
1 

 

 

WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKAMER HOOLT’N 
DORPSSTRAAT 37, 7451 BR HOLTEN 

Rechterlijk Archief Holten 
Inv. nr. 16 

Momberstellingen 1803-1810 

Register 
 

Vervaardigd door Jochem IJmker 

19-02-2014 

 

 

 

Dit document bevat excerpten met data, namen en korte inhoud van het (oud) Rechterlijk 
Archief Holten Inv. Nr. 16 over momberstellingen en kinderscheidingen beginnende met  
17 november 1803 tot en met 6 september 1810.  
Neem voor meer informatie, inzien of het verkrijgen van een kopie of digitale scan (mindere 
kwaliteit) van de originele akte contact op met de Oudheidkamer Hoolt’n, werkgroep 
genealogie. 
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Toelichting 
De tekst is niet in alle gevallen letterlijk overgenomen, maar soms vertaald naar 
hedendaagse begrippen en in een andere volgorde geplaatst. De in dit register opgenomen 
familienamen kunnen verschillen van de genealogisch geregistreerde namen. Voor zover 
bekend en afwijkend zijn deze familienamen (cursief) toegevoegd. Om die reden is het aan 
te bevelen alle mogelijke schrijfwijzen van de namen na te kijken.  Als de naam in de tekst 
vet is gedrukt, dan betekent dit dat deze gegevens in het genealogisch bestand van Holten is 
verwerkt. 
Wanneer er in plaats van een kolom folio een kolom pagina of blad is opgenomen en achter 
het bladnummer een “v” of “vo” is vermeld, dan betekent dat de akte begint op de 
linkerzijde van het gescande folioblad (bijv. blad 1vo begint op de linkerzijde van folio 2). 
 
momber/momboir (= voogd) 
Het ligt er nog aan over welke periode en/of gedeelte van het land je het hebt, maar zeker 
de steden en ook andere plaatsen, en anders wel de baljuwschappen hadden een Weeskeur 
waarin de instelling van een Weeskamer was geregeld, en waarin ook werd bepaald wie als 
voogden in aanmerking kwamen. En als er geen Weeskamer was gebeurde de aanwijzing wel 
door schout en schepenen. De overblijvende ouder was vaak altijd voogd en werden er twee 
van de kant van de overleden ouder benoemd. Als ze allebei dood waren werden er van elke 
kant tenminste één benoemd. De voogden traden als vertegenwoordigers van de 

weeskinderen op totdat ze volwassen werden (dat werden ze ook door in het huwelijk te 

treden). Dat was in alle rechtshandelingen zoals boedelscheidingen, verkoop van onroerend 

goed etc. maar ook het beheer van geld en goederen. 

De 'gecoorn of gecoren voogd' heeft een andere achtergrond. Vrouwen konden zelfstandig 
geen rechtshandelingen verrichten. Als ze getrouwd waren trad meestal hun man op als 
voogd, zo niet dan kozen ze er zelf een. Meestal een familielid: vader, zoon of broer of 
anders de secretaris of een notaris. Of de buurman. Dat was een eenmalige zaak: vaak staat 
er dan ook in de akte 'als gecoren voogd in desen', dus alleen voor die ene rechtshandeling 
die in de akte wordt beschreven 
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ORA Holten Inv. nr. 16 Register van momberstellingen 1803-1810 

Datum Jaar blad Inhoud acte 

17-nov 1803 1 Op verzoek van Anneken Aaftink weduwe van wijlen Jan Koopman worden over 
haar onmondige kinderen Hendrik Jan, Garrit en Harmina als voogden 
aangesteld Albert Koopman en Hendrikus Kiekebos. Ook bepalingen over 
boedelscheiding. 

14-jan 1804 2 Op verzoek van Hendrik ten Dam weduwnaar van wijlen Geertruij Sonnenberg 
worden over zijn onmondige kinderen Aaltjen, Hendrik Jan en Jan als voogden 
aangesteld Jan Dekker op Klein Breukink en Albert Meijers. Ook bepalingen 
over boedelscheiding. 

19-jan 1804 3 Op verzoek van Albert Jan Hidder worden over zijn minderjarige kinderen 
Hendrika en Geertien bij wijlen vrouw Aaltien Klein Ikkink onder Stokkum als 
voogden aangesteld Egbert Groot Aalpoel en Albert Preuter 

31-mei 1804 4 Op verzoek van Maria Dikkers weduwe van Simon Smit worden over de 
minderjarige voorkinderen van Simon Smit en Aaltien Schoonhoven met namen 
Simon Smit en Anna Maria Smit als voogden aangesteld Mannes Mulder en 
Egbert Dikkers Aukzoon. Ook bepalingen over boedelscheiding 

28-aug 1804 5 Het Gerichte benoemd tot tweede voogd over de minderjarige kinderen van 
wijlen Berend Voorthuis, de persoon van Willem Rietberg alsmede Jan Hidder 

11 oct 1804 6 Op verzoek van Gerrit Bekkink weduwnaar van wijlen Janna Tela worden over 
zijn vier voorkinderen met namen Hendrik, Hendrika, Garrit en Janna als 
voogden aangesteld Jan Tela en Willem Everties. Ook bepalingen over 
boedelscheiding. 

3 oct 1804 7 Op verzoek van Berendina Waarnders worden over de minderjarige kinderen 
met namen Derk en Zwaane bij haar overleden man Zwier Derksen als voogden 
aangesteld Willem Overweg en Gerrit Maatman. Ook bepalingen over 
boedelscheiding. 

02-jan 1805 9 Op verzoek van Everdina Overweg weduwe van Albert Venneman over haar 
minderjarige kinderen met namen Berend, Grietjen, Albert en Kleine Janna als 
voogden aangesteld Fredrik Wolters (oom) en Waander Overweg 
(aangetrouwde oom). Ook bepalingen over boedelscheiding. 

23-jan 1805 12 Op verzoek van Geertjen Bolders weduwe van Gerrit Rietberg, geassisteerd 
met haar momber Harmen Stam, worden over haar onmondige kinderen met 
namen Jenneken, Willemina en Janna als voogden aangesteld Willem Rietberg 
en Derk Udink. Ook bepalingen over boedelscheiding. 

02-mrt 1805 15 Op verzoek van Jenneken Voorthuis weduwe van Evert Paal Berends, worden 
over haar beide voorkinderen Albert Paal Berend en Berendina Paal Berend als 
voogden aangesteld Albert Paal Berend (zwager) en Jan Voorthuis (broeder). 
Ook bepalingen over boedelscheiding. 

06-jun 1805 17 Goedkeuring van het ontslaan van Willem Mulder als voogd over de 
minderjarige kinderen van wijlen Simon Smit en Aaltjen Schoonhoven en in 
plaats daarvan als voogd aan te stellen Derk Helderman 

23-jun 1805 17 Op verzoek van Aaltjen Kappers weduwe van wijlen Gerrit Haalman, 
geassisteerd met Teunis Kappert als haar momber, worden over de onmondige 
kinderen met namen Jan, Teuntjen, Jan Willem, Willemken en Venneken als 
voogden aangesteld Hendrik Grooteboer en Harmen Nijenhuis. Ook bepalingen 
over boedelscheiding. 

10-jul 1806 19 Op verzoek van Roelofken Brands weduwe van wijlen Derk Meijer, geassisteerd 
met haar aanstaande bruidegom Gerrit Mensink als momber, worden over haar 
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ORA Holten Inv. nr. 16 Register van momberstellingen 1803-1810 

Datum Jaar blad Inhoud acte 

minderjarige kinderen Jenneken en Gerrit Dina, als voogden aangesteld Garrit 
Meijer en Garrit Brands (beide ooms). Ook bepalingen over boedelscheiding 

23-jul 1806 21 Op verzoek van Hendrika Harmsen Poliester weduwe van wijlen Willem 
Veldjans, geassisteerd met haar aanstaande bruidegom Harmen Bolkman als 
momber, worden over haar minderjarige kinderen met namen Jan Harmen, 
Garrit Hendrik, Maria, Aaltien en Garrit Dina als voogden aangesteld Garrit 
Menneken en Jan Tela. Ook bepalingen over boedelscheiding. 

24-jun 1806 22 Op verzoek van Willemina Lubbers weduwe van wijlen Jan Groteboer worden 
over haar onmondige kinderen met namen Jenneken, Gerritdina, Berendina en 
Jan als voogden aangesteld Jannes Lubbers op Tullers en Willem Stegeman 
(ooms).  

06-nov 1806 23 Op verzoek van Gosen Essen weduwnaar van Garritjen Essen worden over zijn 
minderjarige kinderen met namen Garritjen en Lambert Jan Essen als voogden 
aangesteld Hendrik Essen en Berend Arendsen 

20-nov 1806 24 Op verzoek van Maria Hendrika Tromop, laatst wed. van Hendrik Lamberts, 
geassisteerd met haren aanstaande bruidegom Jannes Garritsen Klein Lokin, 
worden over haar onmondige kinderen met namen Ale, Willemken, Jenneken 
en Frerik als voogden aangesteld Willem Nijland en Jan Pasop. Ook bepalingen 
over boedelscheiding. 

11-dec 1806 25 Op verzoek van Garrit Karkdijk worden over zijn onmondige kinderen met 
namen Hendrikjen en Egberdina als voogden aangesteld Harmen Overweg en 
Willem Klumper. Ook bepalingen over boedelscheiding. 

26-jan 1807 27 Op verzoek van Jenneken Pot op Jan van Holtens, wed. van wijlen Jan Oonk,  
geassisteerd met Harmen Graven als haar momber, worden over haar 
onmondige kinderen met name Geertrui, Jan Albert en Janna als voogden 
aangesteld Engbert Potman en Berend Oonk. Ook bepalingen over 
boedelscheiding. 

02-mrt 1807 29 Op verzoek van Jannes Voorthuis weduwnaar van wijlen Aaltien Voorthuis, 
worden over zijn onmondige kinderen Gerrit, Gerritjen en Jan als voogden 
aangesteld Garrit Maatman en Hendrik Klaases. Ook bepalingen over 
boedelscheiding. 

11-apr 1807 31 Op verzoek van Jannes Klein Legtenberg weduwnaar van Hendrika Legtenberg 
worden over zijn onmondige kinderen met namen Lambert en Gerrit als 
voogden aangesteld Hk. Klein Legtenberg en Frederik Blenkert (omen). Ook 
bepalingen over boedelscheiding. 

12-mei 1807 33 Op verzoek van Henders Bloemendal weduwe van Albert Meijerman, 
geassisteerd met haar bruidegom Jannes Geerlich, worden over haar onmondig 
kind als voogden aangesteld Jannes Struick en Hendrik Klaases 

29-jul 1807 35 Goedkeuring op verzoek van Jannes Struik als momber van de minderjarige 
kinderen van wijlen Marten van de Rijke en Aaltien Brinkmans in plaats van de 
overleden momber Willem Weijers, aan te stellen als tweede momber over 
voorstaande kinderen den persoon van Jan Hendrik Lamkers op Klein Juerlink in 
het Neerdorp  

01-jul 1807 36 Door het overlijden van Willem Weijers op Nijhuis en Maria Brinkmans worden 
over de onmondige kinderen met namen Jannes, Aaltjen en Janna als voogden 
aangesteld B.W. Hakkert en Mannes Juurlink 

10-jul 1807 36 Door het overlijden van Egbert Stroek en Fenneken Stroek worden over de 
onmondige zoon met name Vastert Stroek als voogden aangesteld Waander 
Meijlink en Derk Stroek 
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28-jul 1807 39 Door het overlijden van Mannes Juurlink en Jenneken Bijvank worden over de 
onmondige kinderen met name Janna, Maria, Gerritjen, Jan, Hendrikus en 
Hendrik als voogden aangesteld Albert Veldink en Jan Bijvank 

16-aug 1807 41 Op verzoek van Hermina Roelofs weduwe van Hendrikus Koeweide, 
geassisteerd met haar broer Gerrit Jan Roelofs als haar momber, worden over 
haar minderjarige kinderen met namen Jan, Teuntje en Hendrik als voogden 
aangesteld Willem Morstink en Marten Meijer en tot toeziend voogd Gerrit Jan 
Roelofs 

16-aug 1807 43 Op verzoek van Jenneken Lavarren wed. van Hendrikus Landeweer, 
geassisteerd met Jan Oolbekkink, worden over onmondige kinderen met 
namen Jan Albert en Hendrika als voogden aangesteld Egbert Agterkamp en 
Willem Paalman 

16-aug 1807 45 Suppletie zegel dienende tot een tienden verhoging van de geannexeerde 
momberstelling van de onmondige kinderen van Jenneken Lavarren 

05-sep 1807 47 Op verzoek van Sara Bosch wed. van wijlen Egbert Dikkers Lokin worden over 
haar onmondige kinderen met namen Jannes, Hendrikus, Garritjen en Hendrina 
als voogden aangesteld de moeder Sara Bosch wed. Egbert Dikkers Lokin en tot 
toeziend voogd Egbert Dikkers 

17-mei 1810 49 Op verzoek van Garrit Klases weduwnaar van Geesken Karkmeijer worden over 
zijn onmondige kinderen met namen Hendrik en Gerritjen als voogden 
aangesteld Jan Klases als administrerende en Jan Willem Karkmeijer als 
toeziende voogd 

21-mei 1810 51 Op verzoek van Johanna Struik wed. van Hendrikus Schuitert worden over haar 
onmondige kinderen met namen Gerrit, Geertruida, Johanna en Gerritdina 
aangesteld Egbert Dikkers als toeziende en Jan Schuitert als administrerende 
voogd 

27-mei 1810 53 Op verzoek van Berendina Borgmans wed. van wijlen Willem Borgmans worden 
over haar onmondige kinderen met namen Jan, Albert, Jannes en Jenneken 
aangesteld Jannes Stegeman als administrerende en Gerrit Geerlink als 
toeziende voogd 

12-jun 1810 55 Op verzoek van Derk Stroek weduwnaar van Egbertdina Mensink worden over 
zijn onmondige kinderen Gesina, Janna en Hendrik Stroek aangesteld Jannes 
Dikkers als administrerende en Hendrikus Oolbekkink als toeziende voogd 

25-aug 1810 57 Op verzoek van Garrit Kamperman weduwnaar van Hendrika Kuipers worden 
over zijn onmondige kinderen met namen Hendrika, Berend, Mannes, Janna en 
Jenneken aangesteld tot voogd Hendrik Koekkoek en tot toeziend voogd 
Garritjen Udink 

26-mei 1810  61 Op verzoek van Teuntien Fransen wed. van wijlen Jan Kuiper worden over haar 
onmondige kinderen aangesteld Jan Mannes Kuiper en Hendrikus Fransen als 
administrerende voogden en J.H. Meijers als toeziende voogd. 

06-sep 1810 63 Door het overlijden van Jan Hollander en Janna Rutgers worden over de 
onmondige kinderen met namen Willemken, Albert en Janna aangesteld als 
toeziende voogd Jannes Hollander en als administrerende voogd Jan Kappert 

 


