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Foto 0002
Actum Hengelo den 11 januarij 1737
Relateert Derk Wassink dat op instantie van Garret Luijkink van gerigts wegen Jannes
Nagtegael en bij absentie sijn vrouw heeft gesommeert om in 8 dagen hem te betalen ’t gene
schuldigh is en van deselve tot andwoord bekomen van niet anders te wethen off hadden ’t
gelt op interesse.
Op den 31 januarij 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden; Frans Hendrik Adam Exalto D’Almaras en Derk Wassink
Compareerde Henrik Jansen wonende in de Luur, te kennen gevende, hoe Daniel Onstenk
voor eenige tijd van sijn vrouw Janna Kraaijevengers heeft gecoght en ontfangen eenige
weijte, waer van nogh schuldigh per resto eene summa van 10 guldens; en aldewijl hier om
verscheijden goetlijke aenmaninge
Foto 0003
eghter te vergeefs, heeft gedaen en in plaats van dien met een vuijle bek soekt betalinge te
geven; soo wilde comparant hebben versoght, dat gemelte Daniel Onstenk van gerigtswegen
moge worden gesommeert om aen hem binnen den tijd van 8 dagen te voldoen voorgemelte
10 guldens met die ergaene costen, sum ster.
Op den 21 februarij 1737
Relateert Derk Wassink gerigtsbode deses Ampts Hengelo, hoedat hij met kennisse en
consent van desen gerighte ter instantie van Derk Eggink, wonende tot Hummelo.
gesummeert heeft Hendrik Starink tot betalinge binnen den tijd van 8 dagen van desselfs
gereghte portie van ’t vercoghte accermaal van Buijnk en daar op van gemelte Starink tot
andwoort bekomen, dat hem geen gelt hadde geweijgert en hij quam wanneer hij quam sijn
gelt koste krijgen mits een rekentjen van wat jaer
’t was, en hoe veel ’t was, over gaff. Actum ut supra
Copie van een ontfangen brieff van doctor Willem Kolenbrander dienende tot antwoort van
eenige papieren specterende in saken van Johanna Willemina Aelderink, weduwe wijlen Joost
Christiaen van Holten.
Coram
Opgemelten doctor W: Kolenbrander luijdende deselve als volgt:
Weledele Heer en vrijndt,
Voor rescriptie dient als dat de bewuste papieren met de onderscholtis wel hebbe ontfangen
en sal binnen 4 weken daar op ingevolge conventie dienen van mijn consideratie en diminutie
soo en als nae reghten is behorende hier mede eijndige ende verblijve met veel aghtinge
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Doetinchem Onderstond en was getekent weledele Heer en Vrijndt
den 3 martij 1737
Uwe dienstwillige dienaer,
W. Koolenbrander
Het opschrift was:
Weledele Heer
De heer A: Exalto de Almaras
righter des ampts Hengelo
tot Hengelo
Nota die gementioneerde diminutie heeft doctor W. Kolenbrander op den 1 april 1737 alhier
g’exhibeert en vervolgens deselve op den 2 april 1737 ingevolge acte van den 27 november
voorts in december des gepasseerden jaars 1736 couvert an de heeren doctoren van Lathum
en Schomakers gesonden ten fine van taxe. Siet Vorden die sententie geprononceert den 11
meij 1737.
Foto 0004
Op den 15 maart 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Henrik Maelderink en Jan Oldenboom
Compareerde Berent Wunnink en Harmen Roeterink en sijn geworden ingevolge landrecht:
tit: 3.Art:4. goedt en borge voor Fenneken Sessink, Willemken Stoltenborgh weduwe wijlen
Gerrit Stoltenborgh, Jenneken Henriks getrouwt met Teunis Evers, Anneken Henriks
wonende in den Haagh, Jan Henriks, Geertruijd Henriks getrouwt met Frerik Eijbergen,
Aeltjen Henriks en dan Wolter Jaspers naemens wijlen sijne vrouwe Maria Henriks, alle als
erffgenamen ab intestato van wijlen Derk ten Pae, om alle erffhuijs schulden nae behoren te
dragen, en dat geene meerdere off nadere erffgenamen en zijn S.A.L. hier op gestipuleert ut
juris.
Foto 0005
Op den 23 maert 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Gerrit Woers en Derk Wassink
Compareerde Henrik Wunnink op ’t erve Sessink en sijn ehevrouw Maria Jacobs, nevens
Berent Wunnink en Trijne Egginks en verklaerden ter instantie van Frerik op ’t Agtercamp en
sijn ehevrouw Trientjen Aelberts, naedat hier alvorens toe waren geciteert, hebbende te samen
haer competenten ouderdom, bij handtastinge in eedes plaats, hoe dat in haare getuijgen
praesentie Derk ten Pae, hebbende sijn volkomen verstand en kennisse op den 2 januarij deses
jaers 1737 met Frerik Aghtercamp en sijn voorschreven ehevrouw heeft geaccordeert voor
handreijkinge, oppassen en andere moeijte meer ten tijde hij daer bij aen ’t huijs is krank
geweest en dat wel voor eene summa van 56 guldens, die hij bij handtastinge aen belooft
heeft, haer daer voor sal worden voldaen; verklaerende verder wanneer dit accoort was
getroffen dat hij Derk ten Pae voorschreven een oor genever heeft laeten haelen en dieselve
heeft ten beste gegeven en toen daer ook mede van gedronken S.A.L. stipulatio facta qita
N.B. Agtercamp hier van de halve costen betaalt 1:1:0.
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Op den 27 maert 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Lammert van Gesken en Gerrit Meijer
Compareerde Jan Gotink op Mokkink te kennen gevende hoe voornemens was te trouwen met
Trina te Winkel, weshalven versoghte een paer onpartijdige mombairen over sijne onmundige
kinderen bij wijlen (sijne ehevrouw) Berentjen Cuijpers geprocreëert, met namen Janna, Jan,
Henrik en Aelbert.
’t Gerighte stelt boven de gereghte bloetmombairen in desen aen tot mombairen Berent
Hiddink en Henrik Bannink welke in den gerighte praesent die voorschreven mombairschap
hebben aengenomen en verburget met haere personen en goederen als reghtens S.A.L.
Foto 0006
Op den 29 maert 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Jan Berentsen op ’t Onstenk en Jan Ronneboom
Staet en inventaris van de goederen van Jan Gotink op Mokkink so deselve met wijlen sijne
ehevrouw Berentjen Cuijpers heeft beseten, welke nae sijn beste wetenschap heeft doen
instellen en zijnde deselve vervolgens getaxeert volgender manieren
Eerstelijk levendige have als 3 paerden en eenjarigh veulen op
90: 0:
6 koenen, een dragtige vierse, 4 kalveren
92: 0:
1 gelte met 6 poggen
10: 0:
9 ijmen
12: 0:
6 gansen, 1 haen en 10 hennen
4: 0:
Bouwgereetschap
wagen met toebehooren
22: 0:
storte karre
2: 10:
1 groote en 2 kleijne eegden
1: 10:
ploegh
5: 0:
3 paerde touwen met repen en tomen, 1 paerde lighte, ploegh
9: 0:
touwen, wagen zeel en lienen
ƒ
248: 0:
Transp:
ƒ
1 wanne, wascuijpen, paardekiste, zaaij vat, 2 snijtrogen, 2 paerde
trogen 3 koetrogen, olij tonnetje met wat olij en 5 biertonnen
karne, baktrogh, 2 melktonnen, 5 melkvaten, 2 melk emmers en
2 water emmers
4 grepen, 2 gavels, mesthaak, teervat, 1 vleesch stender, 1 schadder
spae, grave schuppe en 1 soerkools tonne
kruijwagen, 2 plak en 2 bouwlighten, 1 ouden zeijsen, 1 haal en hout
keten
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2 ijseren potten, 1 hangh ijseren en koekepanne, 1 rooster, 2 lampen,
vuurschuppe en tange
1 tafel met 6 stoelen
1 eeker
Aardewerk
8 aarde schotels, 15 borden, 10 tinnen lepels, 2 aarden kannen,
4 koppen en 1 bak
ƒ

3: 0: 0
0: 12: 0
1: 0: 0

1: 14: 0
274: 9: 0

Foto 0007
Transp:

ƒ

274:

Linnen en wullen
het linnen en wullen met sijn kiste (voorts een bedde met sijn toebehoor)
voor den erffuijter verbleven. Daer tegens eene kiste aen de dogter Janna
door de moeder gegeven met daer bij een sersien schorte en eenigh vlas. Item
nogh een kiste voor de andere kinderen. Voorts mede, de klederen, linnen en
wullen, ten lijve van de overledene vrouw gehoort hebbende voor de
kinderen verbleven.
Linnen
Eet waeren
bollen spek, 1 rugge stuk, 2 boek harsten, 2 halve coppen, 18 stukken
runt vleesch, 2 bodems ongel, 25 worsten en de aardappelen,
samen op.
Het overige beddegoed en lakens
doek, gaaren etc.
1 schepel lien
1 tonge met sout, 2 braken en 2 wielen
ƒ

9: 0

14: 16: 0
4: 0: 0
12: 0: 0
1: 10: 0
3: 10: 0
310: 5: 0

(Annotitie van de kinderen. Moeders goed, als een swarte schorte, een jak met een swart
voorschoot, 3 gecouleurde rijlijven en een sersien rok, 3 hemdrokken, 2 blauwe voorschoten,
19 mutsen, 4 understen, 1 bonte en 2 witte neusdoek, 5 servetten, 3 hemden, 1 swart
regencleedt)
Transport
ƒ
Gezaaij op ’t land
Omtrent seven molder rogge gezaaijs, omtrent 5 molder saat
zand woest
den holthouw op 15-4-0 is gelaeten voor dienst en veengelt,
pro memoria nogh een half molder boekweijte
an ‘t stroo nogh eenige boekweijte, met omtrent 5 vimme rogge
en ook haver, met eenigh stroo en hooij
3 molder molt, 1 stroo korff en nogh eenige bonen
enige mest in vaalt en stallen
Inkomende schulden aen Willem Cuijpers te goede
’t samen ter summa van
ƒ
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Foto 0008
Transport

ƒ

Uijtgaande schulden
Per reste van de paghte met petri 1735 verschenen ad
petri 1736
en petri 1737
Af eijgen verpond: summa moet worden gecortet ad
Blijft schuldigh
ƒ
an de righter wegens verpondinge tot 1736, incluijs
nogh dienst en veengeld pro memoria
an Derk Gotink schuldig
an Jan Caspers
an die middelen per resto van ’t halven jaer
an den oude kneght
an den tijdelijken kneght en meijdt
Te samen Debet
ƒ
ƒ
Welk debet afgetrokken, houd den boedel credit en schiet
over eene summa van een hondert negen en negentigh
guldens en vier stuijvers. dus: ƒ 199 : 4 : 0
ƒ

437: 15: 0
13:
38:
38:
89:
18:
71:
112:

6:
0:
0:
6:
0:
6:
14:

4
0
0
4
0
4
12

20:
4:
4:
5:
20:
238:

0:
0:
0:
15:
15:
11:

0
0
0
0
0
0

230: 11: 0
199: 4: 0

199:

4: 0

Eodem et Coram Eisdem [29 maert 1737]
Compareerde Jan Gotink op Mokkink, weduwnaer van wijlen Berentjen Cuijpers, ter eenre,
en de bloetmombairen Willem Cuijpers en Aelbert Vreterink nevens de gerightelijke
aengestelde mombairen met name Berent Hiddink en Henrik Bannink over de nagelatene
minderjarige kinderen van opgemelten Jan Gotink bij wijlen sijne voorschreven vrouw ehelijk
verwekt ter andere zijde, en bekanden te hebben gecontracteert en opgeright
erffmaegescheijd, doende sulks craght en mits desen, over den boedel en nalatenschap van
den eersten comparant bij wijlen sijne voorschrevene huijsvrouw, Berentjen Cuijpers
genaemt, beseten en stervende naegelaten gehadt, op volgende wijse: eerstelijk neemt de
vader, zijnde den eersten comparant in desen, aen bovenmelde sijne kinderen, met namen
Janna, Jan, Henrik en Aelbert, behoorlijk op te brengen en te laeten leren, lesen en schrijven,
en ’t meijsjen daer bij ook te laeten leren naaijen, en als die selve 18 jaeren hebben bereijkt
wegens haere moederlijk versterff uijt te keren eene summa van een hondert caroli: guldens,
segge 100 guldens. Verder is geconditioneert, als dese
Foto 0009
kinderen moghten komen te sterven sonder kind off kinderen naetelaten, dat ’t selve in desen
sal versterven half op de vader en half op de over te blijvene kinderen, en sover volgens tot
het laaste toe, en dat selve mede komende te sterven sonder kind off kinderen naetelaten, ’t sal
versterven nae ordre landreghtens S.A.L. hier op gestipuleert ut juris:
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Op den 29 maert 1737
Coram
Aaron Exalto Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Jan Berentsen op ‘t Onstenk en Jan Ronneboom
Compareerde den eersamen en vromen Jan Gotink, weduenaer van wijlen Berentjen Cuijpers
als bruijdegom ter eene, in desen g’assisteert met sijn broer Henrik Gotink en susters
Meghtelt en Wendele Gotink, en de eerbaere jonge doghter Triene te Winkel als bruijd in
desen g’adsisteert met haer stiefvader Tonnis Arftvelt en eijgen moeder Aeltjen Veldermans
en oom Jan te Winkel en neve Dries te Winkel ter anderen zijden, en hebben ten overstaen des
gerigts een christelijk houwlijk beraemt op volgende wijse.
Eerstelijk brengt den bruijdegom mede tot stuur deses houwlijks, al ’t gene hem bij
magescheijd op heden is verbleven en wat hem verder aen erven off aen sterven moghte. Daar
en tegens brengt de bruijd mede all ’t gene haar albereijts van wijlen haar vader Dries te
Winkel is aen gestorven en wat haer ter eeniger tijd verder aen erven off aen sterven moghte.
Tredende daar mede toecomstige eheluijden van dese uure aff aen in gemeenschap van
goederen. Verders is geconditioneert, inval eene van dese toecomstige eheluijden deser werelt
quam te overlijden sonder kind off kinderen uijt dese ehe te verwekken en nae te laten, dat die
langstlevende in alle dese eerst stervende natelatene goederen sijn off harers levenstijd sullen
zijn en blijven getugtiget gelijk sij bruijdegom en bruijd malkanderen en den eenen den
anderen sijn off harers levenstijd betugtigen craght en mits desen, en dat nae doode van de
laaste van haer beijden haare natelatene goederen sullen erven en versterven op wederzijts
naaste vrienden S.A.L. hier op van bruijdegom en bruijd en aenwesende vrienden en
dedingsluijden gestipuleert als reghtens.
Foto 0010
Op den 30 maert 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Gosselink Arentsen en Evert Henriksen
Erschenen Berent Bisschop, krank te bedde liggende, maer hebbende volkomen sijn kennisse,
verstand en uijtsprake geassisteert met Reijnd Regewinkel en Harmen Jebbink, als
bruijdegomb, en Elisabeth Derksen, geassisteert met haer eijgene moeder Catharina Hakken
en oom Aelbert Hakken, als bruijd, te kennen gevende, hoe dat laastleden donderdagh ’s
avondts, zijnde den 28. deses hij eerste comparant Berent Bisschop van sijne moeder
Hendersken Eggink ter praesentie van Reijnd Regewinkel, Harmen Jebbink en Evert
Hendriksen, te samen in den gerighte praesent, eerst heeft consent verkregen om te mogen
trouwen, ’t welke sijne moeder voornoemd op een ongehoorde en onbesonnen wijse tot dese
tijd hadde belet, waerom bekanden zij ten overstaen des gerigts en geassisteert als voren een
christelijk houwlijk te hebben beraamt op volgende wijse.
Eerstelijk belooft hij bruijdegom tot stuur deses houwlijks mede te brengen al ’t gene
albereijts heeft overgewonnen en wat hem van wijlen sijn vader is aengestorven en wat hem
verder aansterven off an erven moghte. Van gelijke belooft zij bruijd mede te brengen tot
stuur deses houwlijks all ’t gene haer van wijlen haer vader is aangestorven en wat haer
verder an erven off aensterven moghte.
Tredende daarop contrahenten van dese uure aff aen in gemeenschap van goederen, verder
indien het gebeuren moghte eene van haer beijden door de tijdelijke dood deser wereld wegh
te nemen, so wilden sij bruijdegom en bruijd voorschreven over en weer den eenen den
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anderen die langst levende in alle des eerst stervende nae te laetene goederen hebben
getugtiget, gelijk de eerst van haer stervende den langstlevende betugtiget mits en
Foto 0011
craght deses, met dien verstande noghtans als die langstlevende van haer wederom mogte
hertrouwen, dat dan ’t kindt Berent genaemt, soo albereijts uijt haer beijden lijven geboren is,
als ook alle andere kinderen, so nogh van haer beijden geboren moghten worden, des eerst
verstorvene ouders goederen sullen worden bewesen en wanneer die 18 jaeren oud geworden
zijn, dieselve goederen als dan, van die langstlevende uijtgekeert en voldaen sal moeten
worden; Dit S.A.L. en verband en bedwank als nae reghten hebben bruijdegom en bruijd
nevens aenwesende dedingsluijden hier op gestipuleert ut juris:
Op den 31 maert 1737
Aelbert Hakken versoghte namens sijn suster Catharina op de Bulte, terwijlen zij met
verwonderinge hadden gehoort hoe dat Henderken Eggink al nu den praedicant koompt te
verbieden die huwlijks proclamatien van desselfs soon Berent Bisschop niet voort te sullen
laeten gaen soo versoghte dat voorschreven Hendersken Eggink door den gerigts bode moge
worden afgevraagt, waerom dat zij, terwijlen voorleden donderdagh avondt daer in heeft
toegestemt, jae selfs met haar soon aen den armen hier om iets belooft te geven, dit nu
wederreghtelijk verbied. Quod concessum.
Relateert Derk Wassink tot twemael toe hier over Hendersken Eggink heeft gesproken, zij
voor andwoort gegeven heeft dat zij dat onder condtie hadde toegestaen naementlijk als onse
praedicant de sonden van haer op sigh nam, dat sij dan dat hadde geaccordeert ook dat zij aen
den armen niet hadden belooft, maer haar soon Hendrik tegens sijn broer Berent geseght dat
hij wel een ducaet off twe aen den armen mogten, omdat hij solange in hoererije geleeft
hadde, en wanneer sij nae Arnhem moesten dan soude Berent daar ook tegenswoordigh
moeten komen en dan soude sij over hem klagen van ’t gene hij gedaen hadde en dan
vervolgens laeten setten.
Foto 0012
Op den [10] april 1737
Coram
Aaron Exalto D’ Almeras, righter
Gerigtsluijden; Engbert Cuijpers en Derk Wassink
Comparende Willem Hoeven op Smeink te kennen gevende, hoedat op heden heeft doen
citeren Jannis Nagtegael en sijne ehevrouw Hendrina genaamt, om te hebben be- off
ontkentenisse van sodanige een hondert en vijfftigh guldens met nog 15 guldens, alwaer hij
Jannis albenrijt op heeft betaalt 9 guldens en van die 150 guldens door wijlen Jacob van Vugt
een obligatie van is geschreven, die men segt onder sijne papieren niet kan vinden, en waar
van ook tegens meij aanstaende is ten aghteren 6. guldens interesse so verclaerde hij
comparant als ’t voorschrevene aenstaende meij ingevolge denuntiatie hem worde voldaen,
voor hem en sijnen erven ten eenigen dagen bij ’t weerder vinden van soo’n obligatie daar aen
geen de minste reght off aanspraek meer te hebben ofte te behouden.
Ex adresso Jannis Nagtegaal verklaart, dat in desen niet meer schuldigh is als 100 guldens,
waer dat een obligatie van heeft gepasseert, welke hij wilde weer hebben.
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Ex adresso Willem Hoeven persisteert bij sijn voorschrevene eijsch en gee[f]t aen met
solemnelen eede tot God Almaghtigh uijt te sweren, dat hij Jannis Nagtegael en ehevrouw
hem ingevolge die vermiste obligatiens suijver schuldig is 150 guldens en per resto van die 15
guldens nogh 6 guldens met tegens aanstaende meij 6 guldens interesse.
Op den 12 april 1737
Coram
Aaron Exalto D’ Almaras, rigter
Gerigtsluijden; Jan Duijkelenborgh en Gerrit op Kleijne Bruijnderink
Compareerde Jenneken Roelofs weduwe van wijlen Gerrit Jan Kersseboom g’assisteert met
haer toecomstige eheman Henrik Berentsen Lansink en versogte een paer onpartijdige
mombaers over haar twe onmundige kinderen met name Gerritjen en Henderiks Kersseboom
in eghten geteelt bij wijlen haren eheman voorschreven die den kinderen beste komen te
besorgen.
Foto 0013
’t Gerigthe stelt tot mombairen Gerrit Jansen op Groot Bruijnderink en Jan Gerritsen op ’t
Velderhoff welke in den gerighte praesent hare comstige mombairschap hebben aen genomen
eerlijk en trouwelijk te bedienen en die verburget met hare personen en goederen en hebben
hier op gestipuleert ut juris.
Eodem et Coram Eisdem [12 april 1737]
Staat of inventaris van de goederen, so Jenneken Roelofs weduwe van wijlen Gerrit Jan
Kersseboom met denselven in leven heeft beseten en nae haar beste wetenschap doen
opstellen.
Eerstelijk levendige have
een koe getaxeert op
15: 0: 0
twe varkens
8: 0: 0
4 hoenders
0: 15: 0
Goederen op de dele
ongeveer 1 vimme stroo
2: 10: 0
2 molders rogge
6: 0: 0
32: 5: 0
Transp: ƒ
32: 5: 0
baktrogh en braeke, 1 biertonne, 1 wascuijpen, 1 wanne, 1
oude bouwzigt, 1 grepe
5: 0: 0
1 bedde met sijn toebehoor voor den erffuijterse met nogh
het linnen en wullen ten haren lijve gehorende en een kiste
voor haer mede verbleven. Daar tegens het linnen en
wullen off klederen ten lijve van den man gehoort
hebbende so verkoghte zijn voor de kinderen alleen als
hier nae sal blijken pro memoria. Nog een kiste van die
overledene met een stok off rottink voor die kinderen
verbleven.
1 paer beddenlakens
0: 12: 0
1 kaste
2: 0: 0
1 snaphaen
3: 0: 0
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1 hekele
1 koperen panne en ekertjen
koekpanne en langijser

0: 4:
1: 10:
0: 18:
45: 9:

0
0
0
0

45:
2:
0:
0:
0:
1:
1:

9:
0:
15:
8:
6:
16:
0:

0
0
0
0
0
0
0

3:
2:
5:
0:
1:

0:
0:
0:
15:
0:

0
0
0
0
0

100:
5:
9:
1:
1:
181:

0:
17:
0:
10:
13:
9:

0
0
0
0
0
0

181:

9:

0

20:
161:
80:

3:
6:
13:

0
0
0

80:

13:

0

13:
6:

0:
10:

0
0

100:

3:

0

Foto 0014
Transp: ƒ
1 haal en reuster, omtrent 1 schepel garste
1 keten, blaaspijpe en vuurschuppe
1 bijle en hijpe
1 tonne met soerkool
2 ijseren potten en ketel
2 melktonnen en een karne
2 halve zijden spek, 2 boekharsten, 2 halve koppen, en 2
stukken beeste vleesch
½ molder boekweijten gezaaij, 1 haspel
omtrent 10 ll: [ellen?] gaaren
1 tinnen mengelen
tafel en 4 stoelen
Inkomende schulden
bij Jan Aelbert een capitael van
interesse
bij Bartholt te Steenderen
bij Hendrik Mentink
Willem Tantink
Summa ƒ
Transp: ƒ
Uijtgaande schulden
als an die righter wegens paght van ‘t land
item gerigtsjura
den hovenier te Zutphen
aen Harmen Roeterink
Giers Henrik
Kleijne Bruijnderink
an de heer Van Essen een molder boekweijte
brouwen an Jan Velderhoff
ƒ
’t welke afgetrokken blieft credit
ƒ
dus half die moeder
ƒ
en die kinderen de andere half scheijt ad 80 guldens en 13
stuijvers, dus
ƒ
waer bij kompt die vercoghte klederen van de overledene
ad
nogh 13 elle beddeteek ad 13 guldens, dus half hiervan
dus te samen voor de kinderen verbleven eene summa van
100 guldens, 3 stuijvers, dus ƒ 100 : 3: 0.
ƒ
met daar en boven nogh voorgemelte kiste en rottink
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NB: siet verder ’t magescheijt an de andere zijde van dit blad geprotocolleert. [Foto 0015]
Foto 0015
Eodem et Coram Eisdem [12 april 1737]
Compareerde Jenneken Roelofs weduwe van wijlen Gerrit Jan Kersseboom, in deser
g’adsisteert met haeren toekomende eheman Henrik Berentsen Lansink als reghters ter eene,
en Gerrit Jansen op Groot Bruijnderink en Jan Gerritsen op ’t Velderhoff in qualiteit als
gerightelijke aengestelde mombairen over de nagelaetene minderjaerige kinderen van wijlen
opgemelten Gerrit Jan Kersseboom bij desselfs voorschreven ehevrouw Jenneken Roelofs
ehelijk geprocreëert met naeme Gerritjen en Henricus Kersseboom, ten anderen zijde, en
bekander (ten overstaen des gerigts) over den gemelten minderjaerige vaderlijke naegelaetene
goederen te hebben geaccordeert ingegaen ende gecelebreert een erffmagescheijd, doende
sulks craght en mits desen op volgende wijse.
Eerstelijk neemt de moeder, zijnde de eerst comparantinne in desen, geassisteert als voren bij
desen aen haare voorgemelte minderjarige (kinderen) behoorlijk en in de vrese Gods in de
Gereformeerde Christelijke religie op te brengen en in behoorlijke cost en drank te verplegen
en vorders alles doen wat een getrouwe moeder schuldigh is en behoort te doen, en als
dieselve 20 jaren hebben bereijkt wegens haer vaderlijke versterff van een onverdeelde
summa uijt te keren ende te betalen eene summa van een hondert caroli: guldens en drie
stuijvers, segge ƒ 100 : 3 : 0. boven en behalven nogh sodaenen kiste en rottink, als op den
inventaris is gemelt.
Waertegens de moeder sal hebben en behouden de gehelen inboedel des huijses met alle in en
uijt schulden op den inventaris gespecificeert ende getaxeert.
Verder is geconditioneert in val het gebeuren moghte, dat eene der voorgemelte kinderen
quame te sterven sonder kind off kinderen naetelaeten, dat in soo’n cas desselfs naetelaetene
goederen sullen vererven en versterven half op de voorgemelte moeder en half op ’t
overgebleven kind en dat mede, in val als vooren, stervende, het sal versterven nae ordre
landreghtens.
Tot naekominge van ’t gene voorschreven verbinden parthijen contrahenten sampt en een
ieder in ’t bijsonder so voornoemde weduwe en eerste comparantinne geassisteert als voren
voor haer selfs als de gerightelijke en laast gemelte comparanten in haar respectieve qualiteit,
haare personen en goederen ter submissie als nae reghten met en onder renuntiatie en afstand
van alle en een
Foto 0016
ieder hier tegenstrijdige uijtvlught S.A.L. hier op gestipuleert ut juris.
Eodem et Coram Eisdem [12 april 1737]
Compareerde den eersaemen Henrik Berentsen Lansink als bruijdegom in desen so veel
nodigh g’assisteert met sijn moeder Elisabeth Wessels en stiefvader Carel Leusink, voorts met
Jan Gerritsen op den Velderhoff als reghtens ter eene, en de eerbaere Jenneken Roelofs,
weduwe van wijlen Gerrit Jan Kersseboom, als bruijd, g’assisteert met haeren vader Roeloff
Gerrits op de Scheggert, Eva Kersseboom met en nevens Gerrit Jansen op Groot Bruijnderink,
ter anderen zijde en bekanden ten overstaen des gerigts en voorscheven assistenten als
wederzijtsche ouders, aanwesende vrienden en dedingsluijden een christelijk huwelijk te
17 maart 2011
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hebben beraemt, ingegaen en gesloten, gelijk tussen voorschreven bruijdegom en bruijd ‘t
selve beraemt, ingegaen en gesloten wort craght en mits desen op volgende wijse.
Eerstelijk brengt den bruijdegom mede tot stuijr deses huwlijks eene summa van twe hondert
en vijfftigh caroli guldens segge 250 guldens en wat hem verder aen erven off aensterven
moght. Daartegens brengt de bruijd mede al het gene haar bij magescheijd op heden opgeright
is verbleven en wat haer verder aen erven off aensterven moghte. Tredende daar mede van
dese uure aff aen in gemeenschap van goederen en in val het gebeuren moghte dat dit huwlijk
sonder kind off kinderen uijt dese ehe verwekt nae te laeten door de tijdelijke dood wierde
gescheijden, en de bruijdegom de eerste zijnde, belooft aan sijne bruijd uijt sijne goederen
eene summa van 50 guldens. Van gelijken belooft de bruijd in geval als voren uijt haare
goederen an haren bruijdegom eene summa van 40 guldens. Wijders is geconditioneert, dat
die kinderen, welke eghter uijt dit huwelijk moghten worden geboren, in de waare
Gereformeerde Christelijke religie sullen worden opgevoet en opgetrokken. Eijndelijk en ten
laasten reserveren bruijdegom en bruijd haar de maght om malkanderen
Foto 0017
off den eenen den anderen in gesondheijd off krankheijd nader te mogen begiftigen off
betugtigen, welke gifte off tught so bundigh zal zijn off sulks van woort tot woort hier inne
begrepen stonde S.A.L. en verband als nae reghten hierop gestipuleert ut juris.
Staad en inventaris van de nagelaetene goederen, in en uijt schulden van wijlen Derk ten Paé
door Berent Wonnink opgegeven en ter goeder trouwe doen instellen op den 24 april 1737.
De weduwe Stompes debet luijd obligatien eene summa
van
ƒ
interesse verschenen den 12 april 1731-1732-33-34-35-36
en den 12 april 1737 ad 7 jaeren jaarlijks 14 guldens, dus
samen
ƒ
Afgetrokken die betalinge en eens
9: 0: 0
ontfangen
nogh eens
20: 0: 0
item nogh eens
6: 0: 0
samen
35: 0: 0
welke 35 guldens afgetrokken blieft
van Jan Jansen wonende onder Doetinchem in Digteren
eene summa van
interesse sedert den 13 april 1710 ad 27 jaren
ƒ
Transport
ƒ
van Christiaen Goedgeluk, luijd handschrift van den
24 meij 1733
tot den 24 meij 1737 rente
betaalt aen geld en mediciene
item van Willem Hoebink in meij 1736
interesse
Henrik Lenselink debet
interesse tot october 1736
van Derk op ‘t Muijsegat
17 maart 2011

98:

0:

0

35:
63:

0:
0:

0
0

4:
4:

0:
6:

360:

0:

0

63:

0:

0

25:
32:
480:
480:

0:
0:
0:
0:

0
0
0
0

24:

14:

0

70:
2:
50:
8:
5:

0:
16:
0:
0:
0:

0
0
0
0
0

0
0

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 12 Transcriptie: © Marian Kruijt

ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 872
Richterambt Hengelo - "Protocol van contentieuze en voluntaire akten" - Periode 1737-1738

ten laste van Jan op de Coppele
item drie paer schoenen
den olden mulder van Ruirlo so op Tilsplaats heeft
gewoont wegens verdient loon
de bijen vercoght voor
Harmen Stoltenborgh gecogt 2 paer schoenen en 1 kiel
Teunis Cleijne Sessink 1 hemdrok
item wat rommelerije
Jan Mosselman 1 hemdrok en cousen
Teunis Lubberts 1 kiel en hemd
Jaspers 2 hemden
item Jaspers 1 roden rok
die lamme doghter een kasjen
1 leren broek Jaspers
ƒ

37:
3:

0:
0:

0
0

10:
44:
1:
2:
0:
0:
1:
0:
2:
1:
1:
747:

0:
0:
8:
16:
4:
19:
12:
16:
11:
2:
10:
14:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

747:
0:
0:
5:
753:

14:
4:
10:
3:
11:

0
0
0
8
8

2: 10
6: 0
16: 4 258:
494:

16:
15:

4
4

Foto 0018
Transp:

ƒ

samen

ƒ

Henrik Sessink wat rommelerije
Kloosterboer een quaed roers:
an gelt uijt die kiste
Uijtgaende schulden
als voor een inlaege in de kerke betaalt
6:
de custos voor ’t graf maken
1:
Berent ten Bosch voor de doodkiste
6:
bij Eggink verteert
7:
nog ¾ jaers hoofdgelt
0:
bij Pelgrum verteert en 1 jaer hoofdgelt
15:
Michiel Daris
ƒ
19:
2:
0
af 2 bodemtjes was ad
5: 12: 14
blijft
ƒ
13:
9:
2 13:
Starink
0:
an den Keijenborg 6 kanne genever
2:
an den docter van Zelhem
0:
an den armen van Hengelo
50:
Cleijne Bruijnderink doghter
25:
NB Cleijne Bruijnderink een rekeninge, sal sig contenteren met
24:
gerigtsjura van condschappen opslaen van ’t prothocol,
erff huijs verburginge, en dit jaren tariferen
15:
nog voor extraordinaere moeijte
5:
1737 den 20 Berent Wunnink met Agtercamp gerekent en
denselven aen hem betaalt met
50:
an Henrik Wunnink
34:
ƒ
258:
Afgetrokken blieft
ƒ
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Die ’t testament hebben tot voordeel moeten daer voor betalen 7: 4: 0
‘t 1/8 deel voor Willemken Stoltenborgh is ƒ 61: 16: 14 ½
Den 16 augustus 1737 gerekent.
Op den 4 meij 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Jan Tilborgh en Jannis Hakken
Compareerde Carel Enink meerderjaerige soon van wijlen Henrik Eenink en bekande Tomis
Daniels en Henrik Maelderink sijne mombairen te bedanken voor haer goede administratie en
verklaerde gene de minste aenspraek op eeniger hande manieren tegens haer te hebben en
heeft hierop gestipuleerd ut juris.
Copie van een taxatoire sententie op den 11 meij 1737 in den gerighte geopent en
gepronuntieert, afgegeven in saken van Johanna Willemina Aelderinks weduwe wijlen Joost
Christiaen van Holten contra doctor Willem Kolenbrander luijdende deselve van woort tot
woort als volgt.
Bij ons ondergeschrevene regts-geleerden gezien en gelezen de respective specificatien van
kosten den edelen lantgerigte van Hengelo op den 12 december 1736 ingedient door Johanna
Willemina Aelderinks,
Foto 0019
weduwe wijlen Joost Christiaen van Holten, geadsisteert met haer bekende advocaat Doctor
Bernardt Huinink, triumphante en specificante ter eene, ende daertegens geexamineert die
daer op in dato den 1 april dezes jaers 1737 gedaene en geëxhibeerde diminutie van den
advocaat doctor Wilhelm Koolenbrander succumbant en gespecificeerde ter anderen zijden,
met en nevens de vordere bescheijden en prothocollaire acten en documenten daertoe
specterende, hebben wij, uijt kragt van speciaele conventie en submissie van den 27
november 1736 daer over aen ons ten fine van taxatie gedaen, en bij de acten ervintelijk, die
ter gemelten specificatien vervatte kosten en posten, die noghtans hoger waren bedragende,
gemodereert en getaxeert, gelijk zulks distinctelijk gedaen wort bij en cragt dezes; en wel
aanvankelijk de eerste specificatie van doctor B. Huinink, beginnende van den 21 julij 1735
tot den 12 december 1736 tot (guldens - stuivers)
ƒ
37 - 1 - :
Het verschot van de weduwe van Holten van den
5 september 1735 tot den 27 november 1736 tot
ƒ
1- 8-:
De judicialia van den gerighte van Hengelo van den
5 september 1735 tot den 12 december 1736 tot
ƒ
20 – 17 - :
De twede specificatie van gemelte doctor Huinink in gevolge
triumphante sententie van den 23 october 1736 beginnende
van den 29 november 1735 tot den 13 november 1736 tot
ƒ
33 – 18 - :
Het verschot van opgemelte weduwe van Holten van den 29.
en 30 november 1735 tot den 13 november 1736 tot
ƒ
46 – 18 - :
De judicialia van welgemelten gerighte van Hengelo van den
29 en 30 november 1735 tot den 25 october 1736 sub lit: C: tot ƒ
34 – 17 - :
en so vervolgens
tot den 13 november 1736 sub lit. D. tot
ƒ
6- 1-:
De 3e off laaste specificatie van meergemelten doctor Huinink
beginnende van den 17 meert 1735 tot den 24 juni dit jaers tot
ƒ
21 – 19 - :
Het verschot van meer opgemelte weduwe van Holten sedert
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dien 17 meert 1735 daer bij vervat, tot
De judicialia van ’t geright van Zelhem beginnende van den
14 februarij 1735 sub N: 5 tot

ƒ

22 - 1 - :

ƒ

16 - 7 - :

ƒ
ƒ
ƒ

4–9-:
2–4-:
248 – 0 - :

Foto 0020
enzo vervolgens
van den 2 julij 1735 sub N. 6 tot
voor betaalt defroijement der taxateurs en copie, tot
zigh alsoo in ’t geheel bedragende 248 guldens, dus

Buiten d’advijs en taxgeldene, die om redenen, ons daer toe moverende, worden geremitteert,
voorts den gespecificeerde zijne gesustineerde actie van dedommagement of schadelooshoudinge tegens desselfs client, na rade allerdings voorbeholden,
Onderstond
aldus bij ons ondergeschrevene gemodereert en
getaxeert binnen Zutphen den 17 april 1737.
En was getekent
F.R. van Lathum
J. Schomaker
Dese ter presentie en instantie van parthijen op den 11 meij 1737 in den gerigte geopent en
gepronuntieert en heeft die heer docter Kolenbrander angenomen op den 2 junij aanstaende
den inhoud deses te betalen en aff te doen.
NB. Siet vervolgens alhier ter prothocolle ’t gepasseerde op den 17 april 1738 pro memoria.
Copia
Memorie voor den scholtus des righterampts Hengeloo
Omme met praeallabel consent van den weledele heer D’Almaras righter des voorschrevene
amts etc. etc. ter instantie van Hendrika Helman weduwe Van Loo in qualiteijt als doghter en
erfgenaame van wijlen haare vaader zaliger Derk Helman sig te vervoegen ten huise van de
weduwe van Jacob van Vught, ende deselve in der minne edog ook serieusselijk te requireren
en te summeren om binnen den tijd van 4 daagen aen de insinuante op te leggen ende te
betalen sodaane penningen ter summa van S: C: et deducto soluto 703 guldens 15 stuijvers 3
duiten als des insinuantes vaader zaliger wegens paght van het Stokhartjen met een hooijlandt,
en de weijde in den Toldijk met den Holsterkamp voor Jacob van Vught zaliger betaalt en
uitgeschooten heeft waer van de rekeningh allangh aen de weduwe van Jacob van Vught is
ingesonden en op verscheijden weijsen tot betalinge der selve geinterpelleert, afwagtende hier
op van de geïnsinueerde een cathegorijcque verklaaringe, sullende de insinuante bij
manquement van sufficeant
[in marge] Exhib: den 31 meij 1737 onderstond fiat insinuatie ten fine als versogt en was
getekent A.E. D’Almaras rigter, 31.5.1737
Foto 0021
andwoort soodaane middelen bij de hand nemen, als haer tot conservatie van haer goedt
hebbent reght en tot bekominge der boven gelibelleerde penningen sullen dienstigh en nae
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regten toegelaaten zijn. Met versoek van insinuatie deses aan de weduwe van Jacob van
Vught en relatie pro ut juris ac stijli op ’t weerkleedt.
De expensis quam solemnissima fit protestatio.
Onderstondt
Relateert den gerigtsbode Derk Wassink op sijn eed, dat hij op den 1 junij 1737 an die wedue
van Vugt dese heeft geinsinueert, en het weerkleed haer heeft gelaten en voor antwoort
bekomen in 4 daegen hier op te sullen antwoorden.
Ju. fidem relationis
En was getekent
A.E. D’Almaras, rigter
1 junij 1737
Op den 1 junij 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden; Jan Oldenboom en Jan Berents op ’t Waerle
Compareerde Dersken Derksen g’assisteert met haer eheman Evert Henriks als reghtens
Willem Derksen meerderjarige kinderen van wijlen Derk Willemsen en Geesken Sluijmers en
bekanden te bedanken gelijk zijn doende bij en craght deses haare mombairen Arent op
Massink en Cornelis van Hessen voor haarlieder goede voorsorge en administratie, voorts
mede dat niets dien aengaende van haer te praetenderen hebben S.A.L. hier opgestipuleert ut
juris.
Relateert Derk Wassink gerigtsbode des ampts Hengelo, hoe dat hij op dato ondergeschreven
met en nae voorgaende verkregen consent ter instantie van den voerman Harmen Baltus
wonende tot Zutphen sigh vervoeght heeft bij de soon van Jan Gotink en denselven gerigtelijk
gesummeert om binnen den tijd van 8 dagen met opgemelte Harmen Baltus afdraght te maken
ter oorsaeke op een onbehoorlijke wijse desselfs dienst
Foto 0022
hadde verlaeten en bij manquement van dien, dat andersints genootsaekt soude wesen hem in
reghten te betrekken, en daer op van denselven voor antwoort bekomen dat hij was gegaen,
omdat niet genoegh kreegh te eeten.
Actum den 3 junij 1737.
Op den 10 junij 1737
Zijn Jan Maelderink en Garrit Pelgrum geworden goed en borge voor alsulken schade als de
geschutte paarden van Harmen Cleijn Luijkink Dimmendael moghten hebben toegebraght.
Op den 11 junij 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden; Jan Sluijter en Jan Oldenboom
Compareerde Harmen Hulshorst, als man en mombaer sijner huijsvrouw Elisabet Starink en
gaff desen edelen gerigte te kennen, hoe dat op sondag voor laastleden kersmis is gebeurt dat
Berent ten Bosch alhier woonagtig over ’t regt tot een banke in haar gemeijnte met sijne
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voornoemde vrouw woorden gemaakt zijnde, sig soo verre heeft laeten vervoeren, dat hij sich
niet ontsien heeft deselve uyt te schelden voor een hexe, en een ondier, met bijvoeginge dat
hij haer daar voor hielt; welke groove en atroce injurie den comparant sijn vrouw aangedaen,
niet hebbende willen nog kunnen op sig laaten sitten, also hem sijn leven, met sijn eer gepaart
gaat, heeft wel van tijt tot tijt getragt Berent ten Bosch tot reparatie van dese aangedane hoon
en injurie te brengen, in soo verre selfs, dat den heer rigter hem daer toe heeft vermaant, maar
te vergeefs, terwijl
Foto 0023
den selve hartnekkig bij sijne uijtgebraakte injurie is verbleven, met die uijtdrukkinge selfs,
dat eer hij souw willen herroepen sijne gesprookene injurie, liever had, dat de beul van
Zutphen hem de cop aff hieuw, den comparant derhalven tot voorstant van de geschondene
eer van sijn vrouw, genootsaakt word bij een moderaate retorsie hem Berent ten Bosch, mits
desen te houden voor een eerdieff, tovenaer en ondier, ter tijt en wijlen hij Berent ten Bosch
sijne aengedaene en uijtgespogene injurie op sijn vrouw sal hebben bewesen, off gebetert,
versoekende hier van prothocollatie, en dat daar van door den gerigtsbode bij extract
insinuatie aan Berent ten Bosch mag worden gedaan, en daar van gerelateert om te strekken
nae regts behoren, alles onder protest van costen.
Relateert Derk Wassink op sijn eed hier van ’t extract op den 13 junij 1737 an Berent ten
Bosch heeft geinsinueert.
Op den 20 julij 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Harmen Jansen bouwman op ’t Celle en Henrik Verhorstink op den
Vinkenberg
Compareerde Jacob Grothe en Margareta Pit eheliden, dewelke op de kragtigste wijse
doenlijk verklaerde te constitueren en volmagtig te maken de edele Jan van Vloten schipper
van Utregt op Amsterdam specialijk, omme in de namen en van wegen de comparanten als
mede erffgenamen ab intestato van moeders sijde van vrouwe Geertrijda Elisabeth de Bitter
weduwe van de heer mr. Willem Six op Batavia overleden te maken accoord met de edele Jan
Bitter suppoost van de Weeskamer tot Amsterdam als gemagtigde van de gesamentlijke
erffgenamen ab intestato van vaders sijde van de voorschrevene vrouwe Geertruijda Elisabeth
de Bitter weduwe van den heer mr. Willem Six, en dat tot vermeijding van proceduren,
sodanig dat hij geconstitueerde daer bij voor de erffgenamen ab intestato van moeder sijde
van Geertruijda Elisabeth de Bitter van hare geheele naerlatenschap, so die door haer met de
dood is ontruijmt en sulks dan ook mede van de penningen door de heeren Weesmeesteren
van
Foto 0024
Batavia aen de heeren Weesmeesteren tot Amsterdam overgemaakt, en die aen haer verder
overgemaakt sullen worden, bedinge de 3/8 parten en de overige 5/8 parten daer bij af te staen
en laten genieten aen de gesamentlijke erffgenamen ab intestato van vaders seijde van de
voornoemde Geertruijda Elisabeth de Bitter en dat gemaakte accoord in haren naeme te
tekenen en passeren, mitsgaders de voornoemde 3/8 parten ter Weeskamer van Amsterdam te
ontfangen, en de edele heeren Weesmeesteren daer voor te quiteren en te beloven voor
namaning te bevrijden en daar voor hare personen en goederen te verbinden, mitsgaders
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omme bij het te makene accoord in de namen van de comparanten te renuntieren, desisteeren
en af te staen, gelijk de comparanten bij desen renuntieren, desisteren en afstaen van alle
actien, en pretensien bedagt off onbedaght, die sij soo hier als op Batavia tot lasten van den
boedel van de voornoemde Geertruijda Elisabeth de Bitter weduwe van den heer en Mr.
Willem Six als erffgename van haer moeder Elisabeth Pit hebben gesustineert te hebben en in
vervolg van tijd nog soude kunnen sustineren te hebben en voorst omtrent het geene
voornoemd staet alles meerder te verrigten dat sal worden vereijscht met belofte van
approbasie, onder verband als na regten.
Op den 6 augustus 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; die heer Derk Jan Rouwenhorst en doctor Theodorus Marcus Exalto
D’Almaras
Erschenen Dr. Lambert Welmers en dede met kennisse en consent van desen weledelen
lantgerighte van Hengelo omni meliori modo, via aeforma juris peinden op en aen alle die
gerede goederen als imboedel en gerakheijd des huijses voorts wagen en ploeghs, paerden en
beesten, ketel en ander gereetschap tot die branderie gehorende, saet gedorst en ongedorst,
actien en crediten en wat eenighsints vorder onder het gerede kan off magh gerekent worden,
niets van allen uijtgesondert Derk Jaspers en desse huijsvrouw A.C. Sluiter toestendigh. Ende
sulx ten eijnde om door middele van dien te erlangen betalinge
Foto 0025
eener somma van 156 gulden 12 stuijver heenkomende wegens salaris in diverse saken
verdient, alles vermogens handtschrift hier bij per copiam sub verbo constat.
Peindet mede voor alle costen en schade als reghtens met bedingh dat die wethe deser moge
vervaerdight en aen Derk Jaspers met het boven geallegeerde copielijke handschrift
geinsinueert en overgegeven voorts dat in cas van oppositie een seekeren convenablen dogh
eventuelen dagh reghtens moge gepraefigeert en aengestelt ende dat van desen allen moge
gerelateert worden pro ut juris ac stijli salvis.
fiat peijndinge op het gene daer is en het gerede betreft, soo noghtans dat an mij verschult
daer eerst uijt valle, en word den dagh reghtens in cas van oppositie angestelt den eersten
gerigtsdagh nae die vacantie.
Relateert Derk Wassink op sijn eedt dat op den 10 augustus 1737 hier van mondelijk die
insinuatie heeft gedaen en van Derk Jaspers voor andwoort bekomen dat hij het voor
geinsinueert aaennam met versoek hem dogh op maendagh hier van geen schriftelijke wethe
te senden, alsoo den eersten dag bij die heer docter Welmers wilde gaen.
[in de marge] Op den 22 augustus 1737 die vrouwe van Derk Jaspers hier van extract
versoght het welke op den 23 daer an volgende door Derk Wassink met die copie is gesonden
en opgelangt. Debet hier van 18 stuijvers.
Op den 7 augustus 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Derk Jan Rouwenhorst en Henrik Maelderink
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Compareerde Reijnd Hoegen, alias Geltink, weduenaer van wijlen Trijntjen te Winkel, te
kennen gevende, hoe voornemens is te trouwen met Teunisken Besselink weduwe wijlen
Wijnolt Sessink, alias Nieuw Hoff, weshalven versoghte, dat over sijne onmundige soon
Gerrit genaemt bij wijlen sijne voorschrevene ehevrouw in eghten geteelt een paer
onpartijdige mombairen moge worden gestelt, die ’t kinds beste besorgen en het ergste weren.
’t Gerighte stelt in desen aan de personen
Foto 0026
van Reijnd Bleumink op Ellerdink en Jan Bleumink op Vokkink.
Welke in den gerighte praesent bij handtastinge hare mombairschap hebben aengenomen
trouwlijk te bedienen en die verburget met hare personen en goederen als reghtens S.A.L.
Eodem et Coram Eisdem [7 augustus 1737]
Compareerden Reijnd Hoegen, alias Geltink, weduenaer van wijlen Trientjen te Winkel, ten
eenre, en Reijnd Bleumink op Ellerdink en Jan Bleumink op Vokkink in qualiteit als
gerightelijke aangestelde mombairen over het minderjarige kind van opgemelte Reijnd
Hoegen, zijnde van den eersten comparant in desen, bij wijlen sijne voorschrevene vrouw
ehelijk geprocreëert, met naeme Gerrit, ten anderen zijde, en bekanden nae voorgaende
oprightinge, taxatie en examinatie van eenen behoorlijken en op dato den 7 augustus 1737 aen
desen weledelen landgerighte van Hengelo geexhibeerden staet en inventaris van den boedel,
so hij eerste comparant met sijne overledene huijsvrouw voornoemt in gemeenschap heeft
beseten en zij stervende naegelaten gehadt, vervolgens nae aftrek van de lasten off schulden
ad 275 guldens 11 stuijvers, 10 penningen, bevonden zijnde, den rijkdom deses boedels, ten
opsighte van sodane gerede goederen ook voordelige praetensien off inschulden, waer onder
mede begrepen sodane 500 guldens, als de vader van dese overledene Trientjen te Winkel aan
haer tijdes het ingaen van haar huwlijk met desen eerstgemelten comparant belooft heeft
gehadt, als op den inventaris zijn getaxeert gespecificeert off uijt getrokken te monteren ter
waardije van 591 guldens 4 stuijvers 6 penningen, boven en behalven een bedde met sijn
toebehoor, voorts klederen, ’t linnen en wullen tot een ieders, namentlijk so ten lijve van den
eersten comparant gehorende als van sijne voornoemde overledene ehevrouw nagelaten, als
mede de ongerede goederen, hier nae breder uijtgedrukt, ten overstaen van desen weledelen
landgerighte over dien geseijden boedel en nalatenschap wegens het voorgemelte
minderjarige kinds moederlijke versterff, geaccordeert, gecontracteert, ingegaen en
gecelebreert te hebben erffmagescheijd, scheijdinge en deijlinge, gelijk zijn doende bij en
craght deses op volgende wijse en wel eerstelijk ten opsighte van de gerede goederen;
namentlijk sal de vader, zijnde
Foto 0027
den eersten comparant in desen, hebben en beholden den gehelen imboedel en gerakheijd des
huijses, voorts levendige have, gezaaij in en op ’t land, met alle inschulden off voordelige
praetensien mits daer van boven dien afdragende ’s boedels schulden ter somma van 275
guldens 11 stuijvers en 10 penningen, als voorschreven op den inventaris mede vermelt en
uijtgetrokken, welke mits desen ten sijnen laste worden gelaten; voorts nogh daer en boven
het voorgementioneerde bedde met sijn toebehoor nevens de klederen, linnen en wullen ten
sijnen lijve gehorende; waarvoor de vader bij desen aanneemt en belooft aan sijn
voorgenoemde minderjarige kind, als het selve 18 jaren sal hebben bereijkt, wegens sijn
moederlijke versterff, boven de klederen, linnen en wullen ten haren lijve hebbende gehoort,
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op den inventaris gespecificeert, en hier nae geprothocolleert, uijt te keren en te betalen eene
summa van 295 guldens, 12 stuijvers en 3 penningen. En aangaende de ongerede goederen,
bestaende ingevolge inventaris in een plaatsjen den Holter Regenwinkel genaemt, bestaende
in huijs en hoff groot ongeveer 1 mudde gezaaij, 4 schepel zaetlands in den Enk bij Vokkink,
voorts de halve Wintveer, het halve voorste Gielinkslagh en in ¼ part in het agtersten
Gielinkslagh is geconditioneert en bedongen, dat dieselve half de vader en de andere
halfsscheijt desselfs voornoemde minderjarige soon of kindt eeuwiglijk en erfflijk sal hebben
en behouden en daer van voor de halfscheijd mede de vrugten laeten trekken en genieten als
het selve als voorschrevene 18 jaren sal hebben bereijkt. Wijders neemt de vader aen
geduurende dien voorschrevene tijd het selve kindt in de vrese des Heeren op te brengen, en
in behoorlijke cost, drank, klederen en linnen te verplegen, met hem te laten leren lesen en
schrijven, alles sonder eenige ontgeltenisse, en voorts doen wat een getrouwe vader schuldigh
is en behoort te doen.
Tot nakominge van het gene voorschreven, verbinden parthijen contrahenten, sampt en ieder
in ’t bijsonder so de voornoemde vader off eerste comparant specialijk voor hem selfs, als de
gerightelijke aangestelde mombairen in haare respective qualiteit haare personen en goederen,
hoe en waer deselve gelegen moghten zijn, niets van allen uijtgesondert, ter submissie als nae
reghten, met en onder renuntiatie en afstand van alle en een ieder hier tegenstrijdige uijt
vlught S.A.L. hier op gestipuleert ut juris.
Foto 0028
Het hier vorens gementioneerde linnen en wullen ten lijve van de overledene Trijntjen te
Winkel gehoort hebbende, bestaat in dit nae volgende volgens den inventaris, te weten
4 servetten, 5 bonte understen, 2 witten, 1 paer voormouwen, 4 witte neusdoeken; 1 geelen, 1
gansoogen hoofddoekjen, 16 mutsen, 3 paer handschoenen, swarten, witten en bonten, 4
hemden, 1 paer understen banden, swarten zijden schorteldoek, 1 dobbel stenen, 1 paar
silveren gespels, 1 letterdoek, 1 pakjen kindergoet, 2 kalminksche rijlijven, 1 damasten, 1
kalminksche rok, 1 bruijn krippen jak en rok, 1 sersjen jak, 1 swart rosemarocken jak en rok,
swart regenkleed, 1 sersjen hemdrok met calminksche mouwen, en 1 paer witte wollen
cousen.
Dit bovenstaende als in vorige acte gemelt mede haar nagelaten kind verbleven.
Eodem et Coram Eisdem [7 augustus 1737]
Compareerde Teunisken Besselink weduwe van wijlen Wijnold Sessink, alias Wijnold
Nieuw Hoff genaemt, in desen geassisteert met haren toekomenden eheman Reijnd Hoegen,
als reghtens en versoghte dat door desen weledelen landgerighte van Hengelo een paer
onpartijdige mombairen moghten worden aangestelt over haare alnogh 5 onmundige off
minderjaerige kinderen, bij wijlen haren voorschrevene eheman, met nogh een, so thans
mederjarigh is en (hier is niets ingevuld) genaemt, in eghten geteelt en nagelaeten, met namen
Hilleken, Willemken, Engele, Henderica en Jan Nieuwhoff die den minderjarige kinderen ’s
beste komen te besorgen en ’t ergste wheren.
’t Gerighte stelt in desen aan de personen van Carel Nijsink en Wijneld Lansink.
Welke in den gerighte praesent bij handtastinge haare mombairschap hebben aengenomen
trouwlijk te bedienen en die verburget met hare personen en goederen als reghtens S.A.L.
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Foto 0029
Eodem et Coram Eisdem [7 augustus 1737]
Compareerden Teunisken Besselink wedue van wijlen Wijnold Sessink, alias Nieuwhoff, in
desen g’assisteert met Reijnd Hoegen als reghtens ter eenre, en Carel Nijsink en Wijnold
Lansink in qualiteit als gerightelijke aangestelde mombairen over de alnogh 5 minderjarige
off onmundige naegelaetene kinderen van wijlen opgemelte Wijnold Sessink bij de eerste
comparantinne, met nogh een so meerderjarigh is, ehelijk geprocreëert, met namen Hilleken,
Willemken, Engele, Henderica en Jan Nieuwhoff ter anderen zijden en bekanden, nae
voorgaende oprightinge, taxatie en examinatie van eenen behoorlijke en op dato den 7
augustus 1737 aen desen weledelen landgerighte van Hengelo geëxhibeerden staat en
inventaris van den boedel van wijlen voornoemden Wijnold Sessink, so en als deselve in
leven met eerste comparantinne, sijne althans naegeblevene weduwe in desen, in
gemeenschap, heeft beseten en stervende nagelaten gehadt, ten overstaen van desen
landgerighte van Hengelo over dien geseijden boedel en nalatenschap wegens dese
voorschrevene minderjaerige kinderen ’s vaderlijke versterff, geaccordeert, gecontracteert,
ingegaen en gecelebreert te hebben, erffmagescheijd, doende sulks bij en craght deses op
volgende wijse;
Dat voor eerst den rijkdom deses boedels, ten opsighte van sodane gerede goederen ook
voordelige praetensien off inschulden, uijtgesondert het ongerede hier nae breder uijtgedrukt,
als mede een bedde met sijn toebehoor voor de weduwe erff uijtersche, voorts het linnen en
wullen tot een ieders, naementlijk so ten lijve van haar gehorende, als van desselfs overledene
man naegelaeten, bevonden zijnde te monteren ter waardije van 287 guldens 14 stuijvers, dus
ƒ
287 – 14 – 0
Daer van afgetrokken de lasten off schulden mede als voren
ingevolge inventaris ad 137 guldens 17 stuijvers, dus
ƒ
137 – 17 – 0
Blieft over een summa van
ƒ
149 – 17 – 0
Dus half voor de moeder zijnde de eerste comparantinne in desen
ad
ƒ
74 – 18 - 8
Ende andere halfscheijd voor de gesamentlijke kinderen,
insgelijk ter summa van
ƒ
74 – 18 – 8
waer van nogh afgetrokken sodane 1/6 portie, als ’t meerderjarige
kind is competerende ad
ƒ
12 – 6 - 6
Blieft aldus over, voor en ten profijte van die voornoemde
5 onmundige kinderen, de summa van
ƒ
62 – 12 – 2
Welke summa van 62 guldens, 12 stuijvers en 2 penningen de moeder off eerste
Foto 0030
comparantinne ge’assisteert als voren, bij desen aenneemt aan de meergemelte 5 minderjarige
kinderen, als dieselve 18 jaeren sullen hebben bereijkt uijt te keren en te betalen boven de
klederen, linnen en wulllen ten lijve van haerlieder vader gehoort hebbende, welke mits desen
mede voor die kinderen sijn verbleven. Waer tegens de moeder boven het voorgemelte bedde
met sijn toebehoor en haere klederen sal hebben en behouden den gehelen imboedel en
gerakheijd des huijses, voorts levendige have bouwgereetschap, gezaaij in en op ’t land met
alle inschulden off voordelige praetensien, mits daer van boven dien afdragende ’s boedels
schulden, als vooren gespecificeert, welke mits desen ten haren laste worden gelaeten.
En aangaende de ongerede goederen bestaende ingevolge inventaris in het ¼ part van
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Groot Besselink, de Schaarlinksmathe in ’t geheel, 7/8 parten van het halve Lenderink
Sleegken, 1/2 mudde gezaaij aan Besselink Hekke, 2 ½ schepel gezaaij bij den Nieuwencamp,
nogh 1 ½ schepel gezaaij daer bij gelegen, nog een stukjen van 1 ½ schepel gezaaij, voorts 2
½ schepels gezaaij, bij de Banninkstege en eijndelijk in het ¼ part van de Arentmathe bij den
Wittenbrink gelegen is geconditioneert en bedongen, dat die selve half de moeder en de
andere halfscheijd de gesamentlijke kinderen sal hebben en behouden, van welken halfscheijd
afgetrokken het 1/6 deel, so het voorgemelte mundige kind wegens het vaderlijke versterff
mede is competerende, blijft aldus die 5 minderjarige kinderen tesamen over in de halfscheijd
het gereghte 5/6 deel, en daar van insgelijk de vrughten laeten trekken en genieten als dieselve
als voorschreven 18 jaeren sullen hebben bereijkt. Wijders neemt de moeder g’assisteert als
voren bij desen aan gedurende dien tijd voorschreven dese kinderen in de vrese des Heren op
te brengen, voorts in behoorlijke kost, drank, klederen en linnen te verplegen, met haar te
laeten leren lesen en schrijven, alles sonder eenige ontgeltenisse, en voorts doen wat een
getrouwe moeder ten opsighte van hare kinderen schuldigh en gehouden is te doen.
Laastelijk is wel expresselijk geconditioneert en bedongen, inval het gebeuren moghte, dat
eene van dese kinderen sonder lijffs erven quam te sterven, dat desselfs nagelatene goederen
sullen versterven op de andere kinderen tot de langst levende toe en niet op de moeder, en die
langstlevende
Foto 0031
mede sonder lijffs erven stervende op degene, so als dan daer toe nae landreghte beregtigt
zijn. Tot naekominge van hetgene voorschreven verbinden parthijen contrahenten een ieder in
sijne qualiteit hare personen en goederen ter submissie als nae reghten met en onder
renuntiatie en afstandt van alle en een ieder hier tegenstrijdige uijtvlught S.A.L. hierop
gestipuleert ut juris.
Op den 7 augustus 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Derk Wassink en Henrik Pijper
Compareerde den eersamen Reijnd Hoegen, alias Geltink, weduenaer van wijlen Trientjen te
Winkel als bruijdegom, g’assisteert met sijn swager en suster Harmen Grote Mentink en
desselfs ehevrouw Reijndjen Hoegens ter eenre, en de eerbaere Teunisken Besselink weduwe
wijlen Wijnold Nieuwhoff, alias Sessink, als bruijd, g’assisteert in desen met haer swager en
suster Jacob op de Woght en desselfs vrouw Jantjen Besselink, ter anderen zijde, en bekanden
ten overstaen des gerights en bovengeschreven vrienden als mede ten overstaen van dese 2
dedingsluijden met name Reijnd Bleumink op Ellerdink en Jan Oldenboom een christelijk en
wettigh huwlijk te hebben beraemt ingegaen en gesloten doende sulks craght en mits desen,
op volgende wijse.
Eerstelijk brenght den bruijdegom mede tot stuijr deses huwlijks all het gene hem bij
magescheijd tussen hem en de mombairen van sijn minderjarige soon op heden is verbleven
en wat hem verder aen erven off aensterven moghte. Daer en tegen brenght de bruijd mede tot
stuijr deses huwlijks als het gene haar insgelijk bij magescheijd, opgeright tussen haer en
haare onmundige kinderen, op heden is verbleven en wat haar verder aen erven off aensterven
moghte. Willende bruijdegom en bruijd in allen delen de gemeenschap van goederen hebben
uijtbedongen, winst en verlos noghtans half en half. Verder belooft hij bruijdegom in val
sonder kind off kinderen uijt dit huwlijk naetelaeten voor sijne bruijd quame te sterven, uijt
sijne goederen aen sijne bruijd eene summa van twehondert, segge 200 caroli guldens. Van
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gelijke belooft zij bruijd uijt haare goederen, in val als voorschreven, aen haren bruijdegom
eene summa van 150 guldens. Eijndelijk en ten laasten reserveren sigh bruijdegom en bruijd
de maght om malkanderen off den eenen den anderen in gesondheijd off krankeijd ten allen
tijden nader te kunnen en mogen begiftigen off betugtigen, welke gifte off tught so bundig sal
zijn
Foto 0032
als off sulks van woord tot woord hier in beschreven stonde S.A.L. hier op gestipuleert ut
juris.
Op den 16 augustus 1737
Erschenen Marten Rosegaerde en Berent ten Bosch en sijn geworden goedt en borge voor
alsulken schade, als het paard van Derk Berentschot in Henrik Lomans weijde mogte hebben
toegebraght S.A.L. hier op gestipuleert ut juris.
Op den 22 augustus 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Henrik Maelderink en Derk Wassink
Compareerde Reijnd Eggink en bekande ter wijlen Jan van Til en sijn ehevrouw Trientjen
Egginks voor hem deser wereld sijn overleden en door haer dood op hem wederom waeren
gekomen sodanige 150 guldens, als ingevolge dispositie alhier ten prothocolle de dato den 14
augustus 1727 waeren verbleven so wilde hij comparant dese 150 guldens hebben gegeven
aen Harmen Roeterink en Gosen Bretvelt off haere erffgenamen. Erfflijk met die verstande
dat sij daer voor jaarlijks, so lange hij comparant leeft en langer niet aen hem sullen betalen 4
gulden, ook dat sij hem, soo lange leeft ten hove sullen sien en nae doode eerlijk doen
begraven ook dat sij als dan sullen helpen besorgen, dat sijn overige goederen onder haer
vrienden vredelijk worden gedeelt en dat sijne broeders en susters kinderen, so albereijts
gestorven zijn off nogh bij sijn leven moghten sterven hare kinderen in haars overledene off
overlijdend ouders plaats sullen succederen en erven sonder bespier off tegenseggen van
iemandt willende dat dit van waerde sal worden gehouden etc. en heeft hier op gestipuleert ut
juris.
Relateert Derk Wassink gerigtsbode des ampts Hengelo, hoe dat hij op dato ondergeschreven
ter instantie van Henrik Starink namens de Diaconije van Hengelo met kennisse en consent
van
Foto 0038
de heer officier van gerigtswegen sigh vervoegt heeft gehad bij dese navolgende personen en
gedenuntieert en opgeseght sodanen capitaal, als deselve van gemelte Diaconije op interesse
moghte hebben om deselve een ieder op de verschijnsdagh te erleggen, als namentlijk ten
laste van Cornelis van Essen een summa van 146 guldens, verschenen den 18 meij 1738
Jan Aelberts 100 guldens, verschenen den 1 junij 1738
Gerrit Elsink 62 guldens, verschenen den 19 julij 1738
Garrit Coster 92 guldens
Willem Plante 25 guldens, verschenen den 19 november 1737
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Daniel Onstenk 10 guldens, 6 stuijvers, verschenen den 30 martij 1738
Arent te Brake 60 guldens verschenen den 11 februarij 1738
Idem nogh 100 guldens, verschenen den 1 september 1737
Actum Hengelo den 24 augustus 1737

Op den 10 october 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Derk Wassink en Jan Hakken
Compareerde Jenneken Harmsen weduwe van wijlen Henrik Jansen in desen geassisteert met
Peter Meijer als reghtens, te kennen gevende, hoe voornemens was te trouwen met Harmen op
de Nieuwe Mathe, weshalven versoghte mombairen over haere 3 onmundige kinderen bij
wijlen haren voorschrevene eheman ehelijk verwekt met name Janna, Harmen en Gerrit Jan,
die der kinderen ’s beste moghte komen te besorgen en ’t ergste weren.
’t Gerighte stelt tot mombairen der voorgemelte kinderen oom Lucas Jansen en Jan op Grote
Gotink, welke in den gerighte praesent hare mombairschap hebben aangenomen en verburget
met haere personen en goederen als reghtens S.A.L.
Eodem et Coram eisdem [den 10 october 1737]
Compareerde de mombairen Grote en Cleijne Gotink en verklaerden, dat de 4 voorkinderen
haar vader en moeder’s goet van haar stiefmoeder hadden verkregen en sulks
Foto 0034
mede op heden ontfangen. Nogh bekanden de voorgemelte op heden aengestelde mombairen
van de 3 onmundige kinderen wegens haer vaderlijke versterff met derselver moeder
voornoemd ten overstaen des gerigts te hebben geaccordeert, doende sulks mits en cragt
deses, namentlijk neemt de moeder bij desen aan in een onverdeelde summa uijt te keren en te
betalen aan de 3 voorgemelte minderjarige kinderen, so ras dieselve mundigh sullen
geworden zijn, eene summa van 21 guldens boven de kiste so aen de doghter van haer vader
is gegeven, voorts daer en boven dieselve te verplegen in behoorlijke kledinge, voorts cost en
drank en nae vermogen ter scholen te laeten gaen S.A.L. hier op gestipuleert ut juris.
Op den 19 october 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Jan Maelderink en Jan Oldenboom
Compareerden Jan Jansen en Wolter Jansen meerderjaerige soonen van wijlen Jan op de Poel
en bekanden bij desen te bedanken hare mombairen Garrit Goijkers en Carel Nijsink voor
haere goede administratie wegens haare overleden vader’s goederen met verklaringe dies
aangaende niets van haer te praetenderen te hebben S.A.L. hier op gestipuleert als reghtens.
Relateert Derk Wassink gerigtsbode des ampts Hengelo, hoe dat hij op dato ondergeschreven
ter instantie van Garrit Luijkink nae voorgaende verkregen consent al nog heeft gesummeert
Jan Nagtegael om in den tijd van 8 dagen te betalent ’t gene aan opgemelten Garrit Luijkink is
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verschuldet en daar op tot andwoort bekomen dat hij niet beter wiste off hadde het gelt op
interesse. Actum Hengelo den 24 october 1737.
Relateert Derk Wassink gerigtsbode des ampts Hengelo, hoe dat hij op dato ondergeschreven
nae voorgaende verkregen consent ter instantie van Berent Wunnink op Sessink qq: heeft
gedenuntieert aan de weduwe Stompis sodanen capitale summa, als deselve aan wijlen Derk
ten Paé schuldigh is, om
Foto 0035
’t selve tegens den verschijnsdagh te erleggen, en daer op tot andwoort bekomen ik wilde
vandaag off morgen eens bij de righter komen. Actum Hengelo den 28. October 1737.
Op den 30 october 1737
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Jan Maelderink en Henrik Maelderink
Compareerde Jan Sarink meerderjaerige soon van wijlen Jan Sarink en Geertjen van
Emsbroek en koompt bij desen te bedanken sijne mombairen Arent Buijnk en Berent
Sletterink op ’t Jotink voor alle haere trouwe diensten en verklaerde niets dien aangaende van
haer meer te praetenderen te hebben, dit onder verband en bedwank als nae reghten hier op
gestipuleert ut juris.
Op den 27 februarij 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Gerrit Meijer en Gerrit Pelgrum
Compareerde Maria Noordink weduwe van wijlen Ariaen Adriaens, alias Evers, in desen
geassisteert met Gerrit Karsenberg, te kennen gevende hoe wederom voornemens was te
trouwen met opgemelten Gerrit Karsenberg, weshalven versoghte een paar onpartijdige
mombairen over haare onmundige 2 kinderen met naemen Anna Maria en Antonia Adriaens,
die met en nevens Jan Adriaens en Henrik Willem Neerhoff, als bloetmombairen in den
gerighte mede praesent, der kinderen’s beste komen te besorgen en ’t ergste weren.
’t Gerighte stelt in desen als versoght tot onpartijdige mombairen aen Arent ter Brake en Jan
Hakken welke nae voorgaende citatie in den gerighte zijn gecompareert en hare
mombairschap hebben aangenomen en dieselve verburget met haere personen en goederen als
reghtens S.A.L. hier op gestipuleert ut jurig.
Eodem et Coram eisdem [den 27 februarij 1738]
Compareerde Maria Noordink weduwe wijlen Ariaen Adriaens, alias Evers, in desen
geassisteert
Foto 0036
met haren toekomenden eheman Gerrit Karsenberg als reghtens ter eenre, en Jan Adriaens en
Henrik Willem Neerhoff als bloetmombairen, nevens Arent ter Brake en Jan Hakken als
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gerightelijke aengestelde mombairen over de 2 minderjarige nagelatene kinderen van wijlen
opgemelten Ariaen Adriaens bij desselfs overgeblevene huijsvrouw Maria Noordinks, zijnde
de eerste comparantinne in desen, ehelijk geprocreeert met namen Anna Maria en Antonia
Adriaens, ter anderen zijde en bekanden te hebben gecontracteert, bedongen en
overeengekomen, doende sulks craght deses op volgende wijse;
Namentlijk dat als voornoemde kinderen 18 jaeren hebben bereijkt, dat die selve sullen
hebben voor haar vaders versterff eene summa van 50 guldens het sij alle beijde offte een
alleen, voorts sullen dieselve kinderen in de vrese des Heren worden opgebraght, so en als nae
huijs vermogen is. Dit onder verband van de toekomstige stiefvader en eijgen moeder haar
persoonen en goederen als reghtens S.A.L. hier op gestipuleert ut juris.
Op den 27 februarij 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Garrit Meijer en Garrit Pelgrum
Compareerden den eersamen Gerrit Karsenberg geassisteert met Jan Adriaens en Henrik
Willem Neerhoff, als bruijdegom ter eenre en die eerbaere Maria Noordink weduwe van
wijlen Ariaen Adriaens, alias Evers, als bruijd, g’assisteert met haer moeder Berentjen
Hiebrink weduwe wijlen Lubbert Noordink en Arent ter Braeke als reghtens ter anderen zijde,
en bekanden ten overstaen des gerigts een huwlijk te hebben beraemt op volgende wijse;
Eerstelijk brengt den bruijdegom mede tot stuur deses huwlijks eene summa van 150 guldens
en wat hem verder aen erven off aen sterven moghte, zijnde sodanige 150 guldens, soo den
Bruijdegombs voorsaet Ariaen Adriaens, ingevolge accoort en huwelijks voorwaerden alhier
ten prothocolle ervintelijk in dato den 2 januarij 1726 nogh van 250 guldens resterende. Daer
en tegens brengt de bruijd mede all ’t gene tegenswoordigh heeft en wat haer verder aen erven
off aen sterven moghte. Tredende also ins gemeenschap van
Foto 0037
goederen, met dien verstande, dat tussen die bruijds voorschreven moeder Berentjen Hiebrink
g’assisteert met Jan Hakken en hij bruijdegom en zij bruijd ten wederzijden in volkomen
waerde houden het voorgemelte accoort en huwlijksvoorwaerde van den 2 januarij 1726 als
off sulks van woord tot woord hier in beschreven stonde, waar nae zij voorgemelte weduwe
van wijlen Lubbert Noordink en hij bruijdegom en sij bruijd ten wederzijden sigh hebben
verpligtet en verbonden. Eijndelijk, gelijk in meergemelte voorwaerden begrepen, reserveren
sigh comstige eheluijden bij gesontheijd off krankheijd ten allen tijden sig te mogen
begiftigen off betugtigen den eenen den anderen off beijde te samen. Welke gifte off tught soo
bundigh en van waerde zal sijn, als off sulks mede van woord tot woord hier in beschreven
stonde. S.A.L. hier op gestipuleert als reghtens.
Memorie
Derk Wassink gerigtsbode des ampts Hengelo heeft last, terwijlen men ontwaer is geworden,
dat die naelatenschap van wijlen Reijnd Eggink heden soude worden verdeelt, van
gerigtswegen Jan Aelberts aen te seggen op poene ingevolge landreght hier toe staende, dat
eer tot eenige deijlinge getreden wort, om der onmundige wille, een pertinente staat off
inventaris aen den gerighte van alle die naegelaetene goederen sal komen over te geven.
Relateert Derk Wassink van dese memorie een weerkleet an Jan Aelberts op den 3. deses
maands maert 1738 des voor de middaegs heeft in handen gegeven en voor antwoord
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bekomen hoe kan ik een inventaris opmaeken, die erffgenamen hebben alles in de kiste
opgesloten.
Foto 0038
Op den 11 maert 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Dom. Phil. Jac. Snethlage en F.H.A. Exalto D’Almaras S.S.M. candidatus
Compareerde de heer Theodorus Becker waerdig predicant tot Zutphen, gesont van lighaem
en met seer goed verstand, en heeft in den gerighte opgegeven sekere beslotene laaste wil off
testamentaire dispositie bij hem heer comparant opgerigt, onderteekent en gezegelt, om nae
sijnen eerwaerde dode onfeilbaerlijk also naegeleeft en agtervolgt te worden, buijten bespier,
indragt off tegenseggen van ijmandt in eenigerleij manieren, met versoek dat ik die selve
dispositie tot meerder securiteijt en vastigheijt met het transfigeren en aenhangen van mijn
zegel wilde bekrachtigen; het welke nae landregte is geaccordeert S.A.L.
[ in de marge] Ex margine stond op exhib: 31 maert 1738
Copia
Memorie voor den onderrigter des ampts Hengelo
Omme ter instantie van den hoogwelgeboren heer Maurits Carel Georg Wilhelm Baron
Ripperda heer van Verwolde, Vorden en Leemcuil, met consent van den heer rigter des ampts
Hengelo, gerigtelijk aen te seggen aen Harmen Willemsen Vrendenburg op den
Elfferinkcamp, dat hij van nun af aen sodaene sitplaets in de kerke van Hengelo, als hij
Harmen Wilmsen nun eenige tijt door sijn vrouw in de selve kerke heeft laeten besitten ende
tot de havesathe de Leemcuil is behorende, sal hebben ledig te laeten ende sigh te wagten
deselve door sijn vrouw, hem selfs ofte iemandt van sijnent wegen te laeten besitten off
gebruijken maer die plaetse ten dienste van hem heer van de Leemcuil open te laeten ende
sigh in het geheel niet te bekreudigen met bekent makinge dat in val hij sustineert eenig regt
tot de stoel tegenswoordig op die plaetse staende te hebben, den heer insinuant kan lijden dat
hij die stoel van die plaetse wegneme, ten einde den heer insinuant die selve sit plaetse nae
welgevallen kan besitten, gebruijken of laeten gebruijken; met versoek dat dese
Foto 0039
per copiam aen Harmen Willemsen geinsinueert, en door den onderrigter van sijne gedaene
verrigtinge ten prothocolle gerelateerd moge worden.
Relateert den gerigtsbode Derk Wassink op sijn eed, dese per copiam an Harmen Willemsen
op den 2 april 1738 heeft geinsinueert.
Aen den weledelen heer Aaron Exalto D’Almaras
righter tot Hengel etc.
[ in de marge] Exhib: den 17 aprill 1738
fiat insinuatie ten fine als versoght en was getekent A.E. D’Almaras, rigter
17-4-1738
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Mijn Heer
Geeft met schuldige eerbiet te kennen Johanna Willemina Aelderink weduwe van wijlen Joost
Christiaen van Holten, in deesen geassisteert met Dr. Bernard Huinink als reghtens, hoe dat in
dato den 11 meij des laast afgewekenen jaers 1737 tegens doctor Willem Kolenbrander heeft
erholden taxatoire sententie, waer van die copie hier bij is geannecteert sub lit: A.
Dat gemelte doctor Willem Kolenbrander bij de openinge van gemelte taxatoire sententie wel
heeft aengenomen en belooft deselve binnen een maend off twe te voldoen. Dan
geconsidereert den selven tot hier en toe aen des suppliantes bediende advocaet alleen heeft
gesonden 100 gulden, dogh het overige al nogh niet betaalt, soo versoghte de suppliante, dat
neffens gaende taxatoire sententie aen meergemelte doctor Willem Kolenbrander per
subsidium juris tot Doetinchem moge worden geinsinueert en den selven gerightelijk
gesommeert om het restoir van meergemelte taxatoire sententie als nogh binnen den tijd van
14 daegen nae d’insinuatie deses te voldoen, met inthimatie dat de sommante in cas van geen
voldoeninge binnen voornoemde 14 dagen genoodtsaekt sal wesen andere efficaciense
middelen reghtens te moeten emploijeren immiddels over dese en daer door te causereae
kosten ten cierlijksten protesterende met beding van relatie prout moris ac stijli.
Salvis, onderstondt
welk doende en was getekent
Janna Aelderink wedue van Holten
Bernard Huinink
En is hier van op dato ondergeschreven als versoght tot Doetinchem de insinuatie gedaen
ingevolge relatie welke luijd als volght:
Retulit Berent Zaal Roedendraeger op
Foto 0040
sijn eedt dat met consent van de heren schepen rigter in der tjdt der stadt Doetinchem aen de
weduwe wijlen Derck Kolenbrander bij absentie van haer soon doctor Willem Kolenbrander
een sekere copie van een requeste door Johanna Aelderincks weduwe van Holten en Bernard
Huijninck op den 17 april 1738 aen den weledelen heer A.E. D’Almaras rigter tot Hengelo
etc. geexhibeert beneffens een geannecteerde copie van een taxatoire sententie sub litt: A. op
den 22 april 1738 heeft geinsinueert.
Onderstond,
jus fidem relationis en was getekent
Jan Cremers
secretaris
[ in de marge] onder in margine stond voor cons: exploit en relat: deses solvit 1-8-0.
Op den 22 meij 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Teunis Cleijne Sessink en Berent Wunnink
Compareerde Willem Luijkink overdenkende de uure van de dood en wilde uijt sonderlinge
redenen hem daer toe moverende gegeven te hebben gelijk den comparant is doende craght en
mits desen aen sijnen neve Arent Luijkink het aenpartjen van sijne weijde, liggende alhier
onder Hengelo in ’t Broek over ‘t erve Broijl aen de heer righter D’Almaras weijde, met dien
verstande dat gemelten Arent Luijkink van nu voortaen sijn voordeel en schoonste met dit
aendeeltjen weijde grond kan doen S.A.L. hier op gestipuleert als reghtens.
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Relateert Derk Wassink gerigtsbode des ampts Hengelo, hoe dat hij nae voorgaende vercregen
consent van gerigtswegen sigh op dato onderschreven vervoegt heeft ter instantie van de heer
Marrienburg bij den bouwman van Cleijne Holte en den selven gedenuntieert en opgesegt het
1/3 deel van sijne plaatse voornoemd met een weijde in Baak om ’t selve te verlaeten en daer
op tot andwoort bekomen dat geen paghtcedul hadde en sijnen landheer met het sijne konde
doen, wat hem beliefde. Actum Hengelo den 23 meij 1738.
Relateert Derk Wassink gerigtsbode des ampts Hengelo, hoe dat hij op dato onderschreven
nae voorgaende vercregen consent ter instantie van de heer griffier van Essen den bouwman
van het erve en goedt Cleijne Mentink
Foto 0041
gedenuntieert en opgeseght heeft desselfs in paght hebbende plaatsje voornoemd om de selve
tegens petri aanstaende te verlaeten. Actum Hengelo den 26 meij 1738.
Op den 12 junij 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Derk Smekink en Gerrit Lijferink
Compareerde Janna Langelo weduwe wijlen Abraham Claepsink g’assisteert met Daniel
Onstenk als reghtens, te kennen gevende hoe voornemens was haare kinderen ’t vaders goed
te bewijsen en de bouwerije te vercopen; weshalven versoghte twe onpartijdige mombairen
over haere al nogh hebbende twe minderjaerige kinderen, bij wijlen haaren voorschreven
eheman met nogh twe so meerderjarigh zijn en Harmen en Henders genaemt, geprocreëert en
nae gelaeten, met naeme Henrik en Maria Abrahams, die met en nevens de bloetmombairen
der kinderen ’s beste besorgen en ’t ergste weren.
’T gerighte stelt tot mombairen Gerrit Valuink en Borghert op den Ellencamp. Welke haere
mombairschap hebben aen genomen trouwlijk te bedienen en verburget met haere personen
en goederen als reghtens S.A.L.
Staat en inventaris van dien boedel en naelatenschap, door Janna Langelo weduwe wijlen
Abraham Claapsink nae haare beste wetenschap opgegeven so en als zij deselve met wijlen
haaren eheman voorschreven heeft beseten en stervende nae gelaten gehadt.
Als erstelijk levendige have
6 melkoenen, 3 jarige kalveren, 2 2-jarige beesten, 3
hekkalveren, te samen getaxeert op
ƒ
125:
0: 0
3 paarden met een veulen
80:
0: 0
1 sogh met 5 keunen
17:
0: 0
1 herfs verken
5:
0: 0
31 schapen
31:
0: 0
2 gansen
0: 12: 0
NB Henrik 11 schapen en Maria 6 schapen
4 hoeders en 9 kuikens
1:
5: 0
Bouwgereetschap
3 bedde steden en twe kasten
10:
0: 0
2 wagens met haer toeehoor, 1 ploegh, 1 groote en 2
kleijne eegden, 1 storte karre
45:
0: 0
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2 scheuppen en 1 bergh
2 snijtrogen en 2 wannen
4 grepen en 2 gavels
2 bouwzighten, 2 plak zighten
ƒ

15:
3:
0:
2:
336:

0:
10:
10:
10:
7:

0
0
0
0
0

336:
1:
2:
2:
2:
9:
2:
1:

7:
0:
0:
10:
0:
0:
0:
10:

0
0
0
0
0
0
0
0

2:
0:
1:
1:
2:

10:
15:
5:
0:
0:

0
0
0
0
0

2:
1:
0:
2:

0:
0:
12:
0:

0
0
0
0

1:
0:
2:
10:
2:
386:
386:

0:
12:
14:
10:
10:
15:
15:

0
0
0
0
0
0
0

2:
16:
1:

0:
0:
0:

0
0
0

7:
7:

0:
0:

0
0
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Transport

ƒ

2 zeijsens met een sikkel
2 braken, hekselkiste
2 paerdetrogen en reupe
2 koetrogen, hildenleer
5 paerde touwen, repen en tomen
1 maat en zaaij schepel
1 holt keten en ander keten en trouwen
1 varkentrogh en vleute, 1 nieuw ploegh rat en
wannestoel
1 schadden schuppe, haer en haerhamer
zaege, 2 bijlen, 2 schoffels
punder
balken en hilden sleten
Melkgoedt
1 karne, 3 melktonnen
3 melkvaten en melk emmer
2 water emmers
baktrogh, karne wage, meel en melkzeve
3 melk potten 1 pot en drinkers kanne met de andere
kannen
6 schotels, 6 telders
1 tinnen bak en 15 lepels
2 ekers, 1 root koperen ketel
2 ijseren potten met een affen pot
ƒ
Transport
ƒ
vuerschuppe, tange, hael, koekpanne, hangijser, 2 lampe,
solvat, traenkanne
4 ½ tonne met bier
1 spinnewiel
Beddegoedt
1 bedde met sijn toebehoor voor de weduwe
erffuijtersche voorschreven met het linnen en wullen ten
haren lijve gehoorende. Daertegens het linnen en wullen
ten lijve van de overledene gehoort hebbende voor de
gesaement-lijke kinderen. N.B. dese zijn albereijts
verdeelt pro memoria.
nogh 2 bedden, 1 peuluw en 3 kussens
5 beddelakens en 1 tafellaken
Eetwaeren
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2 ½ zijde spek, 15 á 16 stukken rookvleesch, 1 bodemtjen
ongel
roggen gezaaij, 7 ½ molder gezaaijt op de plaatse, 2
molder gezaaij op het buijtenland, 6 molder met boekweijte en haver bezaaijt, 1 met boekweijte buijtenland
ƒ

10:

0:

0

200:
629:

0:
15:

0
0

629:
4:
115:
125:
24:
29:

15:
0:
0:
0:
0:
0:

0
0
0
0
0
0

1:
1:
0:
0:
0:
931:

10:
2:
11:
11:
11:
0:

0
0
0
0
0
0

Foto 0043
Transport

ƒ

vrughten in den hoff
mest en mestreght
holtgewas
koolhoop
gebonden schansen 14 ½
Inkomende schulden
den arrebeijd voor de brouwer van dieren
Hiddink uijt Vorden hengstegelt
stapelbroek
Borgert Ellencamp
Lijferink
’t samen eene summa van
ƒ
Uijtgaende boeldes schulden
an paght 1737
ordin: verpond: 1737
gerigtsjura
smit
schoemaker
an de snijder
an dominus Snethlage omtrent
en aan een ander
knegts loon tot paeschen 1738
Eggink
an ’t jongste kind Maria
‘t welk afgetrokken
ƒ
Blieft credit eene summa van
ƒ
Dus half de moeder ad
ƒ
En de andere halfscheijd de gesamentlijke kinderen
zijnde voor ieder ¼ part ad ƒ 94: 13: 11:
ƒ

78:
25:
12:
0:
4:
1:
1:
11:
6:
7:
25:
173:

6: 2
14: 8
0: 0
5: 0
10: 0
10: 0
15: 0
0: 0
10: 0
0: 0
0: 0
10: 10 173:
757:
378:

10: 10
9: 6
14: 12

94:

13: 11

Eodem et Coram Eisdem [den 12 Junij 1738]
Compareerden Janna Langelo, weduwe van wijlen Abraham Claapsink in desen g’assisteert
met haar swager Daniel Onstenk, en desselfs doghter Henders Abrahams, g’assisteert met Jan
Memelink als haaren gekozen en toegelaetenen mombair. Voorts mede Gerrit Valuink en
Borchert op den Ellencamp in qualiteit als gerightelijke aangestelde mombairen over de
alnogh twe minderjaerige kinderen van wijlen voorschreven Abraham Claepsink bij
voorgemelte weduwe ehelijk geprocreëert met namen Henrik en Maria Abrahams ter eenre en
de meederjarige soon, van meergemelten Abraham Claapsink en sijne naegelaetene weduwe
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voornoemd, met name Harmen Abrahams voor sigh selfs ter anderen zijde, en bekanden
onderlinge bij wijse van erfmagescheijd, en scheijdinge geaccordeert, gecontracteert en
vercoght te hebben, doende sulks bij en craght deses aan voorgemelten laasten comparant
Harmen Abrahams en sijne erven, den gehelen imboedel en gerakheijd des huijses, levendige
have, bouwgereetschap, gezaaij in en op het land, mest en mestreght, voorts holthouw so en
als voorschreven weduwe deselve met wijlen haren eheman Abraham Claepsink
Foto 0044
in leven heeft beseten en stervende nagelaeten gehad, luijd daar van opgeven staat en
inventaris op heden gespecificeert ende getaxeert met alle in schulden niets van allen
uijtgesondert en sulks voor eene summa van negen hondert een en dertigh, segge 931 caroli
guldens; sullende daer aff betaalt worden sodane boedels schulden ter summa van 173
guldens, 10 stuijvers en 10 penningen als op den inventaris zijn gespecificeert en uijt
getrokken. Dan mede aan voorschreven sijne moeder de eersten comparantinne in desen eene
summa van 378 guldens, 14 stijvers, 12 penningen. En aan sijne 2 susters en broer voornoemd
ieder ¼ portie, wegens haar vaderlijke versterff ad 94 guldens, 13 stuijvers en 11 penningen.
Waerbij dan komende sijne gereghte en resterende ¼ part hem insgelijk uijt hoofde
voorschreven competerende ad gelijke 94 guldens, 13 stuijvers en 11 penningen, te samen
naer aftrek van voorschreven lastige boedel schulden insgelijk is uijt makende de weder
halfscheijd van geseijden boedel, haarlieden ’t samen competerende wegens ’t vaderlijke
versterff ad 378 guldens, 14 stuijvers, 12 penningen. Sullende zij weduwe en het jongste kind
[in de marge]1746 den 6 Junij Harmen Langelo litt. tit praesentie van sijn vrouw en mede de
wedue Memelinks; en sijn swager Arent Bretvelt; an sijn moeder Janna Langelo in guldens
betaalt drijhondert guldens, segge 300:0:0. Blijvende de overige 78 guldens 14 stuijvers 12
penningen voor de houwlix gifte bij houwlix voorwaerden gedaen aldus in kennisse van
reghtens. A.E. D’Almaras, righter, 6-6-1746.
kind Maria nae haar vermogen ‘s huijs beste helpen bearbeijden, en verpleegt worden in
behoorlijke cost end rank, dan mede die moeder 2 hemden, 2 schorteldoeken, schoenen en
muijlen als zij nodigh hebben en elks 6 schapen in ’t voer, voorts jaarlijks 4 guldens aen gelt,
waer voor de moeder aenneemt ’t kind te kleden en ter scholen te laeten gaan;
Eghter in val die moeder onverhopelijk met het kind niet langer moghten in ’t huijs zijn en
wilden vertrekken, sal haar sulks alle jaer vrijstaen, maer in alsulken val de moeder haere
voorschrevene summa van 378 guldens, 14 stuijvers en 12 penningen en ’t kind sijne 94
guldens, 13 stuijvers en 11 penningen met nogh daar en boven sodane 25 guldens als luijd
voorgemelten inventaris, mede is competerende, aanstonds sullen moeten worden voldaen en
betaalt sonder eenige verdere interesse, so lange in huijs sijn hier van te kunnen praetenderen;
Waer voor verbinden parthijen contrahenten haare personen en goederen, met belofte hier van
ten allen tijden opgesinnen te sullen stellen nadere en sufficienter borge, alles S.A.L. en
hebben hier op gestipuleert als reghtens.
[ in de marge] op den 12 februarij 1739
Coram Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Daniel Onstenk en Gerrit Lijferinkhorst
heeft Henders Langelo van hare broer ontfanghen haere partit in desen vermelt ƒ 94: 13: 12
attestor A.E. D’Almaras, righter
12-2-1743
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1743 den 26 april heeft vrouw Memelink van hare schoonsoon Harmen Langelo ten
praesentie van den mombaren Gerrit Valuink en Borghert op den Ellencamp onder ’t
hiervooren toegedeelde an Henrik Langelo betaalt … ƒ 94: 13: 12.
A.E. D’Almaras, righter
ut attestor.
Foto 0045
Op den 12 junij 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden; Gerrit Valuink en Borgert op den Ellencamp
Compareerden den eersamen Harmen Abrahams, alias Claepsink, soon van wijlen Abraham
Claepsink en Janna Langelo, in leven eghteluijden als bruijdegom in desen so veel nodigh
geassisteert met opgemelte sijne moeder voorschreven, voorts met sijne suster Henders
Abrahams en ooms en moeijen met name Reijnd Harmsen en sijne huijsvrouw Geertruijd
Claepsink, Daniel Onstenk en Arent Buijnk met sijne ehevrouw Geertruijd Langelo, ter eenre,
en de eerbaere jonge doghter Anneken Memelink, doghter van wijlen Reijnd Memelink en
desselfs nagelaetene wedue geassisteert met haare moeder voorschreven, voorts met haar
broer Jan Memelink, en grootvader Derk Smekink, nevens haare oomen Jan Memelink op ’t
Waerlo en Gerrit Smekink op Lieferink ter anderen zijde en bekanden ten overstaen des
gerights en voornoemde vrienden off
[ in de marge] den 12 februarij 1739 door die moeders dese betaalt heeft ƒ 2:0:0
dedings luijden tussen voornoemde bruijdegom en bruijd een christelijk huwlijk te hebben
beraemt, ingegaen en gesloten, doende sulks craght en mits desen op volgende wijse.
Eerstelijk sullen bruijdegom en bruijd malkanderen en den een den anderen nae de placaten
en eght ordeninge trouwen en houden voor haare reghte ehegaeden en niet van den anderen
scheijden als door tussenkomen van de doodt; Tot stuijr en welstand van dit huwlijk brengt
den bruijdegom mede al ’t gene tegewoordigh is besittende en ’t gene hem op heden bij acte
van magescheijd of contract, so wegens sijn vaders versterff, als aancoop van de bouwerije is
verbleven en wat hem wijders in tijden en wijlen sal komen aen te erven en aen te sterven.
Daer en boven belooft de moeder van den bruijdegomb aen hem uijt haare coopspenningen
van voorgemelte bouwerije mede te geven eene summa van 78 guldens, 14 stuijvers en 12
penning, edogh met dien verstande, dat nae doode van haar haere andere 3 kinderen elks mede
uijt haare naelatenschap sullen trekken van ’s gelijke, eene summa van 78 guldens,
Foto 0046
14 stuijvers en 12 penningen en den overschot dan egaelijk onder haare kinderen sullen
worden verdeelt. Waer tegens de bruijd van haere zijden ten voorgeschreven eijnde aan brengt
all het gene deselve is besittende en door spaersaamheijd heeft overwonnen, voorts wat haer
verder in tijden en wijlen sal komen aen te erven en aen te sterven. Daer en boven belooft
haare moeder voorschreven aan haer tot een huwlijks stuur mede te geven eene summa van
200 caroli guldens. Tredende daar mede bruijdegom en bruijd in samen winninge en
gemeenschap van goederen. Wijders word aen zijde des bruijdegoms belooft in val desselfs
bruijd denselven quame te overleven sonder kind off kinderen uijt dit huwelijk verwekt zijnde
nae te laeten, dat als dan deselve uijt sijne goederen voor aff sal genieten eene summa van 100
caroli guldens; gelijk de bruijd daer tegens op
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[ in de marge] Op den 12 februarij 1739
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden; Daniel Onstenk en Gerrit Lijferink
Compareerde Harmen Abrahams en bekande van sijn vrouw en moeder Gerritjen Smekink
dese belooffde 200 gulden ten vollen heeft ontfangen
attestor A.E. D’Almaras rigter
12-2-1739
Op den 26 april 1743
verklaert voorts Harmen Abrahams van sijn vrouw moeder nog boven voorschreven 200
guldens op dato heeft ontfangen ter praesentie van Gerrit Valuink en Borgert Elencamp
summa van # [zie onder]
gelijke wijse aen haere zijde belooft, inval den bruijdegom haar moghte overleven, dat
denselven als dan uijt haere goederen sal genieten eene summa van 50 daelders offte 75
guldens. Eijndelijk en ten laasten reserveren sigh bruijdegom en bruijd de volle maght om
malkanderen en den een den anderen ten allen tijden so duk en menigmael zij des te raede
sullen worden te mogen begiftigen off betugtigen, welke gifte off tugth, so vast en bundigh
zal zijn, als off deselve in dese huwlijks voorwaerden van woord tot woord geinsereert waere
off stonde S.A.L. hebben bruijdegom en bruijd nevens voorgemelte vrienden off
dedingsluijden hier op gestipuleert als reghtens.
# van 100 gulden en dus ƒ 100:0:0
attestor A.E. D’Almaras, righter
26-4-1743
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Toelichting

Deze transcriptie maakt deel uit van: Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek, een
digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl, o.l.v. Ben Baneman.
Bron:
Lokatie: het Gelders Archief te Arnhem,
Archieftitel: ORA Landdrostambt Zutphen, Richterambt Hengelo
Toegangsnummer 0217, Inventarisnummer 872
Protocol van contentieuze en voluntaire akten, periode 1737-1738
Foto’s:
Foto’s van deze bron zijn in een set geplaatst op onze rechtstreekse internetpagina:
http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/sets/72157622657891268/
U kunt ze bekijken en downloaden, onder andere op origineel formaat.
Boven elke foto staat een nummer; de set Richterambt Hengelo heeft de fotonummers 0001
t/m 0046. Deze staan in de transcriptie boven elke bijbehorend stuk tekst.
Transcriptie:
De transcriptie vermeldt steeds het fotonummer, gevolgd door de bijbehorende bladzijde
tekst.
- cursief
onder de passage, dan wel ingevoegd in de tekst:
dit zijn opmerkingen en tussenvoegingen in de marge van het boek
- [tekst]
toevoegingen, opmerkingen, onleesbaar of correcties onzerzijds
- hoofdletters:
volgens hedendaags gebruik
- afkortingen:
waar wenselijk geacht: voluit en/of geüniformeerd
- data:
maandnamen: zoals in protocol vermeld
- geldbedragen:
in cijfers weergegeven
- interpunctie
aangepast
niet overgenomen: bladzijdennummers
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