
Van Dijkum 

Rechtdagen Klei-Oldambt, bewerkt door Jacob Boerema. 

Bron: 731-6339, [Fol. 245v]  

Datum: 29 november 1738 

Christiaan Harms C Philip van Gorkum wd. 
Ter instantie van impt werd ad acta geteijkent dat ged anneminge dede om in 
toekomstige geen vuijlnis ofte asche tegens des imptrs woninge op de weg ofte het pad 
te willen brengen. 

Bron: 731-6339, [Fol. 255]  

Datum: 24 januari 1739 

Idem  [=Het Eed: geright: rat: off:] C Chirurgijn van Dijken 
Ged werd geordonneert een gulden tijn stuiver breuke ten profijte der armen an de 
boekhouder der arme middel te betalen. 

Bron: 731-6339, [Fol. 263]  

Datum: 4 april 1739 

Ter instantie van Johanna Atsma is desselfs bekomene acte van het collegio medico 
Groningano verbotenus ad acta geteijkent den 4 april 1739, als dat Johanna Atsema 
wedw van Gorkum van Termunten door de stadts vroemoersche en het collegium 
medicum is geexamineert en geadmitteert, doen hijrmeede verschijnen. 
(onderstont) Groningen den 1 april 1739 IJvo Gaukes. 

Bron: 731-6339, [Fol. 263v]  

Datum: 9 april 1739 

Ter instantie van Gerbrand van Dijk werd de gepasseerde acte door 't collegium 
medicum Groninganum pro ut jacet verbotenus ad acta geteijkent, act: tot Termunt: den 
11 april 1739, als dat Gerbrand van Dijk de chirurgie te Termunten excercerende van 
het collegium medicum is geexamineert, bekwaam bevonden, en geadmitteert, doen 
hijrmede verschijnen. 
(onderstont) IJvo Gaukes m: dr:, Herj. Idema chirurgus, B. Oorthuijsen apotheeker, 
Giberius van Husen apotheker, Groning: den 9 april 1739 

Bron: 731-6339, [Fol. 266]  

Datum: 11 juni 1739 

Op heeden den 11 junii 1739 sijn ter instantie van de wedw van Gorkums voor het 
Eed: gerighte gecompareert en hebben onder eede angesworen Derk van Gorkum 
[oom] als principaal voormund, Augustinus [Atzema, oom] als sibbe en Cornellijs 
Freeriks als vreemde voogden over de minderjarige dogter bij wijlen Philippus van 
Gorkum en Johanna Atzema in eghte verwekt, nominerende de voormund en sibbe 
voogd het huijs van de vreemde voogd Cornellijs Freeriks tot domicilium citandi. 
 
Ter instantie van de voormunderen heeft Johanna Atzema haar geproduceerde 



inventarium met eede bevestiget. 
 
Ad idem werden de genoemde voormunderen geauthoriseert ten overstaan van het 
Eed: gerighte met des pupillen moeder een afhandelinge nopens de vaderlijke 
goederen te mogen ingaan, so als ten meeste profite voor de pupille sal werden 
bevonden te behoren. 

Bron: 731-6340, [Fol. 86]  

Datum: 19 september 1744 

Chirurgijn G. v. Dijken C Harm Berents nomine ux: 
Ad idem sodane penningen wegens medecinen en medecinale diensten. 
[Ad idem = Ged werd gecondemneert de gevorderde boekschulde an de impt inwendig 
5 weken te voldoen.] 

Bron: 731-6340, [Fol. 190]  

Datum: 17 februari 1748 

G. van Dijken in qlt als boekhd. dijakon C Eernst Haijes 
Imptrs mandat van opsegginge ten fine ged op tijd van verschijndag wederom soude 
aflossen en betalen sodane capitaal met de renten ex mora ingevolge obligatie verpligt, 
werd in contumaciam geconfirmeerd. 

Bron: 731-6341, [Fol. 97v] 

Datum: 16 oktober 1751 

't hoog edele gerigte ratione officii C Haije Tjakkes, knegt bij de brouwer Louwert Rigtes 
in oude Termunten 
Contenderende 't hoog edele gerigte als impetr ex officio ten eijnde gedaagde, quoad 
secundum membrum conclusionis, conform voorgaande acten van den 25 septemb: en 
4 octob: laast, arbitrarie zoude werden gecorrigeert ter oorzake hij eenen Freerk 
Harkes, dienstjonge van Klaas Alberts in Termunten, na denzelven in gen: zijns 
broodheers huis van de publieke weg, volgens confessie bij voorgaande acte, animo 
laedendi, te hebben agtervolgt, vehement hadde geslaagen en met de knie op de borst 
gestooten, waaruit bloedspuiwinge ontstaan was, funderende zig het gerigte in de 
probatoria en verklaringen der chijrurgijn G. van Dijkum en mr. Eppe Wijerts Bakker, in 
dato den 7 deezes judicialiter gedaan, zoo verre ter verificatie van t factum dienende 
waaren. Gedaagde in judicio praesent, en persoonlijk proprioque motu zig den 
gerigtelijke condemnatie, onder submis verzoek van gratie, submitterende. Werd zulx in 
actis getekent, en voorts ged mede quo ad secundum membrum conclusionis, met 
favorable reflectie op deszelfs verzoek, bij confirmatie dezes gecondemneert ter nadere 
begrootinge. Pronuntiatum etc:. 

Bron: 731-6341, [Fol. 226] 

Datum: 22 maart 1755 

1 In zaaken de chirurgijn G. van Dijkum impr C Cornelius Jacobus arresteerd[e], Jan 
Wilhelmius parthie 
De impr contenderende per advocatum tot confirmatie van deszelf genoomene 
conclusie (van teneur) gij u niet zult onderstaan ofte te verdrijsten om uit te tellen in 
handen van Jan Wilhelmius ofte iemant zijnentwegen zoodane penningen als dezelve 



bij u is te goede hebbende, ofte toekomstig mogte krijgen van wegens een gekogt huis, 
voor en aleer de arrestant wegens zijn agterweezen voor zoo veel hem competeert zal 
zijn gecontenteert, diendt u deesen voor geregtelijk arrest. Gede absent, heeft het ee 
gerigte ter instantie van den impr 't uitgebragte mandaat in contumaciam geconfirmeert. 

Bron: 731-6341, [Fol. 263-264] 

Datum: 13 december 1755 

Bij opperschouw op heeden den 13 xbr. 1755 zijnde gebleeken da volgende posten, als 
Het padt van Jan Claasen Bakker. 
Het padt van Tamme Jans wedwe. 
De post van Tamme Jans wedwe haar huis over de weg tot an Harm Jans huis. 
Het padt van Harm Jans. 
Het padt van Jan Reijnders. 
Het padt Pieter Alberts. 
De post bij Berent Smits huis over de weg. 
Berent Smits padt. 
Het padt van Hindrik Derks wedwe. 
Het padt van Albert Jans Schoemaaker. 
Het padt van de hr. H. Wijchel. 
Het padt van Luppe Snijders wedwe. 
Het padt van Hindrik Jans. 
Het padt van G. van Dijkum. 
De pomp bij Luppe Berents huis. 
Defectueus waaren, zoo gelast mits deezen de dijkrigters van het district Groot 
Termunten Elle Geerts en Hemmo Freeriks om te bezorgen dat gemelte posten door 
die zulxs incumberende werden binnen 8 dagen a die insinuationis in goede ordre 
gebragt. Zullende op de volgende dag na expiratie van het termijn door mij ambtman 
werden gevisiteert en in ogenschijn genoomen en zoo niet in staat bevinde zal zulx ten 
laste van de dijkrigters Elle Geerts en Hemmo Freriks uitbesteden conform de dijkbrief. 
Konnende zij dijkrigters haar regres behouden die tegens haar ordres mogten in 
gebreke verblijven. Gelastende verder de substituit Hans Jansen om deezen voort te 
insinueren an de dijkrigters Elle Geerts en Hemmo Freriks tot nazigt, actum Termunten 
den 13 xbr. 1755. [In margine:] eodem dato gedaan [einde margine] 
(was get.) 
H. Berghuis, ambtman, dijkgraaf en colonel van 't Cleij Oldambt 

Bron: 731-6342, [Fol. 30] 

Datum: 30 augustus 1756 

Ter instantie van de chirurgijn G. van Dijkum als mede voorstander over de twee 
nagelaatene kindren van wijlen Stoffer Toorman en Engel Abrahams in egte verwekt, 
zoo word dezelve benefens de mede voorstanderen geauthoriseert over de 
nalatenschap van wijlen Engel Abrahams met de kindren stiefvader Hindrik Jans ten 
meesten nut en voordeel van hunne pupillen te handelen, mits alles geschiede ter 
approbatie van 't hoog edle gerigte des Cleij Oldambts. 

Bron: 731-6342, [Fol. 106v] 

Datum: 14 januari 1758 



De chirurgijn G. van Dijkum en cons, zijnde de brouwer Loewert Rigtes, verzoekende 
copie uit zoodaane berigt als op der petten. request door Hijbe Jans was ingelangt. 
Heeft 't e.e. gerigte copia an de petten. uit genoemde berigt geaccordeert. 

Bron: 731-6342, [Fol. 202] 

Datum: 6 december 1760 

Reint Geerds en consorten in qlte C De chirurgijn Gerbrand van Dijkum tot Termunten 
gede 
Contendeerde de impr tot confirmatie van hun geemaneerde citatie gij op petri ad 
cathedram naastkomende wederom vrij en ongebruikt zult laaten liggen zodaane vier 
grasen land onder Groot Termunten gelegen, als gij tot hier toe van den denuntiant hebt 
in gebruik en huire gehad, diend uw deese voor gerigtelijke opzegginge, salvo omni jure 
alio ac ulteriori. Gede absent en niemant wegens dezelve comparerende. Heeft 't h. 
edle gerichte ter instantie van de impr wegens absentie van gede deszelvs 
geemaneerde citatie in contumaciam geconfirmeerd. 

Bron: 731-6342, [Fol. 233]  

Datum: 25 juni 1763 

Jan Hijbes wordende bij minderjarigheijdt geadsisteert door deszelvs vader Hijbe Jans 
C De chirurgus G. van Dicum 
- ten eijnde gij zult hebben te verificeren, bij foute van dien recanteren zodaana atroce 
verbale injurien als gij op den 10 junij jongst ten uwen huise tegens den impetr hebt 
uitgegoten met te zeggen dat dezelve zodanige zes stver off een schelling als gij na uw 
sustenue op een tavel off iets anders onder ander geld had heen teteld hadt, 
frauduleuslijk gekregen, bij foute gedogen provisie en dispositie als na rechte behoordt. 
Gede een verbaal overgevende, door dr J. R. Wierenga in qlte vertekent, waarbij 
verzogte dat deese zaake salvo omni jure et quacunque exceptione op naasten wierde 
gediffereert. Heeft 't h. edle gerichte ten verzoeke van gede deese zaake salvo omni 
jure et quacunque exceptione op naasten gediffereert. 

Bron: 731-6342, [Fol. 233v-234] 

Datum: 2 juli 1763 

Jan Hijbes, wordende bij minderjarigheijdt geadsisteert door deszelvs vader Hijbe Jans 
C De chirurgijn G. van Dijkum 
De impet contendeerde tot confirmatie van sijn geemaneerde citatie bevorens 
geprothocolleert. Gede verzogte ten eijnde de impetr mogte tonen dat hij minderjarig 
was, zijnde zulxs gefundeert in landtrechte waarbij iemant sijn interventie en qualiteit 
verpligt was te doceren. De impetr aannemende op naasten zulxs te doen bij aldien 
gede daar op gestelt was, maar vermeende dat sulker instantie niet te pas quam 
angezien een ieder genoegsaam bekendt was dat de impetr minderjarig was, en teffens 
dat een minderjarige geen personam standi in judicio hadde, warom hij so lange door 
sijn vader moest werden geadsisteert. Heeft 't h. edl. gerichte deese zaak praevie van 
parthien te verstaan commissoriaal gemaakt. 

Bron: 731-6342, [Fol. 237v-238] 

Datum: 7 december 1763 



Het h. edl. gerichte des Cleij Oldambts met wederzijdse parthien, de E. Hijbe Jans, zijn 
minderjarige zoon Jan Hijbes in desen adsisterende, benevens de e. G. van Dijkum, 
nopens hun different den 25 junij 1763 ten gerichts prothocolle geinsereert, en volgens 
acte van den 2 julij 1763 om parthien praevie te verstaan, deese zaak zijnde 
commissoriaal gemaakt. Welke commissie met en ten overstaan van wederzijdse 
parthien hebbende gehouden, wierde hen daarin te kennen gegeven, dat 't h. edle 
gerigte hun different niet anders als een bloot misvattinge considereerde, en dat 't zelve 
nergens anders als uit een querel tegens elkanderen quam te proflueren. Dat 't geen 
verdere costinge meriteerde, weshalven hen vermaande van met elkanderen daar 
omtrent een vriendelijke handelinge te willen ingaan. De E. Hijbe Jans hem 
declarerende daartoe ten vollen genegen te zijn, maar dat hij zich genoodtsaakt 
gevonden hadde, om als vader zijns zoons eere te moeten maintineren, dat hij overtuigt 
zijnde van deszelvs goede conduite, niet konde dulden dat hij onder een blaem off 
suspicie zoude leggen als off hij een ander het zijne niet konde laten houden. De e. van 
Dijkum daar en tegen poseerde dat hij zijn zoon daar omtrent niet hadde beschuldigt, 
maar simpliciter hadde gezegdt, hij zoude maar eens toezien, in vaste persuasie zijnde 
dat hij hem 3 in plaast van 2 schellingen hadde gegeven, dat hij geen mistrouwen op de 
E. Hijbe Jans zijn zoon konde hebben wijl noeijt anders als alles goeds van zijn zoon 
hadde gehoort, noch ook niet anders van hem wiste en hem daarvoor en als een eerlijk 
jongeling alsnoch erkande. Maar dat het hem leedt deedt dat E. Hijbe Jans in desen zijn 
driften zoveel hadde toegegevenen hem directelijk met mandaat hadde besprongen, 
zonder hem daar bevorens eens als meede ingezetenen over te onderhouden. Dat 
ofschoon hier omtrent eens een woordt hadde geventileert, 't noijt tot nadeel van zijn 
zoon hadde geweest, ten minsten niet met die intentie als hij vermeende. Dat hij zich 
verpligt agte om zijnen goeden naam te salveren, de cours van justitie te volgen, zo 
lange de E. Hijbe Jans hem het contrarie met genoegsaam bewijs hadde daar gedaan, 
konnende anderzinds van ieder een over sulke bequatellen in gerichte werden 
getrokken. Alzoo nu voorschr. parthen niet waren te verenigen, dies na de ordinaire 
rolle zijn gerenvojeert, hebben dezelve echter weinig tijdt daarna goedt gevonden mij 
ondergeschreven te insteren om hunne differenti bij mondelijke uitsprake bij middel van 
vriendschap finaalijk zonder enig appel te decideren om uit te spreken volgens 
derzelver vertekeninge mij op heden gedaan, 't welk van mij zijnde geaccepteert, en 
daarop des imprs eijsch en conclusie hebbende gezien en geexamineert, benevens de 
rapport als daaromtrent van anderen hebbende nagegaan, als meede voorschr. 
parthien hun gedrag en perzoonen daarbij geconsidereert, het niet te praesumeren is 
dat de gede zulke gezegdens zoude hebben uitgebraakt ten zie in heeten gemoede 
zonder daarbij echter te persisteren, off op hem enige quade vermoeden te hebben, 
gelijk 't contrarie reeds door de e. van Dijcum was gezegdt, hem voor een eerlijk 
jongeling erkennende. Daarentegen hebbende overwogen de schielijkheijdt die den 
impet. in desen heeft gebruikt, niet hebbende als uit rapportes van anderen waarop zijn 
conclusie heeft geemaneert. Zo is 't dat 't h. edle gerichte koomt te lauderen en uit te 
spreken dat des imprs eijsch en conclusie met het declaratoir van gede zal werden 
opgeschreven met compensatie van costen, voorts an mij reserverende de nade [sic] 
explicatie en interpretatie over desen zo hier uit noch enig verschil t usschen voorschr. 
parthien mogt ontstaan, aldus ter praesentie van parthien uitgesproken te Termunten 
den 7 xber 1763. 
H. Berghuijs, ambtman 

Bron: 731-6342, [Fol. 240v] 

Datum: 3 augustus 1764 



H. Berghuijs J.U. Doctor wegens de edele mogde. h. hren borgemeesteren ende raadt 
der stadt Groningen ambtman, dijkgraeff en colonell van 't Cleij Oldambt, meede richter 
van Appingedam en annexe carspelen. Certificere dat voor mij in perzoon is 
gecompareert de E. Iktjen Jurriens, huisvrouw van Stoffer Bonnes woonagtig te 
Baamsum onder Groot Termunten gehorig, voor heen getrouwt zijnde geweest met 
eenen Jan Tobias van Oesdorp in Oostvrieslandt geboortig, en met dezelve gewoont 
hebbende onder 't carspel Borgsweer, dewelke verklaarde dat wijlen haar eerste man 
Jan Tobias op den 8 meert 1743 was gestorven en te Borgsweer begraven. Voorts zijn 
meede gecompareert de E. chirurgijn G. van Dijkum, oudt in 't 7 of 48ste jaar en de E. 
Albert Jans, out in 't 5 off 66ste jaar, beijde in Groot Termunten woonagtig, getuige ter 
goeder naam en faam bij mij zeer welk bekendt, dewelke bij hantastinge in plaats van 
solemnelen eede hebben verklaart dat haar zeer wel bewust was dat voornde. Jan 
Tobias met Iktjen Jurriens onder Borgsweer hadden gewoont en dezelve aldaar was 
overleden. Aldus op voorschr. comptten. verklaringe na waarheijdt afgegeven en met 
mijn gewoon cachet en naams onderschrijvinge bevestigt te Termunten den 3 augst. 
1764. 
(L.S.) H. Berghuijs, ambtman 

Bron: 731-6342, [Fol. 267]  

Datum: 20 september 1766 

De chirurgus G. van Dijcum C Jan Wijpkes gede 
- ten eijnde om tegens den eerstkomenden verschijndag wederom in vrijdom zult stellen 
en opbrengen zodanig capitael met diens alsdan verschenen renten als gij tot dusverre 
van den denuntiant op maendrente volgens obligatie hebt gehadt, zijnde het capitael 
groot zeventig glds, salvo jure op de selvs schuldige borge. Dienende u desen voor een 
geregtelijke denuntiatie. Gede absent etc ad idem. 

Bron: 731-6342, [Fol. 267v]  

Datum: 25 oktober 1766 

De chirurgus van Dicum C Jan Jacobs te Woldendorp 
Contendeerde de impet. ten eijnde om te voldoen en te betalen sodaene penningen als 
volgens boek wegens geleverde medecijnen en medecinale diensten zijt verpligt, salva 
tamen deductione probabili. Gede 't zelve op naesten versoekende. Heeft 't h. edl 
gerichte ten versoeke van gede desen op naesten gediffereert. 

Bron: 731-6342, [Fol. 268]  

Datum: 8 november 1766 

De chirurgus G. van Dijcum C Jan Wijpkes 
Wierde uit de naem van de impet gecontendeert tot confirmatie van deszelvs 
geemaneerde citatie ten eijnde om te voldoen en te betalen zodaene summa van 
seventig gulden met diens renten als gij volgens obligatie en geconfirmeert mandaet 
van denuntiatie zijt verpligt, salvo jure op de selvs schuldige borge. Gede 
acquiescerende in de versogte confirmatie van 't mandaet, verzogte tijn weken dilaij ter 
betalinge te mogen hebben. Heeft 't h. edl gerichte op acquiescement van gede 's imprs 
mandaet confirmerende, de gede 7 weken dilaij ter betalinge geaccordeert. 

Bron: 731-6342, [Fol. 270]  



Datum: 17 januari 1767 

De chirurgijn van Dijcum C Jan Wijpkes 
Vide 't proth. in dato den 8 9br 1766, ad idem, ut supra. 

Bron: 731-6342, [Fol. 274v]  

Datum: 7 maart 1767 

De chirurgijn van Dijcum C Jan Wijpkes 
Hetzelve meede verzoekende, ad idem. 

Bron: 731-6343, [Fol. 66-66v] 

Datum: 16 maart 1771 

De hr rekenmeester L. Wijchel C De e. Benno Hiddema te Finserwold per wetebrieff 
gedaagde De hr impet verzogte ten eijnde de gede de acte van den 23 febr jongst mogt 
voltrekken, en sulxs doende dat alsdan de wetebrieff in een ordinaire citatie mogt 
werden verandert. De gede tot dom. cit. stellende 't huis van de chirurgijn G. van 
Dijkum, en diens bewoner tot procurator acceptans nominerende, declarerende 
deselve zulxs te accepteren. Heeft 't h. edle gerichte 't zelve in actis tekenende, de 
wetebrieff in een ordinaire citatie verandert. 

Bron: 731-6343, [Fol. 87-87v]  

Datum: 21 juli 1772 

Gevaceert in choro templi ingevolge kerk condinge tot de electie van eenen nieuwen 
kerkvoogd van Termunten in plaats van de in die qualiteit overledene Focco Nantjes. 
Zijnde de stemmen door de navolgende personen ingebragd. 
Door de hr. Gillot als praedicant op Jan Hemmes tot Dallingeweer. 
Door van Dijcum wegens de ouderlingen op deselve. 
Door de e. Gerrijt Bart wegens de diaconen op deselve. 
Door de hr. Berghuijs als kerkvoogd op deselve. 
Door Tjark Nannes in qlte voor de hr. raadsheer Sijzen en de hr. rekenmeester Wijchel 
drie stemmen op deselve. 
De e. Luelf Waldriks op deselve. 
De e. Hijbe Jans op dezelve. 
De e. Haeije Jans in qlte op dezelve. 
De e. Richte Focces drie stemmen waarvan twee voor de hr. dr. Benes op deselve. 
De brouwer Loert Richtes 2 stemmen op deselve. 
De e. Jan Steenhuis 1 stem op Jan Hemmes. 
De e. J. Walles in qlte voor Jan Hemmes op dezelve. 
De e. Jannes Pieters op dezelve. 
De e. Jan Harms op dezelve. 
De e. Jan Tebben op dezelve. 
De e. Abel Edzers op dezelve. 
De e. Pieter Derks Leeuw op dezelve. 
De collector Derk Hindriks twee stemmen op dezelve. 
Den ambtman Berghuijs twee stemmen op dezelve. 
En is met eenparige stemmen tot kerkvoogd van Termunten geeligeert de e. Jan 
Hemmes tot Dallingeweer, actum in choro templi in dato ut supra. 
H. Berghuijs, ambtman 



Bron: 731-6343, [Fol. 133] 

Datum: 12 april 1777 

Tonnis Clasen Ca. De chirurgijn Gerbrand van Dijkum in Termunten 
Uit naam van den impetr. wierd per advocatum gecontendeert tot confirmatie van 
deszelfs geemaneerde citatie in cas van verbale injurien, van teneur, ten einde gij 
genoegzaam regtens zult hebben te verificeren zodane verbale injurien als gij op den 
20 maart jongst des avonds ten huize van Wiete Cornelius in Termunten in het volle 
gelag den impetr. hebt aangedaan, door te zeggen, dat hij een dief was, bij foute van 
dien te doen honorable en profitable amende en verders gedogen provisie en dispositie 
als na regten. Uit naam van den gedn. wierd een door hem zelfs vertekent verbaal aan 
het hoog ed. gerigte overgelevert, van teneur, de gede verzoekt deze zaak salvo 
partium jure commissoriaal, om deze zoo mogelijk ten overstaan van gerigte te 
reguleren, verzoekende teffens dat het hoog ed. gerigte zig daartoe gelieve te 
committeren en daarvan de tijd te bepaalen, om in commissie te verschijnen. In welke 
verzoek door den impetr. zijnde geacquiesceert, zoo heeft het hoog ed. gerigte ter 
instantie van gede en op acquiescement van den impetr deze zaak salvo partium jure 
commissoriaal gemaakt, zullende die commissie geexerceert worden heden over drie 
weeken. 

Bron: 731-6343, [Fol. 139]  

Datum: 3 mei 1777 

Tonnis Clasen petitionant Ca. De chirurgijn G. van Dikum gepetitioneerde 
De petitionant per advocatum voordragende hoe gede deze zaak op den 12 april jongst 
volgens acte had commissoriaal verzogt, salvo partium jure ten fine van assopiatie, en 
het h. e. gerigte deeze commissie hebbende gelieven te decreteren op heeden, zoo 
declareerde dat van zijn zijde daartoe vaardig was, verzoekende dat het h. e. gerigte de 
tijd nader geliefde te bepaalen, hebbende ook ten dien fine de gede en thans 
gepetitioneerde door de substituut tegens heden doen in commissie citeren. Zoo heeft 
het h. e. gerigte de tijd van commissie te houden nader bepaald op heden agtermiddag 
te 8 uuren in het gewoone regthuijs te Termunten. 

Bron: 731-6343, [Fol. 139-139v]  

Datum: 3 mei 1777 

Commissie. 
Tonnis Clasen impetr Ca. De chirurgijn G. van Dikum 
De gede deeze zaak in commissie hebbende verzogt, salvo partium jure, ingevolge acte 
van den 12 april jongst, ten fine zoo mogelijk van assopiatie, gelijk thans kwam te 
declareren, en teffens dat hij de woorden ter conclusie gemeld, met geen kwadd 
oogmerk had gezegd, maar alleenlijk raillierender wijze, voor mij ambtman en in 
praesentie van de impetr. Tonnis Clasen verklarende, hem Tonnis Clasen te houden 
voor een eerlijk man. De impetrt gesterkt met deszelfs advt. verklaarde hier mede te 
vreden te zijn, libererende den gede van de boete van 10 daalders volgens landregt, 
mits dat de gede de kosten over dezen gevallen kwam te voldoen, hetwelk door de 
gede zijnde aangenomen, en zig voorts door onderling handgevinge bevredigd 
hebbende, zoo is deeze zaak hier mede gesleten, en aldus ad acta gebragt. 
Adr. Bertling, ambtman 

Bron: 731-6349, [Fol. 2-7v] (3-14)  



Datum: 27 december 1781 

Commissie gehouden te Termunten, door het e. e. gerigte des Klei Oldambts op 
donderdag den 27 december 1781. 
In zaaken dr. van Wartum als curatoir bonorum van wijlen Jan Geerds Kuiper in 
Termunten tegens de creditoren van opgemelde Jan Geerds Kuipers, so in de 
geregtelijke beschrijvinge over genoemde boedel hebben laaten aantekenen, als ook 
andere bij requeste. 
De curator bonorum bij requeste hebbende voorgedraagen, hoe diverse creditoren, die 
in de geregtelijke beschrijvinge hadden hunne pretensien laaten aanteekenen, als ook 
aandere [sic] teffens debiteuren des beodels waaren, so als ten requeste staan 
genomineert, en hij supplt. meede was gequalificeert om de uitstaande schulden te 
innen, en alles tot liquidatie te brengen, oversulks versogte, dat gemelde creditoren en 
debitoren mogte worden in commissie geciteert, om wederzijdse pretensien en contra 
pretensien, ten overstaan van gerigte, soo moogelijk soeken te liquideeren, om dus 
doende een effene staat des boedels te bekoomen, op dat bij vervolg over 't suivere 
provenue kon worden in praeferentie verklaart. Dat teffens bij die citatie de creditooren 
en debitoren mogten worden gelast de blijken meede te brengen, waarin vermeende 
hunne pretensien te fundeeren. Zo heeft het e. e. gerigte bij apostille in dato den 22 
december 1781 de gerigts substituut Hans Jans gelast de navolgende persoonen 
teegens heeden in commissie te citeeren in 't regthuis tot Termunten des agtermiddags 
te 2 uuren. En is daarop nopens hunne wederzijdse pretensien en contra pretensien 
met de curator bonorum op acquiescement van partijen gedisponeert, so en invoegen in 
deesen bij ieder crediteurs naam staat geexprimeert. 
[Hierbij in kolommen waarbij:] 
[Aan de linkerkant erboven:] Restante credit des boedels 
[In het midden de namen enz.] 
[Aan de rechterkant erboven:] Restante schulden des boedels 
1. Geesje Heijes, wedwe Heijo Tjakkes, doen aantekenen in de beschrijving een 
somma van 7 glds geleent gelt volgens hand, waartegens de boedel competeerde een 
somma van 4 st. boeksch., blijvende dus des credetrices pretensie groot een somma 
van 6-16- [bedrag rechts]. 
Waarmede zalf regtens word gelaaten in de convocatie der creditoren. 
2. Beerent Staal doen aantekenen een somma van 4 glds en 6 st., sijde snijderloon 
volgens boek en overgegeeven rekening, waarteegens de boedel competeerde een 
somma van 3 glds 13 st, blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van -
13- [rechts]. Waarmede etc als boven. 
3. Harm Warnders Bakker doen aantekenen een somma van 7 glds 8 st boeksch., 
volgens overgegeeven reken, waartegens de boedel competeerde een somma van 1 
gld 4 st boeks, blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van 6-4- 
[rechts]. Waarmede etc als boven. 
4. Wierd Hanssen doen aantekenen een somma van 3 glds 7 st en 4 pl volgens boek 
en overgegeeven reken, waartegens de boedel competeerde 2 glds en 4 plak, blijvende 
dus des crediteurs pretensie groot een somma van 1-7- [rechts]. Waarmede etc als 
boven. 
5. Beene Hindriks Perdok doen aantekenen een somma van 6 glds 18 st van verkogt 
hout volgens reken, waartegens de boedel competeerde een somma van 5 glds 15 
stuiv boeksch, blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma 1-3- [rechts]. 
Waarmede etc als boven. 
6. Eente Jans doen aantekenen een somma van 6 glds 3 stuiv en 4 duit, sijnde 
arbeidsloon volgens overgeg. reken, waarteegens de boedel competeerde een somma 
van 4 glds 10 stuiv 4 plak boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een 



somma van 1-13- [rechts]. Waarmede salf regtens word gelaaten in de convocatie der 
creditoren. 
7. Luitje Geerts doen aantekenen een somma van 5 glds 18 stuiv en 3 plak boeksch. 
volgens overgegeev. reken, waartegens de boedel competeerde een somma van 7 glds 
boeksch., blijvende dus ten voordeele des boedels een somma van 1 glds 1 st en 5 plak 
[links]. Betaalt. 
8. Hindrik Jans wedwe te Woldendorp doen aantekenen een somma van 9 glds 5 st 
wegens geleevert koorn volgens overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde 
een somma van 5 glds 10 st boeks., blijvende dus des crediteurs pretensie een somma 
van 3-15- [rechts]. Waarmede etc als boven. 
9. Jacobus Hillebrands doen aantekenen een somma van 4 glds 17 st 4 plak boeksch. 
volgens overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma 1 glds 17 st 
boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van 4-0-4. 
Waarmede etc als boven. 
10. Cornellis Eijlkes doen aantekenen een somma van 11 glds volgens boek en 
overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 6 glds 17 st 4 
plak boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van 4-2-4 
[rechts]. Waarmede salf regtens word gelaaten in de convocatie der creditoren. 
11. Tebbe Hindriks doen aantekenen een somma van 12 glds 1 st boeksch, volgens 
overgegeeve reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 2 glds 
boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van 10-1- [rechts]. 
Waarmede etc als boven. 
12. Geert Claasens Klattert doen aantekenen een somma van 6 glds boeksch. volgens 
overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde 4 glds 6 st 4 plak, blijvende dus 
des crediteurs pretensie groot een somma van 1-13-4 [rechts]. Waarmede etc als 
boven. 
13. Jurrien Jans van Kooten doen aantekenen een somma van 16 st boeksch. volgens 
overgegeeve rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 3 st boeksch., 
blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van -13- [rechts]. Waarmede 
etc als boven. 
14. De erven van Hindriks Steenhuis [sic] wedwe doen aantekenen een somma van 1 
glds 5 st huur van een tuin, waartegens de boedel competeerde een somma van 2 st 4 
plak boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van 1-2-4 
[rechts]. Waarmede etc als boven. 
Dog de e. Jan Steenhuis, als eenige erfgenaam van zijn moeder, was nog schuldig aan 
de boedel, restant van meerder, een somma van 1 gld 9 st 4 plak, afgetrokken van 1 
glds 2 st 4 plak, rest de boedel nog een somma van 7 st [links]. Betaalt. 
15. Kerkvoogt Jan Hemmes doen aantekenen een somma van 4 glds 11 st 2 plak 
boeksch. volgens overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 
2 glds 4 st, blijvende dus des crediteurs pretensie een somma van 2-7-4 [rechts]. 
Waarmede salf regtens word gelaaten in de convocatie der creditoren. 
16. Jannes Pieters doen aantekenen een somma van 19 st voor geleevert stroo volgens 
overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 4 glds 18 st, 
blijvende dus ten voordeele van de boedel een somma van 3-9- [links], hebbende 
deeze met de curator bonorum op dato deezes geliquideert. 
17. Dr. G. van Dikum doen aantekenen een somma van 36 glds 1 st, waaronder 13 
glds 2 st boeksch., en 22 glds 19 st doodskosten volgens overgeg. reek., waartegens 
de boedel competeerde een somma van 8 glds 10 st 6 plak, blijvende dus des 
crediteurs pretensie groot een somma van 27-10-2 [rechts]. Waarmede etc als boven. 
18. Brouwer Loert Rigtes doen aantekenen een somma van 35 glds 8 st boeksch. 
volgens overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 28 glds 4 



st 2 plak, blijvende dus des crediteurs pretensie een somma van 7-3-6 [rechts]. 
Waarmede salf regtens word gelaaten in convocatie der creditoren. 
19. Pieter Jans bij de Zijl doen aantekenen een somma van 5 glds 4 st boeksch. 
volgens overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 6 st 
boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma 4-18- [rechts]. 
Waarmede etc als boven. 
20. Jan Hemmes bij de Zijl doen aantekenen een somma van 7 glds 5 st boeksch. 
volgens overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 3 glds 19 st 
boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van 3-6- [rechts]. 
Waarmede etc als boven. 
21. Jan Tebben doen aantekenen een somma van 12 glds 8 st boeksch. volgens 
overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 3 glds 6 st 
boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van 9-2- [rechts]. 
Waarmede etc als boven. 
22. Derk Hindriks Smit wedwe doen aantekenen een somma van 220 glds 14 st 4 plak 
verschoote gelde, volgens overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een 
somma van van 179 glds 6 st 4 plak, blijvende dus des crediteurs pretensie groot een 
somma van 41-8- [rechts]. Waarmede salf regtens word gelaaten in de convocatie der 
creditoren. 
23. Jan Reinders doen aantekenen een somma van 3 glds 12 st boeksch. volgens 
overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 3 glds 2 st 6 plak 
boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van -9-2 [rechts]. 
Waarmede etc als boven. 
24. Harm Hindriks Hartman doen aantekenen een somma van 3 glds 8 st 4 plak 
boeksch. volgens overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 2 
glds 9 st 4 pl., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van -19- 
[rechts]. Waarmede etc als boven. 
25. Harm Bonnes doen aantekenen een somma van 7 glds 2 st boeksch., volgens 
overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 7 glds 2 st, dus 
gaat deeze tegens elkander op. Geliquideert. 
26. De erfgenaamen van Hindrik Weever en Gerardus Craamer doen aantekenen een 
somma van 14 glds 8 st 6 plak boeksch, volgens overgeg. rek., waartegens de boedel 
competeerde een somma van 16 glds 2 st, blijvende dus ten voordeele des boedels een 
somma van 1-13-2 [links]. Onbetaalt. 
27. Meindert Switters doen aantekenen een somma van 9 glds 2 st boeksch volg. 
overg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 11 glds 9 st 4 plak 
boeksch., blijvende dus ten voordeele des boedels een somma van 2-7-4 [links]. 
Onbetaalt. 
28. Beerent Jans Smikt doen aantekenen een somma van 45 glds 17 st boeksch., 
volgens overgeg. rek., waaronder 2 glds doodskosten van de overleedene, waartegens 
de boedel competeerde een somma van 26 glds 17 st 4 plak, blijvende dus des 
crediteurs pretensie een somma van 19-9-4 [rechts]. Waarmede salf regtens word 
gelaaten in de convocatie der creditoren. 
29. De weddeman H. Schenkel doen aantekenen een somma van 11 glds 4 st 6 plak 
boelpenn. volgens overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma 
van 4 glds 6 st boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van 
6-18-6 [rechts]. Waarmede etc als boven. 
30. Erven van de wedwe Schenkel doen aantekenen een somma van 7 glds 12 st 
boeksch. volgens overgel. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 3 
glds 13 st 4 plak boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie een somma van 3-18-
4 [rechts]. Waarmede etc als boven. 



31. Hans Jans substituut doen aantekenen een somma van 9 st boeksch. volgens 
overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 4 st. boeksch., 
blijvende dus des crediteurs pretensie een somma van -5- [rechts]. Waarmede salf 
regtens word gelaaten in de convocatie der creditoren. 
32. De erven van Pieter Derks Leeuw doen aantekenen een somma van 14 glds 
boeksch. volgens overgeg. rekening, waartegens de boedel competeerde een somma 
van 16 glds 11 st, blijvende dus ten voordeele des boedels een somma van 2-11- 
[links]. Onbetaalt. 
33. Heije Jans doen aantekenen een somma van 29 glds 16 st boeksch. volgens 
overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 14 glds 6 st 4 
plak boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie een somma van 15-9-4 rechts]. 
Waarmede etc als boven. 
34. Berent Harms doen aantekenen een somma van 33 glds 7 st 6 plak boeksch. 
volgens overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 20 glds 18 
st 7 plak boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie een somma van 12-8-7 
[rechts]. Waarmede etc als boven. 
35. Meindert Jans Barkhuis doen aantekenen een somma van 23 glds 13 st boeksch., 
waaronder 11 glds 4 st 3 plak doodskosten volgens overgeg. rek., waartegens de 
boedel competeerde een somma van 8 glds 3 st 6 plak boeksch., blijvende dus des 
crediteurs pretensie een somma van 15-9-2 [rechts]. Waarmede etc als boven. 
36. Diaconie van beide Termunten doen aantekenen een somma van 5 glds 11 st 
boeksch. waaronder 12 st doodskosten volgens overgeg. reken., waartegens de boedel 
competeerde een somma van 1 glds boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie 
groot een somma van 4-11- [rechts]. Waarmede salf regtens word gelaaten in de 
convocatie der creditoren. 
37. De voorstanderen over de kinderen van Adriaan Nantkes wedwe doen aantekenen 
een somma van 1 gld maalgelt, moetende daar en boven nog van de boedel 14 glds 
weidegelt, waarteegens de boedel competeerde een somma van 27 glds 14 st 4 plakk. 
boeksch., blijvende dus des boedels pretensie groot een somma van 12-14-4 [links]. 
Onbetaalt. 
38. De wedwe van Sikko Croon doen aantekenen een somma van 5 glds 5 st 4 plak 
boeksch. volgens overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 4 
glds 1 st boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van 1-4-4 
[rechts]. Waarmede etc als boven. 
39. Pieterke Tonnis te Oterdum doen aantekenen een somma van 22 glds 18 st 
boeksch. volgens overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 
19 glds 12 st boeksch., blijvende dus des creditrices pretensie groot een somma van 3-
6- [rechts]. Waarmede etc als boven. 
40. Edze Willems doen aanteekenen een somma van 1 guld 9 st boeksch. volgens 
overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 1 glds 5 st boeksch. 
blijvende dus des crediteurs pretensie een somma van -4- [rechts]. Waarmede salf 
regtens word gelaaten in de convocatie der creditoren. 
41. Abel Jans te Woldendorp doen aantekenen een somma van 13 st boeksch. volgens 
overgeg. reken., waartegens de boedel competeerde een somma van 1 gld 10 st 4 duit 
boeksch., blijvende dus ten voordeele van den boedel een somma van -7-4 [links]. 
Betaalt. 
42. Fokko Croon doen aantekenen een somma van 8 gld 5 st boeksch. volgens 
overgeg. rek., waartegens de boedel competeerde een somma van 7 glds 11 st 4 plak 
boeksch., blijvende dus des crediteurs pretensie groot een somma van -13-4 [rechts]. 
Waarmede salf regtens word gelaaten in de convocatie der creditoren. 
Deeze aldus in commissie gereguleert, actum ut supra. 



Bron: 731-6344, [Fol. 120-121]  

Datum: 5 januari 1782 

Doctor H. P. v. B. Faure, wegens de edele mogende h. heeren burgemeesteren en raad 
in Groningen ambtman etc des Kleij Oldambts. 
Dagvaarde bij deeze onderstaande creditoren van wijlen Jan Geerds Kuiper, in 
Termunten overleden, als in de geregtelijke beschrijvinge over gemelde boedel 
hebbende laten hunne pretensien aantekenen. Ten einde om voor mij in judicio te 
Termunten te compareren, meede brengende en exhiberende alle sodane blijken, 
bewijsen en bescheiden, als waarmede een iegelijk zijne aangeteekende posten in de 
geregtelijke beschrijvinge gedenkt te verificeeren. Want ik na sulks over de penningen, 
geproflueert van den verkogten mobilen boedel gedenkt in praeferentie te verklaaren. 
Wordende dieswegen aan u ondergeschreeven drie termijnen verleent, als de eerste op 
saterdag den 12 jan., de tweede op saterdag den 19 dito, en de derde of laaste ex 
supra abundanti op saterdag den 2 februarij pro ultimo termino, des ’s morgens te 10 
uuren te Termunten in 't gewoone regthuis met intimatie voor de absente, dat ik 
evenswel in deesen sal disponeeren, so sal meenen te behooren. Sullende deesen 
eens voor al aan de ondergeteekende, als na stijl worden door de gerigtsdienaar 
vertoont, en aan hem, die buiten de jurisdictie woonen en geen dom. citandi hebben 
gestelt, behoorlijk door de curator bonorum genotificeert, om alsnog dom. citandi te 
stellen, of bij gebreeke van dien die notificatie te moeten houden voor insinuatie 
deeses. 
(get.) 
H. P. v. B. Faure, ambtman. 
Creditoren. 
1. Geesjen Heijes, wedwe van Heijo Tiakkes 
2. Beerent Staal 
3. Harm Warnders 
4. Wijrd Hanssen 
5. Beene Hindriks van Heveskes door de curator bonorum te notificeren 
6. Eente Jans 
7. B. Cleveringa te Farmsum door de curator te notificeren 
8. Hindrik Jans wedwe te Woldendorp 
9. Evert Geerds timmerknegt te Termunten 
10. Jacobus Hillebrands 
11. Cornelis Eilkes te Woldendorp 
12. Tebbe Hindriks te Term. 
13. Geerd Claasen Clatter te Woldendorp 
14. kerkvoogd Jan Hemmes 
15. Gerardus Cock 
16. Medicus G. van Dikum 
17. Berend Hindriks wedwe te Term. 
18. Roelf Harms 
19. Pieter Frederiks, de knegt van Loert Rigtes 
20. De brouwer Loert Rigtes 
21. koopman Sebo Hindriks bij 't Waar, door de curator te notificeren 
22. koopman Pieter Jans bij de Sijl 
23. Jan Hemmes bij de Zijl 
24. Jan Tebben 
25. Jan Reinders 
26. Harm Hindriks Hartman 



27. Beerent Jans Smit 
28. Heijo Jans 
29. Harm Edzes koopman in 't Hamerik, door de curator te notificeren 
30. Beerend Harms Croese 
31. koopman H. Saagman te Appingadam 
32. Jacob Derks Kuiper 
33. Tonnis Claasen 
34. Meindert Jans Barkhuis 
35. De wedwe van de collector Derk Hindrik Smit 
36. Diaconen van Termunten 
37. Wedman Schenkel 
38. De erven van de wedwe Schenkel 

Bron: 731-6344, [Fol. 128v-129v]  

Datum: 23 februari 1782 

Het e.e. gerigte des Kleij Oldambts Ca. De creditoren van Jan Geerds Kuiper 
Doctor H. P.v. B. Faure, weegens de edele mogende h. heeren burgemeesteren en 
raad in Groningen ambtman etc des Kleij Oldambts, dagvaarde bij deezen 
onderstaande creditoren van wijlen Jan Geerds Kuiper in Termunten overleeden, so in 
de geregtelijke beschrijvin over gemelde boedel hunne praetensien hebben laaten 
aantekenen. Ten einde om op saaterdag morgen te 10 uuren, die weezen zal van den 
23 febr. voor mij in judicio te Termunten in 't gewoone regthuis te compareren, om te 
aanhooren de pronunciatie van sententie en verklaaringe in casu praelationis over de 
penningen geproflueert van de verkogte mobile goederen, als meede van het montant 
der geinvorderde boedels crediten van meergemelde Jan Geerds Kuiper nagelaten, bij 
faute van non comparitie der creditoren, gedoogen dat het gerigte egter in deesen sal 
disponeeren als na regte sal vermeenen te behooren. Wordende de substituut Hans 
Jans of de wedman Hindrik Schenkel gelast deezen aan volgende creditoren te 
vertonen en te insinueren en daarvan als na stijl pertinent relateren. 
Creditoren. 
[genoteerd in twee kolommen, eerste kolom:] 
1. Geesjen Heijes, wedwe Heijo Tiakkes, T 
2. Beerent Staal, T 
3. Harm Warnders, Z 
4. Wierd Hanssen, T 
5. Beene Hindriks te Heveskes, bij Wiete Cornelis te citeren 
6. Eente Jans 
7. B. Clevringa te Farmsum, bij Claas Jans te citeren 
8. - - - 
9. Hindrik Jans wedwe, W 
10. Evert Geerds timmerknegt, T 
11. Jacobus Hillebrands, T 
12. Cornellis Eilkes, W 
13. Tebbe Hindriks, T 
14. Geert Claasen Klatter, W 
15. kerkv. Jan Hemmes 
16. Gerardus Cok, T 
17. Med. van Dikum, T 
18. Berend Hindriks wed. 
19. Roelf Harms, T 



20. Pieter Frederiks, de knegt van de brouwer Loert Rigtes 
21. De brouwer Loert Rigtes 
22. koopman Sebo Hindriks, bij Pieter Jans te citeren 
[tweede kolom:] 
23. koopman Pieter Jans 
24. Jan Hemmes, Z 
25. Jan Tebbe [sic] 
26. Jan Reinders 
27. Harm Hindriks Hardman 
28. Beerent Jans Smit 
29. Heijo Jans 
30. Harm Edzes, Pieter Jans te citeren 
31. Berent Harm Croese 
32. koopman H. Saagman bij Jacob Derks te citeren 
33. Jacob Derks 
34. Tonnis Claasen 
35. Meindert Jans Barghuis 
36. De wedw. van de collector Derk Hindriks 
37. Diaconen v. Termunten, W. Cornelis te citeren 
38. Wedm. Schenkel 
39. Erven van de wedw. Schenkel, Eisso Hagenouw te citeeren 
40. Fokko Laurens 
41. De schatbeurder J. Walles 
42. Berent Snijder 
43. Hans Jans als substituut 
[tweede kolom:] 
44. de wedm. Schenkel als weddeman 
45. Dr. van Wartum als curator bonorum en gequalificeert om des boedels crediten te 
innen en tot liquiditeit te brengen 

Bron: 731-6344, [Fol. 227] 

Datum: 6 maart 1784 

Het e. e. gerigte des Kleij Oldambts impt Ca. Dr. van Wartum, Hindrik Visscher, 
domicilium citandi gestelt ten huize van de wedman Schenkel, Jacob Jeltjes en conss. 
dom. cit. ten huize van Weite Cornelius, Dr. van Dijkum, Harm Roelofs, te zamen 
creditoren van wijlen Auter Adams op Termunterzijl overleden, zoo in de geregtelijke 
beschrijving over gem. boedel hunne praetensien hebben laaten aantekenen, gedden 
Uit naam van de creditoren wierde gecontendeert tot pronunciatie van sententie, zijnde 
de citatie van teneur. Ten einde om, op saterdag morgen ten 10 uiren, die wezen zal 
den 6 meert aanstaande, voor mij in judicio te Termunten in het gewoone regthuis te 
compareren om te aanhooren de pronunciatie van sententie en verklaaringe in casu 
praelationis over de penningen geproflueert van de verkogte mobilia van gem. Auter 
Adams, bij faute van non comparitie der creditoren gedoogen dat het gerigte egter in 
desen sal disponeren als na regte zal vermenen te behooren. Zoo heeft 't e. e. gerigte 
verstaan dat de sententie werde gepronuncieert, vid. proth. van beschrijving in hunc 
diem. 

Bron: 731-6345, [Fol. 17-17v] 

Datum: 28 mei 1785 



H. P. v. B. Faure, j. u. doctor, wegens de ed. mog. h. hren. burgem. en raad in 
Groningen, ambtman etc des Kleij Oldambts. Dagvaarde bij deezen de onderstaande 
creditoren van Claas Roelfs Kruiming en vrouw Anje Jacobs, voor zig en in qlit, als 
hebbende de boedel van wijlen haar man Wierd Jans aangehandelt, als in de 
geregtelijke beschrijving over gem. boedel hebbende laaten hunne praetensien 
aantekenen. Ten einde om voor mij in judicio te Termunten te compareren, mede 
brengende en exhiberende alle zodane blijken, bewijsen en bescheiden als waarmede 
een iegelijk zijne aangetekende posten in de geregtelijke beschrijving gedenkt te 
verificeren, want ik na zulks over de penningen geproflueert van de verkogte mobile 
goederen gedenkt in praeferentie te verklaaren, wordende dieswegen aan u, 
ondergeschr., drie termijnen verleent, als de eerste op saterdag den 28 maij 1785, den 
tweede op saterdag den 4 junij 1785, en de derde of laaste ex super abundanti op 
saterdag den 11 junij 1785, pro ultimo termino, des morgens te 10 uuren te Termunten 
in het gewoone regthuis, met intimatie voor de absente, dat ik evenswel in deezen zal 
disponeren, zoo zal vermeenen te behooren, sullende deeze eens voor al aan de 
ondergetekende als naa stijl worden door de gerigtsdienaar vertoont, en aan hen die 
buiten de jurisdictie woonen en geen domicilium citandi hebben gestelt, behoorlijk door 
de gerigtsdienaar genotificeert, om alsnog domicilium citandi te stellen of bij gebreeke 
van dien, die notificatie te moeten houden voor insinuatie deezes. 
(get.) 
H. P. v. B. Faure, ambtman. 
Creditoren 
1. De collector ter plaatze. 
2. De schatbeurder ter plaatze. 
3. De chirurgijn G. van Dijkum. 
4. De koopman M. Verkade te Appingadam, domic. citand. nog te stellen. 
5. De wedman Schenkel in qlit. 
6. Koopman Kool te Appingadam, domic. citand. gestelt ten huize van Claas Roelfs 
Kruiming bij Termunterzijl. 
De brouwer Harm Tiddes, waarvoor dr. van Wartum te citeren. 

Bron: 731-6345, [Fol. 71v-72] 

Datum: 12 juni 1786 

Zijn voor mij ambtman gecompareert de e. Jan Harms Steenhuis, als zijlvest van Groot 
Termunten, de brouwer Aike Loewerts, als zijlvest en dijkrigter van Oude Termunten, 
benevens de e. Jan Jans Venjer en de collector Hindrik Derks Smit, respective 
dijkrigteren van Groot Termunten, welke in hunne qualiteiten aan het gerigte hebben te 
kennen gegeven, dat voornemens waaren op aanstaande donderdag den 15 deezer 
een begin te maaken met het graven van het diepje strekkende van de AEdam tot aan 
het sijlvesten diep, teffens versoekende dat het gerigte in deezen zodanige orders 
mogte stellen, als hetzelve zal vermenen te behoren. Zoo heeft het e. e. gerigte ter 
voorkominge van wanorders verstaan, dat de landgebruikers van Groot Termunten 
twee en die van Oude Termunten drie man na de hondert grazen dagelijks zullen 
moeten leveren, en opzigtelijk de inwoonders van Groot Termunten, en die van Oude 
Termunten, zoo verre dezelve van de AEdam tot de springerij incluis zijn woonagtig, 
dezelve zullen gehouden zijn na dagen de gravers te leveren, te weten de beampte, 
neringdoende en verders ingesetenen ses dagen, dit laatste egter zoo te verstaan dat 
bij aldien een inwoonder, als landgebruiker een graver zendt, hij als inwoonder daarvan 
dien dag zal zijn geexcuseert, en, daar er eenige inwoonders worden bevonden die 
mede landgebruikers zijn, zoo worden de dijkrigters gelast en geautoriseert daar 



omtrent maatregulen te beraamen, dat dezelve niet boven de redelijkheid worden 
beswaart, welke beraminge aan het gerigte ter approbatie moeten worden geexhibeert. 
Dog de arbeiders ieder drie dagen ten dienste moeten staan. Moetende de breedte van 
het diepje 25 voeten en de diepte 6 voeten wezen volgens zijlvester resolutie van den 
25 april 1760, als mede 3 voeten schoone wal, dit alles na consideratie en met overleg 
van zijlvesten en dijkrigters opgem. Zullende de suimagtigen in dezen ieder reijs drie 
gulden verbeuren, en de zulken, welke de dijkrigters in haar post kwalijk komen te 
bejegenen na het 46 art. van de dijkbrief worden gecorrigeert. Wordende voorts de 
dijkrigters gelast zig inkomstig (naar) het 43 art. van gezeide dijkbrief te gedraagen, en 
aangezien in gem. art. het termijn van de insinuatie tot de summatie en exsecutie niet is 
uitgedrukt, zoo bepaalt het gerigte dezelve van 24 tot 24 uuren. En zal extract deezes 
aan de dijkrigters van ieder district tot hunner narigt ter hand worden gestelt. 
 
Register van inwoonders welke teffens landgebruikers zijn van Groot Termunten, en 
verpligt na daagen mede in het klein diepje te graven. 
4 dagen Tebbe Hindriks, 11½ grazen. 
4 dagen Jacob Derks, 9½ 
4 dagen Luitje Geerts, 11 
3 dagen Tonnis Clasens, 25½ 
4 dagen Berend Jans Smit, 12 
5 dagen Jacobus Hillebrand, 4¼ 
5 dagen Albert Clasens, 3 
4 dagen dr. van Dijkum, 14 
2 dagen Abel Edzerts, 39¾ 
Aldus beraamt in het karspel school den 12 junii 1786. 
(onderstond) 
Jan Jannes als dijkrigter 
Hindrik Derks collector als dijkrigter 
(lager stond) 
Na examinatie van boven gem. register, zoo approbeert het e. e. gerigte hetzelve 
invoegen hier boven ter neder gestelt. Actum Termunten den 13 junii 1786. 
(get.) 
H. P. v. B. Faure, ambtman. 
Supra in margine stond 
Exhibitum aan het e. e. gerigte des Kleij Oldambts den 13 junij 1786. 
(get.) 
H. P. v. B. Faure, ambtman. 

Bron: 731-6345, [Fol. 109-109v] 

Datum: 13 oktober 1787 

1e convocatie. 
Het e. e. gerigte des Kleij Oldambts Ca. De creditoren van wijlen Gunther Fredrik 
Koster, laatst als dienstknegt hebbende gewoont bij de e. Claas Michiels te Woldendorp 
H. P. v. B. Faure, j. u. dr. wegens de edele mogende h. heeren burgemeesteren en 
raad in Groningen ambtman etc des Kleij Oldambts. Dagvaarde bij deezen de 
onderstaande creditoren van wijlen Gunther Fredrik Koster, laatst als dienstknegt 
hebbende gewoont bij Claas Michiels te Woldendorp, als in de geregtelijke 
beschrijvinge hebbende laaten hunne praetensien aantekenen. 
Ten einde om voor mij in jud. te Termunten te compareren, mede brengende en 
exhiberende alle zodane blijken, bewijsen en bescheiden, als waarmede een iegelijk 



zijne aangetekende posten in de gerigtelijke beschrijving gedenkt te verificeren. Want ik 
na zulks over de penningen geproflueert van de verkogte mobile boedel en knegte loon 
gedenkt in praeferentie te verklaren, wordende dieswegen aan u, ondergeschrevenen 
drie termijnen verleent, als de eerste op saterdag den 13 october 1787, de tweede op 
zaterdag den 20 october 1787, de derde of laatste ex supra abundanti op saterdag den 
27 october 1787 pro ultimo termino, des morgen ten 10 uuren te Termunten in het 
gewone regthuis, met intimatie voor de absenten, dat ik evenswel in dezen zal 
disponeren, zoo zal vermenen te behooren, sullende deeze eens voor al aan de 
ondergeschr. als na stijl worden door de gerigtsdienaar vertoont. 
Creditoren. 
Collector ter plaatze. 
Schatbeurder ter plaatze. 
Wabbe Hindriks Kuiper te Woldendorp. 
Jan Gerbrands Smit te Woldendorp. 
De olderman van de kluft des overledenes. 
Claas Michiels te Woldendorp. 
Berend Jurjiens als olderman van de meulen gilde te Woldendorp. 
Dr. van Dijkum te Termunten. 

Bron: 731-6345, [Fol. 114v] 

Datum: 10 november 1787 

Het e. e. gerigte des Kleij Oldambts Ca. De creditoren van Gunther Frerik Koster, laatst 
als dienstknegt bij de e. Claas Michiels te Woldendorp 
Hugo Pieter van Boneval Faure, j. u. dr. wegens de ed. mog. h. heeren burgem. en raad 
in Groningen ambtman etc des Kleij Oldambt. 
Dagvaarde bij deezen onderstaande creditoren van wijlen Gunther Frerik Koster, laatst 
als dienstknegt hebbende gewoont bij Claas Michiels te Woldendorp, als in de 
gerigtelijke beschrijvinge over gem. boedel hebben laaten hunne praetensien 
aantekenen. 
Ten einde om op saterdag morgen ten 10 uuren, die wezen zal den 10 november 1787, 
voor mij in judicio te Termunten in het gewone regthuis te compareren, om te 
aanhooren de pronunciatie van sententie en verklaringe in casu praelationis, over de 
penningen geproflueert van de verkogte mobile goederen en knegteloon van gem. 
Gunther Frerik Koster, bij faute van non comparitie der creditoren gedogen, dat gerigte 
egter in dezen sal disponeren, als na rechte zal vermenen te behoren. 
Wordende de wedman H. Schenkel gelast deezen aan volgende creditoren te 
vertoonen en te insinueren en daarvan als na stijl pertinent te relateren. 
(get.) 
H. P. v. B. Faure, ambtman. 
Creditoren 
1 Wabbe Hindriks Kuiper te Woldendorp. 
2 Jan Gerbrands Smit te Woldendorp. 
3 de olderman van de kluft des overledenes. 
4 Claas Michiels te Woldendorp. 
5 Berend Jurjiens als olderman van de meulen gilde te Woldendorp. 
6 de chirurgijn van Dijkum te Termunten. 
7 de bewooner van het regthuis. 

Bron: 731-6345, [Fol. 158-158v] 

Datum: 20 juni 1789 



Door het e. e. gerigte is voorgekomen dat de chirurgijn van Dijkum, mede ouderling 
des kerkenraads van beide Termunten, zedert vier jaaren, successivelijk, in 
laatstgemelde qualiteit van de bijeenkomst der respective kerkenraaden dezer 
jurisdictie, die jaarlijks op bevel van de h. heren burgemeesteren en raad, en naa 
voorgaande gerigtelijke aanzegging, word gehoude, ten einde te toonen dat aan het 
reglement opzigtelijk de kerkenraaden in stads jurisdictien beraamt, stiptelijk werde 
voldaan, zig absenteert zonder de reden van zijn absentie het gerigte te kennen te 
geeven, en hetzelve te versoeken van deeze bijeenkomst, om wettige reeden te 
moogen worden verschoont, zelfs niet een der leden zijner kerkenraad in staat stelt 
deeze zijne excuuze in tijds voor het gerigte te brengen, gelijk bij de jongste 
bijeenkomst is gebleeken, als hebbende het gerigte toen zig nog laaten welgevallen, 
om, op aanzoek een der leden van de kerkenraad eenige ogenblikken te vertoeven, ten 
einde na de absentie van hem ouderling te doen onderzoeken, en daar opgemelde 
ouderling ter gelegenheid van een vorige comparitie, zoo als het gerigte is geinformeert, 
hoewel hetzelve hem hiervan al in voorgaande jaaren heeft verdagt gehouden, niet 
onduidelijk heeft te kennen gegeven, dat hij zig niet der aandagt waardig agt, die 
bijeenkomst bij te woonen, en daardoor zijne verpligting komt te onttrekken, en alzo 
schijnt het bevel van burgem. en raad en de geregtelijke aanzegging gering te agten, en 
daaraan zig niet te bekreunen. Zoo word de wedman Schenkel gelast meergenoemde 
ouderling van Dijkum in persoon gerigtswegen aan te zeggen, dat hij inkomstig de 
bijeenkomst, zoo bij geregtelijke aanzegging jaarlijks word gehouden, zal moeten 
bijwoonen, en die moeijte, nevens de overige leden der respective kerkenraaden zig 
laaten welgevallen, ten zij hij wettige reden zoude kunnen voorbrengen, waarom van 
deeze bijeenkomst zoude kunnen en moogen worden geexcuseert, waarvan hij vooraf 
het gerigte, opdat hetzelve over de wettigheid van dien mooge oordelen, zal hebben 
kennis te geeven, of, zoo hij in zijn qualiteit als chirurgijn onverwagt wierd uitgehaalt, 
zulks inwendig twee maal 24 uuren daarna moeten daardoen. Zullende het gerigte voor 
deze reijs inde, van zijnentwegen op eene onbehoorlijke wijze, ingebragte reden van 
excuuse genoegen neemen, bij poena egter, dat, zoo gemelde ouderling inkomstig zig 
hierin wederom komt te buiten te gaan, tegens hem bij insinuatie, summatie en 
exsecutie zal worden geprocedeert, ter invordering van de bij acte van den 11e dezer 
gestelde breuke, en alzoo aan hem in deezen een voorbeeld van inobedientie gestelt 
worden. 
En zal extract dezes aan meergenoemde ouderling van Dijkum worden ter hand 
gestelt, om te strekken tot deszelfs narigt. 

Bron: 731-6349, [Fol. 41-41v] 

Datum: 7 januari 1790 

Zijn op heden ingevolge gerigts apostille in commissie erschenen de e. Tonnis Clasen 
en Jan Luitjens als olderman en jongerman der kerhofster kluft [sic], remonstrten als 
mede Antje Geerts, des geremonstrdes huisvrouw, benevens de e. pastor Smit, 
chirurgijn van Dijkum, de zijlvest Jan Harms Steenhuis, en de schoolmeester Jurjien 
Walles, als oudster en gequalificeerdste van gemelde kluft, om te besoigneren en de 
nodige maatregulen te beraamen over de persoon van Harm Hindriks, gehuuwt aan 
opgemelde Antje Geerts en mede kluftman van meergen. kluft, die zedert maandag den 
4e deser de kennelijkste blijken van zinneloosheid heeft gegeven, zodanig dat het te 
vreesen staat, dat, indien gemelde persoon niet naauwkeurig bewaakt en bewaart 
wierd, hij of zig zelven of iemand anders ligtelijk van het leven zoude kunnen brengen 
en daar gemelde kluft het hunn reeds tot het bewaaken en bewaren van dezelve heeft 
toe gedaan, en zig te beswaart vint wegens de kleinheid en omtrek hunner kluft, ja zelfs 



't ondoenlijk vield voor veele leden van de kluft, die door versuim hunne eigene 
huisgezinnen zoude te kort doen, zoo versogten dezelve dat het gerigte in deezen 
zodanig geliefde te ordonneren en te disponeren als hetzelve zoude bevinden te 
behoren. Des geremonstrdes huisvrouw hierover verstaan zijnde, verklaarde dezelve 
niet bemiddelt te zijn, om hier omtrent eenige maatregulen in 't werk te stellen of haar 
eheman in 't zinnelooshuis te Groningen te brengen, ook liefst wenschte eenige tijd 
daarmede te mogen worden gewagt, of hij tot vorige staat mogte wederkeren, 
versoekende verders haar in dezen zoo verre te willen te hulpe koomen, als haar staat 
en conditie zulks zoude permitteren. 
Hierop deeze zaak in ernstige overweging zijnde genomen, is men daarmede in zoo 
verre tot eene bepaling gekomen, dat men provisioneele de leden der andere kluften in 
Termunten op het vriendelijkst zoude versoeken voor een maand tijd hunne diensten tot 
het bewaken en bewaren van gem. persoon te verleenen, en navolgende vesoekschrift 
geconcipieert, om na gerigts approbatie aan alle die genen, die daartoe genegen mogte 
zijn, ter tekening aan te bieden en den zinneloosen met een goede keten in de muur 
aan een been te versekeren. Zoo is zulks alzoo ad acta gebragt om nader op den 
requeste te disponeren concept versoekschrift. 
Met overleg van het e. e. gerigte des Kleij Oldambts word een iegelijk inwoonder in het 
caspel Groot en Oude Termunten door de kerhofster [sic] kluft mids deezen op het 
vriendelijkste versogt om zijne hulpe en dienst mede te betoonen, ter bewaking en 
bewaringe van Harm Hindriks, die op heden met eene ongelukkige zinneloosheid is 
bezogt. Gemelde persoon zal zodanig in versekering gestelt worden, dat zij die waken 
niet te vresen hebben, dat zij in hun persoon beledigt kunnen worden. Zullende de 
dienst, die iemand in dezen doet, dienen om de last van de kerkhofster kluft te verligten, 
wijl die te klein zig bevind om het waken alleen waar te neemen. De manier van waken 
zal op deeze wijze geschieden, dat telkens twee persoonen tegenswoordig zijn, twee 
des nachts 's avonds van 6 tot 's morgens 6 uur en twee 's morgens van 6 tot 's avonds 
6 uur, waaronder altijd een uit de kluft zelve in deezen dienen zal, en, indien er een 
genoegzaam aantal buiten de kluft zich vrijwillig verbindt naaorder ook een van buiten 
zal bijkoomen. Het is nodig geoordeelt op deeze wijze voor een maand tijd te 
continueren, en te proberen of er niet misschien, gelijk te hoopen is, in dien tijd 
verbetering komen mogte. Een iegelijk word vriendelijk versogt, daartoe genegen 
zijnde, zijn naam hieronder te tekenen, tot bewijs van zijne genegenheid en zal dan de 
waking naar de ordre der tekeninge van boven aan geschieden, Termunten den 7 junij 
1790. 
(hebbende een getal van 30 persoonen zig vervolgens hiertoe verbonden). 

Bron: 731-6349, [Fol. 43-45] 

Datum: 9 juni 1790 

De kerkenraad van Borgsweer remonstr. 
Is ingevolge gerigts apostille in dato den 7 junij jongst in commissie gecompareert de 
kerkenraad van Borgsweer, deszelfs versoek, bij requeste door haar gedaan, en ter 
gewoone request prothocol geinsereert, alsnog inhaererende, ten einde kerkvoogden 
van Borgsweer consent te willen verlenen, om penningen van gemelde kerk bij wijze 
van leeninge zonder intrest aan de diaconie ter plaatze op te schieten, en zulks om 
zodanige oorzaken en op zulke conditien als breder ten requeste word gedetailleert. De 
kerkvoogden op heden mede in commissie gedenuncieert, verklaarden de zeer 
elendige toestand van bovengenoemde diaconie van nabij te kennen, dat zelfs gemelde 
diaconie voor eenige jaaren van de kerk 100 guld op rente had genomen, waarvoor 
zelfs de hr. praedikant Smit en de kerkvoogden Jan Sijbrands en Aisso Redmers 



borgen zijn geworden, dieswegen tot het versoek van de kerkenraad, zoo het gerigte 
daartoe consenteerde, wel zouden inclineren, te meer omdat de kerk jaarlijks nog 
prospereerde en daar de kerk gebouwen thans in een zeer goede toestand waren, was 
er binnenkort niet te voorzien dat de kerk merkelijke uitgave zoude moeten impenderen. 
Verders de kerkenraad zijnde verstaan, of niet bij maniere van collecte in hun caspel in 
den nood van de diaconie zoude kunnen worden voorzien, declareerde een der leden, 
dat niet alleen hun caspel hiertoe zeer klein was, maar zelfs had hij de gequalificeerdste 
onder hun eens getenteert, of ieder hunner niet eene gave daartoe zoude willen ten 
kosten leggen, en zelfs bereid te wezen 50 guld te willen contribueren, dog deze 
propositie had geen angang gevonden en zoo de diaconie geredt wierd, was er ook een 
summa van 250 guld nodig. 
Hierop de staat der diaconie, zoo als dezelve schriftelijk aan het gerigte wierd 
geexhibeert, en hieragter staat geregistreert, zijnde geexamineert, consteerde ten aller 
duidelijkste dat de jaarlijkse uitgave merkelijk de inkomsten surpasseerde, en, dewijl 
voor het tegenswoordige geen besparing of besuiniging konde plaats hebben, 
dieswegen noodwendig in desen moeste worden voorzien. Verklarende voorts de 
kerkenraad, dat, zoo zekere Laurens Fockens, een stof oud man, mogte komen te 
overlijden, en zij geene andere beswaaren op den duur kreeg, het dan te hopen was, 
dat de diaconie van Borgsweer tot een betere staat zoude kunnen koomen, en hoewel 
er bij de diaconie nog openstaande crediten waren, egter die zeer dubieus stonden, 
zelfs van so mmigen zoo gevaarlijk, dat, zoo ter invordering van dien ten strengste 
wierd geprocedeert, de debiteuren daardoor aan de diaconie zouden vervallen, 
oversulks aller dringendst versoekende dat het gerigte de nood der diaconie in 
consideratie gelieve te neemen en de kerkvoogden ten fine vermelt authoriseren. Zoo is 
zulks alzoo in actis getekent, om nader op den requeste te worden gedisponeert. 
Staat der diaconie te Borgsweer. 
Eigendommelijke bezittingen. 
1. De eigendom van het heem van Bonne Stoffers huis, doende 2-10. 
2. Eenig land in de plaatze van Tjark Pieters, doende 's jaarlijks huure 1-10. 
3. De eigendom van een heem, genaamt Conraads heem, wordende bij akkers 
verhuurt, en doet tegenswoordig huure in genere 4-5. 
4. De diaconie hutten. 
5. De eigendom van Knelske heem, wordende heden door haar gratis bewoont. 
6. De eigendom van het heem van Hindrik Clasens en Trijntje, mede gratis bewoont. 
Credit of voordelige staat. 
Bonne Stoffers debet 7 jaar huure van zijn heem te zamen 17 gld 10 st. 
Dezelfde debet van akkerhuur in Conraads heem van 't jaar 1785, 1786 en 1787 te 
zamen 4-10. 
Dezelve nog debet aan boelpenningen van Laurens Fockes boeldag 7-16. 
[totaal=] 29-1-6 
[In margine bij bovenstaande:] kwaade schulde [einde margine] 
 
Trijntje Alderts, wedwe van Roelf Alberts, nu getrouwt aan Hindrik Claassen, debet 
volgens vertekende handschrift 25 gl 11 st. 
Dezelve debet aan akkerhuur in Conraads heem van 1787, 1788 en 1789 6-. 
[totaal=] 31-11-. 
[In margine bij bovenstaande:] kwaade schuld. [einde margine] 
 
Stijntje Derks, wedwe van Willem Kuur debet aan boelpenningen en het laken over haar 
mans graf 4-3-. 
[In margine bij bovenstaande:] kwaade schuld [einde margine] 



 
Ocktje Jacobs, wedwe van Cornelis Bolt, debet aan boelpenningen en 't laken over haar 
mans graf 2- -. 
[In margine bij bovenstaande:] kwade schuld [einde margine] 
 
Egge Clasen debet aan boelpenningen van Laurens 2-10. 
[In margine bij bovenstaande:] Idem [mogelijk ook tegelijk bedoeld voor de volgende 
namen] [einde margine] 
 
Hindrik Jans bij de Zijl debet aan akkerhuure in Conraads heem 4-10-. 
 
Jantje Heeres, wedwe van Harm Bonnes aan een restant van boelpenningen van 
Laurens 3-17-. 
 
Nog de jaarlijkse collecte 77-12-6. 
Bij de predikbeurten gerekent door elkanderen 's jaars 96-1-7 1/3 
Teegenswoordige vaste uitgave. 
Kostgeld van Laurens Fockes 53-16-. 
Idem van Klaas Hindriks 17- -. 
Aan weekgeld Anje Rantjes 10-8-. 
Idem aan Frouwke Hindriks 10-8-. 
Voor arm brood plus minus 48- -. 
Voor arm turf plus minus 20- -. 
Somma 159-12-. 
 
Debet of nadelige staat. 
Debet aan de kerke van Borgsweer eene obligatie groot 100 gld met een jaar rente a 4 
groenland 104- -. 
Debet aan G. van Dijkum volgens overgeleverde reken. 21-15-. 
Debet aan de wedwe van Gerardus Kok volgens overgeleverde reken. 28-4-3. 
De boekhouder diaken Eiso Redmers wegens meerder uitgave als ontfangst in verschot 
volgens opgemaakte rekening 137-10-6-. 
[totaal=] 291-10-1 
 
Dat boven en voorgemelde opgave, naar beste weeten, de waare voor en nadelige 
staat is der diaconie te Borgsweer, getuigen de ondergeteekende. Borgsweer den 15 
junij 1790. 
(onderstond) 
J. A. Smith pastor 
Jan Sijbrands 
Aeiso Redemers [sic] 
R. Lammerts 

Bron: 731-6345, [Fol. 231v-232] 

Datum: 2 juli 1791 

Het e. e. gerigte des Kleij Oldambts rat. off. impt Ca. Eppien Egtberts, huisvrouw van de 
schatbeurder Hilke Menses te Woldendorp, gedde get. 
Het e. e. gerigte des Kleij Oldambts rat. officii contenderende tot confirmatie van het 
geemaneert mandaat van teneur. Ten einde gij persoonelijk in judicio zult moeten 
compareren om onder eede getuigenisse der waarheid te geeven, en voorts verklaaren 



op zodane positien en vraagstukken, als u gedde alsdan zullen worden voorgehouden. 
Zullende uwe verklaringe het e. e. gerigte opgemelt rat. officii dienen voor gerigtelijke 
informatien. De gedde getuige deede een attestatie, door G. v. Dijkum chirurgijn 
vertekent, in jud. produceren, waaruit consteerde dat de gedde op het laatste van haar 
swangerheid was, en also voor haar beswaarlijk was om aan gerigts oogmerk te 
kunnen voldoen om op heden in het regthuis te compareren. Zoo heeft het e. e. gerigte, 
wegens de indispositie van de gedde getuige deeze zaak gediffereert. 

Bron: 731-6349, [Fol. 71v-72] 

Datum: 23 maart 1799 

In zaake Derk Jans Tebben remonstrt Ca. Hindrik Derks Smit en Berend Hindriks als 
fungerende dijkrigters, Wierd Remmers als afgegaane dijkrigter, nevens de 
landgebruikeren van de vonders, zijnde Arend Redeker, de wedwe van Derk Hindriks 
Smit, Jan Steenhuis, Gerbrand van Dijkum en Jannes Pieters wedwe, geremonstrde. 
Ingevolge apostille in dato den 12 maart jongst compareerden op heden in commissie 
de remonstrt en geremonstrden bovengemelt, om te worden verstaan en zoo moogelijk 
gereguleert over zodanig different, dat namentlijk de remonstrt zoude worden verpligt 
tot het leggen en onderhouden van vonders over andere mans landen leggende, 
breeder ten requeste gemelt, en in het request prothocol geregistreert. En wierd door de 
remonstrt een verbaal door dr. C. C. Paehlig qq vertekent, in commissie geexhibeert, 
luidende. In zaake commissoriaal tussen Derk Jans Tebben als remt. en Hindrik Derks 
Smit en conss. qq als dijkrigteren van Termunten als remonstrden, heeft de remonstrt 
de eer zich nopens de objecten van verschil te refereren tot den inhoude van zijn 
ingedient request, verzoekende dat daar omtrent favorabel werde gedisponeert, 
gemerkt tog de vonders in questie niet zijn leggende op het land van den remt. maar op 
de landen van andere lieden, en naar regten een iegelijk gehouden is te repareren 
vonders over zijn eigen land leggende, maar geenzints die over landen leggende hem 
niet toebehorende, servituten exsteeren er even zoo min, ook geene contracten, waarbij 
hij zodane lasten zoude hebben overgenomen. Altans de remt verwagt met het grootste 
recht, dat de dijkrigteren hem een bondigen rechtsgrond aanwijzen, op welken hij zoude 
kunnen worden aangehouden tegens zijne wille die vonders te maaken, want dat hij 
dezelve eenige tijden gemaakt heeft, kan hem niet obligeren, vermits dat res merae 
facultatis was, die sonder tussenkomste van een rechtsmiddel niemand onder eenigen 
verpligtinge kan brengen. Dit alles word in deze commissie geallegeert onder beding 
van daardoor niet te willen gehouden worden af te gaan van zijne geentameerde acte 
bij mandaate. 
Geremonstrden ontkenden dat er eene conventie, zoo als ten requeste staat vermelt, 
zoude exsteren, maar herinnerden zig nogtans, dat destijdes was gesprooken, dat het 
pad op de zoogenaamde Baamsummer doodelaan zoudde worden verlegt, 't welk de 
remonstrt per requeste bij het gerigte zoude versoeken, in welke kosten de 
geremonstrrden zouden participeren, waardoor dan de remonstrt van die belasting 
zoude kunnen worden bevrijd, declarerende de geremonstrrden verders de gevolgen 
hiervan te zullen afwagten. 
Parthijen hinc inde ad longum et latum zijnde gehoort, wierd eindelijk door het gerigte, 
daar hetzelve bij gerigte had vernoomen dat de voorsaaten van remonstrt van 
onheugelijke tijden van het caspel Groot Termunten de summa van hondert gulden had 
ontfangen, voor welkers gebruik die vonders zouden worden onderhouden, 
geproponeert dat die hondert gulden, fo wel de helfte van dien door den remonstrt aan 
het caspel zouden worden gerestitueert, en hij daardoor van die last zoude worden 
gelibereert, voorts dat deeze kosten hinc inde gevallen door wederzijdse parthijen 



zouden worden gedragen. 
Deeze propositie door wederzijdse partijen in overweging zijnde genoomen, en de 
dijkrigters in specie hebbende gedeclareert dezelve ter kennise van hunne caspellieden 
te moeten brengen. Zoo heeft het e. e. gerigte deeze commissie tot op heden 14 dagen 
gediffereert. 

Bron: 731-6349, [Fol. 72v-73v] 

Datum: 6 april 1799 

In zaake Derk Jans Tebben remonstrt Ca. Hindrik Derks Smit en Berend Hindriks als 
fungerende dijkrigteren, Wierd Remmers als afgegaane dijkrigter, nevens de 
landgebruikeren van de vonders, zijnde Arend Redeker, de wedwe van Derk Hindriks 
Smit, Jan Steenhuis, Gerbrand van Dijkum en Jannes Pieters wedwe, geremonstrde. 
Wierd aan zijde van remonstrt in commissie een verbaal (door dr. C. C. Paehlig qq 
vertekent) geexhibeert, luidende. Het e. e. gerigte bij gratieuse dispositie volgens acte 
commissoriaal van den 23 maart 1797 deeze zaak hebbende gediffereert, ten einde de 
in de gehoudene commissie gedaane avances en propositien respectivelijk nader te 
overwegen. Zoo heeft de remt. de eer nader te dienen, en wel. Voor eerst op de 
avances van geremonden. nopens de gesustineerde conventie opzigtelijk het verleggen 
van de quaestieuse vonders op de groene laan, en daardoor te bewerken de ontheffing 
van den remt. van de last derzelver onderhoud, dat de remt. voor profijtelijk moet 
opnemen dat geavanceert word, dat sodanig afspraak tussen hem en henlieden daar 
omtrent is beraamt, en daardoor als thoen dus reeds tusschen hun allen buiten eenige 
bedenking gestelt is geworden, dat de remt van dat lastige onderhoud behoort te 
worden ontheven, waarvan hij zich dus ook nog houd en 't welk hij alsnog accepteert, 
zijnde de voordragt van het praesenteren van 't request, hetwelk ter bekoming van het 
consent daartoe zoude geschieden, in zoo verre erroneus, dat het praesenteren van 
zodanig request, of door de gezamentlijke geinteresseerden, of de dijkrigteren 
behoorde te geschieden, en alsnog geschieden kan, sonder dat sulks de minste 
hinderpaal kan veroorzaaken aan het ontheffen van den remt. van de onregtmatigen en 
drukkende last, om andere lieden vonders te maaken, praesenterende de remt., soo dit 
het eenigste obstacle geweest mogt zijn, om die afspraak te realiseren en dat door dit 
request alle swarigheden kunnen worden geheven, om sodane request met geremdn. 
oogenblikkelijk wel te willen indienen, en met hun de conert het consent daartoe van 
den heere ambtman gaan inploreren etc. 
Wat aangaat de informatie bij den heere ambtman ingekoomen nopens de eenhondert 
guldens, waarvoor de remts. voorsaten deeze last op zich genomen zouden hebben, 
daaromtrent moet de remt remarqueren aan de eene zijde, dat hij sodane regtsgrond 
quoad ad factum geheel is onkundig, en dat zelfs in vooronderstelling van de 
aanwezigheid van zulk een blijke, hetzelve toch van geen verbindende kragt konde zijn, 
alzoo daartoe verzegelinge zoude zijn vereischt geworden, daar servituten onder vast 
goed behoren, en dus zonder zegul en brief niet kunnen worden overgedragen, egter 
aan den anderen kant, daar de remt. zich met andermans geld niet begeert te verrijken, 
praesenteert hij indien de aanwezigheid van zodanig contract ook zonder versegelinge, 
slegts met een geschreven blijk de vereischte requisiten quoad ad materiam hebbende, 
word daar gedaan, onder het voortduuren van diens nulliteit, agtervolgens de gedaane 
propositie aan het caspel te zullen terug geven vijftig gulden, mits de vonders verlegt, 
en hij van de last van derzelver onderhoud worden ontheven, en wat de kosten betreft, 
dat dezelve of door het geheele caspel worden gedragen, of ten minsten door de 
gezamentlijke partijen den remonstrt en geremonstrdens naar mannen hoofden werden 
gevalideert, in welk geval hij gaarne zijn aandeel om des vredes wille daartoe 



contribueert, mits de breuken die van hem zijn gevordert, vervallen, en de afgenoomene 
panden aan hem werden wederom overgelaten, vermenende hij, dat omtrent het point 
der kosten wel dient op het oog te worden gehouden, dat ingevalle dezelven mogten 
worden gecompenseert, hij met ongelijk meerdere kosten zoude worden belast, als de 
talrijke germdes de quaestie eigentlijk, of het geheele caspel, of ten minsten alle de 
bezitters der landen van de vonders aangaat, met welken hij niet gelijk kan worden 
gestelt, en 't regt aan zijne zijde liquide is, old. r. 3. 10. 
Alles mede onder deeze voorwaarde, dat deeze inschikkelijkheid van den remt. alleen 
zal worden geconsidereert als te geschieden, om wijdlopige processen voor te komen, 
zullende hij, dat ingevalle de zaak in proces mogte geraaken, deeze toegeventheid niet 
de geringste influentie daarin hebben zal, deswegen wel expresselijk protesterende. 
Hierop de geremdens. wordende verstaan, declareerden dezelve, gelijk mede de 
remonstrt zelve, dat zij over deeze zaak waren gecontracteert invoegen, "dat de remt. 
Derk Jans Tebben vrij zoude zijn van het maken en onderhouden van bovengenoemde 
vonders, mits daarvoor te betaalen ten voordeele van het caspel Groot Termunten een 
summa van vijftig gulden (zeg 50- -) met daarenboven de halve kosten die over 
hetzelve is aangewent", exhiberende ten bewijze van dien der remonstrt een door 
geremonstrden vertekent en de germonstrden een door remonstr vertekent contract met 
versoek, dat zulks in actis mogt worden gebragt, en verders met zegul en brief 
bekragtig. Hebbende de germonstrde Jannes Pieters wedwe ter dezer gelegentheid 
verklaart, dat zij ten onregte in deeze zaak was betrokken, en dieswegen met de kosten 
van dien niet te doen wilde hebben. 
De geremonstrden alle niet praesent zijnde, nog tot deeze actus geen volmagt 
hebbende afgegeven, gelijk ook de dijkrigters door hunne caspellieden hiertoe niet 
waren gequalificeert. Zoo heeft het e. e. gerigte de conventie invoegen bovengemelt in 
actis tekenende, de solemnisatie van dien tot naasten gediffereert, als wanneer alle 
geremonstrden praesent zullen moeten wezen, of wel procuratien ten fine vermelt 
afgegeven hebben, gelijk ook de dijkrigters volmagt van hunne caspellieden zullen 
moeten produceren. 

 


