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Archief Weeskamer Groningen Scheidingen en Afkopen 1462-89 

(1777-1784) 
Archief Weeskamer Groningen, 1614-1809 

Verantwoording 

Ik heb de extracten in hedendaags Nederlands en de hedendaagse spelling genoteerd, voor namen 
heb ik de originele spelling gehandhaafd. 
 
De foliëring springt van fol 141 naar fol 242 zonder dat er sprake is van missende pagina’s. Er zijn 2 
verschillende folio’s 84 en 115, ik heb het 2e voorkomen 84bis en 115bis genoemd. 
 
De originele tekst vermeldt bij een kind “in het ne levensjaar”. Ik heb dat overgenomen als “(n)”, de 
leeftijd van het kind is dus telkens 1 jaar lager: (7) is “in het 7e levensjaar”, oftewel 6 jaren oud. 
 
Teijo Doornkamp, oktober 2015 

Referentie 

 Citeerinstructie: GrA 1462-89 

 Toegang 1462: Archief Weeskamer Groningen, 1614 - 1809 

 Inventarisnummer 89: Protocol van verzegelingen, bevattende afkoopbrieven en 

scheidingen, 9 januari 1777 t/m 26 april 1784 
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Fol 1-2 – 9 januari 1777 – Gertruda Harteken, weduwe van Duirt Rijpma, stiefmoeder en 

boedelhoudster, en Auke Rijpma, schrijver Jacobus Sipkes en Jan Croese, voormond en voogden over 

de 2 minderjarige kinderen van wijlen Duirt Rijpma en wijlen Jantje Sipkes in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Stiefmoeder behoudt de gehele boedel. Zij 

betaalt de mombers 1314 Car gld 12 st, en 648 Car gld 4 st moederlijke afkooppenningen conform 

afkoop dd 23 februari 1766, en 533 Car gld 15 st 4 pl wegens uitstaande kredieten uit de drukkerij, 

mandelig met de tante van de pupillen weduwe A. Hoitsema. Verdere inkomsten en octrooien uit de 

drukkerij zijn mandelig. Het lijfstoebehoor is voor de pupillen. Stiefmoeder krijgt het eigendom van 

de goederen. In de kantlijn: cessat zie quit dd 10 oktober 1781. De afkooppenningen zijn dd 4 juni 

1781 verminderd met 529 Car gld 15 st 2 pl aangezien deze post tweemaal op de inventaris 

voorkwam. Behalve de afkooppenningen hebben de pupillen 100 Car gld geërfd van hun 

grootmoeder weduwe Ensing, overleden te Gieten. 

Fol 2-3 – 3 februari 1777 – Jacob Jan Garbrands, vader, en Lambert Raider, Haico Groeneveld en Jan 

Seemering, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Henrica Spoelders in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. 

Hij zal zijn kinderen Gepke (5) en Jan (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 36 Car gld 11 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen. 

Fol 3v-5 – 20 februari 1777 – Trijntje de Maree, weduwe van Harm Willems Cloosterhuis, moeder, en 

Reint Mendersingh, Jannes Wiltens en Jan de Maree, voormond en voogden over hun minderjarige 

dochtertje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke [bedoeld zal zijn de 

vaderlijke] nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Johanna (4) tot haar 

18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 570 Car gld 11 st 1 pl. Doodskosten 

vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat 

zie quit dd 2 juli 1781, cessat zie quit dd 19 november 1789. Behalve dit lijfstoebehoor heeft de 

pupille van haar grootmoeder geërfd, zie inventaris. 

Fol 5-7 – 13 maart 1777 – Johanna Bonninga, weduwe van Johannes Gerkes, moeder, en Frerik 

Gerkes, Derk ter Voor en Michiel Jans, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar kinderen Tamme Johannes (9) en Eelkje (5) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 401 Car gld 8 st 6 ½ pl. Mandelig blijft 

 ½ van een stuk veen te Surhuizerveen in Friesland, de andere ½ is van de oom van de 

pupillen Jan Gerkes. 

 ½ van een stukje heideveld, mandelig met de oom van de pupillen Frerik Gerkes. 

In de kantlijn: cessat zie quit boek fol 58v. 

Fol 7-8v – 15 maart 1777 – Anna Eltjes, weduwe van koopman Sibold Dethmers, en eerwaarde 

dominus T.J. Detmers, predikant te Kropswolde, koopman Eltjo Kniphuizen en Mons. Jurjen Lunsing 

Westerbaan, voormond en voogden over hun minderjarige dochtertje in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 1 augustus 1771 in 

ongemeenschap van goederen. De boedel is 4200 Car gld waard. Er is van beide kanten samen 2500 

Car gld ingebracht, de winst is dus 1700 Car gld. De pupillen hebben recht op de ½ en 1000 Car gld, 
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ingebracht door de vader. Moeder zal haar dochter Siboldina (4) tot haar 20e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 1850 Car gld en een bijbel met gouden krappen. Het 

lijfstoebehoor is voor de pupil, waaronder een zilveren beugel en tuigje en een spaarpot. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: zie staatb fol 58 dd 22 november 1781. Cessat 

zie quit boek dd 29 september 1791. 

Fol 9-10 – 24 april 1777 – Annigje Klaassen, weduwe van Jan Bos, moeder, en Jacob Bos, Jacob 

Claessen en Jannes Wiltes, voormond en voogden over hun minderjarige dochter, hebben 

overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar 

dochter Jantje (12) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 144 Car 

gld 1 st 4 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis en hof buiten de Heerepoort, ten N de Davidssteeg. 

Fol 10-11v – 12 mei 1777 – Hijlcke Jans, weduwe van Jacob Alberts, moeder, en Popko Abels en 

Oomke Ties, voormond en voogd over hun minderjarige kinderen in echte verwekt, mede een 

volmacht van medevoogd Jan Alberts, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. 

Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar 2 kinderen Albert (5) en Jacob (1) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 21 Car gld 11 st 3 pl en het 

lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en voorwerk aan 

de zuidkant van de Sluizen, tussen de Oude Boteringe- en de Ebbingestraat. In de kantlijn: in plaats 

van de overleden Popko Abels is Pieter Freriks aangezworen. 

Fol 11v-12v – 14 juli 1777 – Geert Claessen, vader, en Harmannus Mulder, Coenraad Curtz en Claes 

Claessen, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Maria Mulders in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn kinderen Claes (14), Jacob (12) en Berent (9) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 49 Car gld 13 st 1 pl, een bijbel met zilveren krappen en 2 Car gld voor het 

overblijvende lijfstoebehoor. Doodskosten vereffend met het overige lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis op de Pottebakkersrijge. In de kantlijn: cessat voor 

Claas, zie quit boek dd 4 juni 1789. 

Fol 12v-14 – 7 augustus 1777 – Aafje Harms, weduwe van Jan Groothuis, moeder, en Tobias Venhuis, 

Pieter Harms en vaandrig Jacob ten Cate, voormond en voogden over hun minderjarige dochtertje in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar dochter Jantje (11) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 92 Car gld 1 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder een huis in de Nieuwstad. 

Fol 14-15v – 16 oktober 1777 – Hindrik Kroeger, vader, en Hindrik Scholtens, Eppo Andries Blaupot 

en Isaac Rudolphs Loitscher, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Anna 

Scholtens in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij zal zijn zoon Roelf (2) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 2 zilveren dukatons als vrijwillige gift, aangezien de schadelijke staat de profijtelijke 

overtreft. Het lijfstoebehoor is voor de pupil. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

een huis aan de westkant van de Nieuwe Boteringestraat. In de kantlijn: geen goed. 
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Fol 15v-16v – 27 oktober 1777 – Baugje Alberts, weduwe van Gerrit Wolters, moeder, en Wolter 

Gerrits, Albert Lamberts en Adriaen Wolters, voormond en voogden over hun minderjarige zoontje in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar zoon Gerrit (6) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 113 Car gld 2 st 4 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en tuin buiten de Heerepoort. 

Fol 17-18 – 1 december 1777 – Jacobje Oosting, weduwe van Evert Wijntjes, en Willem Peppinck, Jan 

Roelfs en Roelf Hindriks, voormond en voogden over de minderjarige zoon van wijlen Jan Oostingh 

bij wijlen Willemtje Tjerks in echte verwekt, samen erfgenamen van hun grootmoeder Trijntje Jans, 

weduwe van Tjerk Willems, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De boedel is 8247 Car 

gld 4 st 3 pl waard, beide partijen krijgen de ½. De voorstanders krijgen: 

 een verzegeling van 1000 Car gld over Cornelis Datema te Saaxum, verschijnende 23 mei 

tegen 4% rente. 

 een recht van gereserveerd eigendom van 600 Car gld over een huis aan het Boterdiep ten 

laste van de kinderen van wijlen Jannes Wagenaar, verschijnende primo Maij tegen 3 ½ % 

rente. 

 een obligatie van 100 Car gld ten laste van het veer op het Damsterdiep, verschijnende primo 

januari tegen 4% rente 

 2423 Car gld 12 st 1 ½ pl in contanten. Hiervan blijven 1900 Car gld ten laste van huis en 

voorwerk van 1e comparant, aan de noordkant van de Nieuweweg, tegen 3 ½ % huur ipv 

rente. 

 enig zilver en linnen uit de inventaris. 

Mandelig blijven 2 graven op het Martinikerkhof. Ingevoegd briefje: het minderjarige zoontje van 

wijlen Jan Oosting is naar Oostindië, de voormond is Willem Peppinck. 

Fol 18-19 – 29 december 1777 – Hindrik Reising, vader, en Wiete Augustinusz en Pieter Temmen, 

opzienders over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Elisabeth Augustinus in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen 

Augustinus (16), Jan (13) en Jeltje (11) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De schadelijke 

staat van de boedel overtreft de profijtelijke, er is geen erfenis. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis op de Nieuwstad. 

Fol 19v-20v – 29 januari 1778 – Cornelius Kuitert, vader, en Hindrik Vechnerus, Berent Kuitert en 

vaandrig Udo Ringels, voormond en voogden over zijn 7 minderjarige kinderen bij wijlen Anna Ringels 

in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, in ongemeenschap van 

goederen. De overwinst is 728 Car gld 11 st. De pupillen krijgen de ½ hiervan en 3000 Car gld door de 

moeder aangebracht. Vader zal zijn kinderen Aafje (19), Marrigje (17), Berent (15), Grietje (12), Jantje 

(10), Gesina (8) en Jannes (6) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan bovenstaande som. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: zie staatboek dd 8 

mei 1783. Cessat voor Berent zie quit boek dd 16 juni 1785. Jantje Kuitert is overleden. Cessat voor 

Aafjen Kuitert, zie quit boek dd 14 januari 1788. Cessat voor Margjen, zie quit boek dd 17 januari 

1788. 
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Fol 21-22 – 5 februari 1778 – Roelf Taekes, vader, en Douwe Martens, Roelf Swart en Coenraed 

Verver, voormond en voogden over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Marrigje Douwes in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn kinderen Annigje (21), Teeke (19), Ebeltje (17), Tjackje (14) en Douwina (8) tot hun 20e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1173 Car gld 17 st, waarvan ook de 2 

oudste meerderjarige kinderen hun aandeel hebben ontvangen. Hierin is de opbrengst van het 

lijfstoebehoor inbegrepen. Mandelig blijft een restant van een scheepskoopschat van 1600 Car gld 

ten laste van wijlen Tjacke Douwes en Idke Coenes. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de 

kantlijn: cessat pro natu maxima [het oudste kind], zie quit dd 24 december 1778. Cessat voor Teeke 

en Ebeltje, zie quit dd 18 december 1783. Cessat voor Tjackje, zie quit boek dd 3 februari 1785. 

Cessat voor Douwina, ergo cessat in totum. 

Fol 22v-23v – 26 maart 1778 – Roelf Tammes, vader, en Gosse Wilkes, Jan Christophers en Anton 

Wilkes, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Hilligje Theodorusz Wilkes 

in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 4 

december 1766 in ongemeenschap van goederen. Moeder heeft 491 Car gld 18 st 4 pl ingebracht. 

Hiervan wordt de ½ van het verlies à 303 Car gld 9 st en ½ doodskosten à 27 Car gld 10 st 4 pl 

afgetrokken. De pupillen hebben recht op 160 Car gld 9 st. Daarnaast 25 Car gld voor een obligatie 

ten laste van Cobe Wagenaar van 50 Car gld, mandelig met de vader, en 75 Car gld uit 

consideratie.Vader zal zijn kinderen Tammo (10) en Theodorus (6) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. Zij krijgen dan vermelde sommen. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis en voorwerk buiten de A-Poort. In de kantlijn: cessat voor Tammo, zie quit boek 

dd 9 mei 1796. Cessat voor Theodorus, zie quitb dd 13 mei 1802. Ergo cessat in totum. 

Fol 23v-25 – 9 april 1778 – Adriana Teusbergh, weduwe van Wesselus Sluis, moeder, en gezworene 

Reint Hoving, klerk Lubbertus Luppus en Mons. Bernardus Verschuir, voormond en voogden over hun 

4 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke 

nalatenschap. Vader heeft 10171 Car gld 1 st 3 pl ingebracht. Er is tijdens het huwelijk 9871 Car gld 

15 st belegd. Er is 232 Car gld vanwege een voorgevallen bankroet verloren. De kinderen hebben 

recht op 19810 Car gld 11 st 1 pl. Moeder zal haar kinderen Christina Catharina (19) tot haar 25e, Jan 

Aaldrik (12), Harmannus (9) en Wesselina Anna Cornelia (7) tot hun 20e onderhouden en laten 

onderwijzen. Zij krijgen dan bovengenoemd bedrag. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. 

Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor Christina Catharina Sluis, zie 

quit dd 4 september 1783. Ingevolge apostille dd 5 juni 1798 zijn de voorstanders G.G. Woldringh en 

J. Sluis van hun posten gedechargeerd. 

Fol 25-26v – 27 april 1778 – Hindrik Bloem, vader, en Jan Berents, stadsroeper Christiaan Engberts 

Schellinga en Albert Jans, voormond en voogden over zijn 6 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje 

Harms in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jantje (22), Berent (21) en Harm (19) tot hun 25e, en Egbert (16), 

Derk (13) en Heiltje (10) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

1762 Car gld 4 st 4 pl. Doodskosten vereffend met een deel van het lijfstoebehoor, het overige is voor 

de dochters. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en koemelkerij aan de 

noordkant van de Kruisstraat. In de kantlijn: cessat voor Jantje, Berend en Harm, zie quit dd 12 april 

1787. Voor Egbert, Derk, zie q dd 28 april 1791. Cessat voor de jongste pupille, zie quitantieboek dd 

27 april 1797. 
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Fol 26v-27v – 20 april 1778 – Frouwke Huisman, weduwe van Lucas Brass, moeder, en Gerrit Bras, 

Jan Huisman en koopman Haitzen Haitzema, voormond en voogden over hun minderjarige 

dochtertje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 18 april 1770 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele 

boedel. Zij zal haar dochter Marrigje (6) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 1897 Car gld 19 st 3 pl. Mandelig blijven de dubieuze kredieten. Moeder krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder een huis. In de kantlijn: behalve de afkooppenningen 

krijgt de pupil 176 Car gld 3 pl als de ½ van de vaderlijke afkooppenningen dd 22 september 1766, 

benevens quit en staat, zie dd 10 mei 1779. Cessat, zie qb fol 207 dd 8 maart 1802. 

Fol 28 – ongedateerd – Zilversmid Willem Warren, ziek van lichaam en gezond van verstand, maakt 

testament. De weesheren worden uitgesloten. 

Fol 28v-29v – 18 mei 1778 – Roelf Roelfs, vader, en Barelt Leenderts, Roelf Gerrits en Jan Roelfs, 

voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Aaltje Gerrits in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn 

kinderen Diewertje (11) en Gerrit (9) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 113 Car gld 5 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis in de Schuitemakersstraat en enige landerijen te 

Peize. In de kantlijn: cessat, zie q 13 juni 1793. 

Fol 29v – ongedateerd – Cornelis Barlinckhoff, mede-taalman in de Taalmannen en Gezworen 

Gemeente van de Stad, ziek doch bij verstand, maakt testament. Hij sluit de weesheren uit. 

Fol 30-31 – 4 juni 1778 – Jacobje Oosting, weduwe van Evert Wijntjes, moeder, en Feike Wijntjes, 

Willem Peppinck en Auke Wijntjes, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, in ongemeenschap van 

goederen. Het verlies tijdens het huwelijk is 3134 Car gld 14 st. De vader heeft weinig of niets in het 

huwelijk ingebracht. Er is dus geen vaderlijke nalatenschap voor de kinderen. Moeder zal haar 

kinderen Willemtje (5) en Jacobus (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten 

vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. 

Fol 31-32v – 4 juni 1778 – Jacob van Dam, vader, en Jannes Mulder, Harcke Jacobs van Dam, 

voormond en voogd over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Tjaackje Mulders in echte verwekt, met 

een volmacht van medevoogd Jan Tjarcks, hebben overeenstemming over de moederlijke 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoon Jannes (3) tot zijn 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 3005 Car gld 5 st 4 pl. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 2 huizen en een voorwerk. In 

de kantlijn: cessat, zie quit boek fol 109 dd 5 januari 1797. 

Fol 32v-33v – 18 juni 1778 – Gaukje Haitses, weduwe van Karst Teekes Blauw, moeder, en Jan Roelfs 

Backer, voormond durante divisione, Willem Luijtjens Tuijnder en Jauwke Hindriks Hesselinck, 

voogden over hun minderjarige dochter in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Niesje (18) tot haar 

20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 355 Car gld 18 st. Doodskosten 

vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis 

in de Havenstraat. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 10 februari 1785. 
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Fol 34-35 – 27 juni 1778 – Jantje Garssema, weduwe van Berent Dillingh, moeder, en Jannes Dillingh, 

Abraham Velthuis en Daniel van Neuburgh, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen 

in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 1 november 1770 in gemeenschap van goederen. De schadelijke staat van de 

boedel overtreft de profijtelijke met 971 Car gld 15 st. Er is dus geen erfenis. Moeder zal haar 

kinderen Etje (7) en Abraham (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek fol 124. 

Fol 35-37 – 29 juni 1778 – Mons. Anthoni van Ringh, grootvader en voormond over Anna Boelens, 

minderjarige dochter van wijlen Mons. Adrianus Boelens en Emerentiana van Ringh in echte verwekt, 

gevolmachtigd dd 12 mei 1778 door voogd Mons. Jacob Jacobs Boelens, en Alegonda Boelens en 

Henricus Huber (el), kinderen en erfgenamen van wijlen hun vader Mons. Adrianus Boelens, hebben 

overeenstemming over zijn nalatenschap. De boedel is 10307 Car gld 14 st waard, vaders 

lijfstoebehoor 307 Car gld 14 st. 1e Comparant krijgt: 

 3000 Car gld, het bedrag dat moeder in het huwelijk heeft ingebracht 

 500 Car gld, de helft van de overwinst 

 enig linnen ter waarde van 115 Car gld 10 st 

 1584 Car gld 10 st aan contanten. 

2e Comparant krijgt: 

 2000 Car gld, resterende afkooppenningen voor de nalatenschap van haar moeder Luirdina 

Boelens 

 677 Car gld 19 st wegens overgenomen zilver, linnen en huisraad 

 1022 Car gld 1 st aan contanten. 

Mandelig blijven een handschrift van 1100 Car gld ten laste van Mons. R. Cramer en Abr. van Ringh, 

wegens overgenomen koren, jenever en vaten. Van de openstaande dubieuze kredieten krijgt 1e 

comparant ¾ deel en 2e comparant ¼ deel. In de kantlijn: cessat, zie qboek dd 7 augustus 1788. 

Fol 37-38 – 26 september 1778 – Derk Staets Derksma, vader, en Joachim Hofstee, Derk Cornelis en 

Duirt Hofstee, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Anna Hofstee in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 14 

oktober 1773 in ongemeenschap van goederen. De schadelijke staat van de boedel overtreft de 

profijtelijke met 128 Car gld 11 st, er is dus geen erfenis. Het lijfstoebehoor is na aftrek van de 

doodskosten 71 Car gld 6 st waard. Vader zal zijn dochter tot haar 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 100 Car gld. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de 

kantlijn: cessat, zie quitb fol 218 dd 18 november 1802. 

Fol 38-39 – 3 oktober 1778 – Brouwer Arnoldus van Groenenbergh, vader, en Mons. Roelf Oortwijn, 

Mons. Jan Scholtens en koopman Willem T. Mulder, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige 

kinderen bij wijlen Elisabeth Oortwijn in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Swaentje (16), Egbertus (12) en 

Barent (7) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 6091 Car gld 6 pl. 

Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en brouwerij aande zuidkant van de 

Brugstraat. In de kantlijn: cessat voor Egbertus en Berend, zie qb fol 231v dd 23 juni 1798. 
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Fol 39v-40v – 19 oktober 1778 – Egbert Hindriks, vader, en Menno Hindriks, Jacob Alberts, voogden 

over zijn minderjarige dochter bij wijlen Grietje Everts in echte verwekt, met een volmacht van de 

voormond Doede Roelofs Cleve, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Vader 

behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Geesje (18) tot haar 20e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 537 Car gld 3 st en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder 

 een trekschuit van Groningen op Winschoten 

 een huis en kamer aan de westkant van de Kleine Steentilstraat. 

In de kantlijn: cessat, zie quit dd 7 juli 1783. 

Fol 40v-42 – 26 november 1778 – Trijntje van Bergen, weduwe van Johannes Wieringa, moeder, en 

Hindrik Wieringa, Pieter van Bergen en Geert Wieringa, voormond en voogden over hun 5 

minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. 

Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Frerik (12), Jan (11), Antje (9), Martinus (6) 

en Elsje (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1963 Car gld 9 st 

6 du. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een huis in de Heerestraat en een 

grafstede in de Martinikerk. In de kantlijn: cessat in totum, zie qb fol 247 dd 28 mei 1805. 

Fol 42-43 – 26 november 1778 – Hindrik Jans Buning, vader, en Jan Kuitert, Tjaard Nicolaas Buning en 

Elle Laurentz, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Annigje Jans in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn kinderen Albert (12), Geesje (7) en Trijntje (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 500 Car gld. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis en tuin buiten de Oosterpoort. 

Fol 43-45 – 30 november 1778 – Roelf Berents, stiefvader en boedelhouder van de nalatenschap van 

wijlen zijn vrouw Henrica Klaassen, en Anton Dominicusz, voormond over de 2 minderjarige kinderen 

van wijlen Jan Spelbrinck en wijlen Henrica Klaessen in echte verwekt, met een machtiging van de 

voogden Jan Jans en Claes Turvinga, hebben overeenstemming over de ouderlijke nalatenschap. 

Stiefvader behoudt de gehele boedel, die hij in ongemeenschap met zijn vrouw heeft bezeten. De 

mombers krijgen 600 Car gld. Hiervan krijgt koopman C. Verver 100 Car gld 14 st 4 pl wegens 

boekschulden van de moeder, stiefvader betaalt de overige 80 Car gld. Stiefvader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een huis en winkel te Winschoten, door hemzelf bewoond. In de 

kantlijn: cessat, zie quit dd 4 december 1780. 

Fol 45-46v – 17 december 1778 – Aaltje Willems Keiser, weduwe van Arent Willems Grashuis, 

moeder, en Willem Coerts Grashuis, voormond over hun minderjarige zoontje in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal 

haar zoon Willem (7) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 198 

Car gld 6 st 3 pl en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een 

huis aan de oostkant van de Nieuwe Ebbingestraat. In de kantlijn: cessat, zie quit 17 november 1794. 

Fol 46v-48 – 26 december 1778 – Willemina Brandenborg, weduwe van Uilke Dijkstra, moeder, en 

Jan Dimers, vaandrig Maurits Schiltcamp en Andries Roodt, voormond en voogden over hun 2 

minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, 
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conform huwelijkscontract dd 7 december 1765 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar kinderen Cornelisje (12) en Uilrica (2) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 826 Car gld 16 st 6 pl en het lijfstoebehoor. Mandelig blijft het 

huis aan de oostkant van de Oosterstraat, door moeder bewoond. Dit zal publiek worden verkocht en 

de opbrengst wordt gedeeld. Mandelig blijven ook de ongewisse schulden en de kosten voor het 

proces wegens het zetten van een blinde ten zuiden van vermeld huis tegen wijlen Dr. Draper. In de 

kantlijn: cessat, zie quit dd 22 januari 1781. 

Fol 48v-49v – 22 maart 1779 – Theodorus Spoormaker, vader, en Derk Coolhaas, Johannes Settler en 

Jacob Smidt, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Elisabeth Settler in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkcontract dd 10 

juni 1762 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen 

Gertruda (10), Gesina (7) en Harmanna (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 1938 Car gld 4 pl. Doodskosten vereffend met een deel van het lijfstoebehoor, 

de rest is voor de pupillen. Vader krijgt het eigendom van de goederen. De tijdens het huwelijk 

vervallen grootmoederlijke boedel is mandelig conform huwelijkscontract. In de kantlijn: zie nadere 

staat dd 20 juni 1782. Cessat voor Gesina, zie quit boek dd 12 juni 1794. Cessat voor Geertruida, zie 

quitb fol 127v dd 30 april 1798. Cessat voor Harmanna, zie qb fol 223 dd 7 maart 1803. 

Fol 50-51 – 29 april 1779 – Pieter Takens, vader, en Jacob Jacobs, Willem Takens en Jan Scholtens, 

voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Aaltje Jacobs in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn 

kinderen Wijpke (12), Engelina (10), Niesje (5) en Jacobje (2) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 97 Car gld 10 st 6 pl. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en tuin aan de 

Oosterweg. 

Fol 51-52v – 27 mei 1779 – Wolter Landt, vader, en Klaes Noordhof, ontvanger Rensso Groenman, 

Harmannus Landt en Ellerus Claudij, voormond en voogden over zijn minderjarige kinderen bij wijlen 

Geesje Noordhof in echte verwekt, daarnaast Klaes Noordhof, ontvanger Rensso Groenman, 

Harmannus Landt en Ellerus Claudij, voormond en voogden over de minderjarige zoon van wijlen 

Joost Claudij en wijlen Geesje Noordhof in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Geert (5) en Grietje (3) en de 

voorzoon Joost Claudij tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 3e comparanten krijgen 

dan 1041 Car gld 15 st 7 pl en het lijfstoebehoor. Een restant van de erfenis van oudoom schepper 

Harmannus Noordhof, overleden te Ten Boer blijft mandelig tussen vader en de pupillen. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de oostkant van de Gelkingestraat. In de 

kantlijn: cessat voor Jacob Claudi, voor zijn aandeel voldaan. Zie quit boek fol 111v. Cessat in totum, 

zie quitb fol 216 dd 20 september 1802. N.B. vanwege de originele afkoopbrief dd 18 februari 1799 is 

gebleken doch volgend zifert is tussengevoegd. Bij apostille dd 23 april 1784 behoudt vader het 

lijfstoebehoor. 

Fol 52v-54 – 17 juni 1779 – Koopman Jan Simons Blaupot, vader, en apotheker Willem Decknatel, 

dominus Egbertus Hoekstra en koopman Hindrik Simons Blaupot, voormond en voogden over zijn 2 

minderjarige kinderen bij wijlen Susanna Decknatel in echte verwekt, hebben overeenstemming over 

haar nalatenschap., conform huwelijkscontract dd 12 september 1771 in ongemeenschap van 
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goederen. Moeder heeft 13876 Car gld 16 st 2 pl aangebracht en aangeërfd, de ½ winst tijdens het 

huwelijk is 296 Car gld 14 st 2 pl. Vader houdt 1/3 deel als lijftocht. Hij zal zijn kinderen Janneke (7) 

en Sara (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan bovenstaande 

bedragen en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis in de Oosterstraat 

 ½ van een olie- en pelmolen buiten de Ebbingepoort 

 1/3 van een plaats in Zuidwolde. 

In de kantlijn: beide pupillen overleden. 

Fol 54-56 – 19 september 1779 – Gezworene Wicher van Swinderen, vader, en Dr. Hindrik de Sandra 

Veldtman, gezworene B.D. van Idsinga en ontvanger S.W. Tjassens, voormond en provisionele 

voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Octavia Cornelia Susanna van Rheden in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract te Leer dd 18 

maart 1774 in ongemeenschap van goederen en testament dd 15 januari 1777. De mombers 

behouden de van hun grootouders aangeërfde goederen in Friesland, die conform huwelijkscontract 

niet verloren mochten gaan. Het lijfstoebehoor wordt door vader overgenomen. Hij zal zijn zoon 

Oncko (5) tot meerderjarigheid onderhouden en laten onderwijzen. Vader krijgt 800 Car gld jaarlijks 

uit de opbrengst van de goederen voor de opvoeding, de rest is voor de pupil. De mombers krijgen 

bij meerderjarigheid 1249 Car gld voor het lijfstoebehoor, vader een pretentie van 2000 Car gld. In de 

kantlijn: zie staat dd 18 september 1779. Cessat zie quit dd 26 september 1796. In plaats van deze 

provisionele voogden zijn aangezworen raadsheer A.H. van Swinderen en Dr. A.J. Trip. 

Fol 56-57v – 1 november 1779 – Stadsschout Johan Philip Nix, vader, en Theodorus Spoormaker, Jan 

Settler en Wesselius Nicolai, voormond en voogden over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Maria 

Spoormaker in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Harmannus (17), Anna Cunigunda (15), Anton (12), Johan 

Coenraed (8) en Jacob (5) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

352 Car gld 19 st 2 pl en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

een huis aan de zuidkant van het A-Kerkhof. In de kantlijn: cessat voor Harmannus, zie q dd 27 mei 

1793. Cessat voor Cunnegonde, Jan Conraad en Jacob, zie quit boek fol 217 dd 14 oktober 1802. 

Antoon naar de Oost gegaan. 

Fol 57v-59 – 18 december 1779 – Dietert Venema, vader en boedelhouder, en Jannes de Ruiter, 

Willem Verheeke en Harm J. Oosterhuis, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij 

wijlen Anna J. de Ruiter in echte verwekt, en daarnaast Jan W. IJtsema, Johannes de Ruiter en Egbert 

Hindriks, voormond en voogden over de minderjarige dochter van wijlen Winoud IJtsema bij wijlen 

Anna J. de Ruiter in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 1 oktober 1774 in ongemeenschap van goederen. De schadelijke staat 

van de boedel overtreft de profijtelijke met 139 Car gld 4 st 1 pl, er is geen erfenis. Moeder heeft 

1178 Car gld 2 st aangebracht, de boedel met aftrek van de schulden is nu 1038 Car gld 17 st 7 pl 

waard. Er is niets om toe te wijzen. De voorstanders krijgen de gehele boedel. Vader krijgt een 

pretentie van 100 Car gld op het aangebrachte goed. De mombers krijgen het eigendom van de 

goederen waaronder een huis in de Folkingestraat. 
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Fol 59-60 – 31 januari 1780 – Hindrik van Knijphuisen, stiefvader en boedelhouder, en Jannes Fibrich 

en Derk Tjerks, voogden over zijn 2 minderjarige zonen van wijlen Tjerk Heerkes bij wijlen Wija 

Geerts in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke goederen. De schadelijke 

staat van de boedel overtreft de profijtelijke met 13 Car gld 6 st 3 pl, er is dus geen erfenis. De 

mombers betalen hiervan ½. Het lijfstoebehoor zal worden verkocht en gedeeld. De vaderlijke 

afkooppenningen zijn 1111 Car gld 10 st 7 pl volgens afkoopbrief dd 17 oktober 1774. Vader 

lijfstoebehoor en dubieuze schulden blijven mandelig. Stiefvader krijgt het eigendom van de 

goederen. 

Fol 60-61v – 10 januari 1780 – Wigboldina van der Werff, weduwe van koopman Harm van der 

Marck, moeder, en Wilte Harms Mulder, schrijver Luitje van der Werff en koopman Alle van der 

Veen, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap. De boedel is 1090 Car gld 4 pl waard. Moeders aangebrachte goed is 900 Car 

gld, dat van vader 115 Car gld. De winst is dus 75 Car gld 4 pl. De pupillen hebben recht op ½ van de 

winst en vaders aangebrachte goed, samen 152 Car gld 10 st 2 pl. Moeder zal haar kinderen Gertruda 

(6) en Coenradina (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

bovenvermeld bedrag. Dubieuze boekschulden blijven mandelig. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis in de Nieuwe Ebbingestraat. In de kantlijn: volgens apostille van 

Burgemeesters en Raad dd 27 mei 1783 zijn de mombers diligent verklaard, en aangezien de boedel 

door oudere verzegelingen is geabsorbeerd, zijn de pupillen in het Burger Weeshuis aangenomen. 

Fol 62-63v – 14 februari 1780 – Koopman Harmannus Smidt, vader, en Hindrik Vlugge, Aaldrik 

Meddens en Antoni Janssen, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen 

Catharina Boldering in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De boedel 

is 2482 Car gld 13 st waard. Er is in totaal 1625 Car gld 8 st aangeërfd, er is dus 857 Car gld 5 st winst. 

De pupillen hebben recht op ½ van de winst en moeder aangeërfde goed à 975 Car gld 4 st, 

doodskosten zijn 144 Car gld 2 st 4 pl. Er blijft dus 1259 Car gld 18 st over. Vader zal zijn kinderen 

Regina (20), Jan (17) en Anna (10) tot hun 18e of 20e onderhouden en laten onderwijzen. Zij krijgen 

dan bovenvermeld bedrag en het lijfstoebehoor. De dochter krijgt het zilver en goud, de zonen 

daarvoor 62 Car gld. Dubieuze boekschulden blijven mandelig. De meerderjarige zoon krijgt uit alles 

ook zijn aandeel. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis in de 

Ebbingestraat. In de kantlijn: cessat voor Jan, zie q dd 9 december 1793. 

Fol 63v-65 – 6 april 1780 – Pieter van Belkum, vader, en Harm Scholtens en Klaas Vastenauw, 

voormond en voogd over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Susanna Scholtens in echte verwekt, 

met een handschrift van medevoogd Klaas van Belkum, en daarnaast Arent Wijbes van Wissing, 

Anton Smit en Harm Scholtens, voormond en voogden over de minderjarige dochter van wijlen Roelf 

ten Ham bij wijlen Susanna Scholtens in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

moederlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 21 april 1768 in ongemeenschap van 

goederen. De winst is 199 Car gld 11 st 6 pl. De ½ wordt vastgesteld op 100 Car gld. Moeder heeft 

800 Car gld aangebracht. Vader zal zijn kinderen Dato (11), Maria (5) en Broer (2) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De 2e en 3e comparanten krijgen dan dat bedrag en het 

lijfstoebehoor. 3e Comparanten krijgen daarnaast 800 Car gld als vaderlijke nalatenschap conform 

afkoopbrief dd 31 maart 1768. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en 

bakkerij in de Zwanestraat, enige kamers, en een hof. In de kantlijn: cessat voor Roelfje ten Ham, zie 
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quit boek dd 15 maart 1787. Cessat voor Dato van Belkum, de 2 anderen zijn overleden, zie quit boek 

dd 20 november 1796. 

Fol 65-66 – 20 april 1780 – Jan Jans, vader, en Jan Tjapkes, Jan Jans en Aaldrik Tjapkes, voormond en 

voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Tietje Tjapkes in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jan 

(10), Tjapke (9) en Jantje (8) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

162 Car gld en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis op 

de Kluitenberg aan het Damsterdiep. In de kantlijn: vader Jan Jans overleden, diens voordelige staat 

bedraagt 50 Car gld. Cessat, door Jan en Jantje ontvangen, zie qt boek fol 161 en Tjapke minderjarig 

overleden. 

Fol 66v-67v – 24 april 1780 – Annigje Jans Por, weduwe van Andries Willems Backer, moeder, en 

Geert Willems, Jan Jans Por en Meindert Jans, voormond en voogden over hun minderjarige zoon in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar zoon Willem (5) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 96 Car gld 3 st en het lijfstoebehoor. Van de nalatenschap van zijn grootmoeder 

krijgt de pupil 222 Car gld, onder de grootvader Jan Jans Por berustend. Moeder krijgt het eigendom 

van de goederen. 

Fol 67v-68v – 27 april 1780 – Jan Heijdeman, vader, en Jan Schuiring, Gijsbert Heijdeman en Lambert 

van Hilten, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Anna Metting in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn zoon Gijsbert (11) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 200 

Car gld. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis in de Oosterstraat en een 

huis in de Visserstraat. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 21 februari 1791. 

Fol 68v-69v – 10 juli 1780 – Geert Emmen, vader, en Lucas Lancamp, Egbert Dornveld en Berent 

Lancamp, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Geertruid Lancamp in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. 

Hij zal zijn kinderen Johanna (21) en Geertje (15) tot hun 22e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 101 Car gld 6 st 4 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de oostkant van Gelkingestraat. In de 

kantlijn: cessat, zie quit boek dd 5 mei 1788. 

Fol 69v-70v – 7 oktober 1780 – Gepke Niehoff, weduwe van Johannes Oeffinger, moeder, en 

Henricus Franssen, Berent Garama en Ellerus Niehoff, voormond en voogden over hun minderjarige 

zoontje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Vader behoudt 

de gehele boedel. Hij zal zijn zoon Willem (3) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 37 Car gld 1 st 4 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de zuidkant van het Zuiderdiep. 

Fol 71-72 – 19 oktober 1780 – Lubbertus Roeland, vader, en Joost Berckhoff, Leonardus Wieringa en 

Jan Ernst, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Elisabeth IJvon in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 15 maart 

1766 in ongemeenschap van goederen. De waarde van de boedel is 1383 Car gld 16 st. Moeder heeft 

100 Car gld aangebracht. Het verlies gedurende het huwelijk is 1816 Car gld 4 st, er is dus geen 
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moederlijke erfenis. Vader zal zijn kinderen Tobina (13) en Johannes (7) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan voor elk kind 50 Car gld. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis met voorwerk bij de 

Aa onder de kluft van Vijven. In de kantlijn: Cessat voor de pupil, zie quit boek fol 121v dd 6 

november 1796. Johannes is overleden. 

Fol 72-73v – 30 oktober 1780 – Fredrik Jan Kijff, vader en brouwer Mensso Bulthuis, voormond, met 

een machtiging van voogd Mathies Cloppenburgh, en schrijver Gregorius Kijff, medevoogd over zijn 2 

minderjarige kinderen bij wijlen Susanna Cloppenburgh in echte verwekt, hebben overeenstemming 

over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 29 oktober 1765 in ongemeenschap van 

aangeërfde goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Eltika Catharina (12) en 

Margaretha (10) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 10479 Car 

gld 6 st en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor 

Eltika Catharina, zie qb 19 mei 1791. Margaretha overleden. 

Fol 73v-75 – 9 november 1780 – Annigje Jans, weduwe van Heddo Hillebrands, moeder, en Cornelis 

Hillebrands Offringa, Roelf Jans en Jan Hillebrands Offringa, voormond en voogden over hun 

minderjarige dochtertje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke 

nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Jantje (4) tot haar 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1645 Car gld 3 st 7 pl en het 

lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en tuin en enige 

landerijen buiten de Heerepoort. In de kantlijn: aangeërfd volgens inventaris dd 9 juni 1801. Cessat, 

zie quitantieboek dd 9 juni 1801. 

Fol 75-77 – 23 november 1780 – Rintje van der Velde, stiefvader en boedelhouder, en Christophar 

Wolthecker en koopman Jan Mindelts, voormond en voogd over de minderjarige dochter van wijlen 

koopman Harm van der Aa bij wijlen Aaltje Pootholt in echte verwekt, en 1e comparant mede als 

legtimus tutor over zijn 2 minderjarige zonen bij wijlen Aaltje Pootholt in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 27 november 

1772. Moeder heeft 6444 Car gld 1 st 4 pl ingebracht, vader niets, het verlies tijdens het huwelijk is 

5174 Car gld 3 st. Conform huwelijkscontract krijgt vader 1/3 deel. 2e comparanten krijgen 317 Car 

gld 7 st 5 pl als moederlijke afkooppenningen, als vaderlijke afkooppenningen 6761 Car gld 11 st 1 pl, 

conform afkoopbrief dd 14 september 1772. Zij krijgen daarvoor: 

 een boerenplaats op Gaijckemadijk, voor 4000 Car gld gekocht door Hindrik Wolters en cons 

 een behuizing aan de zuidkant buiten de A-Poort ter waarde van 1545 Car gld, door Andries 

Garbens bewoond 

 1/3 deel in een stuk meedland, mede aldaar aan het Hoendiep, mandelig met weduwe 

Tonkens en makelaar J.B. Geerlinck. Waarde: 500 Car gld 

 de rest in contanten. 

Vader krijgt het eigendom van de rest van de goederen. 

Fol 77-78v – 7 december 1780 – Johanna Nienhuis, weduwe van Cornelius Duwerman, moeder, en 

Tonnis Camphoff, Hindrik Willems en Jan Smit, voormond en voogden over hun 3 minderjarige 

kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder 

behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Benjamin (13), Harmina (10) en Cornelius (5) tot hun 
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18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 132 Car gld 7 pl. Hieruit krijgt ook 

de meerderjarige zoon zijn deel. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis aan de westkant van de Oosterstraat. 

Fol 78v-79v – 18 januari 1781 – Jan Geerts Smidt, vader en Jan Jans Vriese, Ede Alberts Meijer en Jan 

Jacobs, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Marieke Jans Vriese in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 19 

november 1772 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen 

Jantje (8), Geert (6), Annigje (4) en Jan (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 3865 Car gld 8 st 4 pl en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder 

 een huis Achter de Muur tussen de Kijk in ’t Jatstraat het St. Jacobs Gasthuis 

 een smakschip met toebehoor. 

In de kantlijn: cessat voor Jantje, zie qb dd 15 oktober 1794. Cessat voor Jan, zie qb dd 13 december 

1804. Geert & Annigje overleden. 

Fol 79v-81 – 18 januari 1781 – Marrigje Tonnis, weduwe van Robert Jans, moeder, en Albert 

Groothuis, Tonnis Campers en Geert Lucas, voormond en voogden over hun 6 minderjarige kinderen 

in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jan (22), Tonnis (21), Trijntje (19), Geesje (17), Elsje (13) en Geert 

(15) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 600 Car gld 5 st 6 pl. 

Het lijfstoebehoor is al verdeeld. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. 

Fol 81-82v – 25 januari 1781 – Geert Obbens, vader, en Jan Willems Backer, Harm Hindrik Talle en 

Albert Willems Backer, voormond en voogden over zijn minderjarige dochtertje bij wijlen Albertje 

Willems Backer in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt 

de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Marrigje (7) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 401 Car gld 12 st, en 145 Car gld voor het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder: 

 ½ van een huis en voorwerk in de Schuitemakersstraat 

 enig land. 

Fol 82v-83v – 1 februari 1781 – Eltjo Schuiring, stiefvader en boedelhouder, en Reint Mendersing, 

Jannes Wiltens en Jan de Maree, voormond en voogden over het minderjarige dochtertje van wijlen 

Harm Cloosterhuis en wijlen Trijntje de Maree in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

moederlijke goederen, conform huwelijkscontract dd 6 maart 1777. De boedel is 696 Car gld 5 st 

waard. Conform huwelijkscontract krijgt stiefvader een kindsdeel. De pupil krijgt daarom ¼ deel à 

174 Car gld 1 st 2 pl. De vaderlijke afkooppenningen zijn 570 Car gld 11 st. Lijfstoebehoor is al door 

de mombers overgenomen. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en 

koemelkerij aan de westkant van de Stoeldraaiersstraat. Mandelig blijft een dubieuze post van 10 Car 

gld 10 du voor het maken van een put. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 2 juli 1781 en staat op 

dezelfde datum. 

Fol 83v-84v – 5 februari 1781 – Gerrit Anninga, vader, en Maris Groenau, Berent Olthoff en Lodewijk 

Groenau, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Jantje Groenau in echte 
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verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn zoon Henricus (4) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 624 

Car gld 14 st 6 pl. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een huis voor de 

Heerepoort. Enige uitstaande kredieten blijven mandelig. 

Fol 84bis-85 – 1 maart 1781 – Johan Luitje Collard, vader, en Jan Gerrits Holthuis, commissaris Klaas 

Bennekes en Jan Gerrits Holhuis, voormond en voogden over zijn minderjarige dochtertje bij wijlen 

Talligje Holthuis in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt 

de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Catharina (3) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan 1436 Car gld 19 st 4 pl. Mandelig blijven ¼ gras land te Uithuizen en de 

dubieuze schulden. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de westkant 

van de Oude Boteringestraat. 

Fol 85-86v – 1 maart 1781 – Albert Gerrits Nienhuis, vader, en Reiner Pieters, Jan Geerts Nienhuis en 

Berent Drost, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Eilkes Sigers 

in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Trijntje (15) en Geert (7) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 3511 Car gld en het lijfstoebehoor.Vader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een behuizing in de Prinsenstraat. In de kantlijn: cessat voor Geert 

Nienhuis, zie quit fol 127 dd 26 april 1798. 

Fol 86v-88 – 1 maart 1781 – Henrica Vosding en koopman Roelf Roelfs Roos (el), en hopman Arnold 

Willem Speckman, voormond, en koopman Jan Gerrits van Delden, mede voor Willem Duiff, 

gemachtigd door kerkvoogd Sjadde Rodmers en Jan Eilders Brouwer, voogden over de minderjarige 

zoon van wijlen Gerhard Vosding en Annigje Eilders in echte verwekt, hebben overeenstemming over 

de ouderlijke nalatenschap. 1e Comparanten krijgen: 

 20 grazen land te Leegkerk, de huren getaxeerd op 2180 Car gld 12 st 

 15 grazen land, mede aldaar, de huren getaxeerd op 816 Car gld 

 2 obligaties ten laste van mevrouw Adriani met renten, ter waarde van 496 Car gld 

 281 Car gld 9 st 4 pl aan goud en zilver 

 1434 Car gld 11 st aan contanten. 

Samen 5208 Car gld 12 st 4 pl. 2e Comparanten krijgen: 

 een recht van gereserveerd eigendom met renten ten laste van Harm Jans en vrouw, ter 

waarde van 2238 Car gld 17 st 2 pl. 

 een verzegeling met renten ten laste van Rodmer Harms en vrouw, ter waarde van 824 Car 

gld 

 3 ponden maatsland te Visvliet à 880 Car gld 

 het recht van eigendom over de behuizing van Jan Aijkes te Wildervank met de huren à 412 

Car gld 

 het recht van gereserveerd eigendom over het huis van Hindrik Hindriks te Meeden à 428 Car 

gld 16 st 2pl 

 5 hofgronden met grondpachten à 348 Car gld 19 st 

 72 Car gld aan goud en zilver. 
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Samen eveneens 5208 Car gld 12 st 4 pl. Mandelig blijven: 

 een verzegeling over Hindrik Meinders te Zuidwolde à 500 Car gld met 8 jaren rente à 160 

Car gld 

 een restant-verzegeling over Hindrik Pieters te Pekela à 650 Car gld met 61 Car gld 2 st 2 pl 

rente 

 een obligatie over Berent Bauwes à 100 Car gld 

 een verzegeling over Hindrik Anton Vosding en vrouw à 300 Car gld en 5 jaren rente à 60 Car 

gld 

 een graf in de A-kerk, getekend nr 364 

 een dito op het kerkhof aldaar, getekend nr 90. 

Fol 88v-89v – 8 maart 1781 – Wibbina Jans, weduwe van Nicolaas Vatter, moeder, en Lambertus 

Klumper, Gerhardus Veldman en Teunis Baucamp, voormond en voogden over hun minderjarige 

zoon in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt 

de gehele boedel. Zij zal haar zoon Johannes Fridrik (16) tot zijn 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan116 Car gld 15 st 1 pl en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis aan de westkant van de Nieuwe Boteringestraat. 

Fol 89v-91 – 5 april 1781 – Pieter Jans, vader, en Hans Geerts, Jochum Hofsteede en Jan Jans, 

voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Elizabeth Geerts in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij 

zal zijn zoon Geert (15) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 132 

Car gld 17 st 4 pl, en 50 Car gld 2 st 6 pl voor het overgenomen lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis aan de oostkant van het Grote Kerkhof. 

Fol 91-92 – 23 april 1781 – Geeltje Pieters, weduwe van Pieter Havinga, moeder, en Hero Havinga, 

Gerhardus Haselhoff en Berent Raukus, gemachtigd door Klaas Pieters Stuivezak, voormond en 

voogden over hun minderjarige zoon in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

moederlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon Jacob (1) tot zijn 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 358 Car gld 13 st 3 pl. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis met voorwerk aan de zuidkant van de Breedegang. 

In de kantlijn: cessat, zie qb dd 12 juni 1806. 

Fol 92-94v – 30 april 1781 – IJtje Cramer, weduwe van Auke Rijpma, moeder, en Auke Jurres, Isdke 

Jurres en Aaldrik Klaassen, voormond en voogden over hun 5 minderjarige kinderen in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform testament dd 18 

oktober 1759. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jan (22) tot zijn 25e, Bauwe 

(14), Antje (12), Maijke (11) en Duirt Elama (9) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 1607 Car gld 2 st 2 pl, en 100 Car gld wegens voorgeschoten doodskosten. Het 

lijfstoebehoor is volgens testament voor de moeder. Moeder krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis annex herberg “de Slingerije” buiten de A-Poort. Moeder moet binnen 6 weken 

een borg aanstellen. Dubieuze schulden blijven mandelig. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 26 

februari 1787. 
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Fol 94 – ongedateerd – Antoni van Ringh maakt testament. Hij stelt aan als voormond over zijn 

kleindochter Anna Boelens, haar aangetrouwde halfbroer zilversmid Henricus Hubert, en tot voogden 

Mons. Joseph Beringh en Mons. Nicolaus de Charro. De weeskamer wordt uitgesloten. 

Fol 94v-95v – 21 mei 1781 – Berent Goedhuis, vader, en Michiel Wurmbrand, Jacob Goedhuis en 

Haico Dieters, voormond en voogden over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Maria Beiseit in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn 5 kinderen Pietertje (17), Ferdinand (15), Jantje (11), Jacob (10) en Pieter (3) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 519 Car gld 16 st 6 pl en de opbrengst 

van het lijfstoebehoor met aftrek van ½ doodskosten. Uitstaande kredieten blijven mandelig. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: Pietertje overleden, Jacob overleden. 

Fol 96-97 – 7 juni 1781 – Hilligje Jans, weduwe van Geert Harms Veling, moeder, en Jan Kaartman, 

Roelf Freriks en Pieter Lubberts, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele 

boedel. Zij zal haar kinderen Stevan (5) en Klaesje (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan 268 Car gld 14 st 3 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. 

Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: Steven overleden. 

Fol 97v-99 – 21 juni 1781 – Gesina Oortsema, weduwe van Jacob Onnes, moeder, en Michiel Onnes, 

Jan R. Oortsema en Harm Scholtens, voormond en voogden over hun 5 minderjarige kinderen in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar kinderen Trijntje (22), Swaantje (19), Tjallina (16), Reinder (13) en Baugje 

(9), de eerste 2 tot hun 25e, de laatste 3 tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 250 Car gld. Het lijfsbehoor is al verdeeld onder de kinderen. Doodskosten vereffend met 

het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en bakkerij aan 

de oostkant van de Nieuwe Ebbingestraat. In de kantlijn: cessat door het overgeven van de staat dd 5 

april 1784. 

Ingelast briefje tussen fol 98v en 99: Mentje Jans, wonend te Paddepoel, vader, en Ragel Hindriks, 

wonend te Zuidwolde, dochter van Hindrik Luddes, gewezen wedman te Zuidwolde, moeder, en hun 

kinderen, waarvan Grietje Mentes meerderjarig of 24 jaar oud is, en haar zuster Marieke Mentjes 

minderjarig. De oudste dochter vraagt om uitbetaling van 103 Car gld en rente vanaf mei 1795 tot 

mei 1799, uit het vaderlijk goed, conform de afkoop. Voormond en sibbevoogd toendertijd waren 

Hindrik Luddes, bij wie het geld berustte, en Jan Mentjes, de vreemde voogd zal indien nodig nader 

worden opgegeven. 

Fol 99-100v – 30 juni 1781 – Jan Pieters van Veen, vader, en koopman Jan de Grijs, Willem Gerhardus 

Alserda en Arent van Veen, voormond en voogden over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Gesina 

Maria Alserda in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, in 

ongemeenschap van goederen. De pupillen krijgen ¼ deel à 4834 Car gld 18 st. Hierin is uit de 

nalatenschap van hun grootouders 1681 Car gld 4 st 5 pl inbegrepen. De pupillen hebben dit al 

gehad. Vader zal zijn kinderen Pieter (8), Gerhardus (6) en Jan (4) tot hun 20e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan bovenstaand bedrag. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een schip. In de kantlijn: zie nadere staat dd 29 september 1783. Cessat voor 
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Pietie, zie quit boek fol 159 dd 12 december 1799. Cessat voor Gerardus en Jans, zie quit boek fol 232 

dd 26 januari 1804. 

Fol 101-102 – 16 juli 1781 – Jacob Jans Brinck, vader, en Christopher Jans en Urbanus Vos, voormond 

en voogd over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Geertruid Christiaens in echte verwekt, met een 

handschrift van medevoogd Willem Jans Brinck, hebben overeenstemming over de moederlijke 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jan (19), Christiaen (17), Jacobus 

(15), Willem (12) en Rindert (6) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 625 Car gld 6 st. Het lijfstoebehoor is al verdeeld onder de pupillen. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een huis aan de Rademarkt. In de kantlijn: cessat voor Jan, zie quit boek 

dd 16 april 1787. Cess voor Jacobus, zie quit dd 6 februari 1792. Ad idem voor Willem, zie q dd 11 

april 1793. Christiaan en Rinder uitlandig. 

Fol 102v-104 – 19 juli 1781 – Anna Maria Stoep, weduwe van Jacobus Sluiter, moeder, en 

raadsdeurwaarder Bastiaan Grimminga, meester Gerrit Broeckhuis en Hermannus Backoven, 

voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar 

kinderen Jan (4) en Jacobus (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 413 Car gld 10 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een huis aan de westkant van de Nieuwe Boteringestraat. Mandelig 

blijven: 

 2 kapitalen à 900 Car gld tezamen ten laste van Coenraad Sterenborg en vrouw 

 een restant-kapitaal à 83 Car gld ten laste van Jacob Derks 

 een dito à 56 Car gld ten laste van doodgraver T.W. Hesse met een leedcedulle van E. 

Cuperus ten laste van doodgraver Spanjers erfgenamen 

 een grafstede op het Noorder Kerkhof, getekend nr 1704, samen met Coenraad Sterenborg 

 4 dito aldaar, getekend nrs 1154, 358, 380 en 245. 

In de kantlijn: cessat, zie quit dd 24 april 1783. 

Fol 104-105 – 6 augustus 1781 – Geesje Hindriks, weduwe van Ebe Hindriks, moeder, en Timon 

Hindriks, Ties Eltjes en Sibold Geerts, voormond en voogden over hun minderjarige dochter in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele 

boedel. Zij zal haar dochter Geesje (6) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 251 Car gld 12 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis en koemelkerij in de Pluimersgang. 

Fol 105-106v – 6 augustus 1781 – Eltje Cornelis de Boer, vader, en kamerbode Jan Wesselinck, Evert 

Jans de Boer en Jannes Numan, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen 

Grietje Bronds in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt 

de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Albertje (23) en Cornelis (19) tot hun 25e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 485 Car gld 13 st en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis in de Torenstraat. In de kantlijn: cessat voor 

Albertjen, zie quit dd 6 juni 1782. Cessat voor Cornelis Eltjes de Boer, zie quit dd 11 juli 1782. 
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Fol 106-106v – 16 juni 1774 – (Copia testamenti) Testament dd 16 juni 1774 voor Benjamin van der 

Hagen, notaris bij de edele mogende souvereine Raad en Leenhove van Brabant te ’s-Gravenhage 

geadmitteerd, te Bergen op Zoom residerende, van Mr. Jan Alstorphius, ontvanger van de 

verpondingen etc van deze stad. Hij benoemt tot zijn erfgenaam zijn vrouw Catharina Susanna van 

Affelen. Hij benoemt haar ook tot voogd over zijn kinderen. 

Fol 106v-108v – 13 augustus 1781 – Arent Jans, vader, en Harm Hindriks en Johannes Vos, voogden 

over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Geertje Wibets Strickers in echte verwekt, met een 

volmacht van voormond Karst Wibets Stricker, hebben overeenstemming over de moederlijke 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jan (13), Jantje (10), Wijbe (8) en 

Geert (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 230 Car gld. 

Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis en voorwerk aan de Reitemakersrijge. 

Fol 109-110 – 23 augustus 1781 – Caspar Bolmeijer, vader, en Jan Ludolphs, Jan Bolmeijer en Jacob 

Holthuis, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Annigje Ludolphs in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. 

Hij zal zijn kinderen Alberdina (10) en Jan (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 1091 Car gld 13 st 2 pl en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis aan de westkant van de Heerestraat. In de kantlijn: cessat voor 

Alberdina, zie qb dd 19 maart 1798. Cessat voor Alberdina, zie quit boek fol 126. Cessat voor Jan, zie 

quitb fol 224. 

Fol 110-111v – 3 september 1781 – Cornelisje Buning, weduwe van Hindrik Pluimker, moeder, en 

Gerrit Pluimker, Cornelis Buning en Hindrik Willinga, voormond en voogden over hun 3 minderjarige 

kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder 

behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Bartelt (11), Lubbertus (8) en Hilligje (7) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 14 Car gld per kind, een vrijwillige gave 

aangezien de profijtelijke staat van de boedel minder is dan de schadelijke. Doodskosten vereffend 

met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de 

westkant van het Boterdiep. In de kantlijn: cessat voor alle drie pupillen hier vermeld, zie quitt boek 

dd 12 oktober 1797. 

Fol 111v-113 – 15 oktober 1781 – Anna Amelia Rasveld, weduwe van Willem Block, moeder, en 

administrator Evert Nienhuis, Jan Rudolph Rasveld en Aldert Dijckhuisen, voormond en voogden over 

hun 2 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke 

nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 24 april 1750 in gemeenschap van goederen doch 

ongemeenschap van aangeërfde goederen. De boedel met aftrek van de aangeërfde goederen is 

4642 Car gld 16 st waard. De pupillen hebben recht op ½ daarvan, en 400 Car gld door de vader 

aangeërfd. Moeder zal haar kinderen tot hun 25e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan boververmelde bedragen. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt 

het eigendom van de goederen. Dubieuze boekschulden blijven mandelig. In de kantlijn: Ragel 

overleden in september 1799. 

Fol 113-114v – 29 oktober 1781 – Jan Arents Bundt, vader, en Pieter de Vries, Frerik Nicolaasz en 

Lambertus Nocken, voormond en voogden over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Titia Andries 



1462-89 (1777-1784)  Pag 20 
 

de Vries in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Abraham (13), Arent (10), Andries (8), IJtje (5) en Jan (3) tot hun 

18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 312 Car gld 10 st 2 pl en het 

lijfstoebehoor (in de kantlijn: deze overgenomen door de vader voor 159 Car gld). Vader krijgt het 

eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor Abraham, zie q dd 18 november 1793. Ad 

idem voor Andries, zie q dd 5 december 1793. Cessat voor Arend, zie q dd 23 juni 1794. Jan 

overleden. 

Fol 114v-115bis – 22 november 1781 – Koopman Jannes Bisschop, vader, en koopman Jan Reinders 

Oortsema, commissaris Abraham Staal en Mons. Michiel van Aalst, voormond en voogden over zijn 2 

minderjarige kinderen bij wijlen Martha Oortsema in echte verwekt, hebben overeenstemming over 

haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Trijntje (22) en Maria (15) 

tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 5142 Car gld 7 st 4 pl en 

een deel van het lijfstoebehoor. Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor Trijntje, dd 26 augustus 1782, zie 

quit. Cessat voor Maria, zie quit dd 26 juli 1787. 

Fol 115bis-116 – 6 december 1781 – Anna Catharina Maria Warren, weduwe van Mons. Jacobus 

Schöning, moeder, en Mons. Henricus Schöning, Georg Warren en Arnoldus Akerma, voormond en 

voogden over hun 2 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 27 oktober 1776 in gemeenschap van 

goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Harmannus Georgius (4) en Anna 

Maria Aleida (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 3656 Car 

gld 5 st en enig lijfstoebehoor. De pupillen houden hun rechten op de erfenis van hun oudtante 

Gesina Maria Cloosterhuis, weduwe Schöning. Dubieuze schulden blijven mandelig, waaronder een 

verzegeling van 250 Car gld en rente ten laste van weduwe Rijpma. Moeder krijgt het eigendom van 

de goederen waaronder huis aan de noordkant van de A-kerk. In de kantlijn: cessat omdat Anna 

Maria is overleden, Mannes Georg overlevering heeft ontvangen, zie quit boek. 

Fol 116v-118 – 13 december 1781 – Jantje Harms, weduwe van Pieter Jacobs, moeder, en Eisso 

Jacobs, Ties Eltjes en Jan Wiering, voormond en voogden over hun minderjarige zoontje in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele 

boedel. Zij zal haar zoon Jacob (3) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 235 Car gld 10 st en 2 gouden knoopjes. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. 

Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en kamer buiten de Oosterpoort. 

Fol 118-119v – 13 december 1781 – Jan Geerts, vader, en Jan Reintjes, Jacob Geerts en Geert 

Berents, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Matje Reintjes in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn kinderen Aaltje (16), Geert (11), Jantje (10) en Rientje (7) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 722 Car gld 19 st 4 pl en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis en schuur aan de Hoornschedijk. In de kantlijn: 

cessat voor Aaltien Jans en Geert Jans, de andere 2 overleden, zie quitantieboek fol 145. 

Fol 119v-121 – 13 december 1781 – Jacob Hindriks, vader, en Benjamin Hindriks en Hindrik Prins, 

voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Neeltje Tonnis in echte verwekt, hebben 
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overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn 

zoon Hindrik (20) tot zijn 25e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 200 Car 

gld. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder 2 kamers op de Driemolendrift. 

Fol 121-122 – 20 december 1781 – Claasje Jelis, weduwe van Roelf Rosenhoek, moeder, en Tonnis 

Rosenhoek, Klaas Jans en Roelf Arents, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen, 

hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. De 

schadelijke staat overtreft de profijtelijke, er is geen erfenis. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Moeder zal haar kinderen Jantje (5) en Roelfje (1) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. Het jongste kind krijgt een zilveren tasbeugel à 11 Car gld ter nagedachtenis aan haar 

vader. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing en kamer aan de 

oostkant van het Schuitendiep. 

Fol 122-123v – 21 januari 1782 – Catharina van Calkar, weduwe van Pieter Tiessen Buitenwerff, 

moeder, en Andries Buitenwerff, Jacob van Calkar en Gerrit Buitenwerff, voormond en voogden over 

hun minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke 

nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 11 april 1764. De boedel is 7420 Car gld 4 st 3 pl waard. 

Moeder heeft 5202 Car gld aangebracht en aangeërfd, vader 500 Car gld. De winst is dus 1218 Car gld 

4 st 3 pl. De vaderlijke nalatenschap is dus ½ van de winst en zijn ingebrachte goederen, samen 1718 

Car gld 4 st 3 pl. Moeder krijgt conform huwelijkscontract hiervan een kindsdeel, dus 214 Car gld 15 

st 2 pl. De pupillen krijgen 1019 Car gld 6 st 4 pl en 250 Car gld voor het overgenomen lijfstoebehoor. 

Moeder zal haar kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

bovenvermeld bedrag. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat door het 

overgeven van de staat dd 5 augustus 1784. 

Fol 123v-125 – 21 januari 1782 – Koopman Harmannus Schuiten, vader en Anton Schrader, 

Harmannus Bruining en Bernhardus Culemburgh, voormond en voogden over zijn 5 minderjarige 

kinderen bij wijlen Agatha van Lingen in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Margaretha (15), Harmannus 

(11), Jan (9), Gerhardus (6) en Wobbina (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 3316 Car gld 12 st 1 pl. Dubieuze schulden blijven mandelig. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis aan de westkant van de Oosterstraat. In de kantlijn: 

cessat voor Margaretha, zie qb dd 8 december 1791. Cessat voor Harmannus, Jan en Gerhardus, zie 

qb dd 7 mei 1798. Cessat voor Wobbina, zie qb fol 205v dd 22 februari 1802. Ergo cessat in totum. 

Aan dubieuze posten is volgens de vader 1638 Car gld 8 st 6 du binnengekomen dd 17 december 

1791, dus voor de pupillen is 819 Car gld 4 st 3 du. N.B. de zonen competeren een dubbele portie. 

Fol 125-126v – 21 januari 1782 – Jelte Hindriks, vader, en Mattheus Eppes, koopman Harmannus 

Nienhuis en Willem Hindriks, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen 

Saartje Eppes in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt 

de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Eppe (9) en Hindrik (4) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 364 Car gld 15 st en het overgebleven lijfstoebehoor, de 

spaarpot van de kinderen à 21 Car gld 3 st, een tas met een zilveren schaar en 2 kettingen, een bijbel 

met zilveren krappen, een zilveren oorijzer met gouden stiften, 1 gouden haak en ogen. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen, waaronder een huis aan de oostkant van het Nieuwe Kerkhof. 



1462-89 (1777-1784)  Pag 22 
 

Fol 126v-127v – 31 januari 1782 – Tielke Pieters de Jonge, weduwe van Jan Jans Por, moeder, en Jan 

Jans Por, Pieter Jans de Jonge en Jacob Jans Por, voormond en voogden over hun minderjarige 

zoontje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder 

behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon Jan (2) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan 621 Car gld 6 st 4 pl, het lijfstoebehoor en de spaarpot. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen. In de kantlijn: de pupil heeft van zijn grootvader Jan Jans Por 161 Car gld 

5 st 6 pl aangeërfd, volgens scheiding dd 14 juli 1791 en quit dd 1 december 1791. Zie staatb. Cessat, 

zie qb fol 260v dd 15 februari 1808. 

Fol 127v-129v – 31 januari 1782 – Susanna Rouwee, weduwe van koopman Jan Winands, moeder, en 

Johannes Ernestus Krijthe en Anton Winands, voogden over hun minderjarige dochtertje in echte 

verwekt, met volmacht van voormond Lodewijk Winands, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 10 april 1778 in ongemeenschap van 

goederen. Vader heeft 1000 Car gld aangebracht, de moeder 2963 Car gld 12 st 4 pl. De boedel is nu 

2537 Car gld 3 st 7 pl waard. Er is dus 1426 Car gld 8 st 5 pl ingeteerd. De dochter heeft dus recht op 

286 Car gld 15 st 2 ½ pl. Moeder zal haar dochter (3) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan bovenvermeld bedrag. Moeder krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis aan de oostkant van de Oude Ebbingestraat. In de kantlijn: cessat, zie q fol 247v 

dd 28 maart 1805. 

Fol 129v-130v – 8 februari 1782 – Wibe Dojes, vader, en Jan Willems Backer, Klaas Dojes en Albert 

Willems Backer, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Willems 

Backer in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De schadelijke staat van 

de boedel overtreft de profijtelijke, er is geen nalatenschap. Vader zal zijn kinderen Jacobje (16), 

Albertje (13), Jantje (10) en Willem (9) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten 

vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis 

aan de oostkant van de Singel. 

Fol 130v-132 – 8 februari 1782 – Derk Samuels, vader, en Abraham Pieters, Isaac Rudolphs en Jacob 

Lauffer, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Elsje Pieters in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn kinderen Samuel (13), Pieter (10) en Abraham (6) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan 376 Car gld 19 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. In de 

kantlijn: Samuel en Abraham zijn overleden. Cessat voor Pieter, zie quit boek fol 136 dd 15 november 

1798. 

Fol 132-133 – 11 februari 1782 – Luitenant Thomas Alberthoma, stiefvader en boedelhouder, en Jan 

Derks en Mons. Eilert Jacobs, voormond en voogd overde 2 minderjarige kinderen van wijlen Hindrik 

Bulthuis bij wijlen Johanna Jacobs in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke 

nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 3 februari 1774. De waarde van de boedel is 23009 Car 

gld 2 st. Moeder heeft 29012 Car gld ingebracht, vader niets. Er is dus 6002 Car gld 18 st ingeteerd. 

Stiefvader betaalt hiervan ½. Hij ziet af van zijn toelage van 300 Car gld per jaar van het 

huwelijkscontract totdat dit bedrag is betaald. De mombers behouden de gehele boedel en krijgen 

het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 18 april 1782. 
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Fol 133-135 – 12 februari 1782 – Elizabeth Sijlman, weduwe van Dr. Lambertus Sijlman, moeder, en 

eerwaarde Ds. J. Sijlman, predikant te Eexta, grootvader, vaandrig Udo Ringels en eerwaarde Ds. A.R. 

Sijlman, predikant te Middelbert, voormond en voogden over hun minderjarige dochter in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract in 

ongemeenschap van goederen. Voor de pupillen is: 

 1/3 in 28 grazen los land op Bondernieland 

 1/3 in 14 grazen los land, mede aldaar 

 1/3 in 7 grazen los land, mede aldaar 

 1/3 in 7 grazen los land, mede aldaar 

 1/3 in 25 grazen los land, mede aldaar 

 1/3 in 25 grazen los land, mede aldaar 

 1/3 in 10 grazen land, mede aldaar 

 ½ van de mobilia, linnen, zilver en beddengoed à 1054 Car gld 12 st 4 pl 

 1824 Car gld 4 st aan aangeërfde contanten uit de grootouderlijke boedel 

 1000 Car gld door de vader ter huwelijk aangebracht 

 400 Car gld uit de meloratiën van het huis. 

Samen gecalculeerd op 4278 Car gld 16 st 4 pl. Moeder zal haar dochter (4) tot haar 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan vermelde goederen, het lijfstoebehoor 

en de bibliotheek. Moeder krijgt het eigendom van de goederen die zij zelf heeft aangeërfd en de ½ 

van de mobilia. In de kantlijn: cessat, zie staat dd 10 oktober 1782. 

Fol 135-136v – 8 maart 1782 – Grietje Jans, weduwe van koopman Jan Haak, en koopman Hindrik 

Haak, voormond, Frerick Velthuis, voogd, en Hindrik van der Veen, ad actum divisiorum voogd over 

hun minderjarige zoon, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 28 maart 1754 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 71323 Car gld 8 

st 3 pl waard, de doodskosten zijn 400 Car gld. Vader heeft 2520 Car gld aangebracht, moeder 500 

Car gld. De winst tijdens het huwelijk is dus 67903 Car gld 8 st 3 pl. De kinderen hebben recht op ½ 

van deze winst plus vaders aangebrachte goederen., dus 36471 Car gld 14 st 1 ½ pl. De meerderjarige 

zoon krijgt hiervan de ½, de pupil de andere ½. Moeder zal haar minderjarige zoon (15) tot zijn 20e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan vermeld bedrag. Het lijfstoebehoor is al 

verdeeld. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quitb fol 63. 

Fol 137-137v – 8 maart 1782 – Willem Dijkhuis, vader, en Jacob Hindriks, Gerrit Pieters Bakker en 

Cornelis Cremer, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Barber Jans 

Franssen in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij zal zijn dochter Trijntje (14) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 52 Car gld 18 st 2 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis in de Violenstraat. 

Fol 138-139 – 18 maart 1782 – Jantje Sluiter, weduwe van Jan van Loo, moeder, en Harmannus van 

Waan, Willem Sluiter en Jan Hoving, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 26 juli 1775 in ongemeenschap van goederen. Vader heeft 4100 Car gld 

aangebracht, moeder 450 Car gld. De boedel is nu 3031 Car gld waard, er is dus 1519 Car gld 
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ingeteerd. De vaderlijke nalatenschap is daarmee 3340 Car gld 10 st. Moeder houdt daarvan 2000 

Car gld als lijftocht. Zij zal haar kinderen Alegonda (6) en Pieter (3) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 1031 Car gld, de overige 309 Car 10 st gld betaalt zij in 10 jaar 

daarna af. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis aan de zuidkant van de Steentilstraat. In de kantlijn: cessat voor 

Alegonda, zie quit dd 7 september 1795. Cessat voor Pieter, zie qb dd 22 april 1805. 

Fol 139-140 – 4 april 1782 – Jantje Lamberts, weduwe van Christopher Zeigener, moeder, en 

boekhouder N. Venhuisen, Labbartus Huising en C. van Sligh, voormond en voogden over hun 

minderjarige zoon in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. 

Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon Lambertus (17) tot zijn 25e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 111 Car gld 6 st 4 pl en het lijfstoebehoor. Mandelig 

blijven een huis in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en een obligatie van 300 Car gld ten laste van Jan 

Pieter Welter. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 18 april 1782. 

Fol 140v-141 – Hinderikus Holthuis, vader, en Claas Boekholt, Jan Holthuis en Jannes Boekholt, 

voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Fennigje Melles in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 13 april 1759 in 

gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Hindrik (23), Anna 

Regina (16) en Mello (4) tot hun 23e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

922 Car gld 9 st. De meerderjarige dochter Grietje, getrouwd met Garvelt van der Vlagge, krijgt 

hieruit ook haar deel. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een roggemolen met 

behuizing, en een hof buiten de Heerepoort in de Davidssteeg. 

Fol 141v-242 – 6 mei 1782 – Bernardus Lamaker, vader, en Everardus Campel en Gerrit Willems, 

opzienders over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Anna Ubel in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over haar nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel overtreft de 

profijtelijke met 142 Car gld 15 st, er is geen nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn kinderen Wessel (14), Hubertus (10), Trijntje (8), Hinderikus (6) en Dina (4) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis. 

In de kantlijn: cessat voor alle vijf kinderen, in het R.K. Armenhuis opgenomen. 

Fol 242-243 – 24 mei 1782 – Willem Stickel, vader, en Harm Staal, Hindrik Smit en Hindericus Coops, 

voormond en voogden over zijn 6 minderjarige kinderen bij wijlen Anna Halbes in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn 

kinderen Christiaan (19), Frans (16), Grietje (13), Halbe (7), Johanna (6) en Nicolaas (4) tot hun 20e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1200 Car gld volgens raadsapostille dd 

23 mei 1782, en 21 Car gld 2 st 4 pl voor het verkochte lijfstoebehoor en de rest van het 

lijfstoebehoor. Mandelig blijven de dubieuze schulden. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder 2 huizen en een kamer in Harlingen en een scheepje. In de kantlijn: cessat voor Grietje, 

zie quit dd 24 juli 1786. Cessat voor Frans en Johanna, zie quitb dd 11 april 1796. Cessat voor 

Nicolaes Josephus, zie quitboek dd 22 oktober 1804. Christiaan en Halbe overleden. Dus cessat in 

totum. 

Fol 243-244 – 25 juli 1782 – Anna Jans, moeder, en Derk Philippus, Meijndert Luijrts en Albert 

Prange, voormond en voogden over haar 2 minderjarige kinderen bij wijlen Gerrit Philippus in echte 
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verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele 

boedel. Zij zal haar kinderen Philippus (20) en Jan (6) tot hun 22e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan 223 Car gld 16 st 2 pl en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van 

de goederen, waaronder een huis aan de oostkant van het Schuitendiep. In de kantlijn: cessat door 

het overgeven van de staat dd 31 maart 1785. Cessat, zie quit boek dd 23 oktober 1788. 

Fol 244-244v – 29 juli 1782 – Grietje Harms Bontekoe, moeder, en Lammert Rijder, Griechjen Jacobs 

Goed en Hindrik Smit, voormond en voogden over haar minderjarige dochter bij wijlen Hindrik 

Hilbers in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder 

behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Anna (4) tot haar 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 458 Car gld 19 st, en 56 Car gld voor een deel van het 

lijfstoebehoor, de rest is ook voor de pupil. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

een huis aan de zuidkant van de Steentilstraat. In de kantlijn: cessat, zie qb fol 266v dd 28 april 1808. 

Fol 245-245v – 17 augustus 1782 – Wibbe Cornelis, vader, en Regnier Ewolds, Arnoldus Jans en 

Hindrik Jans, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Annigjen 

Noordenbosch in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt 

de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Cornelis (11), Frans (6), Willem (4) en Geesjen (2) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 85 Car gld 8 st 4 pl. Doodskosten 

vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een huis aan de zuidkant van de Kerkstraat 

 de beklemming van 7 grazen land buiten de Boteringepoort. 

In de kantlijn: cessat voor Frans, zie quit boek fol 209v dd 24 mei 1802. Cessat voor Cornelis, zie quit 

boek fol 220v dd 3 februari 1803. 

Fol 246-248 – 23 september 1802 – Margjen Gerkendorp, weduwe van Jan Boomgaart, moeder, en 

Abraham van Slogteren, Jan Gerkendorp en Jacob Reinders, voormond en voogden over hun 5 

minderjarige kinderen, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 6 juni 1761 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. 

Zij zal haar kinderen Zacharias (18), Berendina (11), Jacob (9), Jan (6) en Andreas (3) tot hun 20e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 15108 Car gld 9 st 2 pl, en 150 Car gld 

voor het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een huis op eigen grond aan de oostkant van de Ebbingestraat 

 40 jukken land te Hornhuizen, beklemd gebruikt door de kinderen van Menne Gabriels voor 

80 Car gld per jaar 

 een recht van gereserveerd eigendom van 2100 Car gld over een huis annex bakkerij in de 

Nieuwe Ebbingestraat, ten last van Jan Rudolph Rasveld en vrouw 

 een recht van gereserveerd eigendom van 1600 Car gld over een huis in de Oude 

Ebbingestraat ten laste van Jan Dremers en vrouw 

 6 grazen land buiten de Boteringepoort achter de Rijskampen, beklemd gebruikt door Albert 

Frericks en Annigjen Hindriks (el) voor 45 Car gld per jaar 

 een voorwerk gebruikt voor het reinigen van de stadsstraten 
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 een recht van gereserveerd eigendom van 1800 Car gld over een behuizing in de Kromme 

Elleboog ten laste van Jan Schonebeek 

 10 grazen land achter de Rijskampen buiten de Boteringepoort, gehuurd door Frans Meijer 

en vrouw voor 95 Car gld per jaar 

 een recht van gereserveerd eigendom van 700 Car gld over een huis in de Kijk in ’t Jatstraat 

ten laste van Jochum Hofstee en vrouw 

 een recht van gereserveerd eigendom van 550 Car gld over een behuizing in de Butjesstraat 

ten laste van H. van Schagen 

 een recht van gereserveerd eigendom van 600 Car gld over een huis in de Nieuwe 

Boteringestraat ten laste van Jinte Jintes 

 2 kamers in een gang bij de St. Jansboog, verkocht aan Jan van Bergen voor 200 Car gld 

 een zitbank in de Martinikerk 

 een recht van gereserveerd eigendom van 350 Car gld over een behuizing in de 

Hanebijtersgang ten laste van J.H. Bonte 

 een recht van gereserveerd eigendom van 200 Car gld over een behuizing in de 

Hanebijtersgang ten laste van Jochum Hofstee en vrouw 

 een recht van gereserveerd eigendom van 300 Car gld over een behuizing op de Kluitenberg 

ten laste van Jan Jans 

 een recht van gereserveerd eigendom van 375 Car gld over een behuizing over een behuizing 

in de Leliestraat ten laste van Julianus Welbergen 

 2 behuisde heemsteden te Uithuizen, één gebruikt door Rotgerd Luies voor 3 Car gld per jaar 

10 st, de ander door Lammert Ubels voor 4 Car gld 10 st. 

In de kantlijn: cessat voor de 2 pupillen Zacharius en Berendina Boomgaart, zie quit boek fol 105v dd 

1 december 1796. De pupil Jacob overleden in 1784. Cessat voor Jan, zie quitantie fol 119v dd 24 juli 

1797. Cessat voor Andries, zie qb dd 10 augustus 1801. 

Fol 248-249 – 30 september 1782 – Jan Focko, vader, en Hendrik Gobbel en Helmer Sickens, 

voormond en voogd over zijn 4 voormond en voogden over bij wijlen Adriana Christina Voortman in 

echte verwekt, met procuratie van medevoogd Jan Pieter van Veen, hebben overeenstemming over 

de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Maria 

Magdalena (18). Cijriacus (15), Pieter Lodewijk (14) en Bernardus (9) tot hun 20e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 59 Car gld 4 pl. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Dubieuze kredieten blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen, 

waaronder een huis aan de westkant van de Oude Kijk in ’t Jatstraat, door hemzelf bewoond. In de 

kantlijn: cessat voor Cijre Jacobs Fokko, zie quit boek dd 12 december 1798. Cessat voor Bernardus 

Fokko, zie quit boek fol 141 dd 28 januari 1799. 

Fol 249v-250 – 3 oktober 1782 – Harm Witkop, vader, en Pieter Groot, Jacob Albertus Cloosterhuis 

en Lubbartus Witkop, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Engeltje de 

Groot in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn zoon Jan (12) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 146 Car gld 1 st, 186 Car gld 8 st voor het lijfstoebehoor, en 117 Car gld 11 st voor het goud en 

zilver. Dubieuze schulden blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 
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een huis aan de zuidkant van de Poelestraat. In de kantlijn: nog 57 Car gld van stud. Janssen 

binnengekomen aan dubieuze schulden voor de pupil. 

Fol 250v-251v – 7 oktober 1782 – Rachel Hindriks, weduwe van Mentje Jans, moeder, en Jan 

Mentjes, Hindrik Luddes en Enne Jacobs, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar kinderen Grietje (8) en Marijke (4) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 198 Car gld 3 st, en 8 Car gld 16 st voor overgenomen kleren, 

en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder de beklemming van 

een boerenplaats, genaamd “Dijkstra”. In de kantlijn: cessat, zie qb fol 13 dd 23 november 1809. 

Fol 251v-252 – 10 oktober 1782 – Michiel Onnes, vader, en Samuel Tijl, Roelf Rosenhoek en Harm 

Scholtens, voormond en voogden over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Hester Berdijn in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn kinderen Onno (24) tot zijn 25e, Janna (16), Anthonij (13), Jacob (9) en Harm (5) tot hun 20e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 649 Car gld 4 st 5 pl. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen, waaronder 

 een huis over de St. Jansboog, door hemzelf bewoond 

 een woning met een kamer hierachter 

 een kamer in de gang ten noorden van deze behuizing. 

In de kantlijn: cessat voor Onno, zie quit boek dd 30 september 1784. Cessat voor Janna, zie quit b dd 

6 augustus 1792. Cessat voor Anthonij, zie q dd 6 juni 1793. Cessat voor Jacob Onnes, zie q dd 15 

december 1796. Cessat voor Harm, zie quitboek fol 211v. Ergo cessat in totum. 

Fol 252v-253 – 17 oktober 1782 – Jan Hillebrands, vader, en Harmannus de Haas en Cornelis de Haas, 

voormond en voogd over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Elisabeth de Haas in echte verwekt, 

mede namens medevoogd Roelf Hillebrands, hebben overeenstemming over de moederlijke 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Hindrikje (7), Hindrik (3) en 

Jacobje (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 251 Car gld 9 st 

4 pl en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een huis en 

boekweitmolen aan de oostkant van de Heerestraat op de hoek van de Prinsenstraat. 

Fol 253v-254 – 4 november 1782 – Hindrik Smit, vader, en Else Kraijenborg en Jacobus Smit, 

voormond en voogd over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Engeltjen Wolbers in echte verwekt, 

mede namens medevoogd Tamme de Vries, hebben overeenstemming over de moederlijke 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Wolbert (12), Izaäk (9), 

Harmannus (7) en Tallina (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 20 Car gld en het lijfstoebehoor. Dubieuze schulden blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een huis en kamer aan de westkant van de St. Wolbertsstraat. 

Fol 254v-255 – 11 november 1782 – Tietje Jans, weduwe van Roelf Beerling, moeder, en Albert 

Beerling, Leendert Heddes Nauta en Harm Roelfzema, voormond en voogden over hun 5 

minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. 

Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Battruid (20), Roelf (18), Jantjen (15), Jan 
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(13) en Harmtjen (5) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 505 

Car gld 16 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een boerenplaats aan de Hoornschedijk, door haarzelf bewoond. In de kantlijn: 

cessat voor Roelf, Jantien Jan, zie quit boek fol 209 dd 17 mei 1802. Ad idem voor Battruida, zie qb fol 

238v. Cessat voor Harmtje, zie qb fol 253v. Cessat in totum. 

Fol 255v-256 – 21 november 1782 – Haicke Tholes, grootvader, en Geesje Tholes, ipso jure mondig, 

en J.T. Homkes, voormond ad actum divisiorum, Frerick Hindriks en Heere Hooites, voogden over de 

2 minderjarige kinderen van Jan Watzes bij wijlen Renske Haickes in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over de grootmoederlijke nalatenschap . Grootvader behoudt de gehele boedel. 

Hij betaalt Geesje Tholes op 1 mei a.s. 792 Car gld 4 st 6 pl en 500 Car gld ter egalisatie van wat 

Renske Haickes, de moeder van de pupillen al had gekregen en in het huwelijk met Jan Watzes had 

ingebracht. De mombers krijgen 528 Car gld 3 st 1 pl. Jan Watzes krijgt 264 Car gld 1 st 5 pl 

minderjarige kinderen als lijftocht conform huwelijkscontract dd 13 april 1769. Lijfstoebehoor was al 

verdeeld tussen Geesje Tholes en wijlen Renske Haickes. Grootvader krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis aan de noordkant van het Damsterdiep. 

Fol 256v-257v – 21 november 1782 – Jan Watzes, vader, en Frerick Hindriks, Haicke Tholes en Heere 

Hooites, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Renske Haickes in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 13 april 

1769 in ongemeenschap van goederen. Vader heeft 1700 Car gld ingebracht, moeder 500 Car gld. De 

boedel is nu 958 Car gld 18 st waard. Er is dus 1241 Car gld 2 st ingeteerd, er is geen moederlijke 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Vader krijgt 264 Car gld 1 st 5 pl uit de nalatenschap 

van de grootmoeder als lijftocht, conform huwelijkscontract en de scheiding aangegaan met 

grootvader Haicke Tholes. Vader zal zijn kinderen Grietje (11) en Maicke (9) tot hun 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 50 Car gld. Het lijfstoebehoor à 111 Car gld 14 st is 

voor de pupillen. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de oostkant 

van de Folkingestraat, door de vader zelf bewoond. In de kantlijn: Grietje overleden in 1793. 

Fol 257v-258v – 28 november 1782 – Coert Claassen, vader, en Jan Jacobs, Klaas Hindriks en Frerick 

Hillebrands, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Hindrikje Jacobs in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn dochter Jantje (3) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 421 Car gld 4 st 2 pl en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis aan de westkant van het diep, tussen de Poelepoortenboog en de St. Jansboog. 

In de kantlijn: cessat, zie qb fol 206v dd 8 maart 1802. 

Fol 258v-259v – 28 november 1782 – Harm Hindriks Tallé, vader, en Geert Obbens, Pieter Doornbos 

en Jan Harms, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Niesjen Obbens in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 3 juni 

1776 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoon Hindrik (5) tot 

zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 229 Car gld 1 pl. De vader 

behoudt deze som zijn leven lang als lijftocht, conform huwelijkscontract. Doodskosten vereffend 

met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een voorwerk in de 

kluft van zessen, met huis in de Sledemennerstraat, door hemzelf bewoond. 



1462-89 (1777-1784)  Pag 29 
 

Fol 259v-260v – 9 december 1782 – Jan Engelhardt, vader en Borchart Willems Bontekoe, Jelis 

Borchart Bontekoe en Jan Willems Wolf, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij 

wijlen Sijke Willems Bontekoe in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. 

Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Wemeltje (24) tot haar 24e, en Engelhardt (19) 

en Cornellisje (10) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 99 Car 

gld 7 st 2 pl. Doodskosten vereffend met een deel van het lijfstoebehoor, de rest is onder de pupillen 

verdeeld. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de zuidkant van het 

Zuiderdiep, bij de Marwixpijpen op de Mottenberg. 

Fol 261 – 2 juli 1782 – Eerwaarde Roelf Heunig, mennoniete predikant te Groningen en Cathalina van 

Calkar (el) maken testament. Zij zullen met een handschrift testamentaire voorstanders aanstellen. 

Opgesteld dd 2 juli 1782. 

Fol 261v-262 – 30 januari 1783 – Wibbigjen Claassen, weduwe van Berent Berents, moeder, en 

Egbert Jans, Hindrik Claassen en Claas Isebrands, voormond en voogden over hun 3 minderjarige 

kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 9 mei 1759 in ongemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele 

boedel. Zij zal haar kinderen Grietje (17), Jacobjen (14) en Claas (13) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 143 Car gld 7 st, en 24 Car gld 17 st voor het 

lijfstoebehoor. De meerderjarige dochter krijgt hiervan ook ¼ deel. Moeder krijgt het eigendom van 

de goederen waaronder een huis en tuin buiten de Boteringepoort, door haarzelf bewoond. In de 

kantlijn: cessat voor de oudste, zie quit dd 12 juni 1783. Cessat voor Grietjen, zie quit boek dd 19 juni 

1788. 

Fol 262v-263v – 1 februari 1783 – Lolkjen Roelofs, weduwe van Geert Thiessens Haverbult, moeder, 

en Jan Jans Oosting, Andries Thiessens Buitenwerf en Roelof Theekes, voormond en voogden over 

hun minderjarige zoontje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke 

nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon Thies Geerts (7) tot zijn 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 735 Car gld 7 st 4 pl, en 190 Car gld 16 

st voor het lijfstoebehoor, en 346 Car gld uit de nalatenschap van grootmoeder Grietje Jans Smidt. 

Mandelig blijven: 

 1/8 deel van de winst van kofschip “de juffrouw Ringels” 

 een brief van 39 Car gld 17 st 6 pl voor een brief over een tjalkschuit. 

Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis aan de Leliestraat. Ten N een hof, ten O een diakoniehuis, ten Z het spinhuis, ten W 

weduwe Galema 

 1/8 deel in smakschip “de juffrouw Ringels”. 

In de kantlijn: cessat, zie quitboek dd 26 februari 1784. 

Fol 263v-264v – 3 februari 1783 – Luichjen Alberts, stiefvader en legtimus tutor over zijn minderjarige 

zoontje bij wijlen Aaltje Jans Bos in echte verwekt, en Jacob Folkerts de Vries, raadsdienaar Roelof de 

Vries en Luppe Haijes Hardinga, voormond en voogden over de 6 minderjarige kinderen van wijlen 

Jan Folkerts de Vries bij wijlen Aaltje Jans Bos in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

moederlijke nalatenschap. De mombers behouden de gehele boedel. Zij betalen de stiefvader 516 
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Car gld 18 st 2 pl en aan hem als legtimus tutor 82 Car gld 2 st 4 pl. De mombers krijgen het 

eigendom van de goederen, waaronder 

 de beklemming van een tuin buiten de Oosterpoort 

 ½ van een beklemming van een stuk land buiten Helpman. 

Fol 264v-265v – 17 februari 1783 – Luichjen Berents, vader, en Jan Pieters, Jan Berents en Jan 

Witzing, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Pieters in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 

5 december 1767 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn 

kinderen Margje (15), Jacobina (11), Berent (9) en Pieter (2) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 2400 Car gld 6 st en het lijfstoebehoor. De erfportie van 

grootvader Berent Luichjes blijft mandelig, deze is nog bij grootmoeder Margjen Luichjes als lijftocht, 

conform huwelijkscontract dd 4 oktober 1762. De mombers krijgen het eigendom van de goederen, 

waaronder 

 een tjalkschuit 

 een huis aan de zuidkant van de Vissersstraat, op eigen grond, door hemzelf bewoond 

 2 kamers aan de oostkant van de Zeilsgang 

 een recht van gereserveerd eigendom van 300 Car gld over een kamer aan de noordkant van 

de Kostersgang ten laste van Gerrit Bartels 

 een legerstede in de A-kerk, getekend nr 433. 

In de kantlijn: cessat voor Margje, zie quit dd 7 januari 1790. Cessat voor Jacobina, zie quit dd 8 

februari 1796. Berend is overleden. Voor Pieters aandeel aan de mombers overgegaan, zie quitboek 

fol 110 dd 22 januari 1799. Cessat voor Pieter, zie qb dd 4 mei 1807. 

Fol 266-266v – 24 februari 1783 – Eenje Jacobs, weduwe van Jan Roelfs, moeder, en Berent Roelfs, 

Derk Franssen en Jan Hindriks Gaickema, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 19 januari 1771 in ongemeenschap van goederen. De schadelijke staat overtreft 

de profijtelijke met 216 Car gld 16 st, er is geen nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij 

zal haar kinderen Roelf (11) en Geertjen (10) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. 

Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, 

waaronder 

 een huis en de beklemming van een tuin buiten de Boteringepoort 

 de beklemming van 13 grazen land buiten de Boteringepoort achter de Rijskampen. 

Fol 267-268 – 24 februari 1783 – Hindrikjen Schutterop, weduwe van Willem Ulenbroek, moeder, en 

Cornellis Runssing, Nicolaus Schutterop en Pieter Albronda, voormond en voogden over hun 2 

minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 29 juni 1769 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 470 Car 

gld 7 st 4 pl waard. De moeder krijgt een kindsdeel à 156 Car gld 15 st 6 pl als lijftocht. Moeder heeft 

geen goederen ingebracht. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder zal haar kinderen 

Gezina (13) en Roelf (8) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 313 

Car gld 11 st 6 pl. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een huis aan de oostkant 
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van de Boteringestraat, door haarzelf bewoond. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 18 oktober 1792. 

Roelf overleden. 

Fol 268-269 – 27 februari 1783 – Anna Raammaker, moeder, en Harmannus Timmer, Jan Ernens en 

Jan Hense, voormond en voogden over haar 6 minderjarige kinderen bij wijlen Hindrik Timmer in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar kinderen Harmanna Johanna (14), Jan (13), Henrikus Josephus (11), 

Harmannus Josephus (9), Joseph Stephanus (4) en Maria Henrika (2) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 299 Car gld 9 st 5 pl. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen, waaronder een huis aan de noordkant van de Steentilstraat, door haarzelf bewoond. In de 

kantlijn: cessat voor Harmanna Johanna, Jan en Henricus Josephus, zie overlee aan de voorstanders 

dd 20 oktober 1791 en staatboek. Cessat voor Henrikus Josephus, zie quitboek fol 132v dd 9 juli 1798 

en wegens Harmannes Josephus en Josephus Stefanus, overlevering aan de voorstanders dd 9 juli 

1798. Cessat voor Joseph Stephanus, zie qb fol 249 dd 29 april 1805. Ergo cessat in totum. 

Fol 269-270 – 27 februari 1783 – Haicke Geerts, weduwe van Rigt Jan Dijkhuisen, moeder, en 

Johannes Jans, Hillebrand Wilkes en burgervaandrig Roelf Isebrand Hoeksema, voormond en 

voogden over hun 2 minderjarige zonen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 18 februari 1784 in gemeenschap van 

goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jan Rigts (8) en Geert Rigts (4) tot 

hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 3015 Car gld 12 st 1 pl, het 

lijfstoebehoor en 9 zilveren lepels. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een huis aan de zuidkant van de Vissersstraat, door haarzelf bewoond 

 7/32 van een smakschip “de Hoopende Coopman”. 

In de kantlijn: beide pupillen zijn thans overleden. 

Fol 270-271 – 27 februari 1783 – Margjen Jans, weduwe van Mencko Willems Cramer, moeder, en 

Hindrik Alberts Croll, Jan Jans Por en Willems Alberts Croll, voormond en voogden over hun 2 

minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. 

Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Willem Menckes (17) en Jan Menckes (12) 

tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 617 Car gld 6 st 6 pl. 

Doodskosten vereffend met een deel van het lijfstoebehoor, de rest is voor de pupillen. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een huis aan de zuidkant van het Zuiderdiep, tussen de Heere- en de Oosterpoortenboog, 

door haarzelf bewoond 

 12 grazen land buiten de Steentilpoort, door haarzelf gebruikt. 

Fol 271-272 – 13 maart 1783 – Anna Maria Berlage, weduwe van Jan Zanino, moeder, en Anthonij 

Salaro en Bernardus Smit, voormond en voogd over hun 2 minderjarige zonen in echte verwekt, met 

een machtiging dd 8 maart 1783 van medevoogd Jean Jelmin, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zonen Jan (12) en Anthonij 

(10) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 479 Car gld 11 st 1 pl. 

Doodskosten vereffend met een deel van het lijfstoebehoor, de rest – een zilveren horloge en 3 



1462-89 (1777-1784)  Pag 32 
 

lepels gemerkt L.B. 1782 – is voor de pupillen. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, 

waaronder een huis aan de oostkant van de Laan, een herberg genaamd “de drie Canarievogels”, 

door haarzelf bewoond. 

Fol 272v-274 – 13 maart 1783 – Grietje Oostendorp, weduwe van Reinder Reinders, moeder, en 

Jacob Reinders, Johannes Oostendorp en Samuel Tijl, voormond en voogden over hun 2 minderjarige 

kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 22 mei 1776 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 7020 Car gld 9 st 5 

pl waard. Vader heeft 2542 Car gld 1 st aangracht en aangeërfd, moeder 2806 Car gld 16 st 2 pl. De 

winst is dus 1671 Car gld 12 st 3 pl. De pupillen hebben recht op ½ van de winst en vaders 

aangebrachte goederen, met nog 141 Car gld 3 st 4 pl voor het lijfstoebehoor. Moeder zal haar zonen 

Johannes (5) en Jan (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

bovenvermelde bedragen, totaal 3519 Car gld 6 pl. Dubieuze schulden blijven mandelig. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een huis aan de westkant van de Oude Ebbingestraat, door haarzelf bewoond 

 een legerstede in de Nieuwe Kerk. 

In de kantlijn: cessat voor Johannes, zie qb fol 245. Cessat voor Jan, zie qb fol 256v. 

Fol 274 – 24 januari 1783 – Mons. Berent Suimering, zwak van lichaam, zijn verstand volledig 

machtig, maakt testament. Hij wil niet dat de stadweeskamer of een ander gerecht zijn rekeningen 

controleert. Opgesteld dd 24 januari 1783. 

Fol 274v-275 – 24 maart 1783 – Alderikus Swaan, oom en boedelhouder, en Hindrik Haak, voormond 

gedurende de scheiding, Cornellis Harms en Rigte Rigts, voogden over de 2 minderjarige kinderen 

van wijlen Anna Cornellis bij wijlen Hinderikus Swaan in echte verwekt, hebben overeenstemming 

over de grootouderlijke nalatenschap. De boedel is 1450 Car gld waard. De pupillen hebben recht op 

½, en 35 Car gld voor de bakkersgereedschappen, door 1e comparant overgenomen. 1e Comparant 

behoudt de gehele boedel. De mombers krijgen in totaal 760 Car gld. Mandelig blijven: 

 een behuizing, zijnde een bakkerij aan de oostkant van het Winschoterdiep voor het Kleine 

Poortje 

 een kamer mede aldaar behorend bij deze behuizing, apart verhuurd 

 een kamer in de gang voor het Kleine Poortje, meijerwijze gebruikt door Jan de Boij voor 8 st 

per week 

 15 grazen land onder Zuidwolde, door 1e comparant meijerwijze gebruikt voor 160 Car gld 

per jaar. 

In de kantlijn: zie staatb 24 maart 1783. 

Fol 275v-276v – 7 april 1783 – Hindrikjen van der Vlagh, weduwe van Geert Hamhuis, moeder, en 

vaandrig Cornelis Poelman, Garvelt van der Vlagh en Egbert Camping, voormond en voogden over 

hun minderjarige dochtertje, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 9 april 1776 in ongemeenschap van goederen. Vader heeft niets aangebacht, 

moeder 2926 Car gld. De boedel is nu 578 Car gld waard. Er is 2348 Car gld ingeteerd, er is dus geen 

nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Metjen (6) tot haar 20e 
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onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 25 Car gld voor het lijfstoebehoor, en 

een zilveren bijter met toebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een 

huis aan de zuidkant van de Vissersstraat, meijerwijze gebruikt door Focko Bos. In de kantlijn: cessat, 

zie quit boek fol 160 dd 12 december 1799. 

Fol 277-278 – 7 april 1783 – Renske de Vries, weduwe van Joseph Pannebakker, moeder, en 

Harmannus Scholtens, Jan Dangelaar en Jan de Vries, voormond en voogden over hun 2 minderjarige 

dochters in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder 

behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochters Gebbina (9) en Trijntje (6) tot hun 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 257 Car gld 6 st. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 ½ trekschuit op het Boterdiep, getekend nr 6 

 een kamer en stal aan de westkant van het Boterdiep, meijerwijze gebruikt door meester 

Sander. 

In de kantlijn: cessat, zie quitboek fol 208 dd 3 mei 1802. 

Fol 278-279 – 12 april 1783 – Jan Bosch, vader, en Hindrik Ficker, Harmannus Bruining en Harmannus 

Bosch, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Gezina Blaukuip in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 3 mei 

1773 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon Jacobus (9) 

tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 580 Car gld 10 st 1 pl, en 

144 Car gld 9 st 4 pl voor het lijfstoebehoor, en 12 Car gld voor een spaarpot. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen, waaronder een huis aan de westkant van de Nieuwe Ebbingestraat, door 

hemzelf bewoond. In de kantlijn: cessat, zie quit boek fol 108v dd 22 december 1796. 

Fol 279v-280 – 14 maart 1783 – Derk ter Voor, krank van lichaam, zijn verstand machtig, maakt 

testament. Hij benoemt zijn 3 zonen bij wijlen Johanna Emes in echte verwekt, namelijk Haio ter 

Voor, Albert ter Voor en Roelf ter Voor tot zijn universele erfgenamen. De weeskamer wordt 

uitgesloten van de controle. Hij benoemt tot curatoren over zijn minderjarige kinderen, zolang zij 

geen veniam aetatis hebben gekregen, Remmert Lanferts en Urbanus Vos. In de kantlijn: de 

benoemde curatoren zijn door Burgemeesters en Raad geconfirmeerd dd 1 april 1783. 

Fol 280-281 – 17 april 1783 – Grietje Nijehofs, weduwe van Wilhelmus Camp, moeder, en Lammert 

van Hilten, Philip Holman en Focko Klein, voormond en voogden over hun 5 minderjarige kinderen in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar kinderen Joseph (25) en Gerrit (23), beiden tot hun 25e, Johannes (20), 

Fenna (18) en Johannes (16) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 328 Car gld 17 st. Hiervan krijgt de meerderjarige zoon Roelof ook zijn deel. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis aan de oostkant van de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, 

door haarzelf bewoond. In de kantlijn: cessat, zie staatb dd 28 oktober 1793. 

Fol 281-282 – 17 april 1783 – Lammert Bastiaans, vader en Harm Derks, Roelf Alberts en Jan 

Bastiaans, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Annigjen Derks in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn kinderen Jan (7) en Derk (5) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 
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dan 209 Car gld 7 st 4 pl, en 15 Car gld voor het lijfstoebehoor en een bijbel met zilveren krappen. 

Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder de beklemming van een huis en tuin buiten de Boteringepoort, door hemzelf 

gebruikt. In de kantlijn: dd 3 december 1798 cessat voor Jan, zijnde getrouwd en Derk in 

minderjarigheid overleden. 

Fol 282-283 – 17 april 1783 – Derk de Groote Heckeraat, vader, en Jan van Rink, Jan de Maar en 

Rikkert Coenes, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Margjen van Ringen 

in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De schadelijke staat overtreft 

de profijtelijke met 17 Car gld, er is geen nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn 

zoon Willem Gerardus (3) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten vereffend 

met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en voorwerk 

aan de oostkant van het Boterdiep, door hemzelf bewoond. 

Ingelegde folio tussen 283 en 283v – 30 oktober 1782 – Else Kraijenborg aangezworen als voormond 

over de 4 minderjarige kinderen van Hindrik Smit bij wijlen Engeltje Wolbers Staats in echte verwekt. 

Ingelegde folio tussen 283 en 283v – 30 oktober 1782 – Tamme de Vries aangezworen als voogd over 

de 4 minderjarige kinderen van Hindrik Smit bij wijlen Engeltje Wolberts Staats in echte verwekt. 

Ingelegde folio tussen 283 en 283v – 4 november 1782 – Tamme de Vrijs machtigt E. Craijenborg 

voor de afkoop en scheiding van Hindrik Smit bij de weeskamer. 

Ingelegde folio tussen 283 en 283v – 16 juli 1804 – L.H. Nauta en A. Bierling, voorstanders over de 

minderjarige kinderen van wijlen Roelf Bierling en Tietje Jans in echte verwekt, verklaren uit de 

erfenis van oom Roelf Bierling voor Battruid en Harmtje 175 Car gld 1 st 3 pl te hebben ontvangen. 

Fol 283-284 – 1 mei 1783 – Fennigjen Lucas, weduwe van Albert Claassen, moeder, en Lubbartus 

Lubbers, Harm Bosch en Jacob Claassen, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen, 

hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal 

haar kinderen Claas (6) en Lucas (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 412 Car gld 17 st 2 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis en schuur aan de noordkant van het Zuiderdiep, 

tussen de Pelster- en de Haddingestraat, door haarzelf bewoond. 

Fol 284v-285v – Tjaakjen Oomkes, weduwe van Jan Claassen, moeder, en Lucas Mulder, Albert Jans 

en Uildrik Vleisman, voormond en voogden over hun 2 minderjarige dochters in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal 

haar dochters Annigjen (12) en Antjen (6) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 70 Car gld 12 st 5 pl, en 40 Car gld voor enig overgenomen lijfstoebehoor. 

Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis aan de zuidkant van het Zuiderdiep, door haarzelf bewoond. In de 

kantlijn: ten gevolge van Raadsuitspraak dd 29 november 1784 is de afkoop van 110 Car gld 12 st 5 pl 

gewijzigd in 460 Car gld 17 st op dd 25 augustus 1785. 

Fol 285v-286v – 15 mei 1783 – Daniel Spoor, vader, en Michiel Wormbrand, Lucas Bondhuis en Jan 

Spoor, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Harms in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 
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zijn kinderen Ida (4) en Harm (1) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 269 Car gld 6 st 2 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een huis aan de Slachtersriepe [zuidkant Vismarkt], door hemzelf 

bewoond. In de kantlijn: cessat, zie quitancie dd 17 december 1789. 

Fol 286v-288 – 2 juni 1783 – Jantjen Eleveld, weduwe van Jonas Steghers, moeder, en Hindrik 

Steghers, Jacob Eleveld en Jonas Hulsinga, voormond en voogden over hun 3 minderjarige kinderen 

in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 5 april 1773 in ongemeenschap van goederen. Vader heeft 861 Car gld 

aangebracht, moeder 757 Car gld 8 st. De boedel is nu 21 Car gld 17 st 2 pl waard. Er is dus 1596 Car 

gld 10 st 6 pl ingeteerd. De pupillen betalen daarvan ½. Moeder zal haar kinderen Haijo (7), Jantjen 

(6) en Engelina (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 62 Car 

gld 14 st 5 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis aan het Schuitendiep, door haarzelf bewoond. 

Fol 288-289 – 2 juni 1783 – Fredrik Witte, vader, en Jan Sibon, Frans Schutte en Harmannus Bruining, 

voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Johanna Bolhuis in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn 

kinderen Jan Hinderikus (9), Bouwina (8), Gezina (6) en Johannes (4) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 718 Car gld 7 st, en 92 Car gld 17 st voor het 

lijfstoebehoor. Hiervan worden ½ doodskosten à 35 Car gld 8 st 4 pl afgetrokken. Dubieuze schulden 

à 256 Car gld 19 st blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis 

aan de oostkant van de Oude Kijk in ’t Jatstraat, door hemzelf bewoond. In de kantlijn: cessat, zie 

quitboek fol 234v dd 12 april 1804. Johannes overleden. 

Fol 289v – 3 december 1779 – Testament van Hillebrand Jacob Wichers en Catharina Helena 

Costerus, beiden ziekelijk maar niet bedlegerig, en hun verstand machtig. De weeskamer wordt 

uitgesloten van controle van de eigendommen. Als er geen handschrift is, dan moeten 2 familieleden 

uit vaders familie en 1 uit moeders familie worden aangesteld. Bij hertrouwen 2 uit de familie van de 

overledene en 1 uit de familie van de langstlevende. 

Fol 290 – 18 augustus 1781 – Testament van Ettie Catharina Emmen, weduwe van Assuerus Johan 

Veldtman, enigszins ziekelijk etc. Wanneer haar dochter Maria Jacoba Veldtman nog minderjarig is 

bij haar dood, dan worden aangesteld als voogden: haar zoon H. de Sandra Veldtman, heer van 

Slochteren, en haar zwagers taalman V.B. Trip en weesheer S. Gockinga. De weeskamer wordt 

uitgesloten. 

Fol 290v-291 – 30 juni 1783 – Grietje Hindriks, stiefmoeder, en Doede Roelfs Cleve, Menno Hindriks 

en Jacob Alberts, voormond en voogden over de minderjarige dochter van wijlen Egbert Hindriks bij 

wijlen Grietje Everts in echte verwekt, en Hindrik Egberts, ipso jure mondig, zoon van deze beiden, 

hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Stiefmoeder behoudt de gehele boedel. 

De mombers krijgen 210 Car gld 18 st 6 pl. Conform afkoop dd 19 oktober 1778 is de moederlijke 

nalatenschap 268 Car gld 11 st 4 pl. De meerderjarige zoon Hindrik Egberts heeft recht op een gelijk 

bedrag. Vaders lijfstoebehoor is al verdeeld. Stiefmoeder krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis en kamer aan de westkant van de Kleine Steentilstraat. In de kantlijn: cessat, zie 

quit dd 7 juli 1783. 
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Fol 291v – 10 juli 1783 –Gezworene Laurens Bosch en Margaretha van Heijningen (el), hun verstandig 

volledig machtig, maken testament. Zij stellen aan als voogden over hun 2 zonen: Willem van 

Heijningen en Mattheus van Heijningen, beiden wonend te Amsterdam. De weeskamer wordt 

uitgesloten. Opgesteld dd 19 mei 1764. 

Fol 292-292v – 21 juli 1783 – Abraham Groenewolt, vader, en luitenant Jacob ten Cate en Nicolaus 

Veenkamp, voormond en voogd over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Maria van Buizen in echte 

verwekt, met volmacht dd 19 juli van medevoogd Berent Engelhard, hebben overeenstemming over 

de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoontje Jacobus (13) tot 

zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1758 Car gld 2 st, en 15 Car gld 

19 st wegens overgenomen lijfstoebehoor. Doodskosten vereffend met de rest van het 

lijfstoebehoor. Dubieuze schulden blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder 

 een huis aan de noordkant van de Zwanestraat, genaamd “de oude Atlas”, door hemzelf 

bewoond 

 5 hele en 2 halve heemsteden te Uithuizen. 

In de kantlijn: cessat, zie quittancie fol 116 dd 11 mei 1797. 

Fol 293-293v – 21 augustus 1783 – Luichjen Alberts, vader, en Luppe Hardinga, Albert Tonnis en 

Reurt Reinders, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Aaltjen Bos in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn zoon Albert (10) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 83 Car 

gld 10 st. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een huis en tuin buiten de 

Boteringepoort aan de oostkant van de straat. In de kantlijn: cessat, zie quitantie fol 123v dd 21 

december 1797. 

Fol 294-294v – 4 september 1783 – Jacob Hovingh, vader, en Albert Egges Stheman, Jan Hovingh en 

Jan Oomkes, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Wea Stheman in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 4 oktober 

1771 in ongemeenschap van goederen. De schadelijke staat van de boedel overtreft de profijtelijke 

met 401 Car gld 3 st. Er is dus geen nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoon 

Sijpko (11) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. Voor de pupil is de nalatenschap van zijn 

nicht Anna Emes van 854 Car gld 1 st 4 pl, en die van zijn grootmoeder, nog als lijftocht berustend 

onder zijn grootvader oud-wedman S. Stheman. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de 

kantlijn: cessat, zie quit boek fol 171 dd 19 mei 1800 over de grootvaderlijke nalatenschap. Het 

lijfstoebehoor van de pupil heeft bij verkoop 267 Car gld 17 st opgeleverd. Van de nevenstaande 

erfportie en het lijfstoebehoor is 1000 Car gld belegd bij Ebel Nannes en vrouw, conform verzegeling 

dd 1 november 1783, waarvoor Gebbina Ebels, weduwe van Nanne Geerts, te Eexta zich borg heeft 

gesteld. De rest van het lijfstoebehoor blijft berusten onder voormond A.E. Stheman. 

Fol 295-296v – 8 september 1783 – Wildrina Stenhuis, weduwe van Christopher Uilkens, moeder, en 

ontvanger Fredrik Uilkens, muzikant Ernst August Rost en Gerard Uilkens, voormond en voogden 

over hun 2 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke 

nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 28 januari 1768 in ongemeenschap van goederen. De 

boedel is 10133 Car gld 13 st 4 pl waard. Moeder heeft 4435 Car gld aangebracht, vader 1219 Car gld 
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13 st. Er is dus 4479 Car gld 4 pl winst. De kinderen hebben recht op ½ van de winst en vaders 

aangebrachte goederen, daarnaast 40 Car gld 16 st 6 pl voor een deel van het lijfstoebehoor. 

Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. De mombers krijgen hiervoor een plaats 

te Wijrum, 34 grazen groot, beklemd gebruikt door Cruisinga, getaxeerd op 4500 Car gld. Zij krijgt 

een aandeel van 1000 Car gld in deze plaats ter compensatie. Over- of onderwaarde bij verkoop 

wordt verdeeld. Moeder krijgt het eigendom van de rest van de goederen, waaronder 

 de beklemming van 17 grazen land te Wetsinge 

 ¼ deel in 28 grazen land te Wijrum en Sauwerd, door wedman Stheman als lijftocht gebruikt 

 een huis aan de westkant van de Folkingestraat, door haarzelf bewoond 

 een recht van gereserveerd eigendom over een huis van muzikant Ernst August Rost en 

vrouw in de Kijk in ’t Jatstraat. 

Moeder zal haar kinderen Theodorus Fredrik (15) en Jacobus Albertus (12) tot hun 20e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan bovengenoemde goederen. Het huwelijkscontract 

tussen beide echtgenoten blijft in zijn volle waarde. In de kantlijn: zie staatb dd 20 juni 1786. 

Fol 297 – 20 februari 1783 – Testament van mejuffrouw Beerta Schepel, weduwe van burgerluitenant 

Rutgerus van Trojen, zwak van lichaam en haar verstand volledig machtig. Zij benoemt bij 

minderjarigheid van haar kinderen solliciteur G. van Trojen, Mons. Pieter Schepel en 

stadsbouwmeester H. Verburgh tot voormond en voogden en sluit de weeskamer uit. 

Fol 297v-298v – 11 september 1783 – Wijtske Geerling, weduwe van Roelf Pezée, moeder, en Jan de 

Maar, Cornelis Winters en makelaar Jan Berents Geerling, voormond en voogden over hun 3 

minderjarige kinderen, Hindrik Winters, grootvader en opziender over het minderjarige dochtertje 

van wijlen Roelf Pezée bij wijlen Jantjen Winters in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 27 april 1774 in ongemeenschap van 

goederen. De winst tijdens het huwelijk is 1778 Car gld 12 st. Vader heeft 123 Car gld 5 st 

aangebracht. De vaderlijke nalatenschap is daarmee 1012 Car gld 11 st. Moeder krijgt conform 

huwelijkscontract hiervan een kindsdeel à 202 Car gld 10 st. Moeder zal haar kinderen Wijtske (14), 

Jacob (7) en Annigjen (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

tezamen bovenvermelde som van 810 Car gld 1 st. Grootvader krijgt daarnaast 123 Car gld 5 st als 

moederlijke nalatenschap conform afkoop dd 24 maart 1774. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij 

krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een huis aan de oostkant van de Oude Boteringestraat, door haarzelf bewoond 

 de beklemming van 8 grazen land buiten de Boteringepoort bij de groene paal aan de 

Paddepoelsterweg 

 de beklemming van 6 grazen land buiten de Boteringepoort achter de Rijskampen 

 de beklemming van 14 ½ grazen land buiten de Ebbingepoort bij Noorderhoogebrug 

tegenover het Burgerweeshuis, op eigen grond. 

In de kantlijn: cessat voor Cornelisje, zie quitboek dd 5 februari 1789. 

Fol 299-299v – 18 september 1783 – Harmannus Schoonbeek, vader, en koopman Harmannus Smit, 

Nicolaas Boelens en Jan Schoonbeek, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij 

wijlen Hinderica Boelens in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, 
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conform huwelijkscontract dd 26 mei 1763 in gemeenschap van goederen. De schadelijke staat van 

de boedel overtreft de profijtelijke met 3 Car gld 1 st, er is dus geen nalatenschap. Vader behoudt de 

gehele boedel. Het huis aan de Pluimersgang wordt verkocht. Mocht het meer opbrengen dan 1300 

Car gld, dan is de ½ van de overwinst voor de kinderen. Vader zal zijn kinderen Cornelie (18) en Jacob 

(15) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan een deel van het 

lijfstoebehoor. Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen, waaronder 

 een huis aan de Oude Ebbingestraat, door hemzelf bewoond 

 een huis in de Pluimersgang, zijnde een broodbakkerij. 

Fol 300-300v – 2 oktober 1783 – Elisabeth Grosieux, weduwe van Jean Antoine Charot, moeder, en 

Ds. Christianus Elias Mirotits, Francois Grosieux en ritmeester Herman Conraad Wipperman, 

voormond en voogden over hun minderjarige dochter in echte verwekt, hebben overeenstemming 

over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Henrietta 

Maria (15) tot haar 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 550 Car gld 12 

st 3 pl. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. 

Fol 301-302v – 20 maart 1783 – Testament van taalman Scato Gockinga, gezond van lichaam, zijn 

verstand volledig machtig. Erfgenamen zijn zijn kinderen bij wijlen Alida Jacoba Meurs in echte 

verwekt, zoals in het huwelijkscontract van hen beiden is vermeld. Hij sluit zijn zoon Hendrik Richard 

Gockinga uit vanwege diens slechte gedrag, opdat hij in de toekomst geen gebrek lijdt. Die krijgt zijn 

deel pas als hij zijn leven heeft gebeterd. Hij sluit de weeskamer uit en stelt aan als voorstanders over 

zijn minderjarige kinderen: S. Gockinga, weesheer van deze stad en gezworene J.A. Meurs. Hij vraagt 

deze heren ook de erfenis van zijn zoon H.R. Gockinga te beheren, hem jaarlijks de opbrengst te 

geven, waar nodig een deel van het geld te geven en hem de erfenis te geven als hij zijn leven heeft 

gebeterd. In de kantlijn: de voorstanders zijn geconfirmeerd dd 6 juni 1783. 

Fol 303-304v – 13 november 1783 – Ailcke Frericks, weduwe van Geert Jan Dubbelboer, moeder, en 

koopman Pieter van Bergen, schoolmeester Tjipke Pieters en koopman Harmannus Nienhuis, 

voormond en voogden over hun 3 minderjarige kinderen, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 5 mei 1772 in gemeenschap van goederen. 

Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Fredrik (10), Magdalena (7) en Renske (5) tot 

hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 9088 Car gld 15 st 4 pl en een 

deel van het lijfstoebehoor. Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Moeder krijgt 

het eigendom van de goederen, waaronder 

 een behuizing, zijnde herberg “het blauwe Paart” aan de zuidkant van het Nieuwe Kerkhof, 

door haarzelf bewoond 

 een paardenstal aan de oostkant van het Nieuwe Kerkhof, door haarzelf gebruikt 

 het eigendom van 11 jukken land te Leens, gebruikt door de weduwe van Jannes Jacobs 

 het eigendom van een veenbouwte te Winschoten, beklemd gebruikt door Arent Harms en 

vrouw 

 het eigendom van 18 ¼ grazen en 29 roeden land te Noordwolde, gebruikt door Jan Cebes en 

vrouw 

 het eigendom van 15 grazen onbehuisd land te Adorp, gebruikt door Evert Jacobs en vrouw 
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 het eigendom van 6 grazen land buiten de Boteringepoort, door haarzelf gebruikt 

 de beklemming van 12 grazen land buiten de Boteringepoort, door haarzelf gebruikt 

 een restant kapitaal van 250 Car gld over de beklemming van een veenbouwte te 

Winschoten ten laste van Arend Harms en vrouw 

 een recht van gereserveerd eigendom van 500 Car gld over een behuizing in de 

Sledemennerstraat ten laste van Maria Jans, weduwe van Claas Garbrands. 

In de kantlijn: cessat, zie quit dd 10 april 1794. 

Fol 304v-305v – 20 november 1783 – Anna Apinga, weduwe van Jannes Fijbering, stiefmoeder, en 

Willem Hommes en Mons. Hindrik van Knijphuisen, voormond en voogd over de minderjarige zoon 

van wijlen Jannes Fijbering bij wijlen Marijke Geerts in echte verwekt, hebben overeenstemming over 

de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 17 december 1767 in ongemeenschap van 

goederen. Stiefmoeder heeft geen goederen aangebracht. Zij cedeert de gehele boedel aan de 

mombers. Zij betalen de stiefmoeder 5 Car gld 6 st 7 pl voor de goederen gewonnen tijdens het 

huwelijk, 332 Car gld 15 st 1 pl als lijftocht conform huwelijkscontract, een eiken kabinet, een ½ 

dozijn porcelein, 2 dito spoelkommen, 3 theepotten en 2 melkkannen. Mandelig blijft een kapitaal 

van 165 Car gld ten laste van Jan Alefs en Bauke Jacobs (el) met 2 jaren rente, conform verzegeling 

dd 18 juni 1761. De mombers krijgen het eigendom van de goederen, waaronder een recht van 

gereserveerd eigendom van 600 Car gld over een huis, hofje en open plaats in de Kromme Elleboog 

ten laste van schoolmeester Perkaan nomine uxoris. In de kantlijn: zie staatboek dd 9 februari 1786. 

Cessat, zie quit dd 23 april 1789. 

Fol 305v-307 – 20 november 1783 – Spijn Alberts Crispijn, vader, en Harmannus Westerhof, Pauwel 

Ellens en Hindrik Heeres, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje 

Schuttens in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 4 mei 1768 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij 

zal zijn kinderen Jan Albert (15) en Jacobus (11) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 574 Car gld 8 st, en 700 Car gld uit de erfenis van grootmoeder, weduwe 

Schuttens, een obligatie van 40 Car gld ten laste van Dr. L. Hofkamp, 70 Car gld 10 st 4 pl voor de 

spaarpot van de kinderen, en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen, 

waaronder 

 2 huizen en stallingen naast elkaar aan de zuidkant van de Nieuwstad tussen de Haddinge- en 

Pelsterstraat, het ene huis bewoond door de grootmoeder, het andere door de vader 

 2 beurten over de weg op Leeuwarden en Zwolle. 

In de kantlijn: cessat, zie quit dd 13 november 1794. 

Fol 307-307v – 8 december 1783 – Willem Bronneger, vader, en Roelf Heekema, Ecke Bronneger en 

Bernardus Nonnee, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Hinderika 

Scholtens in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Annigjen (17), Roelofjen (14) en Harm (11) tot hun 20e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 663 Car gld 3 st 4 pl. Doodskosten 

vereffend met het lijfstoebehoor. Ook de meerderjarige dochter krijgt hieruit haar deel. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen. In de kantlijn: zie staatboek dd 31 december 1787. 
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Fol 308-309 – 29 december 1783 – Copia van testament van Gerbrand Arkema. Universele 

erfgenamen zijn zijn kinderen. Voorstanders bij minderjarigheid zijn Berent Barlagen en Steeven van 

Delden. Hij sluit de weeskamer uit. Eventuele legaten volgen in separate handschriften. Getekend dd 

9 maart 1782, gezegeld dd 3 april 1782 toen Hindrik van Sijsen, Cornelis Tjassens, Lucas Trip en Johan 

van Hoorn burgemeesters waren. Origineel was op perkament met een zegel van groen was. In de 

kantlijn: voorstanders geconfirmeerd dd 23 december 1783. 

Fol 309v-310v – 12 januari 1784 – Trijntje Hamming, weduwe van Jan Hindriks, en Hindrik Jans, Harm 

Hamming en Hindrik Boelmans, voormond en voogden over hun minderjarige zoon in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 2 april 

1778 in ongemeenschap van goederen. Moeder heeft aangebracht en aangeërfd 400 Car gld, vader 

500 Car gld. De boedel is nu 244 Car gld waard. Er is dus 656 Car gld ingeteerd. De pupillen hebben 

recht op vaders aangebrachte goederen en de helft van de waarde van de boedel en nog 18 Car gld 

huur voor het pakhuis minus ½ van de ondertering en 69 Car gld 16 st doodskosten. Er resteert 242 

Car gld 4 st. Moeder zal haar zoon Hindrik (4) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan genoemd bedrag en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen, waaronder 

 een huis aan de noordkant van het Damsterdiep, door haarzelf bewoond 

 een voorwerk aan het Damsterdiep, door haarzelf gebruikt 

 2 beurten over de weg, naar Leeuwarden en Zwolle, door haarzelf gebruikt. 

Fol 311-315 – 21 januari 1784 – Mr. Jacob Balthasar Forsten, vader, en Mr. Jan Harms Geertsema, Jan 

Harms Forsten en Gajus Jan Engelma, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij 

wijlen Eldina Allegonda Geertsema in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar 

nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 15 mei 1776 in ongemeenschap van goederen. Vader 

heeft aangebracht 9000 Car gld, moeder de vaste goederen en 19900 Car gld. De boedel is nu 24202 

Car gld 11 st waard. Er is dus 4697 Car gld 9 st ingeteerd. Vaders boedel is na aftrek van ½ verlies dus 

6651 Car gld 5 st 4 pl waard, dat van moeder 17551 Car gld 5 st 4 pl. Vader betaalt alle schulden à 

16044 Car gld. Hij krijgt daarom 22695 Car gld 5 st 4 pl. De mombers krijgen 17551 Car gld 5 st 4 pl, 

en 4484 Car gld uit de grootmoederlijke nalatenschap, 161 Car gld wgens de verkochte heemstede te 

Wagenborgen, minus ½ doodskosten à 247 Car gld 13 st 4 pl. Er resteert 21947 Car gld 12 st. Pupil 

Aleida Cornelia krijgt voor enige mobilia uit de nalatenschap van mevrouw Engelma aan haar 

gelegateerd, 642 Car gld 5 st. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een behuizing op de hoek van de St. Walburgstraat, door hemzelf bewoond 

 een behuizing ernaast, meijerwijze gebruikt door candidatus Van de Velde 

 1/16 in smakschip “Geertruida Wibbina Catharina”, bevaren door schipper Tjebbe Derks de 

Jonge 

 de grondpacht van een stuk land te Veendam, gebruikt door Jacob van Dam voor 6 Car gld 6 

st 

 het recht van gereserveerd eigendom van 1600 Car gld tegen 4% rente over een 

boerenplaats te Boven Pekela ten laste van Hindrik Deddes en vrouw 

 een verzegeling van 600 Car gld tegen 4% rente ten laste van Jan Fokkes te Sebaldeburen 

 een verzegeling van 300 Car gld tegen 4% rente ten laste van Eije Fokkes te Sebaldeburen 
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 een recht van gereserveerd eigendom van 2200 Car gld tegen 3 ½ rente over een behuizing 

aan de Cremersrijpe ten laste van J. Schuiling en vrouw 

 een verzegeling van 2000 Car gld tegen 4 % rente ten laste van de provincie Stad en Lande dd 

15 april 1681 

 een dito van 1000 Car gld tegen 4% rente ten late van dezelfde provincie dd 6 mei 1678 

 een dito van 600 Car gld tegen 4% rente ten laste van dezelfde dd 19 december 1681 

 de mobilia. 

De mombers krijgen: 

 een boerenplaats te Midwolderhamrik, beklemd gebruikt door de weduwe van Jacob Harms 

voor 315 Car gld 15 st per jaar 

 een dito te Marum, beklemd gebruikt door Arent Hindriks en vrouw voor 60 Car gld per jaar, 

met enig veen erbij horend, dit veen mandelig met J.H. Geertsema 

 een plaats te Niebert, beklemd gebruikt door Roelf Hindriks voor 25 Car gld per jaar 

 een dito te Sebaldeburen, beklemd gebruikt door Jan Fokkes voor 65 Car gld, met enig veen, 

dit veen mandelig met J.H. Geertsema 

 een dito te Wagenborgen, beklemd gebruikt door Claas Jacobs Leeuw en vrouw voor 50 Car 

gld per jaar 

 een heemstede te Tolbert, gebruikt door Willem Riemers en vrouw voor 12 Car gld per jaar 

 een verzegeling van 13000 Car gld tegen 4% rente ten laste van Jan Ubben en vrouw te 

Oostwold 

 een recht van gereserveerd eigendom van 800 Car gld tegen 4% rente over een behuizing in 

de Leliestraat ten laste van schipper Roelf Harms 

 een verzegeling van 1000 Car gld tegen 3 ½ % rente ten laste van Jan Jacobs en vrouw 

 een verzegeling van 600 Car gld tegen 4% rente ten laste van dezelfden 

 een verzegeling van 425 Car gld tegen 4% ten laste van Claas Jacobs Leeuw en vrouw 

 moeders lijfstoebehoor, kleren, kleinoden van fol 17v tot fol 20 van de inventaris. 

De mombers krijgen ook de goederen uit de erfenis van grootmoeder A. Engelma: 

 een plaats te Adorp, beklemd gebruikt door C. Schuiring voor 210 Car gld per jaar 

 een plaats te Middelstum, beklemd gebruikt door Jan Derks en vrouw voor 160 Car gld per 

jaar 

 een verzegeling van 3600 Car gld tegen 4% rente ten laste van de provincie Stad en Lande dd 

23 september 1720 

 een verzegeling van 2500 Car gld tegen 4% rente ten last van dito dd 2 juni 1661 

 een verzegeling van 2000 Car gld tegen 4% rente ten laste van dezelfde dd 17 mei 1751 

 een verzegeling van 2000 Car gld tegen 4% ten laste van dezelfde dd 23 mei 1666 

 een verzegeling van 2000 Car gld tegen 4% rente ten laste van de Stad Groningen dd 14 mei 

1688 

 een vrouwenzitplaats in de Martinikerk, ten zuiden van de preekstoel, gebruikt door de pupil 

zelf 

 een verzegeling van 1200 Car gld tegen 4% rente ten laste van Jan Fokkes en vrouw 

 een obligatie van 600 tegen 3 ½ % rente ten laste van J. Schuiling en vrouw. 



1462-89 (1777-1784)  Pag 42 
 

Mandelig tussen J.H. Geertsema en de pupillen blijven: 

 een legerstede in de Academiekerk, getekend nr 66 

 een grafkelder op het koor in de A-kerk, getekend nr 628 en 629 

 2 legersteden op het koor in de Martinikerk, getekend nr 21 en 22 

 2 legersteden, mede aldaar, getekend nr 6 en 7 

 een lijfrentebrief van 1000 Car gld tegen 7% rente ten lijve van mevrouw Wijchgel geboren 

Geertsema ter laste van deze stede 

Mandelig tussen 1e en 2e comparanten blijft een verzegeling van 800 Car gld tegen 4% rente ten laste 

van Hindrik Geerts en vrouw. Pupil Aleida Cornelia krijgt het lijfstoebehoor vermeld op fol 12v tot fol 

15 van de inventaris, een zilveren secoup en een spaarpot op fol 17. Pupil Jacob Anthoon krijgt een 

spaarpot van fol 17. Vader zal zijn kinderen Aleida Cornelia (7) en Jacob Anthoon (6) tot hun 20e 

onderhouden en laten onderwijzen. Hij krijgt een kostgeld van 750 Car gld per jaar voor het 

onderhoud van ieder kind. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 27 mei 1784 en staat van dezelfde datum. 

Fol 315-317 – 13 januari 1783 – Copia. Elzina Groeneveld, weduwe van apotheker Sijbrandis Strating, 

voor zichzelf en als legitima tutrix over hun minderjarige zoon in echte verwekt enerzijds, en 

anderzijds boekverkoper Jacob Bolt, voorstander van de 3 minderjarige kinderen van vermelde S. 

Strating bij wijlen Aafje Bosch in echte verwekt, geassisteerd door hun 2 meerderjarige zonen, 

welweerwaarde Everardus Strating, predikant te Adorp en apotheker Laurens Strating. 1e 

comparante heeft aan 2e comparanten een inventaris opgeleverd van alle goederen die S. Strating bij 

zijn huwelijk met 1e comparante heeft aangebracht en een inventaris van de goederen die zij 

gezamenlijk hebben gehad en als overwinst moeten worden gecatagoriseerd. Conform 

huwelijkscontract dd 31 januari 1771 in gemeenschap van goederen kan er nu worden gedeeld en 

gescheiden, nadat enige juridische geschillen in de minne zijn geschikt. 1e Comparante behoudt de 

gehele boedel. De onbetaalde kredieten van de apotheek zijn hiervan uitgezonderd. Zij betaalt 2e 

comparanten 

 de afkooppenningen van hun moederlijke nalatenschap conform de afkoopbrief, met de ½ 

van de mandelige gebleven kredieten en kapitalen 

 hun aandeel in de goederen die hun vader in zijn 2e huwelijk heeft ingebracht. Dat wordt 

begroot op eenzelfde bedrag als de afkooppenningen, alsmede de ½ van wat mandelig 

gebleven was 

 1000 Car gld als goedmaker. Zij behoudt hiervan echter 500 Car gld als lijftocht. 

 hun aandeel in het aangewonnen goed 

 de ½ van de schadelijk staat 

 de ½ van de nog binnenkomende tegoeden 

Zij betaalt de rente omdat 2e comparanten niet uit de boedel zijn betaald en aan apotheker L. 

Strating 1 Car gld 8 st per week voor gedane werkzaamheden tussen september 1780 en 9 maart 

1781. 

2e comparanten hebben hiervoor gekregen: 

 als moederlijke afkooppenningen 14450 Car gld 
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 5/12 delen van hun vaders aangebrachte goederen à 6020 Car gld 16 st 6 pl. 1e comparant 

houdt het vruchtgebruik van 6/12 als lijftocht en 1/12 voor haar kind. 

 5/12 delen van de aangewonnen goederen à 7630 Car gld 6 st 6 pl. 1e comparant krijgt 

hiervan 6/12 en 1/12 voor haar kind. 

 5/12 deel van de 1000 Car gld. 1e comparant houdt het vruchtgebruik van 6/12 als lijftocht 

en 1/12 voor haar kind. 

 1343 Car gld 6 st tegen 3% als rente gerekend van 9 maart 1781 t/m 9 november 1782. 

Het totaal is 29861 Car gld 3 st. 1e Comparant krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing met de stalling erachter in de Heerestraat 

 een hof buiten de Heerepoort 

 een boerenplaats te Essen onder Haren, gebruikt door de weduwe van Albert Roelfs 

 12 grazen land te Oterdum, gebruikt door Lammert Cornelis 

 een verzegeling ten laste van deze provincie dd 30 juni 1707 

 ½ van een dito verzegeling verschijnend op 27 april, mandelig met mevrouw Werumeus 

 een recht van gereserveerd eigendom over een smederij in de Nieuwe Ebbingestraat, 

bewoond door de weduwe van Wilhelmus Vreese 

 een dito over de behuizing in de Nieuwe Boteringestraat ten laste van Roelf van Streun cum 

ux 

 een dito over een behuizing voor de Heerepoort ten laste van Willem Koiter cum ux 

 een dito over een plaats land te Kalkwijk nr 79 ten laste van Abraham Hindriks cum ux 

 een dito nr 70 ten laste van dezelfde 

 een dito over een behuisde plaats land aan de oostkant van de Kijlcompagnie nr 69 ten laste 

van Abraham Pieters 

 een dito over ½ van een plaats land, mede aldaar op nr 70 ten laste van Abraham Pieters 

 een verzegeling ten laste van dezelfde Abraham Pieters 

 een dito ten laste van Hindrik Pieters cum ux en P. Pieters cum ux 

 een dito ten laste van Jan Pieters cum ux in de Kijlcompagnie 

 een dito ten laste van weduwe Mullers buiten de Heerepoort 

 een dito ten laste van Hedde Hillebrands Offeringa en vrouw buiten de Heerepoort 

 een dito ten laste van Habbe Sijbolts cum ux te Midwolderhamrik 

 een dito ten laste van weduwe Didden Vietor 

 een dito ten laste van dezelfde 

 een dito over het trekveer van het Boterdiep 

 een obligatie ten laste van J. Lindenbergh 

 een dito ten laste van Jacob Bolt 

 2 dito ten laste van Dom. Ducellie te Farmsum 

 een dito ten laste van Dom. Knock in de Kiel 

 een dito ten laste van boekhouder H. Smit cum ux 

 een dito ten laste van juffer Margreta Strating te Appingedam 

 een dito ten laste van Mons. Levi O. Smit 

 een dito ten laste van H. Nienhuis cum ux 

 een dito ten laste van Juffrouw Ducellie in Appingedam 
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 een dito ten laste van Jan Jans Grubbe en vrouw te Schildwolde 

 een dito ten laste van Sebe Jans en vrouw 

 13 obligaties of coupons ten laste van de diakoniekas te Groningen. 

Mandelig blijven nog: 

 de dubieuze of onzekere kapitalen op fol 8v van de inventaris en de dubieuze boekschulden 

onder de aangebrachte goederen van S. Strating 

 een kapitaal ten laste van de Stad Emden 

 de uitstaande kredieten bij de apotheek à 13405 Car gld 1 st. 

Gezegeld dd 13 januari 1783 toen Hindrik van Sijsen, Cornelis Tjassens, Lucas Trip en Johan van 

Hoorn burgemeesters waren. In de kantlijn: cessat. 

Fol 317v-318v – 6 februari 1784 – Elzina Groeneveld, weduwe van apotheker Sibrandis Strating, 

moeder, en welweerwaarde Dns Everardus Straating, predikant te Adorp, apotheker Laurens Strating 

en Dr. H.G. Homan, gemachtigd door Aamos Groeneveld, voormond en voogden over hun 

minderjarige zoon in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, 

conform scheidbrief dd 13 januari 1783 tussen moeder en de voorkinderen van wijlen haar 

echtgenoot. Moeder zal haar zoon Sibrandus Elzo (10) tot zijn 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 

 1/12 deel van het door zijn vader aangebrachte goed à 1204 Car gld 3 st 2 pl 

 1/12 deel van het aangewonnen goed à 1526 Car gld 1 st 2 pl 

 1/12 deel van de 1000 Car gld waarmee de inventaris is opgehoogd à 83 Car gld 6 st 5 pl 

 1/12 deel van de penningen van de apotheek uit de inventaris à 1048 Car gld 19 st 

 1/6 deel van de erfenis van Duif, overleden te Emden, à 82 Car gld 

 30 Car gld voor vaders lijfstoebehoor. 

Totaal is 3974 Car gld 4 st 1 pl. De pupil houdt zijn rechten op de erfenis van wijlen Juffrouw 

Stratingh. Hij krijgt ook 2200 Car gld conform raadsapostille dd 11 december 1783. En heeft recht op 

1/6 van de lijftocht die 1e comparante nog heeft en zijn aandeel in het kapitaal over de stad Emden, 

mandelig in de scheidbrief. In de kantlijn: cessat, zie quitantieboek fol 185. 

Fol 319-319v – 9 februari 1784 – Abeltje Olthof, weduwe van Gerrit Bras, moeder, en Lambartus 

Grimmius en Hindrik Hindriks Crouse, voormond en voogd over hun 3 minderjarige kinderen in echte 

verwekt, met een machtiging van medevoogd Albert Hindriks, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 15 oktober 1767 in gemeenschap van 

goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jan (16), Gerrit (12) en Lucas (7) 

tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1129 Car gld 2 st en een 

deel van het lijfstoebehoor. Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Moeder krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis met voorwerk aan de westkant van het Winschoterdiep, door haarzelf bewoond 

 de beklemming van 18 grazen land bij Oosterhoogebrug, door haarzelf gebruikt. 

In de kantlijn: Gerrit in 1799 overleden. Cessat in totum, zie q boek fol 220 dd 27 januari 1803. 
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Fol 320-321 – 12 februari 1784 – Jantje Claassens, weduwe van Jan Alberts Nieburgh, moeder, en Jan 

Beerling, Ebbe Cornelis Zuideveld en commissaris Berent Nieburgh, voormond en voogden over hun 

2 minderjarige kinderen in echte verwekt, conform huwelijkscontract dd 5 juni 1778 in gemeenschap 

van goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Hilligjen (4) en Janna (2) tot 

hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 677 Car gld 4 st 2 pl, en 181 Car 

gld 12 st voor het lijfstoebehoor, minus 20 Car gld voor de doodskosten.Moeder krijgt het eigendom 

van de goederen. 

Fol 321-322 – 19 februari 1784 – Olderman Jan Jans Por, grootvader en boedelhouder, en Annigjen 

Jans Por en Thies Meijer (el), Margjen Jans Por en Barelt Harms (el), Jacob Jans Por, en koopman 

Jannes Wijndels, gedurende de scheiding voormond, koopman Haitzen Haitzema, gedurende de 

scheiding voogd, en Pieter Jans de Jonge, medevoogd over het minderjarige zoontje van wijlen Jan 

Jans Por bij Teelke Pieters in echte verwekt, samen erfgenamen van grootmoeder Jantjen Jans, 

hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Grootvader behoudt de gehele boedel. Hij betaalt 

de anderen 1200 Car gld, ¼ daarvan is voor de pupil Jan Jans Por (4) wanneer hij 18 is geworden, 

grootvader betaalt hierover tot die tijd de rente. De meerderjarige kinderen krijgen hun deel meteen. 

Grootvader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 4 woningen of kamers aan de zuidkant 

van het Zuiderdiep tussen de Heere- en Oosterpoortenboog. 

Fol 322-323 – 26 februari 1784 – Antje Derks, weduwe van Derk Everts Wieringa, moeder, en Wibbe 

Evers Wieringa, Brugt Dauwes en Remke Esders, voormond en voogden over hun minderjarige 

zoontje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 11 januari 1779. Moeder behoudt de gehele boedel en de voorhuwelijkse 

schulden. Zij zal haar zoon Evert Derks (4) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 143 Car gld 3 st, 50 Car gld voor overgenomen lijfstoebehoor, en een zilveren 

zakhorloge.Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder 3/32 in schip “de jonge 

Houtuin”. 

Fol 323-324 – 11 maart 1784 – Tijmen Veldman, vader, en Albert Meurssing, Harm Hamming en 

Jacob Smit, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Ida Meursing in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn zoon Bonno (3) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 553 Car 

gld 5 st, en 1000 Car gld vererfd van zijn grootouders. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. 

Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de westkant van de Heerestraat, 

door hemzelf bewoond. 

Fol 324v-325 – 26 april 1784 – Derk Steenblok, vader, en Hindrik Jans Mentink, Wijchel Bootsema en 

Gerrit Arents, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Aaltje Jans Mentink in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De schadelijke staat overtreft de 

profijtelijke met 2 Car gld 16 st 2 pl, er is dus geen erfenis. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal 

zijn dochter Grietje (8) tot haar 20e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten vereffend met 

het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder ene huis met hofje op de 

wal aan de westkant van de Driemolendrift, door hemzelf bewoond. 

Fol 325v-326v – 15 januari 1794 – Voor Willem Decker, notaris te Amsterdam, maakt Juffrouw 

Elisabeth van Heijningen testament, bejaard en ongehuwd, wonend te Amsterdam op de 

Fluweelburgwal op de hoek van de Korte Viesel, waar de Muidertoren in de gevel staat. Universele 
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erfgenamen zijn haar neef, Mattheus Bosch, wonend te Groningen, het enige kind van haar zuster 

Margaretha van Heijningen bij Laurens Bosch in echte verwekt, of bij zijn overlijden diens kinderen, 

en haar neef Willem Bractearius, het enige kind van Ida van Heijningen, die het enige nagelaten kind 

is van haar broer Willem van Heijningen, of zijn kindskinderen. Mattheus Bosch krijgt alleen het 

vruchtgebruik, het kapitaal gaat na diens dood naar haar kindskinderen. Executeurs zijn haar beide 

neven Willem van Rhijn en Abraham Bractearius, beiden wonend te Amsterdam. Tot voorstanders 

over de kinderen van Mattheus Bosch benoemt zij Laurens Bosch en Jacob Bolt, beiden wonend te 

Groningen, onder het gezag van de Weeskamer te Groningen. De Weeskamer te Amsterdam wordt 

uitgesloten. Onder aanwezigheid van Bartholomeus Noorsiek, Jarch Mauritius Haij van Kempen, 

getuigen. Opgesteld op 28 maart 1775, getekend te Amsterdam op 12 augustus 1777. 
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