
1789-1790  Momberstellingen en maagscheidingen 

 
Op dato ondergetekende is er een huwelijk beraamt en gesloten met goedkeuringe van wedersijds 

bloedverwanten en nabenoemde nog in leven zijnde vader van de bruidegom tusschen den eersamen 

jongman Harmen Bolink zoon van Jan Bolink als bruidegom en de ook eersaeme Harmina Veldhuis 

weduwe wijlen Berend Bruil op volgende conditien. 

Eerstelijk beloven bruidegom en bruid nae drie agter eenvolgende kerkelijke proclamatien sig in den 

huwlijkse staat te laten bevestigen en niet eerder te scheiden voor en aleer door de tijdelijke dood van 

elkanderen gescheiden worden en ook als christelijke egtgenoten de tijd haeres levens met elkanderen 

sullen leven. 

Tweedens belooft de bruidegom tot stuiver des huwlijks te sullen aanbrengen al wat hij heeft en besit als 

ook wat hem mogte komen aan te sterven en te erven; gelijk de bruid belooft meede aan te brengen alle 

het geene sij heeft ofte wat haar verder mogte komen te versterven of vererven. Als meede dat hij 

bruidegom sal opvolgen met goedvinden van zijn landheer den Heere Grave van Wassenaar en Weldam. 

Harmen Bolink of Broekhuis sal tot sig ... so is gecontracteert dat tusschen contrahenten dat de 

gemeenschap van goederen tot het mobile incluis sal uitgesloten blijven. Blijvende egter al ... en verlos 

staande die gedaan ende gemaakt ten wedersijden half en half. Verders is goedgevonden zo de bruid en 

bruidegom onverhopelijk uit desen egt geen kinderen mogten verwekken dat als dan de langstlevende het 

vrugtgebruikt van de eerststervende nalatenschap den tijd sijns of haeres levens sullen genieten en nae de 

langstlevende haeren doode de goederen sullen vererven op de naaste vrienden van die geene van welke 

deselve gekomen zijn of toebehoord hebben. Houdende zig egter bruidegom en bruid de magt daar om 

elkanderen nader te mogen begiftigen. 

Vijfdens also de bruid bij het afsterven van haeren eersten man Berend Bruil is so een slegten staat is 

blijven sitten dat sij alle haere goederen so van haer zelfs en als boedelhoudster van haere overleden mans 

nalatenschap en wettige voogdesse haere kinderen ad apus jus habentibus heeft moeten overgeven en den 

boedel desolaat is en dus thans niets besit, is met de mombaren der kinderen Berend Veldhuis als oom en 

bloetmombaer en Gerrit Jan Olidam overeengekomen dat de beyde kleinste kinderen van de bruid met 

naame Arend Jan en Jan Hendrik Bruil in huis sullen groot gebragt en gekleed, ook ordentelijk in 

lesen en schrijven sullen onderwesen worden tot de tijd zij goed voor haer kost zijn en verder niet. Als 

zijnde door haer vader niets nagelaten en ten gevolge van dien haer ook niets kunnen bewesen worden. 

Dog met de overige die reeds goed voor haer kost zijn en dienen kunnen heeft aan deselve uit 

voorschreven hoofde al meede niets voor vaderlijk goed kunnen bewesen worden. Dog so siek of sugtig 

worden sullen so wel als die nog in huis zijn een vrijen toegang bij de moeder in huis hebben en na staats 

gelegendheid verpleegt worden so lange ongetrouwd zijn. 

En sal dese in so verre meede voor kinderscheidinge dienen en ten opsigte van de mombaeren en pupillen 

ten fine van approbatie aan den wel edele gerigte van Kedingen (rest manco) ..............September 1789. 

 

Wel Edele Gestrenge Heer Mijn Heer Wilhelm Jalink verwalter rigter van Kedingen. 

Jannes Wolters als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Meyer (van den Berg) en 

Maria Wolters neemt de vrijheid UWEd Gestr met alle respect voor te dragen dat desselfs meede voogd 

Willem Bargman (Mensink) is komen te overlijden en daarom niet alleen in staat zijnde die voogdie na 

behoren voort te setten waarom hij remonstrant de vrijheid neemt aller ootmoedigst te versoeken dat 

UWelEd Gestr zijn schoonzoon Gerrit Nijmeyer tot mede momber over de boedel en goederen voor hem 

remonstrant gelieve toe te voegen. 

Het welk doende. Dit is het Y merk door Jannes Wolters selfs getrokken. A.J. Stokkers burgmr. 

Het versoek ten requeste gedaan word is geaccordeert en mitsdien der remonstrantens schoonzoon Gerrit 

Nijmeyer als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Meyer en Maria Wolters in plaats van 

den overleden Willem Bargman aangestelt en hebbende denselver de verklaring nae landregte afgelegt. 

Rijssen den 11 october 1789. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Op heden dato ondergeschreven is er een wettige maag of kinderscheidinge gemaakt wegens de 



goederen en nalatenschap van Wolter Sligmans zijn overledene huisvrouw Willemina Snellink in 

leven beseten hebben en over hun naegelatene kindt met namen Harmen Sligman, ten overstaan van 

vrienden en beide verkoren mombaren en nabueren zo en als bij onderstaande inventaris te zyn is en op 

conditsie als volgd. 

Eerstelijk zo neemt Wolter Sligman aan om aan zijn kind Harmen Sligman uit te keeren vooor moederlijk 

goed een somma van hondert gulden, segge f 100, met de moeders kiste met de kleren zo als daer is en 

tien elle keerdoek en sijn profite daer van genieten bij trouwen of 25 jaer oud zijnde. 

Boven dit benoemde zal het kind voornoemd na huises vermogen op het plaasjen Kuipers opgevoed en 

groot gemaakt worden en ordentelijk ter schole besteeden om lesen en schrijven te laten leren. En siek of 

sugtig zijnde altoos haer toevlugt mogen nemen en versorgt moeten worden in eeten en drinken nae huises 

vermogen. 

Tot een hypoteek en onderpand van hetgeen vermelde onmundige pupille hier voor is toegelegt een stuk 

land in den Snijders kamp groot ongeveer drie schepel gesaay. 

De mombaeren nemen aan ten behoeve van de onmundige te doen alles wat getrouwe voogden verpligt 

zijn en sig daer toe voor den gerigte van Kedingen vervolglijk te submitteren en te laten protokolleren. 

Dit aldus gedaen op het plaasjen Kuipers onder Markel den 26 jann. 1790. 

Wolter Sligman, dit is het Y mark van Jan Sligmans als mombar, Tunnis Ikkink als mombar, Jan 

Kistemaker als getuige, Jan Berent Loos als getuige. 

Soo dat de hier onderstaande mombaren Jan Sligmans en Teunis Ikkink voor mij onder handtastinge in 

eedes plaatse hadden verklaerd hun pupils voordeel in desen na behoren behartigt te hebben en hetselve na 

hun beste wetenschap hier in niet benadeelt te zijn, zo word dese momberstellinge en kinderscheiding 

door mij van gerigtswegen geapprobeert. 

Actum Goor den 28 jann. 1790. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

Staad van inventaris over de goederen en nalatenschap van Wolter Sligman sijn overleden huisvrouw 

Willemina Snellink in leven beseten hebben en zo als het door de mombaren met namen Jan Sligman en 

Tunis Ikkink getaxeert en nagesien is na haer beste geweten. 

Vaste goederen 

Het plaasjen Kuipers bestaande in dese navolgende parcelen. 

Het huis en hof groot ongeveer drie spind gesaay waerdig ongeveer f 300. 

Een kamp land groot ongeveer seven schepel gesaay den Ooings kamp genaamt getaxeert op de waerde 

van f 400. 

Een stuk bouwland groot twee en eeen half schepel gesaay het Kuipers stukke genaamt waerdig f 150. 

Een stuk bouwland twee en een half schepel gesaay waerdig f 150 

Een stuk bouwland in den Snijders kamp groot ongeveer drie schepel gesaay waerdig f 130. 

Een hooyland groot vier dagwerk sijnde de halfscheid van het Pakkebosbank waerdig f 400. 

Een derde part van het Sligmans maet waerdig f 80. 

Roerende goederen 

Een paerd waerdig f 20. 

Twee koebeesten met twee kalver waerdig f 50. 

Inboedel des huises en het haver en stroo gerekend samen op f 40. 

De rijkdom des boedels bedraagt f 1720. 

Schulden des boedels 

Eerstelijk een obligatie ten voordeele van de Fruelin Ittersum tot Goor groot f 500. 

Intresse schuldig f 20. 

Aan Wolter Sligmans halve broer en suster met namen Arent en Dyna Sligman zo en als haar bij 

maagscheiding van den 14 april 1780 is toegelegt, ieder drie hondert gulden, is te samen ses hondert 

gulden, segge f 600. 

Intresse schuldig f 158. 

Aan den ontfanger van verpondingen en contributie f 12. 

Aan A. Kwack f 12. 

Voor uitset van Arent en Dyne Sligmans getakseert f 90. 



Aan Gerrit Jan van Heek f 4. 

Nog aan Arent Sligman van een koebeest en geleent gelt f 43. 

Aan J. Kistemaker f 16. 

Aan de weduwe Dijkink f 20. 

Aan de meid voor loon f 12. 

Aan docter de Wolf voor meesterloon f 5. 

Aan Harmen Snelling voor geleent gelt f 15. 

Aan de schoemaker f 8. 

Ten laste des boedels f 1515. 

De rijkdom des boedels bedraegt f 1720. 

De schuld bedraagt f 1515. 

Dus blijft het suiver overschot f 205. 

Dat op desen inventaris alle de roerende en onroerende goederen gebragt zijn die Wolter Sligman en zijn 

overleden huisvrouwe Willemina Snellink beseten hebben en die goederen door ons ondergetekende 

voogden der onmundige kind van Wolter Sligman en Willemina Snelling in egte verwekt. Alles na 

waerdie getakseert zulks als wij bij desen en nevens als na vereis volgens landregt gerigtelijke verklaringe 

daer van te doen. 

Dit aldus gedaen op het plaasjen Kuipers onder Markelo den 26 jan. 1790. 

Was getekent en gehandmerkt. Wolter Sligman, dit is het Y mark van Jan Sligman als mombaer, Teunis 

Ikkink als mombar, Jan Kistemaker als getuige, Jan Berent Loos als getuige. 

 

Op heden dato hier onder geschreven is gehouden en gesloten een wettig akkoord maagscheidinge 

contract ingegaen door contrahenten namelijk Gerrit Jan Beumers ter eender ende zijne vier kinderen 

naemelijk Hendrik en Willemijn en Marten en Janna, zo hij bij sijn ehevrouw egtelijk verwekt en 

gegenereert heeft wegens desselfs minderjarigheid geassisteert door bloetverwanten en aengestelde 

mombaeren hier ondertekend, ter andere sijde. Ende dat dus en over het moederlijk goed van opgemelde 

kinderen geconditioneert en geschied is in der minne en voegen om te strekken na behooren en is 

eerstelijk beslooten dat de opgemelde 4 kinderen van wijlen Anneken Rotmans sullen hebben voor haar 

moederlijk goet alle de somma van 75 gulden, hersegge f 75, dat is te samen drie hondert gulden en daer 

en boven sullen sij ook nog hebben de dogters elk een goede koe en de soons elk een gust beest dat 

bestaan kan en de dogters ook nog alle een swart kleet dat bestaan kan en de soons ook nog een 

bruidegomskleet zo als een bruidegom behoort te hebben. En dan sullen de soons ook nog hebben alle een 

kiste van 4 voet en de dogters, de eene sal haer moeders kiste hebben en de eene een kiste van vijf voet en 

dan nog sullen sij ook nog hebben de dogters alle een paer twilbueren bedden met kussen en laken en 

sloopen so als een bruit behoort te hebben alles naberlijke wijse. En of het kwam te gebeuren dat eene van 

de kinderen kwam te sterven zonder lijfs erve zo zal het gelt dan sterven van het eene op het ander tot de 

laaste toe; maar de uitsettinge niet die sal te huis blijven. En daer en boven sullen de ouders ook gehouden 

wesen om de kinderen in eeten en drinken, linnen en wullen te onderhouden tot de tijd dat sij bekwaam 

zijn om haer kost te winnen en dan ook nog op te trekken in de vreese Gods so als christenen betaamt en 

lesen en schrijven te laaten leren en dan zullen de dogters ook nog hebben elk 25 elle hemdlinnen en 20 

elle viefvierdel doeken; dan sullen de kinderen het gemaakte goed hebben te vorderen als sij den 

ouderdom van 20 jaar hebben of als sij het eer benodigt hebben. Bij foute van dien misbetaling so word 

gestelt tot een hipoteek of onderpand het eigendomlijke stukke hooyland de Schipmaat genaamt gelegen 

in het Elsenerbroek en dan nog een stukke bouwland in den Elsener es an Wilgerinkweg het Groote stukke 

genaamt. 

So is dit gedaen in Elsen zonder arg en list in oirconde der waerheid en van anwesende getuige 

ondertekent op dato den 12 februarius anno 1790. 

Was getekend. Gerrit Jan Beumers als vader van de kinderen, Evert Letink als mombaer, Hendrik 

Rotmans als mombaer, Jan Reef als getuige, Gerrit Effink als getuige. 

Soo dat de mombaeren voornoemd voor mij bij handtastinge in eedes plaatse verklaerd hadden hunner 

pupillen voordeel na behoren te hebben behartigt en dat deselve bij dese acte niet zijn benadeelt, is dese 



mombaerstelling en kinderscheiding door mij van gerigtswegen geapprobeert. 

Actum Rijssen den 14 febr. 1790. Was getekend. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

Bekenne wij ondergetekende Hendrik Rotmans en Evert Groot Lietink als mombaeren in desen dat wij 

den boedel naaukeurig hebben nagesien van eigen hooyland en bouwlant en beseten en inninge des huises 

en niets uitbesondert en alles getaxeert op een somma at duisend gulden, segge f 1000. 

Elssen den 17 febr. 1790. Evert Lyetink, Hendrik Rotmans. 

 

Op heden dato ondergeschreven is er een wettige kinderscheidinge gehouden tusschen Fenneken Wilms 

weduwe van wijlen Gerrit Bruins en Harmannus ten Bolscher in qualiteit als mombaer over de drie 

onmondige kinderen van voornoemde Gerrit Buins in egte verwekt namelijk Gerrit Jan, Dina en 

Grada op navolgende mannieren opgerigt. 

So maakt en geeft sij weduwe voornoemd aan haren zoon Gerrit Jan wanneer hij den ouderdom van 30 

jaren sal bereikt hebben het halve katersteedje genaamt Wilms met de halve hoge en lage landerien, lusten 

en lasten, met de halve schulden die als dan tot den voornoemde boedel zijn gehorende om door gemelde 

minderjarige zoon als dan voornoemde halve katersteedjen in eigendom te mogen possideren en besitten. 

Jan Reidgers (Reegerrits?) reeds in ondertrouw met Fenneken Wilms houden den geheelen boedel 

met Derkjen Pluimers in gemeenschap volgens gemaakte huwelijkse voorwaerde in dato den 6 july 1771. 

So belooft sij weduwe voornoemd aan haere minderjarige kinderen Dina en Grada voor haer vader goed 

uit te keren wanneer als ieder kind koomt te trouwen een zwart bruitskleet met ieder kind een paer gevulde 

bedde met zijn toebehoor als ook ieder een kleerkiste. 

Als de zoon Gerrit Jan voor de bepaelde jaren in den voorschreven eersten articul verstelt, mogte komen te 

overlijden zal zijne geheele nalatenschap ten profite van zijn suster Dina verblijven; bij vooroverlijden van 

Dina de geheele nalatenschap moeten verblijven ten profite van de suster Grada. 

Belooft zij weduwe haerer voornoemde kinderen ordentelijk op te voeden, leesen en schrijven te laten 

leren en siek of sugtig zijn altoos een vrijen ingang in huis houden. 

Verklarende gemelde mombaeren dit na haer beste wetenschap gedaen te hebben en dat zij gemelde 

kinderen nae haer beste weetenschap niet benadeelt hebben. 

Waermeede dese kinderscheidinge is gesloten in presentie van getuigen getekend. 

Actum den 2 april 1790. 

Dit is Y het handmerk van Fenneken Wilms als moeder, dit is het Y handmerk van Harmannus ten 

Bolscher mombair, Hermen Bruins als mombaer, Marten Oonk als getuige, Hendrik Grevink getuige. 

Nadat mombaeren in het hoofd deses gemeld de verklaringe nae landregte hadden afgelegt is 

voorenstaende mombaerstellinge en kinderscheiding door mij van gerigtswegen geapprobeert. 

Actum Goor den 2 april 1790. Was getekend. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

Staat van inventaris van Fenneken Wilms weduwe van wijlen Gerrit Bruins voor haer selfs ten overstaan 

van Harmen Bruins en Hermannus ten Bolscher in qualiteit als mombaeren over de drie onmondige 

kinderen bij voornoemde Gerrit Bruins in egte verwekt namelijk Gerrit Jan, Dina en Grada. 

Het katersteedjen het Wilms genaamt gelegen in het Elsenerbroek getaxeert op f 700. 

Mobile goederen 

4 beeste getaxeert f 75. 

Het besaayde land met rogge en nog eenig hooy en stroo f 55. 

2 paer bedde met haer toebehoor f 12. 

Een kleerkiste, verder eenige kleinigheden te samen getaxeert f 15. 

Samen f 857. 

Boedelschulden 

Aan Jan ten Colhoop f 650. 

Aan den ontfanger van de personele middelen f 5. 

Samen f 655. 

Dit is het Y handmerk van Fenneken Wilms moeder, dit is het Y handmerk van Harmannus ten Bolscher 

mombaer, Harmen Bruins als mombar, Marten Oonk als getuige, Hendrik Grevink getuige. 

 



Also door het overlijden van Jan Hendrik ter Weele in de boerschap Stokkum onder Markel op het 

plaatsjen ter Weele denselven heeft nagelaten de weduwe Janna Vrijlink met twee kleine kinderen 

de welke niet in staat is om haarer brootwinninge te kunnen bevorderen tenzij dat se haar wederom in egte 

begeve en zulks niet kunnende doen voor en aleer behoorlijke kinderscheiding en mombaarstelling 

tusschen haar en haare twee kinderen gedaan worde. En zijn Lambert Flipsborg en Berend Schreurs als 

voogden en mombaeren over deese onmundige pupillen met de gemelde weduwe overeengekomen dat de 

weduwe alle roerende en onroerende goederen bestaande in het cattersplaatsjen de Wele en eenige geringe 

mobile goederen in eigendom zal behouden en alles op conditien en maniere als volgd. 

Eerstelijk de weduwe zal alle gereede en ongereede goederen in eygendom behouden met de daar op 

staande schulden volgens onderstaande inventaris blijkkens en daar van aan de twee onmundige 

kinderen Jenneken en Berendina genaamd uitkeren ieder kind ses gl voor haar vaderlijke goed. Daar en 

boven dezelve op het plaatsjen ter Wele genaampt opgevoed worden met kost en klederen na behoren 

versorgt worden en behoorlijk ter school besteed worden om zo veel doenlijk leesen en schrijven te leeren. 

En wanneer zij mogten komen te trouwen of 25 jaaren oud zijn sal haar de beloofde ses gl gegeven 

worden. Ook zullen deese kinderen wanneer zij bekwaam waren om te dienen en siek of onvermogende 

daartoe wierden altoos haaren vrijen ingang op het plaatsjen hebben. En te sterven komende ter 

begraffenis besteed worden. 

Ten tweeden tot een hypotheecq en onderpand van het voornoemde word gesteld het geheele kattersplaats 

ter Wele. 

Ten derden de voornoemdem voogden nemen aan om door gerigtelijke verklaring te bevestigen dat zij na 

bevind alles voor de onmundige kinderen gedaan hebben wat behoord en verder zullen doen so als 

getrouwe voogden verpligt zijn te doen. 

Om te strekken na behooren is dese door de weduwe, voogden en twee nabuiren ondertekend op dato den 

14 mey 1790. 

Dit Y is het merkt van Janna Vrijlink weduwe wijlen J.H. ter Wele, dit is Y het merkt van Lambert 

Flipsborg mombaer, Berend Schreurs als mombaar, Jan Leppink als getuige en buirman, Harmen Peters 

als getuige en buirman. 

Inventaris van alle goederen, so roerende als onroerende, die Jan Hendrik ter Wele en zijn weduwe Janna 

Vrijlink te samen beseten hebben en door het overlijden van J.H. ter Weele aan zijn vrouw en twe 

kinderen nagelaten zijn. 

Een kattersplaatsjen in Stokkum gelegen ter Wele genaamdt en klein hofje waardig f 350. 

Een melkte koe waardig f 28. 

Een weinig inboedel des huises f 10. 

Te samen f 388. 

Tot laste van bovenstaande word bevonden 

Een gewettigd capitaal bij Frans de Wolf groot f 223. 

Aan verlopen intres f 63. 

Aan Snell te Deventer f 12. 

Bij van Heek groevebier f 12. 

Van de doodvaten f 10. 

Wegens heeren lasten bij van Heek f 12. 

Aan hooypagt aan Meengs f 10. 

Aan landpagt aan Heuver f 2. 

Aan winkelschulden f 15. 

Samen f 352. Afgetrokken f 388. Blijft over f 36. 

Dat dit alle goederen zijn die bovengenoemde echtelieden te samen in egte beseten hebben en na waarde 

getaxeerd zijn, sulks attesteren wij en nemen aan sulks gerigtelijk na behoor te bevestigen. 

Bij examinatie der voorenstaande scheidinge bevonden zijnde dat den rijkdom des boedels f 36 is, zo als 

bij abstractie geblijkt en er bovendien abusief een weeftouw van den inventaris is afgelaten. Zo is tusschen 

de moeder en mombaren voornoemd nader gecompenseerd dat aan gedagte pupillen behalven die hier 

vooren toegelegte twaalf gulden het gezeide weeftouw zal toegedeeld worden, zo als getekend kragt 



deeses wordende, dan onder die conditie nadat de mombaren de verklaringe na landregte hadden afgelegd 

is deese momberstelling en kinderscheiding door mij van gerigtswegen geapprobeerd. 

Actum Goor den 15 mey 1790. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Nadien door het overlijden van Hendrik Sanderman op Leusmans deselve heeft nagelaten de weduwe 

Berendina Rensink met twee kinderen Hendrik en Jenneken genaamd, benevens nog drie kinderen 

bij zijn vorige vrouw Hendrika Leusmans ehelijk verwekt Jan, Jan Hendrik en Hermen genaamt en 

gemelde weduwe niet in staat is om haar bouwerij na behoren waar te nemen en haare plaats gehorende 

onder het capitttell Sunt Lebuiny der stad Deventer te bebouwen, tenzij dat zij zig wederom in egte 

begeve; dog zulks niet kunnende nog mogende doen voor en aleer behoorlijke kinderscheiding en 

mombaarstelling tusgen haar en bovengenoemde kinderen gedaan heeft. 

So sijn Evert Rensink en Berent Sanderman als voogden en mombaren over het ouderlijke goed der 

bovenbenoemde kinderen met de weduwe overeengekomen als volgd. 

Eerstelijk dewijl geen vaste goederen heeft nagelaten en die niet als mobile goederen te samen in egte 

beseten hebben, so is goetgevonden en te samen overeengekomen dat de gemelde weduwe alle die 

nalatenschap in eigendom behouden zal en daarvoor wegens haar vaderlijke nalatenschap aan de gemelde 

kinderen uitkeren ieder kind ses gl en bovendien op het erve Leusmans opgevoed worden en behoorlijk ter 

school besteed worden en bekwaam geworden zijnde om te dienen en in zulken valle ziek of onvermogen 

wordende, sullen deselve altoos een vrijen ingang op het erve Leusmans hebben en daer in kost en verdere 

behoeftens onderhouden worden. En terwijl de twee kinderen Jan en Jan Hendrik ieder een kiste van haar 

vader en oom hebben. So zal Harmen, Hendrik en Jenneken ook ieder een kiste gegeven worden en 

Hendrik twee schapen en Jenneken twee bedden met haar toebehoor. Welk een en ander aan den 

genoemde kinderen sal uitgekeerd worden wanneer sij 25 jaaren oud geworden zijn of bij haar trouwen. 

Dog in valle een van die kinderen voor haar trouwen kwamen te sterven sal harer nalatenschap tot huis 

beste vervallen en daar behoorlijk ter aarde besteed worden. 

Ten tweeden de voornoemde voogden volgens haar beste geweten voor gemelde onmundige kinderen of 

pupillen alls verrigt te hebbende wat doenlijk is en na behoren dese kinderen verder aanneemen om deese 

gerigtelijke verklaringe te doen en te laten prothokolleren en vervolgens voor de onmundigen alles te doen 

wat behoorlijk is. 

Dit aldus gedaan op het erve Leusmans onder Markel en om te strekken na behoren van de weduwe 

nevens den voogden en nabuuren ondertekend op dato den 23 aug. 1790. 

Dit Y merk is door Berendiena Rensink eigenhandig getrokken, Evert Rensink als mombaar, Berend 

Sanderman mombaar, Tonis Volkerink als getuige, Jan Stolher getuige. 

Nadat de mombaren voornoemd de verklaringe na landregt hadden afgelegd is voorenstaande 

kinderscheidinge door mij verwalter rigter van Kedingen geapprobeerd. 

Goor den 23 aug. 1790. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

Inventaris van alle de goederen die Hendrik Sandermans op Leusmans met zijn vrouw Berendina Rensink 

te samen in egte beseten hebben en door het overlijden van Hendrik Sandermans aan zijn vrouw en 

kinders heeft nagelaten. 

Twee paarden waardig f 100. 

Vier melk koeyen en drie gusten f 100. 

18 schapen waardig f 40. 

Vijf varkens f 15. 

Inboedel des huises waardig f 30. 

Samen f 285. 

Tot laste van deesen boedel word bevonden 

Aan de erfgenamen van wijlen Derk Leusmans tot Rijssen f 80. 

Bij den smit f 10. 

Aan heeren lasten f 25. 

Aan agterstaande pagt f 100. 

Samen f 215. Blijft f 70. 



Dat op desen inventaris alle de nalatenschap van Hendrik Sandermans gesteld en nae waarde getaxeerd 

zijn so attesteren wij als nabuuren. 

Evert Rensink als mombaar, Berend Sanderman als mombaer, Tonis Volkerink getuige, Jan Stolher 

getuige. 

 

Also door het overlijden van Lijsbet Plasmans deselve heeft nagelaten haarer man nu weduwenaar 

Hermen Wilbers en 2 kinderen Gerrit en Hermijne genaamd en bovengenoemde Hermen Wilbers sijn 

brootwinninge met zijn kinderen niet na behoren kan waarnemen tenzij hij zig wederom verandersate; dog 

zulks niet kunnende doen voor en aleer behoorlijke kinderscheiding en mombaarstelling gedaan heeft. So 

zijn Jan Harmen Scholten en Gerrit Plasman tot voogden en mombaeren van gemelde kinderen gekoren en 

met Harmen Wilbers overeengekomen als volgd. 

Eerstelijk terwijl de roerende en onroerende goederen bestaande in een klein huisje en een stukje land 

waardig bevonden 60 gl. 

En 2 koebeesten f 40 gl en een verken met den inboedel waardig f 30 gl. 

Te samen f 130, waartegen 106 gl aan schuld is. 

So sijn de meergemelde voogden met den weduwenaar overeengekomen dat Harmen Wilbers alle de 

gemelde goederen sal behouden met desselfs schulden en aen de gemelde kinderen zal geven voor haar 

moederlijke goed, benevens de opvoeding, na vermogen in kost en klederen en behoorlijke ter school 

besteding en aan gemelde kinderen haar moeders kiste met de klederen; aan den jongen Gerrit 6 gl of een 

kiste en aan het meisjen een bedde met zijn toebehoor. Het welk haar zal gegeven worden als zij 25 jaaren 

oud zijn geworden of wanneer eerder kwamen te trouwen. Ook zullen deese kinderen siek of sugtig zijnde 

altoos haaren vrijen toegang in het huis hebben en zo daar een kwam te sterven zal het van het een op het 

andere sterven. 

Ten tweeden tot een hypotheecq en onderpand van het beloofde word gesteld het stukje land tusgen Loker 

en Wijmerink land in den Harker es gelegen. 

Ten derden de voorengemelde voogden verbinden zig door ondertekening deses om nader verklaring voor 

den edelen gerigte van Kedingen te doen en als getrouwe voogden verpligt zijn alles te doen wat tot 

behoorlijke handhaving deser onmundige pupillen behoort te geschieden. 

En om te strekken na behooren is deese door de weduwenaar en voogden ondertekend op dato den 22 

october 1790. 

Dit is Y merkt van Harmen Wilbers, Jan Harmen Scholten als momber, dit is Y het merkt van Gerrit 

Plasmans als mombaar, Elken Vynkers als getuige, Jannes Weshuys als getuyge. 

Nadat de mombaren voornoemt voor mij ondergetekende verwalter rigter van Kedingen de verklaringe 

van landregt hadden afgelegd hebbe voorenstaande kinderscheidinge van gerigtswegen geapprobeerd. 

Actum Goor den 22 oct. 1790. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Op heden den een en dertigsten october agtien hondert een en twintig (!) is aan ondergetekende bij den 

Regtbank van den Eersten Aanleg te Almelo en als zodanig van het regeste vertoond zijnde de expeditie 

eener acte van den zestienden october achttien honderd een en twintig door Jan Hendrik Lubbers 

bouwman wonende in Stokkum gemeente Markulo als man en meester der regten van Janna 

Overbeek zijn huisvrouw voor den notaris Wolter Jalink residerende te Goor en getuigen, gepasseerd en 

houdende den consent tot vrijen van al zodanig hypotheek als tot opmaken bij acte van kinderscheidinge 

van den 24 december 1792 en geregtelijk geapprobeert den 4 jannuary 1793 tusschen Harmen Overbeek 

of Koyers ter eener en den voogden der minderjarige kind ter andere zijde aangegaan, is geconstitueert op 

een stuk bouwland den Kooymans kamp of ook den Haer kamp genaamd. Met verzoek dat daarvan de 

noodige aanteekening ten prothocolle van het voormalige gerigt Kedingen mogt worden gedaan. 

Heb ik ter voldoening aen dit verzoek alhier van het voormeldene gemaakt om te strekken in plaatse van 

royement te zijn en den bedoelde zekerheid in dit prothocol niet geregistreert. 

Auufemorth. 

 

Op heden den een en dertigsten october agtien hondert een en twintig is aan ondergetekende bij den 



Regtbank van den Eersten Aanleg te Almelo en als zodanig van het regeste vertoond zijnde de expeditie 

eener acte van den acht en twintigsten october achttien honderd een en twintig door Harmannus 

Overbeek boerenkecht wonende in Stokkum gemeente Markulo voor den notaris Wolter Jalink 

residerende te Goor en getuigen, gepasseerd en houdende den consent tot royement van al zoodane 

hypotheek als tot opmaken bij acte van kinderscheidinge tusschen Harmen Overbeek en de voogden van 

voornoemden Harmannus Overbeek op den 22 mei 1795 en den 23 derzelfden maand en jaar van 

geregtswegen geapprobeert en opgerigt is geconstitueert op de onroerende goederen van voornoemden 

Harmen Overbeek. Met verzoek dat daarvan de noodige aanteekening ten prothocolle van het voormalige 

gerigt Kedingen mogt worden gedaan. 

Heb ik ter voldoening aen dit verzoek alhier van het voorschrevene gemaakt om te strekken in plaatse van 

royement te zijn en den bedoelde zekerheid in dit prothocol niet geregistreert. 

Auufemorth. 


