Archief Weeskamer Groningen Scheidingen en Afkopen 1462-88
(1767-1776)
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, november 2015
Referentie
 Citeerinstructie: GrA 1462-88
 Toegang 1462: Archief Weeskamer Groningen, 1614 - 1809
 Inventarisnummer 88: Protocol van verzegelingen, bevattende afkoopbrieven en
scheidingen, 19 februari 1767 t/m 2 december 1776
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Fol 1-5 – 19 februari 1767 – Everardus Cramer en Hindrik van Lingen, voormond en administrerend
voogd over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Jan Cramer bij wijlen Lurdina Boelens in echte
verwekt, mede voor de meerderjarige zoon E. Cramer, en Willem Freriks, Cornelis Willems en Jacob
Iwema, voormond en voogden over het minderjarige dochtertje van Adrianus Boelens bij wijlen
Lurdina Boelens in echte verwekt, en Adrianus Boelens, hebben overeenstemming over de
moederlijke nalatenschap. De boedel is 11897 Car gld 4 st 5 pl waard. Alegonda Boelens, dochter van
Adrianus, krijgt daarvan ¼ deel, 2974 Car gld 6 st 1 pl. Daarnaast 150 Car gld als cadeau van E. Cramer
in qlte, en 1/8 deel in de gemeenschappelijke boedel à 56 Car gld als kostgeld. De mombers krijgen
dit als Alegonda (17) 18 is geworden. Vader betaalt beide drietallen mombers voor de drie
voorkinderen 8922 Car gld 18 st 4 pl. Zij krijgen daarvoor:








een behuizing op de Nieuweweg, bewoond door luitenant Idema met een half jaar huur à 43
Car gld 14 st
een ½ trekschuit varend van Groningen op Delfzijl vv, getekend nr 5 voor 1400 Car gld met
een half jaar huur à 30 Car gld
het zilver volgens inventaris à 1123 Car gld 10 st
het linnen en tafelgoed à 696 Car gld 10 st
het kabinet à 100 Car gld
een porceleinen stelsel en 8 kommen à 15 Car gld
een bed met toebehoor à 98 Car gld

Samen ter waarde van 4806 Car gld 15 st. Vader leent de rest tegen 4% rente. Mandelig blijven de
dubieuze boekschulden à 595 Car gld en een portie in een schip, door schipper Richard Martens
bevaren, gekocht voor 596 Car gld. Het lijfstoebehoor is verdeeld. Cornelis Willems, wonend te
Aduard, en Jacob Idema, wonend te Bedum, stellen zich borg voor de vader. In de kantlijn: cessat, zie
quit dd 29 juni 1778.
Fol 5-7 – 9 maart 1767 – Hilligje Holtgrafts, weduwe van Harmannus Weening, moeder, en Tjaerd
Bothuis, Tije Bloemenga en Hans Berents, voormond en voogden over hun minderjarige zoontje in
echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de
gehele boedel. Zij zal haar zoontje Berent (12) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 1269 Car gld 17 st, plus 30 Car gld voor overgenomen lijfstoebehoor. Het
overige lijfstoebehoor is ook voor de pupil. Dubieuze posten blijven mandelig. Moeder krijgt het
eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie staat dd 22 oktober 1772 en quit boek dd 25
november 1779.
Fol 7-9 – 19 maart 1767 – Koopman Albert Jacobs Hesselinck, vader, en koopman Berent van Delden,
Willem Jacobs Hesselinck durante divisione, en Steven van Delden, voormond en voogden over zijn
minderjarige dochtertje bij wijlen Judith Berents van Delden in echte verwekt, hebben
overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 29 juli 1762 in
ongemeenschap van goederen. De boedel is 12676 Car gld waard. Vader heeft 1371 Car gld
ingebracht, moeder 9080 Car gld 7 st. De winst tijdens het huwelijk is 2224 Car gld 13 st. De pupillen
hebben recht op ½ van de winst en de moederlijke inbreng, minus de ½ doodskosten à 186 Car gld 19
st 7 pl. De mombers krijgen deze bedragen als zijn dochter (4) 25 jaar is geworden. Vader zal zijn
dochter tot die tijd onderhouden en laten onderwijzen. Het lijfstoebehoor en de waarde van de
mobiele goederen, samen à 707 Car gld 17 st, is conform huwelijkscontract na vaders dood voor de
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pupil. Vader behoudt de gehele boedel. Zie verder fol 31v. In de kantlijn: zie fol 31v. Cessat, zie quit
boek dd 3 december 1770.
Fol 9v-11 – 19 maart 1767 – Cornelis Olthof, vader, en Christopher Grefell, Reiner Jans, en Claes
Cornelis, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Agnes Fockens in echte
verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal
zijn kinderen Nicolaas (20) en Trijntje (10) tot hun 25e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 588 Car gld 10 st 5 pl. Doodskosten vereffend met een deel van het
lijfstoebehoor, 29 Car gld is betaald voor een overgenomen deel en de rest van het lijfstoebehoor is
voor de pupillen. Mandelig blijft een graf in sacristie van de Grote kerk. Een roggemolen en huis te
Noordhorn, door de vader ingebracht, blijven conform Ommelander Landrecht voor de vader. Vader
krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor de dochter, zie quit dd 8 augustus
1771. Cessat, zie quit dd 16 december 1771.
Fol 11v-13 – 13 april 1767 – Jantje Woldringh, weduwe van Pieter Pauwels, moeder, en Hendrik van
Lingen, Berent Woldringh en koopman Aeldrik Meddens, voormond en voogden over hun 2
minderjarige kinderen, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 27 mei 1761 in ongemeenschap van aangeërfde goederen. Moeder behoudt de
gehele boedel, behalve de door vader aangeërfde goederen. Zij zal haar kinderen Alegonda (5) en
Bernhardus (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 374 Car gld
15 st 1 pl, en 5767 Car gld 11 st uit de nalatenschap van de oudtantes van de pupillen Anna Ketelaer,
weduwe van Berent Wilkens, en Juffer Alegonda van Laer. Het lijfstoebehoor berust onder de
mombers. De winst van de dubieuze posten is in de berekening meegenomen. Moeder krijgt het
eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 12 december 1774.
Fol 13-14v – 16 april 1767 – Harm Harms [Harm Harms], vader, en Jan Jacobs [Jan Jacobs],
grootvader, Pieter Lamberts [Pieter Lammers] en Hendrik Arents [HA], voormond en voogden over
zijn minderjarige dochtertje bij wijlen Tjaakje Jans in echte verwekt, hebben overeenstemming over
haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 22 december 1762 in gemeenschap van goederen.
Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Aaltjen (4) tot haar 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 178 Car gld 19 st en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het
eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 7 juli 1785. De pupille is aangeërfd
grootmoeders goed, zie staatboek fol 296 dd 12 juli 1770.
Fol 14v-16 – 4 mei 1767 – Koopman Hendrik Haak, Febe Hendriks en koopman Jan Haak, voormond
en voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Hendriks Renema bij wijlen Fennigje Haek
in echte verwekt, en hun gewezen pupil Eisina Renema, geassisteerd door haar man Joras Ferveta,
hebben overeenstemming over de ouderlijke nalatenschap. De boedel is getaxeerd op 7200 Car gld.
De gewezen pupil heeft haar 1/5 deel gehad in



½ van een korenwindmolen aan de westkant van de Heerepoort op de Stadswal, getaxeerd
op 2800 Car gld
een huis en kamertje ten westen van deze molen.

De mombers houden:


1360 Car gld ten laste van de gewezen pupil, gehuurd tegen 4% rente
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de andere ½ van de molen
de mobiele goederen.

Mandelig blijven:





een verzegeling van 1000 Car gld ten laste van de kinderen van Cornelis van Veen
400 Car gld in 2 obligaties ten laste van Arent Jans Venecamp met rentes
de opbrengst van het land te Uitwierda
een obligatie van 50 Car gld ten laste van Derk Zuidema en vrouw.

De erfportie van de gewezen pupil is zo slechts 1440 Car gld. Zij krijgt haar deel nog uit de mandelige
goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 4 mei 1767 en 6 juli 1775.
Fol 16v-17v – 21 mei 1767 – Johanna Spoelders, weduwe van Christopher Pilsing, moeder, en
Christaen Schukhard, Hendrik Hilbers en Willem Schults, voormond en voogden over hun
minderjarige dochtertje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke
nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel overtreft de profijtelijke met 94 Car gld 15 st. Er is
dus geen nalatenschap. Moeder zal haar dochter (13) tot haar 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 50 Car gld (in de kantlijn: de bruidegom W. Vellage heeft
verklaard hetzelfde te zullen presteren dd 21 mei 1767). Moeder krijgt het eigendom van de
goederen waaronder een huis aan de oostkant van de Oude Kijk in ’t Jatstraat, door haarzelf
bewoond. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 2
september 1779.
Fol 18-19 – 4 juni 1767 – Koopman Lucas Cremer, vader, en mr. Jan Ludolph, mr. Jannes Cremer en
mr. Cornelis Pothof, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Albertje
Roelfs in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele
boedel. Hij zal zijn kinderen Willemina (13), Cunnigje (9), Jannes (6) en Roelf (4) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 427 Car gld 4 st 4 pl en het
lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 29 april
1782.
Fol 19v-21 – 4 juni 1767 – Derk Cornelis, vader, en Hedde Leenderts, Albert Jans en Frerik Roelfs,
voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Aafje Jans in echte verwekt,
hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn
kinderen Cornelis (17) en Trijntje (12) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers
krijgen dan 234 Car gld 15 st 6 pl en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen.
In de kantlijn: cessat, zie scheid dd 27 mei 1776 en quit dd 7 mei 1778. Cessat in totum, zie quit boek
dd 21 mei 1778.
Fol 21-23 – 18 juni 1767 – Roelina Huising, weduwe van eerwaarde ds. Henricus Verschuir, in leven
predikant te Sleen, voor de ½, en eerwaarde ds. Albert Willems Costerus, predikant te Zuidhorn, en
eerwaarde ds. Wilhelmus Costerus, predikant te Hoogezand, samen voor de ander ½, erfgenamen
van wijen de innocente juffer Wibbina Costerus, hebben overeenstemming over haar nalatenschap.
De boedel is 7376 Car gld 12 st 2 pl waard. 1e Comparant krijgt daarvan 171 Car gld, door de moeder
van de innocente juffer Costerus aangebracht, na aftrek van de toen bestede doodskosten. Van de
rest krijgt juffer Verschuir de ½ à 3602 Car gld 16 st 1pl. Zij heeft hiervoor gekregen:
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een verzegeling van 1700 Car gld ten laste van het Landschap Drenthe, verschijnend 7
december
een dito van 1200 Car gld, verschijnend 8 juni
873 Car gld 16 st 1 pl in contanten.

2e Comparant ds. A.W. Costerus krijgt



een verzegeling van 2000 Car gld ten laste van dr. J. Coning, verschijnend 6 november.
een zitplaats in de Martinikerk voor 5 delen à 125 Car gld waarvan hij 1/6 deel bezat, dit geld
wordt naar rato verdeeld.

Hij betaalt 3e comparant ds. W. Costerus 200 Car gld. Deze krijgt daarnaast



een verzegeling van 500 Car gld ten laste van deze provincie, verschijnend 9 september.
een verzegeling van 1000 Car gld ten laste van Cornelis Olthof en vrouw, verschijnend 28
april.

Mandelig tussen 2e en 3e comparant blijven 2 graven in de Martinikerk en 1 op het Martinikerkhof,
getaxeerd op 80 Car gld. 1e Comparant heeft daarvoor 40 Car gld gekregen. Het goud, zilver, linnen
en lijfstoebehoor is verdeeld. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 18 juni 1767.
Fol 23v-24v – 2 juli 1767 – Jantje Geerlinck, weduwe van Pieter Heerkens, moeder, en Tjerk
Heerkens, Jan B. Geerlinck en Derk Tjerks, voormond en voogden over hun minderjarige dochtertje,
hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 13 april
1767 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter (2) tot
haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 310 Car gld en het
lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: Mandelig tussen de
moeder en voormond Tjerk Heerkes is een verzegeling ten laste van de grootvader Heerke Tjerks en
vrouw, wonend te Ezinge, op de inventaris als dubieus gesteld.
Fol 25-26 – 11 juli 1767 – Antoni Groen, vader, en Jannes Palmer en Jannes Vos, opzienders over zijn
2 minderjarige kinderen bij wijlen Deeltje Jans in echte verwekt, hebben overeenstemming over de
moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jan (20) en
Geertruid (16) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De opzienders krijgen dan 4 Car gld 7
st en het lijfstoebehoor. Dubieuze boekschulden blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de
goederen waaronder eem huis aan de noordkant van het Damsterdiep. In de kantlijn: cessat voor de
dochter, zie quit dd 27 maart 1775. NB. Filius innocens sed non legitime talis declaratus [de zoon is
innocent verklaard, maar niet in een wettelijk stuk]
Fol 26v-28 – 14 september 1767 – Philippus Heerman, stiefvader en boedelhouder, en Roelf Jans, Jan
Smidt, voormond en voogd over de minderjarige zoon van wijlen Jan Jans ten Camp bij wijlen Jantje
Jans in echte verwekt, koopman Gerrit Cremer, diaken van de 5e kluft namens de minderjarige zoon
van wijlen sergeant Jan Breukel bij wijlen Jantje Jans in echte verwekt, hebben overeenstemming
over de moederlijke nalatenschap. Stiefvader behoudt de gehele boedel. De mombers krijgen op de
25e verjaardag van de pupil 158 Car gld 8 st 5 pl, en 540 Car gld als vaderlijk goed conform afkoop dd
1 juli 1751. Koopman G. Cremer krijgt het lijfstoebehoor van de moeder. In de kantlijn: cessat, zie
quit dd 8 mei 1794.
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Fol 28-30 – 21 september 1767 – Sijtske Eltjes, weduwe van stadsroeper Jan ter Veen, moeder, en
Derk ter Veen, Michiel Wurmbrand en Tammo Blinck, voormond en voogden over hun 3 minderjarige
kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over zijn nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 14 december 1758 in ongemeenschap van goederen. De winst van het huwelijk
is 1203 Car gld 2 st. Vader heeft 150 Car gld aangebracht. Moeder heeft conform huwelijkscontract
recht op een kindsdeel. Moeder zal haar kinderen Hendrikje (8), Grietje (6) en Pieter Eltjes (3) tot hun
18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 733 Car gld en het lijfstoebehoor.
Moeder krijgt het eigendom van de goederen. Een obligatie ten laste van Gjalt Reurts en Antje
Cornelis, wonend in Friesland, blijft mandelig.
Fol 30-31v – 15 oktober 1767 – Jan Hendriks Crook, vader, en Berent Hendriks Westerhof, Henricus
Ganckema en Daniel Ferree, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Maria
Berents Smeltes in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt
de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Cornelisje (20), Engeltje (16) en Trijntje (14), de laatste 2 tot
hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 702 Car gld 11 st 4 pl en het
lijfstoebehoor. Hieruit krijgen ook de 2 meerderjarige zonen hun deel. Vader krijgt het eigendom van
de goederen.
Fol 31v-33 – 15 en 16 oktober 1767 – Koopman Albert Jacobs Hesselinck, vader, en kooplieden
Berent van Delden, Willem Jacobs Hesselinck durant divisione en Steeven van Delden, voormond en
voogden over zijn minderjarige dochtertje bij wijlen Judith Berents van Delden in echte verwekt,
hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 29 juli 1762. Er is
een raadsbesluit dd 19 maart waarin gemaakte fouten in de 1e scheiding worden hersteld.
Langstlevende houdt volgens huwelijkscontract een kindsdeel. In plaats van 10005 Car gld 14 st 5 pl
krijgen de mombers 5002 Car gld 17 st 4 pl bij meerderjarigheid van de kinderen of bij hun trouwen.
In de kantlijn: zie de principale fol 7 dd 19 maart 1767. Cessat, zie quit boek dd 3 december 1770.
Fol 33-34v – 3 december 1767 – Geesje Jans, weduwe van Hendrik Mellens, boedelhoudster en
legtima tutrix over hun minderjarige zoon in echte verwekt, mede-erfgenaam van zijn overleden
broer, en koopman Cornelius Houttuin, Augustinus Vos, voormond en voogd over de minderjarige
zoon van wijlen Hendrik Melles bij wijlen Willemtje Jans Hoveman in echte verwekt, hebben
overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. 1e comparant behoudt de gehele boedel. De
mombers krijgen 1/3 deel van de getaxeerde boedel à 36 Car gld 6 st 5 pl. Daarnaast 650 Car gld 1 pl
als moederlijke nalatenschap conform afkoop dd 5 november 1750. Moeder krijgt het eigendom van
de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 22 februari 1773.
Fol 34v-35v – 4 juni 1767 – (Copia) Gezworene Jan Hendrik Reneman, voorstander van zijn
kleindochters Jacobina en Hilligje, dochters van pastor Henricus Uden bij Anna Renemans in echte
verwekt, bevestigt een inventaris van wijlen de ouders. De boedel is 5777 Car gld waard, met daarbij
nog het zilver, linnen en wol. Grootvader zal de kinderen tot hun 25e onderhouden en laten
onderwijzen. Zij krijgen dan bovenstaande. In de kantlijn: cessat voor Jacobina, zie quit boek dd 18
juni 1774. Ultimum quasi legitimae tutelae vestigium [de finale stap zoals van een wettige
voogdijschap], zie Raadsresolutie dd 21 februari 1767.
Fol 35v-37 – 7 december 1767 – Aaltje Geerts, weduwe van Jan Hendriks, moeder en
boedelhoudster, en Gerrit Arents, mede voor medevoogd Pieter Adams, en Egbert Dornveld,
voormond en voogd over hun 3 minderjarige kinderen [waarschijnlijk is de tekst incorrect en zijn het
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niet haar kinderen], hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de
gehele boedel. Zij zal haar voorkinderen tot hun 25e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 462 Car gld - de zoon krijgt een dubbele portie -, 300 Car gld – gelijk te
verdelen. Daarnaast 110 Car gld 10 st als moeders goed, conform afkoop dd 14 april 1763. Moeder
krijgt het eigendom van de goederen.
Fol 37-38v – 10 december 1767 – Wolter Berents, vader, en Pieter Hanssen en Geert Westerberg,
voormond en voogd over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Geertje IJsebrands in echte verwekt,
mede namens medevoogd Hindrik Jans Klatter, hebben overeenstemming over de moederlijke
nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Trijntje (11), Willem (8) en Anna
(4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 777 Car gld 5 st 4 pl en
het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 14
sept 1780 en 19 december 1785. Een deel van het lijfstoebehoor is verkocht voor 37 Car gld 7 st 2 pl.
Fol 38v-40 – 25 januari 1768 – Claas Dojes, vader, en Egbert Bakema, Doje Claessen en Lucas
Bakema, voormond en voogden over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Lutgerdina Bakema in
echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de
gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jacobje (9), Egbert (7), Doje (4) en Frauke (1) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 469 Car gld 10 st 4 pl en het
lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor Jacobje, zie
quit dd 25 oktober 1784. Cessat voor Frauke, zie quit dd 13 december 1787.
Fol 40-42 – 3 maart 1768 – Olderman David Libering, boedelhouder, Coenraad Liberingh, Claas
Liberingh, Aurelia Liberingh en Arent Gruno (el), Margaretha Liberingh en Popko Noordhof (el), Janna
Liberingh en Pieter Nanninga (el), allen ipso jure mondig, en kassier Evert Nienhuis voormond
durante divisione, mede namens Willem Block, voogd over de minderjarige zoon van wijlen
Gerhardus Block en wijlen Maria Liberingh in echte verwekt, erfgenamen van Marrigje Claessen, de
echtgenote van 1e comparant, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 18 april 1714 in gemeenschap van goederen. De boedel is 1224 Car gld 4 st
waard. vader krijgt daarvan ½, de andere comparanten elk 102 Car gld 5 pl. Coenraad Liberingh krijgt
een huis aan de oostkant van de Gelkingestraat, nu door de vader bewoond, getaxeerd op 1200 Car
gld. Hij huurt dit geld tegen 4% rente. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 28 maart 1782.
Fol 42-43v – 24 maart 1768 – Margaretha Smidt, weduwe van Jan Rudolph Berlage, moeder, en
Hendrik Coops, Jan Seevenstern en Hendrik Keun, voormond en voogden over hun minderjarige
dochter in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. De boedel is
651 Car gld 17 st waard, aangeërfd van oudtante Catharina Berlage, overleden te Cloppenburg.
Moeder heeft niets aangebracht. De mombers krijgen daarom deze som, berustend onder Hogas te
Cloppenburg. De mombers zullen dit opzeggen en naar hier brengen. Hendrik Schole, de echtgenoot
van 1e comparant verbindt zich voor dit bedrag. Luitenant Roelf Brongers stelt zich borg voor hem.
Moeder zal haar dochter Anna Maria (18) tot haar 20e onderhouden en laten onderwijzen. De
momber krijgen het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat pro parte, zie quit dd 6 oktober
1768. Cessat, zie quit boek dd 17 december 1770.
Fol 44-45 – 31 maart 1768 – Petrus van der Veen, en dr. Rudolph Arnoldi, E. Tiddens en dr. R.H.
Eijssonius, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige zonen bij wijlen Elsje Tiddens in echte
verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 28 mei
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1749 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen tot hun
20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 2121 Car gld 9 st 6 pl, en 320 Car
gld 16 st voor het lijfstoebehoor. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 10 april 1775.
Fol 45-46 – 31 maart 1768 – Geesje Jans, weduwe van Hendrik Mellens, moeder, en Geert Wening en
Willem Rotgers, opzienders over hun minderjarige zoon in echte verwekt, hebben overeenstemming
over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon Melle (3) tot
zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 54 Car gld 10 st. Moeder krijgt
het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de oostkant van Nieuwe Boteringstraat. In
de kantlijn: cessat, de pupil is in het Burger Weeshuis aangenomen na het overlijden van zijn moeder,
de afkooppenningen zijn gebruikt voor zijn onderhoud.
Fol 46v-48 – 31 maart 1768 – Susanna Schultens, weduwe van Roelf ten Ham, moeder, en Arent
Wijbes, Dato Schultens en Anton Smidt, voormond en voogden over hun minderjarige dochtertje in
echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 30 april 1760 deel in gemeenschap, deels in ongemeenschap van goederen.
Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Roelfje (3) tot haar 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 800 Car gld. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In
de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 15 maart 1787.
Fol 48-49 – 14 april 1768 – Annigje Alberts, weduwe van Hendrik van Dilgt, moeder, en Albert
Douwes, Roelf Berents en Pieter Claessen, voormond en voogden over hun 4 minderjarige kinderen,
hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal
haar kinderen Albert (7), Geesje (6), Berent (4) en Cornelisje (2) tot hun 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 285 Car gld 4 st. Doodskosten vereffend met het
lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis met voorwerk aan
het Boterdiep. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 13 juni 1785.
Fol 49v-50v – 14 april 1768 – Koopman Jannes Boelens, vader, en ds. Johannes Franciscus Buning,
gezworene dr. Hendrik Willem Hoving en Abelus Siwardus Boelens, voormond en voogden over zijn
minderjarige dochter bij wijlen Anna Buning in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar
nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 9 februari 1753 in gemeenschap van goederen. Vader
behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Cornelia (13) tot haar 24e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 8000 Car gld en het lijfstoebehoor. Dubieuze boekschulden
zijn door de vader overgenomen. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: volgens
testament dd 10 november 1772 van vader en stiefmoeder is de weeskamer van toezicht
geëxcuseerd. Pupil heeft geëerfd van oudnicht Juffr. Buning. Cessat, zie quit dd 25 september 1775.
Fol 50v-52 – 18 april 1768 – Geesje Kijff, weduwe van dr. Jan Brongers, en lt. Roelf Brongers,
makelaar Johannes Kijff en eerwaarde Roelf Brongers, predikant te Lutjegast, voormond en voogden
over hun 3 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke
nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 2 juni 1751. De boedel is 12984 Car gld 19 st waard.
Moeder zal haar kinderen Roelf (14), Maria (13) en Jullenus (10) tot hun 20e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 6492 Car gld 9 st 4 pl. Moeder krijgt het eigendom van de
goederen. In de kantlijn: cessat voor Roelf en Maria Brongers, zie quit boek dd 4 oktober 1779. Zie
staat boek dd 4 oktober 1779. Pupil Jullenus heeft de expectance van 2000 Car gld door het
testament van zijn grootmoeder. Zie staat bij het inventaris.
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Fol 52-53v – 21 april 1768 – Harm Rijckens, vader, en Harm Harms, Jannes Alefs en Pieter Lamberts,
voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Jantje Hendriks in echte verwekt,
hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 21 maart 1754 in
gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Hendrik (13),
Grietje (11) en Harm (9) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan
950 Car gld en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis en
de beklemming van 36 grazen land aan de westkant van de Heereweg. In de kantlijn: cessat voor de 2
oudsten, zie quit dd 19 september 1782. Cessat in totum, zie quit dd 10 april 1786.
Fol 52v-56v – 9 april 1768 en 21 april 1768 – Elisabeth Suthof, weduwe van koopman Tobias de Jager,
en statenbode M. de Jager, J. Westerhof en Hendr. van Boekeren, voormond en voogden over hun
minderjarige dochtertje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke
nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 10 januari 1754 in ongemeenschap van goederen en
conform mutueel testament dd 23 mei 1761. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter
tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De pupille heeft recht op 8894 Car gld ingebracht
door vader, 2000 Car gld aangeërfd door vader, ¼ deel van de winst gedurende het huwelijk à 1270
Car gld 10 st, samen 12164 Car gld 10 st 1 pl. Daarnaast ¼ deel van de opbrengst uit de dubieuze en
kwade boekschulden. De pupille mag de behuizing in de Steentilstraat, door 1e comparante
bewoond, getaxeerd op 3600 Car gld, voor dat bedrag overnemen bij haar meerderjarigheid. Dat
geldt ook voor het hof, getaxeerd op 600 Car gld. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de
kantlijn: de pupille heeft ook een erfenis van haar oom Mees Jager, volgens inventaris dd 27 juni
1768 berustend onder haar oom Meijer Jager.
Fol 56v-58v – 30 mei 1768 – Juffrouw Abigael Oomkes, weduwe van luitenant Lucas van Giffen,
moeder, en koopman Jannes van Giffen, eerwaarde Gerhardus Oomkes en soll. Gerrit van Trojen,
voormond en voogden over hun 5 minderjarige zonen in echte verwekt, hebben overeenstemming
over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 26 maart 1744 in ongemeenschap
van goederen. De boedel is 65963 Car gld 5 st waard. Vader heeft 5180 Car gld 9 st aangebracht,
moeder 6000 Car gld, de winst is 54371 Car gld 16 st. De pupillen hebben recht op ½ van de winst en
vaders aangebrachte goed minus ½ doodskosten, samen 31888 Car gld 18 st. Moeder zal haar zonen
Jan (23), Lucas (18), Omius (16), Lambertus (15) en Alexander (12) tot hun 20e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan bovengemeld bedrag. De pupillen moeten hun boeken zelf
kopen. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor de oudste, zie quit
dd 22 augustus 1768. De erfenis van moeij Lamina van Giffen, zie staatboek dd 8 oktober 1769.
Cessat quo ad Lucam, zie quit dd 19 november 1772. Cessat pro Lamberto, zie quit dd 16 november
1776. Cessat pro Omio s.s.min.cand., zie quit dd 25 juni 1778. Cessat pro Alexandro, zie quit dd 15
juni 1780.
Fol 58v-60v – 18 juni 1768 – Hendrik Jans Renema, en koopman Hendrik Haak en koopman Jan
Hendriks Haak, voormond en voogd over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Jan Hendriks
Reneman bij wijlen Fennigje Haak in echte verwekt, met een volmacht van medevoogden Phebe
Hendriks, hebben overeenstemming over de ouderlijke nalatenschap. De boedel is 4400 Car gld
waard. 1e Comparant heeft daarvan ¼ deel gekregen, bestaande uit ½ korenwindmolen aan de
westkant van de Heerepoort op de Stadswal, met een huis en kamer erbij, en 2 kamers in de
Prinsenstraat, alles zoals door de ouders van pupillen is geweest. De andere ½ is van zijn zuster en
zwager. De waarde is getaxeerd op 4400 Car gld. De mombers krijgen een aanspraak van 3300 Car
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gld op deze goederen. 1e Comparant leent dat bedrag tegen 4% rente. Mandelig tussen comparanten
en hun getrouwde zuster blijven:






een obligatie van 50 Car gld ten laste van Derk Zuidema
twee termijnen van het verkochte land onder Uitwierda à 428 Car gld 3 st 2 pl ten laste van
Hendrik Pieters
¼ van een akker op de Zuidlaarder Es
een verzegeling van 1000 Car gld ter laste van henzelf ten profijte van de kinderen van
Cornelis van der Veen
een obligatie van 200 Car gld ten laste van henzelf ten profijte van Arent Jans Veencamp

Tussen comparanten blijft mandelig het recht op gereserveerd eigendom van 1360 Car gld over de
andere ½ van de korenwindmolen ten laste van hun zuster en zwager. In de kantlijn: cessat, zie quit
boek dd 6 juli 1775.
Fol 61-62v – 28 juli 1768 – Koopman Hendrik Coenraad Pothof, vader, en W. Knijpenga, ontvanger L.
van Oostbroek en B. Pothof, voormond en voogden over zijn minderjarige dochtertje bij wijlen Elsje
Knijpenga in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 25 juni 1764. De winst van het huwelijk is 2234 Car gld 6 st 2 pl. Moeder heeft
3168 Car gld 3 st 2 pl aangebracht. De pupil heeft conform huwelijkscontract recht op ½ van de winst
en ½ van moeders aangebracht goed en het huisraad. Samen 4285 Car gld 6 st 3 pl. Vader zal zijn
dochter (2) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan vermeld
bedrag. Het lijfstoebehoor is al in handen van de mombers. Vader behoudt de gehele boedel. In de
kantlijn: zie staatboek dd 11 december 1780. Cessat, zie quit boek dd 22 november 1787.
Fol 62v-64 – 22 september 1768 – Elsje Jans, weduwe van Andries Folkerts, moeder, en Jannes
Bisschop, Claes Reiners, voormond en voogd over hun 3 minderjarige kinderen in echte verwekt,
mede voor de absente voogd Harm Jans, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap.
Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Jan (16), Folckert (14) en Marieke (10) tot
hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 5626 Car gld 8 st 6 pl en het
lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie scheid en quit
dd 9 april 1774.
Fol 64-65v – 20 oktober 1768 – Johannes Volckhemer, vader, Adriaen Smidt, Hajo Heins, Anton Smidt
en Pieter Boijsen, voormond en voogden over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Hendrikje Smidt
in echte verwekt, en haar voordochter bij wijlen Johannes Zeelander in echte verwekt, die haar venia
aetatis heeft gekregen, geassisteerd door haar opziender Cars Boelens, hebben overeenstemming
over de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Anna (15),
Catharina (12), Derk (11), Hanna (7) en Anton (6) onderhouden en laten onderwijzen. De mombers
krijgen dan 298 Car gld 15 st 7 pl en het lijfstoebehoor. Hiervan krijgt ook 3e comparant haar deel.
Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor de voordochter, zie quit dd 11
september 1769. Cessat door het overgeven van de staat dd 12 september 1782.
Fol 65v-67v – 31 oktober 1768 – Willem Coerts, vader, en Pieter Coerts en Hendrik Jager, voogden
over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Jacobs in echte verwekt, mede voor de voormond
Nittert Berents, thans wegens ziekte absent, en Coenraad Willems en Jacob Willems, ipso jure
mondig, en Jan Willems, door het huwelijk mondig, en Lammigje Willems en Arent Willems, die
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beiden hun venia aetatis hebben gekregen, geassisteerd door genoemde voorstanders, hebben
overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn
minderjarige kinderen Tonnis (16) en Wibbigje (14) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen.
De mombers krijgen dan 604 Car gld 3 st 5 ½ pl. De mondige kinderen krijgen hiervan ook hun deel.
De mombers krijgen daarnaast 20 Car gld voor verkocht lijfstoebehoor, de meerderjarige kinderen
hebben hun deel al gehad. Vader krijgt het eigendom van de goederen. Jan Willems behoudt een
pretentie over de contrarekening ten laste van zijn vader. In de kantlijn: cessat voor Wibbigjen, zie
quit boek dd 5 december 1782. Cessat voor Tonnis, zie quit boek dd 13 mei 1784.
Fol 67v-68v – 14 november 1768 – Hendrik Crebas, Catharina Crebas, weduwe van Hendrik Becker,
en Jannes Weits en J. Steeling, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen stadsmuzikant
Jannes Crebas bij Anna Hillebrands in echte verwekt, samen erfgenamen van hun vader en van hun
grootvader, stadsmuzikant Adam Crebas, hebben overeenstemming over hun beider
nalatenschappen. De boedel is getaxeerd op 2380 Car gld 2 st 3 pl. De mombers krijgen 602 Car gld 4
st.
Fol 69-70 – 28 november 1768 – Alle van der Veen, die zijn venia aetatis heeft verkregen, en Tidde
Maris, boekhandelaar Rudolph van Groenenberg en Jacob Sweers, voormond en voogden over de
minderjarige zoon van wijlen Pieter Alles van der Veen bij wijlen Wendelina Harms in echte verwekt,
hebben overeenstemming over de ouderlijke nalatenschap. De boedel is verkocht en is 2185 Car gld
13 st 3 pl waard. Ieder heeft hiervan de ½ gekregen. De scheiding van de vaderlijke goederen dd 19
maart 1764 wordt gemortificeerd. Het verkochte lijfstoebehoor is al verdeeld.
Fol 70-72v – 16 januari 1769 – Cecilia Cramer en Abraham van Ringh (el), en Everhardus Cramer,
koopman Henricus van Lingen, voormond en voogd over de minderjarige zoon van wijlen Jan
Augustinus Cramer bij wijlen Luirdina Boelens in echte verwekt, hebben overeenstemming over de
ouderlijke en aangeërfde goederen. 1e Comparanten krijgen:







een restant koopschat van 1000 Car gld ten laste van Haike Cunneman
een ordonnantie van 881 Car gld over de compagnie van overste Lintelo
½ trekschuit van Niezijl op Groningen vv, getaxeerd op 1426 Car gld
½ trekschuit van Groningen op Delfzijl, gerekend op 1400 Car gld
een kapitaal van 200 Car gld ten laste van rechter Helpen, met rentes en huren
2500 Car gld aan vaderlijke afkooppenningen conform eerdere afkoopbrief

2e Comparanten krijgen:










een kapitaal van 1000 Car gld ten laste van het Eijke Gasthuis te Appingedam
een kapitaal van 500 Car gld ten laste van dezelfde
8 grondpachten in de Turftorenstraat en 1 buiten de Heerepoort, gerekend op 1020 Car gld
een kapitaal van 400 Car gld ten laste van Jelis Tjerks
een kapitaal van 1200 Car gld ten laste van eerwaarde Van der Veen
een behuizing op de Nieuweweg à 1400 Car gld
een verzegeling van 200 Car gld ten laste van Haike Cunneman
een dito van 200 Car gld ten laste van dezelfde
een obligatie van 400 Car gld ten laste van medicinae doctor Draper
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1616 Car gld als vaderlijke afkooppenningen.

Fol 72v-74 – 13 maart 1769 – Maria van Buisen en Abraham Groenewold (el), en burgervaandrig J.
ten Cate, dr. F. Sibinga, voorstanders over de nog onder tutele verblijvende dochter van wijlen de
boekhouder Jacobus van Buisen bij wijlen Anna Margaretha van Colenberg in echte verwekt, hebben
overeenstemming over de ouderlijke nalatenschap. 1e Comparanten krijgen:





5 grazen land te Finsterwolde, gebruikt door Daniel Daniels
5 hele en 2 halve heemsteden te Uithuizen, samen verhuurd voor 20 Car gld
de onbetaalde huren hierover à 96 Car gld 5 st
853 Car gld 15 st 5 pl aan contanten.

2e Comparanten de mombers krijgen:







een kapitaal van 500 Car gld ten laste van Albertus Wijndels
een kapitaal van 300 Car gld ten laste van Arent Wijndels
een kapitaal van 500 Car gld ten laste van Teunis Willems
een kapitaal van 300 Car gld ten laste van Claas Braam
de lopende rentes over deze kapitalen à 22 Car gld
528 Car gld 5 pl aan contanten.

Mandelig blijven:





een kapitaal van 1200 Car gld ten laste van weduwe Aelders
een kapitaal van 500 Car gld ten laste van Hendrik van Ulsen
een dito van 500 Car gld ten laste van Roelf van Ommen
een dito van 400 Car gld ten laste van koopman Jan Doesburg.

Fol 74-76 – 13 maart 1769 – Laurens Rinkenberg, vader, en Sjabbe Alders, mede voor Jan Jans van
Winschoten, opzienders zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Trijntje Jurjens in echte verwekt,
hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn
kinderen Michiel (17), Swaantje (13), Margaretha (11) en Jurdina (9) tot hun 18e onderhouden en
laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 107 Car gld 18 st en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het
eigendom van de goederen waaronder een huis aan de noordkant van de Marktstraat. In de kantlijn:
cessat voor Swaantje, zie quit dd 4 maart 1779.
Fol 76-78 – 22 maart 1769 – Koopman Abraham Isaacs Hulshoff, vader, en Teunis van Delden, Teunis
Hulshoff en Jan van Delden, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Annigje
van Delden in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 5 oktober 1761 in ongemeenschap van goederen. Moeder heeft 21711 Car gld
11 st 4 pl aangebracht, ½ winst is 3736 Car gld 16 st. Hiervan gaat conform huwelijkscontract af 5000
Car gld die zij voor het huwelijk had aangeërfd, ¼ deel van 5111 Car gld 18 st 1 pl, en een kindsdeel,
in dit geval de ½, die vader als lijftocht behoudt. Er resteert 12676 Car gld 17 st 4 pl voor de pupillen.
Vader zal zijn dochter (9) tot haar 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan
vermeld bedrag. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 4
oktober 1781.
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Fol 78-79 – 29 juni 1769 – Marrigje Ellens, weduwe van Jan Prins, moeder, en Hendrik Prins, Geert
Ellens en Jan Smidt, 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 Henrica (7), Geert (5) en Harmannus (2) tot hun 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 143 Car gld 17 st en 36 Car gld voor het lijfstoebehoor.
Moeder krijgt het eigendom van de goederen.
Fol 79v-81 – 2 november 1769 – Anna Lammerts, weduwe van koopman Harmannus Rouwee,
moeder, en Lucas Haakman, Joost Borchorst en Berent Sutman, voormond en voogden over hun 3
minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap,
conform huwelijkscontract dd 15 april 1752 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de
gehele boedel. Zij zal haar kinderen Susanna (14), Henricus (12) en Lambertus (11) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 7198 Car gld 3 st 5 pl. Doodskosten
vereffend met het lijfstoebehoor. Eventuele boekschulden zijn mandelig. Moeder krijgt het
eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor Zusanna, zie quit dd 19 april 1779. Hendrikus
obiit. Cessat voor Lambertus, zie quit dd 9 februari 1784, dus in totum.
Fol 81-83v – 6 november 1769 – Johannes Ernestus Krijthe, vader, en Jannes Olphers, Bernhardus
Papinck en Henricus van Teggel, voormond en voogden over zijn 6 minderjarige kinderen bij wijlen
Gertruda Papinck in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 3 mei 1753. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Henricus
(14), Bouwina (13), Arnoldus (11), Cornelius (10), Theresia (7) en Bernhardus (5) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 2550 Car gld 7 st 2 pl. Mandelig blijven
een hof met 3 kamers in de Rozenstraat, een hof met kamer aldaar, en een huis Achter de Muur
tussen de Boteringe- en Ebbingestraat. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn:
cessat voor Henricus, zie quit dd 30 juli 1781. Cessat voor Bouwina en Theresia Maria, zie quit dd 27
maart 1783. Cessat voor Arnoldus, zie quit dd 27 oktober 1783. Cessat voor Cornelius, zie quit boek
dd 27 januari 1785. De doodskosten zijn uit de gemene boedel al betaald. De kinderen krijgen nog 42
Car gld 10 st omdat het erfgoed van hun moije en neef in de schadelijk staat was berekend ter
somma van 108 Car gld. Zie invent, de afkoopsom is daarmee 2811 Car gld.
Fol 83v-85v – 16 november 1769 – Helena Homan, weduwe van Cornelius van Beek, moeder, en
Jacobus van Hall, Wolter Warffemius en Anton Joseph Schutte, voormond en voogden over hun 3
minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap,
conform huwelijkscontract dd 3 april 1757. De boedel is 1468 Car gld 8 st 4 pl waard. Moeder heeft
1800 Car gld ingebracht. Er is dus geen nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar
kinderen Regina (12), Alegonda (7) en Catharina (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen.
De mombers krijgen dan 100 Car gld voor ieder kind. Moeder krijgt het eigendom van de goederen.
In de kantlijn: cessat voor de oudste, zie quit dd 22 januari 1776. Cessat in totum, zie quit dd 11
maart 1782.
Fol 85v-87 – 4 december 1769 – Gerke Barklag, stiefvader en boedelhouder, en Berent Ottenhof en
Roelf van Ommen, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Popko Horendijk bij wijlen
Anna Maria van Groenenberg in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke
nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel overtreft de profijtelijke met 64 Car gld 7 st. Er is
dus geen nalatenschap. Stiefvader behoudt de gehele boedel. Pupillen hebben recht op een
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vaderlijke afkoop van 678 Car gld 10 st conform afkoop dd 26 juni 1752. Zij bezitten daarnaast uit de
grootouderlijke nalatenschap een verzegeling van 1803 Car gld 18 st over hun behuizing, mandelig
met de minderjarige zoon van wijlen Jacob Horendijk bij Anna Catharina Stechgers in echte verwekt.
Het lijfstoebehoor van de grootouders is al verdeeld, dat van de vader is nog bij de weduwe van
voormond Olchert Swart, onlangs overleden. Stiefvader krijgt het eigendom van de goederen.
Fol 87-88v – 25 januari 1770 – Sjourtje Jolles, weduwe van Hendrik Teekes, moeder, en Cars Teekes,
Willem Luitjes Twijnder en Jan Tjarks, voormond en voogden over hun minderjarige kinderen in
echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de
gehele boedel. Zij zal haar kinderen Teeke (18), Jelte (13) en Jolle (6) tot hun 18e onderhouden en
laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1203 Car gld 8 st 5 pl. Doodskosten vereffend met het
lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor Teke, zie quit
boek dd 31 mei 1781, en voor Jelte, zie quit boek dd 20 februari 1786. Cessat in totum, zie quit boek
dd 15 november 1788.
Fol 88v-90 – 26 februari 1770 – Koopman Jan Doedes Cremer, en de kooplieden Cars Douwes Ridder,
Jan Grashuis en Hendrik Gerrits Hesselinck, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen
bij wijlen Geertje Douwes Ridder in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar
nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel overtreft de profijtelijke met 588 Car gld 4 st 6 pl.
Er is dus geen nalatenschap. Doodskosten vereffend met een deel van het lijfstoebehoor. Vader zal
zijn kinderen Hijltje (7), Douwe (5) en Doede (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan het overgebleven lijfstoebehoor en een zilveren spaarpot. Vader behoudt de
gehele boedel, dubieuze boekschulden blijven mandelig.
Fol 90v-92 – 22 maart 1770 – Grietje Tobias Onrouw, gerechtelijk gescheiden van Jan Jans van der
Weide conform sententie dd 5 maart jl te Krimpen aan de Lek, moeder, en Jan Kluck, Pieter ten Berge
en Bernhardus Berents, voormond en voogden over hun minderjarige dochter in echte verwekt,
hebben overeenstemming over de afkoop van de vaderlijke goederen. Moeder behoudt de gehele
boedel. Zij zal haar dochter Marrigje (11) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 100 Car gld 12 st 4 pl een paar gespjes. Moeder krijgt het eigendom van de
goederen.
Fol 92-93 – 23 april 1770 – Elsje Pieters, weduwe van Jan Coops, stiefmoeder en boedelhoudster, en
koopman Michiel Lentz en Tammo Blinck Jans, opzienders over de 3 minderjarige kinderen van Jan
Coops bij wijlen Geeltje te Quade in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke
nalatenschap. Stiefmoeder behoudt de gehele boedel. De mombers krijgen 97 Car gld 17 st 5 pl. Het
lijfstoebehoor is al aan de kinderen gegeven. Voor de moederlijke nalatenschap krijgen ze 12 Car gld
12 st met nog 7 Car gld 10 st als gezamenlijke uitboedeling. Moeder krijgt het eigendom van de
goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 29 november 1770.
Fol 93v-94v – 3 mei 1770 – Pieter Peterssen, vader, en Casper Nicolaesz, Pieter Jans en Jan Brouwer,
voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen Elsje Nicolaesz Hanssen in echte
verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal
zijn dochter Anna Maria (15) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen
dan 339 Car gld 19 st 2 pl en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de
kantlijn: cessat, zie quit dd 4 juli 1774. De pupille heeft 3 Car gld geërfd van haar nicht Frouwke … te
Appingedam, zie inventaris.
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Fol 95-96 – 12 mei 1770 – Ida Jans van Berckel, weduwe van Derk Spoor, moeder, en Isebrand Derks,
Jan Brouwer en Jan Jacobs, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in echte
verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele
boedel. Zij zal haar kinderen Jan (23) en Daniel (19) tot hun 25e onderhouden en laten onderwijzen.
De mombers krijgen dan 6024 Car gld 15 st. Beide meerderjarige dochters hebben conform de
stadswet recht op 1/3 deel. Mandelig blijven de dubieuze boekschulden en 1/32 deel in schip “Stad
en Lande”. Het lijfstoebehoor is al verdeeld. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de
kantlijn: cessat pro Johanne, zie quit dd 10 november 1774. Cess. voor Daniel zie q dd 24 juli 1777.
Fol 96v-97v – 2 augustus 1770 – Jannes van Giffen, gesubstitueerd gevolmachtigde van Lammina Vos,
die haar venia aetatis heeft verkregen ingevolge procuratie voor Jan Swerius Halffman, notaris voor
het hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, residerend te Veere, en solliciteur H. Vos, ds. J.
Sissing en ds. H.W. Eissonius, voormond en voogden over de nog minderjarige kinderen van wijlen
hopman Albertus Vos bij wijlen Henrica Ottinga in echte verwekt, scheiden hun gezamenlijke
ouderlijke nalatenschap. 1e Comparant krijgt:





het eigendom van een behuizing, een herberg voor de Steentilpoort waar Delfzijl uithangt,
begroot op 14 Car gld [bedoeld zal zijn 1400 Car gld]
een heem in Den Andel à 200 Car gld, meijerwijze gebruikt door Harm Claessen
de lopende huren
54 Car gld 12 st in contanten

De mombers krijgen de rest van de boedel.
Fol 97v-99v – 20 september 1770 – Raadsheer A.H. van Swinderen, vader, en raadsheer J. van
Gesseler, mede voor voogd dr. A.Q. van Swinderen, en ontvanger N. van Buttingha, voormond en
voogd over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Johanna de Marees in echte verwekt, hebben
overeenstemming over haar nalatenschap. De mombers behouden de gehele boedel. Vader betaalt
10000 Car gld voor een behuizing aan de Ossenmarkt, door de puillen overgedragen, en ½ van 12313
Car gld 4 st voor enige vermelde goederen. Vader zal zijn kinderen tot hun 25e onderhouden en laten
onderwijzen uit de opbrengsten in overleg met de mombers. Mandelig blijft een zilveren toilet.
Vader krijgt het eigendom van bovenvermeld huis aan de Ossenmarkt, met stal en 3 kamers in de
Leliestraat en ½ van de overwinst en vastigheden. In de kantlijn: cessat voor de 2 oudsten, zie quit dd
30 december 1780. Cessat voor de jongste, zie quit dd 28 september 1786.
Fol 99v-100v – ongedateerd – Testament van Elisabeth Offerhaus, weduwe van Nicolaas Matthaeus
d’Assonville, raad van de stad Veere. Dd 12 juni 1768 voor Abraham Stroband, notaris bij het Edele
Hof Provinciaal van Holland, Zeeland en West-Friesland, residerend te Veere, maken de
weledelgestrenge Nicolaes Matthaeus d’Assonville, raad deze stad, ambachtsheer van Brigdamme op
dit eiland Walcheren en Elisabeth Offerhaus (el), wonend in deze stad, op het cohier familiegelden
aangeslagen tot 25 Car gld, een testament. 1e comparant is ziekelijk, 2e gezond. Zij stellen
langstlevende aan tot voogd en administrateur over hun minderjarige kinderen. De weeskamers te
Veere en elders worden geëxcuseerd.
Fol 101-102 – 4 oktober 1770 – Marieke Hamminck, weduwe van Geert Potter, moeder, en Jan
Coerts, hopman Hajo Spandaw en Jan Reinders, voormond en voogden over hun minderjarige
zoontje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform
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huwelijkscontract dd 12 juni 1760 in ongemeenschap van goederen. De profijtelijke staat na aftrek
van het door moeder aangebrachte goed is 680 Car gld 6 st 1 pl. Moeder zal haar zoon (7) tot zijn 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan ½ van de winst à 340 Car gld 3 st 1 pl.
Dubieuze posten blijven mandelig. Moeder krijgt het eigendom van de goederen.
Fol 102-103 – 22 oktober 1770 – Jan Oostindier, stiefvader en boedelhouder, en Bernhardus Sibon,
Gaje Hendriks en Jan Camps, voormond en voogden over de minderjarige dochter van wijlen Hendrik
Camps bij wijlen Frouwke Jans in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke
nalatenschap. Stiefvader behoudt de gehele boedel. De mombers krijgen 864 Car gld 18 st 2 pl en het
lijfstoebehoor. Voor het vaderlijke goed krijgen zij 400 Car gld conform afkoop dd 14 april 1763.
Stiefvader krijgt het eigendom van de goederen. De winst van het huis van wijlen directeur
Sichterman aan de Ossenmarkt blijft mandelig. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 27 juni 1771.
Fol 103v-104v – 29 oktober 1770 – Koopman Lucas Haakman, vader, Margaretha Lohuis, weduwe
van Hendrik Jans Roothuis, grootmoeder en beëdigd curatrice over zijn 4 minderjarige kinderen bij
wijlen haar dochter Maria Roothuis in echte verwekt, geassisteerd door Jan Oostindier, hebben
overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel zoals hij dat
samen met zijn kinderen heeft bezeten: een huis aan het Damsterdiep, een pakhuis daarachter, en
de grote gang door hem bewoond, het voordeel van de loten in de Generale Loterij, huisraad,
winkelwaren, uitstaande schulden en contanten. Hij zal zijn kinderen Margaretha (11), Helena (7),
Hendrik (5) en Bernhardus (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De momber krijgt dan
2016 Car gld 3 st 2 pl en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de
kantlijn: cessat voor Margaretha, zie quit boek dd 2 oktober 1788.
Fol 104v-106 – 15 november 1770 – Johanna Hendriks, weduwe van Tonnis S. Critsius, moeder, en
Ludolph van Slochteren en Popko Jacobs, opzienders over hun 5 minderjarige kinderen in echte
verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele
boedel. Zij zal haar kinderen Annigje (15), Hendrik (13), Sijtse (11), Imke (9) en Saartje (5) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 53 Car gld 9 st. Doodskosten vereffend
met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit
dd 16 januari 1777. De 4 oudsten hebben hun portie gekregen door het kopen van kleren om te
kunnen dienen, de moeder is niet in staat om iets te geven.
Fol 106-107v – 15 november 1770 – Jacob Hendriks, vader, en Hendrik Arijs en Hendrik Jurjens,
opzienders over zijn 4 minderjarige kinderen bij wijlen Remke Mennes in echte verwekt, hebben
overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen
Geesje (11), Hendrik (7), Menno (4) en Popko (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 25 Car gld 10 st 4 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader
krijgt het eigendom van de goederen.
Fol 107v-109 – 6 december 1770 – Aaltje Jans Bloem, geassisteerd door haar man Reinder Pieters, en
Berent Bloem, Derk Jacobs en Mello Cornelis, voormond en voogden over de minderjarige zoon van
Hendrik Alberts bij wijlen Derkje Jans Bloem in echte verwekt, samen erfgenamen van hun
grootmoeder Trijntje Jacobs, weduwe van Jan Bloem, hebben overeenstemming over de
grootouderlijke nalatenschap. De complete nalatenschap – een huis en de beklemming van een tuin
buiten de Boteringepoort, de inboedel en het lijfstoebehoor – is verkocht en na aftrek van de
schulden resteert 955 Car gld. Beide comparanten krijgen de ½. 1e Comparant heeft huis en
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beklemming gekocht en betaalt 4% rente als huur. In de kantlijn: cessat, zie staat dd 6 december
1770 en overl dd 4 mei 1777.
Fol 109-111v – 6 december 1770 – Annigje Roelfs, weduwe van olderman Jan Harms Smit, moeder,
en Hendrik Harms Smit, Eppo Roelfs en Pieters Harms Smidt, voormond en voogden over hun 3
minderjarige kinderen in echte verwekt, en Frouwke Jans Smidt en Cornelis Couperus (el), Geert
Wijbets Strickers, gekwalificeerd door zijn vrouw Hanna Jans Smit, erfgenamen van Jan Harms Smidt,
hebben overeenstemming over zijn nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 4 augustus 1749 in
gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Antje (21),
Aaltje (18) en Roelfje (13) tot hun 22e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan
1977 Car gld 4 st 3 pl en het lijfstoebehoor. Meerderjarige 3e comparanten krijgen samen 1312 Car
gld 16 st 2 pl. Een restant-kapitaal van 600 Car gld ten laste van Cornelis Smit en vrouw blijft
mandelig. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 12 januari 1775 voor Aaltje en de 2 getrouwde. Cessat
voor Antje, zie quit dd 25 januari 1776. Cessat, zie quit dd 12 februari 1778. Ingevolge conventie dd
14 november 1774 krijgt ieder van de meerderjarige pupillen 25 Car gld ter afdoening van enige
pretenties.
Fol 111v-113 – 10 december 1770 – Jan Woestman, vader, en Jan Jeun, Hendrik Camps en Gerrit
Tombrinck, voormond en voogden over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Gesina Jeun in echte
verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal
zijn kinderen Henrica (23), Regina (19), Anna (16) en Elisabeth (13), de jongere tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1272 Car gld 3 st 5 pl en het
lijfstoebehoor. Dubieuze schulden blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In
de kantlijn: cessat pro natu maxima, zie quit dd 2 november 1772. Ad idem pro Regina, zie quit dd 10
juni 1776. Item pro Anna, zie quit dd 20 mei 1779. Cessat pro Elizabeth, zie quit dd 14 mei 1781.
Ingekomen dubieuze schulden: Edde Stevens 36 Car gld, Maarten Alberts 32 Car gld 13 st, Geert Jans
158 Car gld.
Fol 113-115 – 3 januari 1771 – Apotheker Sibrandus Strating, vader, en gezworene Laurens Busch,
apotheker Theodorus du Cellier en boekhandelaar Jacob Bolt, voormond en voogden over zijn 5
minderjarige kinderen bij wijlen Aafje Busch in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar
nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Everhardus (18), Laurens (16),
Gerrit (14), Anna (12) en Theodorus (10) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 12724 Car gld 11 st en het lijfstoebehoor. Mandelig blijven:






2 verzegelingen ten laste van koopman Gerrit G. Cremer van elk 1000 Car gld.
een verzegeling van 300 Car gld ten laste van Berent Nieland
een verzegeling van 1000 Car gld ten laste van Pieter Aalders
een obligatie van 200 Car gld ten laste van Simon ten Camp
de dubieuze boekschulden.

Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 27 juli 1783, dd 27
oktober 1785 en dd 7 december 1786.
Fol 115-116 – 17 januari 1771 – Jan Tallee, vader, en Augustinus Boelema, Bernhardus Boelema en
Harm Geerts, voormond en voogden over zijn 6 minderjarige kinderen bij wijlen Agatha Boelema in
echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel.
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Hij zal zijn kinderen Jacobus (15), Christopher (13), Maria (11), Margaretha (9), Janna (7) en
Bernhardus (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 176 Car gld
7 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In
de kantlijn: zie staatboek dd 2 december 1773. Volgens verklaring van de voorstanders en
boekhouder der Roomse diakonie H. van Waan is van de vaderlijke nalatenschap niets nagebleven
wegens aanhoudende ziekte, hij laat geen mobiele goederen en vele schulden na. Cessat pro duobus
natu minimi [voor de 2 jongste kinderen], zie quit dd 19 februari 1781. Cessat in totum, zie quit boek
dd 13 november 1788.
Fol 116v-117v – 11 februari 1771 – Derk Jans, Aaltje Jans, beiden ipso jure mondig, en Ties Jans, die
zijn venia aetatis heeft verkregen, geassisteerd door zijn oud-opziender en oom Jan Harms, kinderen
van wijlen Jan Derks bij wijlen Swaentje Ties in echte verwekt, hebben overeenstemming over de
ouderlijke nalatenschap. De boedel is 442 Car gld 11 st waard. Derk Jans en Ties Jans krijgen samen
een tjalkschuit en het huisraad, getaxeerd op 3318 Car gld 11 st. Zij nemen ook de schulden hierover
à 3050 Car gld over. Aaltje Jans krijgt een kamer, getaxeerd op 525 Car gld. Zij neemt ook de schuld
van 350 Car gld die voor deze kamer uitstaat. Zij betaalt 1e en 3e comparant 27 Car gld 9 st ter
egalisatie. Het lijfstoebehoor is verdeeld.
Fol 118-119v – 15 april 1771 – Johanna Wassenberg, weduwe van Lubbertus Willems Medendorp,
moeder, en Hendrik Berents, Jacob Sweers en Gerlof van Dam, voormond en voogden over hun 2
minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap,
conform huwelijkscontract dd 15 december 1758 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt
de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Henrica (11) en Annigje (6) tot hun 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 2876 Car gld 1 st 4 pl, een paar gouden knopen en 26 hemden.
Hierin is ook het grootouderlijke erfgoed à 100 Car gld begrepen. Moeder krijgt het eigendom van de
goederen. In de kantlijn: cessat voor Henrica, zie quit dd 5 augustus 1784. Cessat voor Annegje, zie
quit dd 3 november 1791, dus in totum.
Fol 119v-120v – 2 mei 1771 – Stadshovenier Johan Gottfried Becker, vader, en Hendrik Swarts, Jan
Hendrik Muller en Jan Berents Swart, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen
Elsje Swarts in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de
gehele boedel. Hij zal zijn zoon Johan Bernhard (9) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 240 Car gld 15 st 1 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader
krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 23 februari 1784.
Fol 121-122 – 30 mei 1771 – Statenbode Jan Schipvaart, vader, en Claas Burema, Pieter Schipvaart en
Thomas Burema, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Geesje Burema
in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele
boedel. Hij zal zijn kinderen Baltser (8) en Jacobus (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen.
De mombers krijgen dan 536 Car gld 2 st 4 pl. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de
kantlijn: cessat, zie quit dd 7 oktober 1790.
Fol 122-123 – 13 juni 1771 – Meester Reinder Derks Wolvendijk, vader, en Jannes Nieborg, Jurjen
Derks Wolvendijk en Jan Smidt, voormond en voogden over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Etje
van Slochteren in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt
de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Derk (7) en Roelf (3) tot hun 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 419 Car gld 8 st 4 pl. Doodskosten vereffend met het
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lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat door het overgeven
van de staat, zie quit dd 6 februari 1783.
Fol 123-124v – 13 juni 1771 – Anna Maria Oelricks, weduwe van Engbert Haijkens, moeder, en
koopman Hans Abbes de Jongh, gevolmachtigd door voormond Jan Michiels, dr. W. Cransen,
gevolmachtigd door voogd Oetse Douwes, en olderman Willem Schultz voogd over hun minderjarige
zoontje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder
behoudt de gehele boedel. Zij zal haar zoon tot zijn 18e of 20e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 500 Car gld volgens raadsapostille dd 11 dezer. Moeder krijgt het eigendom
van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 3 maart 1791.
Fol 124v-125v – 26 augustus 1771 – Lambertus van der Tuuk, vader, en Hendricus Harssema, Jan van
Ludolphi en Doede Saagman, voormond en voogden over zijn minderjarige dochtertje bij wijlen
Jantje Menger in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De schadelijke
staat van de boedel overtreft de profijtelijke met 199 Car gld. Er is dus geen nalatenschap. Vader zal
zijn dochter Tjalda (2) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 39
Car gld 14 st 4 pl voor het resterende lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen.
Fol 126-127 – 11 november 1771 – Jan Tiddens, vader, en Pieter Claessen, Hendrik Tiddens en Roelf
Hendriks, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Roelfje Berents in echte
verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal
zijn kinderen Rensje (18) en Jacob (13) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers
krijgen dan 3125 Car gld 11 st 7 pl. De 3 meerderjarige kinderen krijgen hieruit ook hun deel.
Mandelig blijven





een huis aan de westkant van de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, dat in mei wordt verkocht
5/16 in het schip “de Noorderwerf”
1/32 in schip “de Eendragt”
1/32 en 1/128 in schip “de oude Noordhoorn”.

In de kantlijn: cessat pro omnibus behalve Jacob, zie quit dd 9 juni 1774 en 4 februari 1779. Omtrent
de winst van de scheepsportiën is dd 25 februari 1773 een afspraak gemaakt en bij het inventaris
gevoegd. Cessat in tot, zie quit dd 31 januari 1782 en dd 21 februari 1782. De minderjarige pupil
Jacob krijgt behalve zijn portie à 675 Car gld 11 st ook 66 Car gld 13 st wegens de verkoop van het
huis in Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, 144 Car gld 6 st wegens de verkoop van schip “de Noorderwerf” en
19 Car gld 10 st wegens uitdeling van de schepen.
Fol 127-128 – 18 november 1771 – Harmannus Bruining, vader, en Joseph Janssen, Cornelis ter
Wolbeek en Nicolaes Croon, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Anna
Kreuters in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 28 april 1766 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 130 Car gld 7 st 4
pl waard, moeder heeft 677 Car gld 10 st 2 pl aangebracht. De nalatenschap is daarom 130 Car gld 7
st 4 pl. Daarnaast 80 Car gld 11 st voor het lijfstoebehoor na aftrek van de doodskosten. Vader zal zijn
zoon Stephanus Gerhardus (5) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen
dan de ½ vermelde bedragen, vader behoudt de andere ½ als lijftocht conform huwelijkscontract. In
de kantlijn: cessat, zie qb dd 28 april 1807.
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Fol 128v-130 – 21 november 1771 – Wigboldina van der Werff, weduwe van Wigbold Cremer
Schaapschoe, moeder, en Jannes Schaapschoe, schrijver Luitje van der Werff, en mr. Hans
Schaapschoe, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben
overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 20 september
1759 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 1611 Car gld 2 st 2 pl waard. Vader heeft 3000
Car gld aangebracht. Hiervan wordt afgetrokken het ½ verlies à 699 Car gld 8 st 7 pl en 1000 Car gld
conform huwelijkscontract, en 600 Car gld vanwege de erfenis van moije Gertruda ter Beek op de
moeder, conform testament dd 29 januari 1763. Er resteert 700 Car gld 11 st 1 pl. Moeder zal haar
kinderen Catharina (8) en Johannes (4) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers
krijgen dan bovenstaand bedrag en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen.
Zij staat het recht conform huwelijkscontract op een lijftocht van 2000 Car gld bij deze af. Dubieuze
boekschulden blijven mandelig. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 18 januari 1779. Het lijfstoebehoor
is ten voordele van de pupillen verkocht voor 126 Car gld 7 st 3 pl.
Fol 130-131 – 7 december 1771 – Willem Reneman, vader, en Aike Bijlveld en Willem Hommens,
opzienders over zijn minderjarige zoon bij wijlen Geesje Jans in echte verwekt, hebben
overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. De schadelijke staat
overtreft de profijtelijke met 268 Car gld 5 st. Er is dus geen nalatenschap. Vader zal zijn zoon
Jacobus (3) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten vereffend met het
lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen.
Fol 131-133v – 13 januari 1772 – Jacomina Alberdina Nauta, weduwe van weleerwaarde Jan Suilman
Themmen, moeder, en gezworene Hemmo Nauta, Jan Suilman Folckers, gezworene Hemmo Arnold
Werumeus, voormond en voogden over hun minderjarige kinderen, hebben overeenstemming over
de vaderlijke nalatenschap. De boedel is bezwaard met 10614 Car gld. De mombers behouden de
gehele boedel en het lijfstoebehoor met een bezwaar van 7000 Car gld. Dit bestaat uit:






voorhuwelijkse schulden à 2500 Car gld
twee kapitalen à 2600 Car gld van K.H. Janssen
een kapitaal à 1000 Car gld van ds. P. Mees
een kapitaal à 500 Car gld van H.C. Hoising
48 Car gld 15 st in contanten door 2e comparanten aan 1e te betalen.

De mombers zullen de kinderen tot hun 18e opvoeden. Moeder betaalt daarvoor 50 Car gld per jaar,
betaald uit de huur van de meijers van een plaats te Bunde. Moeder houdt alle mobiele goederen en
de schulden:







3 kapitalen van samen 2200 Car gld aan mevrouw weduwe van taalman J. Nauta
850 Car gld aan P. Engbert de Groodt
400 Car gld aan ds. J. Veenhorst
24 Car gld aan ds. G. Hijll
144 Car gld 10 st aan J. Sevensteern
106 Car gld 14 st 4 pl aan weduwe A. Vietor

Mevrouw W.B. Werumeus, weduwe van J.H. Nauta stelt zich borg voor de aan haar dochter
gecedeerde schulden. In de kantlijn: cessat pro maximo, zie quit boek dd 17 mei 1779, 14 augustus
1783 en 27 november 1783, dus in totum.
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Fol 133v-135 – 2 maart 1772 – Aaltje Lamberts, weduwe van Jan Bastiaans de jongere, moeder en
legtima tutrix over hun 3 minderjarige kinderen in echte verwekt, en Aldert van der Tuin en
Gerhardus Deelman, voormond en voogd over de 2 minderjarige dochters van wijlen Pieter Jans
Camminga bij Margaretha Sanders Janna Jans in echte verwekt, samen erfgenamen van hun
grootvader Jan Bastiaans de oudere, hebben overeenstemming over diens nalatenschap. De boedel
is 384 Car gld 14 st 2 pl waard. De mombers krijgen daarvan de ½, 192 Car gld 7 st 1 pl. Dit bedrag
bestaat uit een aandeel in behuizing en tuin van 1e comparant, zij betaalt daarover 4% huur per jaar.
Mandelig blijft een proces, bekend in de inventaris. 1e Comparant krijgt het eigendom van de
goederen. De afkoop van moeders boedel dd 26 februari 1759 in tengevolge raadsapostille dd 18
januari geannuleerd. In de kantlijn: cessat voor de voorstanders voor de ½, zie quit dd 22 februari
1779. Voor de andere ½ zie quit dd 8 april 1779.
Fol 135-136v – 23 maart 1772 – Juffrouw Ida Atsema, weduwe van koopman Henricus
Brommelcamp, moeder, en hopman Albertus Brommelcamp, dienaar van de heren hoofdmannen
Willem Atsema, en Eilert Jacobs, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in echte
verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd
16 juni 1751 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 44248 Car gld 8 st 1 pl waard. Moeder
heeft 32000 Car gld aangebracht. De nalatenschap is daarmee 12248 Car gld 8 st 1 pl, plus een post
van 1000 Car gld ten laste van Christina Brommelcamp. Moeder zal haar kinderen tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan ½ van bovenstaande bedragen. De
getrouwde dochter krijgt hiervan ook haar aandeel. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In
de kantlijn: cessat voor de oudste, zie quit dd 23 november 1772, cessat voor Hermanna, zie quit dd
3 juni 1782.
Fol 136v-138 – 26 maart 1772 – Tonnis Jans, vader, en Claas Jans Ubbens, Gerrit Berents en Carst
Wijbes, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Jantje Luichjes in echte verwekt,
hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoon
tot zijn 25e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 349 Car gld 2 st 2 pl en het
resterende lijfstoebehoor. Mandelig blijft de uitdeling van het schip “de Gouden Hoorn”. Vader krijgt
het eigendom van de goederen. Hij is als Conventuaal van het Jacobi Gasthuis gekwalificeerd tot vrij
handelen met zijn goederen conform raadsresolutie dd 18 november 1769. In de kantlijn: cessat, zie
quit dd 2 oktober 1777.
Fol 138-139 – 26 maart 1772 – Albert Willems Backer, vader, en Onno Wierts, grootvader, eerwaarde
ds. Wiardus Hommes en Jan Backer, voormond en voogden over zijn minderjarige dochter bij wijlen
Lummigje Onnes in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader
behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Henrica (9) tot haar 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 375 Car gld. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor.
Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 15 juni 1797.
Fol 139v-140v – 2 april 1772 – Henrica Lankhorst, weduwe van koopman Samuel Oosterhuis,
moeder, en Otto Geugjes, Berent Adriani en Harm Willems, voormond en voogden over hun
minderjarige dochtertje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke
nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Willemina (4) tot haar 25e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 251 Car gld 11 st 2 pl, met nog 63 Car
gld wegens de erfenis van preceptor Oosterhuis, en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom
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van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 1 december 1788. Dr. J. Koning stelt zich
borg dd 16 maart 1775. Het nog resterende lijfstoebehoor bestaat uit: 1 degen met zilveren gevest, 1
zilveren horloge, 1 zilveren stropgesp, 1 paar dito kniegespen, 1 paar pinchbeck mouwknopen, 1
snaphaan met patronen, 1 paar schoengespen, gebruikt door de dochter.
Fol 140v-143v – 2 april 1772 – Jan Gerrit Holthuis, Talligje Holthuis, Trijntje Holthuis, en Jan Gerrit
Holthuis, mr. Hindrik Tromp en Abel Numan, voormond en voogden over de minderjarige zoon van
wijlen Willem Holthuis bij wijlen Trijntje Tjaards in echte verwekt, hebben overeenstemming over de
nalatenschap van hun ouders en van hun grootvader Tjaard Jacobs.
Jan Gerrit Holthuis krijgt een huis, tot nu door hen mandelig bewoond, een koekenbakkerij aan de
zuidkant van de Steentilstraat, met een grondpacht van 10 Car gld 13 st per jaar aan de Stad
Groningen. Ten N de straat, ten O Jan Boon, ten Z Jacob Garbrands, ten W olderman Rigt Rigts.
Waarde: 3000 Car gld. Hij krijgt ook alle koekenbakkersgereedschappen, platenkisten, kramen en
winkelgoed. Waarde 402 Car gld 18 st. Hij betaalt de andere 3 comparanten elk 850 Car gld 15 st.
De eerste 3 comparanten hebben mandelig overgenomen:




al het koren, honing, suiker, siroop, snippers en koek
de contanten à 162 Car gld
de mobiele goederen à 1373 Car gld 5 st 2 pl.

Zij betalen de mombers hiervoor 343 Car gld 6 st 2 pl, en 30 Car gld 12 st voor de mobiele goederen.
3e Comparante krijgt een gouden oorijzer en betaalt hiervoor 109 Car gld. De eerste 3 comparanten
krijgen elk 25 Car gld voor de kosten van het gilde. De profijtelijke staat is al met al 4649 Car gld 5 st 2
pl. De mombers hebben recht op 1162 Car gld 6 st 2 pl, plus 30 Car gld 12 st voor de mobiele
goederen, plus 25 Car gld voor het gilde. Hiervan gaat 17 Car gld 3 st af wegens een gekocht
comptoir. Er resteert 1200 Car gld 15 st 2 pl. Mandelig blijven




1/3 deel van 18 grazen land te Niezijl in het Westerkwartier
¾ grazen land op de Huistermede
het eigendom van een akker land te Noordbroek

De overige 3 comparanten lenen van de mombers tegen 4% rente per jaar.
Fol 143v-145 – 9 april 1772 – Jacobje Oostingh en Evert Wijntjes (el), en Willem Pepping, Jan Tjerks
en Jan Roelfs, voormond en voogden over de minderjarige zoon van wijlen Jan Oostingh bij wijlen
Willemtje Tjerks in echte verwekt, hebben overeenstemming over hun onderlinge nalatenschap. De
boedel is verkocht voor 5758 Car gld 18 st 4 pl. Iedere comparant heeft zijn deel gekregen. 1e
Comparant heeft gekregen:



het ouderlijk huis met voorwerk aan de Nieuweweg
de beklemming van 12 grazen land

Gezamenlijke waarde 9400 Car gld. De pupil houdt een aanspraak hierop van 2875 Car gld tegen 3 ¾
% rente. Pupil krijgt ook 65 Car gld 14 st 5 pl en enig lijfstoebehoor.Mandelig blijft een zilveren
horloge (in de kantlijn: dit horloge is verkocht, zie rest 1773).
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Fol 145-146 – 7 mei 1772 – Janna Harms, weduwe van Lucas Lucasz, moeder, en Hindrik Bloem, Harm
Harms en Willem Gerrits, 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 Harm (12) en Jantje (9) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers
krijgen dan 403 Car gld 7 st 4 pl, met nog 15 Car gld voor enig verkocht lijfstoebehoor. Doodskosten
vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen.
Fol 146-147v – 21 mei 1772 – Jannes Buissinck, vader, en Coenraed Deuling, Bernhardus Buissinck en
Jan Breuring, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Margaretha Piper in
echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 6
mei 1751 in ongemeenschap van goederen. De boedel is 1679 Car gld 1 pl waard, moeder heeft 625
Car gld 3 pl aangebracht, vader 300 Car gld. De winst is daarmee 753 Car gld 19 st 6 ppl. De pupillen
hebben recht op ½ van de winst plus moeders aangebrachte goed, samen 1002 Car gld 2 pl. Moeder
zal haar kinderen Helena (20), Henricus (17) en Gerhard (11) tot hun 20e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan bovenvermeld bedrag. Doodskosten vereffend met het
lijfstoebehoor. Mandelig blijven een verzegeling van 578 Car gld 10 st ten laste van Burchert Doedens
en vrouw en dubieuze boekschulden. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: van
de boedel van grootmoeder aan moeders zijde is niets te bekomen, zie invent dd 30 november 1772.
Cessat voor de oudste, zie quit dd 1 februari 1773. Cessat voor Henricus, zie q dd 29 oktober 1781.
Cessat in totum, zie q dd 2 juni 1794.
Fol 147v-149 – 21 mei 1772 – Gepke Tjabering, weduwe van Jan Coerts, moeder, en Gerhardus
Coerts, Berent Paulus en Luppe Coerts, voormond en voogden over hun minderjarige dochtertje in
echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de
gehele boedel. Zij zal haar dochter Grietje (5) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 397 Car gld 12 st 3 pl en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de
goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 8 september 1788. Volgens een handschrift van de
Schulte van Helpman dd 19 april 1775 zijn enige kleren verkocht voor 23 Car gld 6 st.
Fol 149-150v – 22 juni 1772 – Koopman Roelf van Ommen, vader, en koopman Willem T. Mulder en
Berent Ottenhof, voormond en voogden over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Jantje van
Groenenberg in echte verwekt, met een volmacht van medevoogd brouwer Arnoldus van
Groenenberg, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 13 januari 1748 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele
boedel. Hij zal zijn kinderen Johannes (19) en Egbertus (6) tot hun 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 2128 Car gld 11 st 3 pl, en 44 Car gld 9 st voor verkocht
lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. Mandelig blijft een verzegeling van 300
Car gld ten laste van Abel Goutier en een handschrift van 72 Car gld ten laste van dezelfde. In de
kantlijn: cessat, zie quit dd 3 mei 1781.
Fol 150v-152 – 20 juli 1772 – Annigje Eilers, weduwe van Gerard Vosding, moeder, en hopman Arnold
Willem Speckman, Jan Eilers en Sjadde Rodmers, voormond en voogden over hun 4 minderjarige
kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 11 februari 1753 in ongemeenschap van goederen. De winst gedurende het
huwelijk is 10214 Car gld 8 st 4 pl. Vader heeft 10964 Car gld aangebracht. Pupillen hebben recht op
½ van de winst plus vaders aangebrachte goed. De mombers krijgen daarvoor het volgende:
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een huis aan de zuidkant van het A-Kerkhof, door haar zelf bewoond. Waarde: 750 Car gld.
20 grazen behuisd land te Leegkerk, nu gebruikt door Cornelis Jacobs. Waarde: 2075 Car gld
12 st 4 pl.
een obligatie van 1000 Car gld ten laste van Daniel Daniels te Zuidwolde
een beklembrief van 250 Car gld ten laste van Lammigje Hemmes, weduwe van Eilert Jans, in
de Meeden op het Oldambt.
de mobilia en contanten van de inventaris à 968 Car gld 2 st 4 pl.
enig goud, zilver en levende have.

Samen ter waarde van 5043 Car gld 14 st. Bij meerderjarigheid van de kinderen betaalt zij nog 86 Car
gld 9 st 6 pl. Moeder zal haar kinderen Hindrik Anton (19), Assuerus Eilers (15), Henrica Maria Gesina
(13) en Gerhard (7) tot hun 22e onderhouden en laten onderwijzen. De pupillen accepteren de schuld
van 2000 Car gld aan weduwe van rentmeester Sijlman. In de kantlijn: cessat, zie staat.
Fol 152v-153v – 31 augustus 1772 – Geertruid Harms Vertrup, weduwe van Jacob Abels, moeder, en
Jan Abels, Jan Bierling en Willem Gerrits, 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 Harm (18), Abel (16), Cornelisje (8) en Hillebrand (5) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 547 Car gld 4 st. Doodskosten
vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: zie
nadere staat dd 28 december 1786.
Fol 153v-155 – 9 oktober 1772 – Juffrouw Aaltje Pootholt, weduwe van koopman Harm van der Aa,
moeder, en Andries van der Aa, mr. Jan Mindels en mr. Christopher Wolthecker, voormond en
voogden over hun minderjarige dochtertje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de
vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar dochter Fenna Maria (6) tot
haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 6444 Car gld 1 st 4 pl, het
lijfstoebehoor en een spaarpot. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat,
zie quit boek dd 6 december 1787. Christopher Wolthecker thans voormond en brouwer Berent
Pothof voogd. Het lijfstoebehoor is verkocht voor 260 Car gld 5 st 6 pl.
Fol 155-156 – 26 oktober 1772 – Roelfje Harms, weduwe van Hindrik Jans, moeder, en Roelf Jans,
Hero Jans Dumring en Geert Berents, 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 Jannes (10) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers
krijgen dan 320 Car gld 17 st en het lijfstoebehoor. Hiervan krijgt de getrouwde zoon Harm Hindriks
de ½. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 22 mei 1788.
Fol 156-157v – 25 november 1772 – Aaltje Jans, weduwe van Jan Folkerts de Vries, moeder, en Jacob
de Vries, Jan Bos en raadsdienaar Roelf de Vries, voormond en voogden over hun 6 minderjarige
kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform
huwelijkscontract in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar
kinderen Elsje (17), Jan (14), Folckert (12), Willem (9), Geesje (5) en Jan Folkerts (3) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 681 Car gld 15 st en 43 Car gld voor
enig lijfstoebehoor, enig zilver en een bijbel met zilveren krappen. Moeder krijgt het eigendom van
de goederen. In de kantlijn: cessat, zie staat dd 31 maart 1783.
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Fol 157v-159v – 30 november 1772 – Baugje van der Schans, weduwe van koopman Willem Brands,
moeder, en Albert Warring, koopman Philippus Leeker en Henricus Oosting, voormond en voogden
over hun minderjarige dochtertje in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke
nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 2 mei 1765 in ongemeenschap van goederen. De boedel
is 1344 Car gld 18 st waard. Vader heeft 400 Car gld aangebracht. Moeder heeft conform
huwelijkscontract recht op een kindsdeel als lijftocht. Zij ziet daarvan af. Moeder zal haar dochter
Jodoca (3) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 636 Car gld 4 st
4 pl. Dubieuze boekschulden blijven mandelig. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de
kantlijn: zie nadere staat dd 19 mei 1783. Cessat, zie quit boek dd 27 juli 1786.
Fol 159v-161 – 15 februari 1773 – Hieronymus Olphers, vader, en Pieter Arents van Veen, Jan
Borcharts Olphers en Jan Pieters van Veen, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen
bij wijlen Etje Pieters van Veen in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap,
conform huwelijkscontract dd 20 april 1763 in gemeenschap van goederen en winst en verlies, maar
in ongemeenschap van aangeërfde goederen. De boedel is 4292 Car gld waard. Er is 563 Car gld 6 st
van de grootouders aangeërfd. De pupillen hebben recht op ½ van de boedel plus de grootouderlijke
erfenis, samen 2709 Car gld 6 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader zal zijn
kinderen Ludolph (7) en Maria (5) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Vader krijgt het
eigendom van de goederen. In de kantlijn: de pupillen competeren grootvaderlijk goed, zie staatboek
dd 21 februari 1774. Cessat voor Ludolph, zie quit dd 22 oktober 1791. Cessat voor Maria, zie q dd 13
februari 1794.
Fol 161-162v – 8 april 1773 – Roelf van Ommen, boedelhouder, en hopman A.W. Speckman,
koopman Jan Gerrits van Delden en Willem Duif, beiden gemachtigd door kerkvoogd Sjadde Rodmers
en brouwer Jan Eilders, voormond en voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gerhard
Vosding bij wijlen juffrouw Annigje Eilders in echte verwekt, hebben overeenstemming over de
moederlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 23 juli 1772 in ongemeenschap van
goederen. De boedel is 6688 Car gld 2 st waard. 1e Comparant heeft 2213 Car gld 11 st 3 pl
aangebracht, moeder 5043 Car gld 14 st 4 pl. Er is dus 569 Car gld 3 st 7 pl ingeteerd. Die wordt 50-50
gedragen. 1e Comparant heeft recht op 1928 Car gld 19 st, een kindsdeel à 934 Car gld 10 st en 100
Car gld volgens conventie. De mombers krijgen 3724 Car gld 13 st 4 pl. Wat zij tegoed hebben als
vaderlijke nalatenschap blijft conform afkoop dd 20 juli 1772. In de kantlijn: cessat, zie 20 juli 1772.
Fol 163-164 – 6 mei 1773 – Lambert Reider, vader, en Balthazar van Kregten, Haico Groeneveld en
Wijtse van Doccum, voormond en voogden over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Metje Jans
Hollander in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de
gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jan (16), Popko (13), Annigje (10), Lambert (6) en Harm (3) tot
hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1587 Car gld 15 st 4 pl en het
lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor Annigjen, zie
quit boek dd 21 december 1786. Jan en Popko zijn overleden. Cessat, zie quit boek dd 13 augustus
1795.
Fol 164 – 24 maart 1773 – Maria Tempelaers, weduwe van Jan Wijnands, maakt testament. Zij sluit
de Weeskamer uit.
Fol 164v-165v – 26 juni 1773 – Koopman Gerhardus Tonkens, vader, en Menno ten Hoorn, Jannes
Dilling en Harmannus Reits, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen
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Engelina Ferree in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt
de gehele boedel. De schulden zijn hoger dan de waarde van de boedel. Er is dus geen nalatenschap.
Vader zal zijn kinderen Henrica (11), Derk (9) en Engelina (7) tot hun 18e onderhouden en laten
onderwijzen. Vader krijgt het eigendom van de goederen, waaronder een huis in de Ebbingestraat.
Fol 165v-169 – 19 juli 1773 – Koopman L. van Letten, boedelhouder van de nalatenschap zijn vrouw
Jacoba van der Burgh, en Anna van Geest en H. van Dam (el), Cicilia van Geest en M. Worms (el), en
Jannes van Geest als kinderen, en H. van Groenenberg, durante divisione voormond, Coene van
Geest en W. Liefstinck, voogden over de 2 minderjarige kinderen van Everhardus van Geest bij Geesje
Molencamp in echte verwekt, kleinkinderen, samen erfgenamen van Jacoba van der Burgh, hebben
overeenstemming over haar nalatenschap ter voorkoming van verdere procedures. Vader heeft een
inventaris overhandigd. Vaste goederen bestaan uit een huis aan het Schoolholm, meijerwijze
gebruikt door overste Gersdorf. Vader betaalt de erfgenamen elk 2775 Car gld. De mombers krijgen
daarnaast een douceur van 325 Car gld voor de pupillen.







Anna van Geest heeft 200 Car gld gekregen.
Jannes van Geest heeft zijn gehele erfportie gekregen minus wat hij schuldig was. Hij krijgt
ook de restant-koopschat en het gereserveerde eigendomsrecht van 200 Car gld, grondpacht
van 4 Car gld gerekend voor 100 Car gld en de verlopen rente en grondpacht à 312 Car gld,
voor een pand buiten de A-Poort in de gang, bewoond door Roelf Luichjes en vrouw.
Daarnaast de winkelwaren en andere goederen.
De mombers hebben gekregen een recht van gereserveerd eigendom van 1400 Car gld over
een voorwerk van Harm Geerts onder de kluft van zessen aan de Aa, conform verzegeling dd
22 augustus 1760, met rente beginnend dd 11 augustus 1773. Daarnaast contanten à 516 Car
gld 9 st.
Cicilia van Geest krijgt in september 1400 Car gld en de rest in 1774.

Het lijfstoebehoor is al verdeeld. Mandelig blijven de dubieuze schulden en verzegelingen, obligaties
en boekschulden op een separaat briefje vermeld, samen ter waarde van 6519 Car gld 8 st 7 pl.
Vader zal administeren conform vastgelegd in wederzijds testament dd 19 februari 1753.
Fol 169-171 – 1 november 1773 – Hilligje Tonkes, weduwe van koopman Albertus ten Oever,
moeder, en eerwaarde ds. Joahnnes Meijer, solliciteur Harmannus Vos en burgemeester Arent
Tonkens, voormond en voogden over hun minderjarige dochtertje in echte verwekt, hebben
overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 19 oktober 1769 in
ongemeenschap van goederen. De boedel is 12200 Car gld 15 st 2 pl waard. Vader heeft 5000 Car gld
aangebracht, moeder 3000 Car gld aangebracht en 1739 Car gld 15 st aangeërfd. De winst is daarmee
2174 Car gld 1 st 2 pl. De pupillen hebben recht op ½ van de winst en vaders aangebrachte een
aangeërfde goed en het goud en zilver, minus ½ doodskosten à 175 Car gld 5 st 3 pl. Vaders
aangebracht goed blijft bij de moeder als lijftocht. Haar vader, burgemeester Tonkens, stelt zich borg.
Moeder zal haar dochter (2) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen
dan 1739 Car gld 15 st erfgoed, 1087 Car gld 5 st als ½ winst. Moeder krijgt het eigendom van de
goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 8 februari 1790.
Fol 171-172 – 20 december 1773 – Catharina Reinders, weduwe van Derk Budde, moeder, en Ocko
Smidt en Rembt Reinders, opzienders over hun 4 minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben
overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel overtreft de
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profijtelijke. Er is dus geen nalatenschap. Moeder zal haar kinderen Geesje (14), Harmannus (12),
Berent (7) en Derkje (3) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Doodskosten vereffend met
het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de
westkant van de Aa, door haarzelf bewoond.
Fol 172v-173v – 3 januari 1774 – Berent Noordhoff, vader, en Henricus Schultens, David Noordhof en
Harmannus Reits, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige zonen bij wijlen Johanna Schultens
in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap, conform huwelijkscontract dd
12 april 1769 in gemeenschap van goederen. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen
Popko (4) en Jacobus (2) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan
132 Car gld 11 st 6 pl en de resterende lijfstoebehoor. Doodskosten vereffend met de rest van het
lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de westkant van
de Heerestraat. In de kantlijn: cessat door het overgeven van de staat des boedels dd 8 juni 1786.
Fol 173v-175 – 13 januari 1774 – Fennigje Jans ten Cate, weduwe van David Rudolphs, moeder, en
Isaac Rudolphs, Albert Jans en Roelf Jans, voormond en voogden over hun 3 minderjarige kinderen in
echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 13 april 1769. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen Rudolph
(11), Jan (9) en Barber (6) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De nalatenschap is 1267
Car gld 17 st. Moeder staat het recht uit het huwelijkscontract af om daarvan ¼ deel en de mobiele
goederen te behouden. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom
van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek fol 112v.
Fol 175-176v – 31 januari 1774 – Johanna Jacobs, weduwe van Hindrik Bulthuis, moeder, en Jan
Derks, hopman Albert Brommelcamp en Eilert Jacobs, voormond en voogden over hun 2
minderjarige kinderen in echte verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap.
Moeder behoudt de gehele boedel, behalve de goederen in het graafschap Bentheim, die mandelig
blijven. Moeder zal haar kinderen Hindrik (16) en Hesther (12) tot hun 20e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 10000 Car gld conform raadsuitpraak van 26 dezer. Het
lijfstoebehoor is al bij de pupillen. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn:
cessat, zie quit dd 18 april 1782.
Fol 176v-178 – 3 maart 1774 – Derk Jurjens, vader en Jan Thomas en Tonnis Jans, voormond en
voogd over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Thomas in echte verwekt, mede voor
medevoogd Willem Jurjens, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Vader
behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Marieke (13), Thomas (11) en Eelke (9) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 25 Car gld 9 st. Zij krijgen ook het
lijfstoebehoor mits ½ doodskosten à 30 Car gld 12 st 2 pl worden teruggegeven. Vader krijgt het
eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat in totum, zie quitb dd 9 december 1793.
Fol 178-179v – 10 maart 1774 – Gebbina Backhuis, weduwe van Thomas Foeckens, moeder, en
Cornelius Foeckens, Jan Backhuis en commies Pieter van Slochteren, 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 kinderen Adriana (13) en Anske (8) tot
hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan144 Car gld 12 st 4 pl. De vader
is op d’ Elmina overleden, er is dus geen lijfstoebehoor overgebleven. Mandelig blijft een pretentie
voor enige gage ten laste van de West-Indische Compagnie (in de kantlijn: nevenstaande pretentie is
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binnengekomen, à 67 Car gld 12 st). Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn:
cessat, zie quit boek dd 13 januari 1785.
Fol 179v-181 – 31 maart 1774 – Haico Nienborg, vader, en Cornelius Foeckens, Hindrik Haikens
Nienborg en koopman Klaes Neeringh, voormond en voogden over zijn minderjarige dochtertje bij
wijlen Etske Gesina Etskes in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap.
Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Henrica (4) tot haar 18e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 202 Car gld 1 st, 400 Car gld die haar moeder als een legaat
van haar nicht juffer Toelast per testament had gekregen, en 33 Car gld voor overgenomen
lijfstoebehoor, minus 33 Car gld 10 st 4 pl voor ½ doodskosten, samen 601 Car gld 10 st 4 pl. Vader
krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 2 april 1789. De pupille
heeft van haar oud-nicht Wija Siertsema, weduwe Lintel, 332 Car gld geërfd, berustend onder haar
vader Heico Nienborg, zie staat dd 25 maart 1779.
Fol 181-183 – 9 april 1774 – Berent Struik, stiefvader en boedelhouder, en koopman Jannes Bisschop
en Claes Reinders, voormond en voogd over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Andries Folkerts
bij wijlen Elsje Jans in echte verwekt, met een volmacht van medevoogd Harm Jans, hebben
overeenstemming over de moederlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract in ongemeenschap
van goederen en gemeenschap van winst en verlies. De boedel is 10040 Car gld 1 st waard. De
vaderlijke afkooppenningen zijn 5501 Car gld 8 st, conform afkoop dd 22 september 1760. ½
borgtocht is 125 Car gld. De zuivere boedel is daarmee 4538 Car gld 13 st. Het verlies gedurende het
huwelijk is 1362 Car gld 15 st. Moeder heeft 5901 Car gld 1 st aangebracht. Stiefvader houdt een
kindsdeel conform huwelijkscontract. De mombers krijgen 9116 Car gld 8 st 4 pl en het ouderlijk
lijfstoebehoor. Enige onbetaalde posten blijven mandelig. In de kantlijn: cessat, zie quit en staat.b.
Fol 183-184v – 28 april 1774 – Cornelius ter Wolbeek, vader, en Joseph Jansen, Jan ter Wolbeek en
Harmannus Bruining, voormond en voogden over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Ida Kreuters in
echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel.
Hij zal zijn zoontje Theodorus (5) tot zijn 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen
dan 173 Car gld 18 st 7 pl. Vader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis in de
Nieuwe Ebbingestraat.
Fol 184v – ongedateerd – (Copia) Dr. Jan Kuijl van Trojen en Magdalena Catharina Husinga (el),
maken testament. Zij sluiten de Weeskamer uit.
Fol 184v-186 – 18 augustus 1774 – Koopman Hindrik Reiling, vader, en Auke Alderts Kuip,
boekhouder Pieter Louwes en Harm Ottens, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen
bij wijlen Antje Alderts Kuip in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap.
Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jantje (13), Annigje (10) en Geert (7) tot hun
18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1350 Car gld en een deel van het
lijfstoebehoor. Doodskosten vereffend met de rest het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van
de goederen waaronder een huis aan het Damsterdiep. In de kantlijn: cessat in totum, zie quitt dd 21
oktober 1793.
Fol 186-187v – 18 augustus 1774 – Claes Garbrands, vader, en Hindrik Ennes, vaandrig Hindrik Jeipes
en Joost Roelfs, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Annigje Ennes in
echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel.
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Hij zal zijn kinderen Enno (16) en Grietje (11) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 500 Car gld en het lijfstoebehoor en zilver. Vader krijgt het eigendom van de
goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 26 maart 1781.
Fol 187v-189 – 26 september 1774 – Anna Jans de Ruiter, weduwe van Wijnoud IJtsema, moeder, en
Jan Winoud IJtsema, Johannes de Ruiter, voormond en voogd over hun minderjarige dochter in echte
verwekt, mede voor medevoogd Egbert Hindriks, hebben overeenstemming over de vaderlijke
nalatenschap, conform testament dd 9 maart 1770. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar
dochter Trijntje (11) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 283
Car gld 3 st 4 pl, aangezien moeder conform testament een kindsdeel behoudt. Het lijfstoebehoor is
al aan de voorzoon van de overleden man gegeven. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In
de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 30 januari 1786.
Fol 189-190 – 30 september 1774 – Gerhardus Oostinjer, vader, en Bernhardus Sibom en Jan
Oostinjer, voormond en voogd over zijn minderjarige zoontje bij wijlen Alegonda Camps in echte
verwekt, mede voor medevoogd Jan Camps, hebben overeenstemming over de moederlijke
nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn zoontje Jan (3) tot zijn 18e onderhouden
en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 300 Car gld 18 st. Moeder krijgt het eigendom van de
goederen.
Fol 190-191v – 17 oktober 1774 – Wija Geerts, weduwe van Tjerk Heerkes, moeder, en Jan Heerkes,
Jannes Fibrichs en Derk Tjerks, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen in echte
verwekt, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. De boedel is 1536 Car gld 12 st
waard. Vader heeft 914 Car gld 8 st aangebracht, moeder 160 Car gld. De winst is daarmee 462 Car
gld 8 st. De pupillen hebben recht op ½ van de winst plus vaders aangebrachte goed minus ½
doodskosten à 33 Car gld 19 st 1 pl. Moeder zal haar kinderen Pieter (8) en Gerhard (5) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan vermelde bedragen, samen 1111 Car
gld 10 st 7 pl en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: zie
staatboek dd 8 augustus 1785.
Fol 191v-193 – 20 oktober 1774 – Hindrik van Knijphuisen, vader, en eerwaarde ds. Gerhardus Emon,
predikant te Uitwijrda, en Ellerus Niehof, voormond en voogd over zijn 2 minderjarige kinderen bij
wijlen Aafje Emon in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader
behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Harmanna (16) en Abraham (6) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 60 Car gld. Vader houdt het
lijfstoebehoor en de opbrengst van de dubieuze boekschulden. Vader krijgt het eigendom van de
goederen.
Fol 193-195 – 17 november 1774 – Wijnhandelaar Jan Sevenstern, vader, en Nicolaes de Charro,
aangezworen als gemachtigde wegens Hajo van Lingen voor notaris Harmannus de Wolff te
Amsterdam, en Jan Titsink, voormond en voogd over zijn 5 minderjarige kinderen bij wijlen Maria van
Lingen in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De boedel is 5550 Car
gld 5 st waard. Moeder heeft 1000 Car gld aangebracht, vader 2181 Car gld. Vader zal zijn kinderen
Theddaea (16), Wesselus (12), Maria (11), Gesina (9) en Henricus (5) tot hun 18e onderhouden en
laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 2184 Car gld 12 st 4 pl. Dubieuze boekschulden blijven
mandelig. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: de oudste pupil is overleden.
Cessat voor de 3 oudsten, zie quit boek dd 1 mei 1786.
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Fol 195-196 – 15 december 1774 – Hindrik Anton Vosding, geassisteerd door zijn schoonvader Jacob
Roelfs, en voormond hopman Arnold Willem Speckman, koopman Jan van Delden en Willem Duif,
gemachtigd door kerkvoogd Sjadde Rodmers en Jan Eilders, voogden over de minderjarige kinderen
van wijlen Gerhard Vosding bij wijlen Annigje Eilders in echte verwekt, hebben overeenstemming
over de ouderlijke nalatenschap. 1e Comparant krijgt:




61 grazen land te Dorkwert, gebruikt door Claes Jans en vrouw, inclusief huren begroot op
3828 Car gld 10 st 1 pl.
een obligatie van 100 Car gld met achterstallige rente ten laste van mevrouw A.M. Adriani,
geboren Bijmholt
contanten, mobilia.

De mombers krijgen de rest van de boedel. In de kantlijn: cessat, zie quit boek dd 24 april 1786.
Fol 196-197v – 15 december 1774 – Frans Dagolet, vader, en Hindrik van Hulst en deurwaarder
Wicher Glimmenga, gemachtigd door Bernhardus Harms, opzienders over zijn 2 minderjarige
kinderen bij wijlen Anna Gerding in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar
nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel overtreft de profijtelijk ruimschoots. Er is dus geen
nalatenschap. Vader zal zijn kinderen Henricus (8) en Anna Maria (3) tot hun 18e onderhouden en
laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 2 zilveren ducatons voor ieder kind en het
lijfstoebehoor, al berustend bij Bernhardus Harms. Vader krijgt het eigendom van de goederen
waaronder het huis aan de noordkant van de Butjesstraat.
Fol 198-199 – 29 december 1774 – Trijntje Bosch, weduwe van Theodorus Dieterman, moeder, en
Jan Oeffen, Eike Dieterman en Harmannus Eekhof, 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 Aurelia (8) tot haar 25e onderhouden en laten
onderwijzen. De mombers krijgen dan 843 Car gld 7 st en het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het
eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 8 november 1790.
Fol 199v-200v – 6 maart 1775 – Koopman Jan de Wael Nanninga, vader, en koopman Willem Vetter,
hopman Albertus Brommelcamp en Nanning Jan Nanninga, voormond en voogden over zijn
minderjarige dochtertje bij wijlen Christina Brommelcamp in echte verwekt, hebben
overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn dochter Ida
(4) tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan1393 Car gld 13 st 2 pl
en het lijfstoebehoor. Dubieuze schulden blijven mandelig. Vader krijgt het eigendom van de
goederen. In de kantlijn: cessat, zie quitb dd 10 maart 1794.
Fol 200v-202 – 9 maart 1775 – Henrica Claessen, weduwe van Jan Spelbrinck, moeder, en Anton
Dominicus, Jan Jans Meelker en Claes Sibolds Turringa, voormond en voogden over hun 2
minderjarige kinderen, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform
huwelijkscontract dd 21 april 1769. De boedel is 567 Car gld 6 st 4 pl waard. Vader heeft 350 Car gld
aangebracht. Het ½ verlies tijdens het huwelijk is 251 Car gld 6 st 6 pl. De pupillen hebben recht op
98 Car gld 13 st 2 pl. Moeder zal haar kinderen Joost (5) en Claes (2) tot hun 18e onderhouden en
laten onderwijzen. De mombers krijgen dan bovenvermeld bedrag en 2 paar zilveren gespen.
Moeder krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de westkant van de Nieuwe
Boteringestraat.
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Fol 202-203v – 11 mei 1775 – Marrigje Tonnis, weduwe van Harmannus Schmaal, moeder, en
Abraham Schmaal, en koopman Haitzen Haitzema, voormond en voogd over hun 5 minderjarige
kinderen, hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. Moeder behoudt de gehele
boedel. Zij zal haar kinderen Fennigje (11), Engelina (9), Tonnis (7), Elsje (4) en Trijntje (2) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1800 Car gld en het lijfstoebehoor.
Dubieuze schulden blijven mandelig. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: het
lijfstoebehoor is verkocht voor 181 Car gld 3 st 3 pl en berust onder voogd Hoitzen Hoitzema.
Fol 203v-206 – 12 juni 1775 – Dr. H. van Schulemburg en dr. J.G.M. Draper, beide ad acte divisiorum
curatoren over juffrouw A. van Dijk, weduwe van Anton Snijder en over hun minderjarige dochter
Antoinette Snijder in echte verwekt, med dr. F. Snijder, Jan Snijder, mede namens zijn broer Laurens
Snijder, Wibbina Snijder, weduwe van A. Coerts, Bernhardus Snijder, en Harm Smit en David Busch,
voorstanders ad acte divisiorum over de minderjarige kinderen van wijlen Anna Snijder bij wijlen med
dr. R.S. Busch in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van Anton Snijder,
met Anna van Dijk deels in gemeenschap, deels in ongemeenschap bezeten.
De curatoren van juffrouw M.A. van Dijk krijgen:

















een recht van gereserveerd eigendom van 1600 Car gld ten laste van Jacobus Folkers
een stokleggende obligatie van 710 Car gld ten laste van Martinus Martinus te Assen
een verzegelde obligatie van 400 Car gld ten laste van Martinus Egberts te Assen
een verzegelde obligatie van 500 Car gld ten laste van Jan Wijgman
een verzegelde obligatie van 600 Car gld ten laste van Andries Geerts
een verzegelde obligatie van 400 Car gld ten laste van Marrigje Klein, overgenomen door
drost P.Hammink en vrouw
een obligatie van 175 Car gld ten laste van drost P. Hammink en vrouw
een recht van gereserveerd eigendom van 700 Car gld ten laste van Bartelt Oetses
een recht van gereserveerd eigendom van 300 Car gld ten laste van Abraham Coiter
een verzegeling van 300 Car gld ten laste van Willem Geerts van Lingen
een verzegeling van 1000 Car gld ten laste van Derk Camphuis
een recht van gereserveerd eigendom van 750 Car gld ten laste van Trijntje Hindriks
een obligatie van 600 Car gld ten laste van Andries Hebers
een recht van gereserveerd eigendom van 300 Car gld ten laste van Elias Joseph Jahnel
een pretentie van 836 Car gld 10 st 3 pl ten laste van med dr. F. Snijder
een recht van gereserveerd eigendom van 1952 Car gld 15 st 7 pl ten laste van Jan Snijder

Dezelfden als curatoren over Antoinette Snijder krijgen:





een recht van gereserveerd eigendom van 1580 Car gld ten laste van Menne Reintjes
een recht van gereserveerd eigendom van 138 Car gld 10 st ten laste van H.W. Backer
een verzegeling van 200 Car gld ten laste van Roelf Wolters
een recht van gereserveerd eigendom met obligatie in dorso van samen 400 Car gld ten laste
van Jan Jans Dol

Med dr. F. Snijder krijgt:


een obligatie van 100 Car gld te zijnen laste
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een dito van 2394 Car gld 2 st

Jan Snijder krijgt:





een obligatie van 600 Car gld te zijnen laste
een dito van 100 Car gld
een dito van 100 Car gld
een hof in de Torenstraat met 3 kamers ertegenaan en 2 kamers aan de wal, getaxeerd op
2200 Car gld.

Dezelfde namens zijn broer Laurens Snijder krijgt:





een obligatie 107 Car gld ten laste van hemzelf
een dito van 150 Car gld
een dito van 700 Car gld
een dito van 300 Car gld.

Wibbina Snijder, weduwe van A. Coerts krijgt een huis te Raskwert op pachtgrond, getaxeerd op 185
Car gld.
Mons. H. Smit en David Busch in qual krijgen:





een recht van gereserveerd eigendom van 1200 Car gld ten laste van Steeven Edserds
een obligatie van 400 Car gld ten laste van Lucas Haakman
een dito van 400 Car gld ten laste van dezelfde
een recht van gereserveerd eigendom van 200 Car gld ten laste van Anton Heiger

Bernhardus Snijder krijgt 2876 Car gld 8 st 5 pl aan contanten. 1e comparant heeft al 12135 Car gld
aan contanten en op een publieke verkoop gekochte goederen gehad, de overige comparanten
verdelen 20135 Car gld, dus elke 1/7 deel à 2876 Car gld 8 st 5 pl. Omdat dr. F. Snijder 836 Car gld 14
st 3 pl teveel heeft gekregen, neemt hij dit als schuld aan de 1e comparanten op zich en betaalt 4%
rente. Jan Snijder heeft 1952 Car gld 15 st 7 pl teveel gekregen, de eerste comparanten qq krijgen
een recht van gereserveerd eigendom voor dat bedrag over zijn hof en kamers. In de kantlijn: cessat,
zie quit boek dd 31 juli 1786 en 15 maart 1787.
Fol 206-207v – 26 juni 1775 – Grietje Hulshoff, weduwe van Menno Mennes, moeder, en Claes
Mennes, grootvader, Hajo Heins en Jannes de Nef, 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 Eja (12), Helena (10) en Gerrit (7) tot hun 20e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 1676 Car gld 13 st 7 pl en het
lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor de 2
dochters, zie quit boek dd 10 november 1788. Cessat voor Gerrit en dus in totum, zie q dd 23
december 1793.
Fol 207v-208v – 23 oktober 1775 – Hindrik Simons, stiefvader, en Pieter Timans en Hindrik Schultens,
opzienders over de minderjarige dochter van wijlen Hindrik Ottens bij wijlen Margaretha IJsebrands
in echte verwekt, hebben overeenstemming over de moederlijke nalatenschap. Stiefvader behoudt
de gehele boedel. De mombers krijgen 103 Car gld 8 st 4 pl, en 12 Car gld 4 st als vaderlijke
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afkooppenningen. Stiefvader krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis aan de
oostkant van de Pelsterstraat. De mombers hebben het lijfstoebehoor al gekregen. In de kantlijn:
cessat, zie quit dd 4 april 1776.
Fol 208v-209v – 16 november 1775 – Jacob Dojes, vader, en Hindrik Wieringa, geconstitueerde
namens voormond Wolter Hindriks, Roelf Hindriks en Claas Dojes, voogden over zijn 6 minderjarige
kinderen bij wijlen Geertje Hindriks in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar
nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Jacobje (18), Hindrik (16),
Margaretha (9), Doje (7), Jantje (5) en Fennigje (2) tot hun 20e onderhouden en laten onderwijzen.
De mombers krijgen dan 150 Car gld 6 st en het lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de
goederen waaronder een smakschip.
Fol 210-211 – 18 januari 1776 – Roelf Swartwold, vader, en Harm Jans Valk, Hindrik Swartwold en
Willem Sickens, voormond en voogden over zijn minderjarige zoon bij wijlen Anna Theodora
Groenewold in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de
gehele boedel. Hij zal zijn zoon Harm (15) tot zijn 20e onderhouden en laten onderwijzen. De
mombers krijgen dan 620 Car gld 2 st. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Vader krijgt
het eigendom van de goederen.
Fol 211-212 – 1 februari 1776 – Koopman Klaas Backer, vader, en kooplieden Alle Medendorp, Derk
de Vries en Jan Brouwer, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Metje
Meedendorp in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de
gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Swaentje (12), Grietje (9) en Aaltje (7) tot hun 18e onderhouden
en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 2595 Car gld. Doodskosten vereffend met het
lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat voor Zwaantje, zie
quit dd 16 juni 1793. Cessat in totum, zie quit dd 7 juli 1796.
Fol 212-213 – 14 maart 1776 – Jan Jans Bastiaens, Lambert Jans Bastiaens en Fennigje Jans Bastiaens,
die allen hun venia aetatis hebben gekregen, geassisteerd door hun gewezen voorstander Jan
Hindriks, scheiden de ouderlijke nalatenschap. De boedel is 1203 Car gld waard. De zonen
renuntiëren hun recht volgens de Stadswet op een dubbele portie. 1e en 3e comparanten krijgen het
ouderlijk huis en de beklemde tuin buiten de Boteringepoort aan de westkant van de straat met alle
verdere goederen ter inventaris vermeld. 2e comparant krijgt een schuldbekentenis van 401 Car gld
over dit huis en ontvangt 4% huur.
Fol 213-214 – 9 mei 1776 – Jan Jans, boedelhouder en legitimus tutor over zijn 3 minderjarige
kinderen bij wijlen Trijntje Everts in echte verwekt, en Swaentje Willems en Reint Hiskes Mendersing,
Trijntje de Maree, weduwe van Harm Willems, legitima tutrix over hun minderjarige dochtertje in
echte verwekt, samen erfgenamen van hun moeder wijlen Trijntje Everts, hebben overeenstemming
over haar nalatenschap. De boedel is 4341 Car gld 14 st waard. Vader krijgt daarvan ½, dus 2170 Car
gld 17 st. Voor zijn 3 minderjarige kinderen krijgt hij 1302 Car gld 10 st 1 pl. De beide laatste
comparanten krijgen elk 434 Car gld 3 st 3 pl. Het lijfstoebehoor is al verdeeld. Vader krijgt het
eigendom van de goederen.
Fol 214v-215v – 27 juni 1776 – Hilligje Tammes, weduwe van Derk Cornelis, stiefmoeder en
boedelhoudster, en Hedde Leenders, Frerik Roelfs en Albert Jans, voormond en voogden over de 2
minderjarige kinderen van wijlen Derk Cornelis bij wijlen Aefje Jans in echte verwekt, hebben
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overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap. De schadelijke staat van de boedel overtreft de
profijtelijke met 25 Car gld 15 st 6 pl. Er is dus geen nalatenschap. De mombers krijgen uit
consideratie voor elk kind 50 Car gld en een dozijn porcelein. De moederlijke afkoopsom is 234 Car
gld 15 st 4 pl, conform afkoopbrief dd 4 juni 1767. Stiefmoeder zal de zoon tot mei 1777
onderhouden en laten onderwijzen. Stiefmoeder behoudt de gehele boedel. Zij leent de afkoopsom
tegen 4% rente. Zij krijgt het eigendom van de goederen waaronder een huis buiten het Klein
Poortje, met de beklemming van 12 grazen land aldaar. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 7 mei 1778.
Fol 215v-217 – 25 juli 1776 – Trijntje Sigers, weduwe van Albertus Spiets, moeder, en Albertus Harms
Spiets, Berent Watses en Mecke Jurjens, voormond en voogden over hun 2 minderjarige kinderen,
hebben overeenstemming over de vaderlijke nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 25
november 1766 in gemeenschap van goederen. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar
kinderen Jan (9) en Hindrik (8) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen
dan 932 Car gld 1 st 1 pl. Doodskosten vereffend met het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom
van de goederen. De pupillen houden hun recht op de erfenis van grootvader Jan A. Spiets, inmiddels
op de moeder vererft. In de kantlijn: zie staatboek dd 2 november 1779. Cessat, zie quit dd 24 mei
1792. Hindrik overleden.
Fol 217-218 – 1 augustus 1776 – Diewertje Scheltens, weduwe van Albert Rosema, moeder, en Roelf
Rosema, Schelto Alberts en Coenraad Curtz, 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 Hindrik (15), Albert (12) en Annigje (11) tot hun 18e onderhouden
en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 106 Car gld 16 st en een deel van het lijfstoebehoor.
Doodskosten vereffend met de rest van het lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de
goederen. In de kantlijn: volgens declaratoir van C.H. van Bolhuis, boekhouder van het
Burgerweeshuis, is moeders goed 22 Car gld 2 st 6 pl. Cessat voor Hindrik, zie quit boek dd 19 juni
1788. Cessat, mede voor Albert, zie quit dd 20 januari 1791.
Fol 218-219v – 8 augustus 1776 – Koopman Jan Mindelts, vader, en koopman Rientje van der Velde,
hopman Jacob Mindelts en vaandrig Copius Metting, voormond en voogden over zijn 2 minderjarige
kinderen bij wijlen Alberdina Pootholt in echte verwekt, hebben overeenstemming over haar
nalatenschap, conform huwelijkscontract dd 3 juli 1766 tussen wijlen Harm van der Aa en Aaltje
Pootholt, waarin vader de keuze tussen gemeenschap of ongemeenschap van goederen was gelaten.
Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Maria (7) en Johanna (2) tot hun 18e
onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 686 Car gld 19 st 5 pl en het
lijfstoebehoor. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: de oudste pupille Maria
overleden. Cessat door overlevering aan de voorst, zie quit dd 31 oktober 1791. Cessat in totum.
Fol 219v-220v – 10 oktober 1776 – Anna Havinga, weduwe van Lucas Egberts, moeder, en Egbert
Hasman, Jan Cuilma en Hero Havinga, 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 Deeltje (9), Egbert (6) en Lucas (1) tot hun 18e onderhouden en
laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 532 Car gld 5 st 5 pl. Doodskosten vereffend met het
lijfstoebehoor. Moeder krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat door overlevering
aan de voorstanders, zie quit dd 23 mei 1782 en staatboek op dezelfde datum. Cessat, zie quit boek
fol 148.
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Ingevoegde pagina tussen fol 220v en 221 – 23 mei 1782 – Hoornschedijk – Gerhardus Haselhof
[Gerhardus Haselhof] en Anna Havinga [Anna Havingen], wonend op de Hoornschedijk, hebben
ontvangen van de voormonders van wijlen Lucas Egberts en Anna Havinga in echte verwekt, 502 Car
gld 18 st. Gerhardus Haselhof en Anna Havinga beloven om Egbert Lucas en zijn zuster Beltin Lucas te
onderhouden en laten onderwijzen.
Fol 221-221v – 14 oktober 1776 – Jan Dangelaar, vader, en Bernhardus Amoor, Jan van Elst en
Manuel Trijps, voormond en voogden over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Gesina Amoor in
echte verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De schadelijke staat overtreft de
profijtelijke. Er is geen nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen Catharina
(12), Johanna (8) en Matthias (7) tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Vader krijgt het
eigendom van de goederen.
Fol 221v-222v – 2 december 1776 – Lambert Barelts, vader, en Adolph Jans, Albert Lamberts en
Mensse Jans, voormond en voogden over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Jantje Jans in echte
verwekt, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal
zijn kinderen tot hun 25e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 596 Car gld 7
st. Vader krijgt het eigendom van de goederen. In de kantlijn: cessat, zie quit dd 23 oktober 1780.
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