1782-1789 Momberstellingen en maagscheidingen
Op dato ondergeschreven is tussen Jan Baan en Gerrit Slagman in qualiteit als voogden over de
minderjarige dogter van Egbert Baan en Geertruyd Loevelink in echte verwekt genaamd Grietjen
ter eenre en Hermina Wiemerink weduwe wijlen Egbert Baan voormeld, so voor haar selven als in
qualiteit als eenige erfgenaam ab intestato van haaren wijlen zoon Gerrit Baan bij wijlen haaren
man in echte verwekt en nagelaten ter andere sijde, een wettige erfmaagscheidinge opgerigt van den door
Egbert Baan en Harmine Wiemerink in gemeenschap beseten hebbende goederen.
Word aan Hermina Wiemerink weduwe Baan erfelijk toegelegt en overgegeven en getransporteert de
plaatse en erve Groot Loevelink met alle sijne onderhorige landerijen, so leenhorig als allodiaal, so als
deselve thans door haar word gebouwd en beseten, mitsgaders de geheele bouwerije met inninge des
huyses niets uitgesondert, so als hetselve volgens bijgaande inventaris is ervintelijk.
Daartegen zal deselve Hermina Wiemerink gehouden en verpligt wesen des kinds grootvader Jan
Loevelink te onderhouden en laten genieten al het gene hem bij huwelijksche voorwaarde van
Egbert Baan en Geertruyd Loevelink in dato den 3 september 1777 is beloofd en bedongen, als mede
aan de soonen van Jan Loevelink, Henderik en Jan, al het geene hun bij maagscheid van den 3
september 1777 is beloofd. En dan eindelijk al het gene aan Grietjen Baan bij kinderscheidinge van den
10 juny 1780 haar voor moeders goed is bewesen en toegelegt, mitsgaders alle verdere schulden op den
boedel leggende gene daarvan uitgesondert.
Zal door de weduwe van Egbert Baan aan Grietjen Baan voor haar vaders goed worden betaald eene
somma van vijf hondert en vijftig guldens, segge f 550, waarvan de rente ad drie percent zal worden
betaald als zij agtien jaren oud is of komt te trouwen tot de volle aflosse toe, mits de opsage een half jaar
voor den verschijndag behoorlijk gedaan worde.
Zal aan de mombaeren datelijk worden uitgekeert de vaders kleeren met de kiste ingevolge een daarvan
gemaakte lijst en desen ten voordeele van het kind te verkopen of te bewaren, als mede 5 ymen. En zal het
kind daar en boven altoos een vrijen ingang op de plaatse Groot Loevelink hebben en bij ziek of sugtig
zijn op de plaatse en in het huys worden onderhouden en verpleegt. En bij overlijden eerlijk worden
begraven waarvoor de gerede goederen en meubelen aan het erve Groot Loevelink verblijven. Dog het
geld moet aan de erfgenamen toekomen.
En zal dese erfmaagscheidinge ten opsigte van de leenhorige goederen worden gepresenteert aan de
leenkamer der heerlijkheid Almelo en ten opsigte der allodiale andere goederen aan den heer de landdroste
van Twenthe op versoek der rigter van Kedingen ten einde van hoogst derselver approbatie.
Aldus gedaan en getekent door consendenten gemeld, als mede door des kinds (stief)grootvader Jan
Louvelink (Siggink) die wegens hoge jaren sig van de mombairschap excuseert, dog desen in allen deelen
approbeert en verdere daarbij aan en overgeroepene getuigen.
Op de plaatse Groot Loevelink den 4 september 1782.
Was getekent. Jan Baan als mombaar, dit is het Y mark van Gerrit Slagman als mombaar, dit is Y het
mark van Harmina Wiemerink weduwe Baan, dit is het Y merk van de grootvader Jan Loevelink, dit is het
Y mark van Hendrik Loevelink, Jan Marsmans, Berend Leuink als getuige, Jan Brinkman als getuige,
Wolter ter Look als getuige.
Staat en inventaris van den nagelaten boedel van wijlen Egbert Baan of Groot Loevelink so als hij
denselven met Hermina Wiemerink zijne huisvrouwe en nagelaten weduwe in gemeenschap beseten en
met dode nagelaten heeft.
Twee derde parten van het erve Groot Loevelink in de boerschap Markelo gelegen en leenhorig onder den
huyse en heerlijkheid Almelo so als thans word bewoond.
Het Siggink stukke in den Winterkamp groot ongeveer twee mudden lands aangekogt van Tijmans en
allodiaal.
Het Kuipers land groot ses spin lands.
Het Leusmans land groot ongeveer twee schepel.
Den Nienkamp groot drie schepel en een half.
Het Siggink stukke ongeveer een mudde.

Een stuk de Watertelge van Lammertink aangekogt groot ses spint.
Bestialen
Twee paarden, agt beesten en kalver, drie varkens.
Bouwgereedschap
Twee wagens, twee tuygen, een ploeg, een egge, een strijbak en verder bouwgereedschap tot de bouwerije
behorende.
Drie paar bedden met sijn toebehoor, een grote koperen ketel en een kleine, een thee en een koffyketel,
twee emmers, een leupen, twaalf aarden schotels met wat koppen, ses lepels en forken, een mangelen,
sestien oude stoelen, een tafel en een paar kleine spiegels.
Saat
Dertien vyme rogge, twaalf schepels land met boekweyte staande nog ongemaaid, eenige voeren hooy die
men niet kan bepalen.
Onschulden worden niet gevonden.
Lasten en schulden des boedels
De zoons van Jan Leuvelink (Siggink) met namen Hendrik en Jan Leuvelink uit kragt van maagscheiding
dato den 6 september 1777 moeten uit den boedel hebben yder eene somma van vier hondert gulden,
samen f 800, yder een drie jarig gust beest, yder twintig ellen doek en den zoon Jan een nieuwe kiste van
vier en een halve voet lank alsmede moeten deese twee zoons in het huys onderhouden en verpleegt
worden.
Twedens moeten dese zonen van Jan Loevelink na haars vaders dood uit den boedel hebben voor vaders
goed kragt huwelijksche voorwaarde van Egbert Baan met Geertruyd Loevelink de dato 6 september 1777
yder een somma van hondert en vijftig gulden, samen f 300. En des winters moeten hun yder uit den
boedel gevoedert worden.
Derdens heeft die vader Jan Loevelink bij zijnen afstand van het erve Loevelink bij voornoemde
huwelijksche voorwaarde van den 6 sept. 1777 voor sig uit den boedel overeengekomen de opbrengst van
een stuk land groot drie schepels gesaay de welke uit den boedel moet bemest en jaarlijks met rogge
besayt worden; als mede moet denselven worden onderhouden in eeten en drinken, linnen en wollen en na
sijn overlijden eerlijk worden begraven.
Vierdens koomt het minderjarige kind Grietjen Leuvelink uit den boedel voor haar moeders nalatenschap
uit desen boedel uit kragt kinderscheiding in dato den 10 juny 1780 een somma van f 550, een twee jarig
paard of vijftig gulden, een koe naast de beste, 50 ellen doek, een paar bedden met zijn toebehoor, een
bruidskleed met zijn toebehoor. Daar en boven moet deselve onderhouden worden en opgevoed als een
kind behoort.
Eene obligatie te voordeele van Antony Nijland groot f 800.
En jaarrente f 30.
Aan personele middelen bij A. Quak het jaar 1781 en 1782 f 12.
Aan reele middelen na doode van Egbert Baan betaald en nog debet van (17) een en twee en taggentig f
26.
Aan de weduwe Dijking voor begravenis bier f 12.
Aan rouwkleden f 3.
Aan de smids weduwe Berends f 47.
Aan den dekker en arbeiders f 2.
Aan Kistemaker voor hoypagt f 15.
Voor de doodkiste f 6.
Aan de schoenmakers f 8.
Aldus door ons ondergeschreven Jan Baan en Gerrit Slagman als voogden, Jan Loevelink in qualiteit als
grootvader en wettige voogd van sijn kleindogter Grietjen Baan en Hendrina Wiemerink weduwe van
wijlen Egbert Baan als boedelhouderse, verklaren na onse beste wetenschap voornoemde boedel te hebben
opgenomen en hier ondertekent.
Actum op het erve Groot Loevelink den 2 september 1782.
Dit is het Y mark door Jan Leuvelink eigenhandig in onse tegenwoordigheid getrokken, dit is Y mark van

Harmina Wiemerink weduwe van Egbert Baan, is getekent in onse tegenwoordigheid getuigen wij Berend
Leuink en Jan Brinkmans.
Is geapprobeert den 5 september 1782.
Op heden 25 september 1782 is er een vrindelijk maag of kinderscheidinge gesteld en gemaakt tussen
Harmyne Alferink weduwe van wijlen Gerrit Lodeweges en hare minderjarige kinderen, een soone
Arent die is verwekt bij haare man Gerrit Lodeweges en heeft Gerrit Lodeweges ook nagelaten ses
soons en een dogter welke hij in egte verwekt heeft bij Aaltjen Klodes en dese alle voor vaderlijke
goet. In presentie van de naaste bloetmombaaren als Abram Lodewegs en Jan Welmers beyde onder
Markelo en in presentie van de naaste bloetvrinden en bijgeroepen getuigen op maniere als volgt.
Ten eersten so sullen dese voornoemde 8 kinderen hebben te trekken voor vaderlijkke goet de somma van
f 15 als deselven komt te trouwen of vif en twintig jaar oud geworden is en sullen hebben te pretenderen
als de moeder hertrout. So sullen dese kinderen in het huis onderhouden worden in eeten en drinken,
linnen en wollen en op te voeden in de vrese des Heeren, lesen en schriven te laten leeren en ook dit te
doen tot sij in staat sijn om te dienen en wanneer sij syk of sugtig worden eenen vrijen ingank in het huis
sullen hebben. En wanneer een van deselven genoemde kinder quam te sterven so sal het sterven van het
eene kint op het ander.
Ten tweden voor dit en voor alle het voorschrevene sal de moeder tot sekerheit in geval van misbetalinge
stellen alle haare besittingen.
Ten derden die mombaren in desen gemelde onder Markelo wonende verklaarden na haare beste
wetenschap hier in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te sijn. Derhalven worde heer rigter
van Kedingen versogt van gerigtswegen te mogen approberen.
Deses ten waren orkonde is deses door die moeder en die mombaren en getuige sonder erg of lyst getekent
binnen Markelo op dag en datum als boven.
Dit is het Y merk van de moeder met haar eygen hand getrokken, Jan Welmers als momber, Abraham
Lodewegs als mombar, dit is Y het merk van Gerrit Onges met sijn eygen hand getrokken als getuige, dit
is het Y mark van Berent ten Dam met eygen hand getrokken als getuige.
Goederen van Gerrit Lodeweges en zijn vrouw Hermina Alferink beseten hebben en Gerrit Lodeweges
binnen Markel ten behoefde van haare minderjarige kinderen en erfgenamen en gesteld in guldens en
stuvers na advonant als volgt.
Onroerende goederen
Ten eersten een huis staande naast het huis van Berent ten Dam en Jan Berent Lodeweges zijn huis in het
dorp Markel getakseert de somma van f 600.
Ten tweden een stukke landes gelegen in Markel Es de Korte Voore genaamt groot 2 schepel gesaai an de
ene sijde langes Klaas Dikkers zijn land en aan de ander sijde langes J.B. Lodewegs zijn landen onder
Markel getakseert de somma van f 200.
Ten derden een stukke land gelegen in den Daalwikkes kamp groot 3 schepel gesaai liggende langes Tone
Steuneborg zijn land en aan de ander siede langes Gerrit Potmans zijn land onder de boerschap Harke
getakseert de somma f 70.
Ten vierden een stukke landes gelegen in den Koekkoek groot 3 schepel gesaai langes Jan Greven sijn
land en de ander sijde langes Tone Steunenborg sijn land onder Markel getakseert de somma f 200.
Ten vifden een stukke lands genaamt het Nije land groot 3 schepel gesaai langes A. Kwak sijn landen aan
de eene sijde en langes de Potbeke onder de boerschap Harke getakseert de somma f 200.
Ten sesden twie dagwerk hoyland gelegen in het Markelerbroek het Elkink broek genaamt naast Schuppen
sijn hoyland onder Markel getakseert de somma f 150.
Roerende goederen
Ten eersten twie koeyen getakseert de somma f 60.
Ten twiden twie kalveren getakseert de somma f 8.
Ten derden den inboedel des huises bij malkander getrokken en getakseert de somma f 30.
Aktien en inschulden worden er niet bevonden.
Tot laste des boedels

Aan Hendrikes Kuppers komt toe bij obligatie f 800.
Nog aan kinderschulden f 100.
Andere schulden bij malkander getrokken te samen f 50.
Totaal f 950.
Desen inventaris van twie naburen getakseert en was getekent op den 23 september 1782.
Dit is het Y mark van Gerrit Ongs met sijn eygen hand getrokken als getuige, dit is Y het mark van Berent
ten Dam met sijn eygen hand getrokken als getuige.
Also door het overlijden van Hendrik Brinkers heeft nagelaten sijn vrouw Diene Oldenhof met vier
minderjarige kinderen, twee zoons Harmen en Gerrit Jan en twee dogters Berendina en Willemina
genaamt, bij gemelte weduwe in egte verwekt. Tot mombaren worden aangesteld Harmen Brinkers op
Vossebeld en Hendrik Oldenhof en verklaren het volgende te hebben gecontracteert.
Eerstelijk de weduwe Diene Oldenhof zal alle, so roerende als onroerende, goederen welke sij met haar
man te samen in eigendom hebben beseten, behouden met alle lusten en lasten. Zij zal uitkeren aan de
voornoemde kinderen te samen sestig gl, ider 15 gl. De twee zonen bovendien ieder een kiste en een gust
beest of 15 gl als sij 15 jaren oud zullen zijn. Ook sullen de twee dogters krijgen yder een kiste en bedden
met peuluwen en kussens nevens twee paar lakens en kussentogen een yder 12 ellen smaldoek en elk een
swart bruidskleet met een sijden voorschort hebben. Het welk alles haar zal moeten worden gegeven als sij
komen te trouwen of 25 jaar oud sijn. Als zij te sterven komende sal het beloofde geld ten huis beste
verblijven, dog het andere goed van het eene kind op het andere versterven.
Ten tweden sullen de kinderen worden opgevoed in eten en drinken, linnen en wollen en lesen en
schrijven laten leren en indien ziek wordende een vrijen toegang in het huis hebben en dan verpleegt
moeten worden.
Tot een vast hypotheeq of onderpand word gesteld den huys Oldenhof onder Markel gelegen.
Op het goed Oldenhof onder Markel den 4 october 1782.
Dit Y is mark van Dina Oldenhof eigenhandig getrokken, dit is Y merk van Harmen Brinkers eigenhandig
getrokken, Hendrik Oldenhof, Jan Bolink als getuige, Gerrit Schuppers als getuige.
Op 30 augustus 1783 wordt er een maagscheiding opgemaakt na het overlijden van het echtpaar Jan
Wessels en Teuntje Kappen in Elsen. Zij laten een dochter na genaamd Geertruid en 2 zonen Arent
Jan en Hendricus. De aangestelde voogden zijn Hendrik Wessels en Berent Dijkmans. De kinderen
krijgen voor vaderlijk en moederlijk goed de kisten en de jongens elk een schaap en de dogter een bedde.
De kinderen sullen naar school gesonden worden om lesen en schrijven te leeren. Bij krankheit sullen sij
in huis opgenomen worden en een vrijen ingank hebben.
6 november 1783. Ondertekent door Gerrit Dijkmans als oom van de onmondige kinderen en deze zal de
opvolger worden, Hendrik Wessels als momber, Berent Dijkmans als momber, Gerrit Varsgesank als
getuige, Evert Leytink als getuige. (Slecht leesbare akte).
Alzo door het overlijden van Hermina Santjans deselve heeft nagelaten haaren eheman Derk
Gerritsen (Twillaar) en een dogtertjen genaamt Elisabet en Derk Gerritsen sijn brootwinning niet na
behoren kan voortsetten en daarom sig wederom in egte begeve. En sulks niet kunnende nog mogende
doen alvorens behoorlijke mombaerstellinge en kinderscheidinge tussen hem en bovengenoemde
onmundige pupil worde gedaan. So is het dat Jan Harmen Siggers en Hendrik Ooms als voogden en
mombaeren voor het onmondige kind ter ener en Derk Gerritsen ter andere sijden samen overeengekomen
sijn na bevinding van den nevensgaande eventaris en desselfs laste van dien.
Eerstelijk Derk Gerritsen sal alle roerende en onroerende goederen met sijn overleden vrouw in egte
beseten hebbende, in eigendom behouden met alle desselfs lusten en lasten.
Ten tweden Derk Gerritsen sal aan sijn kind Elisabet bij sijn overleden vrouw geprocreerd daarvoor
uitkeren honderd gl aan contant gelt en een melkkoe, een paar bedden, een peuluwe, twe kussens en 4
kussentogen en twe paar lakens; de bedden en kussens en peuluwe behoorlijk met veren gestopt. Als ook
des moeders kiste met alle klederen en wollen kleren tot haar moeder overleden haar lighaams nootdruft

behoort. En sijnde desselve de kiste en de klederen, linnen en wollen door de mombaeren dadelijk in
bewaring genomen en het verder aanbeloofde betaalt moeten worden als het kind kompt te trouwen of 25
jaren old sal geworden sijn. Boven dit sal het voornoemde kind op het plaatsjen Santjans opgevoed
worden en behoorlijk versorgt worden met alle lighaams nootdruft; ook ter schoole besteed worden en
bequame tijd vergunt worden om leesen en schrijven te laten leren; ook sal hetselve het najen geleert
worden.
Ten derden de moeder (Janna Koldendijk) van de overledene Hermina Santjans sal mede op het plaatse
Santjans van de besitter desselfs voor den tijd hares levens onderhouden worden in kost en drank, linnen
en wollen klederen tot haar nootdruft behorende.
Ten vierde Jan Harmen Siggers en Hendrik Ooms die als voogden en mombaeren na haar beste geweten
alles tot hier toe voor het onmundige pupil gecontracteerd hebben, gelijk aannemen nader na vereist te
bevestigen en submitteren haar verder om gevolglijk als getrouwe voogden alles ten voordele van het kind
te verrigten wat getrouwe voogden haaren pligt is.
En is dese om te strekken na behoren van Derk Gerritsen en de voogden nevens twe nabuiren als getugen
ondertekend.
Actum Markel den 21 november 1782.
Staat van eventaris van alle, so roerende als onroerende, goederen die Derk Gerritsen met sijn overleden
huisvrouw Hermina Santjans te samen in egte beseten hebben en door de dood van Hermina Santjans aan
haaren man Derk Gerritsen en haar kind Elisabet nagelaten.
Een kattersplaatsjen uit enig hoog en laag land bestaande waardig met het huys f 800.
Drie melkbeesten waardig f 60.
Een geringe katters inboedel f 15.
Te samen f 875.
Tot last van desen boedel word bevonden
Een obligatie aan de Baade groot f 200.
Aan de weduwe Welmers f 16.
Aan Jan Huiskes f 25.
Aan Brink Jan voor dootvaten f 9.
Aan Tonis Nijland f 12.
Twe jaar intres aan de Bode f 12.
Aan de smit en schoenmaker te samen f 11.
Aan reele boerschaps lasten f 18.
Te samen f 300. Blijft over f 575.
Ook word tot laste van dese nalatenschap bevonden te sijn de moeder van de overledene.
Dat op desen eventaris alle goederen gebragt sijn die Derk Gerritsen en Hermina Santjans samen in
eigendom beseten hebben en deselve na waarde getaxeerd sijn, sulks attesteren wij ondergetekende als
voogden en nabuiren van Derk Gerritsen en submitteren ons mede om sulks volgens landregte nader en
gerigtelijk te bevestigen.
Actum Markel den 21 november 1782.
Dit is het Y mark van Derk Gerritsen, Hendrick Ooms als momber, Jan Harmen Siggers als momber, dit is
Y het merkt van Gerrit Paalman selfs getrokken, dit is Y het merkt van Harmen Nijland selfs getrokken,
dat dese handmerkten door Derk Gerritsen, Gerrit Paalman en Harmen Nijland eygenhandig in onse
presentie getrokken sijn, sulks attesteren wij als getuige A. Kwack en Johannes Jager.
Nadat de bovengenoemde mombairen ingevolge landregt voor mij onder handtastinge in eedes plaatse
behoorlijk na regte gedaan word, is dese door mij van gerigtswegen geapprobeert.
Actum Goor den 28 november 1782. A. Berends verwalter rigter.
Op dato ondergeschreven is er een vrindelijke maag en kinderscheidinge gemaakt tussen Jenneken
Warmelo weduwe van den overleden Derk Slot ter eener en de voogden Harmen Slot en Hendrikus
Warmelo als mombaeren van de twee kinderen uit dit huwelijk verwekt met namen Hendrik en
Hendrika, ter andere sijde.

Neemt die moeder ten haren laste alle de schulden des boedels hoe genaamd en verbind verder dat desen
te onderhouden tot zij in staat zijn de kost self te verdienen.
Zal de zoon Hendrik hebben zijn vaders kiste met alle sijne kleeren, linnen en wollen en wat verder tot
zijn lijf behoord.
De dogter Hendrika zal hebben een kiste en een swart kleed met sijn toebehoor na staats gelegentheid en
nabuirlijke wijse.
Vermits de moeder voornemend is sig wederom in het huwelijk te begeven so is bedongen en door de
aanstaande stiefvaer (Gerrit Hekhuis) der kinderen bij ondertekening deses belooft aan gemelde kinderen
alles te zullen presteren en betalen wat door de moeder beloofd en in desen bedongen is.
Wijders zullen de beyde kinderen altoos ongetrouwd sijnde in haar moeders huys een vrijen ingank
hebben, daarin moeten verpleegt en bij overlijden moeten begraven worden mits ook haar nalatenschap
ten huys beste vervallen en verblijven.
In gevalle uit dit tweede huwelijk kind of kinderen mogten worden verwekt so zullen na overlijden van de
stiefvader dese kinders met zijn eigen kinders egaal deelen en zal in dien val desen zoon Hendrik tot het
regt hebben om het plaatsjen Kempers te aanvaarden.
En is dese door de moeder en voogden met den stiefvader getekend en zal deselve ten fine van approbatie
aan desen wel edelen gerigte worden gepresenteert.
Actum Rijssen den 27 nov. 1782.
Dit merk Y door Jenneken Warmelo eigenhandig getrokken, dit merk Y door Hendrikus Warmelo
eigenhandig getrokken, dit merk Y is door Harmen Slot eigenhandig getrokken, dit merk Y door Gerrit
Hekhuys eigenhandig getrokken, Derk ter Horst als getuige, Antony Bruggink als getuige, Antony
Berends verwalter rigter.
Inventaris van den boedel door Jenneken Warmelo weduwe van Derk Slot als boedelhoudster van haar
man wordende beseten.
Het plaatsjen Kempers waart circa f 1500.
Een koebeest en wat hooy, eenige meubels en een preetensie ten laste van G.J. Slot f 35.
Schulden
Aan P. Immink een capitaal groot f 1100.
Een jaarrente ad f 33.
Aan de voorkinders van Jan Kempers f 154.
Aan proc. Auffmorth f 9.
Aan Jenneken Slot f 40.
Aan lasten so reeel als personeel f 30.
Aan begravenis kosten en kleinigheden f 10.
De bovengenoemde mombairen onder handtastinge in edes plaatse ingevolge landregte de nodige en
vereischte verklaringe gedaan hebbende, so word dese door mij ondergetekende van gerigtswegen
geapprobeert.
Rijssen den 27 nov. 1782.
Was getekend. Antony Berends verwalter rigter.
Also dat door het overlijden van Arent Ikkink op Wilbers deselve heeft nagelaten de weduwe Janna
Wilbers (Kuipers) en twee onmundige kinderen Jan Harmen en Jenneken genaamt en gemelde
weduwe haar bouwerij en brootwinninge niet na behoren kan voortsetten, tensij haar wederom in egte
begeve, dog sulks niet kunnende nog mogende doen, alvorens behoorlijke kinderscheidinge en
mombaarstellinge tusschen haar en haar onmundige pupillen gedaan worde.
So is het dat Hendrik Lammertink en Dries Schrijvers als voogden en mombaren voor deese onmundige
kinderen en de voornoemde weduwe samen overengekomen sijn om volgens bevinding van den
nevensgaanden eventaris de navolgende conditien bij vorma van maagscheidinge te accorderen.
Eerstelijk de weduwe Janna Wilbers sal alle de goederen en landerijen, so wel in roerende als onroerende
goederen bestaande, in eigendom behouden mits alle lusten en lasten van dien, uitbesondert het stuk
bouwland den Rensink kamp genaamt bij Ikkink in Beusbergen gelegen, den welken in eigendom voor de

bovengemelde twee kinderen sal sijn en blijven. Daar en boven sullen de kinderen nog aan contant geld
drie hondert en vijftig gl met een twee jarig gust beest voor den soon Jan Harmen en het meisjen Jenneken
een paar twiltogen bedden met een peuluwe en kussens alle met veeren voorsien dat bestaanbaar is, 27
ellen vlassen doek voor lakens en kussenslopen met een swart bruidskleed, een sarsie marokken jak, een
sarsie dedammen rok met een swart sijden schorteldoek en een swart gestreepten greenen rok en een rode
booye rok met een kanten, een hulle en mutse, 10 ellen pellen en 10 ellen gansehogen, 10 elle tierentij, 10
elle breeddoek en 30 ellen vlassen doek, wiel en stoelen. Het welk aan het meisjen sal moeten gegeven
worden als het komt te trouwen en het land en het bovengenoemde geld sullen de kinderen kunnen trekken
als sij komen te trouwen of 20 jaren oud sullen sijn; dog het beest als de soon13 jaaren oud is. Ook zal de
zoon sijn vaders kiste hebben en het meisjen een nieuwe kiste als het 13 jaren oud is. Sullende het land en
het geld van het eene kind op het andere versterven bij aflijvigheid van een derselver. Boven deesen sullen
de kinderen na huysvermogen opgevoed worden op het plaatsjen Wilbers en behoorlijk ter schole
gesonden worden om lesen en schrijven te laten leren en als den sone lust daartoe heeft een ambagt laten
leren. Ook sal ieder deser kinderen als sij komen te trouwen ene koe bij haar trouwen hebben en den soon
sijn vaders klederen en een lakens onderkleed mede bij het trouwen.
Twedens tot een hypotheek en onderpand van het beloofde en voornoemde word gesteld het Berg stukke
en de drie stukjes in den Sijder esch.
Derdens de voornoemde voogden welke volgens den eventaris en de waarde der goederen na haar geweten
voor deeze onmundige kinderen gesorgt en gedaan hebben wat getrouwe voogden behoren te doen,
submitteren haar verders om sulx na vereisch gerigtelijk te bevestigen en deese te laten protocolleren en
ook verder te doen voor deese kinderen alles wat haar aanbevolen is.
Dit alles gedaan op het plaatsjen Wilbers onder Markel en om te strekken na behoren van contrahenten
nevens twee nabuiren als getuigen ondertekend op dato den 26 nov. 1782.
Was getekend. Dries Schrijvers als mombaar, Hendrik Lammertink als mombaar, dit is Y mark van Janna
Wilbers eigenhandig getrokken, Berend Wilberts als nabuir en getuige, dit is Y merk van Hendrik Eertink
als nabuir, dat deeze handmerken eigenhandig door de gemelde personen getrokken sijn attestere wij A.
Kwack en J.B. Loweges.
Nadat de bovengenoemde mombairen ingevolge landregte voor mij onder handtastinge in eedes plaatse de
behoorlijke verklaringe hebben afgelegt, word deeze door mij van gerigtswegen geapprobeert.
Berghorst den 28 november 1782.
Was getekend. Antony Berends verwalter rigter.
Inventaris van alle goederen, so roerende als onroerende goederen, die Arend Ikkink op Wilbers met Janna
Wilbers te samen in echte in eygendom beseten hebben en door de dood van Arend Ikkink aan Janna
Wilbers en hare twee onmundige kinderen heeft nagelaten en die sij bij Arend Ikkink in echte verwekt
heeft.
Huys en hof waardig f 400.
Een kamp bouwland bij het huys f 200.
Een stuk land het Bergstuk genaamt f 200.
Een stuk land het Padstuk genaamt f 200.
Een stuk land het Morsink stuk genaamt f 150.
Een stuk land het Bree stuk genaamt f 150.
Drie schepel land in den Sijder esch f 150.
Een schepel den Steenstege genaamt f 50.
Het Kempken 2 schepel gesaay f 100.
Harm Rensinks kamp bij Ikkink gelegen f 500.
Een en een half dagwerk hooyland f 100.
Een paard f 40.
Drie melkkoejen en 2 guste beesten f 80.
Een varken f 10.
Een karre, ploeg en wat tot kottersbouwerij behoord f 20.
Een kotters inboedel f 20.

Te samen f 2370.
Hier komt bij een obligatie bij Jan Nijhuises groot f 400, samen f 2770.
Tot laste deses boedels word bevonden
Aan Gerrit Rosedom schuldig f 325.
Aan Dries Schrijvers f 100.
Aan Jan Wilbers f 260.
Aan Hendrina Wilbers f 266. Samen f 951.
Aan Welmers en aan tiendpagt samen f 30.
Aan doodvaten f 15.
Aan Hendrik Ikkink f 14.
Aan reele en personele lasten f 25. Samen f 84.
Afgetrokken f 1035. Blijft f 1735.
Dat op desen eventaris alle goederen gebragt sijn die Arend Ikkink en Janna Wilbers te samen in
eigendom beseten hebben en die alle na behoorlijke waarde getaxeert sijn, sulx attesteren wij
ondergeschrevene.
Was getekent. Hendrik Lammertink als momber, Dries Schrijvers als momber, dit is Y merk van Janna
Wilbers, Berent Wilbers als getuige en nabuir, dit is Y merk van Hendrik Eertink selfs getrokken als
nabuir, A. Kwack als getuige.
Op 13 december 1782 wordt er een kinderscheiding opgesteld naar aanleiding van het overlijden van
Geesken Lenferts onder Elsen. Zij laat na haar man Jannes Kuyper en hun dochter Janna. Het kind
zal in eten en drinken, klederen, linnen en wollen worden onderhouden en na huis vermogen worden
opgevoed en als ziek of zugtig worden een vrijen ingang in het huis hebben. Verder zal zij een zwart jak
krijgen voor moederlijk goed. (slecht leesbare akte).
Nadien door het overlijden van Jan Brinkers heeft nagelaten de weduwe Jenneken Oings met vijf
kleine kinderen, twee zoons Harmen en Jan en drie dogters Gertruyd, Hendrika en Johanna
genaamd en gemelde weduwe niet in staat en met de kleine kinderen haar broodwinning te bevorderen
buiten haar wederom in echte te begeven, dog sulks niet kan nog mag gedaan alvoorens een behoorlijke
kinderscheidinge en mombaerstellinge tussen haar en haare onmondige pupillen worde gedaan. So is het
dat Harmen Brinkers op Vossebeld en Gerrit Oings als voogden voor de onmondigen na behoorlijke staat
van inventaris gemaakt te hebben en na bevinding van dien met de weduwe overeengekomen sijn als
volgd.
Eerstelijk de weduwe Jenneken Oings zal alle de goederen die sij met haar overleden man in echte beseten
heeft, so roerende als onroerende, in eigendom behouden met alle de lusten en lasten van dien.
Ten tweden de genoemde weduwe zal daarvan uitkeren aan bovengenoemde kinderen voor vaderlijk goed
aan een yder van dezelve 50 gl aan contant geld en aan yder der zoons een gust beest of 15 gl en voor yder
een kiste en aan yder meisje twee linnen bedden, twee paar lakens, twee paar kussentogen en als komen te
trouwen elk een swart bruidskleet. Het bovengemelde geld zal aan de kinderen moeten betaald worden als
sij komen te trouwen of 25 jaar oud sijn, als ook de kisten. Dog de bedden en haar toebehoor met het
bruidskleet als sij komen te trouwen en de guste beesten als de zoons 15 jaar oud zijn. Boven dese zullen
de gemelde kinderen ziek of zugtig zijnde altoos een vrijen ingank in het huys Brinkers hebben om daar
behoorlijk verpleegt te worden. Waarvoor in val een derzelver kinderen kwam te sterven haar het beloofde
tot huys beste verblijven zal of sal versterven op de langstlevende. Ook zullen dese voornoemde kinderen
behoorlijk ter schoole gesonden worden om leesen en schrijven te laaten leren en den zoone Harmen
wegens sijn omgedraaide voet een ambagt laten leeren daar hij het meeste zin aan heeft op kosten van den
besitter van Brinkers plaatsjen. En wordt tot een hypotheeq en onderpand van het beloofde gesteld de
landerijen den Kotting genaamd.
Harmen Brinkers op Vossebeld en Gerrit Oings die volgens haar beste geweten tot hier toe voor de
onmondige kinderen gedaan hebben al wat haar als getrouwe voogden aanbevolen is. Submitterende haar
verder om desen door de edele gerigte van Kedingen te laten protocolleren en volgens landregte

gerigtelijke bevestiging te doen en verder gevolgelijk voor de onmondige kinderen te doen alles wat
haaren pligt is.
En is dese om te strekken na behoren van Jenneken Oings nevens de mombairen en twee nabuiren als
getuigen ondertekent op het plaatsjen Brinkers onder Markel op dato den 3 january 1783.
Dit is Y het mark van Jenneken Oings selfs getrokken, dit is Y het mark van Harmen Brinkers op
Vossebeld als momber, dit is Y het mark van Gerrit Oings als mombair, Jan Baan als getuige, Jan Berent
Lodeweges als getuige.
Nadat bovengenoemde mombairen voor mij onder handtastinge in eedes plaatse de volgens landregte
vereischte verklaringe hadden afgelegd word dese door mij van gerigtswegen geapprobeert.
Actum Goor den 4 jan. 1783. Antony Berends verwalter rigter.
Inventaris van de goederen en boedel van wijlen Jan Brinkers met sijn vrouw Jenneken Oings te samen in
egte beseten hebben en na de dood van genoemde Jan Brinkers aan desselfs weduwe en haar kinderen
nagelaten met alle lusten en lasten van dien behorende.
Een huis en hof waardig 400 gl.
Een stuk bouwland de Veldekens genaamd 400 gl.
Een stuk bouwland [Tijnen] stuk genaamd 200 gl.
Een stuk den Papenbos genaamd 200 gl.
Den Kotting in eenig bouw en hooyland bestaande 400 gl.
Twee dagwerk hooyland de Woestenij genaamd f 100.
Een paard 40 gl.
Drie melk koejen yder 20 gl f 60.
Een varken f 5.
Een kar, ploeg en egede, alle oud f 14.
Een kattersinboedel die heel gering is f 20.
Samen f 1839.
Ten laste van desen boedel worden bevonden
Aan Rijkmans een obligatie en intres f 318.
Jan Snel debet f 104.
Aan Vossebeld debet f 125.
Aan Jan Greve debet f 120.
Aan Baan scheper f 53.
Aan Hendrik Vossebeld f 60.
Aan Welmers f 30.
Aan de Bode debet f 12.
Aan de bakker debet f 7.
Aan Timmer Arend doodvaten f 14.
Samen f 843.
Nog reele en personele lasten f 36.
Samen f 879. Blijft f 959.
Dat op desen inventaris alle goederen gebragt zijn die Jan Brinkers en Jenneken Oings te samen in egte
beseten hebben en deselve na waarde getaxeert zijn, zulks attesteren wij ondergeschreven als voogden en
nabuiren onder submissie en zulks vereischt en desen gerigtelijk te registreren.
Actum op het plaatsjen Brinkers onder Markel den 2 october 1782.
Op 4 febr. 1783 wordt er een maag en kinderscheiding gehouden wegens het overlijden van Lucas
Tempelman op Absoluut. Hij laat na zijn weduwe Janna Kappen en zeven kinderen; vijf zonen
Hendrik, Willem, Jan, Gerrit en Hendrikus en twee dochters Grietjen en Aaltjen. Hij laat na een
geringe daglonersinboedel, een melkbeesjen en een kalf en wat meubeltjes. Tot voogden worden
aangesteld Hendrikus Tempelman en Hendrik Kappen. Zij zal de kinderen na huisvermogen opbrengen,
naar school laten gaan en in eten en drinken opvoeden en zullen altoos een vrijen ingang in het huis
hebben. De jongens krijgen ieder nog een schaap. (slecht leesbare akte).

Is er een vrindelijk maag of kinderscheiding geholden en gemaakt tussen Jenken Krooshoop weduwe
van wijlen Harmen Baarsen (Barendsen) ende haare minderjarige kinderen als erfgenamen een sone
Gerrit, een sone Willem en een dogter Reyntje, een sone Lammert, een sone Jan en dogter Gertruit,
een dogter Anne, een dogter Hendryka. Gerrit, Willem en Reintjen sijnde dese drie kinderen door
Harmen Baarsen in egte verwekt bij Leyda Lunsynk en bij dese vrou Jenneken Krooshoop heeft
Harmen Baarensen vif kinderen in egt verwekt. Dese 8 kynderen moeten alle van vaderlijke goet
hebben en wel in presentie van de naaste bloetmombaren als Derk Baarensen en Wolter Krooshoop
(Kevelham) onder Goor wonende en onder Markel en bijgeroepen getuigen op manire als volgt.
Ten eerste so sullen desen voornoemde acht kinderen voor vaderlijkke goet hebben te trekken de somma
van 24 gulden en in eegale deylinge niet eer sij komt te trouwen of vif en twintig jaar oud geworden sijn.
En die soons jeder een ambagt te laten leeren en die dogters vif guldens en een bedde wanneer die komt te
trouwen. En so neemt de moeder aan dese kinderen op te voeden in de vrese des Heeren, lesen en
schrijven te laten leeren en in eten en drinken te onderhouden na huises vermogen tot de tijd toe sij in staat
sijn om te dienen. En so lange eenne van dese kinderen ongetrout sijnde, syk of sugtig mogte worden en
niet in staat zijn om te dienen, sullen allen eenen vrijen ingank in het huis Baarensen hebben en
onderhouden worden in eten en drinken. Maar Reintjen die sig thans met een ongemak niet in staat is om
te dienen sal altoos een plaatse in het huis hebben en in linnen en wollen versorgt worden. En te sterven
komende so sal haare nalaatenschap ten huise tot een eerlijkke begraffenisse verblijven.
Ten twiden voor dat en voor alle stelt de moeder ten waaren onderpand het huis met de smitte om in kas
van misbetalynge van het voorschreven beloofde daar aan ten allen tijden kost en schadeloos mogen
verhaalen.
Ten derden die mombaaren in desen gemelde mede onder Goor wonende en Markel verklaarden na beste
wetenschap hyr in gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te sijn. Derhalven wort de heer rigter
van Kedingen versogt deses van gerygswegen te mogen approberen.
Deses ten waaren orkonde is dese door de moeder en de mombaaren en getuigen getekend sonder erg ofte
lyst bynnen Markel op dag en datum als boven.
Staat en eventarys van den boedel en de goederen van Harmen Baarensen en vrou Jenneken Krooshoop
beseten hebben en dat Harmen Baarensen overleeden is bynnen Markel ten behoefde van sijne
mynderjarige kinderen als erfgenamen gestelt in gulden en stuvers na advonand als volgt.
Onroerende goederen
Ten eersten een huis staande in het dorp Markel met smit daar aan staande en een koestal waardig f 290.
Ten twiden een stukke land in den Anholskamp groot drie schepel gesay waardig f 250.
Roerende goederen
2 koeie is waardig f 30.
1 kalf is waardig f 5.
Een smits ambeelt waardig f 15.
Een blasebalg waardig f 25.
Een slijpsteen waardig f 5.
Een klokke waardig f 15.
Den inboedl des huises bij malkanderen getrokken waardig f 15.
An goederen bevonden de somm f 640.
Axsyen en onschulden ten laste des boedels
Voor eerst komt toe Jan ten Tije bij oblygasie de somm f 250.
An intresse verschenen f 9.
An ossenschut bij Smenk schuldig f 83.
Bij van Kalkeren schuldig f 0-4.
An heeren lasten schuldig f 18.
An doodschulden schuldig f 20.
Bij de weduwe Welmers schuldig f 14.
Nog an kinderschulden f 25.

Nog bij Rerynk schuldig f 9.
Nog bij Kiwit schuldig f 7.
Nog bij ten Kaate schuldig f 4.
Nog ten laste des boedel heeft de beste moeder gemaakt an den overleeden Harmen Baarens sijnde twee
kinderen Reyntien en Willem de somma f 85.
Onschuld f 535.
Is in den boedel verteert door grote armoede van het syk weesen van het jaar 1782.
So hebben ik Derk Baarsens als mombaar en Wolter Krooshoop als mombaar desen boedel nagesyn en
opgenomen en getakseert en met twie naburen ondertekent op den 11 maart 1783 binnen Markel.
Dit is Y het merk van Jenneken Krooshoop als moeder met haar eygen hand getrokken, Derck Slygtman
of Barensen als momber, Wolter Kolhop als momber, J.H. Heylersig als getuyge, Beerent Schottink als
getuyge.
Nadat bovengenoemde mombairen voor mij onder handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard dat bij
voorenstaande kinderscheiding der pupillen voordeel was en dese na behoren hadden behartigd en
geaffecteerd en dat deselve volgens hun beste geweten daar bij niet sijn benadeelt en is deselve door mij
van gerigtswegen geapprobeert.
Goor den 15 maart 1783. Antony Berends verwalter rigter.
Op dato ondergeschreven is er een christelijk huwelijk ingegaan en tot stand gebragt tusschen den
deugsamen jongman Jan Jansen Bisschop ter eenre en Derkje Wilgerink weduwe van wijlen Hendrik
ten Zende in Elssen ter andere sijde op deese navolgende conditien.
Eerstelijk belooft den bruidegom tot stuiver des huwelijks mede te brengen alle hetgene hem is
toebehorende in het groot en klein niets uitgesondert.
Ten tweden belooft de bruid haren toekomenden bruidegom bij haar in te nemen op het plaatsjen
Veldman in de boerschap Elssen gelegen om hetselve met sijn schuld en onschuld mede te
aanvaarden en dan des bruids vijf onmundige kinderen, so tegenwoordig in leven en bij de bruid in
huys sijn, op te brengen en in kost en klederen te onderhouden tot so lange sij in staat sijn om haar eigen
kost te kunnen verdienen.
En vermits het voorseide plaatsjen Veltmans sodanig met schulden is beswaart dat het vrij minder door
schulden sijn waardig is, so dat de vijf kinderen van haar wijlen vaders nalatenschap niets sullen kunnen
krijgen. Evenswel om aan de wet te voldoen stellen sij over de vijf onmundige kinderen tot mombaren de
personen van Hendrik Wilgerink als broeder van de bruid en Jannes Wolters beide in Elssen woonagtig,
die dese huwelijkse voorwaarde mede ondertekend hebben.
Aldus is dese huwelijkse voorwaarde door den bruidegom en bruid benevens de geseide mombers,
vrienden en aanwesende getuigen getekend binnen Elssen den 10 maart 1783.
Dit is Y merk van de bruidegom, dit is Y merk van de bruit, dit is Y merk van Hendrik Wilgerink als
mombaar, Jannes Wolters zijn merk zelf getrokken Y dit is merk als momber, Hendrick Blomers als getu,
Derk Alberink als getuige, Henderik ter Plegt als getuige, Jan Hendriks Vorsgesank als getuige.
Nadat bovengenoemde mombairen voor mij onder handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard dat bij
dese kinderscheiding de pupillen voordeel was en dese na behoren hadden behartigd en geaffecteerd en
dat deselve volgens hun beste geweten daar bij niet sijn benadeelt en is deselve door mij van gerigtswegen
geapprobeert.
Goor den 20 maart 1783. Antony Berends verwalter rigter.
Op heden dato ondergeschreven is er een vrindelijk accoord of maagscheyding gemaakt van de mobiele
goederen nagelaten door wijlen Gerrit Vreriks bij sijn huisvrouw Gerritjen Haaykes voor sig zelfs en
ten overstaan van Gerrit Haaykes en Bernardus Vreriks als mombaeren over de onmondige
kinderen namelijk Gerridina en Gradus op manieren als volgt opgemaakt.
Word aan de zoon Gradus toegelegt voor vader goed de somma van vier gulden, een ambagt te laten
leeren, leesen en schrijven, soo veel doenelijk is in des Heeren vreese op te voeden en soo lange ongetrout
zijn een vrijen toegank in huis heben en in eten en drinken ordentelijk te onderhouden.

Aan genoemde dogter Gerridina word inschelijks voor vader goed toegelegt de somma van vier gulden,
met veeren tot een bedde, leesen en schrijven te laten leeren, so veel doenelijk is in des Heeren vreese op
te voeden en soo lang ongetrouwt zijn een vrijen toegank in huis en in eeten en drinken ordentelijk te
onderhouden.
Ten waeren oirconde is deese zonder ergte ofte list getekent.
Actum den 12 april 1783.
Dit is het handmerk Y van Gerritjen Haaykes weduwe wijlen Gerrit Vreriks, dit is Y het handmerk van
Gerrit Haaykes mombaer, Bernadus Freryks mombar, Jan Nuttebarg als getuge. H. Grevink getuige.
Nadat bovengenoemde mombaeren voor mij onder handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard dat sij
dese maag of kinderscheidinge der pupillens voordeel na vermogen hadden behartigd en waargenomen en
dat deselve volgens hunne beste wetenschap daarbij niet benadeelt waren, zo word deselve op verzoek
door mij van gerigtswesen bij desen geapprobeert.
Goor den 12 april. 1783. Antony Berends verwalter rigter.
Staat en inventaris van de mobielia goederen nagelaten door wijlen Gerrit Vreriks en zijn huisvrouw
Gerritjen Haaykes voor zig zelfs en ten overstaan van Gerrit Haaykes en Bernardus Vreriks als
mombaeren over de onmondige kinderen namelijk Gerridina en Gradus op maenieren als volgt.
Moebielia goederen
Een blaauw schimmelde koe f 25.
Een zwartbonte sterke f 20.
Ongeveer drie schepel lands met rogge f 12.
Een paar bedde met zijn toebehoor f 7.
Een koperen ketel f 5.
Eenig melkgoed, ijser en pot met eenig klein noodige in de waskamer f 2.
Eenige rommelarij om de deele f 1.
Boedelschuld
Aan Maat Jan voor huishuur f 30.
Gerrit Haaykes geleent geld f 25.
Gerrit ter Horst voor personele middelen f 6.
Voorschreven mombaeren verklaaren dat deese na best geweten is opgemaakt, soo word den heer Antony
Berends verwalter rigter van Kedingen versogt deesen te moogen approbeeren.
Actum den 12 april 1783.
Dit is het Y handmerk van Gerritjen Haaykes weduwe wijlen Gerrit Vreriks, Bernadus Freeriks als
mombar, dit is het Y handmerk van Gerrit Haaykes mombaer, Jan Nuttebarg als getuge, H. Grevink
getuige.
Also door het overlijden van Hermina Kojers deselve heeft nagelaten haren man Gerrit Jan
Luttikhedde met twe kinderen een zoon Willem genaamt en een dogter Janna. En hij niet in staat is
om met sijn onmundige kinderen sijne brootwinning te kunnen bevorderen tensij sig wederom in egte
begeve, dog sulks niet kan nog moge doen alvorens behoorlijke kinderscheiding en mombaarstelling
tusgen hem en de onmundige pupillen gedaan worde. So is het dat Roelof Roelofsen en Grades ten Sijthof
als voogden voor de onmundige kinderen ter eener en Gerrit Jan Luttikhedde ter andere sijden
overeengekomen sijn als volgt.
Eerstelijk G.J. Luttikhedde sal alle gerede en ongerede goederen in eigendom behouden so als hij deselve
tegenswoordig besit met alle lusten en lasten mits daarvan uitkeerende aan de beide kinderen te samen
eene somma van 590 gl, segge vijf hondert en negentig gl, dus ieder 295 gl. Welke aan de kinder sullen
moeten betaalt worden als sij 25 jaren oud sullen sijn of als eerder sij komen te trouwen. Boven dezen
haare moeders kiste met alle haar moeders klederen so er als thans daar in bevonden worden, welke de
voogden heden sullen aanvaarden en voor de kinderen bewaren. Ook sullen de kinders na huis vermogen
op het plaatsjen Kojers worden groot gemaakt en opgevoet en in kost en klederen onderhouden worden en
uit het huis dienstbaar sijnde en siek of sugtig wordende altijd een vrije ingang in het huis hebben om daar
onderhouden te worden. En te sterven komende ter begraffenis worden besteed; in welken gevalle de

halfscheid van haar hier voorgenoemde goederen tot huises beste en de andere halfscheid op het
langstlevende van beiden sal sterven en vererven.
Ook sullen dese kinderen behoorlijk ter schole worden besteet om lesen en schrijven te leren; ook sal het
meisje als sij koompt te trouwen een paar linnen bedden, een peuluwe en twe kussens met twee paar
lakens en 4 slopen gegeven worden.
Tot een hipotheek en onderpand van dit beloofde moederlijke goed word verbonden alle het
eigendoemelijke hoyland drie dagwerk in het Stokkumerbroek en 4 dagwerk in de Harker Meen gelegen.
De voornoemde mombaren die alle het gene tot welsijn voor de kinderen gedaan hebben wat haar pligt
vereist submitteren, haar verder om dese gerigtelijk te laten prothokolleren en volgens landregte
gerigtelijke verklaring te doen en ook vervolglijk alles wat getrouwe voogden haren pligt is tot
handhaving der onmundigen welsijn te willen bevorderen.
Staad van eventaris van alle, so roerende als onroerende, goederen die Gerrit Jan Luttikhedde en sijn
overleden huisvrouw Harmina Kojer in leven egte luiden te samen in egte beseten hebben en door het
overlijden van Hermina Kojers aan Gerrit Jan Luttikhedde en sijne twe kinderen, een dogter genaampt
Janna en een soon genaamt Willem, nagelaten.
Een huis en hof met den camp bouland den Steenkamp genaamt so als den 11 jan. 1745 van Eertink erve
is gekogt f 900.
De hooilanden in de Harker Meen 4 dagwerk f 400.
Twe dagwerk in het Stokkemerbroek f 300.
Een paard f 46.
Drie melk en 2 guste beesten f 115.
Een karre en ploeg f 15.
Een kotters inboedel f 15.
Het besaay en hoorngewas f 120.
Samen f 1912.
Tot laste van desen boedel word bevonden een obligatie groot f 700.
Aan losse schulden f 30.
Samen f 730. Blijft over f 1182, waarvan de halfscheid is f 590.
Dat op desen eventaris alls de goederen gebragt sijn die Gerrit Jan Luttikhedde met sijn overleden vrouwe
beseten heeft. Sulks attesteren wij voogden en nabuiren als ook na de waarde getaxeert sijn.
Roelef Roelefs, Grades ten Zijthof, dit is Y merk van Gerrit Jan Luttikhedde, Lukers Spijlen, dit Y is het
merk van Jan ten Hekhuis, A. Kwack als getuige.
Actum op het plaatsjen Kojers onder Harke den 1 may 1783.
Roellef Roelefs, Grades te Zijthof, dit is Y het merkt van G.J. Luttikhedde, Lukers Spijlen als nabuir, dit is
het Y merk van Jan ten Hekhuis als nabuir, A. Kwack als getuige.
Nadat vorengemelde mombaeren voor mij onder handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard dat de
pupillen bij desen volgens hun beste weten niet waren benadeelt maar in tegendeel derselve woorden na
behoren te hebben behartigd en sig in het vervolg als trouwe voogden ingevolge landregt verpligt zijn te
zullen gedragen, so word dese op verzoek door mij van gerigtswesen geapprobeert bij desen.
Actum den 1 may 1783. A. Berends verwalter rigter.
Bekenne ik ondergeschreven Gerryt Borkent weduwenaer van wijlen Janna Jansen (Potman) een
scheidinge gemaekt met de mombers van het moederlijk goet van sijn overleden vrou Janna Jansen.
Ten eersten so belooft de vader voor het onmondige kind Egbert te geven het gene dat sijne
overledene vrou uyt haar ouders huys gemaekt is. So sal het kint sijne moeders kiste vooraf krijgen, maar
dat in die kiste is met [Maet] Henderik delen. En alle het gene dat het kint sijn bestemoeder nalaat geene
uytgezondert en met malkanderen te deelen.
So belooft de vader van het kint te geven sijn overleden moeders kleren en alles het gene dat in de kiste is,
maar de kiste tot huys beste.
Belooft de vader van het kint om naar schoele te laeten gaan om te laeten leesen en schrijven te leeren. En
het kint te onderhouden in eeten en drinken, linnen en wullen, tot so lange dat het bequam is sijne kost te

winnen. En als het komt te gebeuren als het kint siek of sugtig word so lange als het ongetrout is sijn
vrijen ingank in sijn ouders huys hebben en onderhouden in eeten en drinken so het huys vermag. En so
het kint ongetrout komt te sterven sijne nalaetenschap tot huys beste.
Jan Berkenbos als getugge sijn Y merk self geset, Adam Olde Borkent als getugge sijn merk Y selfs geset.
Gedaan op de Borkelt onder Elsen onder het gerigte Keedingen den 15 maey 1783.
Compareerd Hendrik Kleine Hofte (Potman) en Gerrit Overesch in qualiteit als mombairen over het in
desen genoemde onmondige kind en verklaarden dat hetzelve bij dese kinderscheidinge volgens haar beste
wetenschap niet is benadeelt maar in tegendeel desselfs voordeel daar bij na behoren te hebben behartigd
en waargenoomen en sig verder als ingevolge landregt mombairen verpligt zijn te zullen gedragen;
versoekende dat dese mogte worden geapprobeert gelijk als dan de selve door mij van gerigtswegen
geapprobeerd word bij desen.
Actum den 17 may 1783.
Op heden den 17 maey 1783 is er een vrundelijk maag en kinderscheydinge gehouden tussen Jenneken
Reef wedewe van Jan Henderik Klein Lietink geassisteert met Jan Onk en haere twee minderjarige
kinderen met namen Berent Henderik en Janna, in leven bij Jan Henderik Klein Lietink
geprocreert; en wel in presentye en toestemminge van de kinder ooms, soo van vaders als moeders seide
hier ondergetekent als mombaeren.
In den eersten belooft de moeder de kinderen na huis vermogen te onderhouden in eeten en drinken,
linnen en wullen, haer leesen en schrijven te laeten leeren, verder in des Heeren vrese op te voeden so veel
als mogelijk is.
Ten tweden daer en boven zal yder kint, voor die soene Berent Henderik twee hondert gl en een koe en
een bruegemans kleet of voor het kleet vif en twintig gl tot kuer van de soone Berent Hendrik en die koe
die bestaan kan voor vrienden en nabueren.
En die dogter Janna een somma at hondert en viftig gulden en een koe neffens een twilbueren bedde met
zijn toebehoor soo als voor vrienden bestaan kan.
Ten derden soo wort die dogter Janna ook gemaakt voor vader goet viftig elle smaldoek en vif en twintig
elle vendeldoek en dit beloovde gelt en goet sullen sij kunnen eischen als se vif en twintig jaer out sijn of
koomen te trouwen of nodig sijn.
Ten vierden wanneer den eene van komt te sterven sonder lijves erve sal het beloevede gelt van den eenen
sterven en erven op den anderen en dat ander goet sal te huis beste blieven; maer daer en tegen soo die
kinders siek of sugtig worden sullen sij te hues onderhouden worden soo als ouders haer kinders verpligt
sijn te doen soo lange sij ongetrout sijn. Dus houden die kinderen altoos haer legitime porsye en moeders
goet.
Het is ook goet gevonden als die kinders viftyn jaer out sijn dat se dan jaerlijks sullen hebben soo als se in
staet sijn omme ytes haer te voederen na redelijkheyt.
Die mombaeren in desen die den boedel van nabij kunnen versekeren dat die kinders hier in na haer best
geweten onverkort in sijn.
Ten waer orconde is deesen sonder erg ofte list getekent binnen Elssen op daeto voorschreven.
Hier wort tot onderpant gestelt het Toeslag genaamt gelegen in het Elssenerbroek eygendomentlijk
hoylant vier dagwerk agter Dusschen lant.
Dit is Y het merk van de bruidegom (Arend Eeftink), dit is Y merk van de bruit, dit is het Y merk van
Henderik Spenkelink als mombaer, Jan Rief als mombaer, Evert Lietink als getuge, Jan Onk als oom van
de bruedegom, Jan Hegeman.
Inventaris van Klein Lietink
Ten eersten twe paarden f 80.
Twe koebeesten en drie versen f 72.
Een dagwerk hoylant f 300.
Twe mudde bouwlant f 245.
Kisten en bedden en ander huisgerak met den inboedel soo als tans is getaxseert f 140.
Somma at f 837.

Hier en teegen die schult
Die suster van die overleden man Jan Henderik Klein Lietink dat haer bij kinderscheydinge is gemaakt
345 gl.
Noch an die lantheer en die suster voornoemt f 50.
En koe en bedde en bruitkleet getaxseert op f 100.
Te saemen 500 gl.
Elssen den 14 maey 1783.
Nadat bovengenoemde mombairen voor mij onder handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard dat de
pupillen bij desen niet waeren benadeelt maar in tegendeel derselver voordeel na behoren hadden
behartigd en waargenomen en sig verder als getrouwe voogden volgens landregt verpligt zijn te zullen
gedragen, so word dese door mij van gerigtswegen op versoek geapprobeert.
Actum Berghorst den 28 may 1783. A. Berends verwalter rigter.
Op dag en dato is er een wettig en vrindelijk accoord of maag en kinderscheidinge gehouden en gesloten
tusschen den weduwenaar Jan Mensink en sijn wijlen ehevrouw Frerikdina Effink ter eenre en de
kinderen welke hij weduwenaar bij opgemelte zijn ehevrouw heeft geprocreert met namen Gerrit
Jan, Jan, Jan Hendrik en Lukas ter andere sijde welke nog alle minderjarig zijnde, geassisteert met
deselves mombaren hier ondergetekent.
Eerstelijk wort gecontrakteert dat de weduwenaar voornoemt zal aan hem behouden de goederen welke
zijn vrouw hem bij huwelijks contrakt met het aangaan van huwelijk tusschen hun beiden van de ouders is
belooft tot een huwelijks goet, zoo als het is besittende in huis en getimmer of woninge met alle andere
eygendomelijke effecten als land en gront zo in de gestelde het eerder opgerigte huwelijks voorwaarde is
uitgedrukt zonder exempt. Waarvoor hij opgemelde weduwenaar zal hebben te betalen an de 3 (4?)
kinderen voorgemelt voor elck voor hun moeder goed de somma van 25 gulden, zegge 75 gulden. En daar
en boven zullen zij an yder kint moeten betalen een kleet of 25 gulden en dan ook nog elk kint een koe en
een kiste. ...... (onleesbaar) ...... En als het kwam te gebeuren dat de kinderen ziek of sugtig worden zo
zullen zij te huis verpleegt worden zoo lang zij ongetrout zijn en of het kwam te gebeuren dat de kinderen
kwamen te sterven zonder lijfs erv zoo sal het beloofde van het eene op het andere kint tot de langslevende
toe.
Als dan zoo sijnde is geconditioneert dat de goederen ofte effecten hier vooren gemelt de kinderen tet
hunnen dienst en profite sullen angereikt ende ter handen komen op sijn tijd zo nae behooren en zal de
vader hier bovengemelt an sijn kinderen voorgemelt ook nog verpligt sijn om te doen als een vader
toebehoort deselver op te trekken in de Gods vreese zo veel doenelijk is en in eeten en drinken en
kleedinge onderhouden tot dat se zoo verre sijn dat sij haar kost kunnen winnen ofte gelegentheit van
ouderdom om een goet man te dienen.
Dit dan invoegen als voorschreven en om te mogen strekken nae behoor is dese maag of kinderscheidinge
opgerigt en beslooten. Door mombaren neffens getuigen wettig sonder arg en list in teeken en oorkonde
der waarheit onderteekent.
Bij de inventaris vinden we: 7 beeste, 2 peerde, 25 schaape, een hooymate genaamt de Slag groot 2
dagwerk, waegen en ploeg en den inboedel des huis; de schuld bedraagt f 300.
Datum in Elsen op het erve Mensink den 12 julius 1783.
Jan Mensink als vader van de kinderen, Gerrit Effink als mombaar, Gerrit Mensink als mombaar, Harmen
Mensink als getuige, Hendrik Eeftink als getuige.
Nadat bovengenoemde mombairen voor mij onder handtastinge in eedes plaatse hadden verklaard dat de
pupillen bij desen niet waeren benadeelt maar in tegendeel derselver voordeel na behoren hadden
behartigd en waargenomen en sig verder als getrouwe voogden volgens landregt verpligt zijn te zullen
gedragen, so word dese door mij van gerigtswegen op versoek geapprobeert.
Actum Berghorst den 18 july 1783. A. Berends verwalter rigter.
Staet en eventaris van Jan Mensink en zijn zalige huisvrouw Fredrikdina Effink over de goederen welke
hij nu is besittende en de schult waer teegen getakseert voor eerst 7 beeste ongeveer getakseert op 81
gulden, twee peerde ongeveer getakseert 60 gulden, 25 schaape ongeveer getakseert 50 gulden en dan nog

een hoimaat genaamt het Slag groot twee dagwerk getakseert op 400 gulden. De waegen en ploeg
getakseert op 25 gulden, den inboedel des huis gewaardeert op 100 gulden. De schuld is hier teegen
opgemaakt en beloopt een somma van 300 gulden.
Gedaen in Elsen den 17 julius anno 1783.
Op dato ondergeschreven heeft Janna Holstege weduwe van wijlen Gerrit Kranenberg ten overstaan
van Lammert Hietbrink en Arent Holstege als hiertoe versogten en verkoren mombaren en in
bijweesen van de ondergetekende getuigen een wettig erfmaag of kinderscheidinge gehouden met de
vier kinderen bij haar wijlen eheman in echte geteelt als alle vier zoons met naemen Gerrit Jan,
Arend, de derde Willem en de laatste Berent Jan. Alles invoegen en beschreven als hier onder staat
geexprimeert en uitgedrukt en sulx alles kragt en vermogen onderstaende geformeert en opgenomen
inventaris.
Ten eersten sal gemelde Janna Holstege aan haer behouden alle de mobile goederen met schult en
onschult zoo en als onderstaande inventaris vermelt. Uit dewelke aan haer voornoemde vier kinderen voor
vaderlijk goet sal ontregten en uitkeeren een zomma van 19 gulden, zegge negentien gulden, met des
vaders kiste en deszelfs klederen als volgt.
Een bruin laeken rok, een gelackte rok, een pijrok, een swart lackte lamzool met een broek, een damasten
hemtrok, agt hemden en agt stropdassen, een paer silvere schoengespen en wanneer de voornoemde
kinderen agtien jaeren oud zijn geworden. Zullende wel voornoemde negentien gulden met de kiste en de
klederen te zaemen deelen.
Ten tweden zal de moeder de voornoemde kinderen moeten verplegen en in kost en klederen, linnen en
wollen onderhouden en haar ter schoole laten gaan om lesen en schrijven te leren.
Ten derden sal voornoemde toegedeelde kinderlijk goet, wanneer een of meer minderjaerig of getrouwt
mogten komen te overlijden, versterven en vererven van het eene kint op het andere tot de langstlevende
toe.
Waermede dese maeg of kinderscheidinge is geslooten en door haar Janna Holstege en voorgemelte twee
mombaeren en desselfs getuigen of dagholderen is ondertykent en sal deselve moeten gestelt worden in
handen van en hoog gebooren heer rigter des landsgerigte van Kedingen onder welker en bevolen
rigterampt sij Janna Holstege en wel in de kerspel van Goor woonende om van welgemelde heer rigter
nader onder van de hoger overigheidt hier de approbatie op te verleenen. Aldus gedaen ten huise van
Janna Holstege.
Actum kerspel Goor den 2 october 1783.
Janna Holstege, Lammert Hietbrink als mombar, Arend Holsteege als moombaar, Berent Brummelhuis als
getuyge, Harmanus Wolbers als getuige.
Inventaris der goederen van Janna Holstege weduwe van wijlen Gerrit Kranenberg om daar voor te
bewijsen de goederen en de effecten welke sij Janna Holstege met zijn wijlen eheman in eygendom
beseten hebben als volgt.
Taxatie van mobile goederen
Twee melkte koebeesten te zaamen gerekent op f 42.
Drie kalveren getaxeert te zaamen f 12.
Een starken gerekent op f 5.
Twaalf fymen rogge op den balken, de fyme gerekent op 5 gulden is te zaamen f 60.
Vijf fymen boekweite, de fyme 3 gl is te zamen f 15.
Een stuk met eerdappel gerekent op f 2.
Een stukke met eerdappel gerekent op een zomma f 6.
Een hoek wortels gerekent f 1.
De garste is gerekent f 2.
Een en half fyme rogge gerekent op f 2.
Het hooy in de hilde gerekent op f 3.
De knollen en spurrie op het land is gerekent te zaamen op f 5.
Een groten ketel gerekent op f 10.

2 ijzeren potten gerekent op f 2.
1 ketel gerekent op f 1.
1 karne gerekent op f 1.
2 wateremmers gerekent op f 1.
4 schotels en agt potten gerekent op f 1.
2 roompotten en twe melk.. te saamen gerekent f 1.
2 melktonnen en een melkzeeve te zame gerekent f 1.
7 lepels en agt vorken te saame gerekent f 1.
1 tinnen boterschotel f 1.
1 wegte of punder f 1.
2 lampen gerekent f 1.
1 panne met een ijzer f 1.
1 eerden trekpot met 6 paar the koppes te zaame f 1.
1 koffijmole gerekent f 1.
2 baktroggen gerekent f 4.
1 bouzigt en een plaggenzigt te zaame gerekent f 1.
1 gras seysen gerekent op f 1.
1 grepe en eenen ijseren hooyvorke te zaame f 1.
1 trekmes, een nagelboor, een haar met een hamer f 1.
1 sniesomp met een wanne getaxeert f 1.
4 tonnen en een spint vat f 1.
3 kussens gerekent op f 1.
1 olde kiste f 1.
6 zitstoelen f 1.
10 hoekketen gerekent op f 1.
1 zolt vat gerekent op f 1.
1 tange gerekent op f 1.
2 vlegels, een harke en gaffel f 1.
4 bedden en twee kussens, 4 lakens getaxeert op f 25.
12 balen vlas te zame f 3.
2 spinwielen gerekent op f 1.
1 haspel gerekent f 1.
1 groote tafel f 1.
Taxatie van de schulden
Tot lasten van desen boedel
Een capitael ten profijte van Hendrik Timmer tot Diepenveen f 25.
Jan Wolbers wegens verschuldigde pagten tot en met de jaren 1783 incluis f 108.
Gehaelt uit den winkel van Stokkinkrief tot Goor een zomma van f 20.
Een capitael ten profijte van Jan ten Zijthof tot Goor een zomma f 14.
An Lochten Jan in het karspel Goor debet f 8.
An Hendrik Gielen in Hengeveld debet f 4.
An perzoneele middelen an burg. van Assen van het jaer 1782 debet f 10.
Jannes Prinsen verdient an schoen maken f 3.
Te samen f 192.
Wel Edelen Heer, Mijn Heer mr. A. Berends Verwalter Richter van Kedingen.
Geevt eerbiedig te kennen Jenneken Swiers weduwe wijlen Jan Nijland dat zij bij haar wijlen eheman
heeft verwekt twee kinderen met namen Engbert en Janna Nijland welke bijde nog minderjarig zijn.
En vermits zij met deeze haare kinderen wegens haar vaderlijke goed moet erfuitinge doen, zoo verzoekt
zij dat u wel edele deeze haare voornoemde kinderen geliefd te voorzien met twee bekende mombaren ten
eynde de kinderscheydinge met haar op te richten. Daartoe voorstaande haar overleden mans broeder

Antoni Nijland en haar neeff Jannes Draayer. Het welk doende. J.B. Auffemorth.
Het versoek ten requeste word toegestaan en dien ten gevolge Antony Niland en Jannes Draayer mits
desen aangesteld tot mombaeren over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Niland en Jenneken Swiers.
Actum Berghorst den 10 april 1784. A. Berends verwalter rigter.
Op dato ondergeschreven is de volgende kinderscheydinge opgericht tusschen Jenneken Swiers weduwe
wijlen Jan Nijland als boedelhoudersche van den gemeenen boedel door haar wijlen man met haar in
gemeenschap bezeten ter eenre, en Antoni Nijland en Jannes Drayers als naaste bloedverwandten en
wettige voogden van haare twee minderjarige kinderen met namen Engbert en Janna Nijland bij wijlen
haeren eheman verwekt ter andere zijde, en wel invoegen als volgt.
Zal de moeder de weduwe van wijlen Jan Nijland voornoemt in vollen eygendom hebben en behouden
dezen geheelen boedel met alle desselfs ap en dependentien, lusten en lasten, recht en geregtigheden, zoo
en als zij denselven met wijlen haeren eheman in gemeenschap heeft bezeten en hij met dode heeft
nagelaten.
Zal de moeder aan de zoon Engbert voor sijn vaders erfdeel uytkeeren en betalen zoo als zij aanneemt bij
dezen, voor eerst een twee jarig beest hetwelk hij datelijk zal hebbn alsmede zal hem van nu voortaan alle
winters een beest op den stal en tien schapen moeten gevoedert worden.
Ten tweeden een bruin lakense rok en een blauw lakens onderkleed of vijf en twintig gulden aan geld, het
welke hij zal hebben als hij komt te trouwen of meerderjarig is.
Ten derden zal hij hebben als hij komt te trouwen of meerderjarig is eene somma van negen hondert
gulden, van welke negen honderd gulden hij de interesse zal trekken en genieten als hij agtthien jaaren
oud is tegens drie gulden van het hondert jaarlijks.
Ten vierden zal de voogden voornoemt datelijk worden overgegeven des vaders kiste en kleederen, ten
eynde die voor de soon Engbert ten meesten nutte te bewaren en te administreren. Zijnde ten dien eynde
daarvan eene specificatie gemaakt en aan hun overgegeven.
Zal de dogter Janna Nijland voor haar vaders goed hebben als volgt.
Eersten als zij veerthien jaaren oud is zal haar uit het huys een spint lien moeten worden gezaayt en het
land daartoe uit het huys moeten bemest en bearbeid worden; voorts zal zij als dan drie weken jaarlijks
voor haar mogen spinnen.
Twedens als zij komt te trouwen of meerderjarig is zal zij den volgenden uytzet hebben; een kaste of
veerthien gulden, ses en twintig ellen twiltog, vijf en twintig pond ganseveeren, een swart sarssie
marokken kleed, een swarte zijde schorteldoek, een swarte zijde kap, een muts en een doek, vier paar
lakens, vier paar kussenslopen, thien ellen pellen, tien ellen breeddoek, veertig ellen vlassen doek, een
paar gordijnen met een vall en op eene nae de beste koe uit den stall.
Derdens eene somma van negen hondert gulden, welke f 900 zij zal kunnen vorderen als zij komt te
trouwen of meerderjarig word, maar de interesse van dese f 900 tegens drie van het hondert zal jaarlijks
ten haaren profijte door de moeder moeten betaald worden als zij agthien jaaren oud is en niet eerder.
En blijft voor dit een en ander verbonden de hooylanden zoo als op den inventaris staat gemeld.
Zullen deze bijde kinderen door de moeder worden geleert of ten haeren koste laten leeren en onderwijzen
in leezen en schrijven. En de dogter voornamentlijk goed te laten naayen leeren en wat verder tot eene
goede en christelijke opvoedinge behoort.
Indien eene van deze bijde kinderen mogte komen te sterven voordat het getrouwt of meerderjarig is dan
zal den uytzet invoegen hier voren bepaald, ten huyses besten weezen vervallen, maar de negen hondert
gulden zullen als dan van het eene kind op het andere en dus op het langstlevende vererven en ingevolge
deze scheydinge wettig vervallen wezen.
Waarmede dan deze scheydinge van de vaderlijk nalatenschap dezer voornoemde kinderen is geschied en
het belang der pupillen op de best mogelijke wijze daarbij in agt genomen zijnde.
Zoo is deese door de moeder en respective mombaren met aanwezende getuigen ondertekend en zal deze
door de voormelde mombairen worden gepresenteert ten fine van approbatie en registratie aan het wel
edele gerigte van Kedingen als na landregte.
Aldus gedaan te Markelo op het erve Nijland den 10 april 1784.
Yenenken Swiers wed. Nijland, Antoni Nijland, Jannys Drayer, Hermen Nijland, Gerryt Nijland, J.B.

Auffemorth als getuige, Gerryt Stroek, Gerrit Hidder.
Nadat de bovengenoemde mombaaren Antony Niland en Jannes Drayer voor mij onder handtastinge in
eedes plaatse hadden verklaart dat bij dese kinderscheidinge der pupillen voordeel na behoren hadden
behartigt en waargenomen en deselve volgens beste wetenschap daarbij niet zijn benadeelt en zig verder
als getrouwe mombairen ingevolge landregte verpligt zijn te sullen gedragen, so word deselve door mij
van gerigtswegen geapprobeert bij desen.
Actum den 10 april 1784. A. Berends verwalter rigter.
Inventaris van den boedel van wijlen Jan Nijland en zijn nagelaten weduwe Jenneken Swiers in
gemeenschap bezeten en door de ondergetekende als boedelhouders opgemaakt.
Een hooymaate genaamt de Nieuwe Maate met de aangekogte Kreheler groot ongeveer twaalf dagwerk
gelegen bij het erve Nijland.
De Scholten mathe groot ongeveer vijf dagwerk gelegen in de Markeler Slege.
Een schape schott.
Twee schuuren en een verkens schott.
Drie paarden, seventhien beesten en een kalf, een sooge met thien keunen.
Vijfthien mudde lands gesaayt met rogge en een half mudde lands met olijsaat.
Ongeveer sestig schepel rogge, veertig schepel boekweite, eenige vymen ongedorste koorn, zo rogge als
boekweite, eenige schepels of sakken aardappels in de kuilen.
Twee wagens, eene ploeg, een stortkar, een grote en twee paar kleine eegen, drie paardekrubben, twee
reupen, een kaf mohle, eene wanne, twee snijsompen en twee messen.
Een timmerkiste met gereedschap, vijf schapen, reupen, een kiste, sestien koe kettingen, een wanne en
drie wan stoelen, vier twir kettingen, een saaibak, een schepel, twee schape scheren, 17 egetanden, een
koetoog, een wagen kist, agt saaisakken, een kleermande, een wieg, drie spinnewilen en haspel, vier
plaggen zichten, twee seissen, vier schuppen, drie spaan, drie haards, vier grepen en twee herken.
Een holtketting, een spintvat, een saatbank en twee schepvaten.
Een hang horlogie, drie kopere ketels, drie koffyketels, een koffy kan, een trekpot, vier tinne schotels, vier
tinne borden, ses tinne kannen, een dito bierkan, een dito boterschotel, een metale potje, een kast, een
spinde, 22 aarde schotels, 17 aarde borden, twee halen, twee haard ijsers, twee lange halen.
Een vuurschop, een blaaspijp, een ijzere staande plaat, een pan en ijzer, een rooster, een treeff, drie ijzere
potten met eene kopere en eenen ijzeren potdekzel, een koffymohle, drie tafelen, vijftien stoelen, een
kaerne, twee melktouwen, 5 melkvaten, twee melk leupen, een melkemmer en 4 anderen, ses tonnen met
bier en een leege, een stender en nog een tonnetje.
Een groot waskueren, twee kleine dito, een bakke trog, een lien met een seeff, een boter tonne, twee vlas
hekkele, vier melk banken, een melk bank in de waskamer, een koperen blake, een convoor, een zoutvat,
een koperen schuimer, een ijzeren zaage, twee lepelborden, sesthien lepels, drie ponden, een spiegel, een
schoorsteenkleed.
Twee paar gordijnen, elf bedden, vijf peuluwe, tien kussens en drie mandjes, 24 bedlakens, 14 kussen
teugen, gaaren bij de wever tot 50 elle doek, 50 stuk hee gaaren, 60 stuk vlesse gaaren, 32 ellen grof doek,
10 ellen pellen, 10 ellen breeddoek, 80 ellen vlessen doek.
Een stoelkussen, een tonn met vett, een pot met boter, spek en vleesch aan de solder, een ton met oly.
Schulden
Een capitaal groot ses hondert gld staande ten profijte van juffrouw Steenbergen.
Een capitaal groot drie hondert gld staande ten profijte van juffrouw Weddeling.
Uyt kragte van huwelijksen voorwaarde met de ondergetekende wijlen man angegaan komt Aaltjen
Nijland een uytset toe zoo als daarbij is bepaald. Deze uytzet met de uytstaande schulden als interesse,
lasten, knegt en meide loonen is ten overstaan van de kleederen samen gecalculeert.
Die vaders kiste
Een kiste, een bruine lakense rok, een sarsjen dito, een pije, een swart camisool, twee swarte broeken, een
swarte broek, een damasten hemdrok met silvere knope, een rood streepte met silvere knope, een bruine
damasten hemdrok, een wit baayen hemdrok, een blauw kamisool broek, drie paar koussen, een sijde
halsdoek, twee hemden, veertien hemden, negen witte dassen, twee witte sakdoeken, een paar silvere

schoengespen, een paar dito broekgespen, een broek met silvere knoppen.
Aldus bij ons ontfangen den 10 april 1784.
Jannys Drayer, Antoni Neiland.
Aan de zoon Engbert in gebruik gedaan het broek met silvere knoppen, twe witte dassen en een witte
sakdoek.
Geresulteert op eene somma van f 300.
Aldus door mij ondergeschreven nae meyne beste wetenschap geinventariseert en opgegeven ende nevens
van dezen ten allen tijden te kunnen en mogen suppleren als nae regten.
Markelo op het erve Nijland den 10 april 1784. Jan Nijlant.
Alzo door het overlijden van Hendrik Wevers deselve heeft nagelaten sijne vrouw Aaltjen Reins met
twe kinderen, een zoon Jan Henderik en een dogter Hendrike genaamt. En dese weduwe niet in staad
is om voor haar en haar kinderen haar brood te winnen en hare bouwerij daar sij met hare kinderen van
leven moet, niet na behoren alleen kan volbrengen en dus genootsaakt is om haar wederom te
veranderstaen. Dog sulks niet kan nog mag doen voor en alleer behoorlijke kinderscheiding en
mombaarstelling tusgen haar en hare kinderen worde gedaan.
So is het dat Egbert Hilbers (Wevers) en Berent leunk als voogden en mombaren van de genoemde
onmundige pupillen ter eener en de weduwe Aaltjen Reins ten anderen sijden, overeengekomen sijn
omtrent de goederen door Hendrik Wevers nagelaten als volgt.
Eerstelijk de weduwe sal alle roerende en onroerende goederen met alle de lasten en schulden die daarop
sijn en met alle desselfs lusten in eigendom behouden en daarvan uitkeren aan haren soon Jan Hendrik vijf
en seventig gl en een twe jarig gust beest, met sijn vaders weve touwe en een kiste met sijn vaders
klederen en aan haar dogtertjen Hendrike mede vijf en seventig gl en twe bedden met veren gevult en twe
paar lakens en twe paar kussentogen en een swart bruitskleed so als hier gebruikelijk is en haar moeders
kiste.
Ten tweden de voormelde kinderen sullen het hier beloofde gelt kunnen trekken als sij komen te trouwen
of 25 jaren oud sijn, maar het guste beest als de soon 15 jaren oud is en sijn vaders wevetouwe voort
datelijk. En wanneer het gebeurde dat een van de genoemde kinderen voor sijn trouwen kwame te sterven
sal het beloofde gelt half voor het langstlevende en half tot huis beste versterven.
Ten derden dese twe onmundige kinderen sullen op het plaatsjen Wevers of van de besitter daarvan
opgevoet worden. Ook sal haar behoorlijk schrijven en lesen geleert worden tot laste van den besitter van
Wevers en den soon Jan Hendrik een ambagt daar hij het meeste sin in heeft.
Ten vierden tot een hipotheek en onderpand van het hier beloofde gelt aan de meergemelde kinderen blijft
verbonden den kamp bouland den Wevers kamp genaamt met de westsijde langs het velt en met den
suiteinde an Wannink kamp gelegen om sig ten allen tijde daar aan te kunnen en te mogen verhalen.
Ten vijfden de voogden deser onmundige kinderen die volgens den nevensgaanden inventaris alles tot nut
en voordeel van deselve na redelijkheid gecontracteert hebben, nemen aan om voor den edelen gerigte van
Kedingen dese nader te bekragtigen en een dubbelt over te geven om te strekken na behoren en vervolglijk
haar submitterende als getrouwe voogden alles te doen en te verrigten wat der saken nootdruft sal komen
te vereischen. Ten welken einde wij om te strekken na behoren dese ondertekend hebben op het plaatsjen
Wevers onder Markel op dato den 27 may 1784.
Dit is het Y merk van Egbert Hilbers, Berent Leunk, quod attestor (wat ik getuig) A. Berents verw. rigter.
Nadat in het hoofd deses gemelde mombaren voor mij onder handtastinge in eedes plaatse hadden
verklaard dat volgens hun beste wetenschap der pupillen bij dese kinderscheidinge niet zijn benadeelt
maar in tegendeel deselve voordeel daarbij na behoren te hebben behartigt en verklaren dan sig verder als
getrouwe mombaaren volgens landregt verpligt sijn te zullen gedragen. So word dese door mij van
gerigtswegen geapprobeert bij desen.
Actum Berghorst den 1 juny 1784. A. Berents verwalter rigter.
Inventaris van alle roerende en onroerende goederen so als Hendrik Wevers en Aaltjen Reins te samen in
egte beseten hebben en door het overlijden van Hendrik Wevers aan Aaltjen Reins en hare twe kinderen
bij meergemelte Hendrik Wevers in egte verwekt nagelaten met alle desselfs daarop verschulde lasten.

Een huis en hof onder de klokke Markel boerschap Beusberge en gerigte Kedingen gelegen waardig f 400.
En kamp bouland met de westsijde langs het velt en met de suideinde aan Wannink kamp waardig f 600.
Den Langenberg groot ruim 5 schepel gesaay tusgen Wannink en Voorts land waardig f 400.
Het Ronde stuk bij de Helpe tusgen Greven en Dijkink land waardig f 200.
Een stukje land tegen de Helpe tusgen Wijmerink land en gemelte Helpe waardig f 200.
Drie dagwerk hooiland het Meken en Wijmerink mate genaamt waardig f 225.
Een paard waardig 60.
Twe koeie, 2 sterken en 2 kalver samen f 60.
Een geringe inboedel van een keutter waard f 30.
Tot laste van hier voor gemelde goederen word bevonden
Eerstelijk een obligatie bij Jan Greven met de intres f 819.
Aan Hendrik Reins een obligatie f 100.
Aan Welmers nu van Heek wegens heren lasten en groevebieren f 80.
Aan hooipagt schuldig f 20.
Aan Gerrit Wevers f 125.
Aan Stokkinkreef f 4.
Aan de Kistemaker f 20.
Aan ambagtsluiden nog debet f 20.
Een oud man des overledens vader tot laste van de goederen om den tijd sijns levens te onderhouden f
400.
Nog tot laste van de goederen het onderhoud van des overledens broer in kost en klederen als hij siek of
onvermogen te dienen is f 200.
Te samen f 1788.
So dat van de goederen waardig bevonden f 2175. Afgetrokken sijnde de schult f 1788. Overig blijft f 387.
Dat op desen inventaris alle goederen gestelt sijn die Hendrik Wevers en Aaltjen Reins te samen in egte
beseten hebben en na waarde getaxeert zijn en de schulden daarop gebragt wettig sijn bevonden, attesteren
wij ondergestelt om hetselve ten allen tijden wanneer het de noot vordert met solemnelen eede te kunnen
en te willen bevestigen.
Actum onder Markel op het plaatsjen Wevers den 27 may 1784.
Weledelen gestrengen Mijn Heer A. Berents j.u.d. verwalter rigter van Kedingen.
De weduwe van wijlen H. Wevers Aaltjen Reins en de voogden van hare onmundige kinderen zijnde
Egbert Hilbers en Berent Leunk geven UWGGestr met verschulden eerbiet te kennen hoe sij te samen
volgens nevensgaande inventaris en opgerigte maagscheiding en mombaarstelling naar bevind van saken
over de nalatenschap van de pupillens vaderlijke goederen gecontracteert hebben met versoek dat
UWGGestr dese nevensgaande kinderscheiding en mombaarstelling van gerigtswege gelieve te
approberen de kinderen na vereis der volbragte bevestiging der mombaren te persisteren.
Welk doende.
Op heeden den 2 november 1784 is een vrindelijke maag of kinderscheidinge geholden en gemaakt tussen
Jan Hendrik Wibbelink weduman van wijlen Gertien Trekop en van zijn minderjarige kind met
namen Hendrike bij zijn vrou in egt verwekt. En wel in presencie van die naaste bloetmombaaren als
Derk Brilman (Trekop) wonende op de Borkelt en Willem Wibbelink in Markel wonende en verders
bloetvrinden en bijgeroepen getuige alles op mannire als volgt.
Ten ersten so sal dat voornoemde kind hebben voor moederlijke goet hebben als het komt te trouwen een
somma van 6 gulden, segge ses gulden en nog daar en boven 2 linnen bedden met een pulyve en de
kussens en het sal ook hebben sijn moeders kiste met die kleeren die sij tot haare lijves nooddruft
gedragen heft.
Ten tweden so belooft die vader so vele als doenelijk is het kind op te voeden, leesen en schriven te laten
leren en ook te onderhouden in eten en in drinken, linnen en wollen tot de tijd toe sij in staat is om te
kunnen dienen. So het syk of sugtig wordende, schoon de vader hertrouwt, so sal het kind weeder in den
huise of plaatsien Wibbelink onderhouden worden na huises vermogen verheegen een verpleegen. En te

sterven komende so sal sijn nalatenschap ten huise tot een erlijkke begraffenisse verblijven.
Ten derden so stelt de vader van het voorschreven kind het beloofde den geheelen boedel tot securiteit ten
eynde in kas van mysbetalinge om de mombaren syg ten allen tijden daar aan kunnen verhaalen.
Ten virden die mombaaren in desen gemelde mede in Markel en op de Borkelt wonende en verklaarden na
haare beste wetenschap hyr in gedaan te hebben het kind hier niet in benadeelt te zijn, so wordt de heer
rigter van Kedingen versogt deses van gerigtswegen te mogen aproberen.
Deses ten waaren orkonde is deses van die vader en die mombaaren sonder erg of lyst getekend op dag en
datum als boven.
Jan Hendrik Wibbelink als vader, dit is het Y merk van Derk Brilman als mombaar met eygen hand
getrokken, Willem Wibbelink als mombaar, Willem Klosters als getuige, Jan Wansink als getuige.
Staat van eventaris van den boedel en goederen van Jan Hendrik Wibbelink en wijlen Gertien Trekop
overleden in Buseberge edog onder Markel ten behoefde van haar kind als erfgenamen en gesteld in
guldens en stuivers na advonand als volgt.
Onroerende goederen
Ten ersten een huys met den gaarden geleegen in de boerschap Buseberge edog onder Markel waardig f
600.
Ten twiden een stukke landes gelegen in den Stokmer es groot 4 schepel gesay langes Jan Wevers en Jan
Smitjans sijn land waardig f 250.
Roerende goederen
Een koe en een sterke waardig f 50.
Den inboedel des huises bij malkanderen getrokken waardig f 15.
An goederen bevonden de somma f 915.
Axsien tot laste des boedels
Voor eerst komt Derk Hogelaar toe bij obligacie de somma at f 700.
Ten twiden komt Thonis Lubbers bij obligacie toe de somma at f 60.
Ten derden komt Gerrit Stokkinkryf bij obligacie toe de somma at f 50.
Ten virden nog an heren lasten f 25.
Ten vifden nog an doodschulden f 15.
Ten sesden an kinderen schuld f 20.
An losse schulden bij malkanderen getrokken de somma f 870.
Desen eventaris opgenomen en nagesien met die mombaaren en twie naburen als getuige.
Was getekend op den 2 november 1784.
Jan Henderik Wibbelink als vader, dit is Y het merk van Derk Brilman als mombaar met eygen hand
getrokken, Willem Wibbelink als mombaar, Willem Klosters als getuige, Jan Wansink als getuige.
Wel Edele Heer Mijn Heer mr. Antony Berends verwalter Rigter van Kedingen.
De ondergetekende Hermina Klosser weduwe wijlen Arend Hesselink voornemens zijnde een tweede
huwlijk an te gaan, neemt de vrijheid met verschuldigd respect aan UWGestr te presenteren bijgaande acte
van kinderscheidinge met versoek dat UWGestr dezelve van gerigtswegen gelieve te approberen en over
haare minderjarigen zoon genaamt Jan als de naaste in den bloede tot mombaeren aan te stellen desselfs
grootvader en oom Jan Klossers en Hendrik Wissink, dewelke hier present en vaardig zijn deeze
mombaerschap te aanvaarden.
Het welk doende. Dit is het Y merk van Hermina Klossers.
Den 1 maart deses jaars 1784 is er een vrindelijke scheiding en deilinge gemaakt thussen dat kint Jan
van Arent Hesselink en deselves huisvrouw Hermina Klosters in Stokkum wonende beyde nog in
leven zijn in presentie en bijgeroepen getuigen alles op mannyre als volgt.
Erstelijk also Arent Hesselink bij zijn huisvrouw Hermine Klosters heeft verwekt een soon met namen
Jan. So het mogte gebeuren dat de vader of de moeder kwam te sterven voor al eer dat kint tot sijne
meerderjarigheid mogte zijn, so sal die sone hebben voor vaderlijkke goet en moederlijkke goet hebben te
trekken een somma van 6 gulden, segge ses gulden wanneer hij 25 jaar is oud geworden of komt te
trouwen, sal aan hem vervallen wesen een kyste en sal hij ook hebben een twie jarig biest dat bestaan kan

wanneer hij 15 jaar oud geworden is sal hij dat hebben en so sal hij in den huise Hesselink opgevoed, in
eten en drinken, linnen en wollen en hem laaten leeren lesen en schrijven tot den tijt hij in staat is om te
dienen. En soo het mogte gebueren dat hij siek of sugtig mogte worden eenen vrijen ingank hebben in den
huise Hesselink en onderhouden worden in eten en in drinken, heegen en verpleegen soo het huis vermag
en te sterven komende soo sal ook sijne nalaatenschap ten huise tot een eerlijkke begraffenisse verblijven.
Dit gedaan zijnde sonder erg ofte lyst in presense van twie naburen als getuige, was getekent op dag en
datum als boven.
Dit is Y mark van Arent Hesselynk met sijn eygen hand getrokken, dit is Y merk van Harmine Klosters
met haar eygen hand getrokken, Henryk Wannink als getuge, Hendrik Roelvink als getuyge.
Den staat van eventaris van den inboedel en goederen het welke Thonis Grooteboer en zijn wijlen vrou
Jenneken Vrilink hebben beseten en nagelaten.
Ten ersten een huis staande onder de boerschap Harke edog onder Markel waardig f 50.
Roerende goederen
Ten twiden een koe waardig f 25.
Ten derden den inboedel des huises bij malkanderen getrokken waardig f 8.
Ten vierden acsyen en schulden tot laste des boedels
Voor eerst komt Jan Lammerdink toe f 1.
Lammert te Dalwik komt toe f 3.
Bij van Heek schuldig f 4.
Bij de Kistemaker schuldig f 4.
Bij Berent Barentsen schuldig f 3.
Bij Stokkinkrif schuldig f 3.
Bij Jan Jansen Tonissen komt toe f 1.
Bij Arensen te Goor komt toe f 3.
Bij Hendrik ten Kaate te Goor komt toe f 1.
An schulden bevonden f 23.
Desen boedel opgenomen en nagesyn in presensy van twi naburen en die mombaren.
Was getekent op 30 julyus 1785.
Dit is Y mark van Thonis Groteboer als vader, dit is Y merk van Harmen Vrilynk als mombaar, Toenys
Harmssen Vedders als mombaar, Wolter ter Loock als getugge, Lammerd Dalewijk als getuyge.
Op heden dato den 30 julyus 1785 is er een vrindelijkke maag of kinderscheydinge geholden en gemaakt
dat Thonis Groteboer bij sijn overleden vrou Jenneken Vrilynk in egt verwekt heeft twie kinderen,
een soone en een dogter met namen de soone Hendrik en dogter Maria. So worden voor de
onmondige kinderen aangestelt de naaste bloetvrinden als sijnde Harmen Vrilynk als mombaar en Thonis
Harremsen Vedders als mombaar na advonant als volgt.
Ten ersten soo sullen dese bovengenoemde kinderen hebben voor moederlijkke goet yders een somma van
10 gulden, maar de dogter heeft haare moederlijke goet al, maar so lange de soone ongetrout zijnde so sal
hij het gelt niet kunnen pretenden, maar so hij siek of sugtig mogte worden sal hij in den huise
onderhouden worden in eten en in drinken na huises vermogen en daar tegen verplegen in linnen en
wollen onderhouden worden. Als de soone getrout quam sal hij de 10 gulden trekken en te sterven
komende tot een erlijkke begraffenisse verblijven.
Ten ersten so neemt Thonis Grooteboer Jenneken Hogelaars bij hem in het huis met haare drie
onmundige kinderen. So neemt Thonis Grooteboer de kinderen an als of het zijn kinderen waaren en so
dese kinderen niet in staat sijn om te kunnen dienen so sullen sij in den huise van Thonis Grooteboer
onderhouden worden in eten en drinken, linnen en wollen; en te sterven komende haare nalatenschap ten
huise tot een erlijkke begraffenisse verblijven.
Ten twiden dit gedaan sijnde sonder erg of lyst in presensie van de naaste bloetvrinden als mombaaren en
twie naburen als getuige. So wort de heer rigter van Kedingen versogt om dese van gerigswegen te mogen
approberen. In oorkonde der waarheid so hebbe wij dese eygenhandig ondertekend in presensie van twie
getuige.

Dit is het Y merk van Thonis Grooteboer als vader, Jenken Hogelaar weduwe, dit is het Y merk van
Harmen Vrilink als mombaar, Toenys Harmssen Vedders als mombaar, Wolter ter Loock als getuyge,
Lammerd Dalewijk als getuyge.
Nadat de voogden in desen gemeld onder handtastinge in eedes plaatse hadden verklaart dat volgens hun
beste wetenschap de pupillen bij dese kinderscheidinge niet waren benadeelt maar dat derselver voordeel
na vermogen hadden behartigd en waargenomen en sig verder als mombaeren volgens landregt verpligt
zijn souden gedragen, so word dese door mij van gerightswegen geapprobeert.
Berghorst den 1 july 1785. A. Berends verw. rigter.
Ik ondergeschreven attestere namens de dyakonye van Markel als dat Jenneken Hoogelaar met haar
kinderen tot de dyakonye geholpen is en zoo veel ons doenlijk was onderhouden.
Actum Markel den 8 july 1785. Jan Kistemaker als dyaken namens den vollen kerkeraad.
Op datum hier ondergetekend is er een wettige erfmaagscheidinge en deilinge gehouden en opgerigt
tussen Jan ten Zenkeldam, zoon van Berend ten Zenkeldam (Elkink), en Jenneken Haargeerds in
leven echtelieden ter eenre en Hendrik Haargeerds en Jan Koelman (Elkink) als mombairen van
Jan Hendrik ten Zenkeldam mede zoon van voornoemde echtelieden ter andere sijde. Nadat eerst
haaren gemeenschappelijken boedel so wegens schuld en onschuld was opgenomen, is bevonden dat den
boedel niet gevoegelijk in twee eegale deelen konde verdeelt worden waarover sij samen zijn
overeengekomen en eens geworden dat Jan ten Zenkeldam den volle boedel met het gewas op den lande,
zoo zij thans nog in gemeenschap als haar ouderlijke nalatenschap besitten, zal blijven besitten en in
eigendom behouden. Edog daar en tegen ook de schulden betalen en aan sijn broeder Jan Hendrik ten
Zenkeldam eens voor al voor zijn vaderlijk en moederlijk erfgoed uit te keren eene somma van f 250 die
hem zullen gegeven worden als hij vijf en twintig jaaren oud is of eerder kwam te trouwen. So hij egter
voor de vijf en twintig jaaren ongehuwd mogte komen te sterven, zullen de 250 gl wederom aan zijne
broeder deszelfs erfgenamen komen te vervallen; waar en tegen hij ook zoo buitens huys wesen mogte en
ongehuwd, siek of sugtig worde, altoos weder een vrijen toegank in het huys zal hebben en aldaar na
vermogen verpleegd worden.
En terwijl zij mombairen wel versekert zijn dat dese hunne pupillen, waarvan de eerstgenoemde Jan ten
Zenkeldam thans staat te trouwen, geen billijker en even gelijke deelinge souden kunnen gehouden
worden.
Zoo zal dese tussen haar voor erfmaagscheidinge dienen en aan den heer administrateur der verwalter
rigter van Kedingen ten fine van approbatie worden gepresenteert.
Aldus gedaan binnen Goor den 3 july 1785.
Was getekent en gehandmerkt. Jan Senkeldam, Hendrik ter Haar als mombair, Jan Koelman als mombair,
J.C. Pothof als getuige, Jeronimus Helmig als getuige, Rutger Koeslag als getuige.
Nadat de mombairen in desen gemeld voor mij onder handtastinge in eedes plaatse hadden verklaart dat
dese maagscheiding volgens hun beste wetenschap seer billijk en sonder eenig nadeel van hunne pupillen
was gemaakt en dat er geen beter voordeele profijte deelinge kon gemaakt worden, so word dese door mij
van gerigtswegen geapprobeert mits desen.
Actum Berghorst den 12 july 1785. Was getekent A. Berends verw. rigter.
Anno ondergeschreven wordt er een christelijk huwelijk beraamt en gesloten tussen den eerbaren
jonkman Klaas Olthof als bruidegom ter eener en de eersame jonge dogter Anna Dina Coenderink
ter andere zijde alles op maniere als volgt.
Eerstelijk belove bruidegom en bruid na drie proclamatien malkander in beste order te trouwen en elkaar
niet te verlaten alleen als zij door de dood komt te overlijden alle ingevolge ter stellinge Gods.
De bruidegom zal tot zijne bruid komen intrekken op het plaatsjen genaamt het Mattena leggende in het
Elsenerbroek. De bruydegom brengt uit zijn ouderlijk erfgoed een bedrag in van een hondert en vijf en
seventig caroly guldens met een schuytezeyl en een tendzeyl.
Er is bevonden dat den boedel, soo mobile als immobile, niet gevoegelijk voor scheidinge en deilinge

konde verdeelt worden, waarom sij samen sijn overeengekomen dat bovengemelde bruidegom en sijne
bruid den vollen boedel, soo mobile als immobile, met het gewas op den lande, soo sij tans nog in
gemeenschap als haaren ouderlijken nalatenschap besitten, zal blijven besitten en in eigendom behouden;
edog daar en tegen ook de schulden betalen en aan des bruids vader, broers en susters eens en voor al haar
vader en moederlijk erfgoed uitkeren.
Bruidegom en bruid nemen aan des bruids vader de dage sijnes levens te onderhouden in eeten, drinken,
linnen en wollen, kleeren en daarbij jaarlijks tot een nootstuiver een ducaat, mits te huys beste helpen
werken.
Soo het onverhopelijk mogte gebeuren dat de vader met voorschreven bruidegom of bruid bij sterven of
andersints niet konde accordeeren, zoo zal het hem vrijstaan om van voornoemde jonge lieden af te
trekken, mits aan hem te betaalen eene somma van twee hondert gulden, edog wettelijke reedenen.
Word door bruidegom en bruid aan des bruids susters Jenneken Coenderink voor vaders en moeders goed
toegelegd de somma van hondert en vijf en twintig gulden, segge f 125.
Aan de zoon Jan word ook voor vader en moeder goed toegelegt de somma van vijftig gulden en sal door
den bruidegom en bruid verder in eeten, drinken, linnen in den huys onderhouden worden, mits dat
denselven met weeven verdient sal half tot huys beste komen. Bij afsterven zal zijne nalatenschap aan
voornoemde jonge lieden keeren en erfen.
Aan de dogter Gerridina sal worden toegelegt vijf en twintig gulden met een paar twilburen bedde met
ordentlijk toebehoor.
Inschelijks aan de dogter Geesken hetselfde toegelegt so als bij Gerridina vermeld.
Word aan de zoon Jannes voor vader en moeder goed toegelegd de summa van vijftig gulden en sal de
drie laatst genoemde te vooren gaan wanneer deselve 25 jaaren oud geworden zijn of komen te trouwen.
En het geld van het eene kind sterven op het andere, te weten de drie laats genoemde soo lang ongetrouwt
blijven altoos een vrijen toegank in huis hebben.
Word door vader, bruidegom en bruid en mombaeren bij onverhoopte misbetalinge aan voornoemde
pupillen ten onderpande toegelegd een stuk bouwland het Kuipers land om zig daar aan kost en
schadeloos te mogen en kunnen stellen.
Bruidegom en bruid maken en geven de eerststervende aan de langstlevende alle haare of zijne goederen,
mobile als immobile, geen exempt om door de langstlevende te kunnen keeren en wenden na zijnen of
haren rade. En terwijl sij mombairen wel geseekert zijn dat dese hunne pupillen geen billeker en
evengelijke deilinge zoude kunnen gevonden worden, zoo zal dese voor erfmaagscheydinge dienen en aan
den heer administrateur verwalter rigter van Kedingen en soo verder hem aan betreft ten fine van
approbatie worden gepresenteert.
Actum onder Elsen den 22 july 1785.
Klaas Olthoft als brijdegom, dit is het Y handmerk van Anna Dina Coenderink bruid, dit is Y handmerk
van Thunis Scholten bruids vader, Jan Olthof brijdegoms vader, Derk Olthof broer van de brudegom, dit is
het Y merk van Jan ter Welle, dit is het Y merk van Jan Moerwinkel mombaar, dits is Y merk van Hermen
Flipsborg momber, dit is het Y merk van Jan Scholten, dit is het Y merk van Jenneken Coenderink, Jan
Nuttebarg getuge, Gerrit Scholten getuge, H. Grevink getuige.
Den 23 july 1785 is dese mombaerstellinge en erfmaagscheidinge door mij van gerigtswegen
geapprobeert. A. Berends verwalter rigter.
Op heeden den 30 augustus 1785 is er een vrindelijke maag of kinderscheydinge geholden en gemaakt
tusschen Anna Kornelia Spillenaar weduwe van wijlen Jan Jakop Dulleman ende hare minderjarige
kinderen als een soone met naemen Johannis Filippus en een dogter met naemen Getruy Johanna
Hendriyetta bij gemelden man in egt verwekt. En wel in presensie van die twe naaste naburen als
mombaaren als Jan Heylaarsyg en Berent Ruerslag aangestelt en verders bij nagenoemde getuigen op
maniere als volgt.
Daarbij belooft die moeder dese kinderen na het huis vermogen en soo veele haar doenelijk is in des
Heeren vrese op te voeden, leesen en schrijven te laaten leeren, in eeten en drinken, linnen en in wollen te
onderhouden en tot de tijd toe sij in staat sijn omme te kunnen dienen. Voor soo lange die kinders

ongetrout sijnde, siek of sugtig sijnde of wordende altoos, ofschoon de moeder weder hertroud, enen
vrijen ingank sullen hebben in het huis ter plaatse daar sij is onderhouden worden en na huises vermogen
te onderhouden, verheegen en verplegen. En te sterven komende en haare nalatenschap ten huise tot een
eerlijke begraffenisse verblijven.
Ten twiden in dese die mombaaren in Markel wonende en verklaarden na haere beste wetenschap hyr in
gedaan te hebben en die kinderen niet benadeelt te zijn; derhalven so wort de heer rigter van Kedingen
versogt deses van gerigtswegen te mogen approberen.
Deses ten waaren oorkonde is deses door die moeder en mombaaren en getuige sonder erg of lis getekent
binnen Markel op dag en datum als boven.
Anna Kornelia Spillenaar als moeder, Jan Heylaarsig als mombaar, Berent Rurslag als mombaar, Jan
Berent Lodeweges als getuige, Willem Fokkers als getuige.
Den 2 sept. 1785 hebben de mombaeren in desen gemeld handtastinge ingevolge landregt afgelegd. A.
Berends verwalter rigter.
Staat van eventaris van den boedel en de goederen van het welke Anna Kornelia Spillenaar en haaren man
Jan Jakop Dulleman overleden is binnen Markel ten behoefde van haare kinderen als erfgenamen gesteld
in guldens en stuvers na advonand als volgt.
Ten ersen een koe die is verkoft voor f 29.
Ten twiden den inboedel des huises bij malkander getrokken f 25. Samen f 54.
Ten derden axcien tot laste des boedels bevonden
Voor eerst komt de meyt toe f 17.
De meester komt toe f 30.
Jan Heylaars komt toe f 6.
Bij Schook te Goorkomt toe f 27.
An schulden bevonden de somma f 80.
Desen eeventaris met die mombaaren opgenomen en nagesyn.
Was getekend binnen Markel op den 31 augustus 1785.
Anna Kornelia Spillenaar als moeder, Jan Heylersyg als mombaar, Berent Ruslag als mombaar, Jan Berent
Lodewegs als getuige, Willem Fokkers als getuige.
Op heeden den 24 september 1785 is er een vrindelijke maag of kinderscheydinge geholden en gemaakt
tussen Jan Pongers weduwenaar van wijlen Harmijne Wennink en van haare minderjarige kind als
een soone met name Derk bij gemelde ehevrou in egt verwekt. En wel in presensie van de naaste bloet
mombaeren als Swier Meyers en Theunys Wennink en verdere bloetvrinden en bijgeroepen getuigen op
maniere als volgt.
Ten ersten soo sal dat bovengenoemde kind hebben voor moederlijkke goet te trekken als hij komt te
trouwen of twintig jaar is oud geworden een somma van 80 gl, segge taggentig gl en sijn moeders kiste
met die kleeren soo als daar in bevonden wort.
Ten twiden daar en boven belooft die vader dat kind op te voeden in de vrese des Heeren, lesen en
schrijven te laten leeren en in eten en in drinken, linnen en wollen te onderhouden tot de tid toe hij in staat
is om te kunnen dienen. Voorts so lange ongetroud zijnde, syk of sugtig wordende altoos een vrijen ingank
hebben in het huis Pongers, verheegen en verpleegen na huises vermogen. En te sterven komende sijne
nalatenschap ten huise tot een erlijke begraffenisse verblijven.
Ten derden voor dit en voor alle stelt die vader ten waaren onderpande den halven Kloppers genaamt
waarvoor die mombaaren of het kind in kas van mysbetalinge van het voorschreven beloofde daar an
kunnen en mogen verhaelen.
Ten twiden de mombaeren in desen verklaren na haar beste wetenschap hyr in gedaan te hebben het kind
niet benadelt te zijn, so wort de heer rigter van Kedingen versoogt om van gerigtsweegen te mogen
approberen.
Desen ten waeren orkonde is dese door die vader en die mombaaren sonder erg of lyst getekent op dag en
datum als boven.
Jan Pongers als vader, dit is het Y merk van Swir Meyiers als mombaar, Tonis Wennink als mombaar,

Hendrik Mendrik als getuige, Tunis Brukink als getuige.
Staat van eventaris van den boedel en de goederen van Jan Pongers en van wijlen Hermijne Wennynk
overleeden is ten behoefde van haer kind als erfgenamen en gestelt in guldens en stuver na advonand als
volgt.
Ten ersten onroerende goederen
Een huis met den gaarden en een dagwerk hoygront daaran lyggende getakseert f 400.
Ten twiden een stukke land groot twie schepel gesay getakseert f 100.
Ten derden den halfscheid van den Kloppers getakseert f 300.
Roerende goederen
Ten ersten een pert met een vul getakseert f 100.
Ten twiden twie koeien getakseert f 50.
Ten derden een kalf en een sterke getakseert f 25.
Ten vierden twie verken getakseert f 15.
Ten vifden een kare, plog en egden getakseert f 5.
Den inboedel des huises bij malkander getrokken getakseert f 12.
Samen f 1007.
Akcien en onschuld tot laste des boedels bevonden
Voor erst komt toe Gerrit Stokkinkrif bij obblygacie de somma f 550.
En an kinderschuld f 70.
Bij domeny ten Kate schuldig f 50.
Bij Snel te Deventer schuldig f 40.
An heeren lasten schuldig f 7.
Bij de Kistemaker schuldig f 15.
Bij Gerrit Lukkes schuldig f 20.
Bij van Heek schuldig f 40.
Nog op den Kloppers nog schuldig f 31.
An schulden bevonden de somma van f 823.
Desen eventaris van die mombaaren en twie naburen opgenomen en nagesyn en getakseert.
Was getekend bynnen Markel op den 24 september 1785.
Jan Pongers als vader, dit is het Y merk van Swier Meyiers als momber, Tonis Wennink als mombaar,
Hendrik Meenderik als getuige, Tonys Brukink als getuige.
Den 2 october 1785.
Hebben bovengenoemde mombairen dese volgens landregt vereischte verklaringe afgelegt en is dien ten
gevolge dese kindscheidinge en mombairstellinge van gerigtswegen door mij geapprobeert mits desen. A.
Berends verwalter rigter.
Alzo door het overlijden van Hendrika Oings deselve heeft nagelaten haren man Jan Slot en een
kind (Jan Hendrik) en genoemde Jan Slot voornemens sig wederom te willen verandersaten, dog
sulks niet kan nog mag doen alvorens behoorlijke kinderscheidinge en mombaarstellinge tusgen
hem en sijn minderjarige kind gedaan is.
So sijn Gerrit Oings grootvader van het voorseide kind en Gerrit Jan Wissink (Senkeldam) swager van Jan
Slot als voogden hier over verkoren en met Jan Slot overeengekomen dat hij aan sijn onmundige kind voor
sijn moederlijke goed sal geven, boven en behalven des moeders kiste met de daarin sijnde linnen en
wullen klederen, de somma van agt en veertig gl aan gelt. Welke penningen Jan Slot aan het kind sal
moeten betalen als het koompt te trouwen of 25 jaren oud is. Bovendien sal hij het kind opvoeden en niet
alleen na behoren versorgen met de benodigde kost en klederen na vermogen, maar hij sal ook volgens
beloften voor God en sijn gemeente gedaan het gemelde kind in de christelijke lere onderwijsen of laten
onderwijsen en opvoeden. Voor welk een en ander wij ondergetekende voogden aannemen behoorlijk
sorge te sullen dragen op dese onmundige kind ingevolge boven gemeld besorgt worde.
En is dese te strekken na behoren van Jan Slot nevens de mombaren en twe getuigen ondertekend op dato
den 18 febr. 1786.

Was getekend. Dit is het Y merkt van Jan Slot, dit is het Y merkt van Gerrit Jan Wissink, A. Kwack
getuige, Jan Berent Lodeweges getuige.
1786 den 18 febr. hebben de voogden de verklaringe volgens landregt afgelegd en is desen van
gerigtswegen geapprobeert. A. Berends verwalter rigter.
Eventaris van alles wat Jan Slot en Hendrika Oings te samen beseten hebben en bij het overlijden van
genoemde Hendrika Oings aan haren man Jan Slot en derselver kind samen in egte verwekt nagelaten is.
Eene melkkoe waardig f 25.
Hendrika haren bruitschat so als haar van het plaatsjen Oings voor vader en moederlijk goed toegelegt is f
30.
De bedden met haar toebehoor bij haar afsterven nagelaten f 28.
Een bruitskleet haar bij houlijks voorwaarde belooft nevens haar suster Aaltjen die daarvoor betaalt is f
22.
De kiste met linnen en wullen kleden so als die bij aflijvigheid is voorsien geweest en door Hendrika
Oings nagelaten.
Nog enig contant en te goet hebbend gelt waarvan Jan Slot betaalt heeft de onkosten van langduirige
afgaande siekte, te gebruiken voor veele medicijnen.
De huir van het huis a 24 gl nevens de kosten van begraffenis en dootkist, nog overig behouden heeft 4
ymen waard f 12.
Samen f 120.
Als de kiste met de klederen die niet op gelt gerekent is hier buiten blijft en voor het kind alleen, dan de
halfscheid van bovengenoemde blijft na aftrek van de schulden die Jan Slot daarop heeft.
De waarde van voornoemde eventaris is f 120.
Als daar afgetrokken word de schult die Jan Slot nog heeft als aan
Van Heek f 6.
Van sijn suster opgenomen f 18, sijnde samen f 24.
Blijft nog f 86.
Als dit volgens regt en reden half voor het minderjarige kind en half voor Jan Slot gerekent wort is voor
ieder f 43.
Dit is Y merk van Jan Slot, dit is Y merk van G.J. Wissink, A. Kwack getuige, J.B. Lodewegs als getuige.
Op heeden dato ondergeschreven is er een vrindelijk accoort geslooten en maag en kinderscheidinge
geholden tusschen Hendrik Oomes (Rotman) en sijn huisvrouw Jenneken Oomes (Nijenhuis) en de
kinderen die sij lieden bij malkanderen geprocreert en verwekt hebben met namen Derk en
Hendrik, Mannes en Antoni en Geertjen nog alle minderjaerig zijnde.
Eerstelijk wort gekondemneert en gemaakt dat de oldeste zoone Derk zal hebben het plaatsjen Oomes met
desselfs inboedel des huises als wagens, peerde en beeste en alles zoo als sij het tegenwoordig sijn
besittende niets hiervan exempt. En dan zal de zoone Derk gehouden weesen om aan sijn broeders en
suster uit te keeren de somma van 50 gulden, dus te samen 200 gulden en ook nog een kleet of 25 gl. Die
drie zoons en de dogter zal haar moeders kiste hebben en de klederen die zij daarin heeft. En de dogter zal
ook nog een paar twilburen bedden hebben met laakens en kussens en zijn toebehoor zoo als bruits bedden
behoort te weesen en de zoon Mannes zal ook nog hebben een paar linnen bedden met sijn toebehoor. Of
het komt te gebueren dat de kinderen ziek of zugtig worden zullen zij te huis verpleegt worden zo lange zij
ongetrouwt zijn. Als het kwam te gebueren dat zij komen te sterven zoo lange zij ongetrouwt zijn zoo zal
het ten huises beste verblijven.
En is dese maag of kinderscheidinge gemaakt en geslooten zonder arg of list en in teeken der waarheit en
van ouders en getuigen onderteekent.
Elsen den 5 april 1786.
Hendrik Oomes als vader van de kinderen ten bewijse door mij getekent Gerrit Jan Bruins, Jenneken
Oomes als moeder der kinderen eigenhandig getrokken Gerrit Jan Bruins als getuige, Hendrik Rotmans als
getuige.

1786 den 8 april is er een vrindelijk maagscheydinge gehouden en gemaakt tussen Jannes Klaasen voor
hem zelfs, Jan ten Esendam en Hendrik ter Keurst in qualiteit als mombaaren over de onmondige
zuster van Jannes Klaasen met namen Aaltjen Klaasen, kinderen en erfgenamen van wijlen Jan
Berent Klaasen (Boeswinkel) en Marijken Esendam.
Nadat eerst haaren gemeenschappelijken boedel soo wegens schuld en onschuld was opgenomen is
bevonden dat den boedel, so mobile als immobile, niet genoegelijk en in verscheyden egale deelen konde
verdeeld worden, waarom sij samen sijn overeengekomen en eens geworden dat bovengemelde Aaltjen
Klaasen, reeds ondertrouwt met Jannes ter Horst, den vollen boedel, soo mobile als immobile, met het
gewas op den lande zoo sij thans nog in gemeenschap als haare ouderlijke nalatenschap besitten, sal
blijven besitten en in eigendom behouden. Edog daar en tegen ook de schulden betalen en aan haar broer
Jannes Klaasen eens en voor al voor zijn vader en moederlijk erfgoed uitkeren eene summa van veertien
hondert gulden, segge f 1400. Voor de intrest of opkomst van gemelde f 1400 neemt Jannes ter Horst en
Aaltjen Klaasen aan Jannes Klaasen daar voor jaarlijks te onderhouden in eten, drinken, linnen en wollen
kleeren, daarbij jaarlijks tot een nood of tabakstuiver 6 gl. So het mogte gebeuren dat Jannes Klaasen weer
beterde of als knegt konde ageren dan jaarlijks 15 gl met een plaats de dage zijns levens in huys en so hij
Jannes Klaasen aldaar bij zijn swager of zuster voornoemd mogte komen te overlijden zullen sij verpligt
wesen denselven een eerlijke fatsoenlijk begraffenisse na te geven. En daar tegen zal als dan sijne gehele
nalatenschap ook ten profijte van sijn swager en suster of de langstlevende van dien moeten verblijven en
bij vooroverlijden van beyde aan haare wettige kinderen.
Is verder geconditioneert dat bovengemelden Jannes Klaasen van sijn zuster of aanstaande zwager Jannes
ter Horst wilde aftrekken, sal hij niet meer kunnen vorderen als ses hondert gulden, segge f 600 vrij geld
en daar meede voor vader en moederlijk erfgoed zal zijn afgezoend. (Nb een "moetzoen" is een arbitrale
uitspraak over een erfdelingskwestie).
Word door voornoemde mombaeren en Jannes ter Horst te samen voor bovengemelde somma ter
onderpande aan Jannes Klaasen toegelegt het Goorse land genaamt, aan de eene zijde aan den gemeenen
weg en aan de andere zijde naast het land van Jan Letink en dan nog een hooymaate gelegen aan de beeke
genaamt het Agterste Slag, om hem ten allen tijde hier aan kost en schadeloos te mogen verhalen.
En terwijl zij mombaeren wel verseekert zijn dat geen bilker en even gelijker deelinge zoude kunnen
gemaakt worden.
So zal deese tussen haar voor erfmaagscheydinge dienen en aan den heer administrator de verwalter rigter
van Kedingen ten fine van approbatie worden gepresenteert.
Ten waaren oirconde is dese zonder ergh ofte list getekent dato voorschreven.
Jannes ter Horst, Jan Esendam mombaar, Hendrik ter Keurst mombaar.
Nadat de bovengenoemde mombairen voor mij onder handtastinge in eedes plaatze hadden verklaart dat
bovenstaande maagscheidinge na haare beste wetenschap hadden gemaakt en haar pupille daarbij niet was
benadeelt, so is dese door mij van gerigtswegen geapprobeert bij desen.
Actum Berghorst den 12 april 1786. A. Berends verwalter rigter.
Staat en inventaris van den boedel van Garrit Hueten op Kreemers en zijne minderjarige kinderen en
goederen, de schult naegesien en getakseert.
Het Kremers plasjen bestaande in de volgende perseelen.
Een kamp landt groot ongeveer twaalf scheepel gesaay waardigh f 600.
Een stukke bouwlant het Lange stukke genamt groot ongeveer ses schepel gesaay waardigh f 300.
Een stukke bouwland de Hansen mate genamt groot ongeveer twee scheepel gesaay waardigh f 100.
Een stukke bouwland het Loink loo genamt groot ongeveer 1 schepel waardigh f 75.
Een stukke bouwlandt het Weerdes stukke genamt groot twee scheepel gesaay waardigh f 100.
Een stukke bouwlant de Hofbree genamt groot ongeveer een scheepel gesaay waardigh f 40.
Het hooylant de Maat genamt groot 3 daghwerk waardigh f 300.
Het huys en hof getakseert op de waarde van f 300.
Het bouwgereetschap getakseert op de waarde f 40.
Paarden getakseert op de waarde f 80.

Beesten getakseert op de waarde f 200.
Het hooy en kooren en de moebyle goederen getakseert op de waarde f 110.
Soo dat dese rijkdom des boedels zyg bedraagt f 2245.
Inventaris van de schulden
Een obligatie ten voordel van Jan Wilgeman van Diepenheym groot f 1400.
Schulden van 4 voorkinderen groot f 400.
Schulden van deze naegelaten 3 kinderen van wijlen Gerrit Hueten op Kreemers en de overleden vrouw
Geetru Kreemers samen getakseert op de waarde f 300.
Daegelijkse schulden en heeren lasten en dootschulden f 100.
Te samen f 2200.
Rijkdom des boedels bedragt zigh een sooma f 2245.
Schulden bedraght zyg thans f 2200.
Zoo is dan daarvan overgebleven f 45.
Op heeden dato ondergeschreeven is alhier op het erff en goet Kreemers in de boerschap Stokkem onder
den eedelen gerighte Kedingen geleegen na een gemaakte inventaris een wettighe mombaarstellinge en
kinderscheydinge opgeright tussen Gerrit Hueten op Kreemers weeduwenaer van wijlen Geertru
Kreemers en de kinderen die Geertru Kreemers heeft naegelaaten bij haare eghten man Garrit
Hueten op Kreemers drey kinderen genaamt Geertru en Willemina en Janna welke bij Garrit
Hueten geprocureert heeft. Met welke kinderen Hendrik Hueten en Tuenis Wolbrink de mombaarschap
annemen en de onmundige pupillen in allen opsigh voor te staan en na verpligte hun beste en welsijn te
bevorderen en voor tegenwoordig na rijpen raade en naader overweeging voor het moederlijke goet der
onmundigen het nabenoemde geaccordeert.
Eerstelijk zo zal Garrit Hueten op Kreemers het geheele erve Kreemers krijgen en den gehelen eigendom
behouden.
Ten tweeden is geaccordeert dat Garrit Hueten op Kreemers aan genoemde drye kinderen voor haar
moederlijk goet zal gegeven yder de som van 30 gulden, segge dartigh carly gulden en een koe en een
stukke doek van tien elle en een swart kleet en bedde met syen toebehoor en een wiel en 2 stoelen. En
yeder een kiste welke aan haar zal moeten worden betaalt wanneer zij komen te trouwen off 25 jaarren
oud zullen zijn en deze bovenstaande kisten sal moeten worden gegeven als het nodig sal zijn.
Wanneer een van genoemde kinderen cwamen te sterven sal het gelt van het eene kint op het andere
versterven dogh de andere goederen tot huyses beste verblijven.
Ten vierden zoo neemt Garrit Hueten op Kreemers aan om dese kinderen na vermoogen in gesontheyt en
krankheyt te onderhouden en op te voeden en behoorlijk ter schoole te besteeden om te leesen en schrijven
te laaten leeren.
Ten vijfden zoo sal Garrit Hueten op Kreemers tot een hypotheek en onderpand om in kas van
onverhooplijke misbetaling der onmundige pupillen schaadeloos houden voor het geconditioneerde te
verhaelen zijn eygendoemelijke stukke land genaamd het Hansen maate geleegen in den Stokhemer es.
Dyt aldus gedaan op daatoo den 16 juny 1786 en om te strecken na behoren van de mombaaren neffens
Garrit Hueten.
Gerryt Huiten op Kremers, Hendryck Heuten als mombaar, Tuennis Wolbrink selfs zijn Y mark
geschreven als mombaar, dit is Y het mark van Derk Hanses als getuyge, Hendrik Hoevink als getuige,
Wolter Snellink dit geschreven.
Nadat bovenstaande mombaeren de verklaaring na landregte hadden afgelegt is dese door mij van
gerigtswegen geapprobeert.
Den 27 juny 1786. A. Berends verwalter rigter.
Op heeden den 19 junius 1786 is er een vrindelijke maag of kinderscheidinge gemaakt thussen Harmijne
Peters weduwe van wijlen Jan Brinkers en haare minderjarige kinderen met namen Derk, Albert en
Jan en Gerrit bij gemelde eheman in egt verwekt. En wel in presensie van die naaste bloetmombaaren als
Berend Holthuis (Brinkers) in Diepenheim wonende en Harmen Peters in Stokkem en bijgeroepen
getuygen op manniere als volgt.

Ten ersten de moeder sal geven aan haare bovengenoemde vier kinderen voor vaderlijkke goet 10 gulden,
segge tyn gulden, of een twie jaryg biest an yders van dese bovengenoemde 4 kinderen. Dit sal an de
kinderen haar keur wesen als sij 16 jaar oud geworden sijnde het biest of 10 gulden. Nog daar en boven
neemt de moeder an dese kinderen op te voeden in de vrese des Heeren, lesen en schrijven te laten leeren
en in eten en drinken en in linnen en in wollen te onderhouden tot de tijt toe sij in staat sijn om te kunnen
dienen. En so lange als eene van dese bovengenoemde kinderen ongetrouwt zijnde, syk of sugtig
wordende eenen vrijen ingank in het huis hebben en na huises vermogen verhegen en verplegen na haare
vermogen. En te sterven komende so sal het beloofde goet ten huises beste een erlijkke begraffenisse
verblijven.
Ten twiden so laat de moeder van het voorschreven goet dese kinderen in den boedel sitten om de
mombaaren of de kinderen syg ten allen tijde kost en schadeloos kunnen en mogen verhalen.
Dit gedaan sijnde sonder erg of lyst in presensie van de naaste bloetvrinden en bijgeroepen getuige
getekent in Stokkem op dag en datum als boven.
Dit is het Y merk van Harmijne Peters als moeder, dit is Y het merk van Berent Holthuis als mombaar,
Hermen Peters als mombaar, dit is Y merk van Thonis Wolberink als getuige, Arent Scholt Mensink als
getuige.
Den 10 july 1786 hebben de mombairen in desen gemeld de verklaringe volgens landregt afgelegd en is
daar van gerigtswegen geapprobeert.
Antony Berends verwalter rigter.
Den staat van eventaris van den boedel en de goederen het welk Hermijne Peters en haaren man Jan
Brinkers beseten hebben en dat haaren man Jan Brinkers overleeden is, ten behoefde van hunne
minderjarige kinderen als erfgenamen gestelt in guldens en stuvers na advonand als volgt.
Ten ersten een huis met den gaarden waardig f 250.
Ten twiden een kamp in de Boersteege waardig f 600.
Ten derden het Hoevink stukke waardig f 500.
Ten virden in Harkke de Steenbre waardig f 150.
Ten fifden een stukke agter Neyhuises kamp waardig f 75.
Ten sesden twie hoylanden het Slag genaamt waardig f 300.
Ten sevenden een peert waardig f 75.
Ten agsten een koe en een kalf waardig f 25.
Ten negenden een varken waardig f 7.
Ten tinden een karre, ploeg en egden en verders bouwensgereetschap waardig f 6.
Ten elfden den inboedel des huises bij malkanderen getrokken waardig f 10.
An goederen bevonden de somma f 1850.
Ten twiden aksien en schulden tot laste des boedels bevonden
Bij Derk Hogelaar bij oblygacie schult f 1400.
Bij Berent Holthuis an olderlijk goet schuldig f 304.
An dood schuld f 9.
An schulden bevonden de somma van f 1713.
Desen eventaris van de mombaaren opgenomen en nagesyn en van twie naburen getaksiert.
Was getekent in Stokkem op den 13 junius 1786.
Dit is het Y merk van Hermijne Peters als moeder, dit is Y het merk van Berent Holthuis als mombaar,
Harmen Peters als mombaar, dit is Y het merk van Thonis Wolberink als getuige, Arent Scholte Mensink
als getuige.
Dewijl door het overlijden van Jan Stoltenberg op Bolink denselven heeft nagelaten de weduwe Dina
Bolink met 2 kinder, een zoon Hendrik Jan en een dogter Geertruit genaamt, bij gemelde Dina
Bolink echtelijk verwekt. En ofschoon geen de minste vaste goederen nog enige waarde aan mobile
goederen nagelaten heeft en de verlopen pagt aan den landheer zijn HoogWelGeb Gestr den heer Baron
van Heeckeren Heer van den Oldenhoff, nevens de heeren en boerschaps lasten meerder sijn als het paard
dat er is, nevens 5 beesten, 19 schapen en verdere inboedel des huises en bougereetschap, waardig

bevonden worden.
Egter haar brootwinning en bouwerij niet kan voortsetten tensij haar wederom verandersate. En sulks niet
kan nog mag doen alvorens behoorlijke mombaarstelling en kinderscheiding tusgen haar en haare twe
kinderen gedaan heeft. So hebben Willem Stoltenberg als oom van die gemelte kinderen en Hendrikus
Nijenhuis mede oom van de moeders sijde als voogden en mombaren van de gemelde onmundige pupillen
met de weduwe Dina Bolink overeenkomstig goed gevonden. Dat de weduwe alle agterstaande pagten en
lasten en schulden tot haren laste behoud en daarvoor alle de mobile goederen die bevonden worden in
eygendom sal behouden, onder beding dat die twe kinderen door haar op het plaatsjen Bolink na
vermogen sal opvoeden en met kost en klederen besorgen na behoren; ook ider een schaap bij den doop
mogen behouden en den zoon sijn vaders kiste met het geene daar in is en het meisjen als sij mogt komen
te trouwen een bedde na vermogen en nabuirlijke wijse. Boven dit sal ieder kind als het twintig jaar oud is
ses gulden van den bouman op Bolink gegeven worden. Waarvoor de bovengenoemde mombaren welke
nevens de ondergetekende nabuiren den waarde der schult en goederen rijpelijk overwogen hebbende en
na behoren het bovengenoemde goedvinden en ackorderen haar verder verbindende, sulks na vereis
gerigtelijk te bevestigen en vervolgens den wel getrouwe voogden haren pligt is. Waarom dese om te
strekken na behoren van de weduwe nevens de voogden en nabuiren ondertekend op het plaatsjen Bolink
onder Markel den 22 august 1786.
Dit is het Y merkt van de weduwe Dina Bolink, Wyllem Stoltenbarg als mombaer, Hermen Oldenhof als
getuige, dit is het Y merkt van Hendrykus Nijenhuis mombaar, Derk Schuppers als getuige.
Nadat de voorengemelde voogden de verklaaringe als na landregte hadden afgelegd is dese door mij van
gerigtswegen geapprobeert.
Actum Berghorst den 22 august 1786. A. Berends verwalter rigter.
Op heeden dato den 2 jannewary 1787 is er een vrindelijke maagscheidinge of kinderscheidinge geholden
en gemaakt het welke Thonis Vedders weduweman bij sijn vrou Jakomijne Stoevebelt in egt verwekt
heft twee soons met namen Jan Harmen en Evert Jan, in presensye van de nasste bloetvrinden als
mombaaren Gerrit Schuppen en Jan Dijkkink naste nabur als mombaar alles op mannire als volgt:
Ten ersten soo sullen dese bovengenoemde 2 kinderen hebben voor moederlijkke goet een somma van 10
gulden, segge tien gulden ieder kind 5 gulden, als sij 25 jaar oud geworden zijn of wanner sij kwamen te
trouwe en daar en boven sullen sij ok hebben haare moeders kyste met de kleren soo linnen als wollen so
als daarin bevonden wort.
Ten twiden de vader nemt an dese kinderen op te voeden in de vrese des Heeren, lesen en schrijven te
laten leeren en in eten en drinken en in linnen en in wollen te onderhouden tot de tit toe sij in stat zijn om
te kunnen dienen en de vader sal dese 2 kinderen een ambagt te laten leren en so lange als eene van dese
bovengenoemde kinderen en getrout sijnde syk of sugtig wordende eenen vrijen ingank hebben in het huis
ter plase daar die vader woont en onderhouden worden in eten en in drinken so als het huis vermag en te
sterven komende haare nalatenschap ten minse tot een erlijke begraffenisse verblijven.
Ten derden dit gedaan sijnde sonder erg of lyst in presensie van de vader en de nasste bloetmombaren en
bijgeroepen getuige was getekend.
Bynnen Markel op dag en datum als boven.
Tonys Vedders als vader, Gerrit Schuppen als mombaar, Jan Dijkink als mombaar, dit is het Y mark van
Gerrit Straten als getuige, Jan Berent Lodewegs als getuige.
Nadat de bovengenoemde mombairen de verklaringe ingevolge landregt hadden afgelegt is dese door mij
ondergetekende verwalter rigter van Kedingen geapprobeert.
Berghorst den 5 jan. 1787. A. Berends verwalter rigter.
Den staat van eventaris hetwelke Thonis Vedders en zijn vrou Jakopmijne Stoevenbelt in egt beseten
hebben en dat zijn vrou Jakomijne Stoevebelt overleden is, ten behoefde van haare mynderjarige kinderen
als erfgenamen gestelt in guldens en stuvers na atvonant als volgt.
Ten ersten bevonden een wevetouwe waardig f 16.
An wevers geretschap bevonden waardig f 4.
Te samen f 20.

Desen eventaris van de mombaaren opgenomen en nagesyn en nit meer bevonden was getekent binnen
Markel op den 2 jannewary 1787.
Toenys Vedders als vader, Gerrit Schuppen als mombaar, Jan Dijkink als mombaar, dit is het Y merk van
Gerrit Straten als getuige, J.B.Lodewegs als getuige.
Inventaris van den nalatenschap van wijlen Hermina ten Rouwenhorst soo als dese door den
ondergetekende Hendrik ten Doeschot als weduwenaar en boedelhouder van deselve in gemeenschap
word bezeten.
Het paard getaxeerd op f 40.
De beeste op f 38.
Het saat op f 50.
Het hout op f 40.
Het gewas op den lande op f 10.
Het hooy en stroo op f 25.
De mest op f 15.
De bedden en lakens op f 25.
Haal en tang op f 1.
Pot en pan op f 2.
Tafel, borden en nog wat rommelarij in den washok f 17.
Melk goed f 2.
De ymen f 5.
Het vlas f 10.
Te samen f 300.
Uytstaande crediten
Aan de Snakenborg een capitaal f 400.
Aan den Pellen een capitaal f 500.
Aan Hannink een capitaal f 100.
Aan de Helle een capitaal groot f 100.
Aan Groothedde een capitaal f 100.
Aan Scholte Cagelink een dito f 50.
Met lopende rente te samen f 1550.
Nog eenige kleine uitstaande posten die tegen de uitstaande schulden zijn gecompenseert, dus den
geheelen boedel ingevolge met de mombaren gedaane taxatie bedraagt eene som van f 1550.
Aldus geinventariseert onder reserve van het recht deeze te kunnen vermeerderen of verminderen als nae
regten.
Goor den 24 january 1787.
Was getekend. Hendrik ten Doeschot.
Na welken inventaris en gedaane taxatie tusschen de vader Hendrik ten Douschot en de voogden en
oomen van sijn minderjarigen zoon Jan ten Douschot met namen Berend ten Douschot en Jannes
Vaarhorst de volgende kinderscheidinge is gehouden invoegen dat de vader aan zijn zoon voor zijne
moederlijke erfportie zijnde, vermits er twee kinderen zijn waarvan de eene reeds getrouwt en afgeboelt is,
de halfscheid bij deezen toe zet en overgeeft het capitaal groot vier hondert gulden staande ten laste van
Arent Snakenborg om hetzelve voor hem te behouden en daarvan op may 1788 de rente te trekken en dan
nog twintig gulden voor een kleed als hij komt te trouwen. Waarmede hij dan van zijne moederlijke
erfportie ten vollen zal zijn voldaan en zal deeze aan het wel edele landgerigte van Kedingen ten fine van
approbatie worden gepresenteert.
Verklarende zij mombaren bij dezen met deeze scheidinge allesint het voordeel van haaren pupil te
hebben behartigt.
Goor den 24 jann. 1787.
Was getekend. Hendrik ten Douschot, Berend ten Douschot als momber, Jannes Vaarhorst als momber.

Staad en inventaris van den boedel en nalatenschap van Tonis Snelling op Wennink en desselfs
huisvrouw overleden Getruit Wennink in leven ehelieden.
Vier paarden getakseert op f 160.
Ses melkte koebeesten f 150.
Vijf guste beesten f 100.
Seven kalver getakseert f 56.
Seven varken getakseert f 60.
Twee wagens, een ploeg, een eegden en verder bouwgereedschap getakseert op f 45.
Inboedel des huises samengetrokken getakseert f 100.
De rijkdom des boedels bedragende een somma f 671.
De schulden ten laste des boedels
Aan den landheer voor agterstandige pagt f 300.
Bij Gerrit Jan van Heek voor boerschaplasten f 46.
Bij de timmerman voor een dootkiste f 5.
De schulden des boedels bedraagt f 351.
Afgetrokken blijft f 320.
Dus blijft den suiver overschot van de gehelen boedel f 320, segge drie hondert en twintig gulden.
Waarvan de geregte halfscheid, de hondert en sestig gulden, door de ondergetekenden mombaren aan den
minderjarige kinderen met namen Geertruit en Klaas Wennink na onse beste wetenschap geinventariseert
en verdeelt hebben.
Actum Markel den 12 february 1787.
Tonis Snellink als vader, Hermen ten Hekhuys als momber, Hendrykes Snellynck als momber, Gerrit
Hendrik Ziggers, Harmen Hoestynk als getuyge, dit is het Y mark van Gerrit Olbrink als getuige, Berent
Ryerynk als getuygest.
Nadat de bovengenoemde mombaeren de verklaaringe ingevolge landregt hadden afgelegd is dese door
mij van gerigtswegen geapprobeert den 24 febr. 1787. A. Berends verwalter rigter.
Op heeden dato ondergeschreven is er een wettige maag of kinderscheidinge gemaakt tussen Tonis
Snellink op Wennink weduwenaar wijlen Geertruit Wennink ter eener en haare twee minderjarige
kinderen met namen Geertruit en Klaas Wennink ten overstaan van vrinden en beide verkorene
mombaren met namen Harmen ten Hekhuis en Hendrikus Snellink op Kojers en bijgeroepen getuige op
conditie als volgd.
Zoo word dese twee minderjarige kinderen voornoemt uit haare moederlijk goed toegeset de dogter
Geertruit een somma van veertig gulden, segge f 40, en de moeders kiste zoals nu is en bedde met veeren
en zijn verder toebehoor op nabuerelijke wijse. En een zwart bruitkleet en twintig elle vlassen doek en tyn
elle pellen en een koe of vijf en twintig gulden en een wiel met een paar stoelen.
En de zone Klaas zal hebben uit zijn moederlijke goed een somma van sestig gulden, segge f 60 en een
twee jarig beest en een nije kiste van vier voet en twintig elle vlassen doek. En zoo de zoone een ambagt
wilde leeren zal uit het huis bekostig worden en de zoon zal het beest en den twintig elle vlassen doek
hebben te pretenderen als hij dertyn jaren out is en het andere bij trouwen of twintig jaren oud zijnde. En
den dogter zal het haare hebben te pretendeeren als se twintig jaren oud is of bij trouwen.
Daar en boven belooft de vader om de kinderen op te voeden in de vreese des Heeren, leesen en schrijven
te laten leeren en in linnen en wullen te onderhouden tot de tijd toe dat ze in staad zijn om te kunnen
dienen. En zoo se ziek of zugtig worden en ongetrouwd zijnde zullen se in het huis verpleegt worden. En
zoo se ongetrouwt komen te sterven zal het belovede gelt aan de langslevende vererven, maar het andere
toebehoor zal voor een eerlijke begraffenisse ten huis beste verblijven.
De mombaren naar haaren beste wetenschap de kinderen niet benadeelt te hebben, word den heer rigter
van Kedingen versogt om van gerigswegen te mogen aproberen.
Zoo is dese ten waren oorkonde door vader en mombaren en getuige getekend zonder arg ofte list.
Actum Markel den 12 februa 1787.
Tonis Snellink als vader, Harmen ten Hekhuis als momber, Hendrikus Snellink als mombaar, Gerrit
Hendrik Siggers, Harmen Hoestink als getuige, dit is het Y mark van Gerrit Olbrink als getuige, Berent

Ryerink als getuige.
Op heden daatoo ondergeschreeven is er op het erff en goed Ziggers in boerschap Stokkem onder den
gerichte van Kedingen geleegen een wettige kinderscheidinge en mombaarstellinge opgeright tussen
Garrit Hendrik Ziggers weeduwenaar van wijlen Jenneken Snellink en het kind dat Jenneken
Snellink heeft nagelaten met namen Gerrit Ziggers met Garrit Hendrik Ziggers geprocreert heeft.
Voor welk kind Wolter Snellink en Jan Harmen Ziggers de mombaarschap aanneemen om het onmundige
pupil in alle opzichte voor te staan en na verpligtinge hun beste en welsijn te bevorderen en voor
tegenwoordig na rijpen raade en naader overweeging voor het moederlijke goet der onmundigen het
nabenoemde geaccordeert.
Eerstelijk zoo zal Garrit Hendrik Ziggers het geheele plaatsjen Ziggers en roerende goederen in eygendom
behouden geen uytgesondert.
Ten tweden veraccordeert dat Garrit Hendrik Ziggers het kind voor moederlijk goed zal geven de somma
van hondert gulden, zegge 100 caroly gulden, en dartigh ellen doek en linnengoed en 6 ymen, de moeders
kiste met de kleeren zoo als nu tegenwoordig bevonden wordt. En zal de voornoemde hondert gulden
moeten worden betaalt aan het voornoemde kind als hij twintig jaaren out geworden is ofte dan tot
voordeel sal trekken. En het gemaakte doek zal aan het kindt in twie deelen gegeven worden; twintigh
ellen vlassen doek en tien ellen groff doek. En wanneer de gemaakte 6 ymen zal aan het kindt gegeven
worden wanneer het kindt twaalff jaaren out is en het kindt Gerrit Ziggers zien vaders ambaght te leeren
ofte laaten leeren.
Ten derden wanneer het kindt komt te sterven zonder lijfserven dan zal het gemaakte goed in het huys
verblijven voor een eerlijke begraffenisse.
Ten vierden zal de vader Garrit Hendrik Ziggers zien kindt na vermoogen in gesondheyt en krankheyt
onderhouden en op te voeden en behoorlijk ter schoele te besteeden om leesen en schrijven te laaten
leeren.
Ten vijfden zoo zal Garrit Hendrik Ziggers tot een hypotheek en onderpandt om in kas van onverhoepelijk
misbetalinge den onmundigen pupille schaadeloos te houden en het geconditioneerde te verhaelen zien
eygendoementlijke stukken bouwlandt genaamt het Olde Kempken geleegen in de Woert in de boerschap
Stokkem tussen Hoevink en Roelvink landt.
Dit aldus gedaan op daatoo den 28 februarius 1787 en om te strekken na behooren en van de mombaaren
neffens Garrit Hendrik Ziggers en getuyge ondertekent.
Garrit Hendrik Ziggers als vader, Wolter Snellink als mombaar, Jan Harmen Ziggers als mombaar,
Hendrik Wannink als getuyge, Garrit Fokkers als getuyge.
Den 1 maart 1787 hebben de bovengenoemde mombairen de volgens landregt vereischt wordende
verklaringe in forma afgelegt.
A. Berends verwalter rigter.
Staat en inventaris van den boedel van Garrit Hendrik Ziggers en zien zoon nagelaten door wijlen
Jenneken Snellink.
Vaste goederen
Het Ziggers plasien bestaande in de volgende parseelen.
Een stukjen bouwland geleegen in den Stokkemer es groot ongeveer 2 scheepel den Meyer genaamd
getakseert op de waarde f 100.
Een stukjen bouwlandt in den Stokkemer es de Middelbree genaamt groot ongeveer 2 scheepel getakseert
op de waarde f 100.
Een stukjen bouwlandt in de Woert geleegen het Olden Kempken genaamt groot ongeveer 3 scheepels
gezaay getakseert op de waarde f 200.
Den Ziggers gaarden genaamt groot ongeveer 2 scheepels gezaay geleegen in de boerschap Stokkem
getakseert op de waarde f 300.
Huys en hof bij het huys getakseert op de waarde f 300.
De Marbeulen te saam gereekent en getakseert op de waarde f 100.
Te samen f 1100.

Onroerende goederen
Vief beesten bestaande in vier koeien en eenjaarigh kalf, de vier koene getakseert op de waarde f 100.
Het jaarrighe kalf en een varken is onwaardigh gelaaten. Tevens het loon van vier dienstbooden als meede
het hooy en stroo.
Zoo dat den rijkdom des boedels zigh bedraaght f 1200.
Schulden
An obligatsy opgenoomen geldt ten voordel van Jan Lonck in Stokkem opgenoomen de summa van vier
hondert guldens f 400.
Ten voordel van Olbrink in Stokkem opgenoomen de summa van een hondert gulden f 100.
Ten voordel van Jan Hendrik Overbeke in Stokkem opgenoomen van een hondert gulden f 100.
Ten voordel van Roelvink in Stokkem opgenoomen de summa van hondert en vijftigh gl f 150.
Ten voordel van Toenis Haaver in Stokkem opgenoomen de summa van viftigh gulden f 50.
Ten voordel van Spraekel te Goor opgenoomen de summa van viftigh gulden f 50.
Ten voordel van Boorias te Goor opgenoomen de summa van viftigh gl f 50.
Daagelijkse schulden summa f 50.
Te samen f 950.
Riekdom des boedels f 1200.
Dus blijft het suyver overschot f 250 met de schult van het kindt.
Aldus door ons onderteekend. Wolter Snellink en Jan Harmen Ziggers als angestelde voogden van het
kindt uyt het eerste bedde door Gerrit Hendrik Ziggers en Jenneken Snellink van den inventaris als na
regten.
Stokkem den 28 febr. 1787.
Gerrit Hendrik Ziggers als vader, Wolter Snellink als mombaar, Jan Harmen Ziggers als mombaar,
Hendrik Wannink als getuyge, Garrit Fokkers als getuyge.
Op dato ondergeschreven is er een vrindelijke maagscheidinge of kinderscheidinge geholden en
gemaakt tussen Maria Bruekink weduwe wijlen Jan Wiemerink ter eenre neffens Tuenis Bruekink
en Arent Kloosterman als bloetmombaren van de onmondige kinderen van wijlen Jan Wiemerink
bij Maria Bruekink in egte verwekt met name Harmen, Jan Hendrik, Jenneken en Tuenis
Wiemerink, ter andere zeide. Nae dat sij den staat des gemeenen boedels nae hun beste wetenschap en
accuraat hadden nae gegaan de volgende kinderscheidinge en erfmaagscheidschuld gemaakt en opgerigt.
En dan bevonden zijnde dat deze boedel zoo met capitalen als nog enkele ander schulden beswaert is en
dat in dese deselve daar van afgetrokken en betaalt zijn, voor de voornoemde vier onmundige kinderen
voor haar aandeel soo van vaderlijk als moederlijk goed niet meerder en op zijn best genomen sullen
kunnen overschieten als de somma van ses hondert guldens, segge f 600, en dus voor ieder kind hondert
en vijftig gulden. Welke somma sij weduwe aan voorseide haar vier kinderen voor vaderlijk en moederlijk
goed, mits dezen is bewijsende en daar mede afgezoend te zijn onder conditie nogtans dat zij daarvan de
eene halfscheid en dus ieder vijf en seventig gulden eerst sullen te komen eysen en te trekken als zij vijf
en twintig jaren oude geworden zijn of eerder komen te trouwen. En die andere halfscheid of ieder weder
gelijk vijf en seventig gulden wanneer sij weduwe moeder deze voornoemde onmundige kinderen
overleden en zij die vijf en twintig jaren bereikt hebben of getrouwt mogten wezen.
En also zij weduwe niet in staat is de bouwerij langer aan de hand te houden, zo is het dat sij met overleg
van voorseide mombaren, haare meerderjarige dogter Berendina Wijmerink die met voorkennisse en
voorbestemminge van haar een verdere vrinden en bloetverwanten, verlooft is aan Arent Wilbers en
overeengekomen de geheele plaatse Wijmerink met alle zijn onderhorige landerien, hoge en lage, hooy en
weideland, houdgewassen, met een woord alle het vaste goed, de geheele bouwerije, paarden, beesten,
wagens, karre, ploegen, eegden niets uytgezondert, voor vaderlijk en moederlijk goed in vollen eygendom
over te geven. Soo dat mits dezen en daarop met voorseide haaren bruydegom te trouwen en in volle
eygendom te besitten. Mits daar tegens betalen ten haren laste nemende die door haar weduwe en wijlen
haar man verschuldigde capitaalen, ten agteren sijnde intressen en verdere schulden, als mede de
voorseide ses hondert gulden aan haar voorgemelde vier onmondige kinderen voor vaderlijk en moederlijk

goed hierboven toegedeelt en bewezen, waar voor de plaatse Wijmerink sal verbonden blijven.
Ook sal geseide haar meerderjarige dogter en haren verloofden bruydegom gehouden en verpligt zijn haar
weduwe de tijt hares levens nae staats gelegentheyt te onderhouden in eeten en drinken en alle benodigde
goederen en linnen. En bij haar afsterven een eerlijke begraffenisse dan te doen, gelijk voorseide haare
minderjarige kinderen soo sij buyten huys mogten wezen en siek of sugtig wierden altoos soo lange
ongetroud zijn of geen vaste woonplaats hebben, een vrijen toegank in het ouderlijk huys sullen hebben.
Ook sullen dese kinderen dan onderhouden en verpleegt worden; waar en tegens so ongetrouwt mogten
komen te sterven haar aangeerfde goederen ook wederom an deze hare dogter Berendina en haar
verloofden bruydegom sal komen te vervallen en te vererven. Die haar als dan daarvoor een eerlijke
begraffenisse sullen laten aan doen gelijk bij de oprigtinge des houwelijks voorwaarden van voorseide
hare dogter naeder sal beschreven en geconditioneerd worden.
Verklarende zij mombaren verders dat na haar beste wetenschap haar pupillen hierin geensints sijn verkort
of beswaard maar eerder bevoordeelt en sullen deze ten fine van approbatie te respecte van de mombaren
en minderjarigen aan de heer administrerende verwalter rigter van Cedingen worden gepresenteert.
Om te strekken als nae regte in waarheyts kennisse sijn hier van twe alleensluidende gemaakt en opgerigt
en door contrihenten neffens aenwesende bloedverwanten en getuigen eygenhandig getekent of
gehandmerkt.
Actum op de plaatse Wijmerink in Stokkem gerigts Cedingen den 17 maart 1787.
Marya Brukkink, Arend Wylbers, Berendyna Wymerynk, Tonys Brukink als mombar, Arent Kloosters als
mombar, Jan Lubbers als getuige, J.A. Noordendorp als getuyge.
Wel Edele Gestr. Heer Mijn Heer mr. A. Berends verwalter rigter van Kedingen.
Hendrik Kevelham nu Snelling en voogden zijner minderjarige kinderen en stiefkinderen met
namen Berend, Berendina, Mannes, Jan en Jan Hendrik Snelling nemen de vrijheid UWEd Gestr bij
deesen de kinderscheidinge die zij onderling volgens den annexen inventaris hebben gemaakt te
presenteren, verklarende het belang der pupillen zo veel mogelijk daarbij te hebben en in acht genomen.
Derhalven zij met verschuldigden eerbied approbatie op deselve als na regten van UWEd Gestr zijn
versoekende.
Het welk doende Hendrik Snellink meede naamens de mombaren.
Het versoek der requeste gedaan word geaccordeert.
Berghorst den 16 april 1787. A. Berends verwalter rigter.
Op dato ondergeschreven is tusschen Hendrik Kevelham nu Snelling weduwenaar van wijlen Geesken
Stoevelman ter eenre en Arend ter Duis (Wegereef op Duisman te Wien) en Arend Kloosterman als
voogden over de twee minderjarige kinderen Berend en Berendina Snelling bij zijn wijlen
huisvrouw in echte verwekt; voorts Willem Kuipers, Arend ter Duis en Gerrit Rengerink als
mombaeren over zijne drie stiefkinderen met naamen Mannes, Jan en Jan Hendrik Snelling ter
andere zijde. En is de volgende kinderscheidinge opgerigt en nadat zij den annexen inventaris exact
hadden opgemaakt en getaxeerd en onderling overeengekomen dat de vader Hendrik Kevelham zal
hebben en behouwden alle de vaste en mobile goederen, vhee en saatgewassen, schuld en onschuld, actien
of crediten geene hoe genaamd uitgesondert.
Waartegen hij verpligt zal zijn de beide kinderen bij zijn wijlen vrouw in echte verwekt na haar staats op
te brengen in lezen, schrijven, en alle christelijke deugden te laten onderwijzen op zijn eigen kosten tot dat
zij dienstbaar zijn.
Zullen alle de voornoemde vijf kinderen wanneer zij vijf en twintig jaaren oud zijn geworden of eerder
komen te trouwen, elk hoofd voor hoofd, voor moederlijk goed trekken en genieten een summa van vijf en
sestig caroly guldens, zegge f 65.
Zal de dogter Berendina daar en boven de moeders kiste zo als daarin bevonden word hebben, beneffens
een bruidskleed zullende bestaan in een rasemarokken jak, sasydedammen rok, sijden schorteldoek en
verder bruids toebehoor; als ook een koebeest of 25 gulden te haarer keuse, twee linnen bedden, een
peuluw en twee kussens alle met veeren gestopt.
Zal de zoon Berend wanneer hij vijftien jaaren oud is geworden kunnen trekken een gust beest of 15

guldens te zijner keuse, als mede een kiste.
Zal elke deeser vijf kinderen ziek of zugtig wordende zo lang zij ongetrouwd zijn een vrijen ingang in de
plaats Snelling hebben en in dien gevalle door de vader eerlijk moeten verpleegd en in kost en drank,
linnen en wullen na staats gelegendheid onderhouden worden.
Indien het gebeurde dat een of meer deezer kinderen kwame te overlijden zo zal het beloofde vererven en
versterven van de een op de ander, dit nog thans na aftrek der begraving kosten en doodschulden.
Steld de vader voor alle het hier vooren beloofde tot een speciaal onderpand den kamp voor het huis groot
3 3/4 mudde gezaay om daar aan ten allen tijde kost en schadeloos voor haar te kunnen erlangen.
En is deeze kinderscheidinge door de vader en voogden voormeld getekend en zal dezelve ten fine van
approbatie aan den heer rigter van Kedingen worden gepresenteerd.
Actum Stokkum den 26 jann. 1787.
Arent ter Dues als mombaar, Arent Kloosters als mombaar, Willem Kuipers als momber zelfs getrokken,
Garrit Rengerink als momber, Arent Mensink als getuige, Jan Lubbers als getuige.
Den 16 april 1787 hebben de mombaeren in desen gemeld de verklaringe volgens landregt afgelegd en is
dese van gerigtswegen geapprobeert. A. Berends verwalter rigter.
Inventaris van den gemeenschappelijken boedel van Hendrik Kevelham nu Snelling zo en als denzelven
met zijne wijlen huisvrouw Geesken Stoevelman of Snelling in echte heeft bezeten en nog bezit.
Vaste goederen
Huis, schoppe en gaardeken daar dezelve op staan samen getaxeerd op een somma van f 300.
Den kamp voor het huis groot drie 3/4 mudde gezaay op f 630.
Den Klingenberg groot ses schepel op f 250.
Het Leemstukke 2 mudde gezaay op f 334.
Den Elshof kamp groot vier mudde gezaay op f 660.
Den Barg groot tien schepel op f 417.
Den Smallen Winkel 5 schepel f 208.
Den Breeden Winkel groot tien schepel gezaay op f 417.
Het Loo groot een mudde op f 167.
Het Kleine Loo groot een schepel gezaay f 41.
Elf dagwerk hooyland getaxeerd op f 770.
Zijnde alle voornoemde landerijen tiendbaar en beswaard met uitgangen aan Colmschate, landrentampt,
etc.
Bestialen
Twee paarden, een veulen waardig f 160.
Ses koebeesten f 160.
Guste beesten groot en klein getaxeerd op f 76.
Ses verkens op f 15.
Bouwgereedschappen als wagen, ploeg, etc samen op f 25.
Inboedel des huizes
Van weinig belang en waardig zijnde samen op f 15.
Schulden ten laste des boedels
Een gewettigd capitaal ten profijte van ten Cate te Almelo f 2500.
Rugstandige rente f 50.
Egbert Aelpol competeerd f 206.
Gerrit Jan van Heek f 170.
Kistemaker f 2.
De schoenmaker f 7.
Weduwe Weerman nu Weischede f 7.
Dr. Jalink f 3.
Gerrit Sukkers f 1.
Jenneken Snellink f 103.
Lammert Lonink f 0-7.

Mannes, Jan, Jan Hendrik en Zwier Snellink elk een kist samen f 10.
Zwier Snellink een koebeest f 25.
Jan Hendrik een sterke f 15.
Zwier Snellink wegens vader en moederlijk goed f 242.
Arnsen in Goor f 103.
Weduwe Kevelham f 75.
Teunis Schottink f 33.
Mannes Snellink f 70.
Jan Snellink f 70.
Jan Hendrik Snellink f 70.
Den ontvanger der reele middelen f 15.
Jan Snellink f 16.
Otto Meyer f 1.
De smit Groenendal f 0-17.
Schutte te Diepenheim f 0-12.
De timmerman Jan Hendrik f 6.
A. Thomassen te Lochum f 3.
Brinkhuis te Deventer wegens restant van tiende f 33.
Restant kosten wegens de proceduire over de collatie te Markel f 17.
Zijnde dit de schulden ten laste des boedels groot f 3888. De welke van den rijkdom ad f 4658 afgetrokken
worden is den somma seven hondert seventig guldens, drie stuivers en 2 penningen minder zijn. Zodat
deze f 770 dan zuiver den rijkdom des geheelen boedels uitmaken.
Aldus na onse beste wetenschap en te goeder trouw geinventariseerd, getaxeerd en opgegeven met aanbod
dezen inventaris met eede te sterken en denzelven zo er eenige errens mogten voorkomen of kunnen
aangetoond worden, te zullen suppleren of diminiceren als regtens.
Actum Stokkum den 26 jann. 1787.
Arent ter Dues als mombaar, Arent Kloosters als mombar, dit is het Y mark van Willem Kuiper als
bloedmombaar zelf getrokken, Garrit Rengerink als mombaar, Arent Mensink als getuige, Jan Lubbbers
als getuige.
Op heden dato ondergeschreven heeft Klaas Olthof weduwenaer van wijlen Dina Coenderink voor
hem zelfs ten overstaan van Aalbert Olthof en Teunis Coenderink als mombaeren over het
onmondige kind met name Gerrit Jan bij voornoemde Diena Coenderink in echte verwekt een
vriendelijk maag en kinderscheidinge gemaakt op de navolgende manieren.
Nadat eerst den boedel soo weegens schuld en onschuld was opgenomen, is bevonden dat den boedel, soo
mobile als immobile goederen, niet gevoeglijker in meer egale deelen konde verdeeld worden waarom sij
samen sijn overeengekomen en eens geworden dat bovengemelde weduwenaer reeds ondertrouwt met
Enge Scholten den vollen boedel, soo mobile als immobile goederen, met het gewas op den lande so hij
tans besit, zullen blijven besitten en in eigendom behouden. Edog daar en tegens ook de schulden betalen
en aan het voormelde minderjarige kind eens en voor al voor zijn moederlijk erfgoed uitkeren als volgt.
Word aan het voornoemde onmondige kind voor zijn moederlijk erfgoed toegelegt eene summa van
hondert gulden, hersegge f 100, wanneer het koomt te trouwen of 25 jaaren oud geworden is met des
moeders kiste, linnen en wollen kleeren soo als hieronder staat gespecificeert.
De voornoemde Enge Scholten of bruid neemt dit voorschreven onmondige kind aan voor haar eigen kind
als die nog uit dit aanstaande houwelijk mogten geteeld worden.
Word door de vader van het voornoemde onmondige kind tot securiteit van de voorschreven hondert
gulden toegelegt een stuk bouland in den gaarden gelegen aan de zuydsijde groot ongeveer 2 schepel
gezaay.
En terwijl sij mombaeren wel versekert zijn dat deese hunne pupille geen billeker en evengelijker deilinge
soude kunnen gehouden worden. Soo zal deese tussen haar voor erfmaagscheydinge dienen en aan den
heer administrateerende verwalter rigter van Kedingen ten fine van approbatie worden gepresenteert.

Actum op het Klein Scholten in het carspel Goor den 14 july 1787.
Klaas Olthof, Antony Coenderink momber, Albert Olthoff momber, Engel Scholten, Gerrit Scholten als
getuige, Hendrik Grevink getuige.
Staat en inventaris van den kleeren nagelaten door wijlen Diena Coenderink in leven huysvrouw van Claas
Olthof.
drie jakken, vijf rokken, twee reyfieven, vier schorteldoeken, twee pellen doeken.
Nadat de mombairen in desen gemeld de verklaringe na landregt in forma hadden afgelegd is dese door
mij van gerigtswegen geapprobeert.
Actum Berghorst den 17 july 1787. A. Berends verwalter rigter.
Op dato ondergeschreeven is een vriendelijke maag en kinderscheidinge gemaakt tussen Gerritjen
Visschers weduwe van wijlen Jan Naselman, en Jannes Oosterkamp en Willem Greeten in qualiteit
als mombaeren over het minderjaarige kind van haar Gerritjen Visschers en wijlen haar man Jan
Naselman voornoemd met namen Hermina.
Zal sij Gerritjen Visschers weduwe van Jan Naselman voor vaderlijk goed aan haare minderjaarige dogter
Hermina moeten geeven en uitkeeren als deselve meerderjaarig is of koomt te trouwen de somma van
veertig gulden, als meede een koebeest de tweede uit den stal so als dit ook is gestipuleert en bedongen bij
het daar over gemaakte accoord van de meerderjaarige kinderen van wijlen Jan Naselman voormeld in
dato den 13 deser jongstleeden; als ook een ordentelijk bedde met sijn toebehoor als sij koomt te trouwen.
Het voorgemelde kind zal so lange het ongetrouwd is altijd een vrijen ingang in het huys hebben en aldaar
na huyses vermoogen in eeten en drinken onderhouden worden en ziek of zugtig sijnde ook verheegt en
verpleegt moeten worden en de moeder zal ook verpligt weesen hetselve leesen en schrijven te laaten
leeren en so veel immer doenlijk in den godsdienst onderwijsen of doen onderwijsen en in des Heeren
vreese op te brengen.
Neemt den aanstaanden stiefvader van gemelde kind met name Arend Vruwink hetselve voor sijn eigen
kind bij ondertekening aan. Waartegen sij erfuitersche Gerritjen Visschers den geheelen boedel sonder
eenige uitsonderinge van wat aart of natuire, vhee en zaatgewassen, bouwgereedschappen, liggend en
uitstaand geld, zal houden en besitten; dog daar en tegen dan ook verpligt weesen alle schulden en lasten
van dien te voldoen en te betalen.
Vermits nu de mombairen sig versekert houden dat hunne gemelde pupillen hier bij niet is benadeeld, zal
dese voor erfmaagscheidinge dienen en ten fine van approbatie aan wel edelen gerigte van Kedingen
worden gepresenteerd.
En is dese in kennisse der waarheid door de erfuitersche voornoemt en de mombaaren getekend en
gehandmerkt.
Actum den 19 july 1787.
Was getekent en gehandmerkt. Dit is het Y merk van Gerritje Vischkers, Johannes Oosterkamp, Willen
Grieten, Arend Vruwink.
Nadat de mombairen in desen gemeld de verklaringe na landregt hadden afgelegd is dese door mij van
gerigtswegen geapprobeert.
Actum Berghorst den 19 july 1787. A. Berends verwalter rigter.
Op heeden den 19 september 1787 is er een vrindelijk maag of kinderscheiding geholden en gemaakt
tussen Gerrit Kloppers weduwenaar van wijlen Jenneken Pompers en haare minderjarige kinderen
als een soone met namen Gerrit Jan en een dogter Janna en ook een dogter Jenneken bij gemelde
ehevrouw in egte verwekt. In presensie van de naaste bloetvrinden als Hendrik Kloppers als mombaar en
de naaste nabuir Berent Sanderman wort gestelt als mombaar en verders bloetvrinden en bijgeroepen
getuigen op maniere als volgt.
Ten eersten soo sullen dese bovengenoemde kinderen hebben te trekken voor moederlijk goet de soone
Gerrit Jan een somma van 13 gulden en de dogter Jenneken ook een somma van 13 gulden en de dogter
Janna ook een somma van 13 gulden. En wanneer een van dese bovengenoemde kinderen 18 jaar oud
geworden sijn soo sal het an haar vervallen wesen.

Ten twiden daarbij beloofde de vader dese kinderen na huises vermogen op te voeden, in de vrese de
Heeren leesen en schrijven te laaten leeren en in eten en in drinken te onderhouden en in lynnen en in
wollen tot de tit toe sij in staat sijn om te kunnen dienen. En ook soo lange een van dese bovengenoemde
kinderen ongetrout sijnde, syk of sugtig sijnde in het huis eenen vrijen ingank hebben en ook onderhouden
worden in eten en in drinken na huises vermogen. En te sterven komende eerlijk ter aarden besteet
worden, maar als eene van dese bovengenoemde kinderen ongetrout quam te sterven soo sal haare
nalaatenschap sterven van het eene kint op het ander, maar de begraffenisse sal daar af van gaan van haar
goet.
Ten derden voor alle dit en het voorschreven soo laat de vader dese kinderen voor het beloofde in den
geheelen boedel sitten omme de kinderen of de mombaaren syg ten allen tijden kost en schadeloos kunnen
en mogen verhalen.
Ten virden in desen ten waaren orkonde is dese door die vader en de mombaar en getuige sonder erg of
lyst is getekent op dag en datum als boven.
Dit is het Y merk van Gerrit Kloppers als vader, dit is het Y merk van Hendrik Kloppers als mombaar, dit
is het Y merk van Berent Sanderman als mombaar, Gerrit Bloemendal als getuige, Garrit Leunk als
getuige.
Den 25 september 1787 hebben bovengenoemde mombaeren de verklaringe na landregt afgelegd en is
dese door mij van gerigtswegen geapprobeert. A. Berends verwalter rigter.
Den staat van eventaris van den boedel en de goederen van Gerrit Kloppers en dat zijn vrou Jenneken
Pompers overleden is bynnen Markel ten behoefde van haare minderjarige kinderen als erfgenamen gestelt
in guldens en stuvers na atvonant als volgt.
Onroerende goederen
Ten ersten een huis met den gaarden daarbij, ook bij twie dagwerk hoylant samen waardig f 400.
Roerende goederen
Ten twiden twie koeie waardig f 50.
Ten derden den inboedel des huises bij malkanderen getrokken waardig f 6.
An vaste goederen bevonden de somma f 456.
Acsien en schulden tot laste des boedels
Voor erst komt toe bij oblygasie van de Deyakonye van Markel at f 250.
En ook de kinderen schulden de somma van f 20.
Twie paar bedden gerekent tegen f 40.
An rente schuldig f 7.
An heeren lasten samen schuldig f 9.
Bij Johan Bernard Oppenort (Auffemorth) schuldig f 2.
Bij Gerrit Stokkinkref schuldig f 2.
An doodschulden schuldig f 8.
An Sanderman schuldig f 1.
An schulde bevonden de somma van f 340.
Daar schiet dan ten profitte voor den gehelen boedel de somma f 116.
Desen eventaris van de mombaaren en van twie nabuiren opgenomen en getakseert.
Was getekent op den 19 september deses jaars 1787.
Dit is het Y mark van Gerrit Kloppers als vader, dit is het Y merk van Henderik Kloppers als mombaar,
dit is Y merk van Berent Sandermans als mombaar, Gerrit Leunk als getuige, Gerrit Bloemendal als
getuige.
Door het overlijden van Aaltjen Reins op Wevers heeft deselve nagelaten haren eheman Derk Luink
en 2 onmundige kinderen bij haar vorige man Hendrik Wevers en een bij Derk Leunk haar laatste
man echtelijk verwekt. En vermits Derk Leunk met sijn drie kleine kinders sijn bouwerij en kostwinning
niet na behoren kan voortsetten, tensij hij sig wederom verandersate; dog sulks niet kunnende en mogende
doen voor en aleer behoorlijke kinderscheidinge en mombaarstelling worde opgerigt tusgen hem en sijne
drie kinderen. So hebben Berent Leunk en Egbert Wevers als daartoe verkoren mombaren met de nabuiren

een inventaris des boedels opgerigt en volgens dan met Derk Leunk overeengekomen.
Eerstelijk dat Derk Leunk alle roerende en onroerende goederen in eigendom sal behouden en alle
schulden tot laste van dien sal betalen.
Ten tweden sal Derk Leunk aan de drie onmondige kinderen voor haar moederlijke goed uitkeren f 90,
segge negentig gulden, aan Jan Hendrik en Hendrika en Willem ieder 30 gl als sij komen te trouwen of
25 jaren oud sullen sijn; en daar en boven sal Hendrika haar moeders kiste met de klederen hebben en
sullen ook dese kinderen op het goet Wevers groot gemaakt en opgevoed worden na huises vermogen en
behoorlijk ter scholen besteld worden om lezen en schrijven te laten leeren. Ook sal het meisjen het najen
geleert worden en Willem sal sodra hij 15 jaren oud is een twe jarig gust beest hebben. Siek of sugtig
sijnde sullen deselve op het goed Wevers in kost en drank onderhouden worden. Te sterven komende sal
de halfscheid van haar aanbeloofde tot huis beste en de halfscheid op de langstlevende versterven.
Ten derden tot een hipotheek en onderpant van het hier bovengenoemde aanbeloofde word gestelt een stuk
land den Langenberg genaamt groot ruim 5 schepel gesaay.
Ten vierden Berent Leunk en Egbert Wevers nemen aan om als getrouwe voogden verpligt sijn alles voor
de onmundige pupillen te doen volgens landregten daartoe behorende.
Was getekend op het goed Wevers den 22 august 1787.
Derk Leunk, Berent Leunk als mombaar, dit is Y merkt van Egbert Wevers, Jan Smitmans getuige, Jan
Leuvelink getuige.
Den 27 september 1787 hebben bovengenoemde mombaeren de verklaringe na landregt afgelegd en is
dese door mij van gerigtswegen geapprobeert. A. Berends verwalter rigter.
Inventaris van alle roerende en onroerende goederen so als Derk Leunk en Aaltjen Reins op Wevers te
samen in egte beseten hebben en door het overlijden van Aaltjen Reins aan Derk Leunk en sijn kinderen
nagelaten met alle desselfs lusten en lasten.
Een huis en hof onder Markelo f 400.
Een kamp bouland met de westsijde langs het velt en met den suiteinde aan Wannink kamp f 600.
Den sogenaamde Langenberg groot ruim 5 schepel gesaay tusgen Wannink en Voorts land f 400.
Her Ronde stukke bij de Helpe tusgen Greven en Dijkink land f 200.
Een stukje land tegen de Helpe tusgen Wijmerink land f 200.
Drie dagwerk hooiland het Meken f 225.
Een paard waardig f 60.
Drie koeie en 5 guste beesten f 60.
Een geringe katters inboedel f 30.
Te samen f 2175.
Tot laste van hier voorgemelde goederen word bevonden
Een obligatie bij Jan Greven met rente f 819.
Aan Hendrik Reins een obligatie f 100.
Aan van Heek f 80.
Aan de Kistemaker f 20.
Een oud man tot laste van den boedel de tijd sijns levens te onderhouden f 400.
Te samen f 1419.
So dat van de boedel waardig bevonden f 2175.
Moet afgaan f 1419.
Over blijft f 756.
Dat op desen eventaris alle goederen met de schulden van gemelde boedel gebragt sijn en na waarde
getaxeert sijn, sulks attesteren wij ondergetekende.
Derk Leunk, Berent Leunk als mombaar, dit is het Y merkt van Egbert Wevers mombaar, Jan Smitmans,
Jan Leuvelink.
Op heeden daato den 3 october 1787 is een vryndelijke maagt en kinderscheydinge gehouden tussen
Janna ter Hofste weduwe van Jan Schol geassisteert met Jan Holland als haaren verkooren
mombaar in desen haare vijf kynderen bij wijlen Jan Schol in egte geprocereert met naamen

Hyndrik, Jenneken, Arent, Gerryt en Gerryt Jan en wel ten overstaan van de hyer benoemde
getekende mombaaren van vaeders als moeders sijde. Sijnde alles op mannyeren als volgt.
In den eersten belooven de moeder voorschreven kynderen voor vaader goed nadat ter adsistentie als
vooren met de kynderen mombaaren den boedel hebben nagesien en bevonden en debet om de kynderen
na huys vermoogen te wyllen allymenteren, in eeten en drynken, lynnen en wullen kleeren, haar leesen en
schrijven te laaten leeren en zoo veel moogelijk in des Heeren vreese te onderhouden.
Daar int boven zal de dogter Jenneken hebben een bedde en een peulwe en twee kussens. De vier zoons
zullen ieders een kleerkyste hebben wanneer zij die noodig zijn.
Ten waaren oorkonde is deesen sonder arg ofte list getekend onder Harke op den Schol op dag en dato
voorschreeven. Jan Holland, Janna ter Hofste.
Op heeden daato den 3 october 1787 is er een eventarys gemaakt onder mombaren en getuge alles op
mannyeren als volgt.
Een koebeest f 21.
Een gans en honder f 1.
Roggen en boekweyte na beste geweeten getakseert f 27.
Een bedde met zijn behoor f 1.
Eerdappelen, vlas en verdere vrugten in den garden f 7.
Twee kysten f 3.
Haspel en spynwil f 1.
Twee ketelkes f 2.
Panne en pot, tange, halkette en een emmer f 2.
Een braak en wanne f 1.
Een spaan, een greepe en verdere efekten op de deele f 0-5.
Melkgoed f 0-12.
Leepels en steengoed f 0-5.
Somma f 70.
Waarteegen de schuld gereekend is
Aan Weerman f 25.
Kystemaaker f 26.
Dootschult f 4.
Kint van knegt f 14.
Somma f 69.
Ten waaren oorkonde is deesen zonder arg ofte lyst getekent onder Harke op den Schol op dag en daato
voorschreeven.
Dit is het Y handmerk van Janna ter Hofste als moeder, Jan Holland, dit is Y het handmerk van Roelef
Kleyn Oonk als mombaar, Tonis ten Bronnynkreef als mombaar, dit is het Y handmerk van Esken
Vynkers als getuyge, dit is het Y handmerk van Harmen Wylbers als getuyge.
Den 3 october 1787 hebben de bovengenoemde mombaeren de verklaringe na landregt afgelegd en is dese
door mij van gerigtswegen geapprobeert. A. Berends verwalter rigter.
Staat en inventaris van de weduwe van Jan Hendrik Boswinkel in het carspel Goor na gedane taxatie met
de mombaren over de kinderen als in de scheidinge blijkt dan in den boedel als volgt.
Het plaasje Boswinkel, het huis en de landen en de bouwerie getekent op f 1600.
Een peert f 25.
Een coe f 25.
Een sterke f 10.
Een verken f 15.
2 karren f 20.
Ploeg en eegden f 8.
2 cisten f 10.
2 paer beddinge f 15.

De getuig an het peert f 2.
Een peerde kribbe f 2.
3 ketels f 15.
Grepen en spaenen, sniesomp f 4.
Potten en emmers en het steengoed in waskaemer en in de melkkamer f 3.
3 mudde land gezaay met rogge f 80.
Het coorn op den zolder gerekent f 22.
10 hoenders f 2.
6 zitstoelen f 2.
Crediet groot f 1903.
Schuldig an de Bolscher in Hengevelde de zomma van f 1000.
Schuldig an de schoonvader Berent Boswinkel een zomma van f 500.
Debet groot f 1500.
Hier mede is dezen inventaris sluitende niet wetende iets willens nog wetens van crediet of debet vergeten
te hebben.
Carspel Goor den 3 januari 1788 is er een wettig scheidinge gehouden tussen Dyna Dambrink weduwe
van den overledene Jan Hendrik Boswinkel zaliger, nagelaaten twee kinderen met name Hermina
en het twede Jenneken.
Den staet des boedels opgenomen zijnde is bevonden zoo als breder in den hierboven gaenden inventaris
is te zien als dat het crediet groot bevonden wort zomma van f 1903.
Het debet groot zomma van f 1500. Resteert f 403.
Voor welke de moeder an haere dogters belooft en bewijst met de verzogte mombaeren uit de vaste
goederen en de roerende goederen van vaderlijk goedt afstant te doen uit het plaasje voorgenoemt
Boswinkel een zomma van f 200 met uitrustinge an ieder kint een paer bedde met een swart kleet wanneer
se quamen te trouwen of als se 25 jaren oud zijn.
En de moeder zal het gemelte plaasjen Boswinkel behouden, zoo roerende als onroerende goederen, niets
uitgezondert na haere welgevallen.
Verders belooft de moeder van de kinderen haer ordentelijk te school laeten gaen en haer te onderhouden
in eeten en drinken, linnen, wullen tot dat zij goed voor haer kost zijn.
De welke hier als mombaeren zijn opgekomen over de onmondige kinderen als Berent Boswinkel en
Jannes Dambrink. Verders verzoeken wij ondergetekent seer vriendelijk dat de heer mijn heer rigter van
Kedinge en kerspel Goor dit mag approbeeren.
Dit aldus gedaen zonder arg of list ten huise van weduw Boswinkel in oirconde der waerheidt deze
getekent.
Dit is het Y merk van de moeder zelf getrokken, dit is het Y merk van Jannes (Berent?) Boswinkel als
mombaer zelf getrokken, dit is het Y merk van Jannes Dambrink zelf getrokken als mombaer, dit is het Y
merk van Hendrik Boswinkel als getuige, Harmannus Wolbers als getuige, dit is het Y merk van Jannes
Boswinkel zelf getrocken als getuige.
Nadat de bovengenoemde mombaeren de verklaringe volgens landregt hadden afgelegd is deze door mij
van gerigtswegen geapprobeert.
Actum Berghorst den 1 febr. 1788. A. Berends verwalter rigter.
Op heden dato onderbenoemt is er een wetige maag of kinderscheidinge gehouden tusschen Janna
Plasmans (Tijman) weduwe van wijlen Garrit Jan Bekkers en Jan Bekkers en Garrit Plasman als
mombaren en oomen van haer minderjarige kinderen met namen Jenneken, Berendina en Jan bij
haer voormelde man in echte verwekt.
Eerstelijk verklaren sij mombaren den staet des boedels met gemelde weduwe overwogen te hebben en
bevonden dat den rijkdom nae aftrek der schulden waermede denselven beswaerd is, zig zoude bedragen
eene somma van agt hondert guldens, segge f 800.
Sal sij weduwe verpligt wesen van bovengemelde somma aan haer voornoemde kinderen en wel aan ieder
derzelver voor vaderlijk goed uit te keren eene somma van hondert en tien gulden, segge f 110, welke

deselve sullen kunnen vorderen wanneer den ouderdom van vijf en twintig jaren bereikt hebben of eerder
mogten komen te trouwen.
Sal bovendien door gemelde weduwe aan haer voormelde twee dogters met namen Jenneken en Berendina
mede voor vaderlijk goed worden uitgelangt wanneer deselve mogten komen te trouwen een paer bedden
met twee paer lakens en 2 paer kussenslopen en aan haer soon Jan een gust beesjen dat door hem sal
kunnen gevordert worden als den ouderdom van vijftien jaeren bereikt heeft, als mede aan ieder der
bovengemelde kinderen een kiste en aan de dogters ieder tien elle tierentij.
Vervolgens neemt de moeder van voornoemde kinderen aan deselve verders in kost en kleeren te
onderhouden en nae haer vermogen ordentelijk leesen en schrijven te laten leeren en de zoon een ambagt
te laten leren.
Is tusschen haer weduwe en mombaeren overeengekomen dat wanneer een of meer van voormelde
kinderen mogten komen te overlijden sonder lijfs erfgenamen nae te laten dat dan de halfscheid van
voornoemde aan haer voor vaderlijk goed toegestelte penningen sal vervallen ten huis beste en de andere
halfscheid op de in leven blijvende overige kinderen; dog de bedden en verder toebehoren sullen alleen op
de moeder vervallen waer voor deselve de overledenen ordentelijk ter derden sal laten besteden.
Verbindende sij weduwe ten profite van haer meergemelde kinderen voor haer bovengemelde vaderlijk
goed het halve plaasjen Stoevelmans om daer aan in cas van misbetalinge wanneer tot haer jaeren zijn
gekomen daer aan ten allen tijde te kunnen en mogen verhaelen.
Verklarende sij weduwe en mombaeren dit alles nae haer beste geweten gedaen te hebben en niet te weten
dat hier bij meergemelde kinderen benadeelt zijn en sal dese ten fine van approbatie aan den heer
verwalter rigter van Kedingen gepresenteert worden.
Actum Harke den 4 april 1788.
Dit is het Y mark van Janna Plasmans weduwe van Gerrit Jan Bekker selfs getrokken, dit is het Y mark
van Jan Bekker als mombaer selfs getrokken, dit is het Y merk van Garrit Plasman selfs getrokken, dit is
het Y merk van Harmen Philipsburg als getuige, Jan Jansen Sprokkerif als getuige.
Den 8 april 1788 is vorenstaande kinderscheidinge nadat de mombaeren de vereischte verklaringe na
landregte hadden afgelegt door mij van gerigtswegen geapprobeert. A. Berends verwalter rigter.
Op heden dato onderbenoemt is er een wettige kinder en maagscheidinge gehouden tusschen Jan
Mattena weduwenaer van Diena Nijhuis ter eenre en de mombaeren en oomen van desselfs
minderjarige kind Gerhardina en mombaeren Gerrit Nijhuis en Gerrit Jan Wissink en wel op volgende
conditien.
Eerstelijk verklaren sij mombaeren met de vader van voormelden kind den staat des boedels opgemaakt te
hebben so als op onderstaanden inventaris is te sien en nae aftrek der schulden bevonden dat dan soude
overschieten een somma van drie hondert gulden, segge f 300.
Waervan de vader aan dit sijne voormelde kind heeft toegedeelt eene somma van f 150 die door haer sal
kunnen getrokken worden als den ouderdom van agtien jaeren sal bereikt hebben of eerder mogte komen
te trouwen; neffens des moeders kiste, kleeren en linnen so daer in zijn en op den inventaris gespecificeert
staen. Als mede mede neemt de vader aan als het kind zijn jaeren bereikt heeft of mogt komen te trouwen
bovendien te geven 2 bedden met zijn toebehooren so als sijn moeder aangebragt heeft neffens een
koebeest.
Belooft de vader het kind ordentelijk leesen en schrijven en naeyen te laten leeren en verders in kost en
kleeren te onderhouden en in de vreese des Heeren op te voeden.
Is tusschen de vader en mombers van het kind overeengekomen dat kind de hiervooren gemelde en haer
toegedeelde hondert en vijftig gulden sal kunnen trekken van desselfs grootvader en grootmoeder Roelof
Nijhuis (Paesschers) en Jenneken Nijhuis welke denselve aan hun bij het ingaan van sijn huwlijk met sijn
voormelte overleden vrouw Dina Nijhuis bij houwlijks voorwaerde hebben meede belooft en tot heeden
toe niet uitgelott hebben en deselve tot dat het kind sijn jaeren sal bereikt hebben of mogte komen te
trouwen en onder haer sullen kunnen behouden of so lange sulx de mombaeren sullen goedvinden.
Dan nog sullen verpligt wesen daer van jaerlijks voor intresse aen de vader van het kind te betalen de
somma van vier gulden en tien stuiver.

Waermede dese kinderscheidinge is gesloten verklaeren sij mombaeren dit naar haer beste geweten
gedaen te hebben en dat haer pupil daer niet bij is benadeelt en sal deese ten fine van approbatie aan den
heer verwalter rigter van Kedingen worden gepresenteert.
Actum op het erve Mattenae den 3 april 1788.
Jan Mattena, Garrit Nihuis, dit is het Y merk van Gerrit Jan Wissink selfs getrokken, dit is het Y mark van
Hendrik Flippesborg als getuige, dit is het Y merk van Stoevel Klaas als getuige.
Inventaris van alle de goederen die Jan Mattena en zijn overleden huisvrouw Berendina Nijhuis te samen
in egte beseten hebben en door het overlijden van Berendina Nijhuis aan Jan Mattena en desselfs kind bij
gemelde Berendina Nijhuis in egte verwekt naegelaten bestaande in de volgens houwlijks voorwaerde
beloofde bruitschat van het kind sijn overleden moeder groot f 150.
En het geene dat de bruidegom en bruit daer in wegens het aanstaande bouwregt van het erve Mattena was
toegelegt meede door dien nog niet vervallen was getaxeert op f 150. Dus samen f 300.
Boven desen is bevonden de kist van dat kinds overleden moeder Berendina Nijhuis met alle de daer in
zijnde wollen en linnen klederen.
Dat op desen inventaris alles is gebragt dat Jan Mattena en sijn overleeden huisvrouw Berendina Nijhuis
te samen in egte beseten hebben en door het overlijden van Berendina Nijhuis aan haer nagelatene eheman
Jan Matena en desselfs kind nagelaten zijn en nae de waarde getaxeert zijn, sulx attesteeren
ondergetekende als voogden en nabuiren om hetselve nader volgens landregt gerigtelijk te bevestigen.
Actum op het erve Matena in de boerschap Harke onder Markel gelegen den 3 april 1788.
In de kiste is bevonden
6 hemden en 9 elle vlassen doek, 5 servetten, 7 neteldoekse doeken, 1 boek met silvere krappen, een
gouden slot, het silveren sluithaak, 1 paer silveren schoengespels, 1 paer silveren knopen, 2 paer silvere
hakens, 2 keurslijven, 4 catoenen swart en 2 sijden stoffen bruine jakken, 1 blauwe schorteldoek, een oude
bayen rok, 1 swart sargie schorte, 1 woldoeken schorte, een sijden gestikte gele rok, 1 bruin damaste rok,
1 swart streepte rok, 2 Vriese schorteldoeken, 2 Oostindische rood bonte schorteldoeken, een catoenen
borstrok, een swart durannen schorteldoek, 1 rode Oostindische halsdoek, 2 handoeken, een
breeddoeksche schorteldoek, 2 tierenteise en een pellen tafellaken, eenen sonhoet, 5 witte sakdoeken, 20
mutsen met strepels en kanten, 13 voormouwen, 8 ondermutsen, 3 paer moffen, 1 paer witte
handschoenen, 1 paer rode moffen, 1 swart sergiededammen schorte.
Jan Mattena, Garit Nihuis, Y merk van Gerrit Jan Wissink, Y merk van Stoevel Klaas nabuir, Y merk van
Hendrik Flipsborg nabuir.
De mombairen de verklaaringe na landregt hadden afgelegt is dese door mij van gerigtswegen
geapprobeert den 12 april 1788. A. Berends verwalter rigter.
Also door het overlijden van Arent Mensink deselve heeft nagelaten de weduwe Janna Peters met vijf
onmondige kinderen, twee zoons Gerrit en Gerrit Hendrik met drie dogters met namen Geertrui,
Aaltjen en Annaken genaamd; deselve hare broodwinninge niet na behooren kan voortzetten tenzij haer
wederom in den egten staat te begeven en zulks niet kan doen voor en aleer een behoorlijke
kinderscheydinge en mombaerstellinge tusgen haer en haere onmundige pupillen worde gedaan. Soo is het
dat Jan Lammers en Harmen Peeters natuerlijke voogden van de onmondige kinderen tot voldoen van
deselve gesteld wordende en met Jana Peters zijn overeengekomen bij vorma van maagscheydinge hebben
goedgevonden volgenden opgerigten inventaris als volgt.
Eerstelijk de weduwe Janna Peters zal alzo roerende als onroerende goederen door haeren overleden man
met haar in egte besitten in vollen eigendom behouden met alle desselfs lusten en lasten, ab en
dependentien onder beding dat de bovengenoemde weduwe daar van sal uitkeeren aan derselven kinderen
twee hondert en vijftig gulden, welk aan haer zullen moeten betaald worden wanneer zij komen te trouwen
of vijf en twintig jaaren oud geworden zijn. En de zoons Gerrit en Gerrit Hendrik een ider een gust beest
of vijftien gl en de meisjes Geertruit en Aaltjen en Anneken een ider een swart kleed bestaant in een sazy
marokken jak en een sazijdedame rok met een zwart zijde schordeldoek, een ider een spinnewiel en elk
een paer stoelen en een ider een paar bedde met zijn toebehoor.
Ten tweeden bovendien zullen de voornoemde kinderen op het plaatsjen Mensink groot gemaakt em

opgevoed worden met kost en klederen en onderhouden worden en uit het huis in dienstbaerheid zijnde
altoos, siek of sugtig wordende, een vrijen toegank op het goed Mensink hebben. En te sterven komende
door de besitters van Mensink behoorlijk ter aarde besteed worden of ten huis beste verblijven.
Ten derden de kinderen zullen behoorlijk na huis vermogen opgevoed en besorgt worden om ter schole
besteed te worden om lesen en schrijven te laten leeren.
Ten vierden tot een vast hipotheek en onderpand van het bedongen goed word gesteld het soogenaamde
Raaland om sig daar aan te kunnen verhaalen in cas van onverhopelijken misbetalinge.
Ten vijfden Jan Lammers en Hermen Peters als voogden neemen aan om als getrouwe voogden niet alleen
alles te doen wat haar als voogden bevolen is, maar ook deese door den eedele gerigte van Kedingen te
laten protokolleeren en haar te submitteeren volgens landregte verpligt zijn.
Dit aldus gedaan op datum den 10 april 1788 en om te strekken na behooren van de voogden en twee
nabuiren met de weduwe ondertekend op het goed Mensink.
Staat van inventaris van alle de goederen, soo roerende als onroerende, door Arent Mensink en zijn
huysvrouw Janna Peters te samen in egte beseten en door het overlijden van Arent Mensink aan zijn
vrouw Janna Peters en derselver vief kinderen nagelaten.
Huis en hof en schuure het Mensink genaamt getaxeert op f 500.
Den kamp f 600.
Het Raaland f 400.
Het Wansink loo f 100.
Den ledigen akker f 200.
Het Boekholt f 500.
De Heegede f 100.
Het stukke agter Hungerkamp f 175.
De Leusmate f 150.
De mate bij de Jalynks f 300.
Den inboedel van een boerplaasjen
7 koebeesten, 2 paarden, 7 verken en mobile goederen getaxeerd op f 250.
Samen f 3275.
Tot last van den boedel word bevonden f 2210.
Blijft over f 1065.
Aan docter kosten te Deventer f 1100.
Aan Jan Haver f 100.
Aan Helman f 100.
Aan Engborg f 30.
Aan Jan Leunk f 50.
Aan Revelink f 60.
Gerrit Baan f 50.
Tot laste van den boedel schult f 700.
Te samen f 2010.
Dat op desen eventaris alle, so roerende als onroerende, goederen gebragt zijn die Arent Mensink en Janna
Peters te samen in egte besten hebben en door de dood van Arent Mensink aan de weduwe en kinderen
zijn nagelaten en deselve na waarde getaxeerd zijn, dog het plaatsjen is tenbaar. Zulks attesteeren wij
ondergetekende.
Actum Stokkum den 10 april 1788.
Jan Lammers als mombaer, Harmen Peters als mombaer, Janna Peters als moeder, Gerrit Leetink als
getuige, Arent Kloosters als getuige.
Op dato ondergeschreven is door Aaltjen Aalberink (ten Hagen) weduwe van wijlen Jan Gelink aan
haar minderjarige dogter Janna Aalberink bij gemelde haar wijlen eheman in egte geprocereert
erfuitinge gedaan of vaderlijk goed bewesen. Sijnde de minderjarige ten desen opsigte met haare
respective omen Lucas Gelink en Jan Harmen ten Hagen als mombaren geadsisteert.

Ten eersten de moeder van het kind zal behouden de plaats Aalberink en verdere vaste goederen, als ook
den inboedel des huyses, vhee en bouwgereedschappen neffens de saadgewassen op den lande staande,
voor sodaene summa als waarop dit een en ander volgens den annexen inventaris getaxeert is. Waar tegens
sij als dan ook alle de schulden ten laste van den boedel zal moeten dragen en betalen.
Ten tweeden soo word door de moeder aan het kind voor vaderlijk goed bewesen eene somma van vijf
hondert guldens, segge f 500, alsmede een uitset. Sullende bestaan in een nieuwe goede kist van vijf voet
groot, een koe naast te beste, een gust beest, een paar twilburen bedden met kussens, lakens en sijn volle
toebehoor, een swart rasemarokken kleed soo als een bruid behoort te hebben; wijders nog 30 ellen hemde
linnen en 25 ellen vijfveerdel doek. Zullende deesen uitgeset, geeischt en genoten worden als het kind
koomt te trouwen, dog de f 500 als het kind agtien jaeren oud zal geworden sijn en soo als dan het
voorseide capitaal niet betaald wierde en goedgevonden wierde onder de moeder te laten berusten, soo zal
als dan jaerlijks van jeder hondert drie gulden intrest moeten betaald worden.
Ten derden soo verbint de moeder voor gemelde capitaal en uitset haar persoon en goederen niets
uitgesondert en stelt wijders tot een speciaal hypotheeq of onderpand de meder waardie van de plaats
Aalberink als sijnde thans maar beswaart met een somma van twee duisent guldens en voor leen met eene
summa van vijf en twintig hondert gulden waar op in de jaere 1783 een summa van vijf hondert guldens is
afgetelt ende gerestitueert. Staande de resterende f 2000 soo in het erve Aalberink gevestigt sijn thans ten
profite van de heer Berend Mentink aan welker meerder waardie dan de mombaaren of het kind
meerderjarig geworden sijnde sig ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Ten vierden sal de moeder het kind versorgen en verplegen, in behoorlijk eeten, drinken en kledinge nae
staads gelegentheid tot ter tijd dat hetselve bekwaem of in staadt is sijn kost te winnen en wijders hetselve
te laten leeren leesen en schrijven en in de vrese des Heeren op te voeden.
Ten vijfden soo sal het gemelde dogtertien buiten huis sijnde, siek of sugtig wordende, als dan een vrijen
ingang in het huys of plaats Aalberink hebben.
Zullende deese acte ten fine van approbatie aan de heer verwalter rigter van Kedingen worden
gepresenteert, die versogt word nae gedane approbatie deselve ten prothocolle te registreeren.
Tot nakominge van een en ander is deese door de weduwe Aalberink en mombaeren eygenhandig
getekent.
Actum den 31 mey 1788.
Dit is Y merk door Aaltjen Aalberink eygenhandig getrokken, J.H. Jalink getuige, Wilhelm Jalink getuige,
Lucas Gielink, Jan Harmen ten Hagen.
1788 den 31 may hebbe de mombairen in dese gemeld de verklaringe na landregt afgelegt en is dese door
mij ondergetekende van gerigtswegen geapprobeert. A. Berends verwalter rigter.
Inventaris van de goederen en schulden soo Aaltjen Aalberink weduwe van wijlen Jan Gelink met haar
minderjarige dogter Janna Aalberink bij gemelde haar eheman in egte geteelt en in gemeenschap besit.
Het erve Aalberink in Elsen gelegen getaxeert op f 2500.
Een hooylandje getaxeert op f 100.
Den inboedel des huises, vhee en bouwgereedschappen f 350.
Gewassen op den lande getaxeert op f 500.
Te samen f 3450.
Schulden
Een capitaal ten profite van Berent Mentink in het erve Aalberink gevestigt groot per resto f 2000.
Een jaar verschenen interesse f 60.
Aan geseide Mentink nog verschuldigt f 34.
Lopende schulden als mede de landsmiddelen te samen gerekent op f 150.
Te samen f 2244.
Sijnde dese inventaris na taxatie van gemelde goederen aldus ter goeder trouw volgens ons beste geweten
gedaan en opgemaakt den 31 mey 1788.
Dit is het Y merk van Aaltjen Aalberink eygenhandig getrokken, J.H. Jalink getuige, Wilhelm Jalink
getuige, Jan Harmen ten Hagen.

Op dato ondergeschreven is een wettige maag en kinderscheidinge gehouden over de goederen en
nalatenschap wijlen de overleden Hendrik Wannink en zijn huisvrouw Janna Dijkink met de
nagelatene vijf kinderen waarvan drie voorkinderen zijn van Hendrik Wannink en Jenneken
Olbrink met namen Hendrik en Jan en Hendrika en twee kinderen van gemelde Hendrik Wannink
en Janna Dijkink met namen Jan Harmen en Berentdyna, ten overstaan van weersijde vrinden en
beide verkoren mombaaren met namen Gerrit Olbrink en Jan Dijkink en nabueren zoo als hier bij
ondertekeninge ofte gehandmerkt geset hebben op condietsie als volgt.
Eerstelijk zal die wedewe Janna Dijkink alle de goederen, zoo roerende als onroerende goederen, die zij
met haaren overledene man Hendrik Wannink beseten heeft houden, uitgesondert het leenbare land zoo als
aan de ouste zoon van Hendrik Wannink en Jenneken Olbrink alleen is toegekend mits dat hij daarvan een
derde zal moeten uitkeren, zijnde hondert gulden, die aan de vier andere kinderen voor vaderlijk goed
zullen deelbaar zijn, is ider kind f 25.
Daar en boven zullen de twee nakinderen van Hendrik Wannink en Janna Dijkink met namen Jan Harmen
en Berentdyna, de zoon zal een tweejarig beest als hij vijftien jaar out is en 15 elle smaldoek en dan een
lakens onderkleet, neffens de zoons van de voorkinderen, als hij koomt te trouwen met een kiste. En het
meisjen Berentdyna zal hebben, boven de vijf en twintig gulden, een koe als zij koomt te trouwen met
twee bedden, een twilbueren en een linnen met haar toebehoor en een zwart bruitskleet en sarsydammen
jak en een rasemarokken jak met een zwarte jegen voorschort en 25 ellen smaldoek neffens de
voorkinderen.
Tweedes boven het genoemde zullen de kinderen voornoemd na huises vermoogen op het goet Wannink
opgevoed en groot gemaakt worden en ordentelijk ter school gesonden om lesen en schrijven te laten
leren, siek of sugtig zijnde altoos haren toevlugt mogen nemen en versorgt moeten worden met alle het
behoeftige. En te sterven komende zal het gemaakte gelt aan de kinderen vererven maar de uitsettinge zal
voor een eerlijke begraffenisse ten huises beste verblijven.
Ten derden tot een hipotheek en onderpand van het gemelde onmundige pupillen hier voor is toegelegt
een dagwerk hooyland het Heegjen genaamd bij het Hogelaar.
Ten vierden de mombaren voornoemd nemen aan ten behoeve van de onmundigen te doen alles wat
getrouwe voogden verpligt zijn en zig daartoe voor den eedelen gerigte van Kedingen vervolglijk te
submitteeren en te laten protokolleren.
Dit alles gedaan op het erve Wannink in Stokkem en om te strekken na behooren is dese door de wedewe
wijlen Hendrik Wannink en gemelde mombaren en nabueren als getuige getekend op dato den 19 july
1788.
Janna Dijkink, dit is het Y mark van Gerrit Olbrink als mombaar, Jan Dijkink als mombaar, Hendrik
Roelvink als getuige, Gerrit Hendrik Ziggers als getuige, dit is het Y mark van Lambert Sloot als getuige.
Den 24 july 1788 hebben de mombaeren in desen gemeld de verklaringe volgens landregt afgelegt en is
dese door mij van gerigtswegen geapprobeert. Antony Berends verwalter rigter.
Staat van inventaris van alle de goederen, zoo roerende als onroerende goederen, door Hendrik Wannink
en Janna Dijkink te samen in egte beseten hebben en door het overlijden van gemelde Hendrik Wannink
aan zijn vrou nu wedewe met haar vijf kinderen heeft nagelaten.
De vaste goederen zijn
Een stuk bouland de Kunne genaamd groot 6 schepel gesaay sijnde tynbaar f 300.
Nog een stukjen bouland groot twee schepel gesaay tussen Lubbers en Letink land f 100.
Twee dagwerk hoyland in de Luesmeen f 200.
2 dagwerk agter de Diepenheimse windemoole f 200.
Een dagwerk bij het Hoogelaar f 100.
Mobyle goederen
Drie paarden zijn twee slegte, oude waardig f 100.
Vier melkte koebeeste waardig f 100.
Drie veersen waardig f 45.
Vijf kalver waardig f 20.
Een oud varken met twee jonge f 20.

Wagen, ploeg en verder bougereetschap met den inboedel des huises niets uitgesondert f 170.
Te samen f 1355.
De schulden tot laste van den boedels zijn
Een oblygaatsie aan de Diepenheimer watermuller groot met de intresse f 330.
Aan de Hoog Wel Geb Heer Grave van Wassenaar wegens pagt f 247.
Aan Tonis Ikkink f 103.
Aan Gerrit Jan van Heek f 70.
Aan Jan Olbrink f 19.
Aan de timmerman J.H. Koyers f 21.
Aan de dienstbooden f 22.
Voor de drie voorkinderen van Hendrik Wannink en Jenneken Olbrink zoo als bij maagscheiding blijkt
met haar toebate getakseert f 471.
Aan Sijthof te Goor f 12.
Te samen f 1296.
Soo dat blijkt dat de rijkdom des boedels is f 1355.
De schulden zijn zoo als te zyn is f 1296. Resteert f 58.
Dat op desen eventaris alle roerende en onroerende goederen gebragt zijn en geset zijn die de overledene
Hendrik Wannink en Janna Dijkink in egte beseten hebben. En die goederen door ons ondergetekende als
nabueren van gemelde Janna Dijkink onder goedkuering en toestemminge van Gerrit Olbrink en Jan
Dijkink als voogden der onmundige kinderen door Hendrik Wannink en Janna Dijkink in egte beseten,
alle na waarde getaxseert. Zulks attestere wij door desen en nemen aan om verder na vereis volgens
landregte gerigtelijk verklaring daarvan te doen.
Actum Stokkem den 19 july 1788.
Janna Dijkink, dit is het Y mark van Gerrit Olbrink als mombaar, Jan Dijkink als mombaar, Hendrik
Roelvink als getuige, Gerrit Hendrik Ziggers als getuige, dit is het Y mark van Lambert Sloot (Vennebeek)
als getuige.
Den 2 maart 1789 heeft Derk Oomes in plaatse van zijn wijlen vader Hendrik Omes de verklaaringe
als voogd over de minderjarige kinderen van Derk Sandman (Twillaar) en wijlen vrouw Hermina
volgens landregt afgelegt.
A. Berends verwalter rigter.
Also door het overlijden van Marten Nijland op Veltmans deselve heeft nagelaten sijne vrouw Stijne
Eertink en twe onmundige kinderen Hendrik en Jenneken genaamt en die weduwe niet in staat is om
haar broot voor haar en haare twe kleine kinderen te cunnen winnen, tensij wederom tot verandering van
haren staad over ga. Dog sulks niet kunnende doen alvorens behoorlijke kinderscheiding en
mombaarstelling gedaan heeft. Waarom Jannes Nijland en Jan Eertink als mombaren van dese onmundige
kinderen met dese weduwe sijn overeengekomen te samen te contracteren en bij vorma van
kinderscheidinge te accorderen als volgt.
Eerstelijk de twe onmundige kinderen die Marten Nijland heeft nagelaten sullen op het plaatsjen Veltmans
groot gemaakt, opgevoet en met cost en drank versorgt worden, ook behoorlijk ter school bestelt worden
om leesen en schrijven te leren. En voor al alle hare overleden vaders kleren sullen voor het kind Hendrik
sijn en de kiste van den overledene sal voor sijn dogtertje Jenneken wesen. Bovendien sal ieder deser
kinderen uit desen boedel hebben 25 gulden als sij 25 jaren oud sijn of wanneer sij mogten komen te
trouwen. Voor welke uitgave de weduwe van Marten Nijland alle gerede en ongerede goederen in
eigendom sal behouden. En wanneer een der kinder voor 25 jaar kwam te sterven sal half tot huis beste en
half op het langstlevende sterven.
Ten tweden als het meisje tot de jaren van ouderdom gekomen is en hetselve quam te trouwen sal hetselve
een bedde met sijn toebehoren hebben.
Ten derden tot een hypoteek en onderpand van hetgeen aan de kinderen is toegelegt sal hier in blijven de
twe stukjes bouland in den Herker es groot ongeveer een mudde gesaay en nemen de genoemde voogden

aan om aan den edelen gerigte van Kedingen bij handtasting tot nakoming van alle het gene haaren pligt
is, haar te bedienen en te doen wat mombaren pligt is en ook mede dese te laten protokolleren.
En om te strekken na behoren is dese van de mombaren nevens de weduwe en de nabuiren ondertekend.
Actum Herke den 24 febr. 1789.
Dit is het Y merk van Jan Eertink als momber, dit is het Y merk van Jannes Nijland als momber, dit is het
Y merk van Stijne Eertink, Jan Bekkers als getuige, Jan Immink als getuge.
Den 5 maart 1789 hebben de mombaren in desen gemeld de verklaaringe volgens landregt afgelegd. A.
Berends verwalter rigter.
Inventaris van alle gerede en ongerede goederen die Marten Nijland op Veltmans en Stijne Eertink te
samen in egte bezeten hebben en door het overlijden van Marten Nijland aan de weduwe en de beide
kinderen nagelaten sijn.
Een katters huisje met den gaarden daarbij waardig f 300.
Twe stukjes bouland in den Herker es groot ongeveer een mudde gezaay waard f 120.
Twe melk beesten waardig f 40.
Een catters inboedel die gering is f 10.
Samen f 470.
Tot laste van desen boedel word bevonden
De zwager (Jan Eertink) van de overledene Marten Nijland moet uit desen boedel hebben f 37.
Een obligatie van Jan Bruggink f 100.
Aan Hoestink lantpagt f 14.
Aan dootschulden f 12.
Aan winkelware f 10.
Aan heren lasten f 8.
Samen f 181. Blijft f 28.
Nog is tot laste van dese boedel het onderhoud van Jan Eertink (Veldjans) en een kind van 4 jaar.
Op dato ondergeschreven is een vrindelijk maag of kinderscheidinge gemaakt tussen Arent Vruink op
het Naselaar weduwenar van wijlen Gerritien Visschers en Jannes Oosterkamp en Willem Greten in
kwaliteit als mombaaren over het minderjarige kind van wijlen Jan Naselman en Gerritien
Visschers op het Naselaar met name Hermina. Soo is door de stiefvader Arent Vruwink en voornoemde
mombaren in overweginge genomen wat voornoemde pupil soude kunnen genieten voor moederlijk goed.
Soo hebben sij te samen schuld en onschuld door de stiefvader opgegeven in gevolge hierna bijgevoegde
inventaris en hebben denselven nagesyn en bevonden dat de pupille hier uyt soude kunnen voor moeders
goet proviteeren een somma van vier en tagtig gulden en twaalf stuyver, segge f 84 12 st. Welke
penningen door de voornoemde stiefvader sullen worden betaalt aen haar wanneer de selve koomt te
trouwen of mondig geworden sijnde. Waartegens gemelde stiefvader also sal in eygendom behouden de
gehele bouwerije soo als hij het tegenswoordig besit sonder enige uitsonderinge wat ook naam mogte
hebben, soo wel actien als crediten. Edog het vaderlijke goed houd sijn volle kragt in gevolge
kinderscheidinge van den 19 july 1787. Vermits nu de mombaren sig versekert houden dat hunne pupille
hier bij niet is benadeelt sal die voornoemde erfmaagscheidinge dienen en ten vigne van approbatie aen
het wel edele gerigte van Cedingen worden gepresenteert.
En is deze in kennisse der waarheyt door den erflater en voorschreven mombaren getekent en daar van
twee alleens luydende opgerigt.
Actum den 14 maay 1789.
Arent Naselaar, Johannes Oosterkamp als mombaar, Willem Greten als mombaer.
Inventaris opgerigt door Arent Vruink op het Naseler wedwenaar van wijlen Gerritien Visscher om aen te
tonen welke goederen en effecten hij met sijn voormelde vrouw heeft beseten als volgt.
Het besaay op den lande getaxseert op f 126.
2 paarden f 100.
4 melk beesten f 120.
4 veersen f 64.

5 hok kalveren f 10.
6 imen f 12.
De bouwgereedschap f 30.
Den inboedel des huyses en paard tuyg f 140.
1 seuge met 8 keunens f 14.
1 dragtig verken f 7.
Nog te goede van verkogt vee f 15.
Samen f 638.
Lastige boedelschulden
De heer Gerhard van der Sluys restant pagt van Martiny 1788 f 88.
Aen Gerrit Jan van Heek personele middelen f 33.
Aen de selve voor begraffenis en luy bier f 7.
Aen A. Schutte f 26.
Aen J.A. Noordendorp f 3.
Aen J.H. Koiers f 9.
Aen A. Temmink f 2.
Aen G. Vruink f 20.
Aen de arfgenamen f 176.
Aen J. Nienhuys f 3.
Aen S. ten Raa f 9.
Vuurstedegelt 1788 f 3.
Het linnen voor de dienstboden.
De verpondinge van 1789 f 30.
Een koe en bedde voor het minderjarige toegelegt volgens maagscheid van den 19 july 1787 taxseert f 55.
Samen f 468.
Dese inventarisand van inventaris gedient hebbende niet wetende daar van wezentlijk of wettelijk te
hebben afgelaten onder reserve van den selven te kunnen vermederen of verminderen daarvan mogte
hebben vergeten.
Actum den 14 maay 1789.
Arent Naselaar, Johannes Oosterkamp mombaar, Willem Greten als mombaar.
1789 den 14 may is dese van gerigtswegen geapprobeert na de voogden de verklaaringe na landregt
hadden afgelegt. A. Berends verwalter rigter.
Door het overlijden van Janna Peters op Mensink de welke op den 10 april 1788 gemaakte
kinderscheiding tusgen haar en haere vijf kinderen bij Arent Mensink verwekt gedaan heeft en
daarna met Jan Hietkamp wederom in egte getreden sijnde, dus hare laatsten man Jan Hietkamp
en de vijf kinderen nalaat en genoemde Jan Hietkamp sijn bouwerij niet kan voortsetten met de
kinderen, tensij hij wederom hertrouwe. Waarom hij met de voogden Hermen Peters en Jan Lammers op
bovengemelde datum over de kinderen gestelt bij forma van maagscheiding en mombaarstelling is
overeengekomen dat hij den boedel van Mensink, so roerende als onroerende goederen, so als op den
inventaris op meergemelde datum gespetiviseert sijn met sijn lusten en lasten sal behouden op conditie als
volgt.
Eerstelijk terwijl de roerende en onroerende goederen volgens dien inventaris bedragen f 3275 en de
schulden te samen f 2210.
Alwaar tans nog bij koomt voor hetgeen de kinders aan vaderlijk goet bewesen is en een obligatie van
Snel groot hondert gl, het welk te samen op vijf hondert gl gestelt is, segge f 500.
De schulden dus samen f 2710. Blijft f 565.
Welke alle tot laste van Jan Hietkamp sijn en blijven, waar en boven Jan Hietkamp boven en behalve dese
en in de opgerigte kinderscheiding en daarin gemelde vaderlijke goederen en voorregten aan de vijf
kinderen Gerrit, Gerrit Hendrik, Geertruit, Aaltjen en Anneken die Arent Mensink bij Janna
Peters verwekt heeft, voor moederlijke goederen sal geven vijftig gl, dus ieder der kinderen tien gl, die

haar mede op den tijd wanneer haar de vaderlijke goederen vervallen sijn, sullen moeten betaalt worden.
En bovendien alle het gene haar bij den meergenoemde maagscheiding is toegelegt in volkomen effect so
ten opsigt van de opvoeding als anders bewesen is, sal nagekomen worden. En tot een hipotheek voor dit
beloofde gelt als moederlijk goed word gestelt het stukjen bouland het Mensink loo genaamt volgens
welke voormelde Harmen Peters en Jan Lammers ook als voogden en mombaren deser moederlijke
goederen, dus met Jan Hietkamp overeengekomen sijn. De welke aannnemen om dese te laten
prothokolleren en vervolgens voor de onmundige kinderen alles te doen wat getrouwe voogden verpligt
sijn.
Dit aldus gedaan op het goed Mensink in Stokkum op dato den 16 july 1789 en om te strekken na behoren
van Jan Hietkamp en de voogden nevens twe nabuiren als getuigen ondertekend.
Dit is het Y merkt van Jan Hietkamp, Hermen Peters als mombaar, Jan Lammers als mombaar, Gerrit
Letynck als getuyge, Arent Kloosters als getuyge.
Nadat de voogden de verklaringe in gevolge landregt hadden afgelegt is dese van gerigtswegen
geapprobeert.
Actum den 21 july 1789.
A. Berents verwalter rigter. Assessoren proc. J.B. Auffmorth en burgmr Hendrik Borcharts.
Op heden dato ondergeschreven is er een wettyge maagscheidinge of ackoord ingegaan over de kinderen
van wijlen den overledene Lambert Schuerink en deselfs huisvrouw Hendryca Snellink over haare
twee nagelaten kinderen met namen Arent en Gerrit Jan genaamt, in present en bijwesen van de
mombaren met namen Jan Dijkink en de jongste Gerrit Schurink en getuige op manier als volgt.
Eerstelijk zoo neemt de ousten Gerrit Schuerink als oom van de twee minderjarige kinderen de geheele
bouwerie en bougereetschap, schult en onschult, zoo en als het in desen bijliggende inventaris te zyn is,
over als bouman van de plaats met die expresse condietsie dat hij zal moeten uitkeren aan yder kind met
namen Aerent en Gerrit Jan Schurink een summa van vijf en dertig gulden, segge f 35, en vader en
moeders kiste met de kleeren zoo en al se nu bevonden word. En een twee jarig beest onder haar beide
onmundige te verdelen of vijftyn gulden. En yder kind zal de bovenbenoemde vijf en dertig gulden
kunnen opeyschen wanneer se 25 jaren oud zijn of bij trouwen. En het beest wanneer de ouste 15 jaren
oud is.
Daar en boven neemt Gerrit Schuerink aan dese twee kinderen te onderhouden in eeten en drinken, linnen
en wollen, na huises vermogen. En ordentelijk ter schoele laten gaan om lesen en schrijven te laten leren.
En wanneer de voornoemde kinderen ziek ofte zugtig kwamen sig een vrijen ingank in het huis moeten
hebben. En te stervende komen dan zal een eerlijke begraffenisse ten huis beste blijven.
De mombaren nemen aan ten behoeve van de onmundyge te doen alles wat getrouwe voogden verpligt
zijn en zig daartoe voor den gerigte van Kedingen vervolgelijk te submitteren en te laten protokolleren.
Dit aldus gedaan op den plaatse Schuerink in Harke den 1 september 1789.
Jan Dijkink als mombaar, Garrit Schurink als mombar, Garryt Schurynk als bouman op de plaats, Jan
Hendrick ter Plegt als nabuer, dit is het Y mark van Berent Wylbers als nabuer.
Nadat de mombairen in dese gemeld de verklaringe na landregt hadden afgelegt en sig onder handtastinge
en desen aan het gerigte overgegeven en geapprobeert den 2 sept. 1789. A. Berends verwalter rigter.
Inventaris over de goederen en nalatenschap van wijlen Lambert Schuerink overleden en deselfs overleden
husvrou Hendryka Snellink beide in leven beseten hebben en door de mombaren Jan Dijkink en de jongste
Gerrit Schurink met twe nabuiren opgemaakt.
Eerstelijk het gewas op het land getakseert op f 510.
Twee paarden waardig f 140.
Drie koe beesten waardig f 80.
Drie kalver waardig f 18.
Een oud varken met seven jongen f 26.
Wagen, ploeg en eegden waardig f 30.
Inboedel des huises bestaande in potten, pannen en verder inboedel des huises getakseert op f 50.
Samen f 854.

Tot laste des boedels
Eerstelijk aan de ouste oom Gerrit Schuerink voor verdient loon en geleent gelt f 360.
Aan de jongste Gerrit Schuirink voor verdient loon en geleent gelt f 90.
Aan Gerrit Jan van Heek f 25.
Aan Mijn Heer de rigter f 29.
Aan A. Kwack f 17.
Aan de timmerman Wolter Kubben f 20.
Aan de knegt en meid f 15.
Aan ten Cate tot Goor f 15.
Aan Mijn Heer Bos f 10.
Aan Tonis Ikkink voor hoypagt f 4.
Aan docter Mijlynk f 4.
Aan den dominey van Borne f 6.
Voor de tienden f 20.
Aan den landheer voor agterstandig pagt f 110.
Samen f 725.
De rijkdom des boedels is f 854.
De schult bedraagt f 725.
Blijft ten voordeele f 128.
Dat op desen inventaris alle roerende en onroerende goederen gebragt en gesteld zijn die de overledene
Lambert Schuerink en Hendryca Snellink beseten hebben. En die goederen door ons ondergetekende als
nabueren van gemelde Lambert Schurink en Hendryka Snellink onder goedkeuring en toestemminge van
gemelde voogden der onmundyge kinderen alle na waarde getaxseert.
Zulks attestere wij door desen en nemen aan om verder na vereis en volgens landregt gerigtelijk
verklaringe daarvan te doen.
Actum op de plaats Schurink in Harke den 1 september 1789.
Jan Dijkink als mombaar, Garrit Schurink als mombaar, Garryt Schurynk als bouman op de plaats, Jan
Hendrick ter Plegt als nabuer, dit is het Y merk van Berent Wilbers als nabuer.
In eedes plaatse hadden verklaart dese volgens hun beste weten voor hun pupillen hier bij niet waren
benadeelt is dese van gerigtswegen door mij geapprobeert.
Actum den 2 sept. 1789 A. Berends verwalter rigter.
Den 27 augusti 1782 compareren Jan Harmen Rietman nu Landeweer en Berend Loink op Ziggers in
qualiteit als mombaeren der minderjarige kinderen van wijlen Jan Brinkman (ten Zende) en Fenneken
Rietman. Waarmede de aangestelde mombaeren verklaren in bovengemelde qualiteit der pupillens
voordeel te zullen waarnemen en behartigen als mombaeren ingevolge landrecht bestaat.

