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Archief Weeskamer Groningen Scheidingen en Afkopen 1462-90 

(1784-1794) 
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 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, september 2015 

Referentie 

 Citeerinstructie: GrA 1462-90 

 Toegang 1462: Archief Weeskamer Groningen, 1614 - 1809 

 Inventarisnummer 90: Protocol van verzegelingen, bevattende afkoopbrieven en 

scheidingen, 29 april 1784 t/m 18 december 1794 
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Fol 1-2v – 29 april 1784 – Hindrik Pieters Mulder, stiefvader en legtimus tutor over zijn 2 minderjarige 

kinderen bij wijlen Gepke Tjabing in echte verwekt, en Gerhardus Koerts, Luppe Koerts en Beerent 

Pauwels, voormond en voogden over het minderjarige dochtertje van Gepke Tjabing bij wijlen Jan 

Koerts in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 21 mei 1772 in gemeenschap van goederen. De waarde van de boedel is 4018 

Car gld 15 st 4 pl. Stiefvader heeft conform het huwelijkscontract recht op 3014 Car gld 1 st 6 pl, hij 

krijgt een kindsdeel (502 Car gld 6 st 6 pl) als lijftocht. De mombers hebben recht op 923 Car gld 5 st 

3 pl voor de vaderlijke en moederlijke nalatenschap. Hij leent dat bedrag tegen 3 ½ % rente. Het 

lijfstoebehoor is voor de mombers. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een woning op de Driemolendrift, door hemzelf bewoond 

 een dito op de Wal, gebruikt door Arent Harms 

 een dito aan het diep, bewoond door de weduwe van Pieter Roelfs  

 een dito op de Drift, bewoond door Jan Heeger 

 een dito op de Keerweer, bewoond door Johannes Ebels 

 een dito mede aldaar, bewoond door Jan Vaas 

 een dito op Beulstooren, bewoond door Geesjen van der Linde . 

In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 18 september 1788. 

Fol 3-3v – 10 mei 1784 – Jannes Poelman, vader, en Klaas Willems Vrijborg, Jan Poelman en Anthonij 

van den Berg, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Alberdina Klaassen 

Vrijborg in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 3 augustus 1780 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn zoontje Jan (2) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 338 Car gld 2 st 3 pl, en 111 Car gld 17 st 5 pl voor moeders lijfstoebehoor. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder een huis buiten de Aa-poort, ten noorden van het 

Hoendiep, door hemzelf gebruikt. 

Fol 4-5 – 13 mei 1784 – Anna van der Aa, moeder, en Jan Doedes Cremer, met een volmacht dd 30 

april 1784 van Rient Smeding, Jacob Roos en Claas Groenewout, voormond en voogden over haar 3 

minderjarige kinderen bij wijlen Willem Smeding in echte verwekt, hebben overeenstemming over 

zijn nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jacob (14), Johannes (9) 

en Philippus (6) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 885 Car gld 

1 st 2 pl, en 97 Car gld voor het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis aan de westkant van de Rademarkt, door haarzelf gebruikt. In de kantlijn: cessat 

voor Jacob zie q boek fol 85v dd 11 mei 1795, cessat voor Johannes zie q boek 204 dd 14 januari 

1802. 

Fol 5-6 – 27 mei 1784 – Egberdina Ottens, weduwe van Jacob Drost, moeder, en Frerik Drost, Aldert 

van Duinen en Hindrik Ottens, voormond en voogden over hun 3 minderjarige kinderen, hebben 

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

kinderen Pietertje (17), Albert (14) en Derk (9) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 150 Car gld. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis aan het Diep bij de Heerepoortenboog, door haarzelf 

bewoond. In de kantlijn cessat zie qb dd 15 september 1806. 
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Fol 6-7 – 16 september 1784 – Niesjen Wijnholts, weduwe van Jannes Cremer, moeder, en Johannes 

van Ulphen, Jannes Lucas Cremer en Roelof Brinks, voormond en voogden over hun 2 minderjarige 

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

boedel. Zij zal haar kinderen Jannes (21) en Markus (11) tot hun 22e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 450 Car gld 3 st 7 pl. Doodskosten vereffend met een deel van 

het lijfstoebehoor, andere deel reeds aan de pupillen gegeven. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis aan de oostkant van het wijde van de Heerestraat, door haarzelf 

bewoond. 

Fol 7-8 – 20 september 1784 – Jantjen Kuitert, weduwe van Hindrik de Maar, moeder, en Jan de 

Maar, burgerluitenant Cornelis Kuitert en Abraham de Maar, voormond en voogden over hun 3 

minderjarige kinderen, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. De schadelijke 

staat van de boedel overtreft de profijtelijke met 463 Car gld 15 st, de kinderen erven niets. Moeder 

behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jan (12), Aefjen (10) en Johanna Elisabeth (5) tot hun 

22e onderhouden en laten onderwijzen. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis aan de westkant van de Heerestraat, door haarzelf bewoond 

 een behuizing aan de oostkant van de Nieuwe Ebbingestraat, meijerwijze bewoond door 

luitenant Blencke. 

In de kantlijn: zie staatboek dd 19 november 1789. Cessat voor Jan zie quit boek fol 134 dd 30 juli 

1798, cessat voor Aafje zie quit boek fol 167 dd 20 maart 1800. 

Fol 8v-10 – Koopman Philippus Leeker, vader, en Garmt Monning, Jan Reinders en Harm Camphof, 

voormond en voogden over zijn 2 minderjarige zonen bij wijlen Maria Hamming in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 10 oktober 1770 in 

ongemeenschap van goederen. De waarde van de boedel is 5138 Car gld 8 st 2 pl. Moeder heeft 340 

Car gld 1 st 6pl ingebracht. De pupillen hebben recht op 2909 Car gld 5 st 7 pl. De minderjarige zoon 

van wijlen Geert Potter bij wijlen Maria Hamming in echte verwekt, heeft recht op 1/3 deel hiervan. 

Voor de pupillen resteert 1939 Car gld 10 st 5 pl. Vader zal zijn zonen Jan (12) en Derk (10) tot hun 

18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan hun nalatenschap. Doodskosten 

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

 een behuizing met pakhuis, door hemzelf gebruikt met een woning annex, meijerwijze 

gebruikt door Harm Suthof en vrouw, gelegen in de Kostersgang op de hoek van de 

Molenstraat 

 4 kamers tegenover deze behuizing op de hoek van de Kleine Steentilstraat. 

In de kantlijn: cessat zie quit boek dd 8 juni 1792, cessat voor Jan B. Leeker zie quit boek fol 131 dd 

28 juni 1798, cessat voor Dirk Leker zie quit b fol 194 dd 29 oktober 1801. 

Fol 10-12 – 7 oktober 1784 – Jan Hillebrand Offeringa, vader, en Gerrit Hindriks Heeres, Ties Bolhuis 

en Albert Geerts, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Geesje Roelfs in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 18 

april 1776 in ongemeenschap van goederen. Vader heeft 3966 Car gld ingebracht, moeder 2000 Car 

gld. Het lijfstoebehoor was 300 Car gld waard. De boedel is nu 5617 Car gld 5 st 4 pl waard. Er is dus 

648 Car gld 14 st 4 pl ingeteerd. Ten voordele van de pupil is er 2300 Car gld, 28 Car gld 14 st wegens 
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moeders spaarpot minus de ½ ondertering à 324 Car gld 17 st 2 pl, minus de ½ doodskosten à 54 Car 

gld 17 st 4 pl. Er resteert 1949 Car gld 19 st 2 pl. Vader zal zijn zoontje Roelf Jans (8) tot zijn 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan zijn erfdeel. Het resterende 

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

 de beklemming van een moestuin aan de westkant van de Heereweg, door hemzelf gebruikt  

 de beklemming van 43 grazen land te Helpman, bij hemzelf in gebruik.  

In de kantlijn: cessat zie quit boek dd 15 december 1785. 

Fol 12-13 – 18 oktober 1784 – Geertjen Harms, weduwe van Jan Jans Croese, moeder, en Remme 

Jans, Remke Hindriks en Jan Jans Croese, 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 Harmannus Jans (19) en Hindrikjen Jans (17) tot hun 22e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1 Car gld 19 st 6 pl. Hiervan krijgen ook 

de 3 meerderjarige kinderen hun deel. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis buiten de Oosterpoort bij de Drekstoep, door haarzelf bewoond 

 4 kamers naast elkaar aan de westkant van de Oosterweg buiten de Oosterpoort. 

Fol 13-14 – 21 oktober 1784 – Gepke Hewes, weduwe van Jan Willems, moeder, en Geert Basuin, 

Isebrand Claassen en Derk Popkes, voormond en voogden over hun 5 minderjarige kinderen in echte 

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

boedel. Zij zal haar kinderen Trijntje (22), Anje (21), Willem (14), Pieter (11) en Martjen (7) tot hun 

22e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 88 Car gld 6 pl. Doodskosten 

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

buiten de Boteringepoort aan de oostkant bij de gracht. In de kantlijn: cessat voor alle 5 kinderen, zie 

quit boek fol 143 dd 12 februari 1799. 

Fol 14-15 – 21 oktober 1784 - Aaltje Jans, weduwe van Hindrik Nieman, moeder, en Jan Sanders 

Nieman, Frerick Hanssens en Michiel Wormbrand, voormond en voogden over hun minderjarige 

zoon, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel 

overtreft de profijtelijke met 71 Car gld 8 st, er is geen erfenis. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij 

zal haar zoon Sander (11) tot zijn 22e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten vereffend 

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

oostkant van het Boterdiep, door haarzelf bewoond. 

Fol 15-17v – 18 november 1784 – Stadmuzikant Ernst August Rost, vader, en Derk Arents Crans, 

Philip Wilhelm Riedel en Jacob Hovingh, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij 

wijlen Maria Alagonda Stenhuis in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 27 november 1772 in ongemeenschap van goederen. Door de vader 

zijn geen goederen ingebracht, door de moeder 3627 Car gld 10 st 4 pl en enige ongetaxeerde vaste 

goederen. De boedel is 2235 Car gld 9 st 1 pl waard. Er is 1392 Car gld 1 st 3 pl ingeteerd. Het aandeel 

van de vader is daarin, inclusief ½ van de doodskosten, 644 Car gld 13 st 5 pl. Vader neemt aan de 

helft van de losse schulden à 720 Car gld 6 st 7 pl te voldoen en aan de mombers 284 Car gld 10 st 2 

pl te betalen. De mombers betalen de andere helft van de schulden. Vader zal zijn kinderen Ernst 
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Fridrik (10), Jacoba Wildina (4) en Abelina (1) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers behouden de gehele boedel. Zij krijgen het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de westkant van de Kijk in ’t Jatstraat, door vader bewoond en bezwaard 

met een gereserveerd eigendomsrecht van 1000 Car gld – de mombers nemen deze tot hun 

last 

 een gereserveerd eigendomsrecht over een behuizing in de Kijk in ’t Jatstraat van 1000 Car 

gld conform verzegeling dd 21 april 1752 

 ¼ deel in 20 grazen land te Wierum, en 8 grazen te Wetsinge, door oud-wedman S. Stheman 

als lijftocht gebruikt 

 1/3 deel van 2 mandelige graven in de A-kerk, getekend nr 519 

 een kindergraf in de Martinikerk. 

In de kantlijn: dd 26 maart 1798 hebben de voormond en voogden voorgedragen dat een recht van 

gereserveerd eigendom groot 425 Car gld is losgekondigd, en dat voor pupil Ernst Fredrik Rost 200 

Car gld zijn uitgegeven om zijn studie te kunnen voortzetten. Deze 625 Car gld zullen bij zijn 

meerderjarigheid worden gekort. Dd 12 juni 1800 is de inventaris van de goederen aan de weduwe  

van Jan Brand overgegeven. Cessat voor T.J. Rost, cessat voor J.A. en W.J. Rost zie quit b fol 236, ergo 

cessat in totum. 

Fol 18-19 – 9 december 1784 – Maria Scheffers, weduwe van Christiaan Niekes, moeder, en Willem 

Scheffers, Sijwert Waterman en Harmannus Scholtens, 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 Johannes (13), Christopher (7) en Maria 

Dorothea (5) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 257 Car gld 13 

st 6 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder 

 een huis aan de zuidkant van de Prinsenstraat, door haarzelf bewoond 

 een kamer naast dit huis. 

In de kantlijn: cessat voor Jannes en Christoffer Nikes zie quit boek fol 190, cessat voor Maria 

Dorothea, zie quit boek fol 212, dus cessat in totum. 

Fol 19-20 – Cornelis Groenhof, vader, en Siben Dieters, Jacob Hommes en Luitjen Mulder, voormond 

en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Geertjen Tiddens in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 8 mei 1771 in 

gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Maicke (13) tot 

haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 293 Car gld 14 st 3 pl en het 

lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat zie quit boek dd 5 

oktober 1786. Op het 1e extract stond: geregistreerd te Groningen dd 15 oktober 1827 deel 24 fol 29 

vak 1 ontvangen voor emissie [?] fl 1,89. 

Fol 20v-21v – Andries Gerbens, vader, en Joost Cornelis, Rintje van der Velde en Willem Anthonij, 

voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Cornelis in echte verwekt, 

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

kinderen Jantjen (11) en Germen (8) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 
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krijgen dan 611 Car gld 8 st 5 pl en 260 Car gld 14 st 4 pl voor het lijfstoebehoor, minus ½ van de 

doodskosten à 59 Car gld 1 st 3 pl. Het overblijvende lijfstoebehoor, zoals een gouden oorijzer, een 

dito punthaak, een dito slot, een paar dito haken, 2 dito ringen, 2 kl einere gouden haken, een 

zilveren schaar met ketting, een dito snuiftabaksdoos, een dito naaldenkoker, een dito eau de la 

reine doosje, een dito vingerhoed, een rijver, een stukje geld, en een zilveren beugel met haak zijn 

allen voor de pupil. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis buiten de Aa-poort aan de zuidkant van het Hoendiep, door hemzelf bewoond 

 een veer en schip, varend van Harlingen naar Groningen vv 

 een oud veerschip 

 3 grafsteden in de Aa-kerk, getekend nrs 611, 486 en 221. 

Fol 21v-22v – 28 februari 1785 – Grietje Jacobs, weduwe van Gerrit Walrecht, moeder, en schrijver 

Jonas Walrecht, Jacob Nicolaas en Willem Walrecht, voormond en voogden over hun 2 minderjarige 

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

huwelijkscontract dd 6 maart 1779 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele 

boedel. Zij zal haar kinderen Gerrit (6) en Stoffer (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan 340 Car gld 3 st, en 48 Car gld 10 st voor het lijfstoebehoor, minus ½ 

doodskosten à 46 Car gld 1 st 5 pl. Resteert 342 Car gld 11 st 3 pl. Daarnaast voor de pupillen een 

zilveren zakhorloge , een dito tabaksdoos, een paar dito schoengespen. Moeder krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de Reitemakersrijge, door haarzelf bewoond 

 1/16 plus 1/32 deel in smakschip “de jonge Pieter van Bergen”. 

In de kantlijn: zie staatboek en quit boek dd 22 augustus 1785. Gerrit overleden dd 12 november 

1801. 

Fol 23-24 – 14 april 1785 – Ariaan Wolters, vader en Jacob Claassens, Izaäk Wolters en Gerrit 

Broekhuisen, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Geesje Jacobs  in 

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

Hij zal zijn kinderen Jacob (10), Grietje (8), Ida (6) en Geesje (3) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 370 Car gld 13 st 6 pl. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Ieder kind krijgt een bijbel met zilverbeslag. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis met de beklemming van de tuin aan de westkant buiten de 

Boteringepoort, door hemzelf bewoond. In de kantlijn: een dochter overleden. Cessat voor Jacob zie 

quit b dd 4 april 1796, hebbende volgens de wet zijn aandeel ontvangen, doch naderhand zijn 

meerder aandeel teruggegeven aan zijn zusters dus ieder 123 Car gld 11 st 2 pl. Cessat voor Geesien 

zie q b fol 262v dd 25 augustus 1806. 

Fol 24-25 – 11 juli 1785 – Engeltje Arents, weduwe van Wolther Thies, moeder, en Eling Thies, Jacob 

Jonkman en Hindrik Spetius, 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 Maria (12) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

327 Car gld 3 st 4 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van 

de goederen. In de kantlijn: cessat zie quit boek fol 174 dd 7 juli 1800. 
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Fol 25-26v – 17 oktober 1785 – Frauke Kuitert, weduwe van Andries Scholtens, moeder, en Arent 

Scholtens, Albert Ottenhof en Hindrik Scholtens, voormond en voogden over hun minderjarige 

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

huwelijkscontract dd 23 april 1778 in gemeenschap van goederen en winst en verlies, maar 

ongemeenschap in aangeërfde goederen. De boedel is 2083 Car gld waard. Van vaderszijde is 981 Car 

gld 10 st aangeërfd. De mandelige boedel is daarmee 1101 Car gld 10 st.  De pupil heeft recht op de 

helft hiervan. ½ van de doodskosten is 82 Car gld. Resteert voor pupil 1450 Car gld. Moeder zal haar 

dochter Ida (5) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan haar 

erfenis. Het lijfstoebehoor met 2 zilveren mosterdpotten, 2 dito lepeltjes, 4 zilveren lepels, en 2 

zilveren vorken zijn voor pupil. Moeder behoudt de rest van de boedel. Zij krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder 

 een behuizing Achter de Muur tussen de Ebbinge- en Boteringestraat 

 een legerstede in de Noorderkerk, getekend nr 178. 

Fol 26v-27v – Jan Pieters, vader, en Willem Luitjes Twijnders, Jan Zeroder en Jan Tjarks Homkes, 

voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Geertje Martens in echte verwekt, en 

Anna Davids, meerderjarige dochter van David Geerts bij wijlen Geertje Martens in echte verwekt, 

gemachtigd dd 28 september jl door haar man Filip Jacob Dutrij , hebben overeenstemming over de 

moederlijke nalatenschap. 1e comparant behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoon Derk Jans (22) 

tot zijn 23e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 159 Car gld 18 st. Het 

lijfstoebehoor, ter waarde van 79 Car gld 19 st, is voor de voordochter Anna Davids. 1e comparant 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een woning aan de westkant van de Folkingestraat, door hemzelf bewoond 

 een woning aan de noordkant van de Kostersgang. 

Fol 28-29v – 27 oktober 1785 – Bernardus Buissink, vader, en Joseph Welbergen, Theodorus 

Buissingh en Johannes Sladoot, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen 

Helena Tobie in echte verwekt, en Maria Buissink, weduwe van Leonardus Boelens, Hindrikus 

Meddens voor zijn vrouw Bibiana Margaretha Buissink, Petronella Johanna Buissink en Theodorus 

Buissingh (el), Jacobus Buissingh voor Johannes Julianus Buissink, Anthonius Jacobus Buissink en 

Bernardina Johanna Buissink, die haar veniam aetatis heeft gekregen, samen de meerderjarige 

kinderen van 1e comparant, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 4 maart 1749 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. 

Hij zal zijn minderjarige dochter Helena (17) tot haar 20e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 272 Car gld 9 st 6 pl. Dubieuze uitstaande krediten blijven mandelig. 

Lijfstoebehoor is al verdeeld.Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de oostkant van het Schuitendiep tussen de Steentil- en de 

Poelepoortenboog, door hemzelf bewoond 

 een woning en hof buiten de Oosterpoort in de Houtzagerssteeg 

 een grondpacht over een woning aan de oostkant van het Schuitendiep op de hoek van de 

Hopmansgang, bewoond door de weduwe van Hindrik Haickens. 

Fol 29v-31 – 3 november 1785 – Johanna Warren, weduwe van Hinderikus Spanjer, moeder, en 

Harmannus van Waan, Jan Wilkens, voormond en voogd over hun minderjarige dochter, met 
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procuratie dd heden van medevoogd Hinderikus Warren, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 9 oktober 1778 in gemeenschap van 

aangebrachte goederen en verlies en winst, maar in ongemeenschap van aangeërfde goederen. De 

boedel is 9562 Car gld 19 st 2 pl waard. Vader heeft 3750 Car gld aangeërfd. De pupillen hebben 

recht op het aangeërfde deel en de ½ van de meerwinst, dwz 6656 Car gld 9 st 5 pl.Moeder zal haar 

dochter Aurelia (4) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan haar 

erfenis. Doodkosten vereffend met het lijftoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder 

 een huis aan de oostant van de Nieuwe Ebbingestraat, door haarzelf bewoond 

 een gereserveerd eigendomsrecht van 1000 Car gld over een huis aan de oostkant van 

Nieuwe Boteringestraat, ten laste van Jan Deuling. 

Fol 31v-32v – 3 november 1785 – Lucas Haakman, vader, en Jacob Steenhuisen, Hinderikus Coops en 

Gerlof Gautier, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Dorothea van Staden 

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

21 november 1770 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn 

dochter Maria (12) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 240 Car 

gld 17 st 7½ pl. Het lijfstoebehoor is voor de pupil. De dubieuze kredieten blijven mandelig. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de oostkant van de Gelkingestraat 

 een pakhuis aan de noordkant van de Grote Gang aan het Damsterdiep, meijerwijze gebruikt 

door H. Coops. 

In de kantlijn: cessat zie quit dd 1 maart 1792. 

Fol 32v-34 – 6 februari 1786 – Jan Simons Blaupot, vader en boedelhouder, en Jannes Hanssen, 

Steven Blaupot en Abraham Leenders, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij 

wijlen Elsje Hanssen in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 16 juni 1779 in ongemeenschap van goederen, winst en verlies alleen voor de 

vader. Moeder heeft geen goederen ingebracht, er is dus geen moederlijke nalatenschap. Vader zal 

zijn kinderen Wija (7), Janneke (6) en Simon (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Zij 

krijgen dan 394 Car gld 10 st voor moeders lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen. 

Fol 34-35 – 13 februari 1786 – Haijo ter Voor, vader en boedelhouder, en schrijver Jan Meinardi , 

Albert ter Voor en statenbode Lucas Meinardi, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter 

bij wijlen Aaltje Meinardi in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 23 april 1784 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn dochter Johanna (1) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 186 Car gld 8 st, en 163 Car gld 12 st voor het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een huis in de Brugstraat, door hemzelf bewoond. 

Fol 35-35v – 16 februari 1786 – Jan Berends en Anna Suitman, weduwe van Albert Spanjer sluiten 

een unio prolium, zodat de voorkinderen van de bruid gelijk zijn aan die geboren in dit huwelijk. 

Zonen en dochters erven gelijk. Aangeërfde goederen, verlies en winst in gemeenschap. 
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Voor de bruidegom: Willem de Wit en Hindrik de Wit, goede vrienden, speciaal verzocht. 

Voor de bruid: Hermannus Suitman, broer, koopman Gerardus Ruding, aangetrouwde volle neef. 

Fol 36-37v – 20 februari 1786 – Andries Geerts Zijl, stiefvader en boedelhouder, en Willem Luitjes 

Twijnder, voogd over de minderjarige zoon van Hindrik Theekes Blauw bij wijlen Sjourtje Jolles in 

echte verwekt, en Theeke Hindriks Blauw en Jelte Hindriks Blauw, meerderjarige kinderen van dit 

echtpaar, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract 

dd 9 februari 1770 tussen Andries Geerts Zijl en Sjourtje Jolles in gemeenschap van goederen. 

Stiefvader behoudt de gehele boedel. De mombers krijgen 776 Car gld 14 st 7 pl als moederlijke, en 

401 Car gld 2 st 7 pl als vaderlijke nalatenschap conform afkoop dd 25 januari 1770. Samen 1177 Car 

gld 17 st 6 pl. Mobilia worden nog verkocht en verdeeld, lijfstoebehoor is al verdeeld. Meerderjarige 

zonen hebben hun deel gehad. Stiefvader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een smakschip 

 een huis en woning onder 1 dak in de Havenstraat, waarop een recht van gereserveerd 

eigendom van 1177 Car gld 17 st 6 pl wordt gecreëerd, stiefvader huurt tegen 4% rente  

In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 15 november 1788. 

Fol 37v-39v – 14 maart 1786 – Adelgunda Christina Wolthers, weduwe van Jan Nanning van der 

Hoop, moeder, en Mr. J.T. Fockens, raadsheer dezer stad, namens voormond Jacobus van der Hoop 

en voogd Izaäc de Neufville van der Hoop, en medevoogd Wolther Wolthers, voorstanders over hun 

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

conform huwelijkscontract dd 18 februari 1774 in ongemeenschap van goederen, verlies en winst 

gemeen. De ondertering is 7798 Car gld 3 st 4 pl. Doodskosten waren 1000 Car gld. Moeders aandeel 

in de ondertering is ½ minus ½ van de doodskosten, dwz 2899 Car gld 1 st 6 pl. Zij leent dat bedrag 

tegen 3% rente van de mombers. De mombers behouden de gehele boedel zoals op inventaris, 

bestaande uit van vaderskant aangebrachte goederen. Lijfstoebehoor is voor de pupil. Moeder zal 

haar zoon Abraham Johan van der Hoop (12) tot meerderjarigheid onderhouden en laten 

onderwijzen. Moeder krijgt van de mombers 1500 Car gld per jaar voor de opvoeding van haar zoon. 

Moeder heeft de contanten en mobiele goederen gekregen conform huwelijkscontract en testament 

van J.N. van der Hoop dd 8 oktober 1779. De mombers krijgen het eigendom van de goederen. In de 

kantlijn: cessat voor de pupil, zie quitboek fol 121 dd 31 oktober 1797. 

Fol 39v-40v – 23 maart 1786 – Lammert Claassen, vader, en Willem Tonnis, Jacob Claassen en Gerrit 

Geerts, voormond en voogden over zijn 6 minderjarige kinderen bij wijlen Margjen Tonnis in echte 

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

zijn kinderen Claas (12), Tonnis (10), Geesjen (8), Willem (5), Wijpke (3) en Annigjen (2) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 414 Car gld 18 st 5 pl. Doodskosten 

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

 een huis met de beklemming van een moestuin buiten de Heerepoort 

 een kamer ten westen daarbij 

 de beklemming van 3 grazen land. 

Fol 41-42 – 25 maart 1786 – Abraham Koijter en Wilhelmina Wiardi, weduwe van Abraham van der 

Donck sluiten een unio prolium, zodat bruidegom voordochter en bruids voorzoon gelijk zijn aan de 
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kinderen uit dit huwelijk. Zonen en dochters zijn gelijk. Goederen gemeen. Langstlevende zonder 

kinderen houdt de boedel, na diens dood terug naar de families waar de goederen vandaan kwamen. 

Langslevende met kinderen houdt een kindsdeel. 

Voor de bruidegom: Cornelius Koijter, halffbroer; Hans Hanssen, goede vriend, speciaal verzocht 

Voor de bruid: Wiardus Wiardi, volle broer; Berent Hansen, goede vriend, speciaal verzocht. 

Fol 42-43 – 11 mei 1786 – Margjen Freriks, stiefmoeder en legitima tutrix liberorum en 

boedelhoudster, en Jan Hindriks Buining, Tjaart Nicolaas Buining en Elle Laurents, voormond en 

voogden over haar 3 minderjarige kinderen bij wijlen Hindrik Jans Buining in echte verwekt, hebben 

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

mombers krijgen 399 Car gld 1 st en 4 du, en 41 Car gld 3 st voor het lijfstoebehoor. Conform afkoop 

dd 27 november 1778 hebben zij recht op 500 Car gld voor de moederlijke nalatenschap. Samen 940 

Car gld 4 st 4 pl. Zij houdt 140 Car gld 4 st 4 pl voor de doodskosten en leent de overige 800 Car gld 

van de mombers tegen 3 ½ % rente. Stiefmoeder behoudt het recht op de erfenis van wijlen haar 

mans moeder Geesje Harms bij het sterven van zijn vader Jan Hindriks. Zij verdeelt die erfenis dan 

met haar kinderen. Stiefmoeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing met 

de beklemming van een moestuin aan de westkant buiten de Oosterpoort. In de kantlijn: zie 

staatboek dd 11 augustus 1788. 

Fol 43v-44 – 11 mei 1786 – Margjen Freriks, weduwe van Hindrik Jans Buining, moeder, en Jan 

Hindriks Buining, Luitje Oomkes en Tjaart Nicolaas Buining, voormond en voogden over hun 2 

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

Moeder behoudt de gehele boedel, conform huwelijkscontract dd 9 december 1778 in gemeenschap 

van goederen. Zij zal haar kinderen Aaltje (7) en Jantje (4) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 538 Car gld 6 pl. Moeder krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder waaronder een behuizing met de beklemming van een moestuin aan de westkant buiten 

de Oosterpoort. In de kantlijn: de pupillen hebben aangeërfd van hun grootvader Hindrik Jans 

Buining 65 Car gld 7 st volgens staat dd 11 juni 1792 en van hun grootmoeder Geesje Harms 160 Car 

gld, mede aan moeder en stiefvader uitgekeerd. Cessat voor Aaltje zie qb fol 213 dd 8 juli 1802.  

Fol 44v-45v – 8 juni 1786 – Vaandrig Jannes Bakkerling, vader, en Hindrik van Slogteren, Sjourt 

Bakkerling en Abraham van Slogteren, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij 

wijlen Ida van Slogteren in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 20 april 1774 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn kinderen Aisso (10), Harmannus (7), en Cornelisjen (5) tot hun 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 770 Car gld 16 st 5 pl, en 268 Car gld 10 st voor het 

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

de Vismarkt, door hemzelf bewoond. In de kantlijn: conform scheidbrief dd 3 november 1796 hebben 

de kinderen uit de nalatenschap van grootvader Eijso Hindriks van Slogteren 2270 Car gld 8 st 

gekregen. Cessat voor Cornelisjen als zijnde overleden. Cessat voor Eijzo zie quit boek fol 150 dd 12 

augustus 1799. 

Fol 45v-46v – 8 juni 1786 – (Copia) Geert Roemers, Hendrik Roemers, Aaltjen Roemers en Pieter 

Hanzens (el), Adriaan Wolters als wettige voogd over zijn minderjarige kinderen, Gerrit Geerts 

namens Geert Berends, en Jacob Clazens, voorstanders over de minderjarige kinderen van Derk 
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Roemers, en Jacob Clazens, hebben overeenstemming over de nalatenschap van Ida Derks, laatst 

vrouw van Jacob Clazens. Jacob Clazens behoudt 

 een behuizing, hof en tuin, aan de oostkant van de Heereweg. Ten N de weduwe van Hindrik 

Willems, ten O Hindrik Jans, ten Z de weduwe van Geert Sickes en Pieter Aalders, ten W de 

Heereweg. Jaarhuur aan het Heiligen Geestgasthuis 15 Car gld 18 st 6 pl, jaarhuur van het hof 

aan de Stad 1 Car gld 11 st 4 du. 

 de beklemming van 6 3/8 grazen land bij de Oosterhoogebrug, met een jaarhuur aan het 

Heiligen Geestgasthuis van 42 Car gld 9 st. Ten N gezworene Elle Lauwerens, ten O Jacob 

Buining, ten Z koopman Bekkering, ten W Harm Rijkens. 

Hij betaalt de anderen, de gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Ida Derks en Geert Roemers in 

echte verwekt een [niet genoemd] geldbedrag. Opgesteld en gezegeld te Groningen dd 30 oktober 

1783 toen Wiardus Siccama, Cornelis Tjassens, Hindrik Gockinga en Berent van Iddekinge 

burgemeesters waren. In de kantlijn: cessat zie quit boek fol 137 dd 26 november 1798.  

Fol 47-48 – 26 juni 1786 – Jacob Hovingh, stiefvader, en ontvanger Fredrik Uilkens, muzikant Ernst 

August Rost en Gerard Uilkens, voormond en voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen 

Christopher Uilkens bij wijlen Wildina Stenhuis in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

moederlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 18 september 1783. De waarde van 

moeders nalatenschap is 4774 Car gld 17 st 7 pl. Stiefvader heeft recht op een kindsdeel, dus 1591 

Car gld 12 st 4 pl. De mombers geven hem daarvoor: 

 de beklemming van 17 grazen land te Wetsinge, getaxeerd op 650 Car gld 

 het recht van gereserveerd eigendom van 1000 Car gld op het huis van muzikant Ernst 

August Rost en vrouw in de Kijk in ’t Jatstraat. 

De mombers krijgen: 

 een behuizing aan de westkant van de Folkeringestraat 

 het recht van gereserveerd eigendom over een plaats te Wierum, 34 grazen groot, beklemd 

gebruikt door Cruisinga, conform afkoopbrief dd 8 september 1783 1000 Car gld waard 

 1/3 van 2 mandelige graven, één in de A-kerk, één in de Martinikerk 

 het provenu van de verkochte goederen à 684 Car gld 8 st 3 pl  

 2 jaren landhuur à 272 Car gld van J.W. Kruisinga 

 een jaar landhuur à 51 Car gld van Jacob Pieters 

 een jaar huur à 35 Car gld van muzikant E.A. Rost 

 de huur à 90 Car gld van het huis aan de Folkingestraat 

 de contanten à 48 Car gld 15 st 

 nog 58 Car gld 7 st 3 pl die de stiefvader teveel had afgetrokken. 

Mandelig blijft 2/4 van 28 grazen land te Wierum en Sauwerd, bij wedman S. Stheman als lijftocht. 

Fol 48v-49v – Sjoumenta Wormbrand, weduwe van Pieter Jacobs, moeder en Michiel Wormbrandt 

en Meindert ten Broek, voogden over hun 4 minderjarige kinderen in echte verwekt, mede voor de 

voormond Cornelis Luitjens, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. De 

schadelijke staat overtreft de profijtelijke met 476 Car gld 10 st 3 pl , er is geen erfenis. Moeder 
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behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Tunsina (21), Aaltje (18), Anna (16) en Jacoba (11) tot 

hun 22e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder een voorwerk aan de westkant van het Boterdiep. 

Fol 49v-50v – Benjamin Derks van der Tuin, vader, en Jan Garkendorp, Harm Derks en Jannes van 

Assen, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Annigjen Garkendorp in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, De schadelijke staat van de 

boedel overtreft de profijtelijke met 483 Car gld 15 st, er is dus geen erfenis. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Renske (7), Ida (5) en Derkje (1) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. Het lijfstoebehoor is voor de kinderen. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis aan de noordkant van de Visserstraat, door hemzelf bewoond.  

Fol 50v-52 – 21 december 1786 – Wilhelmus Copinga, vader en Roelof Hoving, Jan Takens en Hindrik 

Copinga, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Jantje Hoving in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 17 april 

1782 in ongemeenschap van goederen. Moeder heeft 2600 Car gld ingebracht, vader 325 Car gld. De 

boedel is nu 1739 Car gld 15 st 4 pl waard. Er is ondertering van 1185 Car gld 4 st 4 pl. De pupillen 

hebben recht op moeders ingebrachte goederen minus ½ van de ondertering en ½ van de 

doodskosten. Resteert 1847 Car gld 9 st 3 pl. Hij zal zijn kinderen Rebecca (4) en Cornellis (2) tot hun 

18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan hun erfdeel. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder 

 een huis aan de noordkant van het Zuiderdiep, in gebruik bij vader 

 een hof in de Hanebijtersgang, in gebruik bij vader. 

In de kantlijn: het lijfstoebehoor is verkocht voor 256 Car gld 6 st ten voordele van de pupillen. Een 

paar dingen zijn niet verkocht en worden voor de pupil len bewaard. Cessat, beide kinderen in de 

minderjarigheid overleden volgens verklaring van vader en voorstanders. 

Fol 52-54 – 8 januari 1787 – Anna Lucia Sulamith Hillers, weduwe van koopman Pieter Nienhuis, 

moeder, en koopman Roelof Nienhuis, luitenant Wijbrand Themmen, en Jan Sinninghe, voormond en 

voogden over hun 3 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 29 juni 1769 in ongemeenschap van 

goederen. Vader heeft ingebracht 13114 Car gld, moeder heeft ingebracht en aangeërfd 14527 Car 

gld 7 st 2 pl. De boedel is nu 15472 Car gld 10 st 1 pl waard. Er is dus 12168 Car gld 17 st 1 pl 

ingeteerd. Pupillen hebben recht op vader aangebrachte goed minus ½ van de ondertering. Moeder 

voegt daar uit affectie nog 706 Car gld 13 st 4 pl aan toe. Dit wordt nog vermeerderd met 42 Car gld 

volgens notul, en 48 Car gld voor enig lijfstoebehoor en 187 Car gld 13 st 4 pl wegens de spaarpotten 

van de pupillen. Totaal is 8013 Car gld 18 st 4 pl. Moeder zal haar kinderen Fenna Wilhelmina (14), 

Gerhard Jan (12) en Ning (10) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan hun erfenis. Het stukje grond te Gieten is voor de pupillen, alsmede het resterende 

lijfstoebehoor, 6 zilveren lepeltjes en vorkjes. Dubieuze kredieten blijven mandelig. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder 

 een huis met hof erachter in de Nieuwe Ebbingestraat op de hoek van de Kleine Kerkstraat, 

door moeder zelf bewoond 

 het iegndom van 95 ¾ grazen land te Onderwierum 
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 de vaste beklemming van 29 grazen land, mede aldaar gelegen 

 enige bouw- en hooiland op de Ander Esch, met de erven van pastor Hillers mandelig 

 2 legerstedes in de Noorderkerk, 1 op het Noorder Kerkhof, beiden mandelig met genoemde 

erven. 

In de kantlijn: cessat voor Gerard, zie quit boek fol 175 dd 4 augustus 1800. De pupillen hebben van 

wijlen Dr. Feddo Hoving aangeërfd 1952 Car gld 1 st 2 pl volgens scheiding dd 7 december 1790. 

Penningen belegd in obligatie ten laste van Jac. Bolt met borg van apoth. L. Strating. Ninge overleden 

dd 30 februari 1787. Vonne Wilhelmina overleden dd 19 december 1798. 

Fol 54-55 – 1 februari 1787 – Maria Spijers, weduwe van Martinus Timmerman, moeder, en Hindrik 

Camps, Matthies Spijer en Simon Spoormaker, 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 Geertruid (9) en Johanna (7) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 92 Car gld 16 st 5 pl, en 31 Car gld 14 st 

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

oostkant van het Nieuwe Kerkhof, door haarzelf bewoond. In de kantlijn: Johanna overleden. Cessat 

voor Geertruid zie quitantieboek fol 186 dd 20 april 1801. 

Fol 55v-56 – 22 februari 1787 – Jantjen Alefs, stiefmoeder en boedelhoudster, en Harmannus 

Mulder, Conraad Curtz en Claas Claassen, voormond en voogden over de 2 minderjarige kinderen 

van wijlen Geert Claassen en wijlen Maria Mulder in echte verwekt, hebben overeenstemming over 

de vaderlijke nalatenschap, conform testament dd 26 maart 1781. De boedel is 165 Car gld waard. 

Stiefmoeder behoudt deze als li jftocht. De moederlijke afkoopsom is 51 Car gld 13 st 1 pl. De 

voorkinderen krijgen daarnaast een bijbel met zilveren krappen. Stiefmoeder krijgt het eigendom van 

de goederen waaronder een huis op de Pottebakkersrijge, op stadsgrond, zoals door haarzelf 

bewoond. In de kantlijn: cessat, zie quitantieboek fol 117 dd 22 mei 1797. 

Fol 56v-58 – 31 maart 1787 – (Copia) Reint Jans Kreemer en Trijntje Wijtzes Klinkert maken 

testament. Hun huwelijkscontract dd 7 oktober 1768 blijft van kracht. Langstlevende wordt voogd 

van de kinderen, bij hertrouwen worden dat testators vader Jan Derks Cremer, broer Derk Jans 

Cremer, neef Jan Gerrits Beerta, bij afwezigheid van één van hen testators zwager Jacob Jans 

Blaukuip. Langstlevende kan het woonhuis bij de A-kerk, waar de windhond uithangt, met de stal en 

het koetshuis erachter, behouden voor 3100 Car gld. Indien langslevende hiervoor kiest mag het 

publiek worden verkocht. Getekend en gezegeld dd 9 januari 1770 toen Hindrik van Sijsen, Wiardus 

Siccama, Antoni Adriaan van Iddekinge en Ajolt Jan ter Borgh burgemeesters waren.  

Fol 58v-60 – 5 april 1787 – Warmolt Wernink, vader, en administrator Wibbo Scholtens, luitenant 

Gerardus Wernink en Harmannus Rosema, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij  

wijlen Albertje Wolbers in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 17 juni 1773 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn dochter Anna Gerardina (13) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 4379 Car gld 1 st 4 pl, 170 Car gld 2 st voor het lijfstoebehoor, en 235 Car gld 7 

st 4 pl voor de spaarpot van de pupil. Ook krijgt de pupil een bijbel met gouden krappen, een dito 

met gouden muntjes, een gouden punthaak, een gouden kapittelstokje, een zilveren beugel, 4 

gouden knopen, en een zilveren knipbeugel. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 
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 een huis aan de westkant op het Zuiderdiep op de hoek van de Gelkingestraat, door hemzelf 

bewoond 

 een huis hierachter in de Kleine Gelkingestraat op de hoek van Achter de Muur 

 een hof in de Koningsgang. 

In de kantlijn: cessat, zie quit boek fol 166 dd 17 maart 1800. 

Fol 60-61 – 23 april 1787 – Engelina Gerlag, weduwe van Renke Geerts, moeder en Jan Luider, 

Christopher Hessen en Hindrik Flitsema, voormond en voogden over hun minderjarige zoon in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, mede conform testament dd 5 

maart 1784. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon Renke (3) tot zijn 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 94 Car gld 18 st. Doodskosten vereffend met het 

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

noordkant van de Leliestraat, bewoond door schipper Krookmeijer. 

Fol 61-62 – 26 april 1787 – Jacobje Arents, weduwe van Jan Freriks van Zanten, moeder, en Karsjen 

Jans, Hindrik Rosema en Gerardus Tonkens, voormond en voogden over hun minderjarige dochter, 

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

haar dochter Dina (4) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 146 

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

goederen waaronder een kamer aan de noordkant van de Raamstraat, door haarzelf bewoond.  

Fol 62-63v – Hero Jacobs Havinga, vader, en Bartelt Jans, Gerardus Haselhoff en Leendert Nauta, 

voormond en voogden over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Roelfjen Harms in echte verwekt, 

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

kinderen Jacob (17), Hindrikje (16), Beeltje (13), Anna (9) en Harm (3) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 486 Car gld 15 st 4 pl, en 19 Car gld voor enig 

lijfstoebehoor. Voor de pupillen is ook: 2 zilveren scharen, een ketting germerkt met H.D. en R.H., 

een snuifdoosje gemerkt met R.H. Doodskosten vereffend met het overige lijfstoebehoor. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing met turfvoerwerk aan de oostkant van het Boterdiep, ten noorden in de 

Bredegang 

 de beklemming van 9 grazen land in 2 stukken bij Noorderhoogebrug onder Noorddijk, door 

hemzelf gebruikt. 

Ingelegde briefjes: dd 18 februari 1799. De voorstanders van Heero Jacobs Havinga kinderen zijn 

gecompareerd en zijn aangenomen om in mei rekening te doen. De 2 oudste meisjes zijn getrouwd 

en hebben hun aandeel niet geheel ontvangen, de mombers wachten tot meerderjarigheid van de 

jongste, een zoon, om dan te verdelen naar Stads wet. 426 Car gld 5 st 5 pl aangeërfd van hun 

grootmoeder. 

Fol 63v-65 – 3 mei 1787 – Bode Jacob Hommes, vader en Jan Keiser, raadsdienaar Luitje Mulder en 

raadsdienaar Roelof de Fries, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Annigje 

Keiser in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 26 oktober 1780 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn zoon Zebo (3) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 
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dan 481 Car gld 11 st 5 pl, en 112 Car gld 19 st voor het lijfstoebehoor. Voor de pupil is een kerkboek 

met zilveren haken gemerkt A.E. 1775, met zilverbeslag, een gouden oorijzer, 2 gouden ringen, een 

punthaak van 5 7/8 lood, een paar gouden haken en ogen van 1/8 lood, een gouden slotje met 

krallen, een zilveren ketting met schaar en kussentje, een mesje met een zilveren heft. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 20 maart 1788. 

Fol 65-66 – 7 mei 1787 – Frans Meijerink, vader en Jan Meulman, Berent Meijerink en Egbert Harms, 

voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Aaltje Geerts  in echte verwekt, 

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

dochter Jantje (5) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 576 Car 

gld 10 st, en 78 Car gld 18 st voor het lijfstoebehoor. Voor de pupil is: een zilveren beugel, een 

zilveren oorijzer met gouden stiften, een gouden halsslot, een paar gouden haken, een zilveren 

schaar met een ketting, een bijbel met 2 zilveren krappen. Doodskosten vereffend met het overige 

lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis een de zuidkant bij de Oosterpoorterboog op de hoek van de Koningsgang, door 

hemzelf bewoond 

 2 kamers, meijerwijze bewoond de ene door Jan Willems, de andere door Jan Meinders. 

In de kantlijn: cessat zie quit boek fol 199 dd 16 november 1801. 

Fol 66-66v – 12 mei 1787 – Jacob van Calcar en Annigjen G. Pol (el) maken testament. Kinderen zijn 

erfgenamen, zonen en dochters gelijk. Langstlevende mag zelf curatoren aanstellen. Opgesteld en 

gezegeld te Groningen dd 31 maart 1780 toen Wiardus Siccama, Antoon Adriaan van Iddekinge, 

Peter Alstorphius en Lucas Trip burgemeester waren. 

Fol 67-68 – 14 juni 1787 – Wessel Sickes Houwing, vader en Nanno Borchers, Sicko Obbens en 

Manuel Viëtor, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Margaretha Louisa 

Herchen in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform testament dd 

22 april 1786. Vader behoudt de gehele boedel. De boedel is 918 Car gld 12 st 3 pl waard. Vader 

behoudt dit als lijftocht. Hij zal zijn zoon Sicko (1) tot zijn 22e onderhouden en laten onderwijzen. 

Voor de pupil is een gedenkpenning van de belegering van Groningen en een bijbel met gouden 

muntjes. Doodskosten vereffend met het overige lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis aan de zuidkant van de Jacobijnerstraat, door hemzelf bewoond.  

Fol 68v-69v – Trijntje Zijlma, weduwe van Harm Velthuis, moeder, en Jacob Velthuis, Adolph Smit en 

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

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

kinderen Teubigjen (9) en Hiskias (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 1696 Car gld 18 st 6 pl. Het lijfstoebehoor is voor de pupillen. Moeder krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de noordkant van de Zwanestraat, door haarzelf bewoond 

 een behuizing ernaast, meijerwijze bewoond door muzikant Heuser. 

In de kantlijn: volgens inventaris dd 13 september 1790 hebben de kinderen 800 Car gld 14 st 5 pl 

van hun grootmoeder aangeërfd. De kinderen hebben additioneel 24 Car gld van de moeder tegoed 
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voor verkocht lijfstoebehoor. Cessat voor Teubgje zie qb fol 255v dd 2 december 1805. Hiskias 11 

april 1805 overleden. 

Fol 69v-70v – 30 augustus 1787 – Harm Scholtens, vader, en Michiel Onnes, Hindrik Botterman en 

Jan Poll, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Rebecca Onnes in echte 

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

zijn kinderen Onno (19), Margjen (16), Michiel (13), en Hindrik (11) tot hun 20e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 375 Car gld 18 st 6 pl. Meerderjarige zoon Christiaan Scholtens 

krijgt hiervan ook zijn deel. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder 

 een behuizing aan het Damsterdiep zuidzijde, door vader zelf bewoond 

 een woning aan de Bredegang aan het Schuitendiep zuidzijde, meijerwijze gebruikt door 

Hindrik Menseboer. 

Fol 71-71v – 11 oktober 1787 – Wicher Boerma, vader en boedelhouder, en Roelf Hindriks, 

statenbode Harm Boerma, voormond en voogd over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Hinderika 

Hindriks in echte verwekt, beide gemachtigd dd 9 oktober 1787 door medevoogd Berent Hindriks , 

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

zal zijn kinderen Jantjen (8) en Hinderika (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 112 Car gld 6 st 3 pl, en 66 Car gld 9 st voor het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis aan de westkant van de Nieuwe Ebbingestraat op de 

hoek van de Violenstraat, door hemzelf bewoond. 

Fol 72-73 – 8 november 1787 – Harm Sickens, vader, en olderman Albertus Hoving, Elerius Niehoff en 

Wijert Sickens, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Grietjen Wijerts in echte 

verwekt, en Sicko Sickens, Onno Sickens, en Aafjen Sickens en Eildert van der Vlagh (el), tezamen 

erfgenamen van hun moeder Grietje Wijerts, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. 

Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn minderjarige zoon Jacob (20) tot zijn 22e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 615 Car gld 1 st 3 pl. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. De meerderjarige kinderen krijgen 1537 Car gld 13 st 1 pl. Vader leent dit bedrag 

tegen 4% rente. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis op het Boterdiep, ten oosten van de stadsschuur, door hemzelf bewoond 

 een huis ernaast, door meester Sander bewoond 

 een huis aan het Boterdiep, ten westen van het Klokhuis, meijerwijze bewoond door W. 

Brink 

 een huis ten oosten in de Kattenhage, bewoond door P. Numan 

 een gereserveerd eigendomsrecht van 350 Car gld over een molen te St. Annen, ten laste van 

Jark Pieters en Antje Jans (el). 

Fol 73v-74v – 8 november 1787 – Albertje Wartinus, weduwe van Jan Seemering, moeder, en Rikkert 

Coenes, Hindrik Hindriks Croese en Roelf Roos, voormond en voogden over hun 3 minderjarige 

kinderen, en Adolph Seemering, Jantjen Seemering en Warner Seller (el), samen kinderen en 

erfgenamen, hebben overeenstemming over de vaderlijkse nalatenschap. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar minderjarige kinderen Hindrik (24) tot zijn 25e, Grietje (18) en Ecko (13) tot 

hun 22e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 767 Car gld 14 st 3 pl. 
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Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. De meerderjarige kinderen krijgen 460 Car gld 12 st 5 

pl. Moeder leent dit bedrag tegen 4% rente. Moeder krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis aan de westkant van de Rademarkt bij de Boog, door haarzelf bew oond. In de 

kantlijn: cessat zie qb fol 222 dd 17 februari 1803. 

Fol 75-76 – 15 november 1787 – Sibilla Wichers, weduwe van Harmannus Monderman, moeder, en 

Daniel Rooda, Johannes Hinderikus Wichers en Pieter Valbag, voormond en voogden over hun 2 

minderjarige kinderen, hebben overeenstemming over de vaderlijkse nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 26 november 1777 in ongemeenschap van goederen. Er zijn geen goederen in 

het huwelijk ingebracht. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Johannes (9) en 

Harmanna (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 208 Car gld 4 

st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Dubieuze kredieten blijven mandelig. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de oostkant van de Oude 

Ebbingestraat, door haarzelf bewoond. 

Fol 76-77 – 6 december 1787 – Sijben Dieters, vader, en Cornelis Groenhoff, Heijke Dieters en 

raadsdienaar Luitje Mulder, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Geertruid 

Tiddens in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 3 mei 1773 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij 

zal zijn dochter Willemtje (11) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 119 Car gld 11 st, en 74 Car gld 14 st voor het lijfstoebehoor. Voor de pupil is een bijbel met 

zilveren krappen. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing, stal en 

voorwerk, 2 paarden, 6 wagens, en gereedschappen, in de Bredegang. In de kantlijn: cessat zie qb fol 

212v dd 8 juli 1802. 

Fol 77-78v – 10 december 1787 – Harmannus Timmer, vader, en Harmannus Schuiting, Jan Kaartman, 

en Willem Wilkens, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Anna Maria 

Wilhelmina Pott in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

testament dd 20 mei 1779. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Catharina Maria (5) 

tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 2276 Car gld 12 st 2 pl, en 

306 Car gld 16 st 4 pl voor het lijfstoebehoor en de spaarpot. Dubieuze kredieten blijven mandelig. 

Conform testament behoudt vader de 2276 Car gld 12 st 2 pl als lijftocht. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder 

 een huis aan de oostkant van de Oosterstraat, het 2e huis vanaf de Peperstraat, door hemzelf 

bewoond 

 de beklemming van 5½ grazen land buiten het Klein Poortje 

 een legerstede in de A-kerk, getekend nr 247. 

In de kantlijn: cessat zie quit boek fol 210v dd 31 mei 1802. 

Fol 78v-79v – 24 december 1787 – Conraad Willems Grashuis, vader, en Jan Willems, Hindrik Harms 

en Conraad Lammerts, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Geesjen 

Willems in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 17 april 1765 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. 

Hij zal zijn kinderen Hindrikjen (22) tot haar 23e en Janna (14) tot haar 20e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 187 Car gld 9 st. Doodskosten vereffend met het 
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lijfstoebehoor. Dubieuze kredieten blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een behuizing aan de oostkant van het Noorderkerkhof, op eigen grond, door hemzelf 

bewoond. In de kantlijn: Hinderkje overleden en cessat voor Janna zie qboek fol 169 dd 27 maart 

1800. 

Fol 79v-81v – 19 januari 1788 – Roelf Sickens, vader en boedelhouder, en Theeke Roelfs Swart, Thies 

Sickens, voormond en voogd over zijn minderjarige zoon bij wijlen Annigjen Roelfs Swart  in echte 

verwekt, en koopman Conraad Verver, met een machtiging dd 11 januari 1788 van Derk Jans, 

gedurende de scheiding medevoogd, hebben overeenstemming over de moederlijke boedel, 

conform huwelijkscontract dd 26 maart 1778 in gemeenschap van aangebrachte goederen en in 

ongemeenschap van aangeërfde goederen. Vader heeft 600 Car gld aangebracht, moeder 1117 Car 

gld 13 st 6 pl. De kinderen hebben volgende huwelijkscontract recht op 858 Car gld 16 st 7 pl. De 

aanwinst is 1799 Car gld 16 st, kinderen krijgen ook hiervan de ½. Moeders aangeërfde goederen zijn 

1907 Car gld 8 st waard. Minus de ½ doodskosten à 101 Car gld 10 st. Moeders lijfstoebehoor is 371 

Car gld 13 st waard. Totaal 4836 Car gld 3 st 7 pl. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoon 

Luichjen (5) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan de genoemde 

som. Mandelig blijft een rentebrief van 600 Car gld ten laste van Jan Sickens. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder 

 een smakschip “de vrouw Anna” 

 een huis in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, door hemzelf bewoond 

 2 huizen onder 1 dak ertegenover, het ene meijerwijze bewoond door Tjapke Egberts , het 

andere door Jan Sickens 

 een grafstede in de Noorderkerk, getekend nr 261. 

In de kantlijn: cessat zie quit dd 30 januari 1792. 

Fol 81v-83v – 28 januari 1788 – Theeke Roelfs Swart, vader en boedelhouder, en Harm Hindriks, met 

een machtiging dd 21 januari 1788 van voormond Roelf Hindriks, voogd Berend Hindriks en koopman 

Conraad Verver, met een machtiging dd 11 januari 1788 van voogd Derk Jans, samen als 

voorstanders van zijn minderjarige zoon bij wijlen Aaltje Wolthers in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 6 februari 1784 in 

ongemeenschap van goederen. De boedel is 5670 Car gld 12 st waard. Vader heeft 4500 Car gld 

ingebracht, moeder 500 Car gld. De portie van de pupil is de ½ van de meerwinst en moeders 

aangebrachte goederen, samen 835 Car gld 6 st. Vader houdt conform huwelijkscontract daarvan de 

½ als lijftocht. Moeders lijftoebehoor is 347 Car gld 18 st 4 pl waard. Minus de ½ van de doodskosten 

à 103 Car gld 10 st resteert er 662 Car gld 1 st 4 pl. Vader zal zijn zoon Roelof Theekes (3) tot zijn 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan vermelde nalatenschap. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder 

 ½ portie in smakschip “de vrouw Alida” 

 een legerstede in de A-kerk, getekend nr 162. 

In de kantlijn: cessat zie qb fol 250 dd 4 december 1806. 

Fol 83v-84 – 28 januari 1788 – Hermannus Johannes Offerhaus, predikant te Winsum, maakt 

testament. Hij benoemt als mombers over zijn kinderen: zijn zwager de weledelgestrenge Mr. Jacob 
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Woldringh, secretaris van de Weeskamer, en zijn neef A.P. Driessen, gezworene van de Stad. 

Getekend en gezegeld dd 24 november 1784 toen Wiardus Siccama, Antoon Adriaan van Iddelinge, 

Hindrick Gockinga en Jan van Hoorn burgemeesters waren. 

Fol 84v-86v – 30 januari 1788 – Kapitein Pieter Durleu, gemachtigd dd 28 januari 1788 door Hilligjen 

Oomkes, weduwe van Johannes Sijlman, in leven predikant te Eexta, en A.R. Sijlman, predikant te 

Winschoten, Johannes Siertsema, predikant te Midwolderhamrik en Udo Ringels, vaandrig van het 

burgerlijke regiment te Groningen, voormond en voogden over hun kleindochter Susanna Helena 

Wilhelmina Sijlman, in echte verwekt door Mr. L. Sijlman en Elisabeth Sijlman, enige erfgenaam van 

deze 2, hebben overeenstemming over de nalatenschap van Joh. Sijlman, mede conform 

huwelijkscontract te Scheemda dd 2 augustus 1768. 

Weduwe H. Oomkes krijgt: 

 een beklemde boerenplaats te Nieuwolda, gebruikt door Habbo Sijbolt 

 een beklemde boerenplaats te Scheema, gebruikt door Egbert Harms, nu Henricus Mulder 

 1/3 deel ruw veen te Noordbroek, ongescheiden, waarvan de andere 2/3 behoort aan O. en 

J. Oomkes, achter de boerenplaats meijerwijze door Eltjo Tjapkes gebruikt 

 een huis te Eexta, gebruikt door de Med. Dr. Bijler 5/6 deel is 1666 Car gld 13 st waard 

volgens aankoop. 

 10550 Car gld, waaronder alle mobilia, achterstallige huren, verzegelingen, obligaties, 

kortom de gehele inboedel. 

 9000 Car gld als lijftocht. 

Na haar dood moet dit worden overgegeven aan juffer S.H.W. Sijlman of haar erfgenamen. 

Juffer S.H.W. Sijlman krijgt: 

 een onbeklemde boerenplaats te Oud Bonder Nieuwland in Oostfriesland, 83 grazen groot, 

meijerwijze door Jan Freriks Kruse gebruikt 

 1/5 deel in een boerenplaats mede op het Oud Bonder Nieuweland te Oostfriesland, 100 

grazen groot, onbeklemd in losse huur gebruikt door Geuke Wubben, de overige 4/5 zijn van 

de andere erfgenamen van wijlen Arius Adriani 

 een verzegeling van 2500 Car gld tegen 4% rente ten laste het Groninger Stadscomptoir dd 

20 augustus 1660, gecedeerd dd 7 september 1781 

 een verzegeling van 3000 Car gld tegen 3% rente ten laste van het comptoir van de provincie 

Stad en Lande, dd 24 februari 1783 

 een verzegeling van 600 Car gld tegen 3% rente ren laste van het comptoir van de provincie 

Stad en Lande, dd 15 maart 1784 

 een obligatie van 800 Car gld tegen 3¼% rente ten laste van rentmeester F. Sibinga, dd 11 

april 1781 

 een obligatie van 2000 Car gld tegen 3¼% rente ten laste van rentmeester F. Sibinga, dd 1 

februari 1782 

 het lijfstoebehoor. 

Zij betaalt de weduwe H. Oomkes 150 Car gld per jaar als lijfsgave. 
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Fol 86v-87v – 29 februari 1788 – Hindrik Jans Dijk, vader en boedelhouder, en Wolter Roelfs, 

Christiaan Timens en Egbert Roelfs, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij 

wijlen Aaltjen Roelfs in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader 

behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Roelf (3) en Remmert (1) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. 

Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan de Oudeweg, zijnde een 

karrenmennerij, met paard en wagens, slee en andere gereedschappen, gebruikt door hemzelf. 

Fol 87v-88v – 13 maart 1788 – Hinderikus Coops, vader, en Jan Sluiter, Hinderikus Coops en Jan 

Woldering, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Hinderika Crijns in 

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

Hij zal zijn kinderen Johanna (10) en Jan (8) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 537 Car gld 5 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan de noordkant van het Damsterdiep, 

door hemzelf bewoond. In de kantlijn: cessat in totum zie  qb fol 257v dd 14 september 1807. 

Fol 88v-91 – 28 april 1788 – Aaltjen Abels, weduwe van Jacob Alberts, boedelhoudster, Albert Jacobs, 

en Lute Groenman, Egbert Hardenberg, voormond en voogd over de minderjarige dochter van 

Andries de Bois bij wijlen Aaltjen Jacobs in echte verwekt, en koopman Conraad Verver, gemachtigd 

door medevoogd Jan Hanssen, hebben overeenstemming over de nalatenschap van grootvader Jacob 

Alberts, conform huwelijkscontract dd 31 maart 1761 in ongemeenschap van goederen. Door beide 

partijen is evenveel in het huwelijk ingebracht, winst en verlies zijn volgens huwelijkscontract 

gemeen. 1e Comparant krijgt de ½ van de boedel à 3366 Car gld 15 st 2 pl, 20 Car gld voor de 

doodskosten, en een kindsdeel à 1115 Car gld 11 st 6 pl als lijftocht. 

De weduwe krijgt hiervoor: 

 een recht van gereserveerd eigendom van 3000 Car gld over een ½ trekschuit, getekend nr 1, 

varend van Groningen naar Winschoten vv, ten laste van Anthonij Wilkens, met 155 Car gld 

achterstallige huur 

 een recht van gereserveerd eigendom van 1000 Car gld voor een huis aan de noordkant van 

het Zuiderdiep, ten laste van Anthonij Wilkens en vrouw, met 38 Car gld lopende huur 

 een recht van gereserveerd eigendom van 300 Car gld voor een behuizing aan de westkant 

van het Boterdiep bij het Klokhuisje, met 5 Car gld lopende huur 

 de mobilia ter waarde van 149 Car gld 17 st 

 de schulden à 136 Car gld 15 st 4 pl. 

Albert Jacobs krijgt: 

 een obligatie van 850 Car gld ten laste van Jan Oesten en vrouw te Beerta, met 28 Car gld 10 

st lopende rente. 

 een obligatie van 100 Car gld ten laste van Otto Warmink en Aaltje Harms, met 3 Car gld 14 

st lopende rente 

 130 Car gld in een obligatie van 1200 Car gld ten laste van Berend Oestens en Hilje Wijbes 

 3 Car gld 7 st 6 pl. 

Samen is de waarde 1115 Car gld 11 st 6 pl. De mombers krijgen: 
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 1070 Car gld in een obligatie van 1200 Car gld ten laste van Berend Oestens en Hilje Wijbes 

en 40 Car gld 5 st aan lopende rente 

 5 Car gld 6 st 6 pl. 

Totale waarde eveneens 1115 Car gld 11 st 6 pl. Het lijfstoebehoor à 39 Car gld is overgenomen door 

Albert Jacobs. 

Fol 91-92 – 14 juni 1788 – (Copia) Haitzen Haitsema en Trijntjen Jacobs (el), wonend te Groningen, de 

man ongezond, de vrouw gezond, maken testament. Indien man eerder overlijdt krijgt vrouw de ½ 

van de door hem aangewonnen goederen, kinderen de andere ½. Conform huwelijkscontract krijgt zij 

al ½ van de gezamenlijk aangewonnen goederen. Zij stellen als mombers bij hertrouwen van 

langstlevende aan Mons. Donko Zaagman, cipier van het Hove Provinciaal, koopman Pieter 

Grimminga te Groningen. Getekend en gezegeld te Groningen dd 10 juni 1786 toen Hindrik van 

Sijsen, Tjaart van Berchuijs, Berend van Iddekinge en … burgemeesters waren. 

Fol 92v-93v – 10 juli 1788 – Frans Hageman, vader, en Adam Vos, Jacob Wildringh en Remmelt 

Wolters, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Ida Abrahams in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel 

overtreft de profijtelijke, er is geen erfenis. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Ida 

(9) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. 

Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en hof buiten de Oosterpoort ten 

westen aan de weg, door hemzelf bewoond. 

Fol 93v-94v – 2 augustus 1788 – Jan Imges Zuidema, vader, en Hindrik Jans Dijk en Geert Harms, 

voormond en voogd over zijn minderjarige dochtertje bij wijlen Margjen Olgers Venema in echte 

verwekt, gemachtigd dd 28 juli 1788 door medevoogd Pieter Hindriks, hebben overeenstemming 

over de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Pietertjen (4) 

tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 10 st 4 pl. Doodskosten 

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

met voorwerk aan de Oudeweg, zijnde een karrenmennerij, met paard, slee, stortkar, wagen en 

waterwagen, door hemzelf gebruikt. 

Fol 94v-95 – 21 augustus 1788 – Gijsbert Branssen, vader en boedelhouder, en Jan Gerlofs, Evert 

Moltmaker en Christiaan Drewes, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige zonen bij wijlen 

Maria Gerlofs in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Schadelijke staat 

van de boedel overtreft de profijtelijke, er is geen erfenis. Vader zal zijn zonen Casper (5) en Jacobus 

(1) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. 

Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 1/3 deel van de behuizing bij de sluis, door 

hemzelf bewoond. 

Fol 95v-96 – 20 oktober 1788 – Harmannus Rassers, vader en Philippus Suirbier, Fredrik Rassers en 

Doije Reinders, voormond en voogden over zijn 10 minderjarige kinderen bij wijlen Anna Suirbier in 

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

Hij zal zijn kinderen Jan (25), Claasjen (24), Harmannus (23), Conraad (21), allen tot hun 25e, Anna 

(19), Grietje (17), beiden tot hun 22e, Jeltjen (15), Pieter (14), Ebeltjen (10) en Fennigjen (8), allen tot 

hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 153 Car gld 19 st 3 pl. 
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Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder een huis aan de oostkant van de Oude Ebbingestraat, door hemzelf bewoond. 

Fol 96v-97 – 27 oktober 1788 – Jannes Hooghuis, vader, en Jacobus Smit en Derk Fleisman, voogden 

over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Trijntje Olthoff in echte verwekt, gemachtigd door de 

voormond Isebrand Boerema, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 6 april 1777 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. 

Hij zal zijn kinderen Dievertjen (13), Hendrik (11), Dirkjen (5) en Epke (2) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 25 Car gld. Het li jftoebehoor, bestaande uit enig goud en 

zilver, is voor de pupillen. Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de oostkant van het Boterdiep, door hemzelf bewoond 

 een behuizing aan de oostkant van het Noorderkerkhof, meijerwijze gebruikt door C. Smidt 

 2 legersteden op het Noorderkerkhof en 1 in de Noorderkerk, getekend nr 224.  

In de kantlijn: volgens inventaris dd 13 juni 1803 hebben de pupillen uit de grootmoederlijke erfenis 

131 Car gld gekregen. 

Fol 97v-98v – Geertjen Berents, weduwe van Berent Gabriels, moeder, en Jacob Gabriels, Jan Jans de 

Vries en Ariaan Wolters, 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 Berendina (5) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

449 Car gld 19 st 1 pl, en 45 Car gld voor het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een behuizing met de beklemming van de moestuin, aan de oostkant van de 

straat buiten de Boteringepoort, door haarzelf bewoond. 

Fol 99-100 – 9 februari 1789 – Luichjen Berents, Jan Berents, Berent Berents, Siegjen Berents en Jan 

Holthuis (el), en Jacobus Smit, voormond gedurende de scheiding, en Jan Pieters, voogd over de 4 

minderjarige kinderen van Luichjen Berents bij wijlen Grietje Pieters in echte verwekt, allen 

erfgenamen van hun (groot)ouders Berent Luichjes en Marchjen Luichjes, hebben overeenstemming 

over hun nalatenschap. De boedel is 10026 Car gld 5 st waard. 

 Luichje Berents krijgt 2 kamers aan de noordkant van Pluimersgang. Waarde: 590 Car gld. 

Daarnaast 1289 Car gld 18 st 4 pl aan contanten. 

 Jan Berents krijgt een kamer aan de zuidkant van de Koppenzettersgang op eigen grond. 

Waarde: 360 Car gld. Daarnaast 2146 Car gld 11 st 2 pl aan contanten. 

 Berent Berents krijgt een obligatie van 700 Car gld ten laste van Gerardus Ottenhof en 

Aaltjen Barklag (el) en 1806 Car gld 11 st 2 pl aan contanten. 

 Siegjen Berents en Jan Holthuis (el) krijgen een kamer aan de zuidkant van de Pluimersgang, 

een kamer aan de noordkant van de Brouwersgang, een kamer aan de zuidkant van de 

Smakkersgang. Totale waarde 650 Car gld. Daarnaast 1856 Car gld 11 st 2 pl aan contanten. 

 De mombers krijgen 626 Car gld 12 st 6 pl. 

In de kantlijn: cessat voor Margje zie quit dd 7 januari 1790. 
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Fol 100v-101 – 12 maart 1789 – (Copia) Derk Jan Nauta maakt testament. Zijn erfgenamen zijn zijn 3 

kinderen bij wijlen Catharina Amelia Leuring in echte verwekt, namelijk Sophia Ernestina Christiana 

Nauta, Jan Regnier Nauta, en Johanna Margaretha Nauta, zonen en dochters gelijk. Hij benoemt tot 

executeurs testamentair en curatoren Mr. Jan Arnold Engelhard, Mr. Louis Bothenius Lohman, en de 

oom van de kinderen Gerlacus Leuring. Getekend te Groningen dd 17 juli 1778. 

Fol 101v-102v – 16 maart 1789 – Pietertjen Jochums, weduwe van Pieter Geerts Huisjemaker, 

moeder, en Claas Doijes, Johannes Hartman en Egbert Bakema, voormond en voogden over hun 

minderjarige dochter in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vade rlijke nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 28 augustus 1782 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de 

gehele boedel. Zij zal haar dochtertje Pietertje (4) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan 495 Car gld 10 st, en 34 Car gld voor enig lijfstoebehoor. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis aan de Reitemakersrijge, door haarzelf bewoond. In 

de kantlijn: zie nadere afkoop dd 8 maart 1798. Cessat omdat de pupil in het Burger Weeshuis is 

opgenomen dd 14 januari 1799. 

Fol 102v-103 – 26 maart 1789 – (Copia) Aafjen Oosting, weduwe van koster Willem Peppink, 

enigszins ziek, maakt testament. Erfgenamen in gelijke porties zijn conform huwelijkscontract haar 

kinderen Margijn Peppink, Jacob Peppink en Roelf Peppink. Zij stelt als mombers aan over haar 

minderjarige kinderen ouderling Lubbertus Scheltens, Mons. Willem Bronneger en haar 

meerderjarige zoon. Opgesteld te Groningen dd 26 februari 1789. In de kantlijn: volgens apostille dd 

21 maart 1789 zijn de mombers geconfirmeerd. 

Fol 103v-105 – 2 april 1789 – Gerardus Kloosterhuis, vader en boedelhouder, en Jacobus Buissing, 

Paulus Kloosterhuis en Wenssel Mossig, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij 

wijlen Alida Smits in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 8 april 1774 in ongemeenschap van goederen. Moeder heeft geen goederen 

aangebracht. De waarde van de boedel is 2614 Car gld 4 pl. Vader heeft 700 Car gld aangeërfd. De 

pupillen hebben recht op ½ van de meerwinst à 957 Car gld 2 pl, en 218 Car gld 18 st voor moeders 

lijfstoebehoor. Vader zal zijn kinderen Jannes (15), Margaretha Maria (12), Maria Johanna (7) en 

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

Dubieuze kredieten blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 de behuizing aan de oostkant van de Oude Ebbingestraat, door hemzelf bewoond 

 een legerstede in de ommegang van het koor van de Aa-kerk, getekend nr 575 

 een legerstede in de Aa-kerk zuidzijde, getekend nr 453. 

In de kantlijn: cessat voor de ¼ van Margaretha Maria zie quitantieboek van 1796 fol 107v.  Jannes is 

uitlandig, zijn deel is uitbetaald aan voormond J. Buissing, zie quitboek fol 125v. 

Fol 105-107 – 30 april 1789 – Jan Anthonij van Bergen, vader en boedelhouder, en Hero Ludolphs, 

Anthonij Conraad Pijlmel en Jan Geerts Timmer, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige 

kinderen bij wijlen Antje Jans Takens in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar 

nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 27 december 1773 in ongemeenschap van goederen. 

Moeder heeft ingebracht en aangeërfd 15964 Car gld 11 st 2 pl, vader 1524 Car gld. De boedel is nu 

5341 Car gld 12 st 2 pl waard, er is dus 12146 Car gld 19 st ingeteerd. De kinderen dragen hiervan de 

helft. De pupillen hebben dus recht op 9891 Car gld 1 st 6 pl. Vader zal zijn kinderen Trijntje (10) en 
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Jan (5) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan hun erfdeel. 

Dubieuze kredieten blijven mandelig. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder 

 een huis buiten het Klein Poortje, door hemzelf bewoond 

 een scheepstimmerwerf, mede aldaar 

 1/16 deel in het schip “de jonge Pieter van Bergen” 

 1/32 in het schip “Jan Boelens” 

 1/16 in het schip “de jonge Ecko” 

 1/12 in het schip “het welvaaren van het Oldambte”. 

Fol 107-109v – 4 mei 1789 – Anna Draper, met een machtiging dd 30 april 1789 van haar man Mons. 

Jan van Loon, Maria Draper en koopman Willem Wilkens (el), koopman Willem Wilkens, gemachtigd 

dd 18 oktober 1788 en 12 april 1789 door Med. Dr. Jan Draper en Juffer Brigittha Draper, Juffer 

Gezina Draper en Rudolph Draper, en Dr. E. Cremers en koopman David Noordhoff, voormond en 

voogd tijdens de scheiding over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Med. Dr. Gasper Draper bij 

wijlen Maria Anna Bouknegt in echte verwekt, samen erfgenamen van de genoemde ouders, hebben 

overeenstemming over hun nalatenschap. De boedel is 30176 Car gld waard, ieder krijgt 3772 Car 

gld. 

Anna Draper en Jan van Loon krijgen: 

 een obligatie van 1500 Car gld ten laste van Mons. Rudolph Draper 

 een verzegeling van 300 Car gld ten laste van Hindrik Benthem en vrouw, met 2 jaren rente à 

24 Car gld 

 886 Car gld 6 st 5 pl aan contanten 

 1061 Car gld 13 st 3pl die zij al hadden ontvangen. 

Maria Draper en koopman Willem Wilkens (el) krijgen: 

 2956 Car gld 1 st 4 pl die zij al hadden ontvangen 

 815 Car gld 18 st 4 pl aan contanten. 

Willem Wilkens namens Med. Dr. Jan Draper krijgt: 

 1338 Car gld 9 st 

 enige kredieten volgens boek à 2027 Car gld 19 st 6 pl 

 een obligatie van 400 Car gld ten laste van Rudolph Draper 

 5 Car gld 11 st 2 pl aan contanten. 

Willem Wilkens namens Brigittha Draper krijgt: 

 499 Car gld 9 st 4 pl die zij al had ontvangen 

 een obligatie van 1000 Car gld ten laste van Jan Hoving en vrouw, met een ½ jaar rente à 20 

Car gld 

 een obligatie van 1000 Car gld ten laste van Rudolph Draper 

 een verzegeling van 400 Car gld ten laste van Albert Jans Nieborg, met 16 Car gld rente 

 836 Car gld 10 st 4 pl aan contanten. 
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Gezina Draper krijgt: 

 209 Car gld 4 st die zij al had ontvangen 

 een obligatie van 1500 Car gld ten laste van kapitein P. Durleu en vrouw, met 2 ½ jaar rente à 

150 Car gld 

 een obligatie van 500 Car gld ten laste van weduwe Sladoot, met 2 ½ jaar rente à 50 Car gld 

 een obligatie van 300 Car gld ten laste van Roelf Jelkes Vos, met 2 ½ jaar rente à 28 Car gld 2 

st 4 pl 

 1034 Car gld 13 st 4 pl aan contanten. 

Rudolph Draper krijgt het ouderlijke huis op de hoek van de Oosterstraat aan het Diep, getaxeerd op 

8000 Car gld. 

De mombers krijgen: 

 een recht van gereserveerd eigendom van 5000 Car gld tegen 4% rente over de behuizing en 

houtstek op de hoek van de Oosterstraat bij de Boog ten laste van Rudolph Draper. 

 een restant koopschat van 1500 Car gld over een behuizing en schuur met de vaste 

beklemming van 24 grazen land in het karspel Noordwolde ten laste van Hindrik Haak Hzoon 

en vrouw, met 120 Car gld aan huur. 

 een restant koopschat van 600 Car gld over de behuizing van Albert Jans Nieborg, buiten het 

Klein Poortje, met een jaar huur à 24 Car gld 

 300 Car gld in contanten. 

Mandelig blijven 

 4 legersteden in de Martinikerk, getekend nr 8, 93, 110 en 277 

 de boeken zoals in de catalogus 

 dubieuze kredieten. 

In de kantlijn: zie staatboek dd 4 mei 1789. Cessat, zie quit boek dd 12 juli 1792. 

Fol 110-110v – 4 juni 1789 – Louisa Valois, moeder, en Jan Schoonbeek, Philippus Valois en Pieter 

Madiol, voormond en voogden over haar 4 minderjarige kinderen bij wijlen Theodorus Wijntjes  in 

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

gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jelis (21), Maria (14), Wilhelmus (12) en Bernhardus (10) tot hun 

22e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 240 Car gld 10 st. Doodskosten 

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

aan de zuidkant van de Vismarkt, door haarzelf bewoond. In de kantlijn: zie staatboek dd 4 oktober 

1792 voor de 3 oudsten. Cessat zie staatboek 1792 fol 266. 

Fol 111-112 – 8 juni 1789 – Koopman Jacobus Smit, gemachtigd dd 16 augustus 1788 van Hilligje 

Jacobs, weduwe van Derk Bril, stiefmoeder en boedelhoudster, en luitenant E. Bril en Jacob 

Goedhuis, voormond en voogd over hun minderjarige dochter, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap. Stiefmoeder behoudt de gehele boedel. De mombers krijgen 667 Car gld 6 st 

7 pl, en 50 Car gld voor het lijfstoebehoor. Zij neemt daarvoor een hypotheek tegen 4% rente op huis 

en kamer bij de Ebbingeboog, ten noorden aan het Diep. In de kantlijn: zie afkoop dd 11 maart 1782 

en staatboek dd 8 juni 1789. 
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Fol 112-113v – 2 juli 1789 – Philippus Paping, vader, en Alje van Deemter, Johannes Ernestus Krijthe 

en Derk Kempen, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Zusanna de Wit 

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

boedel. Hij zal zijn kinderen Engelbert (19), Maria (14), Jan (10) en Bernardus (5) tot hun 20e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 6497 Car gld 11 st 4 pl. Mandelig blijven 

 200 Car gld wegens een boek met gouden beslag, een kruis en een boot, beiden met 

diamanten, en een chitzen rok, alles toegewezen aan de pupil Maria, mits de anderen 

worden gecompenseerd. 

 18 jukken onverscheiden land te Vliedorp, met een jaarhuur van 45 Car gld. 

 1/3 deel van 7 jukken land, mede aldaar, met een jaarhuur van 5 Car gld 16 st. 

 een hof buiten de Herepoort in de Baresteeg, door vader gebruikt.  

In de kantlijn: de beide mandelige percelen hebben 1390 Car gld 14 st opgebracht, dus voor de 

pupillen 695 Car gld 7 st. 

Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de noordkant van de Vismarkt, 

door hemzelf bewoond. In de kantlijn: cessat voor de 2 oudste pupillen, zie quit boek dd 24 

november 1796. 

Fol 114-114v – 9 juli 1789 – Frerick Hindricks Menckes, Else Wessels Kraijenborg, voormond en voogd 

over de minderjarige dochter van wijlen Jan Watzes bij wijlen Renske Haickes, en Seine Bernardus 

Groenewold, voor zichzelf en als legitimus tutor over zijn minderjarige dochter bij wijlen Geesje 

Haickes Tholes in echte verwekt, samen erfgenamen van hun grootvader Haicke Tholes, hebben 

overeenstemming over zijn nalatenschap. De boedel is 400 Car gld waard. 2e Comparanten krijgen de 

gehele boedel. 1e comparanten krijgen dd 1 mei 1790 200 Car gld. In de kantlijn: cessat, zie staatb dd 

23 mei 1791. Cessat quitantieboek fol 147v. 

Fol 115-115v – 9 juli 1789 – Seine Bernardus Groenewold, vader en boedelhouder, en Frerick 

Hindriks Menckes, koopman Jan ten Post en Jan Jansen Aickens, voormond en voogden over zijn 

minderjarige dochter bij wijlen Geesje Haickes Tholes in echte verwekt, hebben overeenstemming 

over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Maicke (3) tot haar 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 574 Car gld 16 st. Het lijfstoebehoor is 

voor de pupil (in de kantlijn: het lijfstoebehoor is grotendeels verkocht). Vader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een huis aan de noordkant van het Damsterdiep, door hemzelf 

bewoond. In de kantlijn: cessat voor de pupil, zie quitboek fol 128 dd 3 mei 1798. 

Fol 116-117 – 23 juli 1789 – Hindrikjen Thiessen, weduwe van Jan Oosting, moeder en 

boedelhoudster, en Wolter Papinck, Hindrik Jans Haverbult en Jonas Horendijk, voormond en 

voogden over hun 4 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de 

vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Thies Jans (15), 

Albert Jans (8), Geert Jans (6) en Jan Hindrik (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 1673 Car gld 9 st. Het lijfstoebehoor is voor de kinderen.Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder 

 een huis aan de westkant van het Schuitendiep, door haarzelf bewoond 

 een huis ernaast, meijerwijze gebruikt door burgerluitenant L. Bolt 
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 2 kamers aan de singel, meijerwijze bewoond, de ene door Suikke Jans, de ander door de 

weduwe van Kars Huiberts 

 een schip met toebehoor. 

In de kantlijn: cessat voor Thies Jans zie quitboek fol 125 dd 22 februari 1798. W. Papink overleden, 

in zijn plaats aangesteld Roelf Lukas te Haren dd 9 maart 1795. Cessat voor Geert Jans zie quitboek 

fol 233 dd 2 februari 1804. Albert Jans overleden in 1795. 

Fol 117-118 – 1 oktober 1789 – Jantjen Temmen, weduwe van Cornelis Doornbosch, moeder, en 

Wicher Pieters, Pieter Temmen en Adriaan Suimering, voormond en voogden over hun 3 

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

conform huwelijkscontract dd 21 mei 1761 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 6469 Car 

gld 2 st 4 pl waard. Moeders aangeërfde goederen zijn 3105 Car gld waard. Ten voordele van de 

pupillen daarmee 3364 Car gld 2 st 4 pl. Zij zal haar kinderen Pieter (23) tot zijn 23e, en Berentje (18) 

en Pietertje (8) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan hun erfdeel. 

Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Mandelig blijft een pretentie van 200 Car gld ten laste 

van de erven van Klaas Smit. Mowder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een huis aan de noordkant buiten de A-Poort, door haarzelf bewoond. 

 een pakhuis aan de noordkant buiten de A-Poort, gebruikt door haarzelf en H. Ellens. 

 een kamer in de Sledemennerstraat mandelig met P. Themmen, meijerwijze bewoond door 

Gerrit Geerts 

 10 grazen land onder Hoogkerk, gehuurd door Christiaan Gerben 

 12 grazen land onder Hoogkerk onder het Stadshamrik gelegen, gehuurd door Hans Gerbens  

 een recht van gereserveerd eigendom van 1000 Car gld over een voorwerk buiten de A -Poort 

ten laste van Hindrik Joesten 

 een legerstede in de A-kerk getekend nr 411. 

Fol 118v-119v – 8 oktober 1789 – Jacoba Rebecca Fruitier, weduwe van fiscaal-generaal van de 

provincie Friesland Pijbo Talma, maakt testament. Erfgenamen over de goederen waar zij volgens de 

stadswetten niet over mag beschikken zijn haar 3 zonen Jacobus Nicolaas, Sjoert Gerardus en Aritius 

Sibrandis Talma, elk in gelijke delen. Erfgenamen van de goederen waarover zij wel zelf mag 

beschikken zijn alleen de jongste zonen Sjoert Gerardus en Aritius Sibrandis  of de langstlevende 

alleen en sluit ze haar oudste zoon uit. Zij benoemt tot executeurs testamentair haar broer 

gecommiteerde raad J. Fruijtier, majoor ingenieur R. Rummerink en hoofdman W. de Sitter. Zij 

benoemt dezelfden tot voorstanders over haar jongste 2 zonen. Getekend te Groningen dd 17 

december 1786. 

Jacoba Rebecca Fruitier, weduwe van fiscaal-generaal van de provincie Friesland Pijbo Talma, past 

haar testament van 17 december 1786 aan. Zij vervangt haar broer Jacobus Fruijtier door luitenant 

Evert Brill. Getekend te Groningen dd 7 september 1789. 

Fol 120-121 – 10 oktober 1789 – Harmannus Ellens, vader, en Berent Engelhart, Paulus Ellens en 

Jurjen Takens, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Joukje Sippes in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, volgens testament te Leeuwarden 

dd 18 jui 1772, waarin vermeld dat de pupillen recht hebben op 1/3 van de erfenis  à 5470 Car gld 19 

st 4 pl. Vader zal zijn kinderen Froukje (17), Johannes (15) en Annigjen (13) tot hun 20e onderhouden 
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en laten onderwijzen. Een deel van het lijfstoebehoor is voor de kinderen. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen, waaronder 

 een huis buiten de A-Poort, door hemzelf bewoond 

 een huis aan de noordkant van het diep, meijerwijze bewoond door Wijbe Johannes  

 een voorwerk, door hemzelf gebruikt 

 17 grazen land tussen het Drentse Laan en het Hoendiep, gebruikt door Jan Geerts  als losse 

meijer 

 24 grazen land aan de Leegeweg, door Geert Berents onder beklemming gebruikt 

 een recht van gereserveerd eigendom van 3000 Car gld over een trekschuit van het veer 

buiten de A-Poort, getekend nr 11, bevaren door Geert Woldering 

 een eigendomsrecht van 1000 Car gld over het huis van Luiken Hansen buiten de A-Poort aan 

de zuidkant van het Hoendiep 

 een legerstede in de A-kerk, getekend nr 412 

 een zitplaats in de A-kerk 

 een reversaal van 2300 Car gld ten laste van Jacob Ellens te Kollum 

 een reversaal van 686 Car gld ten laste van Ite Johannes te Kollum 

 een reversaal van 606 Car gld ten laste van Jakle Ipema. 

Fol 121v-122 – 10 oktober 1789 – Frans Christiaan Hetterscheij, vader, en Jan Bredee, Jan Schreuder 

en Louis Samuel Becherer, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen 

Bernardina Theunissen, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn dochter Johanna Margaretha (13) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan 450 Car gld. Het lijfstoebehoor is voor het kind. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen. 

Fol 122-123v – 19 oktober 1789 – Hotze van der Pers, vader en boedelhouder, en Casper Stemmer en 

vaandrig Gerardus Johannes Gersonius, voormond en voogd over zijn 3 minderjarige kinderen bij 

wijlen Rensjen Freerks in echte verwekt, beiden gemachtigd dd 14 otober 1789 door medevoogd Jan 

Chistiaans, en nog Anna van der Pers en Gerrit Hindrik Marring (el), hebben overeenstemming over 

de moederlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 13 augustus 1768 in ongemeenschap 

van goederen. Vader heeft 4000 Car gld ingebracht, moeder heeft aangeërfd 11833 Car gld. De 

boedel is 8690 Car gld 7 st waard. Er is dus 7142 Car gld 13 st ingeteerd. De kinderen dragen daarvan 

de ½. Moeders erfenis is dus 8261 Car gld 13 st 4 pl. Anna van der Pers heeft recht op ¼ deel, de 

mombers ¾ deel. Vader zal zijn kinderen Fredrik (15), Edse (12) en Albert (5) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan hun erfdeel. Het lijfstoebehoor à 461 

Car gld 10 st 7 pl is voor de pupillen. Mandelig blijft: 

 een recht van gereserveerd eigendom van 600 Car gld over een stal en kamer ten laste van 

Berent Krook 

 een pretentie van 73 Car gld 5 st 1 pl ten laste van Jantje Kremers 

 een pretentie van 41 Car gld 9 st 3 pl ten laste van koopman Ritzema. 

Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een behuizing aan de westkant van de Nieuwe Ebbingestraat, door hemzelf bewoond 
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 een kamer aan de oostkant van het Schuitendiep in de Brouwersgang,meijerwijze bewoond 

door Hindrik Pieters 

 een kamer aan de noordkant van de Rozenstraat, meijerwijze gebruikt door Valentijn Jans  en 

vrouw 

 een kamer aan de noordkant van de Rozenstraat, meijerwijze gebruikt door Hindrik Daalman 

en vrouw. 

In de kantlijn: cessat voor Freerk en Edde van der Pers zie qb fol 215 Ao 1802. 

Fol 124-124v – 29 oktober 1789 – Aldert van Duinen, vader en boedelhouder, en Jan van Duinen, 

Claas Weerdtman , voormond en voogd over zijn minderjarige zoon bij wijlen Claasjen Jelijs van Delft 

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

boedel. Hij zal zijn zoon Geert (5) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 91 Car gld 12 st 4 pl. Doodskosten vereffend met een deel van het lijfstoebehoor, het 

overige is voor de pupil. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis aan de oostkant van het Schuitendiep bij de Poelepoortenboog, door hemzelf 

bewoond 

 een kamer daarachter 

 een kamer in de Hopmanssteeg. 

Fol 125-126 – 2 november 1789 – Trijntje Sijgers en Roelf Roelfs Mulder (el), moeder en 

boedelhoudster, en Albert Geerts Spiets, Mekke Jurjens, voormond en voogd over haar 2 

minderjarige kinderen bij wijlen Albertus Jans Spiets in echte verwekt, hebben overeenstemming 

over de nalatenschap van de grootouders Jan Alberts Spiets en Geesjen Derks. De boedel is verkocht 

en heeft 3165 Car gld 1st opgeleverd. Moeder krijgt daarvan ¼ deel, de voorstanders ¾ deel. Moeder 

krijgt: 

 de vaste beklemming van 6 grazen land buiten de Boteringepoort achter de Rijskampen voor 

201 Car gld 

 590 Car gld 5 st 2 pl aan contanten. 

De pupillen krijgen 2373 Car gld 15 st 6 pl, die moeder op 1 mei 1790 zal betalen. Goud en zilver blijft 

mandelig. In de kantlijn: zie afkoop dd 25 juli 1776 en staatboek van heden.  

Fol 126 – 9 november 1789 – Testament van Nandina Frederica Amsingh, weduwe van Leendert van 

Rijn is abuisievelijk geregistreerd in het staatboek, zie aldaar op fol 190. 

Fol 126-127 – 12 november 1789 – Trijntje Alders en J. Meijer (el), Geertruida Alders en Warner 

Emmes (el), en luitenant P. Roelfzema, voormond gedurende de scheiding, Medicinae Doctor C. 

Allardi, voogd gedurende de scheiding over de 3 minderjarige kinderen van Jan Hindrik Schuurman 

bij wijlen Fennigje Alders in echte verwekt, allen erfgenamen van grootvader Pieter Alders, hebben 

overeenstemming over zijn nalatenschap. 

 Trijntje Alders en Warner Emmes (el) krijgen een behuizing aan de westkant van het 

Schoolholm voor 2400 Car gld, de rest in contanten 

 Geertruida Alders en Warner Emmes (el) krijgen een behuizing in de Peperstraat voor 661 

Car gld, 3 kamers in de Koningsgang voor 275 Car gld 11 st, de rest in contanten 
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 de voorstanders krijgen een verzegeling van 800 Car gld ten laste van Eildert Tjarks, een 

obligatie van 150 Car gld ten laste van B.C. Rösingh en 598 Car gld 10 st 1 du in contanten. De 

erfenis van grootmoeder Annigje Hondebeek is al door Jan Hindrik Schuurman en Fennigje 

Alders genoten. 

Het lijfstoebehoor is verdeeld. In de kantlijn: zie staatboek dd 12 november 1790. 

Fol 127-128v – 12 november 1789 – Izaäk Rudolphs Löscher, vader en boedelhouder, en Pieter 

Jacobs, David Davids en Roelf Jacobs, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij 

wijlen Annigjen Jacobs in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract 28 december 1771 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn kinderen Jacob (11), Barber (8) en Rudolph (5) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 2127 Car gld 5 st 4 pl, en 30 Car gld voor het lijfstoebehoor, en 

15 Car gld voor de spaarpot van de kinderen (in de kantlijn: deze som is verhoogd met 220 Car gld 

wegens een ontdekt abuis). Doodskosten vereffend met een deel van het lijfstoebehoor. Dubieuze 

kredieten blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing met 2 kamers aan de westkant van de Nieuwe Boteringestraat, door hemzelf 

bewoond 

 de beklemming van 19 ½ grazen land onder Selwerd 

 de beklemming van 13 ½ grazen land aan de Korreweg 

 6 grazen land onder Selwerd 

 een behuizing aan de oostkant van de Nieuwe Boteringestraat, meijerwijze bewoond door 

David Lauffers 

 een behuizing aan de westkant van de Nieuwe Kijk in t Jatstraat, meijerwijze bewoond door 

Derk Samuels. 

Fol 128v-130 – 30 november 1789 – Fennigjen Ottenhoff, weduwe van Wilke Munnicks, moeder en 

boedelhoudster, en Jan Munnicks, Berent Ottenhoff en Evert Munnicks, voormond en voogden over 

hun 3 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke 

nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 26 juli 1777 in gemeenschap van goederen en 

ongemeenschap van aangeërfde goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen 

Fennigje (9), Anna Maria (4) en Jan (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De boedel is 

197 Car gld 2 st 3 du waard. Moeder heeft aangërfd 350 Car gld. Er is alleen enig zilver voor de 

pupillen. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder 

 een behuizing aan de oostkant van de Oude Kijk in t Jatstraat, door haarzelf bewoond 

 een pakhuis Achter de Muur naast deze behuizing, door haarzelf gebruikt.  

Fol 130-131v – 17 december 1789 – Jan Sibon, vader, en Jan Lubbers, Hindrik van Schagen en Jannes 

Proost, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Maria Lubbers  in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De boedel is 800 Car gld 1 st waard. De 

pupillen krijgen daarvan de ½.Vader zal zijn kinderen Anna (19), Jan (17), Mijke (13) en Emmerens (6) 

tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan dan hun erf deel. 

Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader behoudt de gehele boedel. Hij krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder 
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 een behuizing in de Butjesstraat, getaxeerd op 1100 Car gld 

 een behuizing in de Kleine Butjesstraat, getaxeerd op 500 Car gld 

 een kamer in de Smakkersgang, getaxeerd op 300 Car gld 

 een kamer in de Bredegang, getaxeerd op 50 Car gld 

 2 kamers mede aldaar, getaxeerd op 350 Car gld. 

Fol 131v-135v – 18 januari 1790 – Jelijs Tjarks maakt testament. Zijn erfenis zal in 5 gelijke delen gaan 

naar zijn kinderen. Zijn dochters Anna Wijntjes, vrouw van Pieter Maddiol, en Helena Wijntjes, vrouw 

van Jan Schoonbeek, krijgen gedurende het leven van hun echtgenoten wel de revenuen maar niet 

het eigendom, als de echtgenoten eerder sterven dan krijgen zij het eigendom. Het erfdeel van zijn 

innocente dochter Anna Wijntjes gaat naar zijn schoondochter Geertruid Creemers, weduwe van 

Tjark Wijntjes. Dat geldt ook voor de erfenis die haar zoon krijgt. Geertruid Cremers zal curator van 

Anna Wijntjes zijn en haar haar leven lang onderhouden. Deze tekent daarvoor mee. Hij benoemt tot 

curatoren over de kinderen van wijlen zijn zoon Theodorus Wijntjes, en over Anna en Helena 

Wijntjes, gedurende het leven van hun echtgenoten, de kooplieden Willem Wilkens en D. Noordhoff. 

De revenuen van het erfdeel van de kinderen van wijlen Theodorus Wijntjes worden gedurende het 

leven van hun moeder jaarlijks uitgekeerd. Getekend te Groningen dd 29 juli 1789. Getuigen: W.J. 

Lauwes, W. Warren en Geertruid Creemers. Gezegeld te Groningen dd 2 augustus 1789 toen Eilke 

Eger Tamminga Sickinghe, Wijtzius Hindrik Lohman en Albert Hindrik van Swinderen burgemeesters 

waren. Het origineel was op perkament geschreven in met een zegel in groen was bekrachtigd. 

Getekend te Groningen dd 16 januari 1790 door O.G. Veldtman, rechter te Scharmer. 

Fol 135v-137v – 25 januari 1790 – Sibilla Kolmans, weduwe van Lazarus Freriks, moeder en 

boedelhoudster, en Benjamin Freriks, Izaak Modell en Moses Freriks, 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 Lazarus Lazarus Cohen (4) tot zijn 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 300 Car gld 4 du. Doodskosten 

vereffend met een deel van het lijfstoebehoor, de rest is voor de pupil.  Moeder krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een behuizing aan de westkant van de Heerestraat, door haarzelf 

bewoond. 

Fol 137v-141v – 18 februari 1790 – Ouderling Lubbartus Scheltens, vader, en Dns. Bernardus 

Liefstink, Dns. Henrikus Alers en koopman Alle van der Veen, voormond en voogden over zijn 4 

minderjarige kinderen bij wijlen Geertruida Liefstinck in echte verwekt, hebben overeenstemming 

over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 8 januari 1766 in ongemeenschap van 

goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Vader heeft 1500 Car gld ingebracht en 3000 Car gld 

aangeërfd. Moeder heeft 1500 Car gld ingebracht en 2278 Car gld 15 st aangeërfd. De boedel is nu 

1955 Car gld 7 st waard. Er is dus 6323 Car gld 8 st ingeteerd, de kinderen dragen daarvan ½. De ½ 

doodskosten zijn 75 Car gld. Er resteert voor de pupillen 542 Car gld 1 st. Vader zal zijn kinderen 

Reinder (24) tot zijn 24e, Willem (18), Schelto (15) en Martha (6) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan hun erfdeel. Lijfstoebehoor is voor de pupillen. Onzekere 

kredieten blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan 

de noordkant van de Vismarkt, door hemzelf bewoond. In de kantlijn: deze is geannuleerd en 

vernietigd door Burgemeesters en Raad op verzoek van Lubbartus Scheltens dd 11 november 1790. 
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Fol 141v-143 – 18 maart 1790 – Jantje Stuvig, weduwe van Cornelis Rooda, moeder en 

boedelhoudster, en Bernhard Dijken, Lambertus Stuvig en Frerik Dieters, voormond en voogden over 

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

nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Moeder zal haar dochter Geertruida (16) tot haar 

18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 191 Car gld 17 st 2 du. Uitstaande 

kredieten blijven mandelig. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan de westkant van de Stoeldraaiersstraat op 

eigen grond, door haarzelf bewoond. 

Fol 143-144v – 8 april 1790 – Jan van Lijnen, vader, en Hindrik Copinga, Pieter Tiddes en Klaas 

Sobring, voormond en voogden over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Catharina Nieland in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 24 

maart 1768 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen 

Bastiaan (21), Hindrikje (19), Trijntje (14), Derkje (11) en Janna (6), de eerste 2 tot hun 22e, de 

laatsten tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 980 Car gld 3 st 4 

du. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de westkant van de Nieuwe Boteringestraat op de hoek van de Leliestraat, 

bewoond door hemzelf 

 een behuizing mede aldaar op de andere hoek, ook bewoond door hemzelf 

 een hof in de Rozenstraat, gehuurd door de heer Mirosits. 

In de kantlijn: cessat voor Bastiaan zie quitb dd 21 januari 1796. 

Fol 144v-145v – 8 april 1790 – Klaas Weertman, Martinus Cordovius en Alle van Duinen, voormond 

en voogden over de minderjarige zoon van wijlen Jacob Jans van Delft bij wijlen Engelina Christiaans 

in echte verwekt, en Jan van Delft, Willem Groen en David Noordhoff, voormond en voogden over de 

minderjarige zoon van Adam Groen bij wijlen Fenna Jacobs van Delft in echte verwekt, erfgenamen 

van wijlen Engelina Christiaans, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De boedel is 2023 

Car gld 18 st waard. 1e Comparanten hebben recht op 2/3, 2e comparanten op 1/3. 1e comparanten 

krijgen het eigendom van de goederen waaronder 

 een kamer in de Pluimersgang, gekocht voor 470 Car gld 

 en woning bij de St. Jansboog, gekocht voor 365 Car gld 

 een recht van gereserveerd eigendom van 400 Car gld over de woning in de Pluimersgang 

van Hindrik Jans Kijft en vrouw 

 een dito van 400 Car gld over de woning aan het Damsterdiep in het Snorrigjen van Albert 

Waaker en vrouw. 

In de kantlijn: cessat zie staatboek dd 4 maart 1790. 

Fol 145v-147 – 8 april 1790 – Jan Willem Wolthuis, vader en boedelhouder, en Olchert Haijkens en 

Jan Foppes, voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Jantjen Harms Reints in echte verwekt, de 

eerste met volmacht van voormond Reint Harms, hebben overeenstemming over de moederlijke 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoon Willem (7) tot zijn 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 25 Car gld 3 st 5 di. Het lijfstoebehoor is voor de zoon. 

Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 
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 ½ trekschuit, varend van Groninger naar Winschoten vv, getekend nr 3, met het paard en 

annexen 

 een behuizing en kamer in de Kleine Steentilstraat met een grondpacht van 1 Car gld 17 st 4 

du aan de rentmeester van de goederen van de predikanten. 

Ingevoegd briefje bij fol 145v-146: Boekhouder W.A. Crone attesteert dat C. de Nijs door de R.K. 

Armstaat wordt gealimenteerd. 

Fol 147v-149 – 15 april 1790 – Jan Berents Schreuder, vader, en Harmannus Zuidman, Albertus 

Meulman en Jan Zuidman, voormond en voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Albert 

Spanjer en Anna Zuitman in echte verwekt en door Jan Berents Schreuder conform apostille dd 7 

februari 1786 als de zijne aangenomen, alsmede over het 3 kind door 1e comparant bij wijlen Anna 

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

gehele boedel. Hij zal de kinderen Harmannus (10), Albertus (7) en Elisabet (4) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 40 Car gld 7 st. Doodskosten vereffend 

met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing of 

smederij in de Oude Kijk in ’t Jatstraat, door hemzelf gebruikt.  

Fol 149-150 – 29 juli 1790 – Grietje Snor, weduwe van Jan Wendels, moeder, en Jan Welbergen, 

Philippus Wilkes en Mattheus Westerling, 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 Grietje (17) tot haar 20e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 205 Car gld 5 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt 

het eigendom van de goederen waarondereen behuizing aan de zuidkant van de Nieuwstad, door 

haarzelf bewoond. In de kantlijn: cessat zie quittantie dd 12 januari 1797. 

Fol 150-151 – 29 juli 1790 – Johannes Bernardus Smit, vader, en Philippus Valois, Anthonij Kuen en 

Harmannus Smit, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Tomina Smit in 

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

Hij zal zijn kinderen Alegonda (20), Johannes (16) en Catharina (15) tot hun 20e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 73 Car gld 8 st 4 du. Het lijfstoebehoor is voor de 

pupillen. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan de zuidkant van 

de Kromme Elleboog, door hemzelf bewoond. 

Fol 151-152 – 4 oktober 1790 – Albert Woldendorp, vader, en Egbert Huisman, Willem Luninge en 

Adolf Geersinga, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Alberdina 

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

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Anna Catharina (15) en Roelf (10) tot hun 20e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 181 Car gld 19 st. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de westkant van de Nieuwstad, door hemzelf bewoond 

 een kamer in de Nieuwstad 

 een kamer in de Keerweer. 

In de kantlijn: cessat voor Anna, hebbend een dochters deel ontvangen, zie quitantieboek pag 193. 

Cessat voor Roelf hebbend een zonen deel ontvangen, zie quitb fol 234. 
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Fol 152v-154 – 7 oktober 1790 – Grietje Jans Beerlink, moeder, en Lammert Claassen, Jan Beerlink en 

Gerrit Geerts, voormond en voogden over haar 2 minderjarige kinderen bij wijlen Jacob Claassen in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vadelijke nalatenschap, conform huwelijkscontract 

dd 3 juni 1786 en testament dd 29 april 1788. De boedel is 1374 Car gld 14 st 6 du waard. Moeder 

heeft volgens huwelijkscontract en testament recht op 500 Car gld. De rest wordt 50-50 verdeeld. Zij 

behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Geesje (4) en Jacobje (2) tot hun 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 437 Car gld 7 st 3 du. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis en tuin, met een grondhuur voor de tuin van 15 Car gld 18 st 6 du aan het H.G. 

Gasthuis, door haarzelf gebruikt 

 het eigendom van 4 grazen land te Zuidwolde in onverscheiden 8 grazen. 

Fol 154-155 – 14 oktober 1790 – Laurens Hanegraad, vader, en Jacob Wijtes, Hindrik Bijlevelt en 

Casper Steenhuisen, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Trijntje Wijnstok 

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

boedel. Hij zal zijn zoon Harmannus (2) tot zijn 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 15 Car gld. Het lijfstoebehoor is overgenomen door vader. Vader krijgt het eigendom van 

de goederen waaronder een behuizing aan de westkant van de Haddingestraat, door hemzelf 

bewoond. In de kantlijn: cessat zie quitb dd 16 januari 1792. 

Fol 155-156v – 18 november 1790 – Koopman Pieter Winter, vader en boedelhouder, en Hindrik Vos, 

Dns. Jan Ernst Winter en brouwer Arent Vos, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige dochters 

bij wijlen Catharina Vos in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 20 oktober 1785 in ongemeenschap van goederen. Vader behoudt de 

gehele boedel. Vader zal zijn kinderen Hinderika (5) en Catharina (4) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan voor moeders aangebrachte goed en ½ winst  een bedrag 

van 2886 Car gld 14 st 4 du. Dubieuze kredieten blijven mandelig. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de westkant van Oude Ebbingestraat 

 een stuk land te Menneweer onder Wierhuizen, meijerwijze gebruikt door de weduwe van 

Albert Hindriks, mandelig met de voormond 

 een aandeel in een stuk land te Uithuizermeeden aan de Hooilandsweg, mandelig met de 

voormond. 

Fol 157-159 – 30 december 1790 – (Copia) Jantje Jacobs, vrouw van Conraat Lankhorst, maakt 

testament. Erfgenamen zijn haar dochter Grietje van Delden, haar kleindochter Jantje van Delden, 

dochter van haar zoon wijlen Hinderk van Delden en zijn nog levende vrouw Aaltje Douwes Ridder en 

de kinderen van haar dochter Sara van Delden en Gerrijt ten Cate (el). Het lijfstoebehoor en de rente 

van het deel voor genoemde kinderen is voor Sara van Delden en Gerrijt ten Cate. Voorstanders over 

Jantje van Delden zijn haar man Conraat Lankhorst en Jan Doedes Cremer, gedurende de scheiding 

vervangt Klaas G. Bleeker haar echtgenoot. Sara van Delden en Gerrijt ten Cate administreren voor 

hun eigen kinderen. Uit de erfenis van deze kinderen moet 67 Car gld worden betaald aan Grietje van 

Delden ter voldoening van een handschrift dd 31 januari 1779. Getekend en gezegeld te Groningen 

dd 12 maart 1783 toen Wijardus Siccama, Cornelis Tjassens, Lucas Trip en Hindrik Gockinga 

burgemeesters waren. 
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Fol 159v-161v – 10 februari 1791 – Ouderling Lubbartus Scheltens, vader, en Dns. Bernardus 

Liefstink, Dns. Henrikus Alers en koopman Alle van der Veen, voormond en voogden over zijn 4 

minderjarige kinderen bij wijlen Geertruida Liefstink in echte verwekt, rectificeren de afkoop dd 18 

februari 1790. De schadelijke staat overtreft de profijtelijke met 28827 Car gld 13 st 5 du. Er is dus 

niets voor de pupillen. Vader zal zijn kinderen Reinder (25), Willem (19), Schelte (16) en Martha (7) 

tot hun 25e onderhouden en laten onderwijzen. Lijfstoebehoor is voor de pupillen. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan de noordkant van de Vismarkt, door 

hemzelf bewoond. 

Fol 161v-164 – 10 februari 1791 – Antje Pieters Termunt, moeder en boedelhoudster, en Egbert 

Aarman, Claas Noordhoff en Jacob Broeksmit, voormond en voogden over haar 2 afwezige zonen bij 

wijlen Jan Edsges Mindeleij in echte verwekt, en Berent Hamsing, Michiel Kunner en Berent Hamsing, 

voormond en voogden over de afwezige zoon van Jan Edskes Mindeleij bij wijlen Amelia Berents in 

echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. 1e Comparant behoudt de 

gehele boedel. De mombers van haar afwezige zonen Pieter (30) en Lubbertus (28) krijgen 300 Car 

gld 4 st. De mombers van haar stiefzoon Edske (43) krijgen 150 Car gld 1 st en 4 Car gld voor moeders 

goed. 1e Comparant leent deze bedragen tegen 4% rente. 1e Comparant krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een huis staande Achter de Muur tussen de Ebbinge- en Boteringestraat, door 

haarzelf bewoond. In de kantlijn: cessat voor de afwezige zoon Edske, zie quitboek dd 25 juni 1795. 

Vermelde afwezigen Pieter en Lubbertus hebben van hun overleden broer Edske aangeërfd 51 Car 

gld 8 st 4 du. Zie quitboek fol 115. 

Ingelast briefje tussen fol 162v en 163: Reinder de Graaf in oktober 1797 afkoop, de verzegeling 

moet nog. Dn. J.J. Creemer, P. de Jager, Willem Wilkens, Secr. Tjassens als administratoren in de 

boedel van Walregt [?]. 

Fol 164-165 – 14 februari 1791 – Harm Franssen, vader en Jan Huges, Holsbargen en Albert Huges, 

voormond en voogden over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Huges in echte verwekt, 

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

kinderen Henrika (19), Ida (15), Francina (12), Hugo (9) en Gerrit (5) tot hun 20e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 150 Car gld. Het lijfstoebehoor is voor de pupillen. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een huis aan de westkant van de Gelkingestraat, 

door hemzelf bewoond. In de kantlijn: cessat voor Ida en Francina, zie qb fol 259 dd 17 mei 1806.  

Fol 165-166v – 14 april 1791 – (Copia copiae) Jan Gerrijts Holthuijs maakt testament. Hij benoemt als 

executeurs testamentair en curatoren over zijn minderjarige kinderen zijn zwagers Hindrik Tromp en 

Jacob Bloemhof, en koopman Rijke G. Rijkens. Hij vraagt de laatste om zijn kinderen in zijn 

kostwinning te laten verblijven. Getekend te Groningen dd 11 maart 1791. Geaccordeerd door de 

weeskamer dd 24 maart 1791, de executeurs geconfirmeerd dd 31 maart 1791. 

Fol 167-168v – 21 april 1791 – Jan Willems, stiefgrootvader en boedelhouder van zijn overleden 

vrouw Hindrikjen Koerts, en Conraat Lamberts en Hindrik Harms, voorstanders overs de 2 

minderjarige dochters van wijlen Geesjen Willems, dochter van Hindrikjen Koerts bij Coenraat 

Grashuis in echte verwekt, hebben overeenstemming over de grootmoederlijke nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 26 december 1749 in gemeenschap van goederen. De boedel is 223 

Car gld 7 st waard. Hiervan krijgt 1e comparant ½ en een kindsdeel, dus ¾. De mombers krijgen ¼, dus 

55 Car gld 16 st 6 du. Daarnaast 14 Car gld 10 st 2 du voor het lijfstoebehoor. 1e Comparant krijgt het 
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eigendom van de goederen, waaronder een hof buiten de Heerepoort in de Brandenburgersteeg, 

met een grondpacht van 3 Car gld 12 st aan Dr. Draper. In de kantlijn: Hinderkje overleden en cessat 

voor Janna zie qboek fol 169 dd 27 maart 1800. 

Fol 168v-171v – 21 april 1791 – Jannes Smid, vader, en Sijwert Klugkist, Derk Smit en Jan Schates, 

voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Trijntje de Roos in echte verwekt, 

hebben overeenstemming overhaar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Vader zal zijn 

kinderen Cornelis (12), Immegje (8), Alexander (6) en Derk (4) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 1400 Car gld. Het lijfstoebehoor is voor de pupillen. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een behuizing aan de noordkant van de Poelestraat, door hemzelf bewoond 

 een kamer in de Uurwerkersgang volgens aankomstbrief dd 29 mei 1783 

 een kamer in de Lutkenieuwstraat volgens aankomstbrief dd 2 december 1788 

 een kamer in de Leliestraat volgens aankomstbrief dd 6 april 1785 

 een kamer in de Raamstraat volgens aankomstbrief dd 3 december 1784 

 een kamer in de Molenstraat, verhuurd voor 7 st per week aan N.N. 

 2 kamers in de Moeskersgang volgens aankomstbrief dd 6 december 1788 

 de vaste beklemming van 16 grazen land buiten de Boteringepoort volgens aankomstbrief dd 

26 april 1790. 

In de kantlijn: Alexander in 1799 overleden. De voogd Jan Schates overleden, Reinder de Jong in 1801 

aangesteld. Cessat voor Immegie zie quitantieboek dd 7 augustus 1809, zijnde eodem dato het 

aandeel van Cornelis door de voorstanders overgenomen. Derk overleden. 

Fol 171v-175 – 26 mei 1791 – Hindrik Timpinga, vader en boedelhouder, en Andries Frits, Jan Friese 

en Cornelis Menses, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Johanna Sijberdina 

Frits in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract 

dd 23 september 1758 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 10496 Car gld 9 st 2 pl waard. 

Vader heeft 10001 Car gld 13 st 1 pl aangeërfd. De pupil heeft recht op ½ van de meerwinst, dus 247 

Car gld 8 st. Daarnaast 172 Car gld 13 st 2 pl voor het lijfstoebehoor. Vader zal zijn zoon Johannes 

(18) tot zijn 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan zijn erfdeel. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen, waaronder 

 een behuizing aan de noordkant van de Zwanestraat, door hemzelf bewoond 

 een behuizing op de Nieuwstad, bewoond door Cornellis Mensing voor een jaarhuur van 31 

Car gld 

 een recht van gereserveerd eigendom over een behuizing in de Carolieweg ten laste van 

weduwe Dijmers 

 een verzegeling over een trekschuit nr 4 op het Boterdiep ten laste van Sebe Wagenaar 

 het recht van beklemming op een moestuin buiten de Boteringepoort. 

In de kantlijn: cessat voor Johannes Timpinga, zie quitboek fol 173 dd 29 juni 1800. 

Fol 175v-179 – 25 juni 1791 – Aaltje de Fries, weduwe van Alle Jans, moeder, en Roelof de Fries en 

Jacob Venema, voogden over hun minderjarige zoon, met een machtiging dd 16 juni 1791 van 

voormond Pieter Jans, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform 
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huwelijkscontract dd 12 maart 1778 in ongemeenschap van goederen. Moeder heeft meer 

ingebracht dan haar echtgenoot, maar de zijde kan niet worden bepaald en geverifieerd, dus de 

boedel wordt als gemeenschappelijk beschouwd. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij  zal haar 

zoon Jan (13) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 886 Car gld 1 

st 4 du. Het lijfstoebehoor is voor de pupil. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een huis aan de westkant van het Schoolholm, door haarzelf bewoond 

 36 grazen eigen land buiten de A-Poort, het Kraanland. 

Fol 179-181v – 28 juli 1791 – Statenbode Lucas Meinardi, vader, en Etsko Poppes Smit, Willem 

Meinardi en Roelf Huisman, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Martje 

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

boedel. Hij zal zijn zoon Etsko (4) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 372 Car gld 14 st 1 du. Het lijfstoebehoor is voor de pupil. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen. 

Fol 181v-183 – 23 september 1791 – Mons. Willem Schilt, vader en boedelhouder, en Frerik 

Hillebrands, Valentijn Freriks, voormond en voogd over zijn minderjarige dochter bij wijlen Cornellisje 

Reinders Nering in echte verwekt, mede voor medevoogd Berent Roelfs de Boer, alsmede over de 

minderjarige zoon van Cornellisje R. Nering bij wijlen Douwe Amskes in echte verwekt, die door 1e 

comparant dd 17 februari jl als de zijne is aangenomen, hebben overeenstemming over de 

moederlijke nalatenschap. 1e Comparant behoudt de gehele boedel. Hij zal de pupillen Amske 

Douwes (15) en Magdalena Schilt (1) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 156 Car gld 2 st 4 du. Hiervan krijgt voorzoon Hindrik Schilt ook 1/3 deel. Beide 

eerstgenoemde pupillen krijgen daarnaast 80 Car gld voor moeders lijfstoebehoor. 1e Comparant 

krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een behuizing aan de oostkant van de Nieuwe 

Ebbingestraat, door hemzelf bewoond. 

Ingelast briefje tussen fol 181v en 182 – 12 september 1791 – Aldert Wijndels, die zijn veniam aetatis 

heeft gekregen, heeft uit handen van luitenant Roelf IJsebrand Hoeksema, vervanger van de 

overleden voormond Jannes Wijndels, in presentie van voogd Tamme Blink zijn erfenis. 

Fol 183-184 – 1 oktober 1791 – Jan Guiling, vader en boedelhouder, en Jan Bolt, Theodorus Sluiter en 

Bernardus Buissing, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Anna 

Margaretha Bolt in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt 

de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Maria (18) en Hindrik (7) tot hun 20e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 29 Car gld 11 st. Doodskosten vereffend met een deel het 

lijfstoebehoor, het overige is voor de pupillen. Vader krijgt het eigendom van de goederen, 

waaronder een woning met een hof erachter achter de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat aan de wal bij het 

kruitmagazijn, door hemzelf bewoond. In de kantlijn: cessat voor Maria, zie quitboek fol 155 dd 3 

oktober 1799. 

Fol 184v-185v – 13 oktober 1791 – Jan Rudolph Rasveld, vader en boedelhouder, en Lambertus 

Friese, Ocko Swartwolt en Ekke Raammaker, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen 

bij wijlen Aaltje Huising in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 12 mei 1779 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele 

boedel. Hij zal zijn kinderen Klaasje (12), Derk (8), Jantje (6) en Gerhardus Lambertus (5) tot hun 18e 
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onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 450 Car gld. Doodskosten vereffend 

met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een behuizing en 

bakkerij aan de westkant van de Nieuwe Ebbingestraat, door hemzelf bewoond. 

Fol 185v-186v – 27 oktober 1791 – Hindrik Tessemaker, vader, en Harmannus Raammaker, Israël 

Tessemaker en Eling Ties, voormond en voogden over zijn minderjarige dochtertje bij wijlen IJtje 

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

boedel. Hij zal zijn dochtertje Henderika (10) tot haar 20e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 94 Car gld 11 st 4 du. Het lijfstoebehoor is door vader overgenomen. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een behuizing aan de Keerweer op de 

Driemolendrift, door hemzelf bewoond. In de kantlijn: cessat zie qb fol 242 dd 15 oktober 1804.  

Fol 186v-188 – 17 december 1791 – Pieter Elles, vader en boedelhouder, en Gerrit Heeres, Elle 

Laurens en Hinderikus Roelfs, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen 

Trijntje Heeres in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 21 april 1784 in ongemeenschap van goederen. De waarde van de boedel is 

3338 Car gld 10 st. Vader heeft 650 Car gld ingebracht, moeder 3600 Car gld. Er is dus 911 Car gld 10 

st ingeteerd. De doodskosten waren 170 Car gld 10 st. Vader krijgt dus 88 Car gld 5 st, de mombers 

3250 Car gld 5 st. Hij zal zijn kinderen Geesje (7) en Hindrik (5) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan hun erfdeel. Vader krijgt het eigendom van de goederen, 

waaronder 

 een behuizing zijnde een koemelkerij buiten het Klein Poortje 

 de vaste beklemming van 11 matten groenland buiten het Klein Poortje, gelegen onder 

Selwerd 

 de vaste beklemming van 12 matten, eveneens daar gelegen 

alles door hemzelf bewoond en gebruikt. Elle Laurens, mede namens zijn zoon Pieter Elles, stelt zich 

borg. 

Fol 188-189v – 2 januari 1792 – Luitje Fokkes, vader en boedelhouder, en Tjerk Gerrits, Folkert 

Fokkes en Jan Sjoerts, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Tjetske 

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

boedel. Hij zal zijn kinderen Grietje (in de kantlijn: had moeten zijn Geesje) (23), Fokke (20), Tjark (8) 

en Marten (3) de oudste 2 tot hun 24e, de jongste 2 tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. 

De mombers krijgen dan 267 Car gld 6 st 4 du, en een testament met zilveren krappen. Doodskosten 

vereffend met het lijfstoebehoor. ̀ Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 2 kamers 

op de Drift bij de Sledemennerstraat. In de kantlijn: cessat voor Geesje 1/7 zie q dd 6 maart 1794. 

Cessat voor Fokke zie quitb dd 11 juni 1798. 

Fol 189v-190v – 27 januari 1792 – Overste Otto Lewe van Aduard, vader, rekenmeester R. de Marees 

van Swinderen, staat-generaal E.J. Lewe en gezworene W. Wolthers, voormond en voogden over zijn 

3 minderjarige kinderen bij wijlen Anna Isabella van Swinderen in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 3 juli 1778 in 

ongemeenschap van goederen en testament dd 6 januari 1790. Er zijn alleen goederen ingebracht 

door de moeder. Er is 4842 Car gld 11 st ingeteerd. Doodskosten waren 525 Car gld. De mombers 

krijgen 1 mei a.s. 2158 Car gld 15 st 4 du. De mombers behouden de gehele boedel, de revenuen zijn 
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conform huwelijkscontract voor vader. Meerwinst of –verlies uit de verkoop van beide behuizingen 

zal 50-50 voor vader en voor de mombers zijn. Vader zal zijn kinderen Otto (12), Johanna (9) en 

Berent (6) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. Het lijfstoebehoor is voor de pupillen. In 

de kantlijn: cessat in totum zie qb fol 24 dd 10 mei 1810. Otto overleden. 

Fol 191-192 – 9 februari 1792 – Willem Nesselaar, vader, Jan Swart en Stoffer Bourema, voormond 

en voogd over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Anna Maria Wilkens in echte verwekt, mede 

namens de absente medevoogd Cornellis Jacobs, hebben overeenstemming over de moederlijke 

nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 22 oktober 1778 in ongemeenschap van goederen. 

Moeder heeft 3000 Car gld aangebracht en aangeërfd, vader niets. De boedel is nu 3370 Car gld 9 st 

4 du. Doodskosten waren 54 Car gld. Pupillen erven dus 3158 Car gld 4 st 6 du. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Margjen (12), Grietje (5) en Catharina (2) tot hun 20e 

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

voor de pupillen. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een behuizing met voorwerk aan de westkant van het Boterdiep, door hemzelf bewoond 

 een behuizing aan de oostkant van de Gelkingestraat, door horlogemaker Schans gehuurd 

 een restant koopschatpenningen van 800 Car gld over de behuizing van wagenmeester A. 

Schultens aan het Schuitendiep 

 de vaste beklemming van 8 grazen land buiten de Boteringepoort achter de Rijskampen, 

gehuurd door Dr. Homan voor 72 Car gld. 

In de kantlijn: cessat voor Margjen, zie quitantieboek fol 116v dd 11 mei 1797, mede de ½ van haar 

overleden zuster ontvangen. Cessat voor Catharina zie qb fol 42v dd 27 december 1810. Dus cessat in 

totum. Op een ingelegd briefje: Stoffer Buirma, Willem Eling att., getrouwd met de dochter. 

Fol 192v-193 – 22 maart 1792 – Jan Hemmes, vader, en Jan Mindelts, Petrus Leidsman en Berent 

Logeman, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Kunna Ubben in echte 

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

zijn kinderen Jan (17), Catharina Anna (12), Berend (10) en Anna (6) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 80 Car gld. Doodskosten vereffend met het 

lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan de zuidkant 

van de Poelestraat, door hemzelf bewoond. In de kantlijn: cessat, zie qboek dd 6 augustus 1810.  

Ingevoegd briefjes tussen fol 192v en 193 – Machtiging van C. Sibinga, weduwe van predikant J.R. 

aan Boekeren van haar zwager B. Engelhart om namens haar met de voogden van wijlen A.H. van 

Boekeren de zaken bij de Weeskamer te regelen. Getekend te Heveskes dd 1 februari 1792. 

Machtiging van Jantje van Boekeren van haar echtgenoot B. Engelhart om namens haar met de 

voogden van wijlen haar broer A.H. van Boekeren de zaken bij de Weeskamer te regelen. Getekend 

te Groningen dd 12 maart 1792. 

Fol 193-194 – 26 maart 1792 – Arent Ebeling, vader, en Jan Ebeling, en Jan Sibon, voormond en 

voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Geesje Derks in echte verwekt, met volmacht dd 24 

dezer van voormond Haike Derks, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. 

Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoon Gerrit (5) tot zijn 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 157 Car gld 10 st. Doodskosten vereffend met een deel van 

het lijfstoebehoor. Voor de pupil zijn een paar gouden haken, een zilveren tasbeugel, schaar en 



1462-90 (1784-1794)  Pag 40 
 

ketting, doosje, en een bijbel met zilveren krappen. Vader krijgt het eigendom van de goederen 

waaronder 

 ½ van een korenmolen bij de Heerepoort, door hemzelf gebruikt 

 een kamer erbij, verhuurd voor 8 st per week 

 ½ kamer op de Molendrift ernaast, eveneens verhuurd voor 8 st per week. 

Fol 194v-195v – 12 april 1792 – Petronella Sierts, weduwe van Jan Deuling, en Israel Tessemaker, 

namens de afwezige Jan Deuling, meerderjarige zoon van wijlen Jan Deuling en Grietje Kuipers in 

echte verwekt, en Henricus Deuling, Jan Sibon en Hindrik Smit, voormond en voogden over de 2 

minderjarige kinderen van Petronella Sierts en Jan Deuling in echte verwekt, hebben 

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

kinderen Grietje (6) en Siert (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 161 Car gld 3 st. De afwezige zoon krijgt 80 Car gld 11 st 4 du, te voldoen aan J. Tessemaker. Zij 

leent dat bedrag tegen 4% rente. Zij heeft ½ van de doodskosten teruggekregen. Het lijfstoebehoor 

wordt verkocht en is voor de kinderen. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing in de Oude Boteringestraat, bewoond door secretaris Amsing 

 een behuizing in de Nieuwe Boteringestraat, door haarzelf bewoond 

 een woning Achter de Muur tussen de Ebbinge- en Boteringestraat. 

Fol 195v-196v – 19 april 1792 – Jan van Munster, vader, en Arnoldus Westernink, Lubbartus Roeland 

en Harmannus Schuiten, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Hinderika 

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

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Bernardus (8), Teubina (6) en Anna (3) tot hun 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 95 Car gld 13 st. Het lijfstoebehoor à 59 Car gld 3 st is 

daarbij inbegrepen. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan de 

zuidkant bij de Kijk in ‘t Jatboog, door hemzelf bewoond. 

Fol 197-198 – 28 april 1792 – Sijbrant Vlint, vader en boedelhouder, en Jacob Haseborg, Jan 

Noordvelt en Hajo Heins, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Janna 

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

de boedel overtreft de profijtelijke met 66 Car gld 10 st, de kinderen erven niets. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Harmannus (18) en Sijtske (21) tot hun 25e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan een douceurtje als het beter gaat met de vader. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder een huis met een boekweitmolen aan de westkant van de 

Oude Ebbingestraat, door hemzelf bewoond en gebruikt. 

Fol 198-199 – 24 mei 1792 – Fennigje Hindriks, weduwe van Jan Bennink, moeder en 

boedelhoudster, en Tomas Rosenberg en Oupke Pieters, voogden over hun 2 minderjarige kinderen, 

samen mede namens voormond Roelf Bennink, hebben overeenstemming over de vaderlijke 

nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Albert (19) en Hendrik (16) tot 

hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 2 Car gld. Doodskosten 

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

behuizing aan de oostkant van de Rademarkt, door haarzelf bewoond. 
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Fol 199-200 – 31 mei 1792 – (Copia) Henric Jan Upmeijer maakt testament. Hij benoemt als 

voorstanders over zijn minderjarige dochter indien zijn vrouw een 2e huwelijk aangaat: burgemeester 

W.H. Lohman, gezworene W. van Swinderen en grietman Frans Vonck. Getekend te Groningen dd 12 

januari 1790, gezegeld dd 13 januari 1790 toen Wiardus Siccama, Eilko Eger Tamminga Sickinge, 

Wijtzius Hindrik Lohman en Albert Hindriks van Swinderen burgemeesters waren. Het origineel was 

geschreven op francijn met met groen wassen zegel bevestigd. 

Fol 200-201 – 31 mei 1792 – Ariaan Wolthers, vader, en Hindrik Harms, Gerrit Geerts en Roelf 

Bierling, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Jans in echte 

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

zijn kinderen Anna (7) en Wolter (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 97 Car gld 15 st 6 du. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een behuizing met de vaste beklemming van een moestuin 

aan de westkant buiten de Boteringepoort met een jaarhuur van 38 Car gld aan Jan Cornellis , door 

hemzelf bewoond en gebruikt. 

Fol 201-203 – 19 juli 1792 – Anthonij Kuipers, vader en boedelhouder, en Marten Sikkes, Menso 

Bulthuis en Jacob van der Aa, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Dievertje 

Bakkers in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 13 juli 1769 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 68313 Car gld 9 st 2 

du waard. Vader heeft 31750 Car gld 8 st aangebracht en aangeërfd, moeder 2580 Car gld. Er is dus 

33983 Car gld 1 st 2 du overwinst. Daarvan krijgt vader de helft en 2/3 deel van de rest, de pupil 

heeft recht op moeders goederen plus 1/3 van de overwinst, dus 6523 Car gld 16 st 7 du. Vader zal 

zijn minderjarige zoon (16) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

zijn erfdeel. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder 

 het eigendom van 40 ½ grazen land aan de Hoornsche Dijk, meijerwijze gebruikt door 

Gerardus Haselhof voor 200 Car gld per jaar 

 het eigendom van 33 ½ grazen land te Zuidwolde, beklemd gebruikt door Daniel Rijkens voor 

94 Car gld per jaar 

 het eigendom van 20 grazen land te Aduard, beklemd gebruikt door de weduwe van Pieter 

Cornelis, Hindrik Jans, Klaas Jurjens en de weduwe van Cornelis Geerts voor 115 Car gld 10 st 

 een behuizing en 25 grazen land te Ten Boer, bewoond en gebruikt door Jacob Sijmons  voor 

155 Car gld per jaar. 

Bovenstaande goederen zijn begroot op 5000 Car gld. Een hogere verkoopprijs wordt gedeeld 

tussen mombers en vader. 

 een legerstede in de A-kerk getekend nr Lit I 

 een behuizing op de hoek van het Damsterdiep, dat nu leeg staat en waarvan de kelder is 

verhuurd aan de weduwe van Reinder Staals voor 35 Car gld per jaar 

 een behuizing aan de oostkant van het Schuitendiep, met 2 pakhuizen en een stal, door 

hemzelf gebruikt, met een woning bewoond door weduwe van Wessel Pieters voor 30 Car 

gld per jaar 
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 een behuizing aan de westkant van het Schuitendiep, bewoond door weduwe Bouwman 

voor 90 Car gld per jaar en de kelder eronder gehuurd door Jan de Ruiter voor 26 Car gld per 

jaar 

 een woning aan de zuidkant van de Grote Gang, bewoond door Albert Vorenkamp voor 28 

Car gld per jaar 

 een dito mede aldaar, bewoond door Willem Jans voor 26 Car gld per jaar 

 een woning met een pakhuis erachter aan de oostkant van het Schuitendiep, gehuurd door 

G. Lommers voor 45 Car gld per jaar, het pakhuis gebruikt door hemzelf 

 een woning met een pakhuis onder 1 dak aan de noordkant van de Grote Gang, bewoond 

door H. Heidemans voor 26 Car gld per jaar, het pakhuis gebruikt door hemzelf 

 een woning aan de noordkant van de Grote Gang, bewoond door Sijmon Kroeger voor 10 st 

per week 

 een dito in de Kleine Gang, bewoond door Roelf Hindriks voor 30 Car gld per jaar 

 2 dito onder 1 dak mede aldaar, bewoond door Jan Freriks voor 20 Car gld per jaar en door 

Geert Sjabbes voor 10 st per week. 

In de kantlijn: pupil heeft aangeërfd van zijn grootvader H.A. Bakker 860 Car gld 18 7/8 st. Cessat zie 

quitboek dd fol 156 4 november 1799. 

Fol 203v-204 – 20 augustus 1792 – Aaldrik Boerema, vader, en Claas Thomas, Hotze Havinga en 

Mente Claassen, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Aaltje Thomas in 

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

Hij zal zijn dochter Aafjen (7) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 366 Car gld 1 st 4 du. Lijfstoebehoor is voor de pupillen. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder 

 een behuizing of herberg aan de westkant van het Martinikerkhof, door hemzelf bewoond  

 een stalling aan de zuidkant van de Turftorenstraat, door ontvanger Van Iddekinge gebruikt 

 een kamer aan de zuidkant van Verversgang, gebruikt door Geesjen Jaspers 

 een kamer aan de westkant vande Kleine Butjesstraat, gebruikt door wachtmeester 

Camphuis. 

Fol 204-205v – 10 september 1792 – Trijntje Dorenbos, moeder, en Hindrik Wieringa, Harmannus 

Ellens en Johan Hindrik Bax, voormond en voogden over haar minderjarige zoon bij wijlen Adriaan 

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

huwelijkscontract dd 25 augustus 1784 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 20599 Car gld 

2 st 7 du waard. Vader heeft 4733 Car gld 3 du ingebracht, moeder 600 Car gld. De overwinst is 

daarmee 15266 Car gld 2 st 4 du. De zoon heeft recht op vaders ingebrachte goederen en ½ van de 

meerwinst, dat is 12366 Car gld 1 st 5 du. Daarnaast 185 Car gld 15 st voor een deel van het 

lijfstoebehoor, de rest is voor de pupil. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon Berent 

(6) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan zijn erfdeel. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 ½ van een kamer in de Jonkerenstraat, mandelig met Jan Westerloo 

 een recht van gereserveerd eigendom van 3535 Car gld 6 st 6 du over de behuizing van W.A. 

Krol in de Brugstraat 
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 een dito recht van 700 Car gld over de behuizing van Henderika Donkes op de Nieuwstad 

 een dito van 1500 Car gld over de behuizing van Egbert van Zanten en vrouw in de Nieuwe 

Ebbingestraat 

 ½ van een beklemming van 12 grazen land buiten de Ebbingepoort bij de Nadorst, mandelig 

met weduwe Westerloo 

 de vaste beklemming van 22 grazen land buiten de A-Poort bij Donghorn 

 een jaarlijkse grondpacht van 4 Car gld 8 st over de behuizing van J. van der Veen in de 

Sledemennerstraat. 

Fol 206-207 – 4 oktober 1792 – (Copia van het testament) Frans Hendrik Oosterman (52) [Frans 

Hindrik Oosterman] en Maria Catharina Rogenstein (51) [Maria Catharina Rauchenstein] maken 

testament. Langstlevende behoudt alles. Bij een 2e huwelijk blijft alles in bezit langstlevende tot 

meerderjarigheid van de kinderen. Zonen en dochter erven gelijk. Lijfstoebehoor van van moeder 

voor de dochters (zonen worden voor 100 Car gld gecompenseerd), na de dood van vader zijn 

lijfstoebehoor voor de zonen (zonder compensatie). Ze benoemen als voormond Pieter Hindriks 

Oosterman, als sibbevoogd Dr. Fellinga, en als vreemde voogd schrijver T. Leininga. Ze benoemen tot 

executeur testamentair Mr. J.H. de Raadt, ’s Lands fiscaal-generaal van deze provincie. Getekend te 

Groningen dd 5 april 1792. 

Fol 207-208 – 15 oktober 1792 – Hindrik Vos, vader, en Jacobus Wiardi, Jan Entink en Cornelis 

Runsingh, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Hindrikje Schutterop in 

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

Hij zal zijn dochter Everdina (7) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 19 Car gld 10 st 5 du. Doodskosten vereffend met een deel van het lijfstoebehoor. Een zilveren 

tasbeugel is voor de pupil. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan 

de oostkant van de Boteringestraat, door hemzelf bewoond. 

Fol 208-208v – 10 november 1792 – (Copia van het concept van de belijning van een unio prolium) 

Ellerus Claudi als bruidegom en Hijlke Wildriks, weduwe van Willem Everwijns Bussemaker, als bruid 

sluiten een unio prolium tussen bruidegoms dochter bij wijlen Jetske Bekkering in echte verwekt, en 

bruids zoontje bij wijlen haar echtgenoot in echte verwekt. Deze kinderen krijgen dezelfde rechten 

als hun eigen kinderen en erven gelijk. Langstlevende erft, zonder borg te hoeven staan. 

Voor de bruidegom: tonneboeijer Hindrik Bont, aangetrouwde neef van zijn overleden vrouw; Geert 

Ruiter, goede vriend; 

Voor de bruid: Willem Mossel, halve neef van haar overleden man; Mons. H. Smit, goede vriend. 

Getekend te Groningen dd 9 november 1792. 

Fol 208v-209v – 3 december 1792 – Franske Franssen, weduwe van Harm Gabriels, moeder, en Jacob 

Gabriels en Adriaan Wolthers – gemachtigd dd 30 november jl door Frans Jans - en Jan Elderkamp, 

voormond en voogden over de 2 minderjarige kinderen van Franske Franssen en wijlen Harm 

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

behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Gabriel (3) en Harmke (1) tot hun 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 734 Car gld 6 st, inbegrepen 57 Car gld 10 st voor het 

lijfstoebehoor. Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Mandelig blijft een legaat 
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door wijlen mevrouw Zijtsema aan vader gelegateerd, waaruit nog 3000 Car gld tegoed is. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing met de  beklemming van een 

moestuin aan de westkant van de straat buiten de Boteringepoort. In de kantlijn: wegens meerwinst 

op de verkoop van huis en tuin krijgen pupillen 62 Car gld 18 st 4 du extra.  

Fol 210-210v – 17 januari 1793 – Johannes Teffer, vader en boedelhouder, en deurwaarder Jan 

Wesseling, Mattheus Teffer en Hindrik Smit, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen 

bij wijlen Albertje Eltjes de Bour in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. 

Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Eltje (4) en Albertje (3) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 80 Car gld 16 st, en 65 Car gld voor 

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

zuidkant Achter de Muur bij de Kijk in ’t Jatstraat, door hemzelf bewoond.  

Fol 210v-212v – 21 januari 1793 – Doede Ellenbroek, vader en boedelhouder, en Berent van Dilgt, Jan 

van Huisen en Jacob Tiddens, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Grietje van 

Dilgt in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract 

dd 21 september 1786 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 18667 Car gld 6 st waard. Van 

vaderskant is 4282 Car gld 17 st 4 du ingebracht en een lijftocht van 8874 Car gld 2 st 4 du uit zijn 

vorige huwelijk. Van moederszijde is ingebracht 380 Car gld. De overwinst is dus 5130 Car gld 6 st. De 

pupil heeft recht moeders ingebrachte goed en ½ van de overwinst, samen 2945 Car gld 3 st. 

Daarnaast 368 Car gld 18 st 4 du voor het lijfstoebehoor. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn 

zoon Jan (7) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 3314 Car gld 1 

st 4 du. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een huis met hof in de Violenstraat, door hemzelf bewoond 

 een recht van gereserveerd eigendom van 1400 Car gld over ½ trekschuit, nr 7 op het 

Boterdiep, ten laste van Jan van Huizen 

 het eigendom van een heerd land in Harkstede, gebruikt door Jan Schuir 

 het recht van gereserveerd eigendom van 800 Car gld over een behuizing van weduwe 

Wolvendijk in de Folkingestraat 

 een dito van 1100 Car gld over de behuizing van Frederik Vos in de Kijk in ’t Jatstraat 

 een dito van 1000 Car gld over een boerenplaats van Claas Derks in Harkstede 

 2 dito van samen 450 Car gld over 2 boerenplaatsen van Hijlke Jelles, mede aldaar 

 een dito van 500 Car gld ten laste van Jan Eppes aldaar 

 een dito van 1000 Car gld ten laste van Harke Pesman mede aldaar 

 een dito van 700 Car gld ten laste van Tjapke Jans mede aldaar 

 een dito van 1400 Car gld over huis en tuin van Luppe Hardinge buiten de Heerepoort 

 een dito van 600 Car gld over de behuizing van W. Veerssema in de Nieuwe Boteringestraat 

 een stokleggingsbrief van 2000 Car gld ten laste van Egbert Hijlkes te Noorderhoogebrug 

 een dito van 1750 Car gld ten laste van Hijlke Goosen te Noorddijk 

 een dito van 600 Car gld ten laste van dezelfde 

 een cessiebrief van 500 Car gld ten laste van korporaal Sloterma 

 een dito van 250 Car gld ten laste van Abel Abelius buiten het Klein Poortje 

 een rentebrief van 800 Car gld ten laste van Jan Hemmes 

 een legerstede in de Martinikerk. 
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Fol 212v-213v – 31 januari 1793 – Zwaantje Jans Hagel, weduwe van Johannes Hartman, moeder en 

boedelhoudster, en Jurjen Hartman, Bartelt de Jonge en Jan Rudolph Rasvelt, 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 (3) tot zijn 18e onderhouden 

en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 468 Car gld 12 st 2 du, en 70 Car gld voor het 

lijfstoebehoor, minus 33 Car gld 7 st voor ½ van de doodskosten. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder 

 een huis Achter de Muur bij de Oude Ebbingestraat, door haarzelf bewoond 

 een recht van gereserveerd eigendom van 335 Car gld over een kamer in de 

Sledemennerstraat. 

In de kantlijn: cessat, zie quit den 8 september 1799. 

Fol 213v-215 – 11 februari 1793 – Trijntjen Jans, weduwe van Jan Geerts Smit, stiefmoeder, en Jan 

Jans Vriese, Ede Alberts Meijer en Jan Jacobs, voormond en voogden over de 2 minderjarige kinderen 

van wijlen Jan Geerts Smit bij wijlen Marieke Jans Vriese in echte verwekt, hebben overeenstemming 

over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 29 januari in ongemeenschap van 

goederen. Vader heeft 3865 Car gld 8 st 4 pl ingebracht, moeder 1664 Car gld 4 st. De boedel is nu 

9900 Car gld 9 st 4 du waard. Er is dus een overwinst van 4370 Car gld 17 st. Stiefmoeder krijgt de ½ 

en een kindsdeel à 4803 Car gld 9 st 4 du. Zij krijgt hiervoor: 

 een stokleggingsbrief van 650 Car gld ten laste van Hindrik Hoving te Helpman 

 een verzegeling van 350 Car gld ten laste van dezelfde 

 een restant koopschat van 191 Car gld over een kamer in de Eikelbomengang ten laste van 

Geert Aljes 

 een verzegeling van 300 Car gld ten laste van Geert Jans en vrouw 

 een recht van gereserveerd eigendom van 900 Car gld over tasschuit, bevaren door Geert 

Jans 

 een rentebrief van 1200 Car gld ten laste van het Grote Schippersgilde 

 alle rentes uit bovenstaande 

 1009 Car gld 4 st 4 pl aan contanten. 

De mombers krijgen 8962 Car gld 8 st 4 du. Zij krijgen daarvoor: 

 de behuizing Achter de Muur, thans nog door de stiefmoeder bewoond 

 een recht van gereserveerd eigendom van 3600 Car gld over ½ trekschuit van Groningen op 

Strobosch vv, getekend nr 5 

 een verzegelde rentebrief van 1500 Car gld ten laste van Hindrik Pieters te Veendam, bij 

cessie dd 1 mei 1792 verkregen 

 een eigendomsrecht van 900 Car gld over een tasschuit bevaren door Roelf Pieters  

 alle rentes uit bovenstaande 

 1828 Car gld 5 st aan contanten. 

In de kantlijn: zie staat dd 11 februari 1793. 
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Fol 215-216 – 7 maart 1793 – Grietje Tonnis, weduwe van Derk Geerts Weening, moeder en 

boedelhoudster, en Harm Geerts Weening, Harm Tonnis en Jan Garkendorp, voormond en voogden 

over hun 2 minderjarige kinderen, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. 

Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jantje (7) en Tonnis (4) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 26 Car gld 5 st 4 du. Doodskosten 

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

met de beklemming van de moestuin aan de westkant buiten de Boteringepoort, door haarzelf 

bewoond. 

Fol 216-217 – 21 maart 1793 – Berend Roelfs van Dilgt, vader en boedelhouder, en Jan Schipvaart, 

Doede Ellerbroek en Geert Ubbes, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen 

Wendelina Buirema in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader 

behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jacobus (16) en Christijntje (6) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1696 Car gld 3 st 4 pl, en 356 Car gld 19 

st voor het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een hof in de Marwixpijpendwinger, door hemzelf gebruikt 

 een legerstede in de A-kerk getekend nr 220 

 een recht van gereserveerd eigendom van 900 Car gld over de behuizing van Pieter Madiol  in 

de Leliestraat 

 een dito van 400 Car gld over de stalling van Geert Ubbes in de Schuitemakersstraat 

 een dito van 450 Car gld over huis en beklemming van een moestuin buiten de 

Boteringepoort ten laste van Egbert Jacobs 

 een dito van 400 Car gld over de roggemolen te Middelstum ten laste van Jan Welts. 

In de kantlijn: Jacobus in 1795 overleden. 

Fol 217-218 – 4 april 1793 – Tjaard Buning, vader en boedelhouder, en Luite Oomkes, Reinder Bebing 

en Jacob Hindriks, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Egberdina 

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

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jan (11) en Freerk (9) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 942 Car gld 2 du. Moeders lijfstoebehoor is voor de pupillen. 

Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een recht van gereserveerd eigendom van 

300 Car gld over een woonkamer bij de Nieuwe Boog, ten laste van Bonne Mekkes en vrouw. In de 

kantlijn: pro memorie, moeders lijfstoebehoor is verkocht dd 29 mei 1793 en door de voorstanders 

bij de inventaris aangetekend. Jacob Hindriks overleden. Cessat voor Jan, zie qb fol 255 dd 1 juni 

1807. 

Fol 218-219 – 2 mei 1793 – Evertje Hillebrants Sijmens, weduwe van Edzard Eden, moeder en 

boedelhoudster, en Harbert Eden, L. Schaapschoe met een volmacht dd 29 april jl van Sijmen 

Hillebrants, en Jan Aikens, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in echte verwekt, 

hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel 

overtreft de profijtelijke, er is geen erfenis voor de kinderen. Moeder zal haar kinderen Hillebrant 

Zijmens (8) en Hillegien (5) tot hun 25e onderhouden en laten onderwijzen. Moeder krijgt het 

eigendom van de goederen waaronder een huis in de Nieuwe Boteringestraat, door haarzelf 

bewoond. In de kantlijn: Hillebrand Simens overleden in april 1795. 
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Fol 219-220 – 27 mei 1793 – Gijsbert Bresters, vader en boedelhouder, en Hindrik Rijkens, Edzard 

Ansing en Harm Rijkens, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje 

Harms Rijkens in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 11 december 1782. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen 

Geesje (6), Harm (4) en Grietje (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 882 Car gld 14 st 4 du, waaronder inbegrepen 250 Car gld, zoals aangeërfd door de 

moeder. Het lijfstoebehoor is voor de pupillen. Vader krijgt het eigendom van de goederen  

waaronder een huis aan de westkant van de Heerestraat, door hemzelf bewoond.  

Fol 220-221 – 6 juni 1793 – Willem Duiff, vader en boedelhouder, en Philippus Beekman, Menne Jans 

en Roelf Roos, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Trijntje Eilders in echte 

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

zijn zoon Eildert (19) tot zijn 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 542 

Car gld 9 st. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat zie quitboek fol 202 dd 

17 december 1801. 

Fol 221-222v – 20 juni 1793 – (Copia Copiae) Jeijpe Onnes, meesterzeilmaker alhier, maakt 

testament. Erfgenamen zijn zijn 8 kinderen bij wijlen Heijlina Bartels Noordhoren in echte verwekt, in 

gelijke delen. Hij stelt gezworene Hindrik Jeipes en kooplieden Jacob van Calcar, Fedde Buitenwerf en 

scheepstimmermansbaas Jan Bartels Noordhoren aan als executeurs testamentair en curatoren over 

zijn minderjarige kinderen. Getekend te Groningen dd 8 mei 1793. De voorstanders geconfirmeerd 

dd 15 juni 1793. 

Fol 223-224 – 8 juli 1793 – Johanna Ruith, weduwe van Joseph Schattenburg, moeder en 

boedelhoudster, en Ruirt Schattenburg, Hindrik Ruith en Abel Goutier, voormond en voogden over 

hun 2 minderjarige kinderen in echte verwekt, en klerk Dirk de Vries namens de afweizge 

meerderjarige zoon Joseph Schattenburg, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, 

conform wederzijds testament. De boedel is 10809 Car gld 17 st 4 du waard. Moeder krijgt de ½ plus 

een lijftocht van 2702 Car gld 9 st 3 du, in totaal 8107 Car gld 8 st 1 du. De 6 kinderen krijgen 2702 

Car gld 9 st 3 du. Voor de 2 minderjarige kinderen is dat 900 Car gld 16 st 4 du. Zij krijgen van hun 

moeder nog 60 Car gld en van de weduwe van Frederik Schattenburg 16 Car gld 2 st 6 du. De 

afwezige Joseph Schattenburg krijgt 450 Car gld 8 st 2 du. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen. In de kantlijn: zie staat dd 8 juli 1793. Cessat voor Maria, zie quit fol 157 dd 7 november 

1799. 

Fol 224-225 – 5 augustus 1793 – Jan Brants, vader en boedelhouder, en Jan Jans Carssens en Egbert 

Brants, voormond en voogd over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Lucretia Carssens in echte 

verwekt, mede voor de absente medevoogd Okke Jans Woldering, hebben overeenstemming over de 

moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoon Jan (4) tot zi jn 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 487 Car gld 10 st. Het lijfstoebehoor is 

voor de pupil. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuizing aan de 

noordkant van het Kattendiep, door hemzelf bwoond. 

Fol 225-226 – 19 augustus 1793 – Jantje Jans, moeder en boedelhoudster, en Markus Staal, Cornelis 

Jans en Jan Freriks, voormond en voogden over haar minderjarige zoontje bij wijlen Hindrik Reinders 

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

de gehele boedel. Zij zal haar zoon Reinder (9) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 
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mombers krijgen dan 302 Car gld 4 st 1 du. Doodskosten vereffend met een deel van het 

lijfstoebehoor, voor de pupil is een zilveren horloge met een zilveren ketting, en een paar zilveren 

schoen- en broekgespen. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 1/3 van een kamer in de Grote Gang aan het Schuitendiep, gehuurd door Eideman 

 1/3 in een gereserveerd eigendom van 250 Car gld over een kamer mede aldaar ten laste van 

Hendrik Boelman en cons. 

In de kantlijn: cessat, zie qb fol 273 dd 31 oktober 1808. 

Fol 226-227 – 19 september 1793 – Albert van Dwingel, vader en boedelhouder, en Jan Meijer, Jan 

Russel en Hindrik Meijer, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Aafien Meijer 

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

boedel. Hij zal zijn zoon Claas (5) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 69 Car gld 13 st 4 du. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen waaronder een behuizing voor de Boteringepoort, door hemzelf bewoond.  

Fol 227-228 – 20 september 1793 – Roelf Meijer, vader en boedelhouder, en Jan Egberts en Luiken 

Hanssen, voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Geertjen Jans in echte verwekt, mede 

voor de voormond Reint Harms, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Vader 

behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Grietje (14), Egbert (11), Hillebrand (8) en Geert (4) 

tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 243 Car gld 8 st 4 du. Enig 

lijfstoebehoor is voor de pupillen. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een 

behuizing en koemelkerij voor de Boteringepoort, door hemzelf bewoond.  

Fol 228-229 – 26 september 1793 – Eta Hagenouw, weduwe van Geert Sikkens, moeder en 

boedelhoudster, en Cornelis Sikkens, Jan Doedes Cremer, gemachtigd door Harmannus Hagenouw, 

en Albert Smit, 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 IJka (4) en Hillegjen (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen 

dan 955 Car gld 16 st. Het lijfstoebehoor is voor de pupillen. Moeder krijgt het eigendom van de 

goederen waaronder een behuizing aan de zuidkant van de Turftorenstraat, door haarzelf bewoond. 

Mandelig blijft een portie in een verzegeling van 600 Car gld ten laste van Sebe Jans te Termunten, 

en 2 scheepsporties die niet konden worden begroot. 

Fol 229-230v – 10 oktober 1793 – (Copia) Mons. Hindrik Hovius maakt testament. Erfgenamen zijn 

zijn kleinkinderen, een dochter van M. Lijster bij wijlen zijn dochter Margaretha Hovius, en een kind 

door Hindrikie Deuverman bij wijlen zijn zoon Hermannus Hovius in echte verwekt. Comparant is 

boedelhouder van zijn laatste vrouw Hillegien Hartgers, met wie hij in gemeenschap van goederen 

was getrouwd. Hij heeft tot nu toe alleen het lijfstoebehoor uitgekeerd. Na zijn dood gaat deze 

erfenis voor ¾ naar zijn kleinkind Hovius als representant van zijn grootmoeder Hillegien Hartgers , de 

andere ¼ is voor het andere kleinkind. Hij stelt als curatoren en executeurs testamentair over zijn 

kleinkinderen aan Roelf Blink en Jan Eekhout, beiden wonend te Groningen. Getekend en gezegeld te 

Groningen dd 23 maart 1793 toen Hindrik van Sijsen, Wiardus Siccama, Justus Datho Quintus en 

Wijtzius Hindrik Lohman burgemeester waren. 
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Fol 231-232 – 10 oktober 1793 – Willemina Houwing, weduwe van Evert Ates, moeder en 

boedelhoudster, en Hindrik Ates, Harm Oosterhuis, met een volmacht dd 11 juli jll van Jacob Tuil, en 

Ate Hindriks, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen, hebben overeenstemming 

over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 19 april 1787 in gemeenschap van 

goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zonen Hindrik (6) en Harmannus (5) tot 

hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 923 Car gld 18 st. Het 

lijfstoebehoor is voor de pupillen. Mandelig blijven 

 1/16 deel in smakschip “de Goede Verwagting” 

 een verzegeling van 348 Car gld over het schip van Jan Jacobs Jonker 

 een verzegelde brief van 328 Car gld over het schip van Heine Wolthers 

 1305 Car gld 18 st aan dubieuze boekschulden. 

Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

 een behuizing aan de oostkant van Kijk in ’t Jatstraat, door haarzelf bewoond  

 een recht van gereserveerd eigendom over het huis van de weduwe van Pieter Lammerts  in 

de Wildervank 

 een verzegeling over land van Reint Pieters Blijham in de Wildervank. 

In de kantlijn: Harmannus in 1800 overleden. 

Fol 232-233 – 17 oktober 1793 – Harm Roelfs, vader en boedelhouder, en Harm Hindriks, Gosse 

Rienekes en Hillebrand Jans, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen 

Renske Hindriks in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt 

de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Roelf (17) en Jantje (11) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 1471 Car gld 15 st, en 60 Car gld voor een deel van het 

lijfstoebehoor, de rest is voor de pupillen. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder 

een beklemming van huis en tuin aan de oostkant buiten de Oosterpoort, door hemzelf gebruikt, met 

een jaarhuur van 35 Car gld aan de voogden van het Pelster gasthuis. 

Fol 233-234 – 24 oktober 1793 – Pieter Sloterbeek, vader en boedelhouder, en Hidde Pieters, Jannes 

Sloterbeek en Berent Albronda, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen 

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

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Bijna (3) en Pieter (1) tot hun 18e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 400 Car gld en 220 Car gld voor het lijfstoebehoor. Vader krijgt 

het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de zuidkant van de Vissersstraat, door 

hemzelf bewoond. In de kantlijn: cessat omdat de kinderen zijn overleden, Pieter in september 1798, 

Bina in januari 1810. 

Fol 234-234v – 24 oktober 1793 – Sjourt Reurts, vader en boedelhouder, en Jannes Meinders, Roelf 

Meinders en Jan Meinders, voormond en voogden over zijn 6 minderjarige kinderen bij wijlen 

Albertje Meinders in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. 

Vader behoudt de gehele boedel.  Hij zal zijn kinderen Aaltje (17), Meindert (15), Annigje (12), Jantje 

(9), Roelf (7) en Bougje (5) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 

276 Car gld 5 st 4 du. Het lijfstoebehoor is voor de pupillen. Vader krijgt het eigendom van de 

goederen, waaronder  
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 een huis met de beklemming van een moestuin buiten de Oosterpoort, met een grondhuur 

van 27 Car gld 15 st aan het Burger Weeshuis 

 een huis en akker ernaast, met een grondhuur van 6 Car gld 10 st 4 du aan de Martinikerk, 

beiden door hemzelf gebruikt. 

In de kantlijn: Aaltje is overleden in 1796. 

Ingelast briefje tussen Fol 233v en 234: Voorstanders van Meindert Sijoerts, zoon van Sijoert Ruirts, 

zijn Jannes Meinders, voormond, Roelf Meinders, sibbe, en Jan Arents, vreemde voogd, moeten 

rekening en overlevering doen aan de voormonders van de kinderen van Meindert S ijoerts, zijnde bij 

leven van Meindert Sijoerts niet gebeurd. Zijnde Sijoert Ruirts, voormond, Jan Arents te 

Westerbroek, sibbe, en Fokke Heerkes te Westerbroek, vreemde voogd. Verzoeken de 

laatstgenoemde voorstanders dat de eerstgenoemde mogen worden geciteerd om aan de 

overlevering te doen. Van de afkooppenningen à 276 Car gld 5 st 4 du volgens afkoop dd 24 oktober 

1793 moet door eerstgenoemde voorstanders aan de laatstgenoemde worden verantwoord voor 

zover het Meindert Siourts aandeel aangaat, zijnde het jongste kind nu 21 jaar. 

Fol 235-236v – Jan Takens, vader en boedelhouder, en Geert Wieringa, Take Takens en Wolter 

Smedes, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Annegjen Wieringa in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 25 

oktober 1785 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 544 Car gld 8 st 4 du waard. Vader heeft 

76 Car gld 1 st 4 du ingebracht, moeder 400 Car gld. Er is 68 Car gld 7 st overwinst. De pupillen 

hebben recht op moeders aangebrachte goederen plus ½ van de overwinst minus ½ van de 

doodskosten. Dat is 377 Car gld 18 st 2 du. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter 

Geertje (7) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan krijgen dan 

haar erfdeel. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een behuiz ing aan de westkant 

van de Oude Ebbingestraat tussen Achter de Muur en de Butjesstraat, door hemzelf bewoond.  In de 

kantlijn: vader Jan Takens overleden, hij heeft niets voor de pupillen achtergelaten. 

Fol 236v-237v – 16 november 1793 – Johanna Veenkamp, weduwe van Med. Doctor en chrirurgijn 

Wilke Louwes, moeder en boedelhoudster, en IJsebrand Huisinga, Lauwrens Veenkamp en Rutger 

Bolmeijer, voormond en voogden over hun minderjarige dochter in echte verwekt, hebben 

overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 3 juni 1784 in 

gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Antje (9) tot 

haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 500 Car gld. Doodskosten 

vereffend met het lijfstoebehoor. Mandelig blijven 218 Car gld openstaande boekschulden. Moeder 

krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: pro memoria, zie nadere koopbrief dd 9 januari 

1794, welke door deze is getransfigureerd. 

Fol 237v-239 – 25 november 1793 – (Copia) Jan Modderman en Angelique Esther Elin (el) maken 

testament. Hun nakomelingen zijn erfgenamen. Langstlevende erft ½ en gedurende de 

minderjarigheid houdt deze de complete boedel. Mombers zijn Remeës Floris Elin en Tonco 

Modderman. Huwelijkscontract dd 28 maart 1777 blijft volledig van kracht. Getekend en gezegeld te 

Groningen dd 16 februari 1781 toen Wiardus Siccama, Antoon Adriaan van Iddekinge, Lucas Trip en 

Hindrick Gockinga burgemeesters waren. 
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Fol 239-240 – 25 november 1793 – (Copia) Jan Harm Forsten en Maria Catharina van Bulderen (el) 

maken testament. Zij bevestigen hun huwelijkse voorwaarden. Hun kinderen erven, zonen en 

dochters gelijk. Langstlevende behoudt de boedel. Zij benoemen tot mombers over hun minderjarige 

kinderen testrices vader H.G. van Bulderen en testators broer en oom Jacob Bathasar Forsten en 

Hindrik Forsten. Getekend en gezegeld te Groningen dd 2 februari 1784 toen Wiardus Siccama, 

Cornelis Tjassens, Hindrick Gockinga en Berent van Iddekinge burgemeesters waren. 

Fol 240v-241v – 5 december 1793 – Derk Eisens, stiefvader, en Abel Popko van Bolhuis, Leendert 

Nauta, gemachtigd dd 4 juni 1793 door Klaas Pieters Stuivezak, en Gerardus Haselhof, voormond en 

voogden over de minderjarige zoon van wijlen Pieter Havinga en wijlen Geeltje Pieters in echte 

verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 

16 november 1782 in gemeenschap van goederen. De boedel is 465 Car gld 2 du waard. De mombers 

krijgen de ½ minus ½ van de doodskosten van 82 Car gld 14 st 1 du. Er resteert 149 Car gld 16 st. 

Hiervan krijgt stiefvader een kindsdeel. Voor de mombers resteert 74 Car gld 18 st. Daarnaast 358 

Car gld 13 st als vaderlijke nalatenschap conform afkoop dd 23 april 1781. De mombers krijgen ook 

241 Car gld 18 st voor het lijfstoebehoor. Stiefvader leent het geld tegen 4%. Vader behoudt de 

gehele boedel. Hij krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een turfvoorwerk en behuizing aan de zuidkant van de Brede Gang, door hemzelf gebruikt 

 een stalling aan de noordkant van de Brede Gang, eveneens door hemzelf gebruikt. 

In de kantlijn: zie staat dd 5 december 1793. 

Fol 241v-242 – 5 december 1793 – Hindrik Hindriks de Boer, vader en boedelhouder, en Evert Jans, 

Sijbrant Jans en Hindrik Luitjes, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen 

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

gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Hindrik (23) tot zijn 24e, Jan (20) tot zijn 22e, en Jantje (13) tot zijn 

18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 36 Car gld. Doodskosten vereffend 

met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een huis en hof 

buiten de Ebbingepoort, gehuurd door Berend Roelfs en vrouw. In de kantlijn: de 36 Car gld 

afkooppenningen zijn aan de voorstanders overgeleverd, zie q dd 9 december 1793. Cessat voor 

Jantje, zie qb dd 16 december 1802, zijnde Hindrik overleden in 1797. 

Fol 242-243 – 12 december 1793 – Derk Zuithof, vader en boedelhouder, en Ariaan Wanscheer, 

Cornelis Runsing en Claas Sobring, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen 

Margjen Wanscheer in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader 

behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Arendina (19), Jurjen (16), Claas Sobring (14) en 

Willem (10) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 250 Car gld. 

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

waaronder een behuizing aan de zuidkant aan het diep bij de Boteringepoortboog, door hemzelf 

bewoond. 

Fol 243v-244 – 16 december 1793 – Willem Menkes Cramer, vader en boedelhouder, en Writzer 

Wiersema, Jan Cramer en Jacob Cames, voormond en voogden over zijn minderjarige dochtertje bij 

wijlen Maria Writzers Wiersema in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar 

nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Margje (4) tot haar 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 591 Car gld 12 st, en 25 Car gld voor 
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enige lijfstoebehoor, de rest is voor de pupil. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

een portie in het schip “de generaal Alting”. 

Fol 244v-246 – 9 januari 1794 – Mr. Chrirurgijn Frerik Jan ter Borg, gevolmachtigd door zijn vrouw 

Johanna Veenkamp, weduwe van Med. Dr. Chirurgijn Wilke Louwes, moeder en boedelhoudster, en 

IJsebrand Huisinga, Lauwrens Veenkamp en Rutger Bolmeijer, voormond en voogden over hun 

minderjarige dochter in echte verwekt, hebben op 16 november jl een afkoop gesloten. De erfenis 

van haar overgrootmoeder Hillegonda Rinsema, weduwe van vaandrig Laurens Groenewold, was 

daarin echter niet geregeld, die na het sterven van haar grootmoeder Anna Groenewold, vrouw van 

Niklaas Veenkamp, op haar moeder was overgegaan. Haar ouders waren getrouwd in gemeenschap 

van goederen, zodat na het overlijden van haar vader de ½ naar haar gaat. Er was een testament dd 

8 november 1785 van Hillegonda Rinsema en een ook door de kinderen ondertekend handschrift dd 

9 mei 1783. Op grond daarvan meende N. Veenkamp de erfenis als lijftocht te kunnen behouden, 

zonder opening te hoeven geven. Na inspectie van alle papieren wordt dit rechtgezet. De afkoop van 

16 november, zoals getekend door A. Groenewolt, N. Veenkamp en M. Kuen wordt als volgt 

getransfigureerd: de 3e portie door Hillegonda Rinsema, weduwe Laurens Groenewold nagelaten aan 

N. Veenkamp bedraagt 2817 Car gld 17 st 5 1/3 du. N. Veenkamp heeft recht op de ½ daarvan, dus 

1408 Car gld 18 st 4 du. De andere ½ wordt in 4 delen verdeeld, elk 352 Car gld 4 st 5 du. Dit bedrag 

moet opnieuw worden verdeeld, zodat de mombers 176 Car gld 2 st 2 ½ du krijgen.  

Fol 246-246v – 13 februari 1794 – (Akte is doorgehaald) Albert van der Vlagh, mondig voor de wet, 

en Lucretia van der Vlagh en Jannes Hermannus Walrecht (el) verklaren in aanwezigheid van voogd 

Geert van der Vlagh, de andere voorstander is overleden, uit handen van adninistrerend voogd 

Meindert Reigersberg alles hebben gekregen waar zij recht op hadden. Albert van der Vlagh krijgt: 

 het eigendom van 2 akkers land en 2 tuintjes te Noordbroek, beklemd gebruikt door Derk 

Harms voor 40 Car gld per jaar 

 het eigendom van 2 mudde bouwland te Vlagtwedde, gebruikt door Wijbo Eilts  voor 8 Car 

gld per jaar. Overwinst bij verkoop ten opzichte van de inkoopsprijs is mandelig voor 

comparanten en Eildert van der Vlag 

2e Comparanten staan voor 2 jaren in voor de pretentie van 300 Car gld ten laste van weduwe 

Mindelt Reinders en de pretentie van 500 Car gld ten laste van Hindrik Luirts en vrouw. Zij hebben 

hun aandeel in geld gekregen. In de kantlijn: pro mem: deze is hier abuisievelijk hier opgenomen, 

daarom geroijeerd en overgebracht naar het quitantieboek fol 78v. 

Fol 247-248 – 10 maart 1794 – (Copia) G.C. Gockinga moet voor de proclamatiën van zijn 2e huwelijk 

mombers aanstellen en de afkoop van moeders goed regelen voor de minderjarige kinderen van zijn 

kinderen met wijlen Jacoba Maria Alting in echte verwekt. Hij heeft reeds op Batavia bij de 

weeskamer aldaar de afkoop geregeld naar de wetten aldaar. Hij toont dat aan met een rekening 

courant dd ultimo oktober 1792 te Batavia opgesteld door zijn gevolmachtigde C.M. Neun, 

opperkoopman en visiteur-generaal der Indische negotieboeken, en met een certificaat van H.N. la 

Clé, 8 jaar land secretaris van de weeskamer te Batavia geweest, waaronder die van Cheribon 

sorteert. Hierin staat dat langstlevende zijn aandeel niet mag meenemen naar Nederland, maar bij 

de weesmeesters moet achterlaten. De weesmeesters mogen dit indien nodig overdragen aan 

weesmeesters in Nederland. Vader is zelf in staat mombers aan te stellen en vraagt dat aan de 

weeskamer. Getekend te Groningen dd 10 februari 1794. De weeskamer is akkoord en de 
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huwelijksproclamatiën worden toegestaan dd 15 februari 1794. In de kantlijn: loco afkoop. Cessat 

voor Wilhelmina Petronella Jacoba, zie quitb fol 226. Pro mem, volgens getoonde blijk is de afkoop 

40000 rijksdaalders. 

Fol 248v-249 – 27 maart 1794 – Rensje Goedhuis, weduwe van Michiel Wormbrand, moeder en 

boedelhoudster, en Daniel Goedhuis en Claas Jager, voogden over hun minderjarige zoon in echte 

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

boedel. Zij zal haar zoon Michiel (11) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 11 Car gld 12 st 4 du. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moederkrijgt het 

eigendom van de goederen, waaronder een behuizing aan de zuidkant van de Vismarkt, door 

haarzelf bewoond. 

Fol 249-250v – 5 mei 1794 – Catharina Gesina Bolt, weduwe van Mattheus Bosch, moeder en 

boedelhoudster, en Everhardus Strating, Dne. Jacob Schaink Bolt en apotheker Louwrens Strating, 

voormond en voogden over hun minderjarige zoon in echte verwekt, hebben overeenstemming over 

de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 13 maart 1771 in gemeenschap van 

goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon Matthaeus van Heiningen (21) tot zijn 

23e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1741 Car gld 11 st 6 du. Mandelig 

blijft een verzegeling van 1300 Car gld ten laste van vaandrig Leonard Bolt. Doodskosten vereffend 

met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 een plaats te Bierum met 48 ½ grazen behuisde landen, gehuurd door Meindert Taapkens  

voor 170 Car gld 

 een huis in de Heerestraat tegenover het Grote Koude Gat, door haarzelf bewoond.  

In de kantlijn: cessat zie quitantien fol 114 dd 24 april 1797. 

Fol 250v-251v – 15 mei 1794 – Jan van Boekeren, vader en boedelhouder, en Derk Harms, Jan Kuitert 

en Timen Onnes, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Swaantje Harms 

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

boedel. Hij zal zijn kinderen Christoffer (13), Anna (10) en Grietje (7) tot hun 18e onderhouden en 

laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 74 Car gld 1 st 5 du. Het lijfstoebehoor is voor de 

kinderen. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een huis met een hof aan de 

zuidkant van de Rozenstraat. 

Fol 251v-252v – 26 mei 1794 – Fennigje Berents, weduwe van Roelf Fockens, moeder en 

boedelhoudster, en Derk Fockens, Jan Berends en Jan Spoor, voormond en voogden over hun 2 

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

Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochters Jantje (5) en Roelfje (2) tot hun 18e 

onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 165 Car gld 16 st. Er zijn geen 

lijfstoebehoor en doodskosten, vader is met zijn schip verongelukt. Moeder krijgt het eigendom van 

de goederen, waaronder een huisje aan de oostkant van de Haddingestraat, door haarzelf bewoond.  

Fol 252v-253 – 2 juni 1794 – (Copia) Gezijna Oortsema, geassisteerd door haar tegenwoordige man 

Tjaart Jacobs, maakt testament. Zij laat haar goederen conform de wet tussen haar man en haar 

kinderen. Voor de 2 minderjarige kinderen stelt zij als mombers aan Jan R. Oortsema en Jacobus 

Smidt. Getekend en gezegeld dd 20 juni 1788 toen Berend van Iddekinge, Justus Datho Quintus, Eilko 
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Eger Tamminga Sickinghe en Wijtzius Hendrik Lohman burgemeesters waren. De mombers zijn dd 27 

november 1788 geconfirmeerd. 

Fol 253-254 – 19 juni 1794 – Godfried Guerijn, vader en boedelhouder, en Roelf Roos, Harm Diephuis 

en Lodewijk Schultz, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Grietje Struik  in 

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

Hij zal zijn dochter Louisa Frederika (3) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 51 Car gld 16 st 4 du. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het 

eigendom van de goederen, waaronder een woning in de Keerweer, door hemzelf bewoond.  

Fol 254-255 – 26 juni 1794 – (Copia) Limke Girbes, weduwe van Adolphus Alsem in leven secretaris 

van Lemsterland, wonend te Heerenveen, maakt testament. Zij vult haar testament dd 13 april 1774 

te Gorredijk, ten huize van koopman Velting, voor notaris H. van der Vecht en getuigen opgesteld, 

aan. Ze legateert aan Bondina en Neeltje Coopmans, kinderen van Adolphus Coopmans 500 Car gld, 

te betalen met een landschapsobligatie in de boedel. Zonder kinderen erft langstlevende van dezen 

eventueel alles. Getekend te Heerenveen dd 1 maart 1785 door advocaat Petrus Eekma, en getuigen 

Dirk Gooitsens hovenier, Hindrik Lammerts stalknecht van koopman H. Munnicks, Foppe Jans 

koopman, en Saake Dirks, zoon van Dirk Gooitsens. 

Fol 255-256 – 24 juli 1794 – (Copia) Zeno Bacchiene, bedienaar van het Goddelijke woord te Rhenen, 

en Catharina Maria Coopsen (el) leggen dd 4 juni 1772 voor Rutger van Ommeren, notaris bij het Hof 

van Utrecht bij burgemeester en vroedschappen van Utrecht en Rhenen vast, dat langstlevende van 

hem voogd over hun kinderen zal zijn. Getuigen: Johannes Arntsen en Martijn Boonzaier. 

Fol 256-257 – 18 augustus 1794 – (Copia) Antje Eppes, weduwe van Roelf Loman, zwak van lichaam, 

maakt testament. Zij wil dochter Roelfje Loman na haar dood niet in het weeshuis laten opnemen en 

benoemt tot voorstanders haar zwagers vaandrig Cornelis Poelman en Jan Wijgers, en de kooplieden 

Jacob van Calcar en Herman ten Cate. Getekend en gezegeld te Groningen dd 18 juni 1794 toen 

Hindrik van Sijsen, Berend van Iddekinge, Justus Datho Quintus en Eilko Eger Tamminga Sickinghe 

burgemeesters waren. 

Fol 257-258 – 1 september 1794 – Klaas Pieters Hooghuis, vader en boedelhouder, en Jan Wilkens, 

Jan van Geest en Hindrik Luikens, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon van wijlen Jantje 

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

gehele boedel. Hij zal zijn zoon Wilke (13) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De 

mombers krijgen dan 6 Car gld 6 st, een bijbel met zilveren krappen en een paar zilveren 

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

goederen, waaronder een behuizing, door hemzelf gebruikt. In de kantlijn: aangeërfd van de moeij 

153 Car gld 9 st 3 1/6 du. Cessat, zie qb fol 258 dd 1 mei 1806. 

Fol 258-259v – 8 september 1794 – Geertruida van Hovel, weduwe van Teunis T. Hulshof, moeder en 

boedelhoudster, en koopman Gerrit van Hovel, koopman Abraham Hulshof, voogden over hun 

minderjarige dochter in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, 

conform huwelijkscontract dd 27 oktober 1780 in ongemeenschap van goederen. Door vader is 

ingebracht 1289 Car gld 16 st 7 du, door moeder 21180 Car gld 15 st 4 du. De boedel is nu 6805 Car 

gld 2 st waard. Er is dus 15665 Car gld 10 st 3 du ingeteerd. Er is onvoldoende boedel om dit te 

dekken, de pupillen erven dus niets. Moeder behoudt de gehele boedel. Moeder zal haar dochter Eva 
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(14) tot haar 20e onderhouden en laten onderwijzen. Moeder krijgt het eigendom van de goederen, 

waaronder 

 een behuizing aan de oostkant van de Heerestraat op de hoek van het Kleine Koude Gat, 

door haarzelf bewoond 

 het eigendom van 6 deimt land te Noordbroek, beklemd gebruikt door de erven van Otto 

Willems voor 45 Car gld 

 het eigendom van 12 grazen land, genaamd “het Osseland”, te Appingedam, beklemd 

gebruikt door Harmannus Kijft voor 50 Car gld 

 het eigendom van een stuk land onverscheiden in een heerd te Tjamsweer, beklemd gebruikt 

door de weduwe van Thies Hindriks voor 20 Car gld 

 een obligatie van 200 Car gld ten laste van Wijtze T. Hulshof 

 1/32 deel in schip “de jonge Ekko”, gevaren door Willem Walrecht onder directie van Pieter 

van Bergen 

 2 graven op het Martinikerkhof. 

In de kantlijn: cessat, zie quitb fol 214 dd 19 juli 1802. 

Fol 260-260v – 9 oktober 1794 – Jan van Huizen, vader en boedelhouder, en Doede Ellerenbroek, 

Jacob van Duinen en Berent van Dilgt, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen 

Swaantje Buchners in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader 

behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Anna (20) tot haar 21e onderhouden en laten 

onderwijzen. De mombers krijgen dan 436 Car gld 4 du. Het lijfstoebehoor is voor de pupil. Vader 

krijgt het eigendom van de goederen, waaronder 

 ½ trekschuit getekend nr 7 varend van Groningen naar Uithuizen en Ulrum etc vv, door 

hemzelf gebruikt 

 een behuizing in de Leliestraat in een gangetje, met een jaarhuur van 2 Car gld 2 st 4 du aan 

de Stad Groningen, door hemzelf bewoond. 

In de kantlijn: cessat zie quitb dd 31 december 1795. 

Fol 261-263 – 24 november 1794 – Dr. H.G. Homan, mede namens Dr. S. Gockinga, curatores 

bonorum van Gerrit Heeres, thans afwezig in miltaire zeedienst, vader, en Mons. Leendert Nauta, 

Pieter Elles en Hindrikus Roelfs, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen 

Aaltje Roelfs in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform 

huwelijkscontract dd 23 maart 1780 in ongemeenschap van goederen. Vader heeft 4365 Car gld 

ingebracht en aangeërfd, moeder 20342 Car gld. De boedel is nu 17692 Car gld 14 st waard. De 

schulden zijn niet inbegrepen, deze moeten door Gerrit Heeres worden verklaard. Er is 7014 Car gld 6 

st ingeteerd. De pupillen hebben recht op 16834 Car gld 17 st. Aan effecten en contanten kan slechts 

16584 Car gld 1 st worden uitgekeerd. ½ van de behuizing buiten de Oosterpoort, ½ van de vaste 

beklemming van 8 grazen land buiten het Klein Poortje achter de Groene Dijk en ½ van de opbrengst 

van verkochte goederen leveren 1107 Car gld 17 st op. Dit zijn goederen aangekocht tijdens het 

huwelijk. De mombers krijgen: 

 het eigendom van 6 grazen land buiten de Heerepoort, beklemd gebruikt door raadsheer 

Smith voor 55 Car gld 
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 het eigendom van 6 grazen land buiten het Klein Poortje, beklemd gebruikt door Tom Brink 

voor 56 Car gld 

 de koopschat van de vaste beklemmingen 

 de koopschat van het hof buiten de Heerepoort 

 ½ koopschat van de behuizing met hof buiten de Heerepoort onder de Boompjes 

 ½ koopschat van de vaste beklemming van 8 grazen land buiten het Kleine Poortje achter de 

Groene Dijk 

 ½ opbrengst van de losse goederen 

Samen ter waarde van 16584 17 st. Zij krijgen daarnaast een pretentie van 250 Car gld ten laste van 

de vader. De schulden zijn voor de pupillen. 

Fol 263-264v – 11 december 1784 – Hinderika Medendorp, weduwe van koopman Jannes Poelman, 

weittige voogdesse van hun 2 minderjarige kinderen in echte verwekt, en Willem Klaassen Vreborg, 

Jan Poelman en Hindrik Mennes, voormond en voogden over de minderjarige zoon van wijlen 

koopman Jannes Poelman en Alberdina Vreborg, hebben overeenstemming over de vaderlijke 

nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 27 mei 1784 in gemeenschap van goederen. Moeder 

behoudt de gehele boedel. De boedel is 4748 Car gld 19 st 2 du waard. Moeder krijgt hiervan de ½ en 

een kindsdeel ter lijftocht. Voor de 3 kinderen samen is er dus 1780 Car gld 17 st 2 du. De mombers 

krijgen daarvan 1/3 deel. Conform de afkoopbrief dd 10 mei 1784 is de moederlijke afkoopsom 450 

Car gld. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Het geld blijft onder haar hoede. Moeder zal 

de pupil tot meerderjarigehid onderhouden en laten onderwijzen. Moeder krijgt het eigendom van 

de goederen, waaronder 

 een behuizing buiten de A-Poort aan de noordkant van het Hoendiep, door haarzelf 

bewoond 

 het pakhuis in de gang aan de oostkant van dit huis. 

In de kantlijn: pro memorie, zie staat van aangeërfde goederen dd 3 december 1795 geëxhibeerd 

quorsum relatio in het staatboek. Cessat voor Jan, zie qb dd 5 maart 1810. 

Fol 265 – 18 december 1794 – Jan Willems van den Bosch, vader en boedelhouder, en Roelf Harms, 

Willem van den Bosch en Abraham Willems Camphuis, voormond en voogden over zijn 2 

minderjarige kinderen bij wijlen Geesje Harms in echte verwekt, conform huwelijkscontract dd 4 mei 

1764 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Willem 

(23) en Roelf (20) tot volle meerderjarigeheid onderhouden en laten onderwijzen. De mombers 

krijgen dan 411 Car gld 14 st 2 du, en 134 Car gld voor het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom 

van de goederen, waaronder 

 een behuizing aan de zuidkant van het Zuiderdiep op de hoek van de Ruiterstraat, door 

hemzelf bewoond 

 2 kamers naast elkaar aan de noordkant van het Zuiderdiep op de hoek van de Folkingestraat 

 een kofschip. 

In de kantlijn: cessat voor beide pupillen, zie quitantieboek dd 24 januari 1799.  
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