Schepershuis (Tweede helft)
het heeft gestaan bij Kapersweg 7

O.13a

Algemeen:
Toen in 1796 Jenneken ten Arve kwam te overlijden was van haar vijf kinderen alleen Aaltjen
nog in leven. Drie overleden er in 1793, een jaar waarin de kindersterfte zeer groot was, zoals het
register van overlijden laat zien. Ten behoeve van de minderjarige Aaltje werden haar ooms
Antonie ten Arve op de Hoeve en Garrit Pasman en haar grootvader Hendrik Pasman als voogden
aangesteld. Aaltjen kreeg de halfscheid, zijnde f. 654,- , van de boedel. Ook kreeg zij de kist met
haar moeders kleren en een boek met zilveren klampen. De roerende - en onroerende goederen,
bestaande uit de helft van Schepershuis met "schoppenberg" en bouwland bleven aan haar vader
Lammert Pasman. (Bron RA 824 10 juni 1796)
Bij akte van 6 december 1800 stelde de richter van Ruurlo Willem Paalder als nieuwe voogd aan
in de plaats van de overleden Antonie ten Arve. Tevens werden toen voor de kinderen uit het
tweede huwelijk, met Lammerdina Bettink, van de inmiddels overleden Lammert Pasman als
voogden aangesteld de grootvader Berent Bettink en de oom Garrit Pasman. (Bron RA 824 6 dec.
1800) Omdat Lammerdina Bettink in 1800 voornemens was te hertrouwen met Lammert
Oortgiezen, werd er ten behoeve van de kinderen een boedelinventaris opmaakt. De baten
bedroegen 1311 gulden 17 stuivers en 8 penningen, terwijl de schulden getaxeerd werden op 1341
gulden 7 stuivers en 8 penningen. Aaltjen, de dochter uit het eerste huwelijk van Lammert
Pasman, stond er beter voor. Haar kwam immers nog het deel toe van haar overleden moeder en
wel de ruim 650 gulden. Lammerdina Bettink nam echter alle schulden voor haar rekening maar
kreeg ook alle roerende goederen in eigendom. De gelden van Aaltjen zou zij in beheer houden
totdat Aaltjen de meerderjarige leeftijd zou hebben gereikt. De moeder hield zo lang de kinderen
minderjarig waren, het vruchtgebruik over de onroerende goederen. Ook hier moest de moeder
beloven de kinderen naar vermogen kost en inwoning te verschaffen en naar school te laten gaan.
In deze akte komen we als onroerend bezit tegen: de helft van het huis, een schoppen, een berg
en hofland; twee molder gezaai bouwland bij het huis; een vierde deel in Platte Mate gelegen
onder Haerlo. Deze goederen zouden onverdeeld tussen de moeder, kinderen en voorkinderen
blijven.
De staat en inventaris luidde als volgd:
Koper, tin en blik.
Een grote, een kleine en drie koperen koffie keltels samen 22 gulden; een water pot, twee tinnen
trekpotten, twee tinnen kommen, twintig tinnen lepels samen 4 gulden en 10 stuivers; twee
blikken theebussen, een worsthoren samen 5 stuivers; een klok 23 gulden.
Postelijn, aardewerk en glas.
Een spiegel 8 stuivers; vier aarden schotels en 24 aarden borden samen 2 gulden; zes vlessen en
een glas 4 stuivers; een aarden potje 5 stuivers; enige theekopjes en schoteltjes 1 gulden en 10
stuivers.
IJzerwerk
Twee blaaspijpen, vuurschoppe, twee tangen, een haalketen, een pan en hangijzer, twee
haardijzers, een suiker schaar, een lamp, een degen samen 5 gulden. Twee ijzeren potten, een
schuimlepel, enige vorken samen 2 gulden en 10 stuivers; twee hekkels 4 gulden; een jaarskoekenijzer 1 gudlen en 10 stuivers.
Houtwerk.
Een tafel, tien stoelen samen 5 gulden; een karn, een karnemelks ton, drie leupens en een vat
samen 2 gulden; twee spinnewielen, een haspel, een zoutvat samen 2 gulden en 5 stuivers; een
baktrog, twee kleine en twee grote tonnen met het geen daar in is samen op 7 gulden en 10
stuivers; een koffiemolen 4 stuivers.

Landbouwgereedschap.
Een trekkar, een kruiwagen, twee braken, een baar en twee sompen samen 8 gulden, enige oude
rommel 1 gulden en 1 stuiver; twee grepen, twee vorken, drie vlegels, twee schudde gavels, een
klimleer, een schop, een spa, een wanne en wanne stoel samen op 2 gulden.
Houtwerk in de keuken
een kast en spinde samen 8 gulden.
Beddegoed, linnnen, wol, garen en vlas.
Twee bedden 12 gulden; twee kussens en een peuluwe ?? samen 2 gulden en 10 stuivers; zes
lakens en zes kussens, slopen samen 6 gulden; 7 1/2 stuks vlessegaren en 3 1/2 stuk grof garen
samen 1 gulden en 18 stuivers; 18 pond vlas 6 gulden en 6 stuivers; twee leerenteize ?? en een
ganze-ogen tavellakens, vier handdoeken samen op 3 gulden.
Levende have.
Drie melkbeesten, een mest kalf en kalf getaxeerd op 105 gulden; een varken op 18 gulden.
Koren, hooi en stro. (een vieme is 100 garven)
Vier viem ?? rogge met het stro 30 gulden; drie viem boekweit 9 gulden; gedorst stro 10 gulden;
1 1/2 voer hooi 15 gulden; ongedorst wit 2 viem 12 gulden; gezaai op het land 38 gulden; mest
ne mestrecht 20 gulden; eetbare waren als aardappelen, knollen, wortelen 12 gulden; brandspet..
?? als schadden en zaden of bosjes en bonestaken samen 9 gulden.
Baten.
Berent Bemer op Klooster een obligatie groot 100 gulden, interest 1 gulden en 15 stuiver; Arend
Lubbers of erven 200 gulden, interest 6 gulden en 10 stuivers; G. Pasman een obligatie groot 50
gulden; Derk een kapitaal groot 100 gulden, interest 3 gulden en 10 stuivers; Antony
Esselenbroek een kapitaal groot 250 gulden, interest 4 gulden 7 stuivers en 8 penningen; de
blikken smaen gesteld op 24 gulden; de helft van een obligatie van de 50 ste penning groot 34
gulden; Berent Grouwel een kapitaal groot 100 gulden; contante penningen 25 gulden; Sweer
Riethorst een kapitaal blijvende in gemeenschap om redenen 100 gulden.
Lasten.
Aan Hendrik Schepers 7 gulden; aan Berent Bettink 16 gulden en 1 stuiver; aan Hendrik
Lievestro 8 gulden en 1 stuiver; aan H. Spankeren te Vorden 3 gulden en 10 stuivers; Aan jan
Hillebrand arbeidsloon 4 gulden en 10 stuivers; wegens pacht van het land aan de mark 2 gulden
en 5 stuivers; aan de pachter E. Joosten wegens landpenningen 2 gulden en 10 stuivers; aan
hoofdgeld 1 gulden en 6 stuivers; aan verponding 5 gulden en 15 stuivers; aan G. Haverkamp
125 gulden; aan H. Lievestro 150 gulden; aan G. Pasman 87 gulden en 10 stuivers; aan Jan
Pasman 200 gulden; aan L. Kerkwijk 75 stuivers; aan Dries Elschot 8 gulden 14 stuivers en 8
penningen; aan de voordochter Aaltjen ingevolge magescheid van 13 juli 1796 wegens moeders
versterf 654 gulden en 5 stuivers.
Kleren, linnen en wol in de kist tot de overledene Lammert Pasman gehoord hebbende.
Een kist, drie hoeden, een blauwe en bruine kipperden ? keel ??, een bruine of franssarsien rok,
een bruin lakensen dito, een bruin woldoeksen kiel, een blauw lakens camesool ?? en broek, een
bomezyen ?? broek, twee sarsien kamesools ??, een swarte triepen broek, drie borstrokken, een
paar kousen, zes hemden, een roden zijden halsdoek, een witte das, een bijbel met koperen
klampen. (Bron RA 824 6 dec. 1800)
De kist met inhoud blijft aan de kinderen.
De baten bedroegen tesamen 1311 gulden, 17 stuivers en 8 penningen, de schulden 1341 gulden,
7 stuivers en 8 penningen.
Als drie jaar later Lammerdina Bettink komt te overlijden draagt haar nagelaten man Lammert
Oortgiezen zijn zwager Hendrik Jan Bettink en zijn vader Roeloff Oortgiezen voor als voogden
voor zijn kind Leida. (Bron RA 825 23 juli 1803) Ook werd er weer een boedelinventaris
opgemaakt. De bezittingen waren mede door de vorige boedelscheiding gedaald tot 361 gulden

en 15 stuivers. Na aftrek van de schulden bleef er nog 259 gulden over, waarvan het kind Leida
de helft toebedeeld kreeg.
Dit pand werd gesloopt in 1963. Nieuwbouw vond plaats op Kapersweg 5, voorheen genummerd
B.50
Bouw:

1963
sloop, nieuwbouw Kapersweg 5
Eigenaren:
1650
Herman Schepers
- 1800 1/2 Lammert Pasman en Lammerdina Bettink
1800
1/2 Lammert Oortgiezen en Lammerdina
Bettink
1820
De erven Lammert Oortgiezen
1875
Lammert Oortgiezen, later wed. Gardina Leemkuil
1924
Lammert Oortgiezen en vrouw Johanna W. Olthuis
1924
Berend Hendrik Wassink, landbouwer te Hengelo
bewoners 1746 van O.13
Hendrik Pasman of Schepers met vrouw
Berentjen Schepers geb.1723 Ruurlo van O.13
kinderen
Driesken Pasman
geb.1747 Ruurlo
Hendrik Pasman
geb.1748 Ruurlo
Aaltjen Pasman
Geb. --- Ruurlo naar O.3
moeder Berentjen overl.Hendrik hertr.1750 met
Maria Hendriksen d.v.Abraham van by K.1
Berentjen Pasman
geb.1752 Ruurlo naar O.29
Lammert Pasman
geb.1754 Ruurlo
Garrit
Pasman
geb.1758 Ruurlo
Jan
Pasman
geb.1761 Ruurlo
zoon Lammert Tr.in 1783 met
Jenneken ten Arve geb.1762 Ruurlo van O.1
kinderen
Manus
Pasman
geb.1784 Ruurlo overl.
Berent
Pasman
geb.1785 Ruurlo overl.
Aaltjen Pasman
geb.1787 Ruurlo
Aaltjen Tr.in 1805 met W Oortgiesen (R.A.825 26/7 1805)
Berentjen Pasman
geb.1789 Ruurlo overl.
Hendrik Pasman
geb.1792 Ruurlo overl.1793
moeder Jenneken overl.1794,Lammerthertr.1796 met
Lammerdina Bettink uit Warnsveld
kinderen namen Pasman of Schepers
Jenneken Pasman
geb.1797 Ruurlo
Maria
Pasman
geb.1798 Ruurlo
Manus
Pasman
geb.1799 Ruurlo
vader Lammert overl.in 1800, Lammerdina hertr.1801 met
Lammert Oortgiesen geb.1774 van Zelhem

Leida Oortgiesen geb.1801 Ruurlo
moeder Lammerdina overl.Lammert hertr.1803 met
Henderske Wullink uit Zelhem
Luxas Oortgiesen geb.1804 Ruurlo
Janna Oortgiesen geb.1805 Ruurlo
Garritjen Oortgiesen geb.1807 Ruurlo naar O.14 1831
Roelof Oortgiesen geb.1808 Ruurlo
Willem Oortgiesen Geb.1810 Ruurlo
Willemina Oortgiesen geb.1811 Ruurlo
Evert Jan Oortgiesen geb.1815 Ruurlo
Aaltjen Oortgiesen geb.1817 Ruurlo
Garrit Oortgiesen geb.1820 Ruurlo
vader Lammert overl.in 1820,moeder Henderske in ?
dochter Leida Tr.in 1825 met
Engbert Wassink
geb.1792 Hengelo
zij vertrekken in 1824 met broers en zusters naar O.13
nieuwe bewoners
Jan
Brouwers
geb.1785 Ruurlo met vrouw
Janna Visser
geb.1799 Gelselaar
kinderen
Fenneken Brouwers geb.1825 Ruurlo
Jan
Brouwers geb.1829 Ruurlo
Geertjen Brouwers geb.1832 Ruurlo
vader Jan overl.in 1836,Janna hertr.1837 met
Luxas Oortgiesen geb.1804 Ruurlo van O.13 timmerman
Garrit Oortgiesen geb.1820 Ruurlo broer van Luxas O.13
Johanna Oortgiesen geb.1837 Ruurlo naar B.38 1866
Lammert Oortgiesen geb.1840 Ruurlo overl. 1882
Jan Willem Oortgiesen geb.1845 Ruurlo naar A.20 1866
vader Luxas overl.in 1873,moeder Janna in 1872
zoon Lammert Tr.in 1868 met
Gardina Leemkuil geb.1846 Vorden
kinderen
Janna L Oortgiesen geb.1869 Ruurlo naar A.26 1884
Herman Oortgiesen geb.1871 Ruurlo overl.1901
Hendrik Oortgiesen geb.1874 Ruurlo naar O.18
Lambertus Oortgiesen geb.1876 Ruurlo overl. 1901
Hendrika G Oortgiesen geb.1879 Ruurlo overl. 1883
Lammert Oortgiesen geb.1882 Ruurlo
vader Lammert overl.in 1882,Gardina hertr.1886 met
Berend v/d Berg geb.1845 Hengelo van Hengelo
Berend overl.in 1897,Gardina in 1900
zoon Lambertus Tr.in 1900 met
Johanna W Olthuis
geb.1876 Ruurlo van H.4
Garritjen Oortgiesen geb.1897 Ruurlo onecht van Johanna W
Lambertus overl.in 1901,Johanna W hertr.Zwager in 1902
Lammert Oortgiesen geb.1882 Ruurlo
kinderen

Lambertus Oortgiesen geb.1903 Ruurlo overl. 1903
Lammerdina Oortgiesen geb.1904 Ruurlo overl. 1904
Johan
Oortgiesen geb.1905 Ruurlo
Lambertus Oortgiesen geb.1909 Ruurlo
Garritjen Oortgiesen geb.1897 inwonende
d.v.Johanna Tr.1919 met
Jan te Veldhuis geb.1897 Ruurlo van O.46
kinderen
Johanna L te Veldhuis geb.1919 Ruurlo
Bernard te Veldhuis geb.1920 Ruurlo overl. 1922
Bernard te Veldhuis geb.1922 Ruurlo
Fam. vertrekt in 1923 naar Zelhem
nieuwe bewoners van O.32
Gerrit te Veldhuis geb.1897 Ruurlo met vrouw
Hendrika J Hietbrink geb.1902 Zelhem
kinderen
Gerrit J te Veldhuis geb.1922 Zelhem
Jan W te Veldhuis geb.1925 Ruurlo
-Fam. vertrekt naar Zelhem 1925
nieuwe bewoner 1925
Gerrit J te Veldhuis geb.1891 Ruurlo van Hengelo

