gehandmerkt. Jan Harmen Siggers als vader, Gerrit Hendrik Siggers als momber, dit is
het Y mark van Derk Santman als mombar, Wolter ter Look als getuige, Jan Wijmerink als getuige, J.A.
van Hoevell.
Op heden 15 juni is voor mij erschenen Harmina Breukink weduwe van wijlen Arendt Wensink in
desen geassisteert met Willem Jacob Welmers als haren hier toe verkoren mombaer; verder Arent
Wensink als grootvader en wettige voogt van Hendrik Wensink minderjarige zoon van voornoemde
Harmina Breukink bij wijlen haren wijlen man in egte verwekt en eindelijk Derk Sligmans en Derk
Ovink in qualiteit als mombaeren over Geertruit, Berendt, Jan en Jan Berendt Barendsen
minderjarige kinderen van voornoemde Harmina Breukink bij wijlen haarer eerste man Hendrik
Barendsen in egte verwekt en nagelaten en de volgende erfmaagscheidinge opgericht.
Het minderjarige kindt Hendrik Wensink zal voor sijn vaderlijke goedt hebben hondert en dartig guldens,
segge f 130, waarvan de interesse of renten sal trekken tegens vier gulden en thien stuivers jaarlijks als hij
twintig jaar oudt is. Ook sal het hem als dan vrij staan het capitaal zelven op te eisschen mits een half jaar
van te vooren opsage daarvan doende. Ook sal hij hebben de klederen van sijn vader Hendrik Wensink
uitgesondert de beste rok die sijn broeder Berent sal hebben en daarvoor zal die aan hem moeten betalen f
12, segge twaalf gulden, en dewijl het sinnen niet beveelt kan worden, zal hij daarvoor hebben twintig
gulden als hij gaat dienen en thien gulden als hij volwassen is. Voorts een koffer en wat tot een uitset
verder behoort; dan sal het gemelde kindt Hendrik Wensink in het huis moeten opgebragt worden en
leeren schrijven en een ambagt worde geleert. En inval het mogte gebeuren dat hij ongetrouwt zijnde, ziek
of zugtig wordt, zal hij een plaats en onderhoudt in het huis houden en ook uit het huis eerlijk worden
begravene in sulken gevalle sijne gehele nalatenschap, so als het geene hier boven gemelt is, ook ten huis
best zal vervallen en versterven.
En alsoo de moeder Hermina Breukink weduwe van wijlen Hendrik Wensink niet langer de huishoudinge
kan aanhouden en zig buiten stelt om de kinderen op te brengen is sij met Derk Sligman en Derk Ovink,
als mombaeren over de kinderen uit het eerste bedde bij wijlen haren man Hendrik Barendsen verwekt,
overeengekomen dat haren zoon Barendt Barentsen die bijna meerderjarig is sijn ambagt als smidt
vervolgt en in vollen eigendom sal hebben en besittinge behouden alle de goederen zoo roerende als
onroerende, actien en crediten, geene hoe genaamt daarvan uitgesondert met verder die schulden. En dat
hij aan sijn halve broer Hendrik sal voldoen en betalen alle het geene boven in den eersten articul aan
denselven is toegelegt voor sijn vaderlijk goedt. Dan sal hij sijn moeder moeten onderhouden in eeten en
drinken, linnen en wullen en in het generaal in alles moeten onderhouden en verplegen. Vereist wordt daar
een boven zal hij aan zijn moeder moeten betalen jaarlijks thien guldens en ses pondt gehakkelt vlas en bij
overlijden sal hij haar een eerlijke begraffenisse moeten geven en sal de moeder verpligt zijn na haar
vermogen huis best te helpen en de huishoudinge te doen. Na dode van de moeder sal hij Berent Barents
aan sijn halve broer Hendrik Wensink en aan sijn suster Geertruidt en beide broers Jan en Jan Barent
Barentsen voor haar moederlijke goedt moeten uitkeren en betalen ieder een somma van viftig guldens,
segge f 50.
Blijft de kinderscheidinge die de moeder bij het ingaan van haar tweede huwelijk, met Derk Sligman en
Derk Ovink als mombaeren, over de kinderen uit het eerste bedde heeft gemaakt ten opsigte van haar
vaderlijke goedt in volle waarde en ongeprejudiceert.
Getekent actum Marculo den 16 juni 1780.
Was getekent en gehandtmerkt. Dit is Y het merk van Harmina Breukink weduwe H. Wensink, W.J.
Welmers, dit is Y merk van Arent Wensink als momber en grootvader van Hendrik Wensink, Dirk
Slygman als momber, Derk Ovink als momber, J.B. Auffemorth als getuige, dit is Y het merk van Barteld
Freriks als getuige, Antoni Steunberg als getuige, Adolph Quak als getuige, J.A. van Hoevell.
1780 den 18 juni is de hierna geregistreerde kinderscheidinge en momboirstellinge ten fine van approbatie
aan mij gepresenteert en wordt mits desen door mij geapprobeert.

Op heden den 10 juni 1780 is er een vrindelijke maag of kinderscheidinge gehouden en gemaakt tussen
Egbert Baan weduwenaar van wijlen Geertrui Leufelink en sijn minderjarige dogter Grietjen bij
gemelde vrouw in egte verwekt. In presentie van de naaste bloetmombaeren als Jan Baan en Gerrit
Slagmans (Ovink) en bijgeroepen getuigen als volgt.
Ten eersten zal het voornoemde kindt hebben en trekken voor moeders goedt wanneer hetselve 25 jaeren
is oudt geworden of bij sijn trouwen 550 gl en dan nog een tweejarig paart of 50 gl en een koe naast die
beste en een zwart bruitskleet bestaande in rasemarokken jak en een sasededame rok, een sieden
voorschort, kousen en handschoenen, mutsen met kanten en een halsdoek zoo als een bruit behoorlijk is
toekomende. En dan nog een twilburen bedde en een linnen bedde, vier kussens en een peuluwe, drie paar
lakens en drie paar kussenslopen en 50 ellen smaldoek en 10 elle breedoek, 12 ellen gansoogen, twee
stoelen en een wiel en dan die moeders kiste met de kleeren zoo als heden bevonden wordt.
Ten tweeden daarbij belooft die vader van dat voornoemde kindt na huis vermogen op te voeden, in eten
en drinken, linnen en wullen en in des Heeren vreese op te voeden, leren schrijven en naayen te laten
leeren tot die tijdt toe het in staat is te kunnen dienen. Voorts zoo lange ongetrouwt, ziek of sugtig
wordende, schoon die vader weer hertrouwt, altoos een vrijen ingank in huis en op het erve Leuvelink
genaamt behout en dan te onderhouden in eten en drinken, linnen en wullen en te sterven komende eerlijk
en nabuirlijk ter aarden besteden.
Ten derden voor dat voorschrevene steldt die vader ten waren onderpandt den Noordink genaamt liggende
tussen Siggers en Berent Leufelink kamp, ten dien einde het kindt of de mombaren in desen gemelt sig
hier aan kost en schadeloos mogen verhalen.
Ten vierden die mombaren in desen gemelt mede onder desen gerigte wonende verklaren na haar beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en het kint niet benadeelt te sijn. Derhalven wordt den heer rigter van
Kedingen versogt dese van gerigswegen te approberen en is dese sonder arg of list door vader en
mombaren alsmede getuige getekent op dato voorschreven.
Was getekent en gehantmerkt. Egbert Baan, Jan Baan als momber, dit is het Y merk van Gerrit Slagman
als momber, Berent Leuverink als getuige, Jan Brinkmans als getuige, J.A. van Hoevell.
Staat en inventaris van den boedel en goederen nagelaten door wijlen Gertruit Leufelink overleden binnen
Markel ten behoefte van haar man en kindt en gestelt in guldens, stuyvers en penningen na advonant als
volgt.
Onroerende goederen
Een huis, schure en gaarden staande en gelegen bij Klein Leufelink en Jan Brinkmans in den Agterhoek.
Den Noordik tussen Sigger en Klein Leufelink landt.
Het Siggink stukke tussen Jan Brinkers en langes de gemeene weg.
Een stuk liggende tussen Ritmans en Jan Brinkmans landt.
Den Breeden akker tussen Ritmans en Jan Brinkmans landt.
Die Watertelgte tussen Endeman en Berendes landt.
Den Neuwen kamp aan het velt en Klumpers blik.
Den Hanskamp tussen Snel en Luysmans kamp.
Den Bolderman tussen Ritman en Ovinks landt, dit sijn alle bouwlanden.
Het stroo landt tussen Snel en Nijhof landt.
Die Deele tussen Berent Leufelink en Hiddink landt.
Het Slag tussen Snel en Berent Leufelink.
Het Heesen landt tussen Berent Leufelink en Krabbenbos landt, alle onder Markel.
Roerende goederen
3 paarden, 5 koejen, 7 kalferen, een wagen, ploeg en verder bouwmansgereetschap, den inboedel des
huises.
Ten laste des boedels
Aan de voorkinderen bij houwelijks voorwaarden van Jan Leufelink f 1100.
Bij obligatie aan Roelefink f 400.
Verlopen interesse f 12.
Aan Tone Nijlandt f 40.

Bij obligatie aan die Boode f 50.
Losse schulden zoo van reele personele middelen en dodtschulden als anders f 105.
Te samen f 1707.
Aldus geinventariseert binnen Marculo den 27 juli 1780. J.A. van Hoevell.
Anno 1780 den 4 october is hier een wettelijk accoord en deilinge gemaakt met Gerrit Heinhuis in
Rectum en deszelvs onmondig kind met naame Getruid. Zo is die voornoemde kind toegelegd voor
zijn zalige moeders goederen eene summa van hondert vijf en twintig guldens en verders zal het
verblijven bij zijn toekomende stiefmoeder en zijn vader. Indien zij kinderen zouden verwekken zo zal
haar als dan gelijkelijk kunnen en mogen erven als haar eigen kind. Zo neemen voor die onmondige kind
die mombaarschap Jan Heinhuis als broeder van dit voornoemde kind zijn vader en Gerrit Mensink uit
Rijssen als zwager van Gerrit Baan, dit voorstaande kind zijn moeders oom zo zijn zaaken te verrigten zo
als het behoord; mits dese voornoemde mombaars kost en schadeloos te blijven zal het haar vrijstaan
verzoekinge te houden en als het kind 20 jaar oud is zal het die interesse mogen vorderen, als 25 jaar oud
is koomen deeze vooren som toe of als sij koomen te trouwen. Zo hebben wij die gedaan zonder arg of list
in waarheids oirconde is deeze wettelijk onderteekent.
Onderstond. Dit is het Y merk van de vader van dit voornoemde kind, dit is Y eigenhandig merk van Jan
Heinhuis als mombaer, dit is het eigenhandig Y van Gerrit Mensink als mombaer, dit is het Y eigenhandig
mark van Jan Jeurink als getuige, Jan Bekkers als getuige, Gerrit Vorsgezank (Wilbers) hier uit verzoek
geschreeven.
Lagerstond. Ik ondergetekende Jan Heinhuis als voogd maak mij sterk dat de 125 gl aan het kind in
deezen kinderscheydinge belooft volgens belofte zullen geworden. Evenals Gerrit Mensink die dezelfde
verklaring doet.
Anno 1780 den 8 december.
Maag en kinderscheidinge van Garrit Kuipers (Meilink) en zijn mynderjarige kint Jan Kuipers na
gemaakte infentaris en tot mombaeren aangesteld Jan Schruers als (stief)grootvader van het kind en Jan
Brinkers en word aan het kind Jan Kuipers gemaakt voor zijn moeders goed de somma van f 300 en een
koe en 20 ellen flassen doek en een bruidegoms kleet en van het geld de rente zal het kind betaalt worden
als het 19 jaar oud is; of eerder koompt te trouwen in de halfscheyd der penningen als het 25 jaar oud is of
eerder koompt te trouwen. Hiertoe word voor onderpand geset het stukke land het Bruiken genaamt groot
een half schepel lant en het halve Nulant, om zig daer aan kost en schadeloos te verhaalen voor kapitaal
als intresse. En het kynt hyer in het huis onderhouden worden in lynnen en wullen, in eeten en drinken en
na de schoele laaten gaan om het leesen en schrijven te laaten leeren. En zo het kwam te gebuiren dat het
kind minderjarig te sterven koomende zal al zijn goederen hyer in het huis blijven voor een eerlijke
begrafenisse en hem onderhouden.
Aldus gedaan en geteekent op het Kuipers in Stockum den 7 december 1780.
Dit is Y het mark van Gerrit Kuypers als vader, dit is het Y mark van Jan Schruers als mombar, dit is Y
mark van Brynk Jannes mombaer, Tonis Lefferik als getuige, Harmen Weerdes.
Infentaris voor Garrit Kuypers wedewenar van de overledene Harmynna Kuypers van zijn mynderjarige
kynt Jan Kuypers de goederen nagesien en getaxeert de schulde.
An Haar Hendrik f 375.
An landpagt en an heeren lasten f 34.
An andere kosten bij elkanderen en an dagelijkse kosten en dootschult f 65.
De goederen getaxeert op f 1400. Hyer gaet af voor schult f 474.
Accordeert met het origineel. Hendrik Jalink verwalter rigter.
Noodgerigte gehouden op den huize Nienhuis mij vergun der aarden den 15 july 1780.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren J. Bekkenkamp en Berent Rierink.
Compareere op heeden Jan Meyer van Elsen in deezen wel edelen gerigte zeggende dat ingevolge lange
geleden gemaakte appoinctement hetwelk hem op donderdagavond laat eerst is ter hand gesteld en zoude

hebben gerequireert om op gisteren te compareren en de mombaarschap over de kinderen van wijlen
zijn dogter en Jan van den Berg aan te neemen. Dat hij egter door onpastelijkheid daar in verhindert
geworden zijnde, zig als nu op beiden request veerdig en bereid is voorschrevene mombaerschap aan te
neemen met verzoek hem daartoe te admitteren en de handtastinge daartoe staande af te neemen en hem te
laaten presteren.
Onderstond. Jan Meyer heeft de voogdijschap onder solemnele handtasting gepresteert en aangenomen in
forma zo als zulks behoord. H. Jalink verwalter rigter.
Hoog Wel Geboren Gestrenge Heer Mijn Heer J.A. Baron van Hoevell Heer van Nieuwenhuis Rigter van
Kedingen
Jan van den Berg nu Meyer en de voogden sijner twee minderjaarige kinderen, bij wijlen sijne
huisvrouw Hendrikjen Meyer in egte verwekt met name Hendriena en Gerrit, als zijn Jan Meyer en
Willem van den Berg. Hebbende de eer UHWG Gestrenge bij desen te presenteren de kinderscheidinge
die zij onderling volgens bijgaande inventaris hebben gemaakt en waarin zij het belang der pupillen op het
best hebben waargenomen en ook bereikt. Soo zullen zij eerbiedig versoeken approbatie van UHWG
Gestr op deselve en registreert ten fine als rechtens.
Welk doende, was getekent. J.B. Auffemort.
Op dato onderschreeven is er tussen Jan van den Berg weduwenaar van Hendrikjen Meyer ter eener en Jan
Meyer Janneszoon en Willem van den Berg als voogden van de kinderen van den Berg en deze
minderjarige kinderen van hem Jan van den Berg bij wijlen sijne huisvrouw Hendrikjen Meyer in egte
verwekt, ter andere sijden. Is de volgende kinderscheiding opgerigt en nadat sij voogden der kinderen
inventaris hun op den 2 aug. 1870 ter hand gesteld hadden, geexamineert en conform bevonden in
onderling overleg gekomen.
Dat de vader Jan van den Berg sal hebben en behouden alle mobile goederen, vhee en saatgewas, schuld
en onschuld, actien en crediten, geene hoe genaamt uitgesondert exempt de vrouwen klederen.
Daar en tegens hij verpligt zal zijn dese kinderen ordentelijk in haar kost op te brengen, laten schrijven en
in alle christelijke deugden te laaten op eygen kosten en als sij dienen off dienstbaar zijn een ordentelijk
zakstuiver besorgen.
Zal de dogter Hendrina Meyer hebben en genieten als zij koomt te trouwen of vijf en twintig jaaren heeft
bereikt een ordentelijke uitset bestaande in een melk beest en een gust beest, de eerste naast de beste en
een tweejarige paard, met een kiste en kistenvullinge, met een paar twilbuiren bedden met zijn toebehoor
en een swart kleed nabuerlijke wijse en na staads gelegentheid.
Zal de zoon Gerrit Meyer als hij koomt te trouwen off vijf en twintig jaar heeft bereikt van zijn vaader
hebben tot een uitset een kiste met een bruidegomskleet of vijf en twintig gulden, een tweejaarig merrien
paard en een melkte beest en een gust beest, de eerste naast de beste.
Zal de dogter Hendrina en de zoon Gerrit als zij komen te trouwen off vijf en twintig jaaren oud zijn
kunnen trekken ieder een vierde part van alle de vaste goederen en landerijen zoo als op den inventaris
staad uitgedrukt. Welke vaste goederen zij kunnen delen met de vader off voor haare portie geld eischen
ten haren keuse naa de waarde te taxeren van twee onpartijdige goede mannen en ten wedersijde te
verdeelen mits kortende van elke kind vijf en seventig gulden.
Inventaris van die gemeenschappelijke boedel van Jan van den Berg nu Meyer en soo en als denselven
met wijlen zijne vrouw Hendrikjen Meyer in egte heeft beseten en nog besit.
Huisraad:
Twaalf tinnen schotels een sesthien bonte aarden dito op het eene rek.
Vijftien aarde schotels en vier dito borden waarvan der eenige stukkens zijn op het andere rek.
In de waskamer 12 tinne borden.
Drie tinne kommen.
Een tinne trekpot.
Een tinne kan.
Twee kopere koffy ketels.
Een strijkijzer.
Drie aarde schotels.

Drie aarde kannen.
Een aarde bekken en twee houten bekken.
Een pannekoekspan met een panijzer in het kasje.
Een tinnen mengelen.
Een tinnen boterschotel.
Een zoudvat van hout.
Een broodkorff.
Twee paar koffygoed.
Een houten kop.
Twee water emmers.
Twee paar ijzere potten.
Een grote koperen ketel.
Een wassche kuipen.
Drie spinnewielen.
Een haspel.
Een haal en een kleine dito.
Eene lampe.
Zestien oude stoelen.
Een oude ton.
Een karne en een wage.
Twee melkvaten.
Twee melkleupen.
Een slagtafel.
Een ronde tafel.
Een kiste en nog twee dito oude kisten.
Een oud beddeken.
Een klok.
35 elle smaldoek bij de bleker.
Een lapje dito circa 7 elle.
Klederen van de vrouw:
Twee keurslijven, vier jakken, twee rokken, twee damaste rokken, een jak, het bruidskleed hetwelk er niet
meer is maar dat den inventarisand aan zijn zuster heeft gegeven en is hij bereid tegens taxatie te betalen
in gelde.
Bouwgereedschap:
Een wagen, een ploeg, een paar kleyne eggen en een grote, een kruywagen, een hakkel ton, een
paardekrubbe, een saysump met een mes, een sijsen, twee bousigten, een hooy fork, drie greepen, een
plagge sigter, een scholle schup, een spaan, een wanne, vier vlegels, een haar, een holtketting, vier seelen,
seven koekettens, drie paard touwen en een halshouder, een schootsvelt, een half nus, een teervat, vier
hooyvorken, een mesthaken.
Saatgewas en kooren zoo in huis als op het land:
Een half mudde boekweite gedorst.
Eenige pootknollen.
Elf voer hooy in de schoppe.
In den gaarden:
Eenig vlas dat nog niet geplukt is.
Hoekjen somerkool.
Een hoek aardappelen.
Twee hoekjes met tabak en eenige koolplanten.
Het Blik circa een half mudde land met rogge besaaid.
Het Reutink stuk een mudde met rogge besaaid.
Het Lange stuk een mudde met rogge.

Voor de Braambelt een mudde met rogge.
Agter Stegemans land een half mud met rogge.
Den Steenberg 2 mudde met rogge.
Het Laar stukke 3 schepel met rogge.
Het Ooge stuk een half mudde met rogge, dus te samen aan rogge circa 29 schepel lands.
Een stuk agter den Braambelt een half mud met boekweit.
Het stuk den Steenberg een en een half mudde met boekweit.
Het Kaale stuk een en een half mudde met dito.
Het Laar stuk een schepel dito.
Het Sentinks stukke 3 schepel, dus te saam aan boekweite 18 schepel land.
In Jooink gaarden drie schepel land met garste en een hoek vlas en een hoekje somerkool groot omtrend
een schepel.
Twee hoekjes sporrie en drie stukjes aardappelen.
Het gras in twee hooymaten nog wassende, eene van twee en eene van vier dagwerk.
Den turff in het veen.
Bestialen:
Een kolswarte merrie oud 15 a 16 jaar, een swarte dito met een witte voet oud 4 jaar, een bruin jarig
merrie veulen, een swarte bonte koe, een swarte dito, een rondbonte dito, een schimmelde dito, drie
sterken nl een swart ruggelde, een swart blaard en een swarte, twee oskalveren nl een rood en een
swartbond, vier kleyne kalver nl een swart bond, een schimmeld, een wit en een swarte, een gelte met
negen biggen en 14 hoender.
Vaste goederen:
De plaats en het erve Meyers in Elsen met alle hoge en lage landerijen, lusten en lasten, regt en
geregtigheden soo en invoegen als hetselve bij houwelijksche voorwaarden met zijn wijlen vrouw is mede
gegeven.
Inschulden ten voordele van den boedel:
Wegens een verkogt paard van Jan Welmers in Herken een restand van f 33.
Van Derk Aalbrink in Elsen wegens landpagt f 21.
Van Lumme Lucas wegens landpagt f 2.
Van Hellen Jan wegens verkogt verken f 2.
Van Gerrit .. van Rijssen wegens landpagt f 3.
Van Casper Groebe in Goor f 0-8-0.
Nog van een man uit Goor welke naam hem onbekent is f 0-17-0.
Van sijn vader Gerrit van den Berg koomt hem toe f 100.
Totaal f 163-10.
Schulden ten laste van den boedel:
Heren lasten zoo reel als personele f 27.
Knegte loon f 8-10-0.
Hendrik Budde te Deventer f 3.
Sijn broeder Willem van den Berg pretendeerd wegens kostgeld van het jongetje alle jaar 50 gulden, is
van 5 jaar f 250.
En van het meisje twee en een half jaar, des jaars 50 gl is f 125.
Aan de broeders Janssen in Rijssen f 108.
Aan de smit Gerrit Geelen in Rijssen f 2.
Totaal f 523.
Aldus naa mijn beste wetenschap ter goede trouw geinventariseert en opgegeven met aanbod hetselve met
ede te sterken als mede denselven, zoo hem eenige errreurs te binnen schieten off worden aangetoond te
suppleren en diminueren, als regtens.
Actum Elsen den 29 july 1780.
Getekend. Jan Hendrik Bruggink scholte, Hendrik Jalink verwalter rigter.

Op heeden dato ondergeschreven is opgerigt, beraamt en gesloten een vrindelijk accoord maag off
kinderscheidinge tussen de kinderen van Gerrit Nijland (Breukink) en zijn overleden huisvrouw
Aaltjen Aalberink.
Eerstelijk word gemaakt dat de kinderen voor moederlijk goed zullen hebben te vorderen ieder kind 6
gulden, ik zegge ses gulden, maar de twee zoons met namen Jan en Jannes als sij in staad zijn om een
goed mens te dienen, dan zullen de ouders gehouden wesen om de zoons een ooje met een lam te geven en
de dogters met name Dine en Janna zullen haar moeders kiste hebben te vorderen. En off het kwam te
gebeuren dat de ouders niet in staad waaren om de kinderen klederen te geven, zoo zullen zij van haar
moeders kleren haar wat laten maken sodat zij voor de koude wat aan hebben te trekken. En daar en boven
zullen de ouders gehouden wesen om de kinderen lesen en schrijven te laten leren en als de kinderen ziek
off zugtig worden zullen zij te huis verpleegt worden zoo lange zij nog ongetrouwd zijn en dan zal het
gemaakte goed te huis blijven als zij komen te sterven zonder lijfserven. Zoo is dit gedaan in Elsen zonder
arg of list in waarheids oorkonde en van ouders en mombaren en naaste bloedverwanten ondertekent.
Datum in Elsen den 2 nov. 1780.
Onderstond. Gerrit Nijland als vader zijn mark Y eygenhandig getrokken, Jannes Aalberink als mombaar,
Harmen Prins als mombaar zijn mark Y eygen getrokken, Tonys Dolderman als getuige, Hendrik
Schoolen als getuige zijn handmark Y eygenhandig getrokken, Hendrik Jalink verwalter rigter.
Op heden den 2 october 1779 is er een vrindelijke maag of kinderscheidinge en gemaakt tussen Gerrit
Lodeweges wedewenaar van wijlen Aaltje Klodes en zijn minderjarige kinderen als ses zoons en een
dogter. Die soons met name Jan Hendrik, Stoffer, Berend, Tonis, Abraham en Willem en een dogter
met name Geertruy bij gemelde vrouw in egt verwekt. En wel in presentie van die bloedmombaeren als
Abraham Lodeweges en Jan Welmers en verder bloedvrinden en bijgeroepen getuige op manier als volgt.
Ten eersten soo zullen die voornoemde kinderen voor moeders goed hebben en toetsen wanneer dieselve
koomt te trouwen off vijf en twintig jaar zijn oud geworden jeder zone hiervoor gemeld jeder vijftien
gulden en ook jeder vijff elle vlasse doek en een ambagt te laten leren als die vader in zijn vermogen heeft
en die dogter hier ook voorgemeld een gelijke somma van tien gulden, een onder en bovenbedde met
kussen en peulen met veren ordentelijk gestopt en twee paar lakens en twee paar kussenslopen en dan nog
tien elle pellen. En zoo lange ongetroud en vader leeft haar gesponnen garen weven zonder geld of te jura.
Ten tweeden daarbij belooft die vader en zoo veel doenlijk is in des Heren vreesen op te voeden, lesen en
schrijven te laten leren, in eten en drinken, linnen en wollen te onderhouden, zoo als huis vermag en altoos
die vader weder hertrouwd altoos een vrijen ingang in huis van Gerrit Lodeweges te hebben en in eten en
drinken te onderhouden zoo en als het ten huise vermag. Dog zoo lange ongetroud zijnde en te sterven
komende eerlijk en naberlijk ter aarde te besteden, daar en tegen sullen haare nalatenschap aan den huise
verblijven.
Ten derden dan nog aan die voornoemde die moeders kiste en kleren zoo als heden bevonden word en te
sterven komende onder haar allen te verdeelen en haar nalatenschap in den derde artikel vermeld
uitgenomen den artikel twee blijft in vollen waarde.
Ten vierden mombaar in dese vermeld mede onder dese gerigte wonende verklaerende naa haar beste
wetenschap hier in gedaan te hebbende en die kinder niet benadeelt te sijn. Derhalven word den heer rigter
van Kedingen deses van gerigswegen te mogen approberen. Deses is ten waren orkonde is deses door die
vader en mombaar getekent sonder erg ofte list getekent op dag en datum voorschreven.
Onderstond. Gerrit Lodeweges als vader, Abraham Lodewegs als mombaar, Jan Welmers als mombaar,
dit is het Y mark van Berend ten Dam als getuige, dit is het mark van Gerrit Onges als getuige. Sulkes
attestere ik D.H. Gorkink.
In dato Nienhuis den 2 febr. 1781. Hendrik Jalink verwalter rigter.
In 1781 is er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van Gerridina Kevelham en weduwnaar
Gerrit Kloppers zal hertrouwen met Jenneken Pompers.
...... manco ...... gekomen dat hij aan de onmondigen eens en voor moederlijke goed zal hebben uit te
keeren hetgeen hieronder nader staat gemeld.

Eerstelijk zal hij weduwenaar Gerrit Kloppers uitkeeren en medegeven voor moederlijk goed aan ieder
kind in het bijsonder met naamen bovengemeld twee bedden met veeren, twee lakens, twee kussenslopen
en dit zullen zij hebben te eischen als zij komen te trouwen. En te sterven komende voor haar mondige
jaaren of trouwen, zullen de bedden in het huys ten besten verblijven.
Ten tweeden beloofd en neemd hij Gerrit Kloppers aan de voornoemde kinderen met namen
Hendrina, Berendina en Geesken te zullen onderhouden in cost en klederen zo als het huys vermag tot
zij zelfs in staad zijn te dienen en hun brood te winnen, de goede opvoeding behartigen gelijk een goed
vader aan zijne kinderen schuldig is. En ook de voornoemde kinderen behoorlijk ter schoole te laten gaan
om leesen en schrijven te laten leeren.
Ten derden zullen de kinderen bij ziekte of ongemak op het plaatsjen en huis Schoppen een vrijen ingang
hebben en van het nodige worden voorzien.
In waarheids oirconde hebbe tot nakoming van hetgeen voorschreven is onder verband van onse
persoonen en goederen, hebben wij deeze s.a.l. ondertekend.
Actum Marculo den 29 sept. 1781.
Gerrit Kloppers als vader de hand aan de penne, dit is Y mark van Harmen Cremers als mombaer, dit is Y
mark van Hendrik ter Welle als momber, Jan Holterman als getuige, Gerrit Bloemendal als getuige.
Onderstond. Nienhuis den 1 oct. 1781.
Dese ten fine van approbatie aan mij overgegeven en word geapprobeerd mits deezen. J.A. van Hoevell,
Hendrik Jalink verwalter rigter.
Actum Goor den 1 november 1781.
Verwalter rigter Hendrik Jalink. Assessoren Berend ten Tusschede en Harmen Sprokkereef.
Erschenen Geesken Stouvelman weduwe van wijlen Berent Snelling geadsisteerd met dr. Wilhelm Jalink;
voorts Willem Cuiper, Arend Duisman en Gerrit Rengerink als toegevoegden mombaer van Arend
Duisman (Stoevelman), zijnde de beide eerste bloedmombaeren over haar vier onmundige kinderen met
namen Mannes, Jan, Jan Hendrik en Jenneken bij wijlen haeren eheman voornoemd in echte geteeld.
Voorts Harmen Roelvink en Willem Cuiper nu Thijman in qualiteit als mombaaren over haaren stiefzoon
Swier Snelling. Producerende navolgende kinderscheidinge met een annexe inventaris en versoekende
daar over approbatie gelijk geschied is.
Op huiden dato ondergeschreven is er tussen Geesken Stoevelmans weduwe van wijlen Berend Snelling
(Kuipers) ter eenre, en Willem Cuiper nu Tijman, Arend Duisman en Gerrit Rengerink als
toegevoegde mombaar van Arend Duisman, zijnde de laasten bloedmombaeren over haare vier
minderjarige kinderen met namen Mannes, Jan, Jan Hendrik en Jenneken bij wijlen haren eheman
voornoemd in egte geteeld, als mede Harmen Snellink en Willem Cuiper nu Tijman in qualiteit als
mombaren over hare stiefzoon Swier Snelling, ter andere zijde. En eene wettige scheidinge en delinge
gehouden in voegen en maniere als volgt.
Zal de stiefzoon Swier Snelling buiten en behalven hetgeen hem voor moederlijk goed bij maagscheidinge
in dato den 2 mey 1767 opgerigt welke in hare volle waarde laat berusten is bewezen, voor vaderlijk goed
trekken en genieten eene somma van een hondert en twee en veertig gulden, f 142, zijnde zijn volle
aandeel zoo met den annexen inventaris te ersien is. Blijvende daar voor mede verhypotiseerd ende
verbonden al dese landerijen en hooyland die bij den gemelden maagscheiding de dato 2 may 1767 staan
gespecificeerd. Welke somma hij Swier Snelling niet eerder zal kunnen vorderen dan wanneer hij vijf en
twintig jaaren oud is. Zullende egter de moeder voornoemd gehouden wesen den interest van
voorschreven somma te betalen zoodra hij de twintig jaaren zal bereikt hebben en wel tegens drie gulden
van het hondert.
Zullen de vier kinderen met namen Mannes, Jan, Jan Hendrick en Jenneken ieder voor vaderlijk goed
trekken ende profyteren wanneer vijf en twintig jaaren oud zijn of komen te trouwen eene somma van
seventig gulden, zegge f 70. Wordende bovendien aan de dogter Jenneken belooft een zwart kleed, kiste,
bedde met zijn toebehoor en een melkgevende koe en de zoons ieder wanneer vijftien jaaren oud zijn een
guste beest en een kiste.
Blijft voor het in bovenstaande articul vermelde verbonden een stuk land groot 10 schepel den Breewinkel

genaamd en voorts generaal alle roerende en onroerende goederen.
Beloofd de moeder alle haare kinderen behoorlijk te school te zullen laten gaan, lesen en schrijven te laten
leren en haar verders in de vreese Gods op te voeden en te alimenteren.
Zoo het onverhopelijk mogte te gebeuren dat een van dese kinderen buitens huis zijnde ziek of zugtig
wierden, zal het hun toestaan weder eenen vrijen toegang in het huis te mogen nemen en komende te
sterven zal het aan thans bewesene aldaar verblijven waarvoor men hun dan een eerlijke begraffenisse zal
moeten nageven.
Blijft de moeder in het volle besit van den gehelen boedel, zoo als op den annexen inventaris staat
geregistreerd. Waartegens zij dan gehouden zal zijn alle de schulden te moeten betalen.
Waarmede dan dese maagscheidinge is besloten en door haar Geesken Stoevelman weduwe Snelling en
gesamentlijke mombaren neffens aanwesende getuigen eygenhandig getekend en gehandmerkt. Zullende
dese dan ten fine van approbatie en registratie aan den heer rigter van Kedingen worden gepresenteerd en
zijn hier van twee al eensluidende gemaakt.
Actum op de plaats Snelling den 1 nov. 1781.
Geesken Stoevelman weduwe Snellynk, dit is het Y merk van Willem Cuiper eigenhandig getrokken,
Arent ter Duis als mombar, Gerrit Rengerink als mombar, dit is het mark Y van Harmen Roelvink als
momber eigenhandig getrokken, dit is Y merk van Willem Cuiper als momber eigenhandig getrokken,
Wilhelm Jalink als getuige, W.J. Welmers als getuige.
Inventaris van den gemeenschappleijk boedel en goederen toebehoorende aan Geesken Stoevelman
weduwe Berent Snelling en derselve vier minderjarige kinderen met nemane Mannes, Jan, Jan Hendrik en
Jenneken bij wijlen haaren eheman in egte verwekt, als ook zoo verre vaderlijk goed betreft aan haaren
stiefzoon Swier Snelling.
Vermits het huis met een gaardeken beswaard is met een jaarlijksen uitgang van seven gulden, zoo hebben
de gesamentlijke mombaren met de moeder goedgevonden het zelve daar voor buiten taxatie te laten.
Het Leemstukke groot 2 mudde gesaay getaxeerd op f 480.
Den Klingenhang groot 6 schepel f 360.
Den Elshof kamp groot 4 mudde f 960.
Den Grooten Berg 10 schepel f 600.
De Smalle Winkel 5 schepel f 300.
De Breewinkel 10 schepel f 600.
Het Loo stuk vier schepel f 240.
Het Kleine Loo 1 schepel f 60.
Den kamp voor het huis 3 mudde groot f 720.
Het Gaardenland f 180.
11 dagwerken hooyland saamen f 660.
Den inboedel des huises f 250.
Te samen f 5440.
Schulden ten laste van den boedel
Een gevestigd capitaal ten profijte van ten Cate te Almelo groot f 2500.
Egbert Snelling f 334.
Swier Snelling f 100.
Willemina Snelling f 100.
Jenneken Snelling f 100.
De erven van Aaltjen Snelling f 100.
Nog aan de kinderen te samen 4 koejen en een paard getaxeerd op f 150.
Lopende schulden f 600.
Te samen f 3987.
Dit is dan ten profijte van den gemeenen boedel nog overig f 1423.
Zijnde al de voorenstaande landerijen tienbaar en verklaren de ondergetekenden gesamentlijk den boedel
na haar beste geweten te hebben getaxeerd ende opgenomen.
Aldus getekend en gehandmerkt op het erve Snelling den 1 nov. 1781.

Getekend. Geesken Stouvelmans weduwe Snellynk, dit is het Y mark van Willem Cuiper eigenhandig
getrokken, Arend ter Duis als momber, Gerrit Rengerink als mombar, dit is het Y merk van Harmen
Roelvink eigenhandig getrokken, dit is Y het merk van Willem Cuiper eigenhandig getrokken, Wilhelm
Jalink getuige, W.J. Welmers getuige.
En hebben voorgemelde weduwe en mombaeren met handtastinge in eedes plaatze verklaard den boedel
zo veel mogelijk opgenomen te hebben en de kinderen niet benadeelt te zijn; voorts dat zij mombaeren der
kinderen interesse zullen bevorderen als regtens. Hendrik Jalink verwalter rigter.
1781 den 16 nov. heeft Fenneken Beltman eerstelijk getrouwd geweest met Jan Schottink bij wien zij
in echte heeft geteeld eene zoon met name Jan en in een tweede huwelijk met Jan Fruink bij wien zij
in echte geteeld een zoon genaamd Gerrit en twee dogters met naamen Aaltjen en Berendina aan mij
overgegeven de hier ondestaande kinderscheidinge en mombaarstellinge en worden bij deesen tot
mombaeren aangesteld Albert Fruink nu Peet Albert en Belt Jan en word dus den kinderscheidinge en
mombaerstellinge door mij in qualiteit als rigter van Kedingen geapprobeerd.
Maag en kinderscheidinge van Fenneken Beltman en haare minderjarige kinderen van den overleden Jan
Fruink de goederen en den inventaris aan een ieder kind bewesen met aan Aeltjen f 5-5, Jan Henderik f
5-5, aan Gerrit f 5-5, aan de meisjes een ieder een paar bedden met sijn toebehoor en aan Gerrit een kiste.
En tot momboiren aangesteld Albert Peetman en Jan Beltmans en word tot onderpand gesteld een stuk
land in den kamp den Timphoek om zig bij onverhoopte misbetalinge kost en schadeloos te verhalen en de
kinderen hier in het huis onderhouden worden en na de schoole laten gaan om het leesen en schrijven te
laten leeren.
Getekend in Stokkum den 14 nov. 1781.
Dit is het Y mark van Fenneken Beltman als moeder, dit is het Y mark van Albert Peetman als momboir,
dit is het Y mark van Jan Beltmans als mombaer, Garrit Jan Haver als getuige, Jan Alink als getuige.
Eventaris van Fenneken Beltmans weduwe van van den overleden Jan Fruink.
Schuld aan Frans de Wolf f 224.
Aan deselve schuld f 125.
En aan de voorzoon Jan f 300.
En een koe en de goederen getaxeerd op een summa f 900.
Blijft over f 251.
Dit is Y mark van Fenneken Beltmans als moeder, Hendrik Jalink verwalter rigter.
1781 den 11 december zijn alhier bij mij geweest Jan Closters en Hendrik Wannink en te kennen
gevende dat Jan Closters weduwenaar van wijlen Harmina Hesselink voor ongeveer 5 weken op het
Hesselink is overleden en nalatende vier onmondige kinderen met namen Arent, Jenneken, Jan
Harmen en Jan. En het noodzakelijk is dat dezelve onmondige kinderen met voogden worden voorsien.
Zo worden zij Jan Clossers en Hendrik Wannink mits deesen door mij als rigter van Kedingen tot voogden
aangesteld en verklaren zij die bij deesen aan te nemen.
Hendrik Jalink verwalter rigter.
Inventaris van de nalatenschap van wijlen Jan Clossers en Harmina Hesselink nagelaten.
Drie stukjes bouwland gelegen in den Stokkumer esch uit het Aalings erve aangekogt groot ses schepel
gesaay leenhorig aan de provintie Overijssel waardig f 300.
Den kamp bij het huys groot 18 schepel tiendbaar getaxeert op f 60.
12 schepel waardig f 1080.
Een en een half schepel van Hoestink land f 112.
Een en een half schepel tiendbaar f 75.
Huys en gaarden f 350.
Een stuk land bij Varenhorst in Markel f 500.
Hesselinksbroek f 600.
Een hooymate in het Stokkumerbroek dog die zoo hoog beswaart is met verpondinge van andere landen
die vrij verkogt zijn dat denzelven last de opkomsten evenaart of overtreft.

Beesten
Een paard waardig f 50.
Ses beesten getaxeert op f 130.
Een varken f 3.
Besaay en mest f 100.
Inboedel
Een koper ketel, twee potten, een pan, een coffyketel, een trekpot, twee wateremmers, eenige schotels,
tinnen lepels en vorken, twee paar bedden en toebehoor.
Bouwgereedschap
Een kar, een ploeg, egge en verdere bouwgereedschap te samen getaxeert op f 75.
Zoo dat zig de waarde des boedels zal bedragen f 3075.
Schulden
Aan W.J. Welmers uit hoofde van een obligatie geleent gelt met intressen samen f 567-9.
Aan Berend Wannink volgens obligatie f 330.
Aan Jan Wansink obligatie met intressen f 318.
Aan Dijk Arend obligatie en rente f 272-10.
Aan Arend Leferink obligatie en rente f 106.
Aan Jan Oolbrink geleend geld f 85.
Aan boer Hendrik geleend geld f 75.
Aan B. Rosendom f 52-10.
Aan Jan Greven f 5.
Aan J.H. Koyers arbeidsloon f 30-16.
Aan Klossers verpondinge f 5-18.
Aan ten Hengel volgens rekening f 8.
Aan ten Cate f 3-6.
Aan Snell te Deventer f 8.
Aan knegteloon dat de vader Jan Klossers aan sijn soon Arent had toegelegt f 180.
Aan de bakkers f 11-18.
Aan de smit Hallers f 2.
Aan de schoenmaker Heilerzig f 4.
Aan de kuyper Dijkkink f 1-11.
Te samen f 2067-18.
De waarde des boedels zal zig plusminus bedragen f 3075.
De schulden bedragen sich f 2067.
Zoo dat den rijkdom des boedels buyten hetgeen voor twee derden sig bedraagen f 1008.
Aldus nae onse beste wetenschap geinventariseert en getekent.
Markelo den 1 maart 1782.
Was getekend. Jan Klosters, Hendryk Wannink.
Op dato ondergeschreeven is tusschen Jan Klossers en Hendrik Wannink als mombairen over de
minderjaarige kinderen van Jan Klossers en Harmina Hesselink met name Arent, Jan Harmen, Jan en
Jenneken als mede Hendrik Wissink en zijn vrouw Grietjen Klossert tutore marito, alle als nagelaten
kinderen en erfgenaamen van voormelde ehelieden wijlen Jan Klossert en Hermina Hesselink, na
naukeurige opneminge en waarderinge des boedels deze volgende erfmaagscheidinge opgericht.
Zal den oudsten zoon Arend Klossers op Hesselink in vollen eigendom hebben en behouden alle de gerede
en ongerede goederen, zoo leen als allodiaal, mitsgaders alle actien en crediten des boedels niets daarvan
uitgezonderd, zoo en invoegen denselven door gemelde ouderen is beseten en met doode nagelaten.
Waartegens gemelde zoon Arend tot zijn privative laste neemt alle de schulden en verpligtingen hoe ook
genaamt op voormelden boedel leggende.
In het bijzonder zal hij Arend Klossers of Hesselink gehouden en verpligt wezen zijnen oom Harmen
Hesselink te onderhouden en te verplegen invoegen op dezen conditien als bij contract van den 29
september 1757 door de ouders van Jan Clossers en Hermina Hesselink is bedongen en beloofd.

Alsmede zal hij Arend Clossers verpligt wezen zijne broeders Jan Harmen en Jan en sijne suster Jenneken
in het ouderlijke huis te onderhouden in eeten en drinken, linnen en wullen en wat zij wijders tot hunne
nooddryft en verpleginge nodig hebben tot tes tijd dat zij zullen in staat zijn bij een ander de kost zelve te
kunnen winnen en verdienen. En zoo sij te samen of een van hun ongetrouwt zijnde, ziek of zuchtig
worden dat zij bij een ander de kost niet meer kunnen verdienen, dan zullen zij altoos een vrijen ingank op
de plaatse Hesselink hebben en door hun broeder moeten worden verpleegt. En bij overlijden eerlijk
worden begraven mits dat zij na hun vermogen huys beste helpen daar en na hun dood hunne nalatenschap
aan Arend Clossers of Hesselink zal verblijven zonder daar van iets hoe genaamd uit te keren.
Zal gemelten Arent Clossers verpligt zijn aan zijn broeders Jan Harmen en Jan Clossers of Hesselink te
moeten uitkeren als zij komen te trouwen of vijf en twintig jaaren oud zijn, ieder een guste twee jarig
koebeest, op een na het beste uit den stal, en ieder twee hondert gl aan geld en Jan een kiste.
Aan zijne suster Jenneken als zij komt te trouwen of vijf en twintig jaaren oud is een bruidskleed
bestaande in een swart jak en een swarte rok, een swarte streepte rok en een swarte zijde schorteldoek met
verder toebehoor nae buurlijke wijse. Voorts twee twiltogen bedden met haar toebehoor, twee paar laken
en twee paar kussensloopen en dertig elle vlassen doek, tien elle ganseogen en thien ellen breeddoek,
mitsgaders een koebeest en twee hondert gulden aan geld.
Maar indien het gebeurde dat een der voormelde broeders of suster kwam te sterven voor dat zij trouwde
of vijf en twintig jaaren oud waaren, in dien vall zal van dat gedeelte van den overledene aan Arend
verblijven zonder daarvan iets aan de andere uit te keeren.
Zal gemelden zoon Arent nog uitkeeren aan zijn swager en suster Hendrik Wissink en Grietjen Clossers of
Hesselink eene summa van twee hondert guldens eens.
Waarmede dan deze erfmaagscheidinge door de condivedenten en erfgenaamen in hoofd deezes gemeld
met verdere aanwesende getuigen is getekend en zal deeze ten eynde om te Stockkem als na regten ten
fine van approbatie aan dezen wel edelen gerigte worden geapprobeert.
Acte in Markelo den 1 maart 1782.
Was getekend. Jan Klosters, Hendryk Wannink, Hendryk Wissink, Griete Klossers, Willem Kusbeldes als
getuige, W.J. Welmers als getuige, H.K. van Surel als getuige, J.B. Auffemorth als getuige.
Also door het overlijden van Tonis Meenderink op Stratemans denzelven heeft nagelaten de
weduwe Janna Stratemans met een kind Willemina genaamd. En bovengenoemde weduwe haar
broodwinning niet kunnende voortsetten sonder zig wederom in echte te begeven, het welke niet kan
geschieden alvorens een wettelijke kinderscheiding en mombaarstellinge zijn gedaan tussen haar en
bovengemeld kind bij Tonis Meenderink in echte verworven. So is het dat wij op heden dato
ondergeschreven dese kinderscheiding en mombaarstelling tussen gemelde Janna Stratemans en haar
onmondige kind Willemina genaamd bij Tonis Meenderink egtelijk geprocereerd, volgens landregt
wettelijk gemaakt hebben op conditien als volgd met goedvind der mombaeren en nabuiren.
Eerstelijk Gerrit Jolink en Hendrik Meenderink nemen aan de momberschap als getrouwe mombaeren
voor het onmondige kind voornoempt waar te nemen en te doen als het getrouwe mombaeren verpligt zijn
te doen.
Ten tweden de onmondige pupil door bovengemelde Tonis Meenderink nagelaten bij Janna Stratemans
echtelijk verwekt, sal volgens bevinding en daarvan opgerigten inventaris voor zijn vaderlijk goed hebben
de somma van drie hondert gl aan contant geld en twee bedden met haar toebehoren, een twiltogen en een
linnen, 2 paar lakens, twee paar kussentogen, 30 elle vlassen doek, 10 elle pellen, 10 elle breetdoek, 10
elle tierentij. En als zij koomt te trouwen een bruidskleed, een rasemarokken jak en sergededammen rok
en zijden schorteldoek; met een koe en des vaders kiste en klederen; hetwelke alle aan haar zal moeten
betaald worden als zij kompt te trouwen of twintig jaaren oud zal zijn. En boven dit voornoemde zal het
bovengenoemde kind op het goet Stratemans opgevoed en groot gemaakt worden en na huis vermogen in
eten en drinken neffens kledinge onderhouden worden en behoorlijk ter schoolen gesonden worden om
lesen en schrijven te laten leren en verder in alle christelijke deugden opgevoed te worden.
Ten derden de voornoemde mombaeren Gerrit Jolink en Hendrik Meenderink nevens de nabueren Jan
Leuvelink en Jan Dijkink alle onder de klokke Markel gerigte Kedingen gehorende alwaar het plaatsjen

Sratemans en alle de goederen op nevens gaande eventaris gesteld gelegen zijn, verklaren en nemen aan
verder volgens landregte gerigtelijk te verklaren dat het onmundige kint niet benadeelt is maar na waarde
der goederen onder aftrek der schulden is toegelegd in deezen, hetgeen haar wettig komt. En vermits tot
een vast hypotheek en onderpand voor het geene dit genoemde pupil in deezen is toegelegd gesteld worde
het hooyland het Apengoor genaamd. Zo nemen wij ondergetekende mombaren aan om van nu voortaan
en gevolglijk tot alle voordeel van het bovengemelde onmundige kind te doen als getrouwe mombaeren
verpligt zijn te doen en ons naa landregte te gedragen in dezen, om deeze gerigtelijk te laten
prothocolleren.
In kennisse der waarheid en om te strekken na behooren is deeze alhier op het goed Stratemans in Markel
vervaardigd en opgerigt op dato den 3 jan. 1782 en door Janna Stratemans en haaren verloofde en
aanstaanden bruidegom Gerrit Hoffes en de mombaren en nabuiren ondertekend.
Getekend en gehandmerkt. Janna Straten, dit Y merk van Gerrit Hoffes eigenhandig getrokken, dit is Y
het merk van G. Jolink als mombaer, Hendrik Meenderink mombaer, Jan Leuvelink als getuige en nabuir,
Jan Dijkink als getuige en nabuir.
Staat van eventaris waarop alle goederen, so roerende als onroerende, door Tonis Meenderink op
Stratemans so als hij die met voorschreven Janna Stratemans in eigendom heeft gebragt zijn en de welker
bevinding en gedane taxatie door de mombaeren Gerrit Jolink en Hendrik Meenderink onder assistentie
van Jan Leuveling en Jan Dijkink als nabuiren de kinderscheiding is opgerigt.
Aan eigendoemelijke goederen volgens gedane taxatie door mombaeren en nabuiren zijn bevonden
Huis en hof ter waarde van f 800.
Een stuk bouwland de Braake genaamd gelegen in den Stokkumer esch f 200.
Een stukjen land onder Markel de Ribbe f 100.
Een stukjen land onder Markel den Barg f 80.
Een stukjen land Klootskamp genaampt f 100.
Een hoek hooyland in het Apengoor f 860.
Aan roerende goederen bevonden
Twee paarden waardig f 60.
Vier beesten waardig f 70.
Een oude boeren wagen en oude ploeg f 30.
Den inboedel des huis waardig bevonden f 40.
Samen f 2360.
Tot laste van bovenstaande goederen bevonden
Aan obligatien f 1400.
Aan Janna Stratemans zusters en broeders volgens maagscheid den 10 febr. 1777 opgerigt aan geld en
goederen, beesten, linnen en wullen f 200.
Aan losse boedel schulden bevonden f 100.
Samen f 1700. Blijft suiver over de som f 660.
Dat op dien eventaris alle goederen, zo roerende als onroerende, gebragt zijn die Tonis Meenderink en
Janna Stratemans te samen in staande ehe in eigendom beseten hebben en dat deselve na waarden
getaxeerd zijn en de schulden die daar genoempt zijn alle wettelijk en na de zuivere waarheid is. Sulks
nemen wij ondergeschreven mombaaren en nabueren aan om met gerigtelijke verklaring zo als den heer
rigter van Kedingen zal goedvinden en bevestigen.
Actum Markel den 3 jan. 1782.
Het Y mark van Garrit Jolink als momber, Henderik Meenderink als momber, Jan Leuvelink getuige en
nabuir, Jan Dijkink als getuige en nabuir, Hendrik Jalink verwalter rigter.
1788 den 18 febr. heeft Gerrit Meenderink in plaatse van zijn wijlen broeder Hendrik Meenderink de
verklaringe als voogd over het minderjarige kind van wijlen Teunis Meenderink op Straatmans in gevolge
landregt afgelegd. Berends verwalter rigter.
Noodgerigte gehouden binnen Goor den 17 mey 1782.
Gesubstitueerde verwalter rigter H. Borcharts. Assessoren dr. J.H. Jalink en B. Jalink.

Vermits Willem Swofert en desselfs huisvrouw Hendrina Tibbert beide zeer subiet overleeden zijn
en nalatende een minderjarig meysjen genaamt Janna Swofert. Zoo zijn door mij gesubstitueerde
verwalter rigter voornoemt over gemelde minderjarige kind tot mombaren aangestelt Gerrit Vorsgesank en
Teunis Tibbert als sijnde de naaste en bekwaamste bloedverwanten. Voorts zijn gemelde mombaaren
gecompareert en hebben bij handtastinge in eedes plaadse verklaart de mombaarschap op zig te nemen
onder belofte haar pleegkind en goederen na haar beste vermogen voor te staan, te defenderen en bij te
staan. Zoo en als goede mombaren na regte verpligt zijn te doen en voorts in alles zig te zullen gedragen
zoo en als de wet in deesen requireert.
Inventaris van het erve Zwofers in Elsen gehorende onder het rentampt van Sipculo en Albergen welke
bewoond hebben wijlen Willem Zwoffers met Hendrina Tibben beide overleden en welke nagelaten
hebben een onmundig kind genaamt Janna; wegens schuld en onschuld soo verre het ons bewust of
bekend is Gerrit Vorsgesank en Tonis Tibben als voogden en mombaren van het onmundige kind.
Eerstelijk vaders en moeders kisten, met het geene daar in is, van het onmundige kind.
Tweden den inboedel des huises
Een paard, eene koe en een kalf, eenen koperen ketel en beddinge en 7 schapen, een wagen, een ploeg en
den inboedel. Na onse beste geweeten gerekend op eene somma van f 140.
Ten derden het zaadgewas op die landerie op het voornoemde erve, den Groten kamp genaamt groot
ongeveer 7 mudde gesaay met rogge, 3 mudde gesaay met rogge genaamt den Brake samen tien mudde,
met boekweyte besaayt ongeveer 9 mudde land na onse beste geweeten en hoffland ongeveer 6 schepel
gesay dat bepoot en besaayd word. Ten profijte van den broeder van Zwofert Willem behoud dese 7 ymen
en 18 schapen.
Ten vierden die schuld soo verre zij ons bekend is
Van agterstandige verschuldigde pagt f 300.
Van heeren lasten bij die rigter ongeveer f 120.
En van die kleine reliqua een som f 160.
Aan Giel Arend Jansen die smit debet f 5.
Aan burgermeester Gerrit Stokkers die schoenmaker debet f 4.
Aan de weduwe Bruggink van groeven doodschuld debet f 14.
In Elsen aan Wassink Arend van vier doodvaten debet f 16.
Aan de gebroederen van Gerrit Jansen f 15.
Te Goor Hendrik Wolters aan winkelwaren rekeningen f 3.
Jan ten Cate f 2.
Dese benoemte schuld die ons zo wel bekend is en verder moet zig het ander bij die stukke daar blijken.
Zoo hebben wij dit gedaan zonder arg ofte list.
In waarheids oirconde Elssen den 23 maey 1782.
Noodgerigte gehouden Goor den 28 mey 1782.
Coram gesubstitueerde verwalter rigter H. Borcharts. Assessoren dr. J.H. Jalink en Jan ter Welle.
Op heden den 21 may 1782 is er een vrindelijke maagscheidinge gemaakt of geholden tussen Jan
Stoelhorst wedeman van wijlen Jenken Berends en van haar minderjarige kinderen in egte verwekt,
een sone Wolter en ook een sone Berend en ook een dogter Berendina. En wel in presentie van die
naaste bloetmombaeren Gerrit Plasman en Jan Lammers en verder bloetvrinden en bijgeroepen getuigen
op manniere als volgt.
Ten eersten zoo zullen dese voornoemde kinderen hebben te trekken voor moederlijk goed ieder een
somma van 30 gulden, de sone Wolter ook een tweejarig beest en de sone Berend sal ook hebben voor
moederlijke goed 30 gulden, segge dertig gulden, ook een tweejarig beest wanneer is veertien jaar oud
geworden. En zal ook dogter Berndina hebben 30 gulden, segge dertig gulden en ook een bovenbedde en
onderbedde, twee kussen, een puluwe en wel met veeren gestopt, twee paar laaken, flassen doek en ook
twee kussenslopen. De dogter Getruit zal ook voor moederlijk goet hebben te trekken een somma
van 30 gulden, maar bedden en bruidskleeren is haar bereids bij maagscheiding op den 24 majus 1772
toegewesen. Berndina zal ook hebben een rasemaroken jak en ook een sasydamen rok en ook een sieden

voorschort. Zo zullen dese voornoemde kinderen haar moederlijk goet niet eer als sie 21 jaar oud
geworden of wanneer sie komt te trouwen en sullen die voornoemde kinder het hebben te pretendeeren.
Ten tweden zo belooft die vader dese kinderen na het huis en zo vele hem doenelijk is in des Heeren vrese
op te voeden, lezen en schrijven te laten leren en in eeten en drinken te onderhouden, in linnen en wollen
en wat haar lijfes toebehoort te onderhouden tot des tijds toe sij in staat zijn om te dienen. Voords zo lange
ongetrouwt zijn eenen vrijen ingank sult hebben op het plaatsjen Berends genaamt en sulken gevalle na
het huis vermogen opbrengen in eeten en drinken, gelijk het huis vermag. Te sterven komende zoo zal het
beloofde tot huis vallen en wesen. Daarvoor ter erden besteten worden maar ter sterven komende zal het
vervallen van het ene kind op het ander.
Ten derden voor dit en alles stelt die vader ten waaren onderpand den Belt genaamt naast Jan Lammers
zijn lant en door haar zelven wordende gebout onder Markel gelegen. Ten einde de mombaaren der
kinderen in kas van misbetalinge haar ten allen tiden kost en schadeloos kunnen en mogen verhalen.
Ten vierden dese mombaren in desen gemelte onder Markel wonende verklaren na hun besten wetenschap
hyr in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te zijn. Derhalven worden die heer rigter van
Kedingen versogt deses van gerigdswegen te mogen approberen.
Dese ten werde orkonde is deeses door die vader en die mombaren en getuigen sonder erg of lyst getekent
binnen Markel op dag en datum als boven.
Was getekent en gehandmerkt. Jan Stoelhorst, Jan Lammers als momber, dit is het Y merk van Gerrit
Plasmans als momber, Jan Brinkmans als getuige, Jan Klumpers als getuige, gesubstitueerde verwalter
rigter H. Borcharts, assessoren dr. J.H. Jalink en Jan ter Welle.
Voorenstaande kinder of maagscheidinge word door mijn geaccordeert en geapprobeert en de mombaren
hebben bij handtastinge in eedes plaatse verklaart de kinderen in deesen niet benadeelt te hebben.
Was getekent. H. Borcharts gesubstitueerde verwalter rigter.
Staat en inventaris van den boedel en de goederen die Jan Stoelhorst en wijlen Jenneken Berendsen
overleden binnen Markel ten behoefte van haare kinderen als erfgenamen en gestelt in guldens, stuiver en
penningen na advonant als volgt.
Onroerende goederen
Ten eersten een huis met een gaarden staande en gelegen tussen Jan Lammers zijn huis en Derk Endemans
zijn huis getakseert de somma van f 500.
Ten tweden een stukke land gelegen in den Oord es met de eene zijde langs Egbert Leuverink sijn lant en
de andere zijde langes Jan Volkerink zijn lant getakseert de somma van f 150.
Ten derden een dagwerk hoylant gelegen bij de Visgers in het Markelerbroek getakseert de somma van f
50.
Ten vierden drie dagwerk hoiland genaamt het Slag gelegen tussen Kistemaker en Stegemans zijn land
getakseert f 250.
Roerende goederen
Ten eersten 1 paart getakseert f 40.
Ten tweden drie koejen getakseert f 60.
Ten derden 4 kalver getakseert f 20.
Ten vierden een karre en ploeg en egden en verder boumansgereetschap bij malkanderen getrokken
getakseert f 10.
te samen f 1080.
Ten sesden den boedel des huyses bij malkanderen getrokken getakseert de somma van f 20.
Axtien en onschulden worden daar bevonden tot laste des boedels
Voor eerst komt toe weduwe Dokhoren bij obligatie f 25.
Van den Blauwen (Nijmeyer) bij obligatie f 25.
Van Gerrit Krabbenbos bij obligatie f 25.
Van Berend Stoelhorst bij obligatie f 25.
Aan losse schulden bij malkanderen getrokken de somma van f 50.
Het kind bij Gerrit Keuttink verwekt is toegelegt bij maagscheid f 700.
Samen f 850.

So is desen eventaris van twee naburen getekent en dese goederen die Jan Stoelhorst en sijn overleden
vrouw Jenneken Berends te samen beseten hebben hierop op gestelt en hun marken eygenhandig
ondergetekent den 21 majus 1782.
Was getekent en gehandmerkt. Jan Stoelhorst, dit is het Y mark van Gerrit Plasmans als momber, Jan
Lammers als mombaar, Jan Brinkmans als getuige, Jan Klumpers als getuige.
Alzo door het overlijden van Jenneken Oolbrink dezelve heeft nagelaten haaren man de
weduwenaar Hendrik Wannink met drie minderjarige kinderen twee zoons Hendrik en Jan
genaampt en eene dogter Hendrika genaampt. En genoemde weduwenaar sijne bouwerie niet na vereys
kan voortsetten buiten sig wederom in egte te begeven. Het welke niet kunnende nog mogende doen
alvorens een behoorlijke kinderscheidinge en mombaarstellinge tusgen hem en zijne drie kinderen
opgerigt worden. Soo is het dat den voornoemden weduwenaar H. Wannink als voogden en mombaren
over de voornoemde onmondige pupillen ter andere sijden overeengekomen sijn naar bevinding der
goederen volgens den daarvan opgerigten eventaris.
Eerstelijk den weduwenaar H. Wannink zal alle de goederen, zoo roerende als onroerende goederen, die
hij met zijn overleden huisvrouw J. Oolbrink in eygendom beseten heeft door hem in eygendom
behouden, mids daarvan uitkeerende aan zijne drie kinderen voornoemt drie hondert gulden, waarvan
ieder kind hondert gl zal trekken als zij komen te trouwen of 25 jaar oud zullen zijn. En de beide zoons
daar en boven ieder een tweejarig beest als zij 15 jaren old zullen zijn geworden. En het meisjen boven de
hondert gl eene koe als zij komt te trouwen met twee bedden, een twiltogen en een linnen met haar
toebehoor en een zwart bruidskleed, een sarsydeden rok, een rasemarokken jak, 15 ellen smaldoek. En de
twee soons ieder een lakens onderkleed, hetwelke alle aan voornoemde kinderen betaalt zal worden als zij
komen te trouwen en ieder zoon een kiste.
Ten tweden boven het genoemde sullen die gemelde kinder na huises vermogen op het goed Wannink
opgevoet en grootgemaakt worden en ordentelijk ter school gesonden om lesen en schrijven te laten leren;
siek of sugtig sijnde altoos haaren toevlugt daar mogen houden en verpleegt moeten worden met alle het
behoeftige. Te sterven komende sal de halfscheid van des overledens nalatenschap tot huis beste voor eene
eerlijke begrafenis verstaan en die andere halfscheid op de langstlevende van haar versterven.
Ten derden tot een hypotheeq en onderpand van hetgeen de onmondige pupillen hier voren is toegelegt
twee dagwerk hooiland agter de Diepenheimer windemolen en twee schepel bouland tusgen Lubbers en
Letink land.
Ten vierden de mombaren voornoemt nemen aan ten behoeve van de onmundigen alles te doen wat
getrouwe voogden verpligt zijn en zig daartoe voor den edele gerigte van Kedingen waaronder behoren
volgens landregt vervolglijk te submitteeren en deese te laten prothocolleren.
Dit aldus gedaan op het erve en goed Wannink in de boerschap Stokkum en om te strekken na behoren en
door H. Wannink en de gestelte voogden G. Oolbrink en J.H. Welmers nevens twee nabuiren als getuigen
ondertekent op dato den 22 may 1782.
Was getekent en gehandmerkt. Hendrik Wannink, dit is het Y mark van Gerrit Oolbrink als momber, Jan
Hendryk Welmers als mombaar, Hendrik Roelvink als nabuyr, Gerrit Hendrik Siggers als nabuir.
Staat van inventaris van alle zoo roerende als onroerende goederen door Hendrik Wannink en Jenneken
Oolbrink te zamen in egte beseten en door het overlijden van gemelde J. Oolbrink aan haare man nu
weduwenaar met zijne drie kinderen nagelaten.
De vaste goederen zijn een stukjen bouland 3 schepel gesay groot gelegen in den Stokkumer es tussen
Lubbers en Hoevink land sijnde leenhorig f 150.
Nog een dito groot 3 schepel gezay tusgen Lubbers en Weerts land leenhorig f 150.
Nog een stuk bouland de Kunne genaamt groot 10 schepel gesaay sijnde tiendbaar f 300.
Nog een stukjen bouland groot 2 schepel gezaay tusgen Lubbers een Letink land f 100.
2 dagwerk hooyland in de Leusmaat f 200.
2 dagwerk aan de Diepenheimse windemolen f 200.
Een dagwerk bij het Hoogelaar f 100.
De mobile goederen bestaan in drie paarden waaronder 2 heel oude te zamen waardig f 70.

9 beesten te zamen waardig f 140.
2 varkens waardig f 30.
Wagen, ploeg en verder bouwgereedschap met den inboedel en alle andere meubelen f 170.
Samen f 1610.
De schulden tot laste van dese boedel zijn een obligatie aan de Diepenheimse wind en watermolenaar
groot met de intrest f 350.
Aan de hoog geboren heer graaf van Wassenaar wegens verschoten pagt f 200.
Aan Tonis Ikkink f 115.
Aan de weduwe Welmers f 50.
Aan den ontfanger f 40.
Aan loon der dienstboden f 50.
Bij de smit en schoenmaker f 20.
Aan Hoestink en Meenderink des weduwenaars swagers te zamen f 125.
Aan Jan Oolbrink f 50.
Samen f 1000.
So dat alles was de waarheid des boedels volgens taxatie van de andere zijde bedraagt f 1610.
Waar afgetrokken zijnde de schulden tot laste van die zijde f 100.
Overig blijft f 610.
Dat op deesen eventaris alle roerende en onroerende goederen gebragt en gestelt zijn die H. Wannink met
zijn overleeden huisvrouwe Jenneken Oolbrink in egte beseten hebben en die goederen door mede
ondergetekende nabuiren van gemelde H. Wannink onder goetkeuring ondertekening van Gerrit Oolbrink
en Jan Mensink wegens als voogden van de minderjarige kinderen van H. Wannink en Jenneken Oolbrink
in egte verwekt en na waarde getaxeert en gementioneert zijn en alles volgens landregt en gedaan te
hebben voor het wel edelen gerigte van Kedingen.
Actum Stokkum den 22 may 1782.
Was getekent en gehandmerkt. Hendrik Wannink, Gerrit Hendrik Siggers als nabuire, Hendrik Roelvink
als nabuure, Jan Henderik Welmers als mombaar, dit is het Y mark van Gerrit Oolbrink als mombaar, Jan
Lubbers als getuige, Hendrik Meenderink als getuige.
Actum den 1 july 1782.
Coram H. Borcharts gesubstitueerde verwalter rigter. Assessoren G.D. van Ingels en C. Soeters.
Alzo door het overlijden van Hermina Slabbers gewesen huisvrouw van Arend Wensink op het
plaatsjen Smits onder Markel gelegen en heeft nagelaten een onmondig kind Janna genaampt
benevens haaren man Arend Wansink. En genoemde weduwenaar sijn broodwinninge niet na behoren kan
bevorderen tenzij hij zig wederom in egte begeve, dog zulx niet kunnende doen voordat behoorlijke
kinderscheidinge en mombaarstellinge uit name van hem en zijn onmundig pupil gedaan worde.
So is het dat de weduwenaar A. Wensink ter eener en Harmen Nijland op Slabbers en Berend Berends als
voogden voor het onmundige kind ter anderen zijde te samen overeengekomen sijn als volgt.
Eerstelijk zal meergemelde weduwenaar A. Wensink alle de goederen, zoo roerende als onroerende, in
eygendom behouden met alle desselfs lusten en lasten zoo als die tegenswoordig beswaart sijn en door
hem beseeten worden.
Ten tweeden het onmundige kind sal daar van voor moederlijk goed hebben 500 gl, segge vijf hondert gl,
aan contant geldt. Welke penningen aan haar sullen moeten betaalt worden als het agtien jaaren old
geworden is. Daar en boven zal hetzelve wanneer zij koompt te trouwen hebben te trekken 4 stuk linnen
ieder 10 ellen met een zwart rasemarokken bruitskleed en een jak en rok bestaande met een swart sijden
schorteldoek; benevens twee twiltogen bedden met toebehoor en 3 paar lakens met 3 paar kussentogen. De
bedden zullen 26 elle moeten zijn tot peuluwe en kussens mede genoegsaam, agt stoelen en een wiel als
mede des moeders kiste en wat daar in bevonden word.
Ten derden boven dit sal het onmundige pupil op het plaatsjen Smits groot gemaakt worden en in eeten en
drinken, kleragie en alle het nodige na huis vermogen besorgt worden; ook behoorlijk ter schoolen bestelt
worden benevens nayen te laten leeren. Te sterven komende zal alle zijne nalatenschap tot huis beste

versterven, maar hare wullen klederen bij haaren dood betekent zullen voor de kinderen van Harmen
Slabbers des overleden susters kinderen versterven.
Ten vierden de mombaren H. Slabbers en Berend Berendsen nemen aan om alles te doen wat getrouwen
voogden verpligt zijn en subanteeren sig om zulks voor den edelen gerigte van Kedingen volgens
landregte aan te neemen.
Ten vijfden voor vast hypotheeq en onderpand word gestelt het bouland den Kastelein genaamt en welk
geheel tot laste van H. Slabbers is groot 200 gl. Om te trekken na behoren is dese door den weduwenaar
A. Wensink en de voogden nevens twe getuigen op dato den 31 may 1700 twee en taggentig ondertekent
op het plaatsjen Smits.
Was getekent. Arend Wensink, Harmen Nijland als momber, Berend Berendsen als momber, J.H. Snel als
getuige, Tonis Elkink als getuige.
Voorenstaande kinder of maagscheidinge word door mijn geaccordeert en geapprobeert en de mombaren
hebben bij handtastinge in eedes plaatse verklaart dat pupil in deesen niet benadeelt te hebben en zig
verder te gedragen zoo als na regte behoort. Goor den 1 juny 1782.
Was getekent. Coram H. Borcharts gesubstitueerde verwalter rigter, assessoren Cornelis Soeters en G.D.
van Ingels.
Staat en inventaris van alle, zo roerende en onroerende, goederen door Arend Wensink en zijn overledene
huisvrouwe Harmine Slabbers te zamen in eygendom besaten en door het overlijden derzelve aan gemelde
Arend Wensink en zijn kind nagelaten.
Eerstelijk de vaste goederen bestaan in huis, hof met eenige stukjes bouland omtrent het huis gelegen den
Kastelein genaamt, te zamen waardig bevonden f 1800.
Een obligatie tot laste van H. Slabbers op de Langestraat groot f 200.
De roerende goederen bestaande in een handwerks inboedel met 4 beeste, te samen waardig f 150.
Samen f 2150.
Tot laste deses boedels bevonden aan des weduwenaars A. Wentinks zuster Hendrika aan geld en uitset
van bedden en kleeren f 150.
Des weduwnaars suster Grietjen door onvermogen toegelegt f 300.
Het onderhouden van den oude man A. Wentinks vader tot laste van den boedel f 300.
Samen f 750.
Afgetrokken van de waarde blijft f 1400.
Dan nog tot laste van den boedel bevonden een uitgang aan de kerk van Markel ses schepel rogge
getaxeert op f 200.
Verblijft nog f 1200.
Dat op desen eventaris alle, zoo roerende als onroerende, goederen gebragt zijn die A. Wensink en zijn
overleden huisvrouw Hermina Slabbers in eygendom beseten hebben en deselve na waarde getaxeert zijn,
zulks attesteren wij ondergetekende als nabuiren van A. Wensink; benevens de mombaren aannemen over
zulks voor den edele heer rigter van Kedingen daar nader verklaring te bevestigen.
Actum op het plaatsjen Smits bij en onder Markel den 30 may 1782.
Was getekent. Arend Wensink, Harmen Nijland als momber, Berend Berendsen als momber, J.H. Snel als
getuige, Tonis Elkink.
Actum Goor den 1 juny 1782.
Coram gesubstitueerde verwalt. rigter H. Borchardts. Assessoren J.H. Jalink en B. Mentink.
Dato 23 maay anno 1782 heeft Gerrit Heinhuis weduwenaar van zalige Helle Jenken (Vrielink) welke
nagelaten heeft hun onmundige kind (Jenneken) en nog een onmundig (stief)kint genaamt Getruid
Baan ..... (onleesbaar) ....... Gerrit Heinhuis zal hertrouwen met Hendrine Slagmans.
Harke den 23 maey 1782.
Was getekend en gehandmerkt. Dit is het eigenhandig Y van Jan Hein als momber, dit is het eigenhandig
Y merk van Tonis Groteboer als momber, Gerrit Vorsgesank als getuige, Jan Bekker als getuge.
Bovenstaande maagscheidinge en kinderscheidinge word door mij geapprobeert en hebben de voogden
van beide bovengenoemde assessoren bij handtastinge in eedes plaatse verklaart haare pupillen hier in niet

benadeelt te hebben.
Was getekent. H. Borcharts gesubstitueerde verwalter rigter.
Actum Goor den 15 juny 1782.
Coram gesubstitueerde verwalter rigter H. Borcharts. Assessoren J.H. Rouwenhorst en J. ter Welle.
Also door het overlijden van Hendrikjen Leusmans deselve heeft nagelaten haren eheman Hendrik
Sanderman op Leusmans en 3 onmundige kinderen Jan, Jan Hendrik en Harmen, nevens een
meisjen bij vorige man Jan Stoelhorst egtelijk verwekt genaamt Hendrina en den gemelden H.
Sanderman op Leusmans sijn broodwinning en de regering van sijne bouwerie met de onmundige
kinderen niet na behoren kan voortsetten, tenzij sig wederom in egte begeve en sulks niet kan doen voor
en aleer behoorlijke kinderscheidinge en mombaarstelling tusschen hem en zijne onmundige pupillen
gedaan worde. Soo is het dat de weduwenaar H. Sanderman ter eener en Harmen Boesink en Wander
Roesink als voogden en mombaren der onmundige kinderen ter anderen zijde, te samen overeengekomen
zijn.
Eerstelijk dat H. Sanderman alle, so roerende als onroerende, goederen door het overlijden van zijn
overleeden huisvrouw nagelaten in eygendom behouden en besitten zal met alle lusten en lasten daarop
liggende.
Ten tweeden de drie kinderen Jan, Jan Hendrik en Harmen door Hendrik Sanderman bij H. Leusmans
egtelijk verwekt en Hendrina egtelijk verwekt bij Jan Stoelhorst en Hendrikjen Leusmans, sullen ieder ses
gl, samen vier en twintig gl, voor haar moederlijke goed hebben en Hendrina een paar lakens en een paar
kussentogen en moeders kiste dat haar zal moeten betaalt en gegeven worden als zij komt te trouwen of 25
jaar oud zullen zijn. En bovendien in het huis, erve en goed Leusmans na huises vermogen worden
opgevoed en behoorlijk ter schole besteed worden om leesen en schrijven te laten leeren. Siek of sugtig na
huises vermogen onderhouden worden en te sterven komende ter eerlijke en nabuerlijke begraffenis
worden besteed en welke deese alle haare nalatenschap ten huis beste versterven zal.
Ten derden tot een hypotheecq en onderpand van het bovengemelde word gestelt het gaardeken bij
Kerkemeyer liggende.
Ten vierden de voornoemde mombaren nemen aan om als getrouwe voogden alles wat tot welzijn en
handhaving ter bevordering van die onmundige pupillen haar voordeel te doen en te verrigten gelijk in
desen na bevinding gedaan hebben volgens de overgave des eventaris. Ook sig te submitteeren om dese
door den edele gerigte van Kedingen waar verder behoren te laten prothocolleeren en aan te neemen wat
haar als getrouwe voogden tot nakoming aanbevolen is.
Dit aldus gedaan op het erve en goed Leusmans onder Markel des gerigts Kedingen gelegen om te
strekken na behooren en ondertekent door de weduwenaar, voogden en nabuiren als getuigen op dato den
11 juny 1782.
Was getekent. Hendrik Sandermans, dit is het Y mark van Harmen Boesink als mombaar, dit is het Y
mark van Waander Roesink als mombaer, Jannes Kerkemeyer als getuige, Jan Stoelhorst als getuige.
Vorenstaande kinder of maagscheidinge word door mij geaccordeert en geapprobeert en mombaren bij
handtastinge in eedes plaatse verklaaren dat pupillen niet benadeelt te hebben en zig te gedragen zoo als
na regten behoort.
Goor den 15 juny 1782.
Was getekent. H. Borchardts gesubstitueerde verwalter rigter.
Staat van eventaris van alle, soo roerende als onroerende, goederen door Hendrik Sandermans op
Leusmans en Hendrikjen Leusmans als egtelieden te zamen in eygendom beseten en door het overlijden
van H. Leusmans aan haren man nu weduwenaar en vier onmundige kinderen Jan, Jan Hendrik en Harmen
en de voordogter Hendrina, nagelaten welke zijn.
Een gaardeken groot ongeveer een schepel gezaay waardig f 30.
Een gaardeken bij Karkemeyer groot ongeveer 2 spind landt f 30.
2 paarden f 60.
4 grote en 5 kleine beesten f 100.
16 schapen f 36.

Inboedel, bougereedschap en verder mobilen f 30.
Samen f 196.
Tot laste des boedels
Een obligatie van Jan Catterman groot f 30.
Aan Derk Leusman f 100.
Aan den ontfanger der personele middelen f 50.
Te samen f 180. Afgetrokken blijft f 16.
Dat op desen eventaris alle goederen gestelt zijn die Hendrik Sandermans en Hendrikje Leusmans te
zamen in egte beseten hebben en alle na waarde getaxeert zijn, sulx attesteeren wij ondergetekende als
voogden en nabuiren.
Was getekent. Dit is Y het markt van Harmen Boesink mombaar, dit is Y het markt van Waander Roesink
mombaar, Jannes Kerkemeyer als getuige, Jan Stoelhorst als getuige.
Noodgerigte gehouden op den Berghorst den 8 augusti 1782.
Verwalter rigter A. Berendsen. Assessoren Harmen Mulder en Jannes Waanders.
Restitutie van de Heeren Edele Mogende die Staaten van Overijssel van 18 july 1782 van die goedheid
hebben gehad om het erve Swoferink te laten aan Maria Swoferink en Hendrik Varsgesank en door
desselfs rentmeester van Sipculo en Albergen wederom ter verpagten op petri 1783 voor den tijd
van ses jaren, mits zij drie hare susteren zullen onderhouden tot dat zij bekwaam sijn haar kost te
winnen ; nog een onmondig kint genaamd Janna, nagelaten van wijlen Willem Swoferink en
Hendrina Volkerink, welke is toegelegt zijn zaliger vaders en moeders kleeren, moeders kiste en bedden
met haar toebehoor, zo als dat voor vrienden en nabers bestaan kan half linnen en half twiltogen, wanneer
het koomt te trouwen en in voornoemde huis ordentelijk moet worden opgebragt en jaarlijks een ... mag
houden. Dit voornoemde kind zijn profijt mag trekken en ordentelijk te schoole gehouden worden om
leesen en schrijven te laten leeren en als niet bekwaam is om anders zijn cost te winnen dan moeten
voornoemde bouwlieden hem najen en breiden laten leeren. So dit voornoemd kind koomt te sterven
sonder lijfserven zijn moeders kiste met dat daar in is tot zijn moeders kant der naaste vrienden
wederkeeren en dit voornoemde kind in voornoemde huis worden onderhouden in cost en kleer, linnen en
wollen en voornoemd kind te trouwen, zal hem uit gemelte huis een bruidskleed worden gegeven en
mogte het gebeuren of bij versterf of dat dit voornoemde kind hier niet lange kan wesen, zal vrij staan
twee vimme rogge van gemelte erve te mogen laten halen en anders niet.
De mombaren Gerrit Varsgezank en Tonis Volkerink verklaren hun best te hebben gedaan, dewijl het erve
meer met schulden bestaat is, als daarvan die soude kunnen gebragt worden en voor de boedel des huises
en gesay op die landerijen. Neemen Hendrik Vorsgesank en Maria Swoferink die schulden daartegens aan
voor haar eigen schuld. So hebben wij dit gedaan en wettelijk betekend.
Garrit Varsgezank als mombaer, Tonis Volkerink als momber, Hendrik Varsgezank en dit is Y het mark
van Maria Swoferink beyde als bouwlieden eigenhandig getrokken, Gerrit Effink als getuige.
Noodgerigte gehouden op Berghorst den 4 september 1782.
Coram verwalter rigter Antony Berends J.u.Dr. Assessoren Jannes Waanders en Harmen Mulder.
Dat door het overlijden van Derk Rietmans deselve heeft nagelaten de weduwe Christina Stegemans
met vier onmundige kinderen, drie zoons Jan Hendrik, Hermannus en Derk Hendrik met een
dogter Aaltjen genaamd en deselve haar broodwinning niet na behoren kan voortsetten, tenzij haar
wederom in den echten staat te gaan. En zulks niet kan doen voor en aleer behoorlijke kinderscheiding en
mombaarstellinge tussen haar en haare onmundige kinderen worde gedaan. Soo is het dat Jan Harmen
Rietmans en Jan Stegemans natuurlijke voogden van de onmundige kinderen tot voogden van deselve
gesteld wordende en met Christina Stegemans zijn overeengekomen en bij forme van maagscheidinge
hebben goedgevonden volgens den opgerigten inventaris als volgt.
Eerstelijk de weduwe Christina Stegemans zal alle, so roerende als onroerende, goederen door haren
overleden man met haar in echte beseten, in vollen eigendom behouden met alle deszelfs lusten en lasten,
ap en dependentien, onder beding dat de bovengemelte weduwe daarvan zal uitkeren aan derselver

kinderen agt hondert guldens, voor yeder derselver twee hondert guldens. Welke aan haar zullen moeten
betaald worden wanneer zij komen te trouwen of twintig jaren oud geworden zijn en het meisjen Aaltjen
bij zijn trouwen een twiltogen en een linnen bedde met een sarymarokken jak en een sarydedamen rok,
met een swart zijden schorteldoek, 30 ellen vlassen doek, een wiel en twee stoelen. En Hermannus zijn
vaders kiste en Derk Hendrik en Aaltjen yder een nije kiste en noch yder kint zijn geregte portie van de
halfscheid der erfportie die op haren oom Jan Rietmans door Willem Schrijvers en zijn vrouw bij
testament in 1779 is vermaakt.
Ten tweden bovendien sullen de voornoemde kinderen op het plaatsjen Rietmans groot gemaakt en
opgevoed worden, met kost en klederen onderhouden worden en uit het huis indien swaarheid zijnde, ziek
of sugtig wordende, altoos een vrijen toegank op het goed Rietmans hebben. En te sterven komende door
de bewoners van Rietmans behoorlijk ter aarde besteed worden en in zulke gevalle en te sterven komende
zal de halfscheid van zijn nalatenschap tot huis beste en de andere halfscheid op de andere kinderen
versterven.
Ten derden de kinderen zullen behoorlijk na huysvermogen opgevoed en besorgt worden en ter schoole
besteld worden om lesen en schrijven te laten leeren.
Ten vierden tot een vast hypotheecq en onderpand van het bedongene word gesteld het sogenaamde Slag
en het Groote Lambertink stukke met den Bolderman om sig daar aan te kunnen verhalen in kas van
onverhopelijke misbetalinge.
Ten vijfden Jan Harmen Rietmans en Jan Stegemans als voogden neemen aan om als getrouwe voogden
niet alleen alles te doen wat haar als voogden aanbevolen is, maar ook dat sig door den edele gerigte van
Kedingen laten prothocolleren volgens landregt en so verpligt zijn.
Dit aldus gedaan op dato den 3 september 1782.
En om te strekken na behoren van de voogden en twee nabuuren nevens de weduwe ondertekent op het
goed Rietmans onder Markel.
Was getekent. Jan Harmen Rietmans, Jan Stegemans, Kristina Stegemans, Jan Klumpers als nabuir, Jan
Baan als nabuir.
Staat van inventaris van alle de goederen, so roerende als onroerende, die Derk Rietmans en zijn
huisvrouw Christina Stegemans te samen in echte beseten en door het overlijden van Derk Rietmans aan
zijn vrouw Christina Stegemans en derselver vier kinderen nagelaten.
Huys en hof het Rietmans genaamd getaxeerd op f 800.
Den Gijsselkamp f 225.
Den Bolderman f 100.
Van Lambertink land f 390.
Een stukje land de Waard f 158.
Een stukke land den Aas genaamt f 170.
Het Slag f 350.
Het Nije Slag f 60.
Den inboedel van een kaatersplaatsje bestaande in een paard, seven koejen, drie varkens en huys meubelen
getaxeert op f 273.
Somma f 2526.
Tot laste van dien boedel word bevonden
Aan Jenneken Schrijvers f 178, aan Tonis Brinkman f 120, aan de Schrijver f 235, aan de knegt f 14, aan
de smit f 4, nog aan de Schrijvers f 100, aan den timmerman f 10, aan heren lasten f 13, aan Jan Lubbers f
150.
Somma f 724. Rest f 1802.
Dat op desen inventaris alle, so roerende als onroerende, goederen gebragt sijn die Derk Rietmans en
Christina Stegemans te samen in echte beseten hebben en door de dood van Derk Rietmans aan de
weduwe en kinders zijn nagelaten en deselve na waarde getaxeert zijn. Zulks attesteren wij
ondergetekenden mombaren, moeder en nabuiren binnen Markel den 3 september 1782.
Jan Harmen Rietmans als mombaer, Jan Stegemans als mombaer, Christina Stegemans als moeder, Jan
Klumpers als nabuir, Jan Baan als nabuir.

Los briefje:
Wel Edele Gestrenge Heer A. Berends op den Berghorst,
Heb gisteren ter instantie van de heer verwalter rentmeester Bos een paard doen halen .................. bij
scholte Jannes Meerman op de Bree welk niet hebbe kunnen verweigeren
In verwagting so verblijve. Goor den 2 febr. 1782. H. Borcharts.

