1803-1809 Momberstellingen en maagscheidingen
Heden den 10 mey 1803 is tusschen Marten Oonk op het Kolhoop weduwenaer van wijlen Jenneken
Meyer ter eenre en Willem Oonk en Jan Hendrik Meyer als voogden over de drie minderjarige
kinderen Gerridiena, Willemina en Janna bij gedagte zijn wijlen huisvrouw in echte verwekt ter andere
sijde, de volgende erfkinderscheidinge gemaakt en gehouden.
Verpligt zig de vader gemelde zijne kinderen in des Heeren vrese op te voeden, behoorlijk ter school te
laten gaan en in desen alles na vermogen te versorgen.
Word na een naauwkeurige opneming des boedels aan voormelde pupillen ieder in het bijsonder voor
moederlijk goed toegedeelt en beweesen een somma van twee duisent en hondert guldens, te zamen ses
duisent en drie hondert guldens, segge f 6300. Daer en boven ieder een uitset hier onder gespecificeert, te
weten een kaste en een kiste, twee paar bedde met sijn toebeehoor, een koe en een gust beest, bruidskleren
en verder ordentelijke uitreikinge van moeders nagelaten linnen en wullen, kleeren, ongemunt, silver en
goud. Verder al hetgeen de moeder tot haar lijf heeft behoort met al het onversneeden linnen de welke aan
haer zal te vooren gaan en kunnen eischen wanneer ieder kind den ouderdom van twintig jaeren bereikt
heeft of eerder mogten komen te trouwen. Bij overlijden van een kind zal bovengemelde moederlijk goed
vererven en versterven op de andere tot de langstlevende toe.
Stelt de vader voor dit bovengenoemde kinder goed tot onderpand het erve Kolhoop met alle hoge en lage
landerien zo en als het Marten Oonk op het Kolhoop thans in gebruik heeft; en den Roeters tiende van een
stuk bouwland genaamt den Langen Vonder akker gelegen in den Enter esch, ten einde daar aan in kas van
onverhoopte misbetalinge het voorschreven capitaal ter zijner tijd kost en schadeloos te kunnen en mogen
verhaelen.
Hiertegens behoud de vader alle roerende en onroerende goederen, hypothecatien, actien, debiten en
crediten.
Aldus dan dese acte opgerigt en gesloten daar voor wel de vader en mombaeren ondertekend.
Actum op het Kolhoop in het Elsenerbroek dato als boven.
Marten Oonk op het Kolhoop vader, Willem Oonk, Jan Hendrik Meyer, soo dat de voogden voormelt de
verklaring volgens landgerigte hebben afgelegt word voorenstaande momberstelling en kinderscheiding
van gerigtswegen geapprobeert.
Goor den 14 mey 1803. Wilhelm Hulsken rigter.
Staat en inventaris van Marten Oonk op het Kolhoop weduwenaer van wijlen Jenneken Meyer voor hem
zelfs ten overstaen van Willem Oonk en Jan Hendrik Meyer in qualiteit als mombaeren van de drie
onmondige kinderen bij voorengenoemde Jenneken Meyer in echte verwekt.
Het huis en verdere getimmertens, verder alle hoge en lage landerien onder het erve Kolhoop gehorende
met alle mobile goederen, gewas op den lande zo en als hij het thans besit en onder den ploeg heeft gaen,
te samen getaxeert op f 5000.
Den Roetert tiende een stuk land in den Enteresch f 1600.
Ten laste van de weduwe van Rasschen 2 hypothecatien f 3000.
Ten laste van Meersink een hypothecatie f 1100.
Ten laste van Harmannus Ekkerink hypothecatie f 350.
Ten laste van de weduwe van Gerrit Bruins een hypothexatie f 650.
Ten laste van Jan Wonink op het Zeldam een hypothecatie f 600.
Ten laste van Berendina Exterkate een hypothecatie f 800.
Te samen f 13100.
Elsen op het Kolhoop den 10 mey 1803.
Marten Oonk op het Kolhoop, Wyllem Oonk, Jan Hendrik Meyer.
Also door het overlijden van Arend Wilgemans denselven heeft nagelaten zijne vrouwe Berendina
Wiemerink en vijf kinderen met namen Maria, Arent Jan, Harmina, Jan en Arend.
En also het de noodsakelijkheid vordert dat gemelde Berendina Wiemerink zig wederom in den echt
begeve dog sulx niet mogende doen voordat sij behoorlijke kinderscheidinge en mombaerstellinge heeft

gedaan. Zo is het dat Jan Hendrik Wiemerink en Derk Wilbers als mombaers en voogden van genoemde
onmondige pupillen ter eener en de weduwe Berendina Wiemerink ter andere sijde, zijn overeengekomen
omtrent de goederen door Arent Wilgemans nagelaten als volgt.
Eerstelijk de weduwe bovengenoemd zal alle roerende en onroerende goederen bestaande in het plaatsjen
Wiemerink met alle desselfs lusten en lasten in eigendom behouden maar daervan uitkeeren aan haere
kinderen bovengenoemd voor derselver vaderlijk goed aan ieder der bovengenoemde kinder elk 75
gulden, segge vijf en seventig gulden, maar so sij gelieven een anbagt te leeren sullen sij niet meer dan 50
gulden kunnen vorderen. En aan ieder der jongens daer een boven een tweejarige veerse of sterke en
Arend Jan zijn overleden vaders kiste en Jan en Arend een nieuwe kiste welkken zal en moeten gegeven
worden als sij gaan dienen of wanneer sij deselve nodig sijn. En zullen de drie jongens bovengemeld
hunner overleden ouders linnen en wollen kledinge eerlijk verdeelen na goedvinden der mombers.
En aan ieder der bovengenoemde dogters 50 gulden, segge vijftig gulden, en ieder een kiste als gaan
dienen of wanneer sij deselve nodig sijn en als sij komen te trouwen elk een swart bruidskleed zo als
gebruikelijk is met een bruidsmutse en doek en handschoenen en schoenen zo als gebruikelijk is. En dan
nog aan elk een bruidbedde, een twiltogen en een linnen met veeren en vier vlassen lakens met peuluwen
en vier kussens met togen en kanten zo als gebruikelijk is. Zullen de bovengenoemde kinderen het haar in
desen toegelegde gelt kunnen vorderen als zij komen te trouwen of 25 jaeren oud zijn. Dog 25 jaeren oud
zijnde en niet trouwende zal daar van gemelde som een behoorlijke intres moeten gegeven worden.
Ten tweeden bovengenoemde kinderen zullen op de plaatse Wiemerink of den besitter daer van worden
opgevoed en ter school gesonden moeten worden om behoorlijk lesen en schrijven te leeren en bij ziek of
zugtig worden zo lange zij ongetrouwd zijn een vrijen ingang op bovengemelde plaatse genieten en na
huis vermogen onderhouden, in eten en drinken, linnen en wullen kledinge. En te sterven komende
behoorlijk worden ter aerden besteet, waer voor dan ook het haer in desen toegedeelde tot huisbeste
vertoeft.
Ten derden tot een hypotheecq en onderpand van het in desen toegeseide an de kinderen word verbonden
een mudde bouwland in den Stokkumer esch het Lo stuk genaamd tusschen de landen van Jan Lubbers en
Peterman en dan nog drie schepel gesaay bouwland in den Markele esch het Straten stuk genaamd gelegen
tusschen de landen van H. Gorkink en J. Meenderink, om sig ten allen tijde daer aan te kunnen en mogen
verhaelen.
Ten vierden de voogden deser onmondige kinderen die volgens den nevensgaanden inventaris alles tot des
voordeel van deselve na redelijkheid gecontracteert hebben neemen aen om voor die gerigte van Kedingen
deser mede te bekragtigen en een dubbelt over te geven. Vervolgens daer submitterende om als getrouwe
voogden te doen so als vereischt word.
Ter welken einde wij om te strekken na behoren dese ondertekend hebben op de plaatse Wiemerink onder
Markelo den 24 mey 1803.
Onderstond met verscheiden handen. Beerendiena Wiemerink, Derk Wylbers als mombaar, Jan Henderyk
Wyemerynk als mombaer, Gerrit Kloots als getuige, dit is het Y mark van Lambert Venebeeke als getuige,
H. Warmelink als getuige.
So dat de voogden boven gemelt de verklaringe als na regte hadden afgelegt word dese momberstelling en
kinderscheiding van gerigtswegen geapprobeert.
Goor den 25 mey 1803. Wilhelm Hulsken rigter.
Inventaris van alle roerende en onroerende goederen zo als Arend Wilgemans en Berendina Wiemerink op
Wiemerink te samen die in echte beseten hebben en door het overlijden van Arent Wilgemans an
Berendina Wiemerink en haere kinderen zijn nagelaten met alle desselfs lusten en lasten so als deselve
door de ondergetekende mombaeren getaxeert en nagesien zijn.
Vaste goederen
Het huis en gaerden onder Markelo f 500.
Dan ongeveer negen mudde bouwland f 1850.
Dan ongeveer 12 dagwerk hooyland in het Markelerbroek f 800.
Roerende goederen
2 paerden waerdig f 60.

4 koeien f 120.
2 kalveren f 15.
Bouwmansgereetschap f 40.
Een geringe inboedel f 50.
Te samen f 3435.
De schulden tot laste des boedels
Een obligatie bij Meenges f 1000.
Van H. ten Thije opgenomen f 450.
Bij Wilgeman debet f 150.
Aan de broer en suster van de weduwe Berendina Wiemerink f 525.
Aan Breukink f 150.
Nog wegens renten en schulden, van personele lasten, verpondingen en contributie f 325.
Te samen f 2600. Resteert f 835.
Dat op desen inventaris alle roerende en onroerende goederen met de schulden van gemelden boedel
gebragt en na waerde getaxeert zijn, zulks attesteren wij ondergetekende.
Markelo den 24 mey 1803.
Was getekend met verscheiden handen. Berendina Wiemerink, Derk Wylbers mombaer, Jan Hendryk
Wyemerynk mombaer, H. Warmelink als getuige, Garrit Kloots als getuige, dit is het mark Y van Lambert
Venebeeke als getuige.
Alzoo door het overlijden van Engeltjen Stokkers dezelve heeft nagelaaten haaren man Jan Hendrik
Krijsman en drie kinderen met namen Arend Jan, Janna en Gerrit Hendrik en alzoo het de
noodzakelijkheid vorderd dat tusschen Jan Hendrik Krijsman en zijne kinderen kinderscheidinge
en mombaarstellinge worde gedaan. Zoo is het dat Jan Krijsman en Hendrik Stokkers als mombaaren en
voogden van gemelde onmondige pupillen ter eener en den weduwenaar Jan Hendrik Krijsman ter andere
zijde, in presentie van wederzijdsche naaste bloedvrienden en getuigen na rijpen taxatie en examinatie van
de goederen door Engeltjen Stokkers nagelaaten zijn, overeengekoomen als volgt.
Den weduwenaar Jan Hendrik Krijsman zal alle roerende en onroerende goederen met alle deszelfs lusten
en lasten in eigendom behouden en daarvan uitkeeren aan bovengemelde kinderen aan Arend Jan zijn
overleeden moeders kiste welke hij zal kunnen krijgen als hij 16 jaaren oud is of wanneer het de
mombaaren goedvinden en dan nog de halve sargien schorte van zijn overleden moeder; zullende de
andere halfscheid van dezelve aan Gerrit Hendrik moeten gegeeven worden welke hun zal moeten
gegeeven worden als zij uit dienen gaan en dan nog aan Gerrit Hendrik zes gulden welke hem zal moeten
gegeeven worden als hij koomt te trouwen. En aan Janna de overige kleragie van haar overleeden moeder
welke haar zal moeten gegeeven worden als het de mombaaren goedvinden en dan nog een bruitsbedde
met kussens, peuluwe en vederen zoo als het behoord. En daar en boven zullen ook de bovengenoemde
zoonen het linnen en wollen tot huys kosten kunnen leeren.
Deeze bovengenoemde kinderen zullen op het plaatsjen Wevers of door den bezitter daarvan behoorlijk na
huis vermoogen worden opgevoed in eeten en drinken, linnen en wollen kleedinge onderhouden worden
tot ter tijd toe dat zij bekaam zijn om te dienen. En bij ziek of zugtig worden zoo lange zij ongetrouwd zijn
een vrijen ingang op Wevers genieten en behoorlijk na huis vermoogen verpleegd worden. En te sterven
koomende behoorlijk worden ter aarden besteld waarvoor dan ook het haar in deezen toegeleide als meede
het geene zij mogten verworven hebben tot huis beste versterft, uitgezondert hunnen kleedinge welke aan
hunne broeders of zuster of haare naaste in den bloede vererft.
Ten derden de voogden deezer onmondige pupillen welke alles tot nut en voordeel van dezelve na
redelijkheid gecontracteerd hebben neemen aan om voor den gerigt van Kedingen deese nader te
bekragtigen en een dubbelt over te geeven en vervolgens haar verbindende om als getrouwe voogden te
doen zoo als vereischt word.
Ten welken einde wij om te strekken als na behooren deeze onderteekend hebben op het plaatsjen Wevers
in Markelo den 21 october 1803.
Jan Hendrik Krijsman, Jan Krijsman als mombaar, Jan Hendrik Stokkers als mombaar, Hermen Bartels

(Ebbekink) als getuige, Hendrikus Warmelink als getuige.
Nadat de vader en voogden de verklaaringe als na regte hadden afgelegd word voorenstaande
momberstelling en kinderscheiding van gerigtswegen geapprobeert.
Goor den 25 october 1803. Wilhelm Hulsken rigter.
Inventaris van alle roerende en onroerende goederen zoo als Jan Hendrik Krijsman en Engeltjen Stokkers
op Wevers in Markelo te zamen in echte bezeeten hebben en door het overlijden van Engeltjen Stokkers
aan Jan Hendrik Krijsman en zijne kinderen zijn nagelaaten met alle deszelfs lusten en lasten.
Vaste goederen
Een huis en gaarden in Markelo geleegen f 500.
Een schepel bouwland in den zoogenaamden Koekoek f 80.
Roerende goederen
Een koebeest waardig f 30.
Een geringe katers inboedel f 70.
Dus de waarde des boedels f 680.
Tot laste van deezen boedel word bevonden
Een obligatie bij Gerrit Jan van Heek f 500.
Wegens schulden van reele en perzooneele lasten en hetgeen voorkinderen uit twee voorige huwelijken
verwekt bij voorige kinderscheidinge is gemaakt f 150.
Te zamen f 650. Blijft f 30.
Dat op deezen inventaris alle goederen van gemelde boedel met deszelfs schulden gebragt en na waarde
getaxeerd zijn, zulks attesteeren wij ondergeteekenden.
Actum Markel den 21 october 1803.
Dit is het Y merk van Jan Hendrik Krijsman, dit is het Y merk van Jan Krijsman mombaar, dit is het Y
merk van Hendrik Stokkers mombaar, Harmen Bartels, Jan ten Haghuys.
Heeden dato ondergeschreven is tusschen Harmina Wegereeff weduwe van wijlen Gerrit Jan Roessink
ter eener en Hendrik Roessink nevens Jan Hendrik Wegereeff, den eerstgemelde van vaders en den
laastgemelde van moeders zijde, ooms over haaren minderjaarigen zoon Gerrit Jan Roessink
genaamd, bij haaren wijlen voornoemde man Gerrit Jan Roessink in echte verwekt en dewelke de
voogdijschap over voorzeiden minderjaarigen zoon Gerrit Jan Roessink bij deezen op zig neemen, ter
anderen zijde en de volgende erfkinderscheidinge over zijn vaderlijk goed en erfdeel gemaakt en opgerigt
in deezer wegen.
Dat de moeder Harmina Wegereeff gelijk meede haaren aanstaanden echtgenoot Jan Scholten, met wien
zij voorneemens is haar wederom te veranderzaten, gemelde haaren zooon in des Heeren vreeze op te
voeden, behoorlijk leezen en schrijven te laaten leeren en verder in alles na vermoogen te verzorgen als
neemende denzelven Jan Scholten gemelde pupill voor zijn eygen kind bij deezen aan.
Dat aan gemelde pupill Gerrit Jan Roessink voor zijn vaderlijk goed word toegedeelt en beweezen een
somma van agt hondert guldens, waarvan hij wanneer den ouderdom van agtien jaaren zal hebben bereikt
en de rente zal genieten tegen drie guldens ten hondert jaarlijks. Zullende gemelde pupill buiten dien
wanneer vijftien jaaren oud is tot zijn agtiende jaar toe voor een zak stuiver trekken en genieten jaarlijks
tien guldens en voorts meede van zijn 15e jaar tot dat 30e jaar oud is en voor hem een beest op het erve
Roessink moeten gevoed worden.
Dat meergenoemde pupill wanneer den ouderom van dertig jaaren zal hebben bereikt de bouwerije van het
erve Roessink (wanneer zulks als dan nog in pagt hebben); mitsgaders de huismeubilen, paarden, beesten
en verder vhee, bouwgereedschappen en al hetgeene verder onder de gereede goederen behoord en
gereekent kan worden (mits echter dat den landheer daar in consenteerd en toestemd) zal kunnen
overneemen of niet ter zijner keuze tegen betaaling van eene somma van een duizend guldens die hij als
dan daarvoor zal moeten uitkeeren, des echter dat in geval deezen zoon de bouwerije als voorzien
overneemd. Zijn aanstaande stiefvader Jan Scholten wanneer als dan nog in leeven is ter zijnen voordeele
zal moogen zaayen jaarlijks drie schepel lands het Schutten stukke genaamd en zijn moeder Harmina
Wegereeff wanneer als dan nog in leven is jaarlijks twee spind lijn zal moogen zaayen en in het huis

bewerkt worden ten haaren voordeele. Welke stiefvader en moeder als dan ook geduurende hunnen
leeftijd op het erve Roessink bij hunnen zoon Gerrit Jan Roessink zullen inblijven woonen en na
huisvermoogen in eeten, drinken en linnen zullen onderhouden worden en ook daar en tegen na hun
vermoogen tot huisbeste zullen arbeiden.
En wanneer het gebeuren mogt dat meergemelde pupill voordat hij den ouderdom van dertig jaaren bereikt
heeft mogt koomen te trouwen en als dan mogt verkiezen en goedvinden zig op een ander erve of in een
andere plaats over te zetten, zal hij de art. 2 aan hem vermaakte acht hondert guldens met en beneffens den
bruidegomskleed, een koebeest naast de beste uit de stal, een paar bedden met catoen ingeslagen, een dito
peluwe en vier kussens beneffens vier lakens en agt kussensloopen, dan nog de kast van zijn moey
Berendina en de kist van zijn vader, gelijk ook zijn wijlen vaders kleeren en lijfstoebehoor zal kunnen
trekken, eisschen en vorderen. Welk bruidegomskleed, koebeest, bedden en het verder voornoemde hem
meede voor vaderlijk goed en boven voorschreven f 800 bij deezen word toegedeeld en beweezen.
Voor al het welke de moeder Harmina Wegereeff bij deezen verbind en tot onderpand steld zoodaane
capitaal groot f 800 als zij van J.H. Weisschede en G. Verbeek te Goor te pretendeeren heeft.
Waarmeede deeze kinderscheidinge is geslooten en door de moeder, haaren aanstaanden echtgenoot en de
voorzeide voogden beneffens de aanwezende getuigen geteekend op het erve Roessink den 20 aprill 1804.
Hermyna Wegereeff, Jan Scholten, Hendrik Roesink momber, Hendrik Wegereeff als mombaar, Hendrik
Jan Brinkmans getuige, Mannes Wessels getuige.
Nadat de moeder en voogden voornoemd de verklaaring als na regte hadden afgelegt word deeze
momberstelling en kinderscheiding van gerigtswegen geapprobeert.
Goor den 3 may 1804. Wilhelm Hulsken rigter.
Inventaris der mobile en inmobile goederen credit en debet van den boedel van wijlen Gerrit Jan Roessink
en zijn nagelaaten weduwe Harmina Wegereeff.
Paarden en beesten getaxeert op f 400.
Den inboedel des huises f 250.
De gewassen op de landen en bouwgereedschappen op f 700.
Een hooylandjen groot ongeveer 1 1/2 dagwerk nevens eenige wilde grond en bouwland de Lokerhorst
genaamd te zamen getaxeerd op f 200.
Een capitaal ten laste Gerhardus Verbeek en Jan Hendrik Weisschede groot f 800.
Te zamen f 2350.
De schulden zijn
Aan den landheer f 200.
Aan de knegten en meiden zamen ongeveer f 150.
Aan Hendrik Roessink f 40.
Aan Teunis Bruggink f 25.
Aan Willemina Roessink f 125.
Te zamen f 540.
Resteert f 1810.
Aldus deezer inventaris bij ons ondergeschreven Harmina Wegereeff en voogden na ons beste geweeten
geformeerd en getaxeerd op het erve Roessink den 20 aprill 1804.
Harmyna Wegereeff, Hendrik Roesink momber, Hendrik Wegereeff als momber, Mannes Wessels
getuige, Hendrik Jan Brinkmans getuige.
Dewijl door het overlijden van Hendriena Overbeek als echte vrouw van Arent Jan Oolbrink op het
erve Oolbrink dezelve hebben nagelaaten deeze bovengenoemde echtgenooten Arend Jan Oolbrink
en als nu overleeden vrouw Hendriena Overbeek vijv kinderen, vier zoons en een dogter de oudste
zoon Jan, Jan Hendrik, Tonis, Arent Jan en de dogter Jenneken genaamd.
Zoo vind genoemde Arent Jan Oolbrink hem volgens landregt verpligt om voor aleer hij zig wederom
verandersaten kan alvoorens behoorlijke kinderscheidinge en mombaarstellinge tusschen hem en zijn
kinderen bij wijlen Hendrina Overbeek geprocureerd gedaan te hebben, gelijk dezelve met en onder
toestemminge en goedvinden van de naaste bloedverwanten van wijlen zijn overleeden vrouw en de

verkooren mombaaren Harmen Kooyers en Jan Harmen Smitjans doet bij deezen op manieren als volgt.
Nadat de mombaaren neffens twee nabueren als getuigen den eventaris de goederen met de belasten
schulden naauwkeurig nagegaan en opgerigt hebben, is goedgevonden dat de kinderen van Arent Jan
Oolberink en zijne overleedene vrouw Hendriena Overbeek en tans nagelaaten kinderen genaamd Jan, Jan
Hendrik, Tonis, Arent Jan en de dogter Jenneken voor haar moederlijke goed en voor al zullen hebben
deeze bovengenoemde kinderen aan geld ieder kind vijftig guldens; de zoons ieder een gust beest als
meede ieder een nieuwe kiste. De dogter zal zijn moeders kiste hebben met de kleederen die daar in zijn.
Daar en boven zal Jenneken hebben een koe naast de beste koe en nog twee bombazeden bedden en
kussen en peuluwen, lakens daarbij behoorende als meede de verdere bedden nabuurlijker wijze meede
gevuld konnen en moeten worden, vijftig ellen smaldoek en tien ellen breeddoek, ook tien ellen
gansoogen en ook een bruidkleet nabuurlijker wijze, twee stoelen en een spinnewiel. Het welk aan
gemelde kinderen zal moeten worden betaald, de bovengenoemde twee jaarige guste beesten als die vier
zoons ieder vijftien jaaren oud zullen geworden zijn, de andere bovengenoemde geld en goederen als zij
koomen te trouwen of vijf en twintig jaaren geworden zijn.
De gemelde kinderen zullen na voldoeninge der bovengenoemde penningen en voor zoo verre hun
moederlijk goed belooft als ten eenemaal afgezondert zijn, geen verder regt of pretensie op gemelde
goederen hebben. Zoo het mogte gebeuren dat een of meer van de kinderen te sterven koomende zal aan
haar goed voor een eerlijke begraffenis tot huisbeste versterven.
Nader is verstaan dat deeze vijf kinderen met namen Jan, Jan Hendrik, Tonis, Arent Jan en Jenneken zoo
lange zij ongetrouwd zijn altoos een vrijen ingang hebben en behouden op het erve Oolbrink en zullen
daar in alles onderhouden worden wat tot lighaams onderhoud diend. De bovengenoemde kinderen zullen
behoorlijk ter school besteed worden om leezen en schrijven te laaten leeren.
De binnen benoemde mombaeren neemen door deezen aan om met het voordeel en welzijn van de
onmundige kinderen in allen opzigt te bevorderen en te handhaven om deeze maagscheidinge of
momberstelling volgens landregt laaten registreeren ten protocol van deeze wel edele gerigte door
getuigen onderteekend op het goed Oolbrink den 4 october 1804.
Harmen Koyers als momber, Jan Harmen Smitjans als mombaer, Arent Jan Oolbrink als vader der
kynderen, Berent Rierink als getuige, Wolter Hoevink als getuige.
Nadat de vader en voogden voormeld de verklaaring van regten hadden afgelegd word deeze
momberstelling en kinderscheiding van gerigtswegen geapprobeert.
Goor den 5 oct. 1804. Wilhelm Hulsken rigter.
Eventaris van de goederen door Arend Jan Oolbrink op Oolbrink en Hendriena Overbeek in echt te zamen
bezeeten.
Aan roerende goederen
Drie paarden en een jong waard ongeveer f 225.
Vijf koeie en zes guste beesten waard ongeveer f 325.
Een zoge en twee jonge varkens waard ongeveer f 35.
Een inboedel bestaande in een ordentelijken boerenboedel en huisgerak waard ongeveer f 75.
Bezaay en bouwgereedschap waard ongeveer f 635.
Te samen f 1295.
Schuld tot laste van den boedel hier vooren gemeld
Aan de Hoogachtbaare landgraav f 350.
Ook zijn alhier twee oude mannen die moeten onderhouden worden wat tot hunne gezondheid en kranke
noodig is te onderhouden en word tot laste gerekend op drie hondert gulden f 300.
Aan mijn zusters met namen Hendriena en Janna ieder f 50.
En ieder een koebeest, Hendriena ook f 50.
De omloopende schulden bedraagen f 200.
Tot laste van den boedel bedraagt f 950. Zoo dat de waarde des boedels zijnde f 1295.
De schuld daar afgereekend zijnde f 950. Overblijft f 345.
Zoo dat deeze na duidelijke voorleezing onderteekend of die niet schrijven kunnen worden gehandmerkt.
Harmen Kooyers als momber, Jan Harmen Smitjans als mombaar, Berent Rierink als getuige, Wolter

Hoevink als getuige.
Dat op deeze eventaris na ons beste geweeten alles opgesteld is wat door Arent Jan Oolbrink en zijn
overleeden echtvrouw Hendrina Overbeek is bezeeten en nagelaaten, zulks attesteren wij als nabuuren van
Oolbrink. Berent Rierink als nabuur, Wolter Hoevink als nabuur.
Stokkum den 4 october 1804.
Dewijl door het overlijden van Janna Ikkink op Ziggers dezelve heeft nagelaaten bij haaren eersten
man Gerrit Hendrik Ziggers deeze twee kinderen met naamen Tonis en Jenneken en bij haaren
tweeden man Hendrik Jan Overbeek heeft nagelaaten deeze drie kinderen met naamen Gerrit
Hendrik en Jan en Geertruy.
Zoo vind genoemde Hendrik Jan Overbeek hem volgens landrecht verpligt om voor en aleer hij hem
wederom in den echt te begeven kan als vooren behoorlijke kinderscheidinge en momberstellinge tusschen
hem en zijne kinders zoo als zij hier bovengenoemde zijn. Gelijk dezelve met en onder toestemminge en
goedvinden van de naaste bloedverwanten van zijne overleedene vrouw en de verkooren mombaaren
Zwier Ikkink en Harmen Kooyers doet bij deezen manieren als volgt.
Eerstelijk nadat de mombaaren neffens twee nabuuren als getuigen den inventaris de goederen met de
belasten schulden naauwkeurig nagezien en opgerigt hebben is goedgevonden dat de bovengenoemde
kinders met namen Tonis zal hebben tien gulden en een koffer, de dochter Jenneken genaamd zal hebben
bedden met veeren behoorlijk gevuld nabuurlijke wijze, vier lakens met een woord de bedden met haar
toebehoor, nog een bruidkleet nabuurlijker wijze en haar moeder kiste. Deeze zoon Tonis zal het beloofde
hebben wanneer hij het noodig is en de dochter Jenneken zal dit beloofde genieten als zij koomt te
trouwen of vijf en twintig jaaren oud geworden is.
Deeze drie kinders met naamen Jan Hendrik en Jan en een dochter Geertruy genaamd, de twee zoons Jan
Hendrik en Jan ider tien gulden en idem een koffer, de twee hier bovengenoemde zoons zal ieder een
handwerk leeren of laaten leeren, de dochter Geertruy zal hebben een nieuwe kiste en bedden en een
bruitkleet ten vollen zoo als Jenneken hier vooren is beweezen. Zoo zal Geertruy ook ten vollen hebben de
kiste als zij vijftien jaaren oud geworden is, de kleeren zoo als zij haar moeders kiste bevonden worden zal
Geertruy en Jenneken ider half hebben.
Ten tweeden zoo het mogte gebeuren dat eene of meer van deeze hier vooren genoemde kinders koomt te
sterven zal haare nalaatenschap nader is verstaan zoo dat het versterven zoo er een of meer van de
kinderen koomt te sterven zal de nalaatenschap tot huis beste verblijven voor een nabuurlijke
begraffenisse om behoorlijk ter aarde te besteeden zal al haare nalaatenschap tot huis beste verblijven.
Ten derden de binnen genoemde mombaaren neemen door deezen aan om met het voordeel en welzijn van
de minderjaarige kinders in allen opzigte te bevorderen en handhaven en deeze maagscheidinge of
momberstelling volgens landregt laaten registreeren ten prothocoll van deezen wel edelen gerigte.
Ten vierden de vader van de onmondige kinders Hendrik Jan Overbeek neemt aan om boven de beloofde
penningen en goederen deeze gemelde kinderen na vermoogen op te voeden en behoorlijk ter school te
besteeden om leeren en schrijven te laaten leeren.
De hier vooren genoemde kinders zullen alhier een vrijen ingang hebben en behouden en zullen
onderhouden worden in eeten en drinken en wollen, met een woord al wat tot hun gezondheid en
krankheid noodig is te onderhouden tot dat koomen te trouwen; de ingang zal zijn alhier op het plaatsjen
Ziggers onder Stokkum.
Tot een onderpand voor deeze voorbeloofde penningen en goederen zal verbonden blijven een stukjen
bouwland in de Woerd geleegen het Oude Kampjen genaamd.
En om te strekken na behooren van de vader des kinderen Hendrik Jan Overbeek en de mombaren neffens
eenige der naaste bloedverwanten bijgeroepen getuigen onderteekend op het plaatsjen Ziggers onder
Stokkum geleegen op dato den 15 november 1804.
H.J. Overbeek vader des kinderen, Zwier Ikkink als mombar, Harmen Kooyers als momber, Hendrik
Roelvink als getuige, Arent Jan Fokkers als getuige.
Inventaris van de goederen door Hendrik Jan Overbeek op Ziggers en Janna Ikkink in echt te zaamen
bezeeten.

Eerstelijk een stukjen bouwland in de Woerd het oude kampje genaamd oostwaard onder Stokkum
geleegen groot ongeveer drie schepel gezaay waard ongeveer f 150.
Een stukjen bouwland in de es de Middelbree genaamd groot twee schepel gezaay waard ongeveer f 100.
Een stukjen bouwland in den es den Mijgen genaamd groot ruim 1 schepel gezaay waard ongeveer f 75.
Een gaardeken aan Hoevink gaarden met de eene zijde en met de andere zijde aan den gemeenen weg,
groot ongeveer twee schepel gezaay waard ongeveer f 100.
Huis en hoff waard ongeveer f 300.
Aan roerende goederen
Drie koeie en drie kalver te zamen waard ongeveer f 115.
Twee varkens waard ongeveer f 15.
Een inboedel bestaande in klok en kaste, pot, panne, cooper, tin, bedden met haar toebehoor en verder al
wat name heeft, te zamen waard ongeveer f 75.
Bezaay op het land waard ongeveer f 20.
Te zamen f 950.
Schuld tot laste van den boedel hiervooren gemeld
Debet wegens opgenomen capitaal met de intres f 600.
Aan Gerrit Ziggers wegens vaderlijk en moederlijk goed zoo als hem beweezen is f 106.
Aan Tonis Ziggers f 6.
Met een woord de omlopende schulden bij den eenen en anderen debet f 50.
Te zamen f 762.
Zoo dat de waarde des boedels zijnde f 950.
De schulden daar af gereekend zijnde f 762.
Over blijft f 188.
Hendrik Jan Overbeek, Zwier Ikkink als momber, Harmen Koyers als momber.
Dat op deeze inventaris na ons beste geweeten alles opgesteld is wat door Hendrik Jan Overbeek en Janna
Ikkink is bezeeten en nagelaaten, zulks attesteeren wij als nabueren van Ziggers.
Hendrik Roelvink als nabuur, Arent Jan Fokkers als nabuere.
Stokkum den 15 november 1804.
De hier ondergeteekende moeder des bruids lag tijden dat hetgeene zij alhier te Goor te doen hadde haar
mag geschieden. De reeden waarom zij alhier niet gekoomen is zijn die dat zij niet al te wel is.
Dit is het Y mark van Harmken Roesink eigenhandig getrokken, zulks getuige wij Hendrik Roelvink en
Arent Jan Fokkers.
Stokkum den 15 november 1804.
Dewijl door het overlijden van Gerrit Vruwink denzelven heeft nagelaaten zijn vrouw en twee
kinderen met namen Jan en Hermen en alzoo het de noodzaakelijkheid vereischt dat tusschen de
weduwe van wijlen G. Vruwink zijnde Hermina/Willemina Vruwink (Roelvink) en haare genoemde
kinderen bij forme van maagscheidinge, mombaarstelling en kinderscheidinge worde gedaan. Zoo is het
dat Hendrik Roelvink en Hendrik Vruwink als mombaaren en voogden van gemelde onmondige pupillen
ter eener en de weduwe Hermina Vruwink ter andere zijde zijn overeengekoomen omtrent de goederen
door Gerrit Vruwink nagelaaten als volgd.
Eerstelijk de weduwe bovengenoemd zal alle roerende en onroerende goederen met alle derzelver lusten
en lasten in eigendom behouden en daarvan uitkeeren aan ieder van haare kinderen bovengemeld als zij
koomen te trouwen of vijf en twintig jaaren oud zijn hondert twee en twintig gulden en tien stuiver, zegge
f 122-10.
Daar en boven zullen genoemde kinderen op het erve Vruwink worden opgevoed, behoorlijk ter school
worden gezonden om leezen en schrijven te leeren en zoo lange zij ongetrouwd zijn een vrijen ingang op
het erve Vruwink genieten en bij ziek of zugtig worden behoorlijk na huis vermoogen verpleegd worden.
Tot een hypotheek en onderpand van het in deezen toegelegde aan de genoemde kinderen word verbonden
den Vlier gaarden en het Nieuwe slag en verder den inboedel des huizes.
De voogden deezer onmondige pupillen die alles tot nut en voordeel van dezelve na redelijkheid

gecontracteerd hebben, neemen aan om voor den gerichte van Kedingen deeze nader te bekragtigen en een
dubbelt over te geeven en vervolgens haar submitteerde om als getrouwe voogden te doen zoo als na
landrechte vereischt word.
Ten welken einde wij deeze om te strekken na behooren onderteekend hebben op het erve Vruwink in
Stokkum op dato den 12 february 1805.
Hermina Vruwink, Hendrik Roelvink als mombaar, dit is het Y van Hendrik Vruwink als mombaar, Jan
Nihuis als getuige, Berent Wennink als getuige.
Inventaris van alle roerende en onroerende goederen zoo als Gerrit Vruwink en Harmina Vruwink te
zamen in echte bezeeten hebben op het erve Vruwink in Stokkum en door het overlijden van Gerrit
Vruwink aan Hermina Vruwink en haare kinderen zijn nagelaaten met alle deszelfs lusten en lasten.
Vaste goederen
Den zoogenaamden Vliergaarden geleegen tusschen Haargeerts en Haarjan groot ongeveer een dagwerk
hooyland getaxeert op f 100.
Het Nieuwe slag groot ongeveer een dagwerk hooyland geleegen in het Stokkumerbroek bij de Kooye f
75.
Roerende goederen
Vijf koeyen f 150.
Twee veersen f 40.
Zeven kalveren f 40.
Drie paarden f 150.
Vijf varkens f 35.
Twee wagens en verdere bouwgereedschap f 35.
Een geringen bouwmans inboedel f 100.
De rijkdom des boedels f 725.
Tot laste van deesen boedel word bevonden
Aan den heer J.W. van Heekeren tot Overlaar wegens pacht van het erve Vruwink f 100.
Aan loon van twee knegten en een meid f 135. Te samen f 235.
Dus blijft zuiver over f 490.
Dat op deeze inventaris alle goederen van gemelden boedel met de schulden van denzelven gebragt en na
waarde getaxeerd zijn, zulks attesteeren wij ondergeschreven.
Actum Stokkum den 12 febr. 1805.
Harmina Vruwink, Hendrik Roelvink als mombaar, dit is het merk Y van Hendrik Vruwink momber, Jan
Nihuis als getuige, Berent Wennink als getuige.
Heeden dato ondergeschreeven is tusschen Hendrik Straatemans op het plaatsjen Schoppers in Elsen
woonagtig weduwenaar van wijlen Janna Schoppers ter eene en Jannes Schoppers en Arent
Thijmans als voogden over de twee minderjaarige kinderen van Hendrik Straatemans bij gemelde
zijne wijlen vrouw Janna Schoppers in echte verwekt met naamen Jan Hendrik en Harmina ter
anderen zijde de volgende erfkinderscheidinge gemaakt en opgerigt.
Verpligt zig de vader gemelde zijne kinderen in des Heeren vreese op te brengen, behoorlijk ter school te
laaten gaan en verder in alles na vermoogen te onderhouden zoo van eeten en drinken, linnen en wullen
kleederen tot dat zij zelve in staat zijn voor hun kost en kleederen te winnen en verdienen. En daar en
boven zullen de kinderen een vrijen ingang ten huize behouden in val van ziek of zugtigheid zoo lang zij
ongetrouwd blijven.
Word aan de kinderen voor hun moederlijk goed toegedeelt en beweezen ieder een somma van vijf en
twintig guldens, zegge f 25 en daar en boven aan de zoon Jan Hendrik vijftien gulden in plaats van een
kleed en een kist van vier voet groot en aan de dochter Harmina boven de voorzeide vijf en twintig
guldens een paar linnen bedden met zijn toebehooren nabuurlijk gelijk, beneffens een kist van vier en een
halve voet en de kleederen van haar wijlen moeder waarvan een inventaris door de voogden zal worden
geformeerd, al hetwelke de kinderen zullen kunnen vorderen en aan hun zal moeten worden uitgekeerd
wanneer dezelve vijf en twintig jaaren oud geworden zijn of eerder mogten koomen te trouwen;

uitgenoomen de aan hun gemaakte kist die aan ieder kind zal moeten gegeeven worden wanneer zij uit het
huis koomen om een ander te dienen, als ook de kleederen aan de dochter gemaakt van haar wijlen moeder
die haar zullen moeten uitgereikt worden wanneer de voogden zulks ten meesten nutte en voordeel van dit
hun pupil zullen oordeelen.
En zoo het gebeurd dat een van de kinderen voormeld ongetrouwd of zonder lijfserven na te laaten koomt
te overlijden en als dan nog tot laste van zijn ouders in huis is, zal ook het aan hem of haar vermaakte tot
huis beste verblijven voor een eerlijke begraffenis; edog wanneer een der kinderen buitens huis of niet
meer ten laste der ouderen zijnde koomt te sterven zal het aan hem of haar vermaakte van het een op het
andere vererven en versterven.
Verbindende wijders de vader hetgeen aan de kinderen in art. 2 is toegedeelt en beweezen alle zijne
gereede en ongereede goederen, actien en crediten, geene uitgezondert en bovendien het plaatsjen
Schoppers met zijn onderhoorige landerijen, ap en dependentien, ten einde zig daar aan ter zijner tijd in
cas van misbetaaling kost en schadeloos te kunnen stellen.
Eindelijk verklaard der kinderens aanstaande stiefmoeder Diena Hofmans bij handmerking deezes
welgemelde pupillen voor haar eygen aan te neemen en beloovende tot hunne opvoeding te zullen
toebrengen hetgeen een moeder verpligt is na haar vermoogen.
Waarmeede deeze kinderscheidinge is geslooten en door de vader, aanstaande stiefmoeder en voogden
beneffens getuigen geteekent of gehandmerkt.
Actum Goor den 7 maart 1805.
Dit is het Y merk door Hendrik Stratemans eygenhandig getrokken, dit merk Y is door Diena Hofmans
eygenhandig getrokken, dit merk Y is door Jannes Schoppers als momber zelfs getrokken, dit merk Y is
door Arent Thijmans als momber zelfs getrokken, Willem Letink getuige, Arnoldus de Lat als getuige.
Nadat de vader, voogden en stiefmoeder voormelt de verklaaring als na rechte hebben afgelegd word
deeze mombaar en kinderscheiding van gerichtswegen geapprobeert.
Goor den 7 maart 1805. Wilhelm Hulsken richter.
Op huiden dato hier ondergeschreeven is gehouden en geslooten een wettig accoord, maagscheidings
contract ingegaan door contrahenten namelijk Berendina Tijooink weduwe van wijlen Gerrit Tijooink
(Senkeldam) ter eender en haare vijf kinderen namelijk Berentdyn ende Arent en Jan en Wilmina
en Jenneken zoo zij bij haaren salliger eheman voornoemt echtelijk verwekt en gegenereert en wegens
deszelfs minderjaarigheid geassisteert door bloedverwanten en aangestelde mombayren hier onderteekent
ter andere zijde. Ende dat om en over het vaderlijk goedt van opgemelde kinderen geconditioneert en
gescheiden in der minne in voegen om te strekken na behooren.
En is eerstelijk beslooten dat de opgemelde vijf kinderen van wijlen Gerrit Tjooink zullen hebben voor
hun vaderlijk goet yder, voor eerst de dochter Berentdine zal haar vaders kiste hebben en de twee zoons
met name Jan en Arent die zullen haar vaders kleed hebben te deelen en de twee dochters met namen
Jenne en Wilmyne zullen hebben voor haar vaders goet yder een somma ad 5 gulden, zegge vijf gulden.
Welke goederen de kinderen zullen vervallen weezen als zij 18 jaaren oud zijn. Vervolgens in en blijft de
moeder verpligt om de overgemelte kinderen te versorgen en verpleegen, in behoorlijk eeten en drinken,
linnen en wullen ter tijd dat zij haar kost en nooddruft zelfs natuurlijk kunnen winnen. Ook de kinderen
laaten leesen en schrijven laten leeren na behooren en dan nog op te trekken in de vreeze Gods en
christelijke duegden en godsdienst en dezelve geplant ende daar hun het rijke christy vermeerdert en
opgebouwt mag worden. Blijvende de kinderen niet te min gehouden gehoorzaam en onderdanig te zijn en
goeden raad te volgen en onderwijl aan te neemen. En als de kinderen koomen te sterven zonder lijfserve
zoo zal haare gemaakte goederen te huis beste verblijven.
Zoo is deeze maag of kinderscheidinge geaccordeert en vast beslooten zonder arg of list van ouders en
nabestaande bloedverwanten wettig onderteekend.
Datum Elsen op het erve Tijooink den 27 maart 1805.
Berentdina Tjooink als moeder van de kinderen haar Y merk gezet, Wolter Jan Krommendam
(Senkeldam) als mombaar zijn Y merk zelfs gezet, Jannes Tjooink als mombaar zijn Y merk gezet, Jan
Meyers als getuyge, Gerrit Roossink als getuige zijn Y merk gezet.

Nadat de moeder en voogden voormelt de verklaaring als na rechten hadden afgelegd word deeze momber
en kinderscheiding van gerichtswegen geapprobeert.
Goor den 30 maart 1805. Wilhelm Hulsken richter.
Alzoo door het overlijden van Jenneken Menges dezelve heeft nagelaaten haaren man nu
weduwenaar Harmen Potman op het Oinges een kind genaamd Jan Hendrik en bovengemelde
Harmen Potman zijn broodwinning met zijn kind niet na behoren kan waarneemen tenzij hij syg wederom
verander, dog zulks niet kunnende doen voor en aleer behoorlijke kinderscheiding en mombaarstelling
gedaan heeft. Zoo zijn Hendrik Menges en Albert Potman tot voogden en mombaaren van gemelde kind
gekoren en met Harmen Potman overeengekomen als volgt.
Eerstelijk terwijl de goederen bestaande in het bezay, het bezay op het land waardig bevonden 200 gulden.
En 2 peerde en wagen waardig 95 gulden.
5 koebeesten groot en klein waardig 100 gulden.
2 varkens waardig 28 gulden.
En den inboedel des huizes waardig 110 gulden.
Te zamen waardig bevonden f 533.
Waartegen hij an zijn broeders en zusters en an andere an schult is f 160.
Zoo zijn de meergemelde voogden met den weduwenaar overeengekomen dat Harmen Potman alle de
gemelde goederen zal behouden met deszelfs schulden en aan gemelde kind zal geven voor zijn
moederlijke goed benevens de opvoeding na vermogen in kost en klederen en behoorlijke ter school
besteeding en aan gemelde kind Jan Hendrik zijn moeders kiste met de klederen en als 15 jaar oud is
geworden, dan een koebeest van 15 gulden of 5 gulden an gelt; nog hier en boven een somma van 135
gulden van 20 stuiver het stuk en als 18 jaar oud is dan zal hij daar intresse van genieten en als 25 jaar oud
is dan zal hij zijn capitaal kunnen opeischen of eerder als hij kwam te trouwen. En als bovengemelde kind
daar zin in heeft om een ambagt te laaten leeren, dit kind ziek of zugtig worde een vrijen toegang in het
huis onderhouden worden in eeten en drinken.
Ten tweeden tot een hypotheek en onderpand van het beloofde word gesteld den geheelen boedel niets
uitgezondert.
Ten derden de voorengemelde voogden verbinden zyg door onderteekening dezes om nader verklaring
voor den edele gerigte van Kedingen te doen en als getrouwe voogden verpligt zijn alles te doen wat tot
behoorlijke handhaving dezer onmundige pupille behoort te geschieden.
En om te strekken na behooren is deze door den weduwenaar en voogden ondertekent op het plaasjen
Onges in Harke den 5 aprillis 1805.
Dit is het Y mark van Harmen Potman als vader van het kind, dit is het Y mark Hendrik Menges als
mombaar, dit is het Y mark Albert Potman als mombaar, Jan Wijemerink als getuige, J.H. Scholten als
getuige.
Nadat de voogden hier voorengemeld de verklaaring na landregte hadden afgelegd is voorenstaand
momberstelling en kinderscheiding van gerichtswegen geapprobeerd.
Actum Goor den 6 april 1805. H. Smits verwalter richter.
Op heden den 6 may 1805 is er een vriendelijk maagscheid gemaakt tussen Jan Meendrink (Breukink)
wedunaar van wijlen Maria Mendrink (Wannink) en zijn minderjaarig dogtertjen met naame
Hendrica Meendrink. Zoo vind genoemde weduwnaar Jan Meendrink hem volgens landregt verpligt om
voor en aleer hij zig wederom in den echt begeven kan als vooren behoorlijke kinderscheidinge en
momberstellinge tussen hem en zijn kind bij Maria Meendrink nu overleeden geprocreert, gedaan te
hebben gelijk deze met en onder toestemminge en goedvinden van de naaste bloedverwanten van zijne
overleedene vrouw en de verkoorne mombaren Jan Hoestink en Tonis Meengs doet bij deezen op
manieren als volgt.
Eersten nadat de mombaaren neffens twee nabuuren als getuigen den inventaris de goederen met de
belasten schulden naauwkeurig nagezien en opgerigt hebben, is goedgevonden dat het kind door Jan
Meenderink en zijn overleeden vrouw Maria Meendrink is tans nagelaaten genaamd Hendrica, voor haar

moederlijk goed zal hebben f 2000, herzegge twee duizend gulden; als meede een koe naast de beste, als
meede twee bombazijn bedden ende kussens en peuluwen daarbij behooren, als meede met veeren gevuld
nabuurlijker wijze, vier paar laken, vier paar kussen, als meede een bruitskleed, een zwart razemerrokken
kleed en handschoenen, als meede een kante van vier gulden, als meede eenen zijden schordeldoek, als
mede een wiel, als mede vier stoelen, als mede twintig elle pellen, als mede twintig elle breeddoek en tien
ellen tierentij, als mede tien ellen gansogen, als mede zestig elle smaldoek, als mede een stukke vlassen
doek van vijftien elle, alle jaar van jaar tot jaar. Het neemt zijn aanvank met den twaalfden may 1805.
Ten tweeden het gemelde kind zal de intresse van de bovengenoemde somma twee duizend gulden hebben
als zij twintig jaar oud geworden is, met naame Hendrica Meendrink, als mede twee schaapen bij den drop
ten allen tijde de schapen zal zijn hem moeten geven, als mede zijn moeders kiste met de kleeren zoo als
zij nu bevonden word.
Het kind zal alhier op het erve Meendrink ten allen tijde onderhouden worden in eeten en drinken, linnen
en wollen, met een woord alles wat tot lighaams onderhoud noodig is, hem leezen en schrijven te laaten
leeren en zoo veel moogelijk is in des Heeren vreeze op te voeden en hem naayen en breiden laaten leeren.
Indien het kind ongetrouwt blijft en zijn vader Jan Meendrink in het leeven blijft, zoo zal het hier moeten
blijven, maar indien zijn vader kwam te sterven zal het met zijn goed moogen gaan waar het haar belieft
en haar welgevallen.
Blijvende vervolgens het kind in den boedel, zoo van vaders goed omme met die uit des vaders aanstaande
tweede bedde mogten geteeld worden, in gelijken grade te treeden.
De binnen benoemde mombaren neemen door deezen aan om met het voordeel en welzijn van het
onmundige kind in allen opzigte te bevorderen en derhalven deeze maagscheid of momberstellinge
volgens Overijssels landregten laaten registreeren ten prothocoll van dezen wel edeler gerigte. De heer
rigter van Kedingen worde verzogt om dezen te mogen approberen. De vader van het onmundige kind
neemt aan om beloofd moederlijk goed zullen tot een onderpand en hipotheecq zal verbonden blijven een
stukke bouwland den halven Kloeken kamp naast Zwiers land in den Dijker es, als mede den Bargs kamp
geleegen met eene zijde langs weg en met de eene aan Loos landen ook aan de weg, als mede een stukke
bouwland in den dorper es geleegen met de oostzijde aan Kloos land, met westzijde aan Bruikink land, als
mede een hooyland met de eene zijde aan Schrijvers haverland met de andre zijde aan Krabbenbos slag.
In oirconde der waarheid is deeze geteekend in bijzijn van twee getuige op het erve en goed Meendrink
onder Markelo geleegen op dato den 6 may 1805.
Jan Meendrynk als vader, Jan Hoestink als mombar, Tonys Meengs als mombar, Gerrit Bouhuis als
getuige, Jan Hendrik Kloeke als getuige.
Nadat de vader en voogden de verklaaring als na rechte hebben afgelegd word deeze momberstelling en
kinderscheiding van gerichtswegen geapprobeert.
Goor den 7 may 1805. Wilhelm Hulsken richter.
Inventaris van de goederen door Jan Meendrink en zijne overleede vrouw Maria Meendrink op het erve
Meendrink in echte zamen bezeeten.
Een stuk bouwland den Leunk kamp genaamd groot ongeveer twee mudde gezaay waard ongeveer f 500.
Een stukke den halven Kloeken kamp ongeveer zes schepel gezaay waard ongeveer f 350.
Een stuk bouwland in dorper es geleegen groot ongeveer vijf schepel gezaay waard ongeveer f 300.
Een stukjen bouwland in den Dijker es geleegen groot ongeveer zes spins gezaay waard ongeveer f 100.
Een stukjen bouwland agter Bruikink kamp in den Dijker es groot ongeveer twee schepel gezaay waard
ongeveer f 100.
Een stukjen bouwland agter op den Dijker es groot zes spind lands waard ongeveer f 100.
Een stukjen bouwland in Noord es gelegen groot drie schepel land waard ongeveer f 200.
Een stukke gaarden land in Bargs kamp groot ongeveer vier schepel gezaay waard ongeveer f 400.
Een hooyland geleegen bij den Vossebeld groot drie dagwerk waard ongeveer f 250.
Een hooyland genaamd het Nieuwe slag groot drie dagwerk waard ongeveer f 300.
Te zamen f 2600.
Aan roerende goederen
Drie paarden waard ongeveer f 200.

Agt koebeesten waard ongeveer f 300.
Drie guste beesten waard ongeveer f 75.
Zes kalvers waard ongeveer f 40.
Dertig schaapen waard ongeveer f 150.
Twee varken waard ongeveer f 30.
Te zamen f 795.
Een inboedel bestaande in een boerenboedel, bouwgereedschap, wage, ploeg, eegde en alle huisraad
waard ongeveer f 100.
Zodat de roerende goederen en den inboedel gereeken zijn op netto f 895.
Te zamen f 3495.
Schuld tot laste van de voorstaande goederen en inboedel zoo als hier vooren gemeld.
Schuldig bij den landheer f 400.
Aan de ontfangers verpondinge en contributie f 40.
Aan Hendrikus Warmelink land en beeste f 60.
Aan verdient loon aan knegten en meiden f 50.
Aan Arent Wensink f 10.
Aan Harmen Dijkink f 10.
Aan Jan Hendrik Heilerzig f 5.
Te zamen f 575.
Zoo dat de waarde des boedels zijnde f 3495.
De schulden daar af gereekent f 575. Over blijft f 2920.
Jan Meendrynk als vader van het minderjaarige kind, Jan Hoestink als mombar, Tonyes Meings als
mombar, Gerrit Bouwhuis als getuige, Jan Hendrik Kloeke als getuige.
Dat op deezen inventaris na ons beste geweeten alles opgestelt is wat door Jan Meendrink en zijne
overleede vrouw Maria Meendrink is bezeeten en nagelaaten, zulks attesteeren wij als nabuiren van
Meendrink.
Jan Hendrik Kloeke als nabuur, Gerrit Bouhuis als nabuur.
Alzo door het overlijden van Jan te Look deselver heeft nagelaaten zijn vrouwe nu weduwe Tuene
Worsink en 4 kinderen Harmen en Berent Jan en Jan Hendrik en Jenneken genaamd en
bovengemelde Tuene Worsink zijn brootwinning met de zijne niet na behoren kan waarnemen tenzij haar
wederom verandersate, dog zulks niet kunnende doen voor en aleer behoorlijke kinderscheiding en
mombaerstelling gedaan heeft. Zo sijn Jan Hendriek Worsink en Harmen Puesschers tot voogden en
mombaaren van genoemde kinderen gekomen en met Tuene Worsink overeengekomen als volgt.
Eerstelijk terwijl de roerende en onroerende goederen bestaande het erve Look in huis en schuere en
bouland en weiland getactschert en waardig bevonden f 4400.
En 3 paarde waardig f 100.
En 4 koejen en 5 kalveren waardig f 210.
En wagens en ploeg en boumansgeritschap waardig bevonden f 50.
1 varken f 10.
En den inboedel des huisses waardig f 50.
Dus te same f 4820.
Waartegen an schult bevonden 4500 gulden.
Zo zijn de meergemelde voogden met de weduwe overeengekomen dat Tuene Worsink alle de gemelde
goederen zal behouden met desselfs schulden en aan de genoemde kinderen sal geven voor haar vaderlijke
goed beneven de opvoeding na vermogen in kost en klederen en behorelijk ter school gaan. En de jonge
Harmen 25 gulden en een gust beest en het beest dat zal hem gegeven worden als 18 jaar zal out geworden
zijn en de 25 gulden als 25 jaar out is. En an Berent Jan en Jan Hendrik ook als het an Harmen is toegesat.
Een an Jenneken bedde met zijn toebehoor en 25 gulden en die zal haar gegeven worden als 25 jaar out is,
hetwelke hem zal gegeven worden als zij koomt te trouwen en yder kind ook een kiste. Ook zullen deze
kinderen siek of suegtig zijnde altoos haaren vrijen toegang in het huis hebben, in eten en drienken

onderhouden zo als het huis vermag.
Ten tweden tot een hipotheek en onderpand van het beloofde word gestelt de Looker tiende de welke van
Heilersig is angekogt.
Ten derden de vooren gemelde voogden verbinden zyg door ondertekinge deses om nader verklaringe
voor den edele geriegte van Kedinge te doen en als getrouwe voogden verpliegt zijn en alles te doen wat
tot behoorlijke handhavinge dezer onmundige pepillen behoort te schieden.
En om te strekken na behoren is deze door de weduwe en voogden ondertekend in de boerschap Harke
den 11 december 1805.
Dit is het Y mark van Teune Worsink als moeder van de kinderen, Jan Hendrik Worsink als momber, dit
is het Y mark van Harmen Pusschers als mombaar, Jan Wimerinck als getuige, Lammert Dalewijk als
getuige.
Nadat de moeder en voogden voormelt de verklaring als na regte hadden afgelegt word vorenstaende
mombaer en kinderscheidinge van gerigtswegen geapprobeert.
Goor den 14 dec. 1805. Wilhelm Hulsken rigter.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Op heeden den 26 february 1806 is tusschen Maria Gelkink weduwe van wijlen Jan Hendrik Wansink
ter eener en haar dogtertjen Willemina Wansink door dezelve in echte geprocreerd, waarover als
voogden opkomen Gerrit Wansink en Willem Gelkink en dus deeze in die qualiteit ter anderen zijde over
het vaderlijk goed van voorzeide hun pupill de volgende erfkinderscheidinge gemaakt en opgerigt.
Ten eersten verpligt zig de moeder gemelde haar dogter in des Heeren vreeze op te voeden, behoorlijk ter
school te laaten gaan en verder in alles na vermoogen te verzorgen totdat zij in staat is haar eygen kost te
winnen.
Ten tweeden is na een naauwkeurig opneeming en taxatie des boedels volgens bijgaanden inventaris
bevonden dat den zuiveren rijkdom van dien bedraagt een somma van f 800 en dienvolgens door de
moeder en voogden overeengekoomen dat de dogter Willemina voornoemd voor haar vaderlijk goed zal
trekken en genieten eene somma van vier hondert guldens, zegge f 400. En daar en boven een behoorlijk
uitzet bestaande in een koe, een kiste, een twilbuuren bedde en twee dito kussens, mitsgaders een linnen
bedde met twee kussens en peuluwen, alles behoorlijk met veeren gevuld, drie paar lakens en drie paar
kussensloopen met de binnenwerk of kanten, veertig ellen smaldoek, tien ellen breeddoek, tien ellen
gansoogen, vijf ellen pellen, vijf ellen tierentijn; voorts een zwart kleed bestaande in een rasdemarokken
jak, een sergededamen schort, een zwart zijden schorteldoek, een paar zwarte handschoenen, een paar
zwarte koussen, een neelteldoekse doek en een muts met kant; dan nog een spinnewiel en een paar stoelen.
Ten derden zal de dogter dit een en ander bij artikel 2 aan haar vermaakte kunnen eisschen en vorderen
wanneer zij den ouderdom van vijf en twintig jaaren zal hebben bereikt of eerder mogt koomen te
trouwen.
Ten vierden zullende de dogter nog thans van de aan haar vermaakte en beweezen som van f 400 de rente
kunnen trekken en vorderen wanneer zij den ouderdom van twintig jaaren heeft bereikt tegen drie guldens
ten hondert in het jaar bereekent en dus daar van het eerste jaar verscheenen zijn zoodra zij twintig jaaren
oud is en zoo vervolgens tot de erlegging en afbetaaling der hoofdsom van jaar tot jaar.
Ten vijfden waar en tegens de moeder behouden en voortaan in vollen eygendom bezitten zal alle
roerende en onroerende goederen, actien en crediten, zoo en invoegen als zij dezelve met haaren wijlen
man voormeld in gemeenschap bezeeten heeft zonder eenige uitzondering hoe genaamd.
Ten zesden verbind de moeder, onder adsistentie zoo veel noodig van Harmen Coenderink als mombar, tot
securiteit der voogden en derzelver pupill voor het aan hetzelve vermaakte twee stukjes land den Kloots
kamp genaamd groot ongeveer een mudde zamen tusschen Jan Volkerink en Heutemans landerijen ten
eynde daar aan in cas van onverhoopte misbetaaling, zoo van capitaal als interessen en het verdere
beweezene en vermaakte uitzet, zig ter zijner tijd kost en schadeloos te kunnen stellen en verhaalen.
Waarmeede deeze kinderscheidinge is geslooten zullende dezelve ten fine van approbatie aan den gerichte
van Kedingen worden gepresenteert. En is deeze door de moeder, voogden en bij zijnde getuigen
geteekend of gehandmerkt.

Actum op het erve Wansink in Beusbergen den 26 febr. 1806.
Dit is het Y merk van Maria Gelkink weduwe wijlen Jan Hendrik Wansink zelfs getrokken, Harmen
Koenderink, Gerrit Wansink als mombaar, Willem Gelkink asl voogd, Jan Dijkink als getuige, Jan Greven
als getuige.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Inventaris van den boedel door wijlen Jan Hendrik Wansink en zijn nagelaaten weduwe Maria Gelkink in
gemeenschap bezeeten en door de eerstgemelde met de dood ontruimd en nagelaaten.
De vaste goederen bestaan in:
Twee stukjes land den Kerkdijks kamp genaamd tusschen de landen van Egbers en Reurslag geleegen zo
men groot een mudde lands getaxeerd op f 400.
Een stukjen in den Morsgaarden groot circa een schepel lands tusschen Wannink en Schreurs landen op f
100.
Een stukjen agter Ikkink kamp groot ongeveer een schepel tusschen Meengs en pastorien land op f 100.
Twee stukjes den Kloots kamp genaamd tusschen Jan Volkerink en Heutemans landerijen waarvan de
moeder van wijlen Jan Hendrik Wansink voormeld Geertjen Wannink (Bennink) op Wannink de reveuen
trekt zoo lang zij leefd, getaxeert op f 300.
Te samen f 900.
Voorts de gereede goederen ende volgende als volgt:
Twee paarden getaxeerd op f 80.
De bouwerije zijnde de gewassen op den landerijen en wat daar verder onder gehoord na aftrek der pagt
op f 300.
Vijf koebeesten op f 150.
Vijf guste beesten f 100.
Den inboedel en verdere gereedschappen op f 100.
3 kalveren f 40.
2 varkens f 30.
Te samen f 800.
Bedraagende dus den rijkdom of waarde der voormelde goederen f 1700.
De schulden waar en tegen zijn:
Aan Gerrit Wansink f 500 en aan Hendrika Wansink f 400. Te samen f 900. Zoo aan deeze beide bij
huwlijks voorwaarde tusschen Jan Hendrik Wansink en Maria Gelkink voormeld in dato den 30 may 1797
voor vaderlijk goed is vermaakt.
Blijvende dus zuiver over f 800.
Alles nog thans buiten en behalven de actien en crediten ten voordeele deezes boedels en de verdere
schulden ten laste van denzelven welk een en ander door de moeder Maria Gelkink weduwe Jan Hendrik
Wansink en de voogden voor derzelver dogter Willemina genaamd tegen malkanderen opgenomen en
opgemaakt zijnde bevonden is dat zig tegens elkanderen opweegen.
Aldus door ons ondergeschreeven na ons beste geweeten opgemaakt of opgenomen en getaxeerd.
Verklaarende de moeder voormeld nevens de voogden Gerrit Wansink en Willem Gelkink hunnen
weetens niets te hebben agter gehouden het welk op deezen inventaris niet genoemd of bereekent is en dat
de taxatie hier vooren gespecificeerd na ons beste geweeten is gedaan, onder voorbehoud nog thans dat
indien in het een of ander eenig abuis mogt zijn begaan, zulks ten allen tijde te kunnen en moogen
verbeteren.
Acum op het erve Wansink in Beusbergen den 26 february 1806.
Dit is het Y merk door Maria Gelkink weduwe Jan Hendrik Wansink zelfs getrokken, Gerrit Wansink als
mombaar, Willem Gelkink als voogd, Jan Dijkink als getuige, Jan Greven als getuige.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Op heeden den 27 february 1806 is tusschen Janna Gelkink weduwe van wijlen Derk Hendrik
Rietman ter eener en Willem Gelkink nevens Berend Lonink als voogden over derzelver in echte
verwekte dogter Hendriena genaamd ter anderen zijde, over haar vaderlijk goed de volgende

erfkinderscheidinge gemaakt en opgerigt in deezes voegen.
Ten eersten dat de moeder voormeld zig verpligt voorzeide haare dogter in des Heeren vreeze op te
voeden, behoorlijk ter school te laaten gaan en verder in alles na vermoogen te verzorgen.
Ten tweeden bij opneeminge en taxatie des boedels na aftrek der schulden ten laste van denzelven volgens
bijgaanden inventaris gebleeken zijnde, dat den zuiveren rijkdom van dien bedraagt een somma van f 890,
zoo is tusschen de moeder en voogden overeengekoomen.
Ten derden dat de dogter voormeld voor haar vaderlijk goed zoude trekken en genieten een somma van
vier hondert caroly guldens, zegge f 400, met en beneffens een uitzet bestaande in een koe, zijn
overleeden vaders kiste, een linnen onderbedde met peulens en 2 dito kussens alles behoorlijk met veeren
gevuld, twee paar lakens en twee paar kussensloopen met binnenwerk of kant daarin; voorts een
bruidskleed bestaande in een rasdemarokken jak, een sargededammen rok, een zwart zijden schorteldoek,
een paar zwarte koussen, een paar zwarte handschoenen, een neteldoekse doek en een mutse met kant; dan
nog 40 elle smaldoek, vijf elle breeddoek, tien ellen gansoogen, tien ellen tierentijn en vijf ellen pellen en
eindelijk een wiel en een paar stoelen.
Ten vierden dat het pupil voormelde het in den voorigen articul aan haar bewezen zal kunnen eisschen en
vorderen zoodra het zelve den ouderdom van vijf en twintig jaaren zal hebben bereikt of eerder mogt
koomen te trouwen. Dog wanneer hetzelve verkiezen mogt het gemelde capitaal van f 400 langer te laaten
staan zal zij daarvan de rente kunnen vorderen tegen drie guldens ten hondert in het jaar.
Ten vijfden waar en tegen de moeder behouden en voortaan in vollen eygendom bezitten zal den geheelen
boedel, zoo roerende als onroerende goederen, obligatien, actien en crediten, zoo als zij denzelven met
haaren wijlen man Derk Hendrik Rietman voornoemd in gemeenschap bezeeten heeft en ook de schulden
ten haaren laste blijven.
Ten zesden verbind de moeder voor het aan haar dogter bij deeze acte beweezen vaderlijk goed een stuk
bouwland de Veldekes genaamd groot ongeveer zes schepels gezaay, mitsgaders den Bruinakker zijnde
meede bouwland en ongeveer drie schepel gezaay beide in den Noord esch geleegen. Dewelke zij daar
voor tot een speciaal hypotheecq en onderpand steld ten einde de voogden of het pupil zelve zig daar aan
ter zijner zoo wegens capitaal als interessen en verderen uitzet, kost en schadeloos zullen kunnen stellen.
Waarmeede deeze kinderscheidinge is geslooten, zullende dezelve ten fine van approbatie aan den
gerichte van Kedingen worden gepresenteert. En is deeze door de moeder, voogden en getuigen geteekent
binnen Goor dato als boven.
Janna Gelkink weduwe Rietmans, Willem Gelkink als voogd, Berent Lonink als voogd, Hendrik Smits als
getuige, Wolter Jalink als getuige.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Inventaris der gereede en ongereede goederen door wijlen Derk Hendrik Rietman en zijn nagelaaten
weduwe Janna Gelkink in gemeenschap bezeeten.
Vaste goederen
Een stuk bouwland in den Noord enk de Veldekens genaamd groot ongeveer zes schepel gezaay getaxeert
op f 300.
Een stuk bouwland in den Winterkamp den Gijsselkamp genaamd groot circa 6 schepel gezaay waardig
ongeveer f 300.
Een stuk bouwland in den Winterkamp Bolderman genaamd groot ongeveer 2 schepel waardig circa f 50.
Een dito in den Noord enk de Wissink kamp genaamd groot circa 2 schepel waardig ongeveer f 150.
Een dito in den Noord enk het Nieuwland genaamd groot circa 6 schepel waardig ongeveer f 275.
Een dito in den Noord enk den Start genaamd groot circa 3 schepel gezaay waardig ongeveer f 150.
Een dito in den Noord enk den Bruin akker genaamd groot circa 3 schepel waardig ongeveer f 125.
Een dito in den Noord enk de Woerd genaamd groot circa 6 spint waardig ongeveer f 50.
Een dito in den Noord enk de Woerd genaamd groot ongeveer 6 spint waardig circa f 75.
Een hooyland het Slag genaamd groot circa 4 dagwerk waardig ongeveer f 250.
Een dito meede het Slag genaamd groot ruim 1 dagwerk waardig ongeveer f 50.
Huis, schuur en hof Rietmans genaamd waardig circa f 500.
Te samen f 2275.

Roerende goederen, vhee etc.
Twee paarden getaxeerd op f 80.
Vijf koebeesten op f 150.
5 kalveren op f 50.
2 varkens op f 20.
2 wagens op f 50.
Ploeg, egede en verdere bouwgereedschap op f 10.
Den verderen inboedel des huizes te zamen op f 55.
Te zamen f 415. Zoo dat de waarde des boedels bedraagt eene somma van f 2690.
Waartegens de schulden zijn:
Aan de drie broeders en eene zuster van wijlen Derk Hendrik Rietman voornoemd Mannes, Jan Hendrik,
Derk en Aaltjen genaamd, te zamen een somma van f 1100 zoo aan dezelve bij maagscheidinge voor hun
ouderlijk goed is beweezen.
Aan de weduwe van wijlen Jan Hendrik Wansink (Maria Gelkink) een capitaal van f 450.
Een aan Jan Kempers een capitaal ad f 250.
Bedraagende dus de schulden f 1800.
Ten gevolge dat den suyveren rijkdom des boedels bedraagt een som van f 890.
Aldus door ons ondergeschrevenen opgemaakt en getaxeerd, verklaarende de moeder en voogden hunnes
weetens niet te zijn agter gebleven hetgeen op deezen inventaris had behooren gebragt te worden en de
taxatie na hun beste geweeten in redelijkheid te zijn gedaan, onder reserve nog thans wanneer naderhand
mogt blijken hier in eenig erreur te zijn begaan, dit ten allen tijde te kunnen en moogen redresseeren. Ten
welke oirconde deeze door de moeder en voogden is geteekend.
Actum Goor den 27 february 1806.
Janna Gelkink weduwe Rietmans, Willem Gelkink als voogd, Berent Lonink als voogd.
Op een zegel van 12 stuiver.
Alzoo door het overlijden van Wilhelmina Straaten dezelve heeft nagelaaten de wedunaar Anthonie
Ooms met een kind Wilhelmina genaamd en bovengenoemde wedunaar hem zijn broodwinninge
niet kan voortzetten zonder zig wederom in den echt te begeeven, het welke niet kan geschieden
alvoorens een wettige kinderscheidinge en momberstellinge zij gedaan tusschen hem en zijn
bovengemelde kind bij Wilhelmina Straaten in echte verworven. Zoo is het dat wij op heeden
ondergeschreven deeze kinderscheidinge en mombarstellinge tusschen gemelde Anthonie Ooms en zijn
onmondige kind Wilhelmina genaamd bij Wilhelmina Straaten echtelijk geprocureert, volgens landrechten
wettelijk gemaakt hebben op conditien als volgt met goedvinden der mombaren en nabuuren.
Eerstelijk Gerrit Straatemans (Hobbes) en Mannes Ooms neemen aan de mombarschap als getrouwe
mombaaren voor het onmondige kind voornoemd waar te neemen en te doen alles wat getrouwe
mombaren verpligt zijn te doen.
Ten tweeden de onmondige pupil door de bovengemelde Antonie Ooms en zijn overleeden vrouw
echtelijk verwekt zal volgens bevindinge voor moederlijk goed hebben de somma van twee hondert
gulden aan contant geld en twee bedden met haar toebehoor, een twiltogen en een linnen, twee paar
kussentogen, twee paar lakens, dertig ellen vlassen doek en zijn overleeden moeders kiste met de kleeren
daar in zijnde. Het welke alles aan haar zal moeten betaald worden als zij koomt te trouwen of twintig
jaaren oud zal zijn. En boven dit voornoemde zal het bovengemelde kind op het goed Wissink opgevoed
en groot gemaakt worden na huizes vermoogen in eeten en drinken; neffens kleedinge onderhouden
worden en behoorlijk ter schoole gezonden om leezen en schrijven te laaten leeren en verder in alle
christelijke deugden opgevoed te worden.
Ten derden de voornoemde mombaren Gerrit Straatemans en Mannes Ooms nevens de nabuuren Tonis
Volkerink en Willem Kerkemeyer verklaaren en neemen aan verder volgens landrecht gerichtelijk te
verklaaren dat het onmondige kind niet benadeelt is maar na waarde der goederen rijkelijk is toegelegt.
Alzoo Gerrit Straateman den bruidschat van Wilhelmina Straaten nog debet is, is goedgevonden dat Gerrit
Straaten en zijn huisvrouw Janna Straaten verbinden een gaarden bij Straten kennelijk geleegen aan Jan

Oongs zijn land en met de andere zijde aan de weduwe van Zwier Snellink haar land, groot ongeveer twee
schepel gezaay om daar aan kost en schadeloos verhaalen.
Wij ondergeteekende mombaaren neemen ook aan om van nu voortaan en gevolglijk tot nut en voordeel
van dit onmondige kind te doen alles wat getrouwe mombaren verpligt zijn te doen en ons na landrecht te
gedraagen in deezen, om deezen gerichtelijk te laaten prothocolleeren zoo en als de heer richter van
Kedingen zal goedvinden te behooren te bevestigen.
Actum Markelo den 29 may 1806.
Dit is het Y mark van Antonie Ooms als vader, dit is het Y mark van Gerrit Straaten als momber, dit is het
Y merk van Mannes Ooms als momber, dit is het Y merk van Janna Straaten, Tonis Voelkerink als
getuige, Wylm Kermyers als getuige.
Op een zegel van 12 stuiver.
Inventaris van de goederen door Antonie Ooms en zijn wijlen vrouw Wilhelmina Straaten op Wissink in
echte te zamen bezeeten.
Eerstelijk een stukke bouwland bij het huis geleegen groot ongeveer een mudde gezaay waard ongeveer f
200.
Een kampjen gaarden land bij het huis leggende waard ongeveer f 100.
Een stuk hofland den Kottink genaamd leggende aan het vlier en met het eene einde aan Gerrit Lucas zijn
land waard ongeveer f 400.
Een huis waard ongeveer f 50.
Ten tweeden aan roerende goederen
Twee koebeesten waard ongeveer f 50.
De inboedel des huizes bestaande in een gemeene katersboedel, een keetel en potten en verder huisraad
waardig ongeveer f 25.
Te zamen f 825.
Schuld tot laste van den boedel hier vooren gemeld
Aan Gerhardus Baan woonde in Geesteren debet wegens opgenomen penningen met de intres f 700.
Zoo dat de waarde des boedels zijnde f 825.
De schulden daar af gereekent zijnde f 700.
Blijft zuiver over de som f 125 nog tot voordeel van den boedel hetgeen aan Straaten nog staat ten profijte
van Anthonie Ooms.
Dit is het handmerk van Anthonie Ooms als vader van het kind zulks getuigen wij, dit is het mark van
Gerrit Straatmans als mombar, dit is het mark van Mannes Ooms als momber onderteekend, Tonis
Volkerink en Willem Kerkemeyers.
Dat op deeze inventaris na ons beste geweten alles opgesteld is wat door Anthonie Ooms en zijn
overleeden vrouw Wilhelmina Straaten is bezeeten en nagelaaten, zulks attesteeren wij als nabuur van
Wissink Tonis Volkerink als geytuige en Wylem Kerkmeyers als getuige.
1806 den 29 may te Markelo.
Op een zegel van 12 stuivers.
Erscheenen Antoni Ooms weduwenaar van wijlen Wilhelmina Straaten voordraagende dat voorneemens is
zig wederom te veranderzaten, derhalven tot voogden van zijn minderjaarige dochter bij zijn voormelde
wijlen ehevrouw in echte verwekt, had aangesteld Garrit Straaten en Mannes Ooms, verzoekenden dat
dezelve van gerichtswegen mogten worden geapprobeert. Zijnde voorts meede erscheenen voormelde
voogden en hebben de verklaaring als na rechte afgelegd.
Zoo word deeze mombaarstelling en daarbij overgegeeven kinderscheiding van gerichtswegen
geapprobeert.
Goor den 30 may 1806. Wilhelm Hulsken richter.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Dewijl door het overlijden van Gerrit van het Hoogeveen op Witten dezelve heeft nagelaaten
desezelfs in zijn leven geweezen ehevrouw Janna Lodeweges haare kinderen genaamd, de zoons
Hendrik, Jan, Hendrikus, Jan, Arend Jan, Arend, de dogters te weeten Janna, Hermina, Teune,

Jenneken, Jenneken, zijnde elf in het getal.
Zoo vind genoemde Janna Lodeweges haar volgens landrecht verpligt om voor en aleer zij haar wederom
in de egt begeven kan alvoorens behoorlijke kinderscheidinge en momberstellinge tussen haar en haar
kinderen, gelijk dezelve met en onder toestemming en goedvinden van de naaste bloedverwanten wijlen
haar overleeden man en de verkooren mombaaren Roelf Kwintenberg en Berend Lodeweges doet bij
deezen als volgt.
Eerstelijk nadat de mombaren neffens twee nabuuren als getuige den inventaris de goederen met de
belasten schulden naauwkeurig nagegaan en opgerigt hebben is goedgevonden dat de kinderen voor haar
vaderlijk en moederlijk goed de agt eerst genoemden eens voor al alles voor eens met namen Hendrik, Jan,
Hendrikus, Jan, Janna, Jenneken, Willemina, Teuntjen ieder drie gulden, maakt te zamen vier en twintig
gulden en zoo lang zij ongetrouwd zijn eenen vrijen ingank behouden in en op het plaatsjen Witten. Ook is
verstaan dat de dogter Janna onvermoogen tot dienen en dus alhier ook volstrekt in alles op den Witten
onderhouden in alle haar behoeften en zullen de genoemden kinderen in eeten en drinken, linnen en
wollen, met een woord alles wat tot haar onderhoud noodig is, onderhouden worden. En als zij ongetrouwt
koomen te sterven zal haar nalaatenschap ook tot huizes beste verblijven of tot wel tot Wittemans huis.
Het genoemde geld zal aan haar gegeven worden als zij koomen te trouwen of vijf en twintig jaaren oud
geworden zijn.
Ten tweeden zullen de drie laatste kinderen als Arend Jan, Arend en Jenneken ieder voor vaderlijke goed
hebben ieder drie gulden aan geld en een vrijen ingang behouden op het plaatsjen Wittemans en zullen in
eeten en drinken, ja in alles onderhouden worden en ook een vrijen ingang behouden.
Ten derden de binnen benoemden mombaaren neemen door deezen aan om het voordeel en welzijn van de
kinderen in allen opzigte te bevorderen en te handhaven en deeze maagscheidinge of mombaarstelling
volgens landregt laaten registreeren ten prothocoll van deeze wel edele gerichte.
Ten vierden de moeder van de kinderen Janna Lodeweges neemt aan om de kinderen boven beloofde
penningen na vermoogen op te voeden in de vreeze des Heeren en ook behoorlijk ter schoole besteeden
om leezen en schrijven te laaten leeren en in alle christelijke deugden op te kweeken.
En is deeze om te strekken na behooren van de moeder der kinderen Janna Lodeweges en de mombaaren
neeffens eenige der naaste bloedverwanten en geroepen getuigen onderteekend op het plaatsjen Witmans
onder Elsen geleegen op dato den 30 october 1806.
Dit is het Y merk van Janna Lodeweges moeder der kinderen, dit is het Y merk van Roelof Kwintenberg
als momber, dit is het Y merk van Berend Lodeweges als momber.
Dit voorstaande zijn ook te vreeden. Hendrik Hoogeveen Y zijn merk, Jan Hoogeveen zijn Y merk.
Zulks certificeeren wij Jan Muetgeers als getuige, Willem Nijmeyer als getuige.
Actum op de Borkeld den 30 october 1806.
Nadat de moeder en voogden voormelt de verklaaring als na rechte hadden afgelegt word deeze
momberstelling en kinderscheiding van gerichtswegen geapprobeert.
Goor den 31 october 1806. Wilhelm Hulsken richter.
Op een zegel van zes stuivers.
Inventaris van de goederen door wijlen Gerrit van het Hoogeveen en Janna Lodewegens in echte te zamen
bezeeten.
Alzoo alhier geen vaste goederen bevonden zal de invetaris in roerende en mobile goederen bestaande.
Eerstelijk twee koebeesten waard ongeveer f 50.
Een huisje staande op erfgenaamen grond waard ongeveer f 30.
Bedden en pulsteren waard ongeveer f 16.
Kisten en kasten waard ongeveer f 5.
Potten en pannen en keetels waard ongeveer f 3.
Met een woord al wat ook naame meer mogte hebben waard ongeveer f 1.
Zoo dat de waarde des boedels zijnde f 105.
De schulden tot laste van de boedel als volgt:
Aan Abraham Lodeweges een pajement van vijf gulden f 5.
De schulden hier af gerekend zoo dat de waarde des boedels zijnde f 100.

Dit is het Y merk van Janna Lodeweges als moeder over de kinderen, dit is het Y mark van Roeloff
Kwintenberg als momber, dit is het Y mark van Berend Lodeweges als momber, dit is het Y mark van
Hendrik Hoogeveen, dit is het Y mark van Jan Hoogeveen.
Dat op deeze inventaris na ons beste geweeten alles opgesteld is wat door wijlen Gerrit van het
Hoogeveen en Janna Lodeweges is bezeeten en nagelaaten, zulks certificeeren wij als nabuuren van
Witmans.
Op de Borkeld den 30 october 1806.
Jan Muetgeert als getuige, Willem Nijmeyer als getuige.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Kerspel Goor den 2 april 1807 is een wettig scheidinge gehouden tusschen Zyne Doesschate (Pierik)
weduw van de overleeden Hendrik Doesschot zaliger nagelaaten vijf kinderen met naame een
dochter Janna, Berent Jan, derde Mannus, de vierde Willemina, de vijfde Hendrika.
Den inboedel opgenomen zijnde is bevonden zoo als breeder in den hier nevensgaande inventaris is te zien
als dit crediet groot bevonden word eene somma f 1279.
In deezen boedel geen schulden bevonden zijn, zoo dat voor de onmondige kinderen het credit groot is
voor vaderlijk goed een somma van f 639.
En die moeder belooft aan haare onmondige kinderen deeze gemelde zes hondert negen dertig gulden te
geven wanneer se twintig jaaren oud zijn en die moeder zal gehouden zijn haar kinderen te onderhouden
in eeten, drinken, linnen en wullen, leezen en schrijven laaten leeren en de zoons een ambagt laaten leeren.
En de zoons zullen de kleederen van haare overleeden vader behouden en ieder kind zal een kiste kunnen
vorderen. En de dogters zullen hebben ieder twintig gulden voor een kleed.
De welke hier als mombaaren zijn opgekoomen voor de onmondige kinderen Jan Hendrik Beumer en
Willem Pierik. Verders verzoeke wij ondergeteekent vriendelijk den heer richter van den Kerspel Goor die
mag approberen.
Dit gedaan zonder arg of list in kennis der waarheid ondertekent.
Dit is Y van de moeder van de onmondigen, Jan Hendrik Beumer als mombar, Willem Pierik als mombar,
Gerrit Pierik als getuige, Hermannus Wolbers als getuige.
Staat en inventaris van de weduwe van Hendrik ten Dosschot in het kerspel Goor na gedaane taxatie, met
de mombaren over de kinderen als in de scheidinge, blijkt den inboedel als volgt.
Een koe f 32.
Een koe f 29.
Een karre f 6.
Een ploeg f 3.
Twee egeden f 2.
Een kiste f 5.
Een koopere keetel f 3.
Greepen, spaans en snijzomp f 2.
De potten en emmers en het steengoed in de waskamer en in de melkkamer f 3.
Nog een paar bedden f 10.
Twee mudden lands met rogge f 30.
Tange, haal en panne f 2.
Twee spinwielen en haspel f 2.
Uitstaan geld aan de weduwe Janna Vaarhorst in de boerschap Weddehoen een somma van f 350.
Uitstaan geld bij Berent Snakenborg woonende in het karspel Haaxbergen een summa f 400.
Uitstaan geld aan Hellekate in het karspel Goor een somma f 200.
Uitstaan geld aan Bekkamp in Hengevelde een somma f 200.
Crediet groot f 1279.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Erscheenen Zyne Doesschate weduwe van wijlen Hendrik ten Doesschot voordraagende voorneemens te
zijn haar wederom te veranderzaten en dus scheiding en deeling met haar minderjaarige kinders bij

gezeide haar man in echte verwekt moest houden en daartoe tot voogden had aangesteld Jan Hendrik
Beumer en Welmer Pierik verzoekende dat dezelve van gerichtswegen mogten worden geapprobeert.
Zijnde voorts erscheenen gemelde voogden meede overleggende de gemaakte kinderscheiding met
verklaaring dat haar pupillen daarbij niet benadeelt zijn, zoo word deeze mombaarstelling en
kinderscheiding van gerichtswegen geapprobeert.
Goor den 3 april 1807. Wilhelm Hulsken richter.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Alzoo door het overlijden van Jan Hendrik Olijdam dezelve heeft nagelaaten zijn vrouw en weduwe
Jenneken Koelman op de Welle en 6 kinderen Berent Jan en Aaltjen, Hendrieke, Tonis, Garridina
en Hendrikus genaamd en bovengemelde Jenneken Koelman zijn broodwinning met zijn kinderen niet
na behooren kan waarneemen tenzij zig wederom veranderzate, dog zulks niet kunnende doen voor en
aleer behoorlijke kinderscheiding en mombaarstelling gedaan heeft. Zoo zijn Berent Olijdam en Mannes
Koelman tot voogden en mombaaren van gemelde kinderen en met Jenneken Koelman nu als bruid en
Willem Kevelham als bruidegom zijnde overeengekomen als volgt.
Eerstelijk terwijl de roerende goederen bestaande den inboedel des huizes waardig f 25.
Paarde en beeste waardig f 60.
En het bezaay op het land waard f 100.
Een half dagwerk hooyland f 50.
Te zamen f 235.
Waartegen aan debet of schuld f 300. Dus de schuld meerder dan de waarde der goederen bevonden.
Nog hier en boven neemt de bruidegom de kinderen van zijn geliefde bruid aan als die van haar nog in
egte kunnen verwekt worden en de kinderen onderhouden na haar vermoogen in eeten en drinken en in
kleedinge en behoorlijk te laaten leeren leezen en schrijven; nog hier en boven als ongetrouwt zijn, ziek of
zugtig zijnde, een vrijen toegang in het huis hebben, in eeten en drinken zoo als het huis vermag
onderhouden worden.
Ten tweeden de bovengemelde verbinden zig door onderteekening deezes om nader verklaaring voor den
edele gerigte van Kedingen te doen wat tot behoorlijke handhaving dezer onmundige pupillen behoort te
geschieden.
En om te strekken na behooren is deese door den bruidegom en moeder als bruid en voogden onderteekent
op dato den 8 may 1807.
Wyllem Kevelham als bruidegom, dit is het Y mark van Jenneken Koelman als bruid, Berent Olijdam als
mombaar, dit is het Y mark van Mannes Koelman als mombaar, Jan Hendrik Kleyn als getuige, Mattijes
Kleyn als getuige.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Erscheenen Jenneken Koelman weduwe wijlen Jan Hendrik Olijdam verklaarende zig wederom te willen
veranderzaaten en tot voogden over haare minderjaarige kinders aangesteld te hebben Berent Olijdam en
Mannes Koelman welke de scheiding zoo hier overgeeft met haar gemaakt te hebben en verzoekende de
gerichtelijke approbatie. Welke nadat de voogden voormeld de verklaaring als na rechte hebben afgelegt
zoo word deeze momberstelling en kinderscheiding van gerichtswegen geapprobeert.
Goor den 8 may 1807. Wilhelm Hulsken richter.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Op dato ondergeschreven is er een wettige maag of kinderscheidinge gehouden tusschen Jenneken
Wegereeff weduwe van wijlen Hendrikus Roessen ter eener en haare kinderen Jan Harmen, Barend
Jan, Garrit Jan en Garrit en haare dogters met naamen Willemina en Garridina; de eerste
geadsisteert met haar oom en de laatste met haare oomen Jan Roessen en Arent Duis als voogden over de
kinderen in maniere als volgt.
De moeder zal voor haar behouden het huis met alle landerijen als meede den inboedel, mits ten haaren
laste aan de bovengemelde kinderen zal uitkeeren yder een hondert gulden, te zamen een somma van zes
hondert guldens. Daar en boven zal de moeder nog moeten geven aan haare zoons yder een kiste en haar

twee meisjes of dogters yder een kiste met twee bedden als meede de kleederen zoo van haar vaders zuster
overleeden is aangeerfd en de kleederen van de vader voor de zoons, als ook mede het goud en zilver tot
zijn lijfs toebehoor gehoord hebbende.
Zal de moeder en de haare toekoomende vader de kinderen laaten leeren leezen en schrijven zoo het
behoort.
Zoo zullen zij de kinderen behoorlijk onderhouden in linnen en wullen en de kinderen zullen altijd een
vrijen ingang hebben wanneer zij mogten ziek of zugtig worden.
Zoo verbind de moeder en haar toekoomende vader het plaatsjen den Gaarden genaamd met zijn hooge en
laage landerijen aan haar kinderen voor haar beweezen vaders goed voor de summa van zes hondert
guldens.
Waarmeede de kinderen haar vaderlijk goed is toegeweezen, zoo is deeze om te strekken na behooren
door de voorgemelde conditien geslooten en door de moeder en voogden geteekent of gehandmerkt als
meede door de getuigen geteekent.
Goor den 9 may 1807.
Dit is het Y mark van Jenneken Wegereeff eygenhandig getrokken, Jan Roesink als voogd, Arent ter Duis
als voogd, dat deeze beide Y Y marken door Willem Pierik en Mannes Boneman (Hartgerink) als
getuigen eygenhandig getrokken zijn in mijn presentie. H.B. van der Namer.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Erscheenen Jenneken Wegereeff weduwe wijlen Hendrik Roessen voordraagende voorneemens te zijn
haar wederom te veranderzaaten, derhalven tot voogden over haar minderjaarige zes kinders had
aangesteld Jan Roessen en Arent Duis en daarmeede maag of kinderscheiding had opgerigt en die hier
nevens overgaff met verzoek van gerichtelijke approbatie.
Voorts erscheenen de voogden voormeld verklaarende na haar beste weetenschap haar pupillen voordeel
behartigd te hebben. Zoo word deeze mombaarstelling en kinderscheiding van gerichtswegen
geapprobeert.
Goor den 9 may 1807. Wilhelm Hulsken richter.
Op een zegel van dertig stuivers.
Op heeden den 12 may 1807 is tusschen Wolter Stoelhorst, wegens minderjaarigheid geadsisteert met
zijn moeder Lammerdina Stokkers weduwe Teunis Stoelhorst, als bruidegom ter eener en Jenneken
ter look wegens minderjaarigheid, geadsisteerd met haare voogden Jan Hendrik Worsink en
Harmen Paschers, als bruid ter anderen zijde een wettig huwelijk beraamd en vastgesteld,
mitsgaders omtrent des bruids drie nog minderjaarige kinders Harmen, Berend Jan en Hendrik
genaamd, tusschen haare moeder Teune Worse weduwe Jan ter Look en voorzeide hunne voogden
Jan Hendrik Worsink en Harmen Paschers, mitsgaders de jonge lieden voornoemd de volgens schikkingen
en voorzieningen tot verzeekering voor hun onderhoud en het verdere aan hun beweezen vaderlijk goed
gemaakt en zulks op volgende conditien en manieren.
Belooven bruidegom en bruid zig na behoorlijke proclamatien met elkanderen in den echt te doen
bevestigen en zamen te leven als christelijke echtelieden betaamd.
Zullen de jonge lieden bij des bruids moeder op het erve Look introuwen; verklaarende zij moeder neffens
de voogden voormeld aan hun jonge lieden bij deezen te cedeeren en af te staan den geheele boedel met de
bouwerije zoo als dezelve op het erve Look bevonden word, zonder eenige uitzondering, om daar meede
te doen en handelen als vrije eygenaren vermoogen te doen.
Brengt de bruidegom ten huwelijk meede in aan alle zijne goederen zoo die hij heeft en als die hem verder
mogten aanerven.
Wanneer een der jonge lieden hetzij bruid of bruidegom onverhoopt zonder kinderen of lijfserven mogten
overlijden, stellen zij elkanderen over en weder de eerststervende de langstleevende tot zijne of haare
eenige en universeele erfgenaame of erfgenaam in alle met doode na te laatene roerende en onroerende
goederen en geheele nalaatenschap zonder uitzondering.
Verklaarende de wederzijdsche moeders van de legitime portie hun na strikten rechten competeeren de bij
onderteekening deezes af te zien en te renuntieeren.

Voorts is ten aanzien van bruids drie minderjaarige broeders voormeld geconditioneert dat aangezien den
boedel van Teune Worse weduwe Jan ter Look voor weinig tijds geleeden voor de schulden verkogt is die
zelfs daar uit niet hebben kunnen vallen en dus ook niet in staat is wegens moederlijk goed aan haare
kinderen iets verder te bewijzen als geen hun bij kinderscheiding in de maand december 1805 is gemaakt,
de jonge lieden voornoemd zig verpligten onder voormelde adsistentie om de voorzeide drie broeders van
de bruid na huis vermoogen te onderhouden in eeten en drinken, linnen en wullen, tot dat zij agtien jaar
oud zijn, als meede behoorlijk leezen en schrijven en wanneer zij daar aan zin hebben een ambagt te laaten
leeren.
Dat voorts de jonge luiden beloven bij deezen om aan meergemelde drie pupillen wanneer zij respectieve
agtien jaar oud zijn, te geven elk een tweejaarig koebeest.
Dat dezelve pupillen zoo lange zij ongetrouwd blijven een vrijen ingank ten huize bij ziek of zugtigheid
zullen hebben en na huis vermoogen verpleegd worden en kunnende zij het aan hun vermaakte geld ad f
25 ieder op de daar voor vermelden tiende verhaalen. Zullende de kinderen wegens moederlijk goed geen
verdere aanspraak op deezen boedel hebben.
Verklaard des bruids oom Jan Hendrik Worsink aan de jonge lieden ten huwelijk meede te geven een
hooymaate groot een en een half dagwerk het Slag genaamd geleegen bij Slag Jans aan het vlier het welk
hij onlangs van bruids moeder heeft aangekogt.
Bruids moeder zal bij de jonge lieden in huis blijven en door dezelve onderhouden worden den tijd haares
levens in eeten, drinken, linnen en wullen mits ook ten huis beste helpen arbeiden. Voorts beloven de
jonge lieden ten profijte van bruids moeder zoo lang zij leeft jaarlijks een spint lijn te zaayen het welk in
het huis voor haar bewerkt zal worden, als meede alle jaar aan haar uit te keeren een mudde rogge; edog
zoo het mogte gebeuren dat de moeder met de jonge lieden geen vreede mogt kunnen houden en
genoodzaakt zijn van haar af te gaan, zal zij van de gemelde jonge lieden kunnen eisschen en vorderen
eene somma van een hondert gulden eens waar meede zij dan te vreeden zal moeten zijn zonder iets
verder van het voorschreven te kunnen vorderen.
Waarmeede dit contract is geslooten en door bruidegom, bruid, wederzijdsche moeders, voogden,
vrienden en getuigen geteekend of gehandmerkt en twee eensluidende hier van gemaakt te Goor dato als
boven en zal deeze aan het gerichte ter approbatie worden gepresenteert.
Dit is het Y merk van Wolter Stoelhorst als bruidegom, dit is Y het merk van Jenneken ter Look als bruid,
dit is het Y mark van bruidegoms moeder Lammerdina Stokkers, dit is Y het merk van Teune Worse
bruids moeder, Jan Hendrik Worsink, dit is Y merk van Harmen Paschers, W. Steunenberg, W. Jalink
getuige, A. de Lat getuige, W. ten Rouwenhorst getuige, R. Navers als getuyge.
Nadat de voogden voormeld bij handtasting in eedes plaats verklaard hadden dat hun pupillen bij
voorenstaande scheiding niet waren benadeelt zoo word, zoo ver de minderjaarigen aangaat, van
gerichtswegen geapprobeert.
Goor den 12 may 1807. Wilhelm Hulsken richter.
Op een zegel van eenen gulden.
Staat en inventaris van de weduwnaar Willem Pierik en zijn wijlen ehevrouw Arentdina Kappers in het
karspel Goor na gedaane taxatie met de mombaaren over de kinderen als in de scheidinge blijkt den in
bevonden boedel als volgt.
Den boedel met de behuizinge en dezelve onderhoorige landerije en den hooygront en houtgewassen is
goed gevonden met de mombaren en dagholders dat de schulden meerder zijn als dan goederen waardig
zijn.
Dit eigenhandig onderteekent met de mombaaren.
Dit is het Y merk van Willem Pierik, Gerrit Pierik als momber, Garit Kappers al mombaar.
Karspel Goor den 14 majus 1807.
Is er een wettige scheidinge gehouden tusschen Willem Pierik weduwnaar van de overleeden
Arentdina Kappers zaliger, nagelaaten zes kinderen met name de eerste Willemina, tweede Arent,
derde Jan Hendrik, de vierde Jannes, de vijfde Leyda, de zesde Ziena.
De goederen bevonden dat er meer schulden zijn als goederen maar edog de vader belooft aan de kinderen

voor moederlijk aan ieder kind vijf gulden te geven als zij twintig jaaren oud zijn en de kiste met
kleederen van haar overleeden moeder zullen de dogters hebben dato voorts, maar edog versterven van het
eene kind op het ander.
De vader met de mombaaren goedgevonden dat eene van deeze gemelde kinderen de voorgenoemde
plaatze zal behouden na doode van haare vader of aanstaande stiefmoeder.
De vader belooft aan zijne onmondige kinderen onderhoudinge in eeten en drinken, linnen en wullen tot
dat er goet voor haare kost zijn en ter school laaten gaan, leezen en schrijven laaten leeren, maar verder
wanneer eene van de kinderen wanneer de op een op ander zijn, zoo zal de vader of aanstaande
stiefmoeder haar onderhouden zal.
Dewelke hier als mombaaren zijn opgekoomen Gerrit Pierik en Gerrit Kappers over de onmondige
kinderen.
Verders verzoeke ondergeteekende den heer richter van den karspel Goor dit te approbeeren; dit gedaan
zonder arg of list in kennis der waarheid onderteekend.
Dit is het Y mark van Willem Pierik als vader, Garrit kappers als mombaar, Gerrit Pierik als mombaar,
Johannes Houherde dagholder, Hendrik Vrielink dagholder.
Op een zegel van twaalf stuivers.
Erscheenen Willem Pierik weduwnaar van wijlen Arendina Kappers voordraagende zig wederom te wilen
veranderzaten en tot voogden over zijn zes minderjaarige kinders te hebben aangesteld Gerrit Kappers en
Garrit Pierik waarmeede kinderscheiding had opgerigt. Met verzoek dat de mombaarstelling en
kinderscheiding van gerichtswegen mogte worden geapprobeert.
Voorts erscheenen de voogden voormeld welke de verklaaring als na rechte hebben afgelegt, zoo word
deeze mombaarstelling en kinderscheiding van gerichtswegen geapprobeert.
Goor den 14 may 1807. Wilhelm Hulsken richter.
Op heeden dato onderbenoemd is er een christelijk huwelijk beslooten tusschen den Jan Hendrik
Cnoopers en den weduwe Berendina Jans Krooshoop weduwe van Roelof Meyers woonende op
Mattena onder den huize Stoevelaar op conditien en voorwaarden als volgt.
De bruidegom zal tot stut en steun van dit aanstaande huwelijk inbrengen al zijn hebbende en verkrijgende
goederen, zo wel als die hij heeft of mogte verkrijgen zo door erffenisse als aanwinst.
Ingelijks beloofd de bruid tot steun en stut van dit aanstaande huwelijk anbrengen alle haare hebbende en
verkrijgende goederen zo door aanwinst als door erffenisse.
En hebbende de aanstaande conthoralen (echtgenoten) met de hoofd en meede mombaar
overeengekoomen dat de 3 onmondige kinderen in echt verwekt bij den bruid haar overleeden man Roelof
Meyer zullende de twee zoons (Jan Hendrik en Gerrit), wanneer zij den ouderdom van twee en twintig
jaaren hebben bereikt, van haar vaders nalatenschap uit den boedel genieten ieder 20 caroly guldens, dus
zamen 40 gulden en zal het derde kind, zijnde een meisje (Aaltje), uit den boedel van haar vaders
nalatenschap, wanneer zij den ouderdom van twee en twintig jaaren bereikt heeft, genieten een bedde met
zijn toebehooren en zal ieder kind daar en boven uit den boedel genieten een kist.
Zullen wijders de aanstaanden conthoralen verpligt zijn de drie onmondige kinderen behoorlijk
onderhouden in kost en kleederen en laten leeren leesen en schrijven. En dit alles naberlijk en buurlijk
totdat zij den ouderdom van twee en twintig hebben bereikt of tot een huwelijke staat zullen zijn
gekoomen.
En zullen de aanstaande echtgenooten gehouden zijn wanneer de kinderen haar twee en twintigste en in
den ongehuwden staat zijn, wanneer zij ziek of zugtig komen te worden, altijd vrij en onverhinderd ten
haaren huis te koomen en als daar genieten alle gerak en gemak tot haare volkoomene herstelling toe.
De mombaren en meede momber als meede de dingslieden over dit aanstaande huwelijk hebben deezen
ondergeteekend op de plaats Matena onder den huize Stoevelaar boerschap Harke carspel Marculo gerigte
Kedingen. Wordende het wel edele gerigte van Kedingen verzogt deezen te approbeeren en
prothocolleeren den 28 october 1807.
Y deeze merken zijn door J.H. Knopers en Y Berendina Krooshoop zelvs getrokken, Berend Meier
hoofdmomber, Y dit is het merk van Gerrit Krooshoop meede momber, zulks getuige ik ondergeschreven

T. Munstingh, Y dit is het merk van Jan Hekhuis als dingsman verklaarende niet te kunnen schrijven zulks
verklaare ik T. Muntingh, Y dit is het merk van Gerrit Flipsborg als dingsman verklaarende niet te kunnen
schrijven zulks getuige ik ondergeschreeven T. Muntingh.
Erscheenen Berendina Krooshoop weduwe van wijlen Jan Roelof Meyer onder adsistentie van haar
aanstaande man Jan Hendrik Knopers, overgeevende een huwelijks voorwaarde waarin vervat
kinderscheiding met de daar in benoemde voogden Berend Meyer en Gerrit Krooshoop over haare drie
minderjaarige kinders bij haar gezeide wijlen man in echte verwekt, opgerigt en verzoekende de
gerigtelijke approbatie.
Zijnde voorts meede erscheenen voorschreeven voogden en hebben neffens de moeder voormeld de
verklaaring als na regten afgelegt. Zo word deeze houwelijks voorwaarde en kinderscheiding, zo ver de
minderjaarige betreft, van gerigtswegen geapprobeerd.
Goor den 29 october 1807. Wilhelm Hulsken rigter.
Heeden den 11 december 1807 is tusschen Hendrica Snellink weduwe wijlen Teunis Ikkink ter eener
en Teunis Wannink nevens Willem Ikkink op Timmer Arends als voogden over haar minderjaarig
zoontjen Jan Ikkink genaamd bij wijlen haaren voornoemden echtgenoot in echte verwekt ter andere
zijde, over het vaderlijk goed van voorzeide pupil de volgende kinderscheidinge gemaakt en opgerigt.
Verpligt zig de moeder gemelde haar kind in des Heeren vreeze op te voeden, behoorlijk ter school te
laaten gaan en verder in alles na vermoogen te verzorgen.
Is tusschen de moeder en voogden gecondemneerd en overeengekoomen dat haar kind voor vaderlijk goed
zal verkrijgen en in vollen eigendom bekoomen de halfscheid der vaste goederen door de moeder en haar
wijlen man in gemeenschap bezeten; bestaande die goederen voor het geheel in twee stukken bouwland
zijnde tiendbaar, het eene genaamd het Bree stuk groot circa vijf scheepel lands schietende aan het land
van Rierink en het andere genaamd het Ende Breestuk groot ongeveer een half mudde lands geleegen
naast het voorige stuk, beide in den Stokkemer esch. Van welke twee stukken lands het kind de hem
toegelegde halfscheid zal kunnen aanvaarden en daarvan de vrugten trekken als hij 20 jaaren oud is. Edog
wanneer de moeder voor haaren aanstaanden eheman Zwier Ikkink mogte overlijden en deezen de
bouwerije mogte aanhouden, zal het voorzeide Ende Breestuk groot een half mudde geheel, dog het
Breestuk als voormeld, half aan het pupil in eigendom vervallen. En bovendien zal het pupil zijns vaders
nagelaaten kist en kleederen hebben en daarvan dagelijks kunnen gebruiken.
Wijders zal het kind wanneer hetzelve vijf en dertig jaaren oud is de plaats en bouwerije van het erve
Ikkink kunnen aanvaarden mits als dan uitkeeren aan zijn aanstaanden stiefvader Zwier Ikkink en zijn
moeder eene somma van twee honderd guldens eens en jaarlijks latende genieten het gewas of de vrugten
van een stuk lands het Zwarte stuk genaamd groot ongeveer vijf scheepel lands geleegen tussen
Koenderink en Wansink land in den Stokkemer esch; welk stuk lands door den tijdelijken bouwman op
het erve Ikkink zal moeten bemest, bezaaid en gehanteerd worden en ook denzelven het zaaizaad
bekostigd worden.
Zullende dus de vrugten zonder eenig bezwaar door gemelde zijnen stiefvader genooten worden
uitgezondert het stroo het welk ten huis beste zal verblijven zo als zulks bij huwelijks voorwaarde
gemelde zijnen aanstaanden stiefvader en moeder op heeden opgerigt, geconditioneerd en bedongen is. En
daar en boven zal de stiefvader als dan het regt en faculteit hebben om op het erve Ikkink een beest op stal
te houden het welk ten huis koste zal gevoederd worden.
Insgelijks zal het land bij art. 2 hier vooren aan het pupil gemaakt en toegedeeld, door deszelvs stiefvader
en moeder ten hunnen koste bemest, bezaaid en gehanteerd worden en daarvan gelijk bedongen is, de
vrugten voor het kind zijn dog het stroo ten huis beste verblijven.
Waar en tegen de moeder behoud alle verdere goederen tot den boedel door haar en haar wijlen man in
gemeenschap bezeeten gehoorende en door laastgemelde met den dood ontruimd.
Waarmeede deeze kinderscheiding is geslooten en door de moeder, haaren aanstaanden echtgenoot, de
voogden voormeld en aanweezige getuigen twee eensluidende geteekend; zullende dezelve ten gerigte van
Kedingen ter approbatie worden gepresenteerd.
Actum op het erve Ikkink dato als boven.

Hendrika Snellink als moeder, Zwier Ikkink, Teunis Wannink als momber, Willem Ikkink momber, W.
Jalink getuige, C. Boswinkel getuige.
Nadat de moeder en voogden voormeld de verklaaring als na rechte hebben afgelegd word de mombaar en
kinderscheidinge van gerichtswegen geapprobeerd.
Goor den 12 december 1807. Wilhelm Hulsken rigter.
Op heeden onderbenoemd is er een christelijk houwelijk geslooten tusschen Hendrik Coldenberg
weduwenaar van wijlen Maria Mattena en Johanna Nijland minderjaarige jonge dogter ter eener en
de hoofd en meede mombaar Jan Hekhuis en meede mombaar Gerrit Jan Kuiper als naaste vrienden van
den pupille Hendricus Caldenberg hebben na examinatie van staat des boedels. Zullende de onmondige
pupille vooruit den boedel genieten van zijn overleeden moeders goed een kist met kleeren en daar en
boven een koe of den somma van vijf en twintig gulden. Ten koste van den vader Hendrik Koldenberg
zullen de aanstaande getrouwde jonge lieden verpligt weezen om de pupille behoorlijk onderhouden in
kost en kleeren en laaten leeren leesen en schrijven, alles naberlijk en buurlijk tot dat hij den ouderdom
van 20 jaaren heeft bereikt. En zal de pupille altijd in geval van ziekte of ongemakken altijd in den huise
moogen koomen en hem alle hulpe moeten worden toegebragt tot aan zijn meerderjaarig zal zijn of een
huwbaaren staat zal zijn.
En zijn verders de aanstaanden jonge lieden Hendrik Caldenberg en Johanna Nijland en de dingslieden
over dit aanstaande huwelijk welke waaren Jan Hekhuis en Garrit Jan Kuipers woonachtig in Harke
overeengekoomen bij huwelijks contract of voorwaarden aan malkanderen over en weder maakte haare
vaste goederen welke zij ieder van haar ten huwelijk aanbrengen, welke de langstleevende voor de
eerststervende zal kunnen genieten en zonder daarvan iets uit te keeren of uit den boedel zal behooren
over te geeven; maar integendeel dezelve gerust en vreedig mag bewaren. Zullende dit huwelijks contract
of voorwaarden in zijn volle kragt blijven, hetzij als een bewijs of ter zaaken van huwelijks contract en
hebben mij aanstaanden contractanten met en beneffens de dingslieden over dit huwelijk onderteekend.
Actum in Harke den 5 mey 1808.
Hendrik Kaldenberg, dit Y is het merk van Johanna Nijland als verklaarende niet te kunnen schrijven, dit
is Y het merk van Jan Hekhuis, dit is Y het merk van Gerrit Jan Kuiper als meede verklaarende niet te
kunnen schrijven zulks verklaare ik ondergeteekende T. Muntingh.
Mede verklaard de ondergeschreeven Engel Jans (Zandvoort) als moeder van Johanna Nijland dat
bovenstaande huwelijks contract in alle deelen met mijn genoegen en toestemming is gemaakt, zulks
verklaare door mijn onderteekening.
Actum in Harke den 5 mey 1808.
Dit is het Y merk van Engel Jans als verklaarende niet te kunnen schrijven.
Aan den richter van Kedingen.
Janna Dijkink laatst weduwe wijlen Hendrik Nijhuis geeft aan u te kennen dat zij maag en
kinderscheiding ten overstaan van Gerrit Reints en Egbert Nijhuis als mombaren met haar
minderjaarige zoon Hendrik Nijhuis of Wannink gehouden heeft en zo hier nevens overgeeft met
verzoek dat deeze kinder of maagscheidinge en momberstellinge door uw van gerichtswegen mooge
worden geapprobeerd.
Het welk doende Janna Diekink.
De hier gemelde maag of kinderscheiding en momberstelling word van gerichtswegen geapprobeerd.
Actum den 20 mey 1808. Wilhelm Hulsken richter.
Op heeden dato ondergeschreeven is een wettige maag en kinderscheidinge geslooten tusschen Janna
Dijkink laast weduwe van wijlen Hendrik Nijhuis en de voogden van haare minderjaarige zoon Hendrik
Nijhuis of Wannink, zijnde de voogden Gerrit Reints en Egbert Nijhuis, in maniere als volgd.
Eerstelijk verklaarende de moeder, voogden en daarbij zijnde nabuiren den voorigen inventaris, zo bij het
hertrouwen met haar tweede man opgegeeven, hebben nagegaan waarbij de vaste goederen zoo zij thans
nog bezit zijnde getaxeert en waren de mobile goederen bestaande in paarden, beesten en verdere inboedel
des huizes en wagen en verdere bouwgereedschappen, welke ook niet veel meer van waarde bevonden

zijn dat het wel bij het nagaan der schulden is gebleeken dat eenige zoo destijds ten laste van den boedel
zijn gebragt, als betaald zijn dog waar tegens ook weer nieuwe, zoo door haar weduwe zijn opgegeeven,
als eene somma van vijf en tachentig guldens ten profijte van Teunis Dijkink en vijftig gulden ten profijte
van Jan Hoestink en meer andere kleinigheeden. Zo dat bij het nagaan des boedels bevonden is dat zig de
rijkdom des boedels weinig meer bedraagd dan bij het oprigten van den inventaris den 19 juny 1788
gedaan.
Ten tweeden is tusschen de moeder en voogden voormeld en geconditioneerd dat gemelde minderjaarige
zoon voor vaderlijk goed zal hebben te trekken eene somma van vijftig gulden neffens een tweejaarig
beest als hij 20 jaar oud is; voorts 15 ellen smaldoek neffens zijn vaders kist en kleeren. En ziek of zugtig
word een vrije ingang in het huis hebben en aldaar verheegt en verpleegt te worden.
Ten derden waar en tegen de moeder voormeld haare goederen, zo roerende als onroerende, in eigendom
zal blijven behouden.
Waarmeede deeze kinderscheiding is geslooten en door moeder, de voogden en aanweezende getuigen
geteekend en gehandmerkt.
Stokkum den 20 mey 1808.
Janna Diekink, Gerrit Reints als momber, dit is het Y merk door Egbert Nijhuis als momber eigenhandig
is getrokken, H.B. van der Naamer als getuige, Harmen Roelvink als getuige, dit Y merk van Jan
Hesselink eigenhandig is getrokken, dat dit Y merk door Lammert Sloot eigenhandig is getrokken, H.B.
van der Namer als getuige.
Aan de richter van Kedingen.
Hendrica Kwack weduwe Hendricus Warmelink geeft aan u te kennen dat zij voorneemens is zich
wederom te veranderzaten en dus kinderscheidinge met haar minderjaarige kinderen heeft moeten
doen en dat zij tot voogden heeft aangesteld Jan Hendrik Gorkink en Gerrit Hendrik Kistemaker. Welke
kinderscheidinge hier bij overgeeft met verzoek dat voorzeide mombaarstelling en kinderscheiding voor u
van gerichtswegen mag worden geapprobeerd, het welk verzoekende. Hendrica Kwack.
Alzo door het overlijden van Hendricus Warmelink aan de weduwe Hendrica Warmelink gebooren Kwack
en deszelvs drie onmundige kinderen het noodzakelijk is dat gemelde moeder weder in een huwelijk
begeeve en zulks niet moogende doen voor en aleer dat zij behoorlijke kinderscheidinge en mombaaren
over haar drie kinderen heeft aangesteld de persoonen Gerrit Hendrik Kistemaker en Jan Hendrik Gorkink
beide alhier woonachtig.
Ten eersten verklaarde de moeder en voogden voormeld van den stand des boedels, zo roerende als
onroerende goederen, volgens daarvan geformeerde inventaris te hebben opgenoomen en de rijkdom van
dien bevonden ter waarde van f 7608 guldens. Waartegens zich de schulden zo weegens opgenomen
capitalen als andere schulden nader op den inventaris gespecificeert eene somma van 6649 gulden en 15
stuiver. Zo dat dan na aftrek van voormelde schulden bevonden is dat zich den rijkdom des boedels
bedraagd de somma van 958 gulden en 5 stuiver.
Tweedens is tusschen de moeder en voogden voormeld overeengekoomen dat terwijl deeze drie kinderen
met naame Heiltjen, Berent Jan en Anna Margaretha Warmelink voor haar vaderlijk goed alzo
dezelve nog klein zijn en door haar weduwe moet onderhouden en grootgebragt worden, zal de moeder
voormeld verpligt te zullen zijn haar in kost en kleeren te onderhouden, in eeten en drinken te verzorgen,
leesen en schrijven te laaten leeren en verder in de Heeren vreezen op te voeden en de meisjes stoppen en
naayen te laaten leeren. En bovendien aan ieder derzelve hebben uit te keeren voor haar vaderlijk goed
eene summa van 100 gulden wanneer zij de ouderdom van 25 jaaren bereikt hebben of eerder mogten
koomen te trouwen. Neffens aan de dogters een bedde met zijn toebehooren bestaande in linnen en daartoe
behoorende zo als onder fatsoenlijke luiden gebruikelijk is en aan de zoon een bruidegomskleed.
Ten derden is tusschen voogden en moeder voormeld overeengekoomen dat voor het hiervooren gemaakte
aan gemelde haare kinders tot een speciaal hypotheecq zal worden gesteld het plaatsjen het Wanselaar
genaamd gelegen in het Markelosche broek ten einde de voogden of haare pupillen zig daar aan ten allen
tijde wegens het voorschreeven vermaakte zich kost en schadeloos te kunnen verhaalen.
Waarmeede deeze maag of kinderscheidinge is geslooten en door de moeder en voogden voormeld

neffens aanweezenden getuigen eigenhandig is onderteekend en zal dezelve ten fine van approbatie van
het gerichte van Kedingen worden geapprobeert.
Markelo den 21 may 1808.
Hendrica Kwack, Jan Hendrik Gorkink als voogd, Gerrit Hendrik Kistemaker als voogd, Abraham
Lodeweges als getuige, Gerrit Diekink als getuige.
Op heeden dato hier ondergeschreeven is gehouden en geslooten een wettig accoort maagscheidinge
contract ingegaan door contrahenten namelijk Gerrit Lentfers (Hegeman) ter eener ende zijn twee
kinderen namelijk Gerrit Jan en Diena zo als hij bij wijlen echtevrouw Janna Lentfers (Kuipers)
voornoemd egtelijk verwekt en gegenereert heeft en weegens derzelver minderjaarigheid, geadsisteert
door bloedverwanten en aangestelde mombaaren hier ondergeteekend ter andere zijde. Ende dat om en
over het moederlijk goed van opgemelde kinderen geconditioneert is en gescheiden in der minne en
voogden om te strekken na behooren.
Eerstelijk is beslooten dat opgemelde kinderen van wijlen Janna Lentfers zullen hebben voor moederlijk
goed, ieder de zoone Gerrit Jan de somma dertig gulden, zegge f 30 en de dogter Diene zal hebben als zij
komt te trouwen een bruidskleed met bedden met veeren en al wat daar bij behoord naberlijk wijze. De
zoone Gerrit Jan zal zijn goed of het geld dat hem van zijn moeders goed gemaakt is, zal hij hebben te
vorderen als hij 25 jaar oud is, maar als zij eer koomen te trouwen dan kunnen zij het ook eerder vorderen.
En als het kwam te gebeuren dat de kinderen kwaamen te sterven eer zij getrouwd zijn; voor eerst als dan
de zoone Gerrit Jan koomt te sterven eer hij getrouwd is, zo zal dan 20 gulden aan de dogter Diene van
zijn moeders goed gegeeven of vervallen, maar en als dan de dogter komt te sterven eer zij getrouwd is
dan zal haar gemaakte goed te huis beste verblijven, mits zal dan aan de zoone Gerrit Jan ook 20 gulden
van haar gemaakte goed worden gegeeven. En dan zullen de ouders ook nog gehouden weezen om de
kinders zoo lange te onderhouden in eeten en drinken, linnen en wullen tot dat zij bekwaam zijn om haar
kost te winnen en daar en boven ook leezen en schrijven te laaten leeren en ook nog op te trekken in de
vreeze Gods als christelijke ouders betaamd. En de kinderen zullen ook hunne pligt doen aan de ouders
gehoorzaam zijn in alles zo als kinderen betaamd teegen hunne ouders en dan word nog gemaakt als de
kinderen ziek of zugtig worden zo lange zij ongetrouwd zijn zo zullen zij een vrijen ingang in het huis
hebben en in eeten en drinken onderhouden worden.
Zo is deeze maag of kinderscheiding vastgesteld en zonder arg of list en van ouders en mombaren
angesteld en getuigen onderteekend.
Gedaan in Elsen den 10 february 1809.
Gerrit Hegemans als mombaar uit begeerte van hem door mij voor hem geteekend Gerrit Jan Beumers,
Hendrik Hegemans als mombaar door mij uit verzoek van hem geteekend Gerrit Jan Beumers, Gerrit
Lentfert als vader van de kinderen uit verzoek voor hem geteekend Berend Reeff, Jan Nijzink zijn Y mark
met het aanhouden der pen zelvs getoogen als getuige, dit is het Y merk van Gerrit Aftink en met het
aanhouden der pen zelvs getrokken als getuige.
Erscheenen Gerrit Hegeman op Lentfert weduwenaar van wijlen Janna Lentfert voorgemeld een maag of
kinderscheidinge zo met de voogden van zijn twee onmondige kinders bij zijn voormelde vrouw in egte
verwekt had opgerigt, zijnde Gerrit Hegeman en Hendrik Hegeman met verzoek dat deeze
momberstellinge en kinderscheiding van gerigtswegen mogt worden geapprobeerd.
Zijnde voorts erscheenen de voogden welke neffens den vader verklaard hebben dat haar pupille daar bij
niet benadeeld zijn, zo word deze van gerigtsweegen geapprobeerd.
Goor den 11 february 1809. Wilhelm Hulsken rigter.

