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Dat persoonlijk voor haar 

is gecompareert de emeritus 

predikant Rudolphus Oosterveld, 

zijnde gaande en staande en 

zijner verstands ten vollen mag- 

tig, dewelke verklaarde dat 

hij, uit overweginge van de zeker- 

heid des doods en de onze- 

kerheid van de uire of tijd van 

dien, niet uit deeze wereld wensch- 

te te scheyden, dan nadat de 

navolgende testamentaire 

dispositie en beschikkingen 

omtrend zijne na te latene goe- 

deren hadde gemaakt, waar- 

toe tredende, onder aanbeve- 

linge zijner dierbare ziele 

aan de genadenrijke ontfer- 

minge van God in Christo, en zijns 

ligchaams de nablijvende ter 

ordentelijke begraafvennisse, 

zoo wilde en begeerde hij tes- 

tator, dat, na zijne gansche 

nalatenschap, zoo van losse als 

vaste goederen door na- 

genoemde executeurs van 

deeze zijne uiterste wille 

op de meest geschikste en 

profitabelste wijze zal zijn te 

gelde gemaakt, als dan daar- 

uit door hun eerst en voor- 

al zal moeten worden voldaan 

en betaald zodane pretensie, 

groot drie duizend twee 

hondert en vijf en dertig g[u]ldens 

als de erfgenamen ab intestate 

van wijlen zijn testators 

eerste vrouw, mejuffrouw 

Jacomina Roering, ingevol- 

ge verzegulde conventie 

en transactie tusschen hem 

testator ter eenere, en wijlen 

Doc[tor] H.G. van Wartum, als bevol- 



magtigde van welgemelde 

erven ter andere zijde ingegegaan, 

en den 5 d[e]n en 8 st[e]n april 1783 van 

weerskanten respectivelijk ver- 

tekend, in ’t ’s testators boe- 

del hebben te pretenderen, als 

welke summa a f 3252-.-. 

hij testator volgens die con- 

ventie en transactie, als het 

zuiver beloop der nalatenschap 

van wijlen welgemelde zijne eerste 

vrouw, van deszelfs erfgenamen 

onder zich, en geduirende zijn 

leeven ter lijftucht heeft behou- 

den, en voor de rigtige uit- 

keringe en verminderinge 

van welk capitaal zijn testa- 

tors tweede vrouw, wijlen mejuf- 

frouw Alberdina Boelens, zich 

voor haar en haare erfgenamen 

bij gemelde verzegulde trans- 

actie heeft ingelaten en in so- 

lidaar als zelfs-schuldige bor- 

ge verbonden, zoo als zulks 

alles daar in breeder was ver- 

meld. Terwijl hij testator 

voorts verklaarde, dat hij voor- 

ders tot zijne eenige en 

universele erfgenaamen van 

het als dan nog van zijne nala- 

tenschap resterende zuiveren 

provenue benoemde zijne halve neef Rudolph 

Oosterveld van Dijken hier te Groningen, en 

zijne testators halve nichte Catharina Sophia van Dijken 

thands meede alhier en bij hem testator woon- 

agtig, dezelve dus bij dezen daar in wel expres- 

selijk als zijne eenige en universele erfgena- 

men instituerende. Voorts verzogt en  

benoemde hij testator als executeurs van deeze 

zijne uiterste wille Doc[tor] P.R. van Wartum en de 

koopman I. Oosterhof, hier te Groningen beyde 

woonagtig, dezelve door deezen in de bestendig- 

ste forma rechtens ende vollenkoomen bevolmag- 

tigende, om terstond na het overlijden van hem 

testator de beheringe zijner nagelatene boe- 



del ende besorginge ter funeralia op zich te 

neemen, en voorts al datgeene te doen en te  

verrigten, wat zij wijders tot liquideringe en 

meesten nutte des boedels zullen nodig en dien- 

stig oordelen, ook al, wat hunnes inziens word 

vereyscht, om deeze zijn testator uiterste wille 

en begeerte volkomen effect te doen hebben, 

willende hij testator, dat ook zij, met de uitke- 

ringe aan de geinstitueerde erfgenaamen van 

’t geene bevonden zal worden na aftrek en  

liquidatie als booven, van ’s testators nala- 

tenschap te resteren, kunnen volstaan en 

voor gedechargeert zullen worden gehouden 

zonder tot het doen van eenige verdere reke- 

ninge ofte het geeven van meerdere openinge 

aan iemand anders te zijn verpligt, want hij 

testator daartoe genoegzaame en volkomen 

vertrouwen in welgemelde personen was stellen- 

de. Eindelijk wilde hij testator nog, dat 

ingevalle van onverhoopt voorversterf van 

een der twee aangestelde executeurs van dit 

zijn testament, de langstleevende weeder een 

ander persoon, die hem daartoe goed en ge- 

schikt bedunkt, ter zijner adsistentie, 

in plaatze van de overledene, 

zal kunnen eligeren en bij zich moogen 

verzoeken. En hiermeede hij testator 

deeze zijne uiterste wille sluitende, 

zoo wilde en begeerde hij, dat dezelve 

in allen deele effect zoude sorteren, 

het zij dan als een testament, codicil, donatio 

mortis causa, ofte anderzints, zooals 

hetzelve maar ten favorabelsten rech- 

te zoude kunnen worden beschouwd en 

geinterpreteerd, want dat het zijne 

welberadene en voorbedagtelijke wille 

en begeerte was houdende, en hem wel expresselijk 

alzoo believende was. 

 

Dat persoonlijk voor ons gecompareerd en er- 

scheenen is de E[erbare] Albertje Scherphuis, weduwe 

wijlen Garbrand van Dijken woonagtig alhier ter 

stede, gaande, staande, en haar verstand en 

memorie volkomen magtig, dewelke verklaarde 



uit overweeging van de zeekerheid des doods 

en de onzekere tijd en uure van dien, niet gaerne 

deeze waereld wilde verlaten, eer en bevorens 

had opgericht, navolgende testamentaire 

dispositie, onder aanbeveling van haare 

dierbaare ziele aan de genaderijke ontferming 

van de Heere Jesus Christus, en haar lichaam 

de aarde door eene eerlijke en ordentlijke 

begraafnis na stands geleegenheid; voorts treeden- 

de tot de dispositie over haare na te latene goederen, 

welke zij alle onder Gods zeegen hadde aangewonnen, 

verklaarde testatrice in te stellen tot erfgenamen 

van haare na te latene goederen, de twee kinderen 

van wijlen Jannes Scherphuis en Aagtje Cornellis 

ehelieden, en de drie kinderen van wijlen evengem[eld]e 

Jan Scherphuis bij wijlen Lupke Wibes in echte 

verwekt, de drie kinderen van Catharina Scherphuis 

en wijlen Albert Bodens in leeven ehelieden, en de vijf 

kinderen van Lammegien Scherphuis en Lubbartus 

Schut ehelieden, en zulx om testatrice nalatenschap 

onderling in dertien aegale portien te verdeelen, 

met dien verstande echter, dat indien een of meer 

van bovengemelde 13 personen voor testatrice mochten 

komen te overlijden, zonder wettige descendenten na 

te laten, dat als dan zodane portie of portien, op de 

overige nog in leeven zijnden van bovengemelde per- 

sonen zal devolveeren en vererven; voorts wilde en 

begeerde testatrice dat haare nalatenschap 

rustiglijk en vreediglijk onder bovengemelde 

haare erfgenamen werde verdeeld en dat die- 

geene, welke zich deeze haare dispositie niet 

wil laten welgevallen, of desweegen eenige rechts- 

middelen aanwend, direct zal vervallen zijn 

van zijn erfportie, welke portie zal vervallen als 

boven aan de overige van haare erfgenaamen 

welke in deeze haare uiterste wille berusten. 

En opdat deeze haare gemaakte dispositie het 

volle effect moge erlangen, zo verklaarde testatrice 

tot executeurs van deeze haare uiterste wille te 

verzoeken en te benoemen gelijk zij doet door deezen 

Cornelis Scherphuis en T. van Duinen met magt 

om terstond na haar overlijden te treeden in de be- 

heering des boedels, de begravenis te bezorgen met 

alle hetgeen daartoe behoord, en voorts alles te doen 

en verrigten, wat tot liquidatie en vereffening des 



boedels nodig zal worden bevonden, ten welken einde 

de testatrice verklaarde bij deezen te geeven aan 

gemelde haare benoemde executeurs, al zodane 

ampele magt, als zij ten einde voorschreven nodig 

zullen hebben. Waarmeede zij deeze haare 

uiterste wille sluitende, wilde en begeerde dat 

hetzelve effect sorteere, en stand mogt grijpen 

het zij als testament codicil, donatio mortis 

causa, of anders zoals na favorabelste 

rechten eenigzints bestaanbaar, want haar 

zulx aldus was believende zonder arg of 

list dat oirconden wij etc. 

beleeden in Groningen den 

Aldus voor mij beleden in 

Groningen den 27 febr[uari] 1805 

J[ustus] D[atho] Quintus 

Dat persoonlijk voor ons zijn gecompareerd en erschenen, 

Jan van Kregten en Catharina Sophia van Dijken 

ehelieden woonachtig alhier, beide gaande en staan- 

de gezond van lichamen en hunnes verstand en 

memorie ten vollen magtig, dewelke verklaarden 

hoe zij uit overweginge van de zekerheid des 

doods en de onsekere uire en tijd van dien deze 

waereld niet begerende te verlaten bevorens 

navolgende testamentaire dispositie en 

beschikkinge over hunne na te latene goederen 

hadden gemaakt. Vooraf verklaarden zij testatoren 

onder presentatie van eede wegens hun gegoedheid 

in een classe te behoren dat tot dezen een zegel 

van een gulden benodigt zijn, eerst en vooral 

hunne dierbare zielen aanbevelende aan de genadige 

ontferminge van God in Christus en hunne licha- 

men de aarde ter eerlijke begrafenis en zoo 

is testatoren uitdrukkelijke wille en begeerte 

angezien zij tes[ta]toren bij het ingaan van hun 

huwelijk geen huwelijks voorwaarden hebben 

opgericht, hun huwelijk met kinderen mogte 

worden gezegent, dezelve sonder onderschied van 

sexe alle hunne na te latene goederen van wat 

naam of natuur dezelve zijn onder hun egaal 

zullen delen en een ieder van hun een gelijke 

hoeveelheid hebben te genieten, voorbehouden 

testatoren aan hun de magt en vriehied om 

bij particuliere handschrift door hun vertekent 



nader te disponeren, zooals het hun zal belie- 

ven en goeddunken, welke handschrift zij willen 

dat van dezelve waarde en kracht zal zijn en 

worden gehouden, alsof het zelve woordelijk 

in dezen was ter nedergesteld, waarmede testatoren 

dezen hunne uitterste wille zijn sluitende, willen- 

de en begerende dat dezelve volkomen effect moge 

sorteren hetzij als testament codicil donatio 

mortis causa, of zooals na de beste en favorabelste 

rechten kan bestaan, angezien hun dezen welbe- 

raden en voorbedagtelijk was believende, sonder 

arg of list dat oirconden wij. 

Aldus voor mij beleeden 

in Gron[ingen] d[en] 31 dece[ember] 1806 

(get.) W[ijtzius] H[indrik] Lohman 

 


