
1791-1796  Momberstellingen en maagscheidingen 

 
Wel Edele Gestrenge Heer Mijn Heer W. Jalink jur. utr. dr. (juris utriusque doctor, dr. in de beide 

rechten) verwalter richter van Kedingen. 

Jan Harmen ter Stege in qualiteit als momber over de minderjaarige Gerrit Meyer tot Elsen 

woonagtig neemt de vrijheid UWelEd Gestr te moeten voordragen hoe dat desselfs mede voogd Jan 

Meyer voor eenige tijd is koomen te overlijden en hij comparant die voogdye niet gaarne alleen wild 

administreren. Zoo versoekt comparant zeer eerbiedig U Ed Gestr de persoon van Jan Wolters nu 

Meyer door comparant tot meede voogd over voornoemde minderjaarige Gerrit Meyer gelieve toe 

te staan en mits deesen aan te stellen. 

Twelk doende Jan Hermen Steege. 

Het versoek ten requeste word door mij verwalter rigter van Kedingen toegestaan en dienvolgens Jan 

Meyer tot meede voogd over gemelde pupil aangesteld, dewelke de verklaring daar toe in mijn handen na 

landregt heeft afgelegd. 

Actum Rijssen den 16 maart 1791. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Op huiden dato hier ondergeschreeven is er geslooten een wettig accoort, maegscheydinge en contract 

ingegaen door contrahenten namelijk Eevert Letink weduwenaer van zalige ooverleden Janna 

Mensink ter eender ende zijn drie kinderen namentlijk Gerritdyna en Gerrit Jan en Maria soo hij 

bij zijn saliger huisvrouw voormelt egtelijk verwekt en gegenereert heeft weegens desselfs 

minderjarigen, geassisteert door bloetverwanten en angestelde mombaren hier ondergeteekent ter ander 

sijde. En dat om en oover het moederlijk goet van opgemelde kinderen geconditioneert en gescheyden in 

der minne en om te strekken nae behooren. 

En is eerstelijk beslooten dat den opgemelden nagelaeten drie kinderen van wijlen Janna Mensink sullen 

voor haer moederlijk goet, voor eerst de dogter Gerritdina zal haer moeders zwarte kleet hebben met een 

paer bedden met kussen en pullen en laeken en sloopen en de dogter Maria ook een paer bedden met 

veeren en kussen en pullen en laeken en sloopen en dan nog de dogter Maria ook nog een swart kleet en 

alls dat bestaen kan. En de zoone Gerrit Jan zal ook nog een bruidegomskleet hebben met een kiste van 

vier voet en de dogters, de eene zal haer moeders kiste hebben en de andere zal ook een goede kiste 

hebben. En de kinderen zullen hun gemaekte goederen hebben te vorderen als zij den ouderdom van 21 

jaar hebben, maar als zij het eer benodigt hebben dan zullen zij het eer hebben te vorderen. En of het dan 

ook kwam te gebueren dat de kinderen ziek of zugtig wordende zij in eeten en drinken onderhouden 

worden zoo lange zij ongetrouwt zijn en dan zal de vader dan nog verpligt weesen om te doen als een 

vader verpligt is te doen in eeten en drinken, linnen en wullen, ter tijt dat zij haer kost en nooddruft selfs 

natuurlijk kunnen winnen; insonderheit op te trekken in de vreese Gods en christelijke duegden de waere 

religie en godsdienst in de selve gepant ende door haer het rijke christi vermeerdert en opgebout mag 

worden. Blijvende de kinderen niettemin gehouden gehoorsaem en onderdaenig te zijn en goede te volgen 

in onderwijs en te neemen. 

En eyndelijk is beslooten dat of het kwam te gebueren dat een der kinderen bovengenoemt kwaeme te 

sterven zonder lijfserven zullen haer goederen de huis beste blijven. 

Zoo is dit gedaen in Elssen den 18 maart 1791 zonder arg en list in waerheids oorkonde. 

Evert Leytink als vaeder, Gerrit Jan Buemers als mombaer, Gerrit Bloomers als mombaer en door mij 

Gerrit Jan Beumers geschreeven, Aerent Klein Leetink als getuige zijn Y ook eigenhandig getrokken. 

Nadat de mombaeren G.J. Beumers en Gerrit Bloemers de verklaring na landregt hebben afgelegd is 

voorenstaande momberstelling en kinderscheiding door mij van gerigtswegen geapprobeert. 

Goor den 18 maart 1791. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Actum Goor den 2 april 1791. 

Alzo door het overlijden van Jannes Wolters (Woolderink) weduwenaar van wijlen Geesken Hegeman 

zijn nagebleven twee minderjarige kinderen met naamen Hendrina en Jenneken Wolters. Zo zijn op 

heden tot mombaeren over deselve aengesteld Jan Reeft en Jan Meyer de welke dadelijk de verklaringe 



nae landregte hebben afgelegd. 

Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Op huiden dag en dato ondergeschreven is er tusschen Gerrit Hendrik Wolters ter eenre als mede Jan 

Reeft en Jan Meyer in qualiteit als mombaren over de twee minderjarige kinderen met namen 

Hendrina en Jenneken Wolters met eerstgenoemde Gerrit Hendrik Wolters, kinderen en 

erfgenamen van wijlen hunne ouders Jannes Wolters en Geesken Hegeman in leven echtelieden. 

Voorts Jan Harmen ter Stege en Gerrit Nijmeyer in qualiteit als mombaren over de twee minderjarige 

kinderen van wijlen Maria Wolters dogter van wijlen geseide Jannes Wolters en desselfs eerste 

gewesene huisvrouw Hendrina Wolters, door wijlen Maria Wolters in echte verwekt bij Jan van den 

Berg of Meyer met naame Hendrina en Hendrika Meyer ter andere zijde. Is deese naevolgende maag 

en kinderscheiding over de kinderen aan derselver en ouds vervallen vader en moederlijk, mitsgaders 

grootvaderlijk en grootmoederlijk goed gedaan en gemaakt en opgerigt volgende gestalte. 

De nalatenschap van wijlen hunne ouders en grootouders, zoo mobile als immobile goederen, vhee en 

saadgewassen, actien en crediten, niets in het minste of geringste uitgesondert, worden bij desen in vollen 

eigendom toegedeelt, gelijk toegedeelt word bij desen, en mits desen aan Gerrit Hendrik Wolters onder de 

navolgende conditien en bedingen. 

Zal Gerrit Hendrik Wolters verpligt en gehouden weesen hiervoor aan zijne twee zusters met namen 

Hendrina en Jenneken Wolters voornoemd wanneer deselve den ouderdom van vijf en twintig jaaren 

zullen hebben bereikt of eerder ten huwelijken staat kwamen voor derselver versterven vaderlijke en 

moederlijke goed en dus eens vooral uit te keeren en te betalen de summa van vier hondert guldens en dus 

aan ieder van deselve de summa van twee hondert guldens. Daar en boven dan nog aan ieder van derselver 

te geven een koebeest, twee twilbuuren bedden met derselver toebehoor als mede aan ieder van deselve 

een bruidskleed na staats gelegentheid. 

Wijders is geconvenieerd en gecontracteerd dat de voorschreven twee minderjarige dogters susters van 

Gerrit Hendrik Wolters zo lange ongehuwd zijn eenen vrijen ingang in haar ouderlijke huis zullen hebben 

en houden en door Gerrit Hendrik Wolters in al het nodige zo in gezondheid en krankheid moeten 

onderhouden worden. En ongehuwd komende te overlijden zal derselver nalatenschap vervallen en 

vererven op Gerrit Hendrik Wolters. 

Gerrit Hendrik Wolters zal verder verpligt en gehouden weesen om aan die twee minderjarige kinderen 

van zijn overleden halve zuster Maria Wolters met namen als gemeld Hendrina en Hendrica Meyer te 

moeten uitkeeren en betaalen de summa van twee hondert en vijftig guldens, dus aan ieder van deselve 

een hondert en vijf en twintig guldens en wel zulks in voldoeninge van haar overleden moeder Maria 

Wolters vaderlijke en moederlijke goed, zo als dit bij huwelijks voorwaarde tusschen Jan van den Berg of 

Meyer en Maria Wolters in dato den 29 sept. 1780 opgerigt is en gecontracteerd en door Jannes Wolters te 

sijn aangenomen. Zijnde echter onder deese hondert en vijftig gulden mede begrepen het geene door hem 

Jannes Wolters bij maag en kinderscheidinge in dato den 5 mey 1762 aan zijne dogter Maria Wolters 

toegelegt voor derselver verstorven moeder te betaalen. Wordende over sulks in deesen geval gemelde 

huwelijks voorwaarde en maagscheid van den 5 mey 1762 ten aanzien is van de voornoemde twee hondert 

en vijftig gulden geannuleert. 

De schulden die van deese boedel beswaard is zullen alle Gerrit Hendrik Wolters betaalen en gedragen 

worden. 

Hiermede dese maagscheid is gesloten egter waarmee mombaren ten aansien van de minderjarigen deese 

presenteeren aan het wel edele gerigte van Kedingen ten fine om aldaar approbatie en rectificatie aan den 

rigter te versoeken. 

In kennisse der waarheid en onder renunciatie van alle regten erkend is deesen door Gerrit Hendrik 

Wolters en de mombaren benevens getuigen getekend. 

Actum Rijssen 13 april 1791. 

Gerrit Hendryk Wolters, Jan Reef als mombaer, Jan Meyers als mombar, Jan Harmen ter Stege als 

momber, dit is het Y door Gerrit Nijmeyer als momber selfs getrokken, G. ter Horst als getuige, Willem 

Koedijk als getuige. 



Nadat de mombaren voornoemd voor mij bij handtastinge in eedes plaatse verklaard hadden hunne 

pupillen in desen zoo veel mogelijk te hebben in agt genomen en dat deselve na hunne beste weten door 

deese scheidinge niet waaren benadeelt, is voorenstaande acte door mij van gerigtswegen ondertekend en 

geapprobeerd. 

Actum Rijssen den 13 april 1791. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Op huyden dato hier ondergeschreven is door Hendrica ten Bos weduwe van Garrit Huiten en 

mombaren Hendrik Huytink en Jan Harmen ten Bos en Tuenis Wolberink mombaar van de 

voorkinder volgens kinderscheiding van den 17 juny 1786 over de minderjarige kinderen door 

Garrit Huytink bij haar weduwe in egt verwekt wegens vaderlijk goed. Soo is door haar weduwe en 

mombaren  in overweginge genomen ingevolge bijgevoegde inventaris. Soo is te samen 

goetgevonden dat de kinderen welke Garrid Hueten heeft verwekt bij Geertruyt Kremers met 

namen Geertruyd, Willemina en Janna en de twee kinder bij Hendrica ter Bos verwekt met namen 

Geertruyt en Arent Jan; de welke sullen worden gesteld in een egale portie van vaders goet en 

mombaren nemen aan om voor haar pupillen voor te staen nae hun vermogen op volgende manier. 

Ten eersten Hendrica ten Bos weduwe van Garrit Hueten sal behouden het plaatse Cremers met al wat 

daar mogte toe behooren met sijn roerende en onroerende goederen, alle soo sij het tegenswoordig besit 

sonder enige uytsonderinge. 

Ten tweeden de weduwe van Garrit Hueten neemt aen om aen de drie kinder door haar wijlen man bij 

Geertruit Kremers verwekt en de twee bij haar weduwe verwekt voor vaderlijk goet sal betalen als sij 

komen te trouwen of vijf en twintig jaar oud te sijn. Ieder kind sal genieten twintig gulden, segge f 20. In 

kas van misbetaling sullen dit genieten uyt het Wierte stukke. 

Ten derden de moeder neemt aen haare kinderen te onderhouden in eete en drinken, linnen en wullen tot 

de tijd dat sij bekwaam sijn om hun kost te winnen en soo deselve siek of sugtig mogt komen te worden en 

ongetrouwt zijnde, altoos een vrijen toegang in het huys behouden en opgevoed worden nae huyses 

vermogen en haar op te brengen in de vreese des Heeren en te laten leren lesen en schrijven tot bekwaam 

sijn om haar kost te kunnen winnen. 

Is dese kinder of maagscheid door de mombaren nae haar beste geweten voor de pupillen niet meerder 

hebbe kunnen bekomen, het welke sij verklaren ingevolge hierbij gevoegd inventaris. En word de wel 

edele heer rigter van Kedingen of desselfs verwalter versogt hetselve te approberen en hetselve ten 

prothocolle van kinderscheiding te insereren. 

Dit aldus gedaen op het plaatse Kremers boerschap Stokkum gerigte Kedingen en is door haar weduwe en 

mombaren en getuigen door haar ondertekeninge bevestigt. 

Stokkum den 6 juny 1791. 

Dit is het Y mark van Hendrica ten Bos weduwe van Garrit Hueten selver getrokken omdat sij het 

schrijven onervaren is, Hendrik Heuten mombaar, dit is Y het mark van Tuenis Wolberink als mombaar 

selver getrokken, dit is het Y mark van Jan Harmen ten Bos mombaar, Hendrik Hoevink als getuige, dit is 

Y het mark van Derk Hansen als getuyge, J.A. Noordendorp als getuyge. 

Nadat de mombaeren in het hoofd deezes vermeld voor mij bij handtastinge verklaard hadden hunner 

pupillen ten voordeel bij deese scheidinge nae vermogen te hebben in agt genomen en deselve hunner 

wetens in deesen niet te zijn benadeelt, is deze kinderscheidinge door mij van gerigtswegen geapprobeerd 

en zal dezelve mits dien ten prothocolle worden geregistreerd. 

Actum Goor den 7 juny 1791. 

Staat van inventaris van den boedel van Hendrica te Bos op Kreemers en haere minderjarige kinderen en 

goederen en de schulden nagesien en getakseert. 

Het Kreemers plaasjen bestaande in volgende parselen. 

Een kamp bouwlandt groot ongeveer twaalf scheepels gezaay waardigh f 600. 

Een stukke bouwlandt het Lange stukke genaamt groot ongeveer ses scheepels gezaay waardigh f 300. 

Een stukke bouwlandt de Hansen maate genaamt groot ongeveer twee scheepels gezaay waardigh f 100. 

Een stukke bouwlandt het Loink loo genaamt groot ongeveer een scheepel gezaay waardigh f 75. 

Een stukke bouwlandt het Weerdes stukke genaamt groot twee scheepels gezaay waardigh f 100. 



Een stukke bouwlandt de Hofbree genaamt groot ongeveer een scheepel gezaay waardigh f 50. 

Het hooylandt de Maat genaamt groot drye dagwerk waardigh f 300. 

Het huys en hof getakseert op de waarde van f 300. 

Het bouwgereetschap getakseert op de waarde van f 400. 

Paarden getakseert op de waarde van f 80. 

Beesten getakseert op de waarde f 200. 

Het weynig boedel en mobyle goederen getakseert op de waarde f 100. 

Soo dat dat den rijkdom des boedel bedraagt f 2605. 

Schulden bedraagt te samen f 2420. Soo is het suyver overschot f 215. 

Eeventaarys van den schulden 

Een gefestigde obligaatsy ten voordeel van de erfgenaamen van Jan Wilgeman van Diepenheim groot f 

1400. 

An intresse f 80. 

Schulden opgenoomden gelt van Jan Wilgeman f 40. 

Schulden van den bruytschat an Jan Hendrik Kreemers getakseert op f 100. 

Schulden van opgenoomden gelt van Hendrik Roelvink groot f 100. 

Schulden van de naagelaaten kinderen van Garrit Hueten op Kremers en Geertruy Kreemers getakseert op 

de waarde van f 300. 

Schulden van de naagelaeten kinderen van Garrit Heuyten en Geertruy Kremers en van sien twede vrouw 

Hendrika ten Bos voor vaederlijk goet f 100. 

Heeren lasten en daagelijkse schulden f 300. 

Te samen f 2420. 

 

Op dato ondergeschreven word hier een wettige kinderscheydinge gemaakt tussen Gerrid ter Beeke 

weduwenaar van Janna Nijhuys hebbende 3 kinders met de mombaaren geaccordeert en terwijl zijn 

goed zeer weynig van waarden is. Zo hebben wij goedgevonden en oovereengekoomen dat Gerrid 

ter Bieke zal hebben uyt te keeren aan den oudsten Garrid Jan zal hebben wanneer hij tot zijn 

mondige jaaren zal gekoomen zijn, zal hij hebben 5 gulden en een vrijen ingang wanneer hij ziek of 

zugtig is en geeven eeten en drinken zo het huys vermag en zo zal het ook hebben den tweeden 

Naades. En den kleynsten Hendrikus zal hebben de kiste van zijn moeder. Versoeke an den heer rigter 

hier van approbatie. 

Goor den 22 september 1791. 

Dit mark is van Garrid ter Bieke, dit mark is van Hendrika Belshoff, dit is Y mark van Jannes Boswinkel 

als mombar, dit Y mark is van Harmanus te Bieke als mombar. 

Nadat de mombaeren in deezen Jannes Boswinkel en Harmannus ter Bieke voor mij bij handtastinge 

verklaard hadden hunne pupillen voordeel en interesse na behooren te hebben behartigd en dezelve hunner 

weten bij deeze scheidinge niet te zijn bekort is deeze acte door mij van gerigtswegen geapprobeerd. 

Goor den 24 7br. 1791. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Op huiden dato hier ondergeschreven is er gehouden en geslooten een wettig accoort maagscheydinge 

contract ingegaen door contrahenten naemelijk Fenneken Mensink (Letink), weduwe van wijlen Jan 

Mensink ter eender ende haere twee kinderen naementlijk Dyna en Gerrit, zoo sij bij haeren 

eheman voornoemt egtelijk verwekt en gegenereert heeft. En dan nog vier van haeren overleden 

man Jan Mensink met namen Gerrit Jan en Jan en Hendrik en Lukas alle wegens desselfs 

minderjaerigheit, geassisteert door bloetverwanten en angestelde mombayren hier onderteekent ter ander 

sijde. Ende dat om en oover het vaderlijke goet van opgemelde kinderen geconditioneert en gescheyden in 

der minne in voegen om te strekken nae behooren en is eerstelijk beslooten dat de opgemelde kinderen 

van wijlen Jan Mensink sullen voor haer vaderlijk goet hebben de somma ad 6 gulden yder kint, dat is te 

saemen 36 gulden en dan zullen de ouders ook nog gehouden weesen om de kinderen in eeten en drinken 

te onderhouden zoo lange dat sij bekwaam zijn om hunne kost te winnen. En of het kwam te gebeuren dat 

de kinderen ziek of zugtig worden zoo zullen zij te huis verpleegt worden soo lange zij ongetrouwt zijn en 



dan sullen de ouders ook nog gehouden weesen om de kinderen lesen en schrijven te laeten leeren en op te 

trekken in de vreese Gods zoo als kristelijke ouders betaemt. 

Zoo is dese maeg of kinderscheydinge beslooten en dese gemaekt zonder arg ofte list in oorkonde der 

waerheyt en van ouders en mombaeren en anwysende getuige ondertekent binnen in Elssen den 27 october 

anno 1791. 

Fenneken Mensink als moeder haer Y merk eygenhandig getrokken, Garrit Mensink als mombaar, Evert 

Leytink als momber, Jan Mensink als getuige zijn mark Y eygenhandig getrokken, Gerrit Jan Buemers als 

getuige. 

Nadat de mombaren in deesen vermeld voor mij de verklaringe na landregte hadden afgelegd is 

voorenstaande momberstellinge en kinderscheidinge door mij van gerigtswegen geapprobeerd. 

Goor den 27 oct. 1791. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Alzo door wijlen Hendrik Oomes (Rotman) en sijne huisvrouwe Jenneken Oomes (Nijenhuis) op den 

5 april 1786 wel eene beschikkinge over hunne na te latene goederen onder hunne kinderen is gemaakt om 

zig daarna na hun beider dood te gedragen; dog die acte niet in dien staat is bevonden dat dezelve na 

staaten regte zoude moeten van kragt zijn en effect sorteeren. 

Zo is op heden tusschen Derk Oomes ter eener en Mannes Oomes, Gerrit Jan Beumers en Hendrikus 

Hekkers, de beide laatsten als mombaeren over de nog minderjarige twee kinderen van Hendrik en 

Jenneken Oomes voormeld met namen Antony en Geertjen Oomes, de volgende nadere schiftinge en 

scheidinge over deezen ouderlijken boedel gehouden en opgerigt. 

Dat Derk Oomes in eigendom zal hebben besitten ende behouden het plaatsjen Oomes met zijn ap en 

dependentien, lusten en lasten, regten en geregtigheden neffens den geheelen inboedel des huises, vhee, 

bouwgereedschappen en geheele bouwerije niets in het minste of geringste daarvan uitgezondert die daar 

tegens dan ook alle schulden des ouders zal hebben te betalen en mits dezen ten sijnen laste neemde. 

Dat hij Derk Oomes daar en boven aan zijne twee broeders en zuster met naemen Mannes, Antony 

en Geertjen Oomes zal uitkeeren eens aan elk van dezelve een summa van vijftig caroly guldens, zegge f 

50 en dan nog aan elk van dezelve een kleed of drie en twintig guldens in gelde daar voor in plaats. 

Dat de zoon Mannes nog daar en boven zal hebben een paar linnen bedden met derzelver toebehoor en de 

dogter Geertjen een paar twilbuuren bedden met 2 lakens, 2 kussens, peulen en verder toebehoor. 

Dat behalven dit alles de dogter nog zal genieten en trekken haar ouders kiste met de kleederen die daar in 

zijn als mede een koebeest wanneer zij koomt te trouwen. 

Zal Derk Oomes het hier vooren aan zijn broeders en zuster beloofde hebben uit te keeren en te betaalen 

als volg: aan Mannes op mey 1793 en aan Antony en Geertjen als zij vijf en twintig jaaren oud zijn of 

eerder koomen te trouwen, uitgesondert de koe die zij niet eerder zal kunnen eisschen dan wanneer zig in 

het huwlijk begeeft. 

Word aan de kinderen voor het hun in deezen besprokene en toegedeelde hypotheecq gegeven in het 

plaatsjen Oomes zo als hetzelve door hunnen broeder met de bouwerij is aanervende. 

Word aan de kinderen zo zij ongetrouwd, ziek of zugtig mogten worden een vrijen toegang in het Oomes 

voorbehouden om aldaar door hunner broeder of de zijnen verpleegd te worden, die echter daar en tegens 

door hun of zo zij mogten koomen te sterven uit hunne nalatenschap voooraf na redelijkheid zal 

schadeloos gesteld worden. 

Waar mede dan deeze acte van scheidinge geslooten en over een ander in tegenwoordigheid van getuigen 

getekend en gehandmerkt. En zal voorts dezelve ten fine van approbatie aan het wel edele landgerigte van 

Kedingen voor zo veel de minderjarigen betreft, worden gepresenteerd met versoek van registratie ten 

prothocolle. 

Actum Goor den 14 jann. 1792. 

Derk Oomes, dit is Y het merk van Mannes Oomes in presentie van ondergetekende getuige getrokken, 

Gerrit Jan Buemers als mombar, dit is Y het merk van Hendrikus Hekkers als momber zelfs getrokken, 

G.J. ten Zijthof als getuige, Reinier Navers getuige. 

Nadat de mombaeren voormeld de verklaringe na landregte hadden afgelegd is voorenstaande acte door 

mij verwalter rigter van Kedingen ten opzigte der nog minderjarige kinderen van gerigtswegen 



geapprobeerd en zal mitsdien dezelve ten prothocolle worden geregistreerd. 

Goor den 17 jann. 1791. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 

 

Alzoo Gerrit Willemsen op Witten weduwenaar van wijlen Jenneken Jansen te kennen gevende 

voornemens te wesen om zig te verandersaaten, versoekende over sijn tien onmondige kinderen bij 

wijlen sijn vrouw in egt verwekt mombaren aan te stellen en deselve hun anbestorvene moederlijk goed te 

bewijsen. Versoekende met goedkeuringe van den wel edelen gerigte van Kedingen dat daar over tot 

mombaren worden gesteld Philippus Jansen en Roelof Kwintebarg. 

Nadat vooraf door mombaren en bijwesende vrienden overslag des boedels rijkdommen was gemaakt is 

bevonden en gesteld dat gemelde kinderen als zij meerderjarig zijn vrij uyt den boedel voor moederlijk 

goed zullen genieten en an haar sal worden uitgekeert an jeder een somma van drie gulden. Daar en boven 

de kinderen behoorlijk leesen en schrijven laaten geleerd worden en soo lange ongetrouwd wesende bij 

siekten of andere een vrijen ingang in hun ouders huys behouden en onderhoud genieten. 

Verder neemen bovengemelde Philippus Jansen en Roelof Kwintenberg aan gemelde tien kinderen als 

hunne pupillen in hunne personen en goederen te sullen voorstaan, defendeeren en te adninistreeren als 

goede mombaren na landregten betaamd. 

Actum te Elsen onder Rijssen den 2 maart 1792. 

Dit is het Y mark van Gerrit Willemsen op Witten als vader, dit is het Y mark van Philippus Jansen als 

momber, dit is Y mark van Roelof Kwintenberg als momber. 

 

Op dato ondergeschreven is er een wettige maag of kinderscheidinge gemaakt weges de goederen en 

nalatenschap zoo Aaltjen Dijkink met haare overledene man Jan Hendrik Hoevink op Plegtink 

beseten hebben over hunne nagelatene drie kinder met namen Harmen, Wolter en Hendryka, ten 

overstaan van vrinden en heeden verkoren mombaren met namen Hendrik Hoevink en Jan Dijkink en 

nabueren soo als bij nevensgaande inventaris te zyn is op manniere als volgt. 

Eerstelijk neemt Aaltjen Dijkink aan om aan haare kinderen voor vaderlijk goed uit te keeren aan haar 

zoon Harmen een somma van twee hondert en twintig gulden, segge f 220; waarvan hij zijn voordeel of 

intresse kan trekken en genieten wanneer hij vijf en twintig jaar oud is en een kleerkiste en in winter een 

beest op stal moeten gevoerd worden. En wanneer hij koomt te trouwen een bruidegomskleet of dertig 

gulden. 

En aan Wolter een somma van hondert gulden, segge f 100, welke zal kunnen geeist worden als hij koomt 

te trouwen of vijf en twintig jaar oud is. En bij het trouwen een bruidegomskleet of dertig gulden. En dan 

nog daar en boven wanneer hij vijftien jaar oud is een gust beest gegeven worden. En zoo lange hij daar in 

huis is onderhouden worden en ook een kleerkiste gegeven worden. 

En aan de dogter Hendryka een somma van hondert gulden, segge f 100, welke zal kunnen geeist worden 

bij trouwen of als vijf en twintig jaar oud is. En bij het trouwen een zwart bruitskleet of veertig guden en 

een paar twilbueren bedde met veeren en puluwe, vier kussens met vier paar kussenslopen en vier vlassen 

lakens en 40 elle smaldoek, 20 elle breetdoek, 10 elle pellen en een koe of dertig gulden en een kleerkiste. 

Tweedens boven dit belovende zal de voormelde kinderen na huises vermogen op de plaats Plegtink 

opgevoet en groot gemaakt worden en ordentelijk ter schole gesonden om leesen en schrijven te laten 

leeren en ziek of te zugtig zijnde en niet in staad zijn om te kunnen dienen altoos een vrijen toegank in het 

huis mogen nemen en versorgt moeten worden in eeten en drinken, linnen en wullen na huises vermogen. 

En te stervende komen zal alle haare nalatenschap voor een eerlijk begraffenis ten huises beste verblijven 

uitgesondert dat van Wolter en Hendryka van haar gemaakte gelt aan langslevende kinderen uitgekeerd 

vijftig gulden. 

Dat een hypoteek en onderpant van de gemelde onmundige kinderen hier voor toegeset is den Boomkes 

maat en den Scholman gaarde en de Weiden stukke en den Polink gaarden. 

De mombaren nemen aan ten behoefde van de onmundigen te doen alles wat getrouwe voogden verpligt 

zijn en zig daar voor den gerigte van Kedingen vervolgelijk te admitteren en te laten protokolleren. 

Gedaan op het erve Plegtink in Harke den 25 maart 1796. 

Dyt is het Y merk van Altjen Dijkink, Hendrik Hoevink als momber, Jan Dijkink als momber, Gerryt 



Schurynk als getuyge, Garrit Schurink als getuyge. 

Inventaris over de goederen en nalatenschap zoo Aaltjen Dijkink op Plegtink met haare overledene man 

Jan Hendrik Hoevink in leven beseten hebben en zoo als door de mombaren met namen Hendrik Hoevink 

en Jan Dijkink en nabueren getakseert en nagesien is na haar beste wetenschap. 

Vaste goederen 

De Brinkmaat waardig f 250. 

De Hemmelhorst waard f 50. 

De Boomkes maat waard f 100. 

Het Slag waardig f 250. 

De Scholmans gaarde waard f 100. 

De Weide stukke waard f 200. 

Den Polink gaarden waard f 100. 

Roerende goederen 

4 paarden waardig f 250. 

3 melkte koe beesten waardig f 75. 

1 veerse waard f 20. 

4 kleine kalver waardig f 25. 

Twie varken waard f 40. 

Den inboedel en bouwgereetschap te samen getakseert op f 130. 

De rijkdom des boedels bedraagt f 1590. 

Schulden ten laste des boedels 

Aan de lantheer een oblygaatsie en agterstandig pagt f 400. 

Aan Gerrit Jan van Heek f 150. 

Aan Hendrik ten Tije f 50. 

Aan omlopen schulden f 150. 

Schulden bedraagt f 750. 

Dus is dan suiver over f 840. 

Dat op desen inventaris alle roerende en onroerende goederen gebragt en gestelt zijn die Aaltjen Dijkink 

met haaren overleden man Jan Hendrik Hoevink beseten hebben en die goederen door ons ondergetekende 

mombaren der onmundyge kinderen van Jan Hendrik Hoevink en Aaltjen Dijkink in egte verwekt en alles 

na waarde getaxseert. 

Zulks attestere wij bij desen en nemen aan om verder na vereis en volgens landgerigte verklaringe daarvan 

te doen. 

Gedaan op het erve Plegtink in Harke den 25 maart 1796. 

Dyt is het merk van Altjen Dijkink, Hendrik Hoevink als momber, Jan Dikink als momber, Garryt 

Schurynk als getuyge, Garryt Schurink als getuige. 

Nadat de voogden en moeder bovengenoemd de verklaaring na landregte hadden afgelegd is deeze 

momberstelling en kinderscheiding door mij van gerigtswegen geapprobeerd. 

Actum Goor den 25 maart 1796. Wilhelm Jalink verwalter rigter. 


