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Foto 0002
Actum Hengelo den 7 julij 1738
Engele Berents, gewesen dienstmaagt van Willem, bouwman op Smeink te kennen gevende,
dat presto van een jaer loon nogh te goede heeft 5 guldens 19 stuijvers met een paer hemden,
een woldoeksche schorte, schorteldoek en een elle breeddoek, en dat in den goede niet weet te
erlangen so versoghte summatie om binnen 8 dagen betalinge te erlangen.
Retulit Derk Wassink dese summatie te hebben gedaen waar op gecompareert Willem Smeink
en aengenomen dat hij de meijd haar schuldigh is in 4 a 5 daegen te voldoen.
NB 7 ½ gulden ’t volle jaer.
Op den 25 julij 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: doctor T.M. Exalto D’Almaras en Jan Lansink
Erschenen Hendersken Antink weduwe wijlen Jan Maelderink junior in desen g’assisteert met
Derk Hassink als reghtens, te kennen gevende hoe voornemens was wederom te trouwen met
opgemelten Derk
Foto 0003
Hassink, weshalven versoghte, dat bij desen weledelen gerighte van Hengelo moge worden
aengestelt een paer onpartijdige mombairen over haere 2 minderjaerige kinderen bij wijlen
haeren voorschreven eheman geprocreëert met naemen Swier en Wilhelm Maelderink, die der
kinderen ’s beste moghten komen te besorgen en ’t ergste wehren.
Decreet
’t Gerighte stelt tot mombairen Henrik Maelderink en Gerrit Pelgrum en hebben, in den
gerighte praesent, dese comstige mombairschap bij handtastinge angenomen trouwlijk te
bedienen en verburget met haere personen en goederen als reghtens.
Op den 26 julij 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: Gerrit Pelgrum en Henrik Maelderink
Compareerden den eersamen Derk Hassink, soon van wijlen Henrik Hassink en Aeltjen
Eijgemans in leven eghteluijden en gewoont hebbende tot Didam als bruijdegom in desen so
veel nodigh geassisteert met sr. Jan van Velen en Jan Lansink als versoghte dedingsluijden ter
eenre, en de eerbaere Hendersken Antink voormaels weduwe wijlen Jan Maelderink junior,
als bruijd in desen g’assisteert met desselfs broeders Reijnt Antink op Ellerdink en Jan Antink
op Vokkink ter anderen zijde, en bekanden ten overstaen van desen weledelen landgerighte en
voorgenoemde vrinden en dedingsluijden een wettigh en christelijk huwlijk te hebben
beraemt, ingegaen en gesloten gelijk gedaen wort in en craght deses volgender gestalte en
manieren.
Eerstelijk sullen burijdegom en bruijd voorschreven malkanderen en den een den anderen nae
de placaeten en eghtordeninge trouwen en houden voor haere waere en reghte ehegaeden en

19 maart 2011

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-2Transcriptie: © Marian Kruijt - Corrector: Alice Garritsen

ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 873
Richterambt Hengelo - "Protocol van contentieuze en voluntaire akten" - Periode 1738-1739

beddegenoten en nooijt van den anderen scheijden, als door tussenkomen van de natuurlijke
dood.
Foto 0004
Tot stuur en welstand van dit huwlijk brengt den bruijdegom mede, all het gene
tegenswoordigh is besittende en door spaersaemheijd heeft overwonnen, als bestaende het
selve in een huijs met een schuure staende binnen Zutphen op den Apenstart naest de
Mennoniten-kerke, zijnde ’t selve beswaert met een capitael van 400 guldens, voorts in het
Beijmer Hofsteetjen, bestaende in huijs, hoff en bouwlant, gelegen bij ’t Dorp Didam genaemt
Aen de Paelen, met nogh 2/3 parten van een ½ margen bouwlandt liggende tot Groessen en
genaemt de Aghtegael, en laestelijk mede aen verscheijdene menschen te goede samen eene
summa van 340 caroli guldens met daar en boven nogh een koe tot Didam in de weijde, alles
volgens verklaeringe en opgevinge van den bruijdegom selfs, voorts wijders het gene hem in
tijden en wijlen sal komen aen te erven en aen te sterven. Waer tegens de bruijd van hare zijde
ten voorschreven eijnde aenbrengt all ’t gene deselve is besittende en bij scheijdinge
ingevolge overgegeven inventaris tussen haar en de gesamentlijke, so de voorkinderen van
wijlen haar voornoemde eheman in sijn eerste huwelijk bij wijlen Aleijda Weultjens ehelijk
verwekt, als dese kinderen van hem bij haer geprocreëert en nagelaeten, op huijden haar is toe
erkent en bewesen en wat haar in tijden en wijlen sal komen aen te erven en aen te sterven.
Zijnde verders wel expresselijk geconditioneert ende bevoorwaerdet, dat die landreghtelijke
gemeenschap der goederen tussen conthoraelen geen plaats sal grijpen maar dat deselve in
allen delen bij desen wort uijtbedongen en in alle bedenkelijke gevallen retour onderworpen
sullen zijn sodanigh selfs, dat den eenen met den anderen voor de schulden voor dato deses
gemaakt niet aensprekelijk sullen zijn, maer uijt een ieders aengebraghte goederen gelastet en
betaalt moeten worden. Eghter winst en verlos staende ehe te profiteren en te verliesen half en
half te genieten en te dragen.
Foto 0005
Wijders wort aen zijde des bruijdegombs belooft, inval desselfs bruijdt denselven quame te
overleven geen kinderen uijt dit huwlijk verwekt zijnde, off kind of kinderen verwekt voor
doode van hem overleden waren dat als dan deselve uijt sijne goederen voor af sal genieten
eene summa van twe hondert, segge 200 caroli guldens. Gelijk de bruijd daer tegens op
gelijke wijse van hare zijde belooft, inval den bruijdegom haar moghte overleven, dat
denselven als dan uijt haare goederen sal genieten eene summa van 150 caroli guldens.
Blijvende eijndelijk de conthoraelen sigh wel specialijk en expresselijk gereserveert de volle
maght om malkanderen en den een den anderen ten allen tijden, so wel in gesondheijd als
krankheijd, so dus en so menighmael zij des te raede sullen werden te mogen begiftigen off
betughtigen, welke gifte of tught so vast en bundigh sal zijn als off deselve in dese huwlijks
voorwaarden van woord tot woord geinsereert ware S.A.L. hebben bruijdegom en bruijd
nevens voorgemelte vrienden en dedingsluijden hier op gestipuleert as reghtens.
Den 10 februarij 1745 extract hier van […?] van ƒ 1:4:0
Relateert Derk Wassink gerigtsbode des ampts Hengelo, dat op den 25. Julij 1739 ter instantie
van Frerik Donkmet consent van deser gerigte sigh vervoeght heeft ten huijse van desselfs
pagtsman op Stapelbroekshutte, en bij absentie van deselve aan de vrouw van gerigtswegen
denuntiatie gedaen, om tegens petri aenstaende te vertrekken en tot antwoort bekomen, dat
haar man van agtermiddagh bij de righter soude komen.
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Op den 31 julij 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden: Jan van Vught en Antoni Nijenhuis
Compareerde Maria Bernards, wedue van wijlen Berent ten Bosch, geassisteert met haren
komstigen eheman, Henrik Gerrits, te kennen gevende, omdat wederom voornemens is te
trouwen, dat door desen weledelen gerighte mogen worden aengestelt een paar onpartijdige
mombairen over haer
Foto 0006
onmundigh doghtertjen Anna Catharina genaemt bij wijlen haeren eheman voornoemt in
echten geteelt, dewelke het kints beste besorgen en ’t ergste weren nae landreghte.
’t Gerighte stelt tot mombaers Gerrit Pelgrum en Henrik Maalderink, welke nae voorgaande
citatie op heden in den gerighte sijn gecompareert en hebben haer compstige mombaerschap
aengenomen trouwlijk te bedienen en die verburget met haare personen en goederen als
reghtens.
Op den 31 julij 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden: Jan van Vught en Antoni Nijenhuijs
Compareerde Maria Berents weduwe van wijlen Berent ten Bosch geassisteert met haar
comstige eheman Henrik Gerrits ter eenre en Henrik Maelderink en Garret Pelgrum als
mombairen van ’t onmundige kind Anna Catharina ten Bosch ter anderen zijde, en bekanden
een wettigh accoord, scheijdinge, deijlinge tesamen hebben opgeright, over ’t voorschreven
onmundige vaders versterff, namentlijk dat het kind als het tot sijn 18 jaeren is gekomen uijt
het gerede, die schulden, luijd inventaris, afgetrokken sal hebben boven die gereghte
halfscheijt van ’t ongerede op den inventaris gespecificeert, soo tussen die moeder en het kint
elk half is verbleven eene summa van 67 guldens, 7 ½ stuijvers met een bedde en sijn
toebehoor off daar voor 30 guldens, daar en boven beloven sij eerste comparante het kindt in
die vrese des Heeren op te trekken, te laten leren lesen en schrijven, naaijen en breijden,
voorts versorgen in behoorlijke cost en klederen en alles doen wat getrouwe ouders schuldigh
en verplight zijn aan haare kinderen te doen. Dit onder verband en bedwank als nae reghten
hier op gestipuleert ut juris.
Eodem et coram eisdem [den 31 julij 1738]
Compareerde den eersamen en vromen Henrik Gerritsen, soon van Gerrit Gerrits uijt Ruerlo
als bruijdegom, g’assisteert
Foto 0007
met Cornelis van Hessen en Jan Lansink, als dedingsluijden an zijde van die bruijdegom,
expres hier toe versogt ter eenre en Maria Berentsen wedue van wijlen Berent ten Bosch als
bruijd g’assisteert met Gerrit Pelgrum en Henrik Maelderink an zijde van die bruijd, als
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dedingsluijden expres hier toe versogt ter andere zijde en bekanden ten overstaen des gerigts
te samen een christelijk huwlijk te hebben beraemt, gededingt en gesloten op volgende wijsen
Eerstelijk belooft hij bruijdegom tot stuur deses huwlijk mede te brengen eene summa van
250 caroli guldens en wat verder hem ter eeniger tijd an erven of aen sterven moghte.
Daarentegen belooft die bruijd tot stuijr deses huwlijks mede te brengen wat haar bij
magescheijd op heden met die mombairen van haer onmundige kind opgerigt, is verbleven en
wat haar ter eeniger tijd aen erven off aen sterven moghte.
Voor ‘t twede treden compstige eheluijden in gemeenschap van goederen; en inval ’t
gebeuren moghte dat dit huwlijksbedde gescheurt wierde sonder kind off kinderen uijt dit
huwlijk nae te laeten en die bruijdegom die eerste zijnde belooft aen sijne lieve bruijd uijt
sijne goederen eene summa van 100 daelder off 150 gulden. Daerentegen belooft die bruijd
als sij als voorschreven sonder kind off kinderen uijt dit huwlijk nae te laeten, eerst aflijvigh
wierde, uijt hare goederen an haren lijeven bruijdegom eene summa van 100 gulden.
Eijndelijk reserveren sigh compstige eheluijden die maght, den eenen den anderen off beijde
tesamen sigh nader te mogen begiftigen off betugtigen in gesondheijd off krankheijdt, welke
gifte of tught so bundigh en van waarde sal zijn en gehouden worden als off het selve van
woord tot woord hier in geschreven stonde S.A.L. is hier van bruijdegom en bruijd nevens
voorschreven versogte dedingsluijden op gestipuleert als reghtens.
Foto 0008
Op den 8 augustus 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden: Daniel Onstenk en Derk Wassink
Compareerde Jan Wansink op Geltink en Gerritjen Schooltink eheluijden, zij g’assisteert met
haar voornoemde eheman als reghtens en bekanden vercoght te hebben voor agterstendige
verpondinge op haere gehele bouwerije, paarden, beesten, wagen, ploegh, koorn, hooij, stroo,
mest en mestreght niets van allen uijtgesondert, als alleen op een lijste staat gespecificeert aen
haer dogter Cornelia Geltink, en dat voor sodane summa als ten wederzijden twe te
nominerende mannen sullen oordelen te behoren ’t welke op morgen sal worden getaxeert, en
die summa hier dan worden overgebragt en hebben hierop gestipuleert ut juris.
En sijn die goederen, luijd inventaris, op den 12 augustus 1738 getaxeert door Groote
Jebbink, Reijnd Hoegen, Gerrit Geltink en Gerrit op Cleijne Nijsink samen tot een summa van
367 – 1 – 0.
Eodem et coram eisdem [den 8 augustus 1738]
Compareerde Cornelia Geltink g’assisteert met haar oom Harmen Mentink en neemt aen ter
parate en reëele executie voor haar en haren erven, voor haar vader en moeder binnen den tijd
van 14 dagen te betalen an die righter D’Almaras eene summa van 177 guldens 4 7/8
stuijvers, soo die selve voor verpondinge, executiecosten schuldigh en op heden afgerekent is
en hebben hier op gestipuleert ut juris.
Op den 2 september 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden: Henrik Maelderink en Derk Wassink
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Compareerde Fenneken Berents wedue van wijlen Henrik Wennink, g’assisteert met Derk
Hassink als reghtens, te kennen gevende hoe voornemens is te trouwen met Evert Harmsen,
weshalven versoghte, dat door desen weledelen gerighte over
Foto 0009
haer 4 onmundige kinderen, met name Janna, Teunis, Fenneken en Berent Hendriks ehelijk
bij wijlen haar comparanten eheman verwekt een paar onpartijdige mombairen moge worden
aengestelt, die des kinderen’s beste besorgen en het argste wheren.
’t Gerighte stelt tot mombaren Berent Fransen en Lubbert Wolterink op Olink welke op den 5
september 1738 voor mij en gerigtsluijden Gerrit Berents en Harmen Gosens gecompareert
zijn en hebben bij handtastinge aengenomen hare comstige mombairschap trouwlijk te
bedienen en verburget met haare personen en goederen.
Op den 2 september 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden: Henrik Maelderink en Derk Wassink
Compareerden Teunis Rueterink en Willemken Sanders eheluijden, de vrouw met de man
geadsisteert als reghtens en bekenden in volkomenen eijgendom gecedeert en overgegeven te
hebben, gelijk cedeerden en gaven over kraght ende mits desen aen den hoogwelgeboren heer
J.A.J. Sloet burgemeester der stad Zutphen en sijnen erven haer comparanten obligatie en
schultvorderinge ad 50 caroli guldens capitael met en neffens den interesse sedert den 1 julij
1713 tot dato deses ad 2 gulden jaerlijks daer op verlopen en komstigh tot de aflosse toe daer
op te verlopen, soo de cedenten ten laste van Warner Teunissen en sijn huijsvrouw Teunisken
Garrits hebben uijtstaende, verklaerende aen die obligatie en schultvorderinge, so wegens
capitael als interessen geen het minste reght off eijgendom meer te hebben off te behouden,
maer het selve volkomentlijk aen welgemelte heer burgemeester Sloet te hebben gecedeert en
overgegeven, en sulks in minderinge der penningen, soo aen sijn hoogwelgeborene wegens
verschenene pagten sijn verschuldet, soo noghtans, dat inval den heer gecedeerde voornoemd
obligatie en interesse door middelen reghtens soude moeten invorderen en uijt dier hoofde
eenige costen aenwenden, dat in dien val
Foto 0010
in minderinge der verschuldete pagtpenningen niet meerder sal verstrekken als hetgeene nae
aftrek der costen sal komen over te schieten. S.A.L.
Eodem et coram eisdem [den 2 september 1738]
Compateerde sijn hoogwelgeboren de heer J.A.J. Sloet burgemeester der stad Zutphen en
versogte met consent van desen weledele landgerigte van Hengelo, dat den gerigtsbode sigh
vervoege bij Wander Teunissen en sijn huijsvrouw Teunisken Garrits en deselve bij desen toe
te voegen dat Teunis Rueterink en desselfs huijsvrouw Willemken Sanders aen den heer
sommant gerightelijken hebben gecedeert en in volkomenen eijgendom overgegeven sodanen
personelen obligatie en schultvorderinge ad 50 guldens met den interesse daer op verschenen
en toekomstigh daer op te verschijnen als tot laste van haer gesommeerdens hebben
uijtstaende gehadt, als uijt de copie van die acte van cessie soo hier nevens aen haer worde
ingesonden sullen kunnen vernemen met serieuse waerschouwinge, dat die voornoemde
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obligatie van 50 gulden en interessen daer op verlopen off toekomstigh te verlopen aen
nijmant anders, als aen den heer gecedeerde sullen betalen, bij poene van andermaelige
betaelinge, voorts dat deselve verders minnelijk edogh niet te min gerigtelijk mogen worden
gesommeert ter betalinge van den interesse sedert den 1 julij 1713 tot den 1 julij 1738 jaerlijks
ad 2 gulden daer op verschenen, alsmede om tegens den aenstaenden verschijnsdagh, soo
wesen sal tegens den 1 julij 1739 het capitael selven te erleggen met expresse
waerschouwinge, dat in cas van geen betalinge der interessen binnen den tijd van 14 daegen
nae de insinuatie deses off erlegginge des capitaels tegens den aenstaenden verschijnsdagh
den heer sommant genootsaekt sal wesen andere efficacieuse middelen reghtens te moeten
emploijeren in welken onvermoedelijken cas men over de costen daer door te causeren ten
cierlijksten wil hebben geprotesteert. Versoekende hier van insinuatie nae stijl en usance van
desen weledelen gerighte aen gesommeerdens, en dat
Foto 0011
daer van moge worden gerelateert om te strekken als nae reghtens. Salvis.
Relateert Derk Wassink gerigtsbode hoe op den 12 deses maends september hier van
insinuatie heeft gedaen en voor antwoort bekomen, omdat hij Wander siek was, sijn vrouw bij
de heer rigter soude komen. Op den 13 september Teunisken Gerritsen, huijsvrouw van
Wander Teunissen, nae dat ik haer ’t voorstaende hadde voorgelesen, segt onmogelijk hier
van den interesse soo veel jaeren niet ten aghteren is, en ’t capitael so veel doenlijk sal tegens
den verschijnsdagh soeken te erleggen.
Op den 5 september 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: Winand Lansink en Jacobus Teunissen
Compareerde den eersamen Evert Harmsen, g’assisteert met sijn vader Harmen Gosens en Jan
Gosselink hiertoe versoght, als bruijdegom ter eenre, en die eerbaere Fenneken Berents wedue
van wijlen Henrik Wennink, geadsisteert met haer broer Gerrit Berents en haer swager Berent
Fransen ter andere zijden en bekanden ten overstaen des gerigts een christelijk huwlijk te
hebben gededingt en beraemt op volgende wijse.
Eerstelijk brengt den bruijdegom mede tot stuijr deses huwlijks sijne kiste met kisten vullinge
en wat hem ter eeniger tijd aen erven of aen sterven mogte. Daerentegens brengt sij bruijd
mede het gene haer bij magescheijd op heden is verbleven en dat haer verder aen erven en aen
sterven mogte.
Tredende sij comstige eheluijden in gemeenschap van goederen, en in val ’t gebeuren mogte
dit huwlijkbedde gescheurt wierde, sonder uijt dit huwlijk kind of kinderen nae te laeten en
den bruijdegom die eerste zijnde belooft uijt sijne goederen aen sijne lieve bruijd eene summa
van 75 gulden.
Foto 0012
Daerentegen belooft die bruijd als sij als voorschreven sonder kinderen uijt dit huwlijk voor
haren bruijdegom quame te sterven uijt hare goederen aen haren lieven bruijdegom eene
summa van 50 guldens. Reserveren sigh comstige eheluijden de magt om den eenen den
anderen bij gesontheijd of krankheijt sigh nader te mogen begiftigen of tugtigen welke gifte
off tught soo bundig en van waarde sal zijn of het selve van woorde tot woorde hier in
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begrepen stonde. S.A.L. is hier op van bruijdegom en bruijd en andere voorschreven vrinden
ende dedingsluijden hier op gestipuleert ut juris.
Aen een weledelen gerighte des ampts Hengelo
Weledele heeren,
Geven met behoorlijk respect te kennen, Jan Lansink en Winand Tankink, alias Lansink, hoe
dat sij supplianten bij een gerigtelijk decreet van den 11 augustus 1734 zijn aengestelt
geworden als curatoren en mombairen over de personen en goederen van Teunis Hammink op
den Keijenborgh, desselfs huijsvrouw Aeltjen Campermans en haerlieder beijder
minderjaerige kind Henrica Hammink genaemt. Dat daer op gebeurt is, dat voornoemde
Teunis Hammink deser wereld overlijdende, desselfs voorschreven naegelaetene weduwe
wederom is komen te hertrouwen aen eenen Jan Gerritsen onder den righterampte van
Steenderen woonaghtigh, waer door supplianten curatele ten opsigte van dese Aeltjen
Campermans en over haer persoon is komen te evanesceeren.
Op den 27 september 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: Tomis Daniels en Derk Wassink
Het gerighte accordeert de supplianten haer versoek in desen requeste gedaen, en praefigeert
aan deselve tot het doen en afhoren van haerlieder rekeninge op dinsdagh, so wesen sal, den
2 des compstigen maend october deses jaers 1738.
En was getekent
A.E.D’Almaras, rigter
27-9-1738
Thomas Danijel
Derck Wassenk
Foto 0013
Oversulks sij supplianten so voor derselven als derselvers familie gerustheijd gaerne soude
soeken, als vaerdigh en bereijt zijnde, te doen verandwoordinge, rekeninge en reliqua van
haere gehoudene administratie van den boedel van die onder curatele geweest en al nu aen
voornoemde Jan Gerritsen hertrouwt zijnde Aeltjen Campermans.
Dat sij derhalven te raede zijn geworden haer aen desen weledelen landgerigte van Hengelo te
addresseren en gedienstigh te versoeken, dat bij hetselve moge worden gepraefigeert eenen
sekeren dagh tot het doen en afhoren van haere rekeninge van gemelte administratie. Voorts
dat daer van per copiam et subsidium juris tot Steenderen moge worden insinuatie gedaen aen
meergemelten Jan Gerritsen nomine uxoris, ten eijnde denselven, si velit, als dan bij het
overgeven en afhoringe van die rekeninge kan praesent komen en wijders bij aldien tegens
deselve off de posten van dien iets moghte hebben, daer tegens te kunnen doen en
ondernemen nae raede, alles met verder versoek van relatie pro ut moris ac stijlo salvis.
Onderstond ’t welk doende en was getekent Jan Lansink, Wijnandt Lansinck.
Relateert Derk Wassink gerigtsbode op heden den 27 deses maend september 1738 het
voorstaende an Jan Gerritsen binnen Hengelo heeft geinsinueert en hier van an hem copie
gelaten, welke ook heeft aengenomen.
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Op de 21. October 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, righter
Gerigtsluijden: Derk Wassink en Derk Hassink
Compareerden Jan Lansink en Winand Tankink en exhibeerden alnu in voldoeninge van het
decreet van den 27 september laestleden mits desen hare rekeninge in haere respective
qualiteit daer in vermelt wegens ontfank en uijtgave van den tijd hunner aenstellinge aff tot
dato deses gehouden, met versoek dat deselve bij desen gerigte in aenwesentheijd van die
daer bij geinteresseert sullen worden bevonden soude mogen worden afgehoort en gesloten.
Foto 0014
Eodem et coram eisdem [21 october 1738]
Compareerde Jannes Gerritsen en sijn huijsvrouw Aeltjen Campermans voormaels weduwe
wijlen Teunis Hammink, sij met opgemelden haren eheman geadsisteert als reghtens, te
kennen gevende, hoedat aen haer comparanten voor eenigen tijd is ter handen gestelt sekere
requeste op den 27 september 1738 een weledelen gerighte van Hengelo overgegeven uijt de
naem ende van wegens Jan Lansink en Winand Tankink haer qualificerende als curatoren en
mombairen over de personen en goederen van opgemelten wijlen Teunis Hammink, haer
comparante en desselfs minderjarige kint Henrica Hammink door haer Aeltjen Campermans
bij denselven haeren eersten eheman in ehestant verwerkt, waerbij deselve versoeken, om
vermits die praetense hare qualiteit door haer comparantes twede huwelijk met hem Jan
Gerritsen souw zijn geevanesceert te mogen doen rekeninge en reliqua van haer gedane
administratie als bij die requeste met meerderen ter vernemen q.r. ende vermits een weledelen
gerighte daer toe den dagh van huijden heeft gelieven te praefigeren bij marginael
apointement. Soo wilden de comparanten, vermits voor als nogh voor af geene de minste visie
van die rekeninge hebben gehadt, bij desen hebben versoght dat haer deselve met sodane
annexe bijlagen als tot verificatie en adjustement van dien bij deselve moghten sijn
geappliceert mogen worden ter handen gestelt teneijnde om die vooraff behoorlijk te kunnen
nasien en examineren, en vorders daertegens so nodigh te kunnen doen, als te raede sullen
worden, willende eghter sij comparanten wel expresse hebben geprotesteert dat hierdoor in
geenen deele die qualiteijt van opgemelde curateuren willen hebben geagnosceert, off wat uijt
dien hoofde door deselve moghte sijn gedaen off verrigt, gelijk ook niet sodanen inventaris
als deselve hebben gemaekt en in hare praetense qualiteijt
Foto 0015
desen weledelen gerighte in dato den 9 februarij 1735 overgegeven, voorts sodanen
magescheijt, als daer op in dato den 21 october dito jaers met de 5 meerderjarige kinderen van
opgemelden Teunis Hammink hebben gemaekt en opgeright, en desen weledelen gerighte ten
fine van approbatie en decreet geëxtradeert met alle hetgene daer omtrent soo voor als nae in
eenigerleij wijse is gedaen off verright is, willende sij comparanten haer daer tegens hebben
gereserveert en voorbeholden sodane middelen van contradictie, voorts andere reserven, en
privilegien van reghten als haer te desen opsighte in eenigerleij wijse sijn competerende, en
sij ter sijner tijdt souden kunnen of willen institueren, versoekende dat dese acte aen
opgemelden Jan Lansink en Winandt Tankink in haer geadseribeerde qualiteijt alhier in den
geright praesent moge worden geinsinueert en voorgelesen teneijnde om haer over het
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versoek hierbij gedaen te verklaren, voorts mede dat dese acte moge worden geprotocolleert
en geregistreert om te strekken nae behoren onder protest van schade, interesse en costen.
Salvis.
Waerop erschenen Jan Lansink en Winandt Tankink en persisteren bij het afgegeven
gerigtsdecreet van den 27 september 1738 kunnende eghter lijden, dat voor gebeur van die
overgegevene rekeninge copie worden gegeven, gelijk deselve mede copie van dese acte sijn
versoekende om ter sijner tijd sigh daerover nader te kunnen verklaren alles onder protest van
costen.
Siet verder de acten van den 11 april 1739 pro memoria.
Jan Gerritsen ex adverso als man en mombair sijner huijsvrouw inhereert sijn vorige acte en
sal copie van die rekeninge bekomen hebbende sigh daerover ter sijner tijd weten te verklaren
kunnende inmiddels lijden dat van dieselve acte voor gebeur extract worde gegeven onder
protest van costen.
Foto 0016
Relateert Derk Wassink gerigtsbode des ampts Hengelo, dat op dato ondergeschreven met
consent van desen gerighte ter instantie van Ph. Maelderink en Geertruijd Luijkink eheluijden
sigh vervoegt heeft bij haar broer Garret Luijkink en van denselven afgeeijst een pertinenten
staat en inventaris van de nalatenschap van wijlen haar vader Willem Luijken en tot antwoort
bekomen dat aennam die vaerdigh te maken overtegeven.
Actum Hengelo, den 7 november 1738.
Nogh relateert denselven p.q. dat op dato ondergeschreven ter instantie en met consent als
vooren Gerrt Luijkink heeft aengeseght dat, terwijl niet bevonden wiert, dat die vrugten en
paghten van wijlen haer vaders gronden met andere saken op den inventaris waren, dat sulks
nader gespecificeert en overgegeven moeste worden en van Garrit Luijkink tot andwoort daar
op bekomen dat daer van geen rekeninge wilde doen.
Actum den 8 november 1738.
Aen den weledelen heer Aaron Exalto D’Almaras, rigter des ampts Hengelo
Weledele heer,
Alexander van der Hulst, righter tot Zelhem geeft te kennen als dat hij van Harmen
Willemsen Vreembdenborgh in der minne geen voldoeninge van sijn verschot en
gerigtscosten kan bekomen weshalven sigh vind genootdrongen bij desen te praesenteren en
overtegeven sijne kostelijke ingestelde reekeninge wegens verschulde gerigtsjura en gedaen
verschot, met versoek dat deselve beneffens copie van dese requeste aen den voornoemde
Harmen Willemsen Vreemdenborgh moge worden geinsinueert, ten fine om ingevolge ’t
gerevid. H. reglement die selve te konnen naesien en aen den specificant oblatie van
penningen doen, bij onstentenisse van welke off wel van geene genoegsame oblatie,
denselven sijn vordere competente reghtsmiddelen wil hebben gereserveert protesterende over
dese en verdere costen, met bedingh van relatie en versoek nae gedaen exploit met de
optekeninge van de relatie dese moge uijtgereijkt worden om te strekken naer behoren.
Onderstond ‘t welk doende en was getekent,
Alexander van der Hulst, richter.
Exhib. den 8 november 1738. Dese gestelt in handen van Harmen Willemsen ten fine als
versogt. Actum als boven en was getekent, A.E. D’Almaras, rigter, 8 november 1738.
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Foto 0017
Op den 26 november 1738
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: Gosen Bretvelt en Derk Wassink
Compareerde doctor Johan Bruinis, volmagtiger en bediende advocaet van den welgeboren
heer G.W. van der Heijden, voorts van de ook welgeborene jufferen Anna Angela en
Geertruijd Hendrietta van der Heijden, en gaff te kennen, hoedanigh Gerhard Pelgrum en
Harmken Coops eheluijden wegens 2 jaeren interesse van een capitael ad 200 gulden uti sub
A. verschenen in datis den 17 april 1737 en 1738 aen comparante heer principael voornoemt
verschult zijn een summa ad 20 gulden Hollands, voorts mede Gerhard Pelgrum als borge en
wel met renunciatie van de beneficien ordinis divisionis et disenssionis voor Henrik Starink
en Henrik Eggink wegens vercoghte garvesade is debet aen comparante heer principael en
principalinnen eene summa van 48 gulden ad 22 stuiver het stuk, dus 52 gulden 16 stuiver uti
sub B. sonder dat comparante heer principael en principalinnen in der minne voorschreven
penningen sigh samen monterende 72 gulden 16 stuivers hebben konnen obtineren, sodat
genecessiteert worden haer recours tot middelen reghtens te nemen, weshalven den comparant
praed. qual. alnu van desen weledelen gerighte omni meliori modo via ac forma juris is
versoekende peijndinge op ende aen alle de gerede goederen, soo huijsraed, haeve,
bouwgereetschap ende wat verder onder de mobiliaire effecten nae reghten kan gerekent
worden Gerhard Pelgrum en desselfs huijsvrouw toebehorende, ten eijnde en effecte om door
middel van dien te consequeren voorschreven penningen, voorts mede in vim affectationis
assecurationis et praeferentiae van voorschreven capitael selve om hetselve met den lopenden
interesse op den naastkomenden verschijnsdagh te mogen erlangen, welkers denuntiatie mits
desen omni meliori modo versoght wort.
Pandeijscher peijndet mede voor de costen bereijts gecauseert en nogh verder te causeren, met
versoek dat hier van whete met de copien sub A. et B. aen Gerhard Pelgrum moge worden
geinsinueert en daer van gerelateert pro ut juris ende dat in cas van oppositie een convenablen
dagh reghtens door desen gerigte
Foto 0018
moge worden gepraefigeert, de expensis quam solemnissima fit protestatio salvis etc.
Op den 27 november 1738 dit Garrit Pelgrum voorgelesen en voor geinsinueert en
gedenuntieert aengenomen.
Exhib: den 26 november 1738
Aen den weledel gestrengen heer A. Exalto D’Almaras,
rigter des ampts Hengelo etc. etc.
Mijn Heer,
Doctor Johan Bruinis, volmagtiger van den welgeboren heer G.W. van der Heijden,
remonstreert, hoedanigh sijn heer principael te praetenderen heeft van Gerhard Pelgrum
wegens vercoght coorn per resto een summa van 190 gulden 19 stuijvers 2 duiten, weshalven
remonstrant praed. qual. van uwedelgestrenge is versoekende, dat Garret Pelgrum gerigtelijk
moge worden gerequireert en gesummeert om binnen den tijd van 8 dagen voorschreven
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penningen met de costen vandien aen remonstrants heer principael op te leggen ende te
betalen.
Onderstond ’t welk doende en was getekent
J. Bruinis qpr.
Op den 27 november 1738
Dit Gerrit Pelgrum voorgelesen en dese summatie voor geinsinueert aengenomen.
Op den 1 januarij 1739
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: Derk Wassink en Willem Plante
Compareerde Lammert Derksen, meerderjaerige soon van Derk Wentink en heeft sijne
mombairen bedankt voor haere getrouwe diensten. Voorts compareerde Derk Wentink, en
Meghtelt Gotink eheluijden, en bekande met haer soon Lammert, ten bijsijn van sijne
gewesene mombairs gerekent te hebben en bevonden tot heden per resto van sijn moeders
goed, verdient loon en paght te goede te hebben eene summa van drie en vijftigh guldens, dus
ƒ 53:0:0, welke summa tegens meij
Foto 0019
aenstaende beloven sij comparante eheluijden te sullen betalen off anders die te verrenten met
2 gulden jaerlijks.
Voorts bekande Derk Speulman Ruijter, dat hij op heden mede heeft gerekent met sijn vader
en stiefmoeder en dat hem die 100 guldens alhier ten protocolle in dato den 23 november
1735 sijn voldaen met gelt en het aendeel van een weijde onder Ziewent gelegen neffens die
pagt tot dato desis op 15 guldens en 10 stuijvers nae, hier op gestipuleert, ut juris.
Op den 7 januarij 1739
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: Henrik Piper en Derk Wassink
Compareerde Jantjen Hoegen, meerderjarige doghter van wijlen Harmen Hoegen, g’assisteert
met Garret Piper als haren gekosen en toegelaetenen mombair en bekande met hare
mombairen Jan Hoegen, Gerrit Mentink, Reijnd Hoegen en Swier Sarbelink in bijsijn van
haer stiefvader Garret Pelgrum en haer moeder Harmken Coops gerekent te hebben over haere
administratie, en bevind sigh dat gemelte comparante Jantjen Hoegen luijd inventaris van den
13 meij 1728 schuldigh was gebleven eene summa van
ƒ
880 : 19 : 2
Dan mede meerdere schulden betaalt als opgemelte inventaris
destijds sijn overgegeven eene summa van ƒ
468 : 8 : 0
Dus half voor haar comparante Jantjen Hoegen ad
ƒ
234 : 4 : 0
te samen eene summa van
ƒ
1115 : 3 : 2
Nu is hier afgetrokken de coopspenning van die vercogthe parelen,
als ’t Wolsink Stuk, Steger Kempken, ’t Ganse Schot, een akker in den
Boomhagen met het agterste eijnde van ’t weijdeken uijt Cleijne Jebbink
te samen tot een summa van
ƒ
1100 : 0 : 0
in ’t geheel, dus half voor comparante
ƒ
550 : 0 : 0
Afgetrokken bekent sij Jantjen nogh schuldigh te zijn
ƒ
565 : 3 : 2
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Waertegens haer erflijk koompt die halfscheijt van huijs en hoff en camp agter ’t huijs met het
weijdeken, so en als ’t van Jan van Campen en
Foto 0020
Jan van Esselenbroek is aengekomen. Dan mede het brouw huijs en voeselhuijs, ’t land op
den Bannink Camp ad 6 schepel in ’t geheel, en een ½ molder gesaeij Vokkinkland genaemt
en den halven IJkink ad 3 molder zaats, soo bekende sij comparante hare voorschreven
mombairen te bedanken voor haere goede voorsorgen en administratie S.A.L. heeft hierop
met haeren gekosen mombair gestipuleert ut juris.
Op den 16 februarij 1739
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: Derk Masselink en Henrik Bargerman
Compareerde Derk ten Poel, weduenaer van wijlen Derksen Loefs te kennen gevende hoe
voornemens is te trouwen met Janna Stijntjes, weshalven versoghte een paer onpartijdige
mombairen over sijne 5 onmundige kinderen bij wijlen sijne ehevrouw voorschreven
geprocreëert met name Willemina, Henrica, Berent, Lammertjen en Jan Derksen, die des
kinderen beste besorgen en het argste weren.
’t Gerighte stelt tot mombairen boven der onmundige bloetmombairen Harmen Jebbink en
Carel Nijsink.
1739 den 18 februarij
Compareerde voorstaende mombaren en hebben haere comstige mombairschap bij
handtastinge aengenomen, trouwlijk te bedienen en die verburget met hare personen en
goederen als reghtens.
Staat off inventaris door Derk ten Poel, weduenaer van wijlen Dersken Loefs laeten instellen
van alle die goederen, so hij met wijlen sijne ehevrouw beseten heeft.
Ongerede goederen
huijs, hoff en Bergh, den Poel genaemt.
Foto 0021
Gerede goederen
1 koe en vierse
ƒ
2 varkens
8 hoenders
1 bedde met sijn toebehoor voor den erfuijter verbleven
nevens desselfs klederen nogh 2 beddekes met een deken
die moeders klederen bestaende in een swart jak met een
rok, sersijen rok met een rijlijff. De hemden en ander
linnen soude voor de kinderen sijn vermaakt, nogh 4
servetten met haer moeders kiste
1 karne en 1 melktonne
2 ijseren potten
1 hael, coekepanne en hangijser
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2 bijlen, 1 kiepe, 3 grepen en 2 gavels
3 schuppen
plaksigt
2 coeketens en 4 koeclompen
2 vijme boekweit
1 ½ vimme rogge
2 vimme garste, 1 schepel garste

ƒ
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1:
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3:
59:
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15:
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15:
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12:
10:
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ƒ
ƒ

10:
132:
142:

0:
12:
12:

0
0
0

ƒ
omtrent 1 voer hooij
½ vijme stroo
mest
1 molder volgrogge gesaeijt
boekweijten gesaaij
25 bos Henrick
soltvat, 7 tinnen lepels
1 wateremmer
4 biertonnen
1 wascuijpen
1 tafel
6 stoelen
tange en vuerschuppe
2 leren 3 scheren
2 persijseren
schuijmlepel, wanne, vleesgavel
1 kiste voor de vader, 1 kastjen
’t vlees van een slagbeest
2 bodem ongel
een pond of 8 gehekelt vlas
12 elle doek
12 elle woldoek
een bos of 9 ongebraakt vlas
baktrogh en 1 kiste
omtrent 300 voet peppelen planken
ƒ
ƒ
groen in den hoff
Inkomende schulden
an verscheijden menschen te goet
hier agter

Uijtgaende schulden
an de rigter verpondinge volgens erfuijtens opgeven
gerigtsjura
Eggink
an den Keijenborgh
vrouw Reijndsen
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hooijgelt
an kervels Reijnd
Maelderink
an Jenneken Meije wegens den coopspennink van ’t huijs
per resto met den interesse
Debet
ƒ
Boedels credit
ƒ
Dit half voor de vader
en half voor die kinderen
ƒ

4:
41:
9:

10:
0:
11:

0
0
0

260:
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207:
103:

0:
1:
12:
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0
0
0
0
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Is overeengekomen tussen die vader en die mombairen der kinderen, dat namentlijk die
kinderen als 20 jaeren bereijt hebben sullen dan dese 103 guldens 14 ½ stuijvers behoeven te
betalen en dan de halve pagt van den hof trekken, sullende als eene der kinderen kome te
sterven half op haar vader en die andere halfscheijt op haar broer of suster vervallen en die
laeste mede stervende, als dan vervallen nae ordre landreghtens. Belovende die kinderen te
verplegen in cost en drank, kledinge nae vermogen in de vrese des Heeren op te trekken en
laten leren lesen en schrijven, dit S.A.L. het van de vader en comstige stiefmoeder Janna
Stijntjen onder verband van hare personen en goederen aengenomen en hierop gestipuleert als
reghtens. Hier waren an en over boven die mombairen Jan Maelderink en Jan Wolsink.
Op den 18 februarij 1739
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: Jan Maelderink en Gerrit Goijkers
Compareerde Derk ten Poel weduenaer van wijlen Dersken Loefs, geassisteert met Carel
Nijsink en Harmen Jebbink, als bruijdegom, dan mede Janna Stijntjes geassisteert met Jan
Wolsink en Jan Hoebink als dedingsmannen en bekande ten overstaen des gerigts een
christelijk huwlijk te hebben beraemt op volgende wijsen.
Eerstelijk brengt den bruijdegom mede tot stuijr deses houwelijk al ’t gene
Foto 0023
op heden hem bij ’t scheijden van sijne 5 kinderen is verbleven, en wat hem nog eeniger tijd
an erven off ansterven moghte. Daer en tegens brengt die bruijd mede omtrent 60 off 70
gulden en wat haer verder an erven of ansterven mogte. Inval ’t gebeuren mogte, dat dit
huwlijkbedde gescheurt wierde sonder kind off kinderen uijt dese ehe nae te laeten, belooft
den bruijdegom an sijne lieve bruijd bij vooraf sterven die tugt en sijn nae te laetene halve
goet haren levens tijd en nae doode sal ’t selve vervallen en erven op sijne kinderen.
En inval die bruijd voor haeren lieven bruijdegom sonder kinderen nae te laeten quame te
sterven, sal alle hare nae te laetene goederen sijn en verblijven erfelijk an haren lieven
bruijdegom en sijne kinderen, sonder arg list is dese van bruijdegom en bruijd nevens
aenwesende dedingsluijden op gestipuleert en getekent ut juris.
En was dese onder de minute of originele deses met verscheijden markten en handen nevens
die van ’t gerigte mede ondertekent deselve te sien en te vinden aen de liasse onder andere
minuten.
Op den 9 maert 1739
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
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Gerigtsluijden: Willem Plante, Daiel Onstenk en Willem an ‘t Vonder
Compareerde Jan Lansink en Wijnand Tankink te kennen gevende, dat Aeltjen Campermans
hare kiste, so versegelt was, hadde versogt te openen om haere goederen te visiteren en dat
gedaen sijnde heeft sij dieselve kiste voor alsnogh met hare goederen daerin niet
medegenomen, so versoghten voornoemde comparanten dat die selve kiste wederom mogte
worden versegelt, het welk also is gedaen.
Op den 27 maert 1739
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden; F.H.A. Exalto D’Almaras en Henrik Maelderink
Compareerde Aeltjen Smeink wedue van wijlen Peter Damen geassisteert met haer
toekomstige man Frerik van Holts als reghtens, te kennen gevende, hoe dat sij comparante
voornemens is te trouwen met voorschreven assistent, weshalven
Foto 0024
versogte over haer 3 onmundige kinderen Gerrit, Henrica en Janna Damens, ehelijk bij wijlen
haeren eheman voornoemt verwekt een paar onpartijdige mombairen moge worden aengestelt
die des kinderen beste besorgen en ’t argste weren.
’t Gerighte stelt tot mombaeren Evert op den Elferinkcamp en Willem Branderhorst, welke in
den gerighte nae voorgaende citatie sijn gecompareert en hebben haere comstige
mombairschap bij handtastinge aengenomen trouwelijk te bedienen en die verburget met hare
personen en goederen.
Op den 31 maert 1739
Coram
Aaron Exalto D’Almaras, rigter
Gerigtsluijden: F.H.A. Exalto D’Almaras en Henrik Maelderink
Compareerde Marten Rosegaerde wedunaer van wijlen Grietjen Gerritsen als bruijdegomb
geassisteert met sijn swager Aloff Oosewalt an den [Pietelendijk], en Henrik Vels ten eenre
en Grietjen Hoever als bruijd geassisteert met haer vader Jan Hoeven en stijffmoeder Eva van
Holte, nevens hare broer Willem Hoever op Smeink en bekande onderlinge overeen gekomen,
en wettig houwelijk beraamt geslooten en gededig te hebben doende sulks kragt deses op
volgende wijsen.
Eerstelijk brengt de bruijdegomb mede tot stuijr deses houwelijks al ’t geene dat voor
tegenswoordig in eijgendom besit en wat hem ten eenigen tijt an erven off ansterven mogte.
Daer en tegen brengt zij bruijd mede ‘t 1/8 deel van ’t erve en goed Eelderink in Halle tot
Zelhem kennelijk gelegen, dan wat zij selffs door spaersaemheijt heeft overwonnen en wat
haer verder an erven of ansterven mogte
Waer mede zij tredende te saemen van dese uur af aen, in gemeenschap van goederen. En
inval ’t gebeuren mogte, dit houwelijkbedde, sonder kind of kinderen nae te laeten te
scheuren, soo beloven de bruijdegom en bruijd in so een val den eenen den anderen die langts
levende te tugtigen in des eerststervende nae te laetene gerede en ongerede goederen gene van
alles uijtgesondert; en die laaste van haer beijden mede overlijdende, sullen alle die
angebragte, an gestorvene, en gewonnen goederen, an wederzijds voren den halft en halft
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worden gedeelt, dit S.A.L. hebben bruijdegomb en bruijd nevens anwesende vrienden en
dedingsluijden hier op gestipuleert en geteekent, als regtens.
Dit merk [ strepen ] heeft Marten Rosegaerde als bruijdegom getrocken.
Dit merk heeft [ vierkantje ] Alof Oosewant met die hand an die penne getrocken.
Dit [ H/: ] merk heeft Henrik Velts met die hand an de penne.
Willem Hoeve
Grietjen Hoeve
Dit [ onduidelijk merk ] heeft Jan Hoever selfs getrocken.
Dit [ onduidelijk merk ] heeft Eva van Holte selffs getrocken.
Henrik Maelderink
A.E. D’Almaras, rigter
21 december 1739
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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.
(Voorheen genoemd: Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede
renteverschrijvingen, periode 1581-1805 - ORA - Ambt Doetinchem, Hengelo, Hummelo,
Ruurlo, Steenderen en Zelhem - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl).
Bron:
Lokatie: het Gelders Archief te Arnhem,
Archieftitel: ORA Landdrostambt Zutphen, Richterambt Hengelo
Toegangsnummer 0217, Inventarisnummer 873
Protocol van contentieuze en voluntaire akten, periode 1738-1739
Foto’s:
Foto’s van deze bron zijn in een set geplaatst op onze rechtstreekse internetpagina:
http://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/sets/72157622533489277/
U kunt ze bekijken en downloaden, onder andere op origineel formaat.
Boven elke foto staat een nummer; de set Richterambt Hengelo heeft de fotonummers 001 t/m
0024. Deze staan in de transcriptie boven elke bijbehorend stuk tekst.
Elke foto bevat een linker- en een rechter bladzijde van het boek.
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: bladzijdenummers
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A

G

M

Aen de Paelen · 3
Aghtegael · 3
Antink · 2, 3
Apenstart · 3

Ganse Schot · 13
Garrits · 6, 7
Geltink · 5, 6
Gerrits · 4, 5
Gerritsen · 5, 7, 8, 9, 10, 17
Goijkers · 16
Gosens · 6, 8
Gosselink · 8
Gotink · 13
Groessen · 3
Groote Jebbink · 6

Maalderink · 4
Maelderink · 2, 4, 5, 6, 11, 16, 17,
18
Masselink · 14
Meije · 16
Mennoniten-kerke · 3
Mentink · 6, 13

B
Bannink Camp · 14
Bargerman · 14
Beijmer Hofsteetjen · 3
Berents · 2, 4, 6, 8
Berentsen · 5
Bergh · 14
Bernards · 4
Bosch · 4, 5
Branderhorst · 17
Bretvelt · 11
Bruinis · 11, 12

Nijenhuijs · 4
Nijenhuis · 4
Nijsink · 14, 16

H
Halle · 18
Hammink · 8, 9, 10
Harmsen · 6, 8
Hassink · 2, 6, 9
Heijden · 11, 12
Hendriks · 6
Hessen · 5
Hoebink · 16
Hoegen · 6, 13
Hoeve · 18
Hoeven · 18
Hoever · 18
Holte · 18
Holts · 17
Hulst · 11

C
Campen · 14
Campermans · 8, 9, 10, 17
Cleijne Jebbink · 13
Cleijne Nijsink · 6
Coops · 12, 13

O
Olink · 6
Onstenk · 5, 17
Oosewalt · 17
Oosewant · 18

P
Pelgrum · 2, 4, 5, 12, 13
Pietelendijk · 17
Piper · 13
Plante · 13, 17
Poel · 14, 16

D
D’Almaras · 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18
Damen · 17
Damens · 17
Danijel · 9
Derksen · 13, 14
Didam · 2, 3
Donk · 4

N

I
R

IJkink · 14

Jebbink · 6, 14, 16

Reijndsen · 16
Rosegaerde · 17, 18
Ruerlo · 5
Rueterink · 6, 7
Ruijter · 13

E

K

S

Eelderink · 18
Eggink · 12, 16
Eijgemans · 2
Elferinkcamp · 17
Ellerdink · 3
Esselenbroek · 14

Keijenborgh · 8, 16

Sanders · 6, 7
Sarbelink · 13
Schooltink · 5
Sloet · 6, 7
Smeink · 2, 17, 18
Speulman · 13
Stapelbroekshutte · 4
Starink · 12
Steenderen · 8, 9
Steger Kempken · 13
Stijntjen · 16
Stijntjes · 16

F
Fransen · 6, 8

19 maart 2011

J

L
Lansinck · 9
Lansink · 2, 5, 8, 9, 10, 17
Loefs · 14, 16
Luijken · 11
Luijkink · 11
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Tankink · 8, 9, 10, 17
Teunissen · 6, 7, 8

Vokkinkland · 14
Vonder · 17
Vreembdenborgh · 11
Vreemdenborgh · 11
Vught · 4

V

W

Velen · 2
Vels · 17
Velts · 18
Vokkink · 3

Wansink · 5
Wassenk · 9
Wassink · 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
Wennink · 6, 8

T
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Wentink · 13
Weultjens · 3
Willemsen · 11
Wolsink · 16
Wolsink Stuk · 13
Wolterink · 6

Z
Zelhem · 11, 18
Ziewent · 13
Zutphen · 3, 6, 7
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